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من القانون  22و 21عرض  في موضوع:قراءة في المادتين 

وما يعادلهما في القانونين  113/14التنظيمي للجماعات رقم : 

المتعلقين بالجهات والعماالت  112/14و111/14التنظيميين 

 واألقاليم

 ماستر الشأن العام المحلي

السنة الجامعية: 

2018/2019  

 إعداد الطلبة :

 محمد الخمليشي  

 عبد اللطيف باجي  

 معلم لدريس ا 

  التقال  الحسناوي محمدتحت إشراف : الدكتور   

 



أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة وهي الترابية تشكل الجماعات        

جماعات ترابية خاضعة للقانون العام وتتمتع بالشخصية اإلعتبارية واإلستقالل 

المباشر اإلداريي والمالي ،يدبر شؤونها مجلس ينتخب أعضاؤه باإلقتراع العام 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59-11وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 

من 24بتاريخ  1-11-173الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.2011نونبر21)1432ذي الحجة 

 .وتتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه

بينت لنا  كيف نظم 113/14من القانون التنظيمي  22و21إن قرائتنا للمادتين 

المشرع أهم جهاز للمجالس الجماعية وهو المكتب الذي يتكون من الرئيس ونوابه 

من خالل توضيح وتبيان وتحديد اإلجراءات التي تتخذ في حق كل واحد منهم في 

لقيام بها حالة اإلنقطاع عن مزاولة المهام ألي سبب من األسباب أو اإلمتناع عن ا

ت المتعلق بالعمال 112/14 ن رقم، وما يعادلها في القانولمدة حددت في شهر 

  المتعلق بالجهات. 111/14و القانون رقم  واألقاليم،

حسب القوانين رابية تجماعات اللفما هي وضعيات انقطاع رؤساء ونواب ا

 113/14من القانون التنظيمي  22و  21، وتحديدا المادة الثالث يمية ظالتن

 ؟ 112/14وقانون  111/14ومايعادلها في القانون 

لهما ارتباط وثيق بعدة مواد أخرى بنفس القانون  22و21وللتذكير فإن المادتين 

التنظيمي وهذا ماسنبينه وفق التصميم الذي أعددناه لهذه الغاية آملين أن يساهم 

 .النقاش في إثراء هذه القراءة المتواضعة

 

 

 

 



عن ونوابه جلس الجماعي المبحث األول:وضعيات إنقطاع رئيس الم

 113/14وفق القانون التنظيمي  ممزاولة مهامه

بمبرر المطلب األول:وضعية انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة مهامه 

  وبدون مبرر

 عن مزاولة مهامه بمبررإنقطاع رئيس المجلس الفقرة األولى: 

 دون مبررإنقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه ب: ثانيةالفقرة ال

و عدة نواب لرئيس المجلس الجماعي عن الثاني:وضعيات إنقطاع نائب أ المطلب

 113/14من القانون التنظيمي  22مزاولة مهامهم وفق أحكام المادة 

وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس المجلس الجماعي عن مزاولة :الفقرة األولى 

 بمبررمهامهم 

وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس المجلس الجماعي عن مزاولة الفقرة الثانية : 

 مهامهم بدون مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهر

عن  أو النواب  :وضعيات إنقطاع رئيس مجلس العمالةالثاني المبحث 

 112/14مزاولة مهامه وفق أحكام ا القانون التنظيمي 

 عن  العمالة أو اإلقليمرئيس مجلس ة انقطاع وضعيالمطلب األول: 

  بمبرر وبدون مبررمزاولة مهامه 

 عن مزاولة مهامه بمبرروضعية إنقطاع رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم الفقرة األولى: 

وضعية انقطاع رئيس مجلس العمالة أواإلقليم عن مزاولة مهامه بدون مبررأو  :الفقرة الثانية 

 اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

:وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس مجلس العمالة أواإلقليم الثاني المطلب 

من القانون 23عن مزاولة مهامهم لسبب من األسباب المحددة في أحكام المادة 

 التنظيمي



 رهامهم بمبرإنقطاع نائب أو عدة نواب  رئيس المجلس العمالة أو اإلقليم عن مزاولة م الفقرة األولى:
وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس العمالة أو اإلقليم عن مزاولة مهامهم بدون :الفقرة الثانية

 مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

 
وضعيات إنقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه وفق :ثالثالمبحث ال

 111/14من القانون التنظيمي  23أحكام المادة 
 

 بمبرر وبدون مبرريس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه وضعية انقطاع رئ:المطلب األول
 ا

 وضعية انقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه بمبررلفقرة األولى: ا
عن وضعية انقطاع رئيس مجلس الجهةعن مزاولة مهامه بدون مبررأو اإلمتناع :الفقرة الثانية

 مزاولتها لمدة شهرين

المطلب الثاني:وضعيات إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس الجهة عن مزاولة مهامهم وفق أحكام 
 المادة 24 من القانون التنظيمي 14/111

 

مهامهم  وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس مجلس االجهة عن مزاولة:الفقرة األولى 

 من القانون التنظيمي22لسبب من األسباب المحددة في أحكام المادة 

وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس الجهةعن مزاولة مهامهم :الفقرة الثانية 

 بدون مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

 

 خاتمة

 

 



جلس الجماعي المبحث األول:وضعيات إنقطاع رئيس الم

 113/14وفق القانون التنظيمي  معن مزاولة مهامهونوابه 

وضعيات انقطاع رئيس المجلس ونوابه بمبرر وبدون مبرر في المطلبين  سنعالج

 اآلتيين:

المطلب األول:وضعية انقطاع رئيس المجلس الجماعي عن مزاولة 

  بمبرر وبدون مبررمهامه 

 عن مزاولة مهامه بمبررالفقرة األولى: إنقطاع رئيس المجلس 

من القانون التنظيمي للجماعات األسباب التي يكون فيها رئيس  20لقد حددت المادة

 :  المجلس الجماعي في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامه وهي كاآلتي

 أوال: حالةالوفاة       
فعندما يتوفى رئيس المجلس الجماعي نكون منطقيا أمام وضعية إنقطاع هذا األخير 

 ن مزاولة مهامه وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون.ع

 ثانيا :حالة اإلستقالة اإلختيارية 
،إذا رغب رئيس مجلس الجماعة 113/14من القانون التنظيمي 59وفقا ألحكام المادة 

في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ،وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة أو 
 .اإلقليم أو من ينوب عنه 

(يوما ابتداء من تاريخ 15ويسري أثر هذه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمسة عشرة )
 التوصل باإلستقالة.

من نفس القانون فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمر في  61ووفق المادة 
تصريف األمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا 

 رفق العام.لمبدإ استمرارية الم
من نفس القانون على أنه يترتب عن هذه اإلستقالة عدم أهلية هذا  71كما تنص المادة 

 الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خالل ماتبقى من مدة انتداب المجلس.
 

   ثالثا:حالة اإلقالة الحكمية 



ثة ،يجوز بعد انصرام السنة الثال113/14من القانون التنظيمي 70تبعا ألحكام المادة 
 مزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالةمن مدة انتداب المجلس ،لنصف أعضاء المجلس ال

الرئيس من مهامه واليمكن تقديم هذا الطلب إال مرة واحدة خالل مدة انتداب المجلس 
ويدرج وجوبا طلب اإلقالة في جدول أعمال الدورة العادية األولى من السنة الرابعة 

الرئيس مقاال من مهامه بعد الموافقة على طلب اإلقالة  التي يعقدها المجلس ويعتبر
 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.2/3بتصويت ثلثي 

ويترتب عن هذه اإلقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خالل ماتبقى 
 من نفس القانون. 71من مدة انتداب المجلسكما تشير إلى ذلك المادة 

القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ينتخب رئيسا أو  من 69كما أن المادة 
نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج الوطن ألي سبب من 
األسباب ،ويعلن فورا ،بقرار لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر 

جلس أو نائبه الذي ثبت بعد إليها من قبل عامل العمالة أواإلقليم عن إقالة رئيس الم
 انتخابه أنه مقيم بالخارج.

 رابعا :حالةالعزل 
،إذا ارتكب رئيس المجلس أفعاال مخالفة للقوانين  64بالنسبة لهذه الحالة ووفق المادة 

واألنظمة الجاري بها العمل ،قام عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بمراسلته 
حول األفعال المنسوبة إليه ،داخل أجل اليتعدى  قصد اإلدالء بإيضاحات كتابية

 (أيام ابتداء من تاريخ التوصل .10عشرة)
حات الكتابية المشار إليها يجوز للعامل أو من ينوب عنه ،بعد التوصل باإليضا

،حسب الحالة ،أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام األجل المحدد إحالةاألمر إلى أعاله
 لطلب عزل الرئيس. المحكمة اإلدارية وذلك

 وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة .
وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األمر إلى قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية 

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .48الذي يبت فيه داخل أجل 
رية توقيف المعني باألمر عن ممارسة يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدا

مهامه إلى حين البث في طلب العزل وهنا وجب التذكير بالعكس لما يتعلق األمر 
باإلستقالة اإلختيارية كما قلنا إذ في هذه الحالة يستمر الرئيس في تصريف األمور 

ة الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا لمبدإ استمراري
 المرفق العام.

 
 



 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 
 

المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس  59.11من القانون التنضيمي رقم  33وفق أحكام المادة 
 الجماعات الترابية حيث يحكم ببطالن اإلنتخابات جزئيا أو مطلقا في الحاالت التالية:

 في القانون. إذا لم يجري اإلنتخاب طبقا لإلجراءات المقررة -
 إذا لم  يكن اإلقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية. -
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من األشخاص اللذين ال يجوز لهم الترشح لإلنتخابات  -

  بمقتضى قانون أو بموجب حكم قضائي.

 
  أشهر6سادسا:حالةاإلعتقال لمدة تفوق 

 
على حكم قضائي نهائي حاز أشهر بناءا  6إذا اعتقل الرئيس لمدة تفوق 

  .قوة الشئ المقضي به ، في هذه الحالة يعتبر الرئيس في حالة انقطاع

 
 دون مبرر: إنقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بثانيةالفقرة ال

 
 21للقانون التنظيمي ونصت المادة 20هذه الوضعية حددهاالبند السابع من المادة 

من ينوب عنه بإعذار الرئيس الستئناف مهامه داخل  أنه في الحالتين يقوم العامل أو
أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم ،وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك 
بعد انقضاء هذا األجل ،أحال عامل العمالة أو اإلقليم أومن ينوب عنه األمر إلى 

حالة ساعة من إ48قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية ،ليعاين داخل أجل 
القضية إليه حالة اإلنقطاع ،وإذا أقرها يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 

(من تاريخ قاضي المستعجالت النتخاب رئيس جديد وباقي 15خمسة عشرة يوما )
أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون 

 التنظيمي.
 

 

 



و عدة نواب لرئيس المجلس الثاني:وضعيات إنقطاع نائب أ المطلب

من القانون  22الجماعي عن مزاولة مهامهم وفق أحكام المادة 

 113/14التنظيمي 

دة نائب أو عمن القانون التنظيمي للجماعات األسباب التي يكون فيها  22المادة 

 في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامه وهي كاآلتي:نواب لرئيس المجلس الجماعي 

:وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس المجلس الجماعي الفقرة األولى 

 بمبررعن مزاولة مهامهم 

               أوال: حالةالوفاة 

فعندما يتوفى نائب أو عدة نواب لرئيس المجلس الجماعي نكون منطقيا أمام وضعية 

 إنقطاع عن مزاولة المهام وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون.

 لة اإلختياريةثانيا :حالة اإلستقا 

،إذا رغب  نواب رئيس مجلس 113/14من القانون التنظيمي 60وفقا ألحكام المادة 

الجماعة في التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس 

المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أواإلقليم أو من ينوب عنه  رئاسة 

 قديم استقالته إلى عامل العمالة أو اإلقليم أو من ينوب عنه .المجلس ،وجب عليه ت

(يوما ابتداء من تاريخ 15ويسري أثر هذه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمسة عشرة )

 توصل رئيس المجلس بهذه اإلستقالة .

من نفس القانون على أنه يترتب عن هذه اإلستقالة عدم أهلية  71كما تنص المادة 

ئيس للترشح لمزاولة مهام نائب الرئيس خالل ماتبقى من مدة نائب أو نواب الر

 انتداب المجلس.

 

 :حالة اإلقالة الحكمية  ثالثا 



يترتب عن إقالة رئيس المجلس حل المكتب ويتم انتخاب مكتب جديد كما تشير إلى 

كما أن  من نفس القانون وبالتالي يتوقف النواب عن مزاولة مهامهم 71ذلك المادة 

من القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ينتخب نائبا أو نوابا  69المادة 

ن خارج الوطن ألي سبب من للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمو

،ويعلن فورا ،بقرار لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر األسباب

أو النواب الذي ثبت بعد انتخابه   إليها من قبل عامل العمالة أواإلقليم عن إقالة النائب

 أنه مقيم بالخارج.

 رابعا :حالةالعزل 

،إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة  64بالنسبة لهذه الحالة ووفق المادة 

غير رئيسها،أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل قام عامل العمالة أو 

لمجلس بمراسلة المعني باألمر لإلدالء اإلقليم أومن ينوب عنه عن طريق رئيس ا

(أيام 10بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه داخل أجل اليتعدى  عشرة)

 ابتداء من تاريخ التوصل.

حات الكتابية المشار إليها يجوز للعامل أو من ينوب عنه ،بعد التوصل باإليضا

األجل المحدد إحالةاألمر  ،حسب الحالة ،أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرامأعاله

إلى المحكمة اإلدارية وذلك لطلب عزل النائب أو النواب من عضوية المكتب أو 

 المجلس .

 وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة .

وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األمر إلى قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية 

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .48يبت فيه داخل أجل الذي 

يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة 

 مهامه إلى حين البث في طلب العزل.

 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 



أعضاء مجالس المتعلق بانتخاب  59.11من القانون التنضيمي رقم  33وفق أحكام المادة 
 الجماعات الترابية حيث يحكم ببطالن اإلنتخابات جزئيا أو مطلقا في الحاالت التالية:

 إذا لم يجري اإلنتخاب طبقا لإلجراءات المقررة في القانون. -
 إذا لم  يكن اإلقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية. -

ز لهم الترشح لإلنتخابات إذا كان المنتخب أو المنتخبون من األشخاص اللذين ال يجو -

 بمقتضى قانون أو بموجب حكم قضائي.
 

  أشهر6سادسا:حالةاإلعتقال لمدة تفوق 

 

أشهر بناءا على حكم قضائي نهائي  6إذا اعتقل نائب أو عدة نواب لمدة تفوق 

  حاز قوة الشئ المقضي به ، ففي هذه الحالة يعتبر الرئيس في حالة انقطاع.

من القانون التنظيمي للجماعات فإن  22المادة  تأسيسا على ماسلف وبحسب

مهم ألي سبب من األسباب انقطاع نائب أوعدة نواب عن مزاولة مها

،يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة المذكورة

إلى المنصب األعلى الذي أصبح شاغرا ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة 

النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة  المجلس النتخاب

  .بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي

 

وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس المجلس الفقرة الثانية : 

الجماعي عن مزاولة مهامهم بدون مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة 

 شهر

 21للقانون التنظيمي ونصت المادة 20هذه الوضعية حددهاالبند السابع من المادة 

أنه في كلتا الحالتين ،وجب على رئيس المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم األمر 

الستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم ،وإذا 

أو رفضوا ذلك ،انعقد المجلس في  تخلف المعنيون باألمر عن استئناف مهامهم

دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس إلقالة المعنيين باألمر ويوجه الرئيس في 



هذه الحالة دعوة للمجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو 

المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في 

 نون التنظيمي.هذا القا

 أو النواب  :وضعيات إنقطاع رئيس مجلس العمالةالثاني المبحث 
 112/14عن مزاولة مهامه وفق أحكام ا القانون التنظيمي 

 
ونوابه بمبرر وبدون مبرر في  العمالة أو اإلقليم  سنعالج وضعيات انقطاع رئيس مجلس

   المطلبين اآلتيين:
 

 عن  العمالة أو اإلقليمرئيس مجلس ة انقطاع وضعيالمطلب األول: 

  بمبرر وبدون مبررمزاولة مهامه 

عن مزاولة وضعية إنقطاع رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم الفقرة األولى: 

 مهامه بمبرر

 
من القانون التنظيمي لمجالس العماالت واألقاليم األسباب التي يكون فيها  21لقد حددت المادة

:ضعية إنقطاع عن مزاولة مهامه وهي كاآلتيرئيس المجلس في و  

 أوال: حالةالوفاة               
فعندما يتوفى رئيس المجلس الجماعي نكون منطقيا أمام وضعية إنقطاع هذا األخير عن 

 مزاولة مهامه وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون.

 :حالة اإلستقالة اإلختيارية ثانيا 
،إذا رغب رئيس مجلس العمالة أو 112/14انون التنظيمي من الق60وفقا ألحكام المادة 

اإلقليم  في التخلي عن مهام رئاسة المجلس ،وجب عليه تقديم استقالته إلى عامل العمالة 
 أو اإلقليم ..

 (يوما ابتداء من تاريخ15ة عشرة )ويسري أثر هذه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمس



 التوصل باإلستقالة .
نفس القانون فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمر في تصريف  من 62ووفق المادة 

األمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا لمبدإ 

 .استمرارية المرفق العام 
هذا  ترتب عن هذه اإلستقالة عدم أهليةمن نفس القانون على أنه ي 72كما تنص المادة 

 المجلس خالل ماتبقى من مدة انتداب المجلس.الرئيس للترشح لرئاسة 

 

 :حالة اإلقالة الحكمية  ثالثا  
،يجوز بعد انصرام السنة الثالثة من 112/14من القانون التنظيمي 71تبعا ألحكام المادة 

أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس من  2/3مدة انتداب المجلس ،
 الطلب إال مرة واحدة خالل مدة انتداب المجلس  مهامه واليمكن تقديم هذا

ويدرج وجوبا طلب اإلقالة في جدول أعمال الدورة العادية األولى من السنة الرابعة التي 
يعقدها المجلس ويعتبر الرئيس مقاال من مهامه بعد الموافقة على طلب اإلقالة بتصويت 

 .أعضاء المجلس المزاولين مهامهم4/3ثلثي 
ذه اإلقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خالل ماتبقى من ويترتب عن ه

 من نفس القانون.72مدة انتداب المجلس كما تشير إلى ذلك المادة 
من القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا  70كما أن المادة 

،ويعلن ن ألي سبب من األسبابن خارج الوطللرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمو
فورا ،بقرار لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر إليها من قبل عامل 

 .العمالة أواإلقليم عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج

 52ة رابعا :حالةالعزل بما فيه حالة التجريد المشار إليه في الماد 

:أ( العزل  
،إذا ارتكب رئيس المجلس أفعاال مخالفة للقوانين  65بالنسبة لهذه الحالة ووفق المادة 

واألنظمة الجاري بها العمل ،قام عامل العمالة أو اإلقليم بمراسلته قصد اإلدالء 
(أيام ابتداء 10بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه ،داخل أجل اليتعدى عشرة)

 اريخ التوصل .من ت



يجوزلعامل العمالة أو اإلقليم ،بعد التوصل باإليضاحات الكتابية المشار إليها أعاله 
أعاله،أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام األجل المحدد إحالةاألمر إلى المحكمة اإلدارية 

 وذلك لطلب عزل الرئيس .
 وصلها باإلحالة .وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من تاريخ ت

وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األمر إلى القضاء اإلستعجالي الذي يبت فيه داخل أجل 
 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .48

يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة مهامه 
 س لما يتعلق األمر باإلستقالةإلى حين البث في طلب العزل وهنا وجب التذكير بالعك

اإلختيارية كما قلنا إذ في هذه الحالة يستمر الرئيس في تصريف األمور الجارية إلى حين 
 انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا لمبدإ استمرارية المرفق العام .

:ب( التجريد  
األحزاب المتعلق ب 29-11من القانون التنظيمي رقم20طبقا ألحكام المادة 

،يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو اإلقليم الذي تخلى خالل مدة السياسية
اإلنتداب عن اإلنتماء السياسي للحزب الذي ترشح بإسمه من صفة العضوية في 

 المجلس.
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة اإلدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب 

معني باألمر بإسمه وتبت المحكمة اإلدارية في الطلب داخل شهر السياسي الذي ترشح ال
 من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها .

 إذن وفق هذه المادة وفي حالة الرئيس فإن الحزب هو الذي يتقدم بالطلب.

 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 
   أشهر6سادسا:حالةاإلعتقال لمدة تفوق ستة أشهر 
 ابعا:اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية اإلنتخابيةس 

 

وضعية انقطاع رئيس مجلس العمالة أواإلقليم عن مزاولة مهامه بدون  :الفقرة الثانية 
 مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

 
لحالة ا أنه في22للقانون التنظيمي ونصت المادة 21هذه الوضعية حددهاالبند السابع من المادة 

 ر رئيس المجلس مقاال ويحل المكتباألولى ولألسباب المشار إليها في المطلب األول أعتب
 د وباقي أعضاء المكتب وفق الشروطبحكم القانون ويستدعى المجلس النتخاب رئيس جدي



 يوما من تاريخ معاينة15داخل أجل والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي 
مزاولة  طع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عنر للسلطة المكلفة بالداخلية أما إذا إنقاإلنقطاع بقرا

كتاب مع  مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطةمهامه يقوم العامل بإعذار الرئيس الستئناف 
تخلف  وإذاإشعار بالتسلم ، ويبتدئ هذا األجل من تاريخ توصل المعني باألمر باإلعذار 

 القضاء ة أو اإلقليم إلىبعد انقضاء هذا األجل ،أحال عامل العمالالرئيس أو رفض ذلك 
ساعة 48أجل  داخلاإلستعجالي  بالمحكمة اإلدارية للبت في وجود حالة اإلنقطاع أو اإلمتناع 

بواسطة حكم قضائي  ار إليه أعاله في الفقرة السابقةمن إحالة القضية إليه ،يتم البت المش
اإلستعجالي وجود حالة  ستدعاء األطراف وإذا أقر االقضاءإنهائي وعند اإلقتضاء بدون 

(من 15خمسة عشرة يوما ) المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل اإلنقطاع أو اإلمتناع  يحل
المكتب وفق الشروط والكيفيات  النتخاب رئيس جديد وباقي أعضاءتاريخ الحكم القضائي 

 المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

           

المطلب الثاني :وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس مجلس العمالة 
أواإلقليم عن مزاولة مهامهم لسبب من األسباب المحددة في أحكام المادة 

 23من القانون التنظيمي
 

 األقاليم األسباب التي يكون فيهامن القانون التنظيمي لمجالس العماالت و21لقد حددت المادة
 عية إنقطاع عن مزاولة المهام وهينائب أو نواب رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم في وض

 :كاآلتي
 

الفقرة األولى: إنقطاع نائب أو عدة نواب  رئيس المجلس العمالة أو اإلقليم عن 
 رهامهم بمبرمزاولة م

 
 أوال: حالةالوفاة               

فعندما يتوفى نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس العمالة أواإلقليم نكون منطقيا أمام وضعية 
 إنقطاع عن مزاولة المهام وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون.

 حالة اإلستقالة اإلختيارية :ثانيا 



،إذا رغب  نواب رئيس مجلس 112/14مي من القانون التنظي61وفقا ألحكام المادة 
العمالة أواإلقليم في التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس 

 المجلس الذي يخبر بذلك فورا وكتابة عامل العمالة أواإلقليم.
(يوما ابتداء من تاريخ 15ويسري أثر هذه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمسة عشرة )

 .س المجلس بهذه اإلستقالة توصل رئي

 :حالة اإلقالة الحكمية  ثالثا  
يترتب عن إقالة رئيس المجلس حل المكتب ويتم انتخاب مكتب جديد كما تشير إلى ذلك 

 70كما أن المادة  من نفس القانون وبالتالي يتوقف النواب عن مزاولة مهامهم 72المادة 
نتخب نائبا أو نوابا للرئيس أعضاء من القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ي

مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج الوطن ألي سبب من األسباب ،ويعلن فورا ،بقرار 
لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر إليها من قبل عامل العمالة 

 الخارج.أواإلقليم عن إقالة النائب  أو النواب الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم ب

 52: حالةالعزل بما فيه حالة التجريد المشار إليه في المادة رابعا 

:أ( العزل  
،إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير  64بالنسبة لهذه الحالة ووفق المادة 

رئيسها ،أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل،تضر بأخالقيات المرفق 
ة أو اإلقليم ، قام عامل العمالة أو اإلقليم عن طريق رئيس العمومي ومصالح العمال

المجلس بمراسلة المعني باألمر لإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه 
 (أيام ابتداء من تاريخ التوصل. 10داخل أجل اليتعدى  عشرة)

إليها أعاله ،أو  يجوز للعامل أو من ينوب عنه ،بعد التوصل باإليضاحات الكتابية المشار
عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام األجل المحدد إحالةاألمر إلى المحكمة اإلدارية وذلك 

 .لطلب عزل النائب أو النواب من عضوية المكتب أو المجلس 
 وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة .

مر إلى القضاء اإلستعجالي بالمحكمة اإلدارية الذي وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األ
 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .48يبت فيه داخل أجل 

يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة مهامه 
 إلى حين البث في طلب العزل والتحول إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية دون المتابعات

 القضائية عند اإلقتضاء.

:ب( التجريد  



المتعلق باألحزاب  29-11من القانون التنظيمي رقم20طبقا ألحكام المادة 
،يجرد العضو المنتخب بمجلس العمالة أو اإلقليم الذي تخلى خالل مدة اإلنتداب السياسية

 عن اإلنتماء السياسي للحزب الذي ترشح بإسمه من صفة العضوية في المجلس.
طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة اإلدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب  يقدم

السياسي الذي ترشح المعني باألمر بإسمه وتبت المحكمة اإلدارية في الطلب داخل شهر 

 .من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها 

 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 
 أشهر6لمدة تفوق  سادسا:حالةاإلعتقال 
 سابعا:اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية اإلنتخابية 

 

:وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس العمالة أو اإلقليم عن الفقرة الثانية
 مزاولة مهامهم بدون مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

 
ماالت واألقاليم  فإن انقطاع نائب أوعدة من القانون التنظيمي لمجالس الع23بحسب المادة 

نواب عن مزاولة مهامهم ألي سبب من األسباب المذكورة أعاله،يرتقي النواب الذين يوجدون 
في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب األعلى الذي أصبح شاغرا ويقوم 

الذين سيشغلون المناصب  الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس النتخاب النائب أو النواب
التي أصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون 

 التنظيمي. 
أما إذا انقطعوا عن مزاولة مهامهم بدون مبرر أو امتنعوا عن مزاولتها وجب على رئيس 

أيام بواسطة  المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم األمر الستئناف مهامهم داخل أجل سبعة
كتاب مع إشعار بالتسلم ،وإذا تخلف المعنيون باألمر عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك 
،انعقد المجلس في دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس إلقالة المعنيين باألمر ويوجه 
 الرئيس في هذه الحالة دعوة للمجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو

المناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا 
 القانون التنظيمي . 

 



وضعيات إنقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة :ثالثالمبحث ال
 111/14من القانون التنظيمي  23مهامه وفق أحكام المادة 

 
لة أو اإلقليم  ونوابه بمبرر وبدون سنعالج وضعيات انقطاع رئيس مجلس العمافي هذا المبحث 

 مبرر في المطلبين اآلتيين:
يس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه وضعية انقطاع رئ:المطلب األول

 بمبرر وبدون مبرر
 

من القانون التنظيمي لمجالس الجهات األسباب التي يكون فيها رئيس  22لقد حددت المادة

:هي كاآلتيالمجلس في وضعية إنقطاع عن مزاولة مهامه و  

وضعية انقطاع رئيس مجلس الجهة عن مزاولة مهامه الفقرة األولى: 
 بمبرر

 أوال: حالةالوفاة               
فعندما يتوفى رئيس مجلس الجهة نكون منطقيا أمام وضعية إنقطاع هذا األخير عن 

 .مزاولة مهامه وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون

 ياريةثانيا :حالة اإلستقالة اإلخت 
،إذا رغب رئيس مجلس الجهة  في 111/14من القانون التنظيمي 62وفقا ألحكام المادة 

التخلي عن مهام رئاسة المجلس ،وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة 

 .بالداخلية 
(يوما ابتداء من تاريخ 15ويسري أثر هذه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمسة عشرة )

 .اإلستقالة التوصل ب
من نفس القانون فإن رئيس المجلس المستقيل ونوابه يستمر في تصريف 64ووفق المادة 

األمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا لمبدإ 

 .استمرارية المرفق العام 

 

 :حالة اإلقالة الحكمية  ثالثا  



،يجوز بعد انصرام السنة الثالثة من 111/14 من القانون التنظيمي73تبعا ألحكام المادة 
أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب بإقالة الرئيس  2/3مدة انتداب المجلس ل

ويدرج رة واحدة خالل مدة انتداب المجلس من مهامه واليمكن تقديم هذا الطلب إال م
الرابعة التي يعقدها  وجوبا طلب اإلقالة في جدول أعمال الدورة العادية األولى من السنة

المجلس ويعتبر الرئيس مقاال من مهامه بعد الموافقة على طلب اإلقالة بتصويت ثلثي 
 أعضاء المجلس المزاولين مهامهم.4/3

ويترتب عن هذه اإلقالة عدم أهلية هذا الرئيس للترشح لرئاسة المجلس خالل ماتبقى من 
ن نفس القانون،إذ يحل مكتب المجلس م74مدة انتداب المجلس كما تشير إلى ذلك المادة 

ويتم انتخاب مكتب جديد وفق الشروط وداخل اآلجال المنصوص عليها في هذا القانون 
من القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ينتخب رئيسا  72التنظيمي كما أن المادة 

ن أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج الوطن ألي سبب م
األسباب ،ويعلن فورا ،بقرار لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر 
إليها من قبل والي الجهة عن إقالة رئيس المجلس أو نائبه الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم 

 .بالخارج

 

  54رابعا :حالةالعزل بما فيه حالة التجريد المشار إليه في المادة 

:أ( العزل  
،إذا ارتكب رئيس المجلس أفعاال مخالفة للقوانين  67ة لهذه الحالة ووفق المادة بالنسب

واألنظمة الجاري بها العمل ،قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد 
(أيام 10اإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه ،داخل أجل اليتعدى عشرة)

 ل .ابتداء من تاريخ التوص
يجوزللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة ،بعد التوصل باإليضاحات 
الكتابية المشار إليها أعاله،أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام األجل المحدد إحالةاألمر 

 .إلى المحكمة اإلدارية وذلك لطلب عزل الرئيس 
 تاريخ توصلها باإلحالة . وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من

وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األمر إلى القضاء اإلستعجالي الذي يبت فيه داخل أجل 

 .ساعة من تاريخ توصله بالطلب 48
يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة مهامه 

ير بالعكس لما يتعلق األمر باإلستقالة إلى حين البث في طلب العزل وهنا وجب التذك



اإلختيارية كما قلنا إذ في هذه الحالة يستمر الرئيس في تصريف األمور الجارية إلى حين 

 .لمبدإ استمرارية المرفق العام انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس وذلك ضمانا 
  ئية عند اإلقتضاءكما التحول إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية دون المتابعات القضا

:ب( التجريد  
من القانون 20على أنه طبقا ألحكام المادة  111/14من القانون  54لقد نصت المادة 

المتعلق باألحزاب السياسية ،يجرد العضو المنتخب بمجلس  29-11التنظيمي رقم
الجهةالذي تخلى خالل مدة اإلنتداب عن اإلنتماء السياسي للحزب الذي ترشح بإسمه من 

 .ة العضوية في المجلسصف
يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحكمة اإلدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب 
السياسي الذي ترشح المعني باألمر بإسمه وتبت المحكمة اإلدارية في الطلب داخل شهر 

 من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها .

 .لرئيس فإن الحزب هو الذي يتقدم بالطلبإذن وفق هذه المادة وفي حالة ا

 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 
   أشهر6سادسا:حالةاإلعتقال لمدة تفوق ستة أشهر 
 سابعا:اإلدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية اإلنتخابية 

 

:وضعية انقطاع رئيس مجلس الجهةعن مزاولة مهامه بدون مبررأو الفقرة الثانية
عن مزاولتها لمدة شهريناإلمتناع   

 
أنه في حالة  23للقانون التنظيمي ونصت المادة 22هذه الوضعية حددهاالبند السابع من المادة 

انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه ألي سبب من األسباب المذكورة أعاله ،أعتبر مقاال 
أعضاء المكتب ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس النتخاب رئيس جديد وباقي 

يوما من  15وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل 

 .تاريخ معاينة اإلنقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
وإذا أنقطع الرئيس أوامتنع بدون مبر عن مزاولة مهامه ، يقوم العامل بإعذاره الستئناف 

ة أيام  من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم ، ويبتدئ هذا مهامه داخل أجل سبع
األجل من تاريخ توصل المعني باألمر باإلعذار وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء 



هذا األجل ،أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية األمر إلى القضاء اإلستعجالي  بالمحكمة 
ساعة من إحالة القضية إليه 48حالة اإلنقطاع أو اإلمتناع داخل أجل  اإلدارية للبت في وجود

،يتم البت المشار إليه أعاله في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند اإلقتضاء 
بدون إستدعاء األطراف، وإذا أقر االقضاء اإلستعجالي وجود حالة اإلنقطاع أو اإلمتناع  يحل 

(من تاريخ الحكم القضائي 15اخل أجل خمسة عشرة يوما )المكتب ويستدعى المجلس د
النتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا 

 القانون التنظيمي.

   

المطلب الثاني:وضعيات إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس الجهة عن مزاولة 
 مهامهم وفق أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي 14/111

       
من القانون التنظيمي لمجالس الجهات األسباب التي يكون فيها نائب أو 22لقد حددت المادة  

 :نواب رئيس مجلس العمالة أو اإلقليم في وضعية إنقطاع عن مزاولة المهام وهي كاآلتي

 

 :وضعية إنقطاع نائب أو عدة نواب رئيس مجلس االجهة عن مزاولةالفقرة األولى 
من القانون التنظيمي22مهامهم لسبب من األسباب المحددة في أحكام المادة   

 
 أوال: حالةالوفاة   

             
فعندما يتوفى نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس الجهة نكون منطقيا أمام وضعية إنقطاع 

 عن مزاولة المهام وبالتالي يعتبر مقاال بحكم القانون.

 
 اإلختيارية ثانيا :حالة اإلستقالة 

 
،إذا رغب  نواب رئيس مجلس 111/14من القانون التنظيمي 63وفقا ألحكام المادة 

الجهةفي التخلي عن مهامهم وجب عليهم تقديم استقالتهم من مهامهم إلى رئيس المجلس 
 عن طريق والي الجهة . السلطة الحكومية المكلفة بالداخليةالذي يخبر بذلك فورا وكتابة 



(يوما ابتداء من تاريخ 15ه اإلستقالة بعدانصرام أجل خمسة عشرة )ويسري أثر هذ
 توصل رئيس المجلس بهذه اإلستقالة .

تجرى اإلنتخابات لملئ المقاعد الشاغرة بمكتب المجلس وفق السطرة المنصوص عليها 
 .من هذا القانون التنظيمي  21و19في المادتين 

 :حالة اإلقالة الحكمية ثالثا  
ة رئيس المجلس حل المكتب ويتم انتخاب مكتب جديد كما تشير إلى ذلك يترتب عن إقال

 72كما أن المادة  من نفس القانون وبالتالي يتوقف النواب عن مزاولة مهامهم 74المادة 
من القانون التنظيمي تنص على أنه اليجوز أن ينتخب نائبا أو نوابا للرئيس أعضاء 

ي سبب من األسباب ،ويعلن فورا ،بقرار مجلس الجهة الذين يقيمون خارج الوطن أل
والي الجهة عن  لرئيس السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،بعدرفع األمر إليها من قبل

 إقالة النائب  أو النواب الذي ثبت بعد انتخابه أنه مقيم بالخارج.

 

  54رابعا : حالةالعزل بما فيه حالة التجريد المشار إليه في المادة 
 أ( العزل:

،إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجهة غير  67بالنسبة لهذه الحالة ووفق المادة 
رئيسها ،أفعاال مخالفة للقوانين واألنظمة الجاري بها العمل،تضر بأخالقيات المرفق 
العمومي ومصالح العمالة أو اإلقليم ، قام عامل العمالة أو اإلقليم عن طريق رئيس 

ر لإلدالء بإيضاحات كتابية حول األفعال المنسوبة إليه المجلس بمراسلة المعني باألم
 (أيام ابتداء من تاريخ التوصل. 10داخل أجل اليتعدى  عشرة)

يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة ،بعد التوصل باإليضاحات 
محدد إحالةاألمر الكتابية المشار إليها أعاله ،أو عند عدم اإلدالء بها بعد انصرام األجل ال

 .لنواب من عضوية المكتب أو المجلسإلى المحكمة اإلدارية وذلك لطلب عزل النائب أو ا

 .وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل اليتعدى شهرا من تاريخ توصلها باإلحالة 
وفي حالة اإلستعجال ،يمكن إحالة األمر إلى القضاء اإلستعجالي بالمحكمة اإلدارية الذي 

 ساعة من تاريخ توصله بالطلب .48داخل أجل يبت فيه 
يترتب على إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية توقيف المعني باألمر عن ممارسة مهامه 
إلى حين البث في طلب العزل والتحول إحالة األمر إلى المحكمة اإلدارية دون المتابعات 

 .القضائية عند اإلقتضاء



: 54ب( التجريد وفق أحكام المادة  
المتعلق باألحزاب  29-11من القانون التنظيمي رقم20حيل هذه المادة ألحكام المادة ت

السياسية ،إذ يجرد العضو المنتخب بمجلس الجهة،الذي تخلى خالل مدة اإلنتداب عن 
 اإلنتماء السياسي للحزب الذي ترشح بإسمه من صفة العضوية في المجلس.

مة اإلدارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط بالمحك
السياسي الذي ترشح المعني باألمر بإسمه وتبت المحكمة اإلدارية في الطلب داخل شهر 

 .من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط بها 

 خامسا: حالةاإللغاء النهائي لإلنتخاب 
  أشهر6سادسا:حالةاإلعتقال لمدة تفوق 
 نهائي نتج عنه عدم األهلية اإلنتخابية سابعا:اإلدانة بحكم 

 

:وضعية  إنقطاع نائب أو عدة نواب لرئيس مجلس الجهةعن مزاولة الفقرة الثانية 
 مهامهم بدون مبررأو اإلمتناع عن مزاولتها لمدة شهرين

 
ن انقطاع نائب أوعدة نواب عمن القانون التنظيمي لمجالس الجهات فإن 24بحسب المادة 

 ألي سبب من األسباب المذكورة أعاله،يرتقي النواب الذين يوجدون فيمزاولة مهامهم 
الرئيس  المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب األعلى الذي أصبح شاغرا ويقوم

 ب التيالمناص في هذه الحالة بدعوة المجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون
 القانون التنظيمي. والشروط المنصوص عليها في هذاأصبحت شاغرة بالمكتب وفق الكيفيات 

 أما إذا انقطعوا عن مزاولة مهامهم بدون مبرر أو امتنعوا عن مزاولتها وجب على رئيس
المجلس توجيه إعذار إلى من يعنيهم األمر الستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام بواسطة 

،انعقد عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك كتاب مع إشعار بالتسلم ،وإذا تخلف المعنيون باألمر
المجلس في دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس إلقالة المعنيين باألمر ويوجه الرئيس في 
هذه الحالة دعوة للمجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب أو المناصب 

ليها في هذا القانون ص عالدنيا التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصو
  .التنظيمي

 



 خاتمة:

والقانون التنظيمي واألقاليم بناءا على ماسبق يمكن القول بأن القانون التنظيمي للعماالت 

 ، بينما القانون التنظيميجلس املبتقديم طلب إقالة رئيس  لثلثي االعضاء يسمحانهات للج

 بقىي إذ إستقالة الرئيسأعضاء املجلس بتقديم ملتمس طلب ثلثي ليسمح  للجماعات

وفي هذا ضمانة للحفاظ على  للعامل والسلطة التقديرية للقاض ي اإلداري. اإلختصاص

 مؤسسة رئيس املجلس خالف ماكان عليه األمر في املواثيق الجماعية السابقة.

 

 

 


