الجمعية المغربية
لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم

القانون الساسي للجمعية المغربية
لرؤساء
مجالس العمالتا والقأاليم

السياق والطإار العام
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 إسهاما من منتخبي مجالس العمالتا والقأاليم بالمملكة فففي مسففيرة النمففاءوالزادهار التي تسير فيها بلدنا بخطى حثيثة تحت الرعاية السففامية لصففاحب
الجللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
-

وتماشيا مع السياسة الملكية الرشيدة التي نهجها المغرب خاصة في تسيير
الشأن العام والدارة الترابية ودعم اللمركزية.

 رغبة منهم في مواكبة الوراش الكبرى التي أسس لها صاحب الجللة الملفكمحمد السادس نصره اللففه ويقودهففا والمتمثلففة فففي ترسففيخ آليففاتا الحكامففة
الجيدة واللمركزية والجهوية المتقدمة.
 رغبة منهم في دعم الوراش السياسية والقأتصففادية والجاتماعيففة فففي إطففارتنزيل الدستور الجديد.
 وإدراكا بدور مجففالس العمففالتا والقأففاليم كقففاطرة للففدفع بالتنميففة المحليففةالمستدامة وتوفير الحياة الكريمة للساكنة بالمدن والقرى المغربية.
 وبناءا على المقتضياتا الدستورية الجديدة لسففنة  2011خاصففة مفن الفصففل 135إلى
غاية  146منه.
 وبناءا على الظهير الشريف رقأففم  1-58-376المففؤرخ فففي  15نونففبر 1958كما وقأع تعديله وتتميمه المتعلق بالحرياتا العامة.
 تبعا للقانون التنظيمي رقأم  112-14المتعلق بمجالس العمالتا والقأاليم. بناءا على المرسوم رقأففم  .2.15.40الصففادر فففي فاتففح جامففادى الولففى )20فبراير  (2015بتحديد عدد الجهاتا وتسمياتها ومراكزهففا والعملتا والقأففاليم
المكونة لها.
 وتبعا لشغال وتوصياتا اللجنة التحضيرية لحداث الجمعيفة الوطنيفة لرؤسفاءمجالس العمالتا والقأاليم المنعقد بتاريخ  19يناير  2019بمدينة سل.
 وتبعا للجمع العففام التأسيسففي لحففداث الجمعيففة المغربيففة لرؤسففاء مجففالسالعمالتا والقأاليم المنعفقد بتاريخ  28يناير  2019بمدينة الرباط.

الباب الول :التسمية ،الهدف ،المقر
الفصل الول :التسمية.

تحدث جامعية تسمى " الجمعية المغربييية لرؤسيياء مجييالس العمييالتا
والقأاليم " وهي جامعية تهتم بالشأن العام الترابي.

الفصل الثاني :المقر.
يوجاد المقر المؤقأت للجمعية المغربية لرؤساء مجففالس العمففالتا والقأففاليم
بالعنوان التالي مقر مجلس عمالة الرباط الكائن بساحة الجولن الرباط.
ويمكن نقله داخل نفس المدينة من مكففان إلففى آخففر بقففرار مففن المكتففب المسففير،
وخارج مدينة الرباط بقرار من الجمع العام.
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الفصل الثالث :الهأداف.
-

تهدف الجمعية إلى:
السهر على تنسيق العلقأاتا والتعاون بين مجالس العمالتا والقأففاليم بالمملكففة
والتعريف بمنجزاتها.
العمل على نشر وتفعيل مفاهيم الديمقراطية المحلية وتدعيم اللمركزية.
المساهمة فففي جاميففع أشففكال الحففوار القففانوني والجاتمففاعي والقأتصففادي الففذي
يستهدف التنمية والعدالة المجالية وتطوير اللمركزية؛
إبداء الستشارة في جاميع مشاريع النصففوص القانونيففة أو التففدابير الداريففة الففتي
تهم تطوير آلياتا تدبير الشأن الترابي.
إبففداء الففرأي حففول القضففايا المتعلقففة بممارسففة مجففالس العمففالتا والقأففاليم
للختصاصاتا التي يخولها لها القانون.
خلق روابط للتضففامن مففا بيففن مجففالس العمففالتا والقأففاليم المغربيففة ومجففالس
الجهاتا والجماعاتا الترابية في إطار التكامل والتآزار في تحمل مسففؤولية تففدبير
شؤون السكان.
دعم موقأففع مؤسسففة المنتخففب كمسففؤول مجتمعففي وسياسففي وقأففانوني لخدمففة
الشأن الترابي بهدف تأمينه من مخاطر تدبير مهمته النتدابية؛
تقويففة دور مجففالس العمففالتا والقأففاليم كآليففة للتنميففة القأتصففادية والجاتماعيففة
والثقافية.
السهام في مجال التكوين والرفع مففن القففدراتا التدبيريففة للمنتخففبين المحلييففن
وموظفي مجالس العمالتا والقأاليم؛
دعفم الحركفة الوطنيففة للسففلطاتا المحليفة المغربيففة المنتخبفة مفن خلل تمثيففل
مجالس العمالتا والقأاليم لففدى السففلطاتا العموميففة فففي كففل مففا يهففم شففؤون
الجماعاتا الترابية المغربية.
التعاون والشراكة مع جاميع السلطاتا الحكومية والمنظماتا والهيآتا والجمعياتا
غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بنفس الهداف.
تنسيق مواقأففف مجففالس العمففالتا والقأففاليم فففي المحافففل الدوليففة ومففؤتمراتا
المنظماتا العالمية والجهوية وتدعيم الحضور المغربي بها.
البحث على المساعداتا المالية والمادية في الداخل والخففارج لفائففدة المجففالس
المنخرطة.
تدعيم مشاركة النساء للمساهمة في تدبير الشأن الترابي.

الفصل الرابع :الوسائل.

لتحقيق أهدافها ،تقوم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم
بما يلي:
 المساهمة في تنظيم المناظراتا الوطنية والجهوية حول الجماعاتا الترابية. تنظيففم نففدواتا محليففة لتبففادل الخففبراتا وإبففرازا قأففدراتا مجففالس العمففالتاوالقأاليم في التنمية المحلية.
 تنظيم دوراتا تدريبية للتعرف علففى النصففوص القانونيففة والمسففاطر الداريففةوالمالية لتدبير الشؤون الترابية.
 تنظيم معارض لبرازا القففدراتا القأتصففادية والجاتماعيففة لمجففالس العمففالتاوالقأاليم وكذا فرص الستثمار بها والتعريف بجميع منجزاتها ومشاريعها.
 تطوير وتقوية التعاون الدولي بينها وبين نظيراتها بالخارج. تفعيل التعاون الدولي مع جاميع الهيآتا والمنظماتا الجانبية لفائدة المجففالسالترابية المغربية.
 المساهمة والمشاركة في المؤتمراتا والجاتماعاتا الدولية التي تهتم بتففدبيرالشأن الترابي.
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-

دعم وتشجيع إبرام شففراكاتا وتوأمففاتا مففابين الجماعففاتا الترابيففة المغربيففة
ونظيراتها الجانبية.
عقد شراكاتا مابين الجمعية وباقأي الجمعياتا والهيآتا والمنظماتا الوطنيةوالدولية المهتمة بتحقيق نفس الهداف.
إحداث بنك للمعطياتا وشبكة معلوماتية للتصال والنشر وتعميم المعلوماتا
والخبار بجميع النشطة التي تقوم بها مجالس العمالتا والقأاليم.
إعففداد البحففاث والدراسففاتا المختلفففة بتعففاون مففع المؤسسففاتا الجامعيففة
والمعاهد المختصة ،وذلك لتفعيل العمل الجماعي وتحسين آلياته.
إحداث مجلة ومنشوراتا للتواصل فيما بين المجالس المنتمية للجمعية.

الباب الثاني :نظام العضوية.
الفصل الخامس :التكوين.

تتكون الجمعية من:
 رؤساء مجالس العمالتا والقأاليم الواردة بالتقسيم الداري المنصوص عليهبالمرسوم  20).15.40.فبراير  ( 2015المحدد لعدد الجهاتا وتسمياتها
ومراكزها.
 كما يعتبر عضوا بالجمعية كففل رئيففس لمجلففس للعمالففة أو القأليففم المسففتحدثتماشيا مع تطور أو تحيين التقطيع الترابي المشار إليه بالمرسوم أعله.
 ويمكففن للمكتففب المسففير ،إلففى جاففانب العضففاء العففاملين ،اقأففتراح أشففخاص أومؤسساتا من شأنهم أن يساهموا في تحقيق أهداف الجمعية أو تقويففة إشففعاعها
ويبقى وجاودهم كملحظين فقط.

الفصل السادس :شروط العضوية.

تفتح العضوية لجميع رؤساء المجالس المشار إليها في الفصل الخامس فففي
شخص رئيس مجلسها مباشرة أو بواسطة عضو يعينه رئيس المجلس.

الفصل السابع :فقدان العضوية.
-

تفقد العضوية من الجمعية في الحالتا التالية:
تقديم الستقالة الختيارية من طرف المنخرط بالجمعية.
حففذف كففل مجلففس بعففد إلغففائه بمقتضففى تعففديل للنصففوص المحففددة لصفففة
واختصاصاتا المجلس أو إعففادة للتقطيففع الداري ،وان اقأتضففى الحففال تعويضففه
برئيس المجلس الجديد المحدث.
كما تجمد العضوية في حالة عدم تسديد الشتراك السنوي.
الوفاة ويعوض بالرئيس الذي حل محله.

الباب الثالث :التنظيم والتسيير الداري.

الفصل الثامن :التنظيم.
تتكون الجمعية من الهياكل التالية:
 الجمع العام. -المكتب المسير.

القسم الول :الجمع العام.

الفصل التاسع :تكوين الجمع العام.
يتكون الجمع العام من رؤسففاء مجففالس العمففالتا والقأففاليم المنخرطففة فففي
الجمعية المشار إليها في الفصل الخامس أو من ينوب عن رئيس المجلففس ،ولكففل
عضو صوتا واحد.
يتخذ الجمع العام القراراتا الساسية التي تخص حياة الجمعية.

الفصل العاشر :انعقاد الجمع العام.
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 ينعقد الجمع العام مرة واحدة خلل الثلثاة أشهر الولى من كل سنة ميلدية. ينعقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعد تاريخ انتهففاء النتخابففاتا المحليففة بثلثاففةأشهر.

الفصل الحادي عشر :الجمع العام الستثنائي.

يمكن للجمع العام أن ينعقد بصفة استثنائية بمبففادرة مففن الرئيففس أو بطلففب
من ثالثي أعضاء المكتب المسير أو بثلثي أعضاء الجمع العام المنخرطين مع تحديففد
موضوع الدورة الستثنائية.

الفصل الثاني عشر :اختصاصاتا الجمع العام.
يتولى الجمع العام:
 المصادقأة على القانون الساسي والنظام الداخلي للجمعية. انتخاب لرئيس. انتخاب أعضاء المكتب. المصادقأة على اقأتراحاتا رؤساء اللجن. المصادقأة على التقرير المالي. -المصادقأة على التقرير الدبي.

الفصل الثالث عشر :الستدعاء للجمع العام.

تبعث الستدعاء لحضور الجمع العام العادي إلى العضففاء عففن طريففق البريففد
وكذا بجميع وسائل التبليغ المتاحففة عشففرة أيففام علففى القأففل قأبففل موعففد انعقففاد
الجمع.
توجاه الستدعاءاتا مباشرة إلى عنوان العضففاء بمقففراتا مجففالس العمففالتا
والقأاليم المعنية.

الفصل الرابع عشر :النصاب القانوني.
ينعقد الجمع العام بحضور الغلبية المطلقففة للعضففاء العففاملين ،وفففي حالففة
عدم توفر هذا النصاب القانوني وجاب توجايه استدعاء ثااني داخل أجاففل أسففبوع مففع
منح مدة خمسة أيام قأبفل موعفد انعق اد الجمفع ،وتكفون المفداولتا صفحيحة بمفن
حضر.
تتخذ القراراتا بالغلبية النسبية للعضاء الحاضرين من الجمع العففام العففادي،
وتتخذ القراراتا بالغلبية المطلقة للعضاء الحاضرين في الجمع العففام السففتثنائي
باستثناء حالة تعديل القانون الساسي التي تستدعي مصادقأة ثالثي أعضففاء الجمففع
العام المنخرطين.

القسم الثاني :المكتب المسير.

الفصل الخامس عشر :تكوين المكتب.
يتكون المكتب من سبعة عشرة ) (17عضوا ينتخبهم الجمع العففام مففن بينهففم
الرئيس ونائبا له عن كل جاهة من الجهاتا الثاني عشرة.

الفصل السادس عشر :تشكيل المكتب.

يتكون المكتب التنفيذي من:
 رئيس الجمعية اثاني عشرة ) (12نائبا مساعدا للرئيس )نائبا عن كل جاهة(.أربعة') (4مساعدين يعينهم المكتب لتولي المهام التالية:
 كاتب عام للجمعية. نائب للكاتب العام للجمعية. أمين المال. نائب لمين المال. -بالضافة إلى العضاء بالصفة.

الفصل السابع عشر :اختصاصاتا الكاتب العام وأمين المال.
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يقوم الكاتب العام للجمعية أو من ينوب عنه بمعيففة الرئيففس بتحريففر محاضففر
الجلسففاتا وإمضففائها وتسففجيلها وحفظهففا بففدفاتر مخصصففة لهففذا الغففرض وتففوجايه
مضامينها إلى مجالس العمالتا والقأاليم المنخرطة وإلى كل من يهمه المر.
يقففوم أميفن المفال بتحضفير وتوقأيففع جاميففع الوثاففائق المحاسففباتية المتعلقفة
بالمداخيل والنفقاتا مشفففوعة بتوقأيففع الرئيففس ويقففوم بتسففجيلها وحفظهففا فففي
دفاتر مختصة.

الفصل الثامن عشر :انتخاب المكتب.

ينتخب أعضاء المكتب المسير من طرف الجمع العام كل ثالث سنواتا قأابلة
للتجديد وذلك في جالسة عادية بالقأتفراع السفري أو العلنفي وبالغلبيفة النففسبية
في دورة واحدة ،وعند التسفاوي في الصواتا ينتخب الكبر سنا وعنففد التسففاوي
في السن يلجأ إلى القرعة.
ويجتمع على القأل ست مراتا في السنة وكلما دعت الحاجاة إلى ذلك.

الفصل التاسع عشر :اختصاصاتا المكتب.
-

-

-

-

يسهر المكتب المسير على تنشيط أعمال الجمعية.
تنفيذ قأراراتا الجمع العام.
اتخاذ جاميع التدابير الواجابة لتحقيففق أهففداف الجمعيففة المنصففوص عليهففا فففي
الفصل الرابع.
تهيئ اجاتماعاتا الجمع العام وتحديد جادول أعماله.
تهيئ وتقديم الميزانية للجمع العام للمصادقأة عليها.
تنفيذ الميزانية.
تهيئ التقرير المالي.
تهيئ التقرير الدبي.
تنفيذ التوصياتا والبرامج المعروضة على الجمع العام.
تقديم مشاريع توصياتا تتعلق بتعديل القانون الساسي.
العففداد والمصففادقأة علففى النظففام الففداخلي بأغلبيففة تلففتي أعضففاء المكتففب.
المصادقأة على البرامج والتوجاهاتا العامة للجمعية.
المصادقأة على اتفاقأياتا الشراكة والتعاون.

الفصل العشرون :اختصاصاتا الرئيس.
يتولى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه رئاسة الجمع العام والمكتب التنفيففذي
ويمثل الجمعية في كل الحالتا أمام العدالة والسلطاتا المعنيففة والهيئففاتا الدوليففة
التي تهتم بنفس الغاية.
كما يدعو الرئيس أو من ينوب عنه إلى اجاتماع الجمع العام بقرار من المكتب
المسير ويدير أعماله ويقوم بتنفيذ قأراراتا الجمعية ومراقأبة إنجازاها.
ويوقأع عل ى جاميفع العمليفاتا المحاسفباتية الفتي تهفم صفرف الميزانيفة وكفل
مايتعلق بالمعاملتا العقارية التي تهم أملكها.
تكون توقأيعاتا الرئيس لجميع الوثاففائق والعمليففاتا الماليففة مشفففوعة بتوقأيففع
أمين المال أو مساعده عند غياب هذا الخير.
يعين المدير التنفيذي للجمعية والطاقأم الداري والتقني الدارة الجمعية.

الفصل الواحد والعشرون :إدارة الجمعية.

توضع رهن إشارة الرئيس إدارة للجمعية مكونة من المدير التنفيذي للجمعية
وموظفين مكلفين بمهام وآخرين مكلفين بالدراساتا يتقاضون رواتبهم من ميزانية
الجمعية أو موضوعين رهن إشارة الجمعية من طرف بعض المجالس العضوة،
يتم التشغيل تحت إشراف لجنة يترأسها الرئيس أو من ينوب عنه.
ويعتبر الرئيس ،الرئيس التسلسلي لجميع موظفي الجمعية.
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الفصل الثاني والعشرون.
ل يتقاضى أعضاء الجمعيففة مرتبففا مقابففل الخففدماتا الففتي يقففدمونها للجمعيففة
باستثناء المصاريف المتعلقة بتنقلتهم بمناسبة قأيامهم بمهام لفائدة الجمعية.

الفصل الثالث والعشرون :تكوين اللجن.

تحدث تسع لجان دائمة على القأل تعنى بالميادين التالية:
 لجنة الشؤون الدارية والمالية. لجنة الشؤون القانونية والعلقأاتا مع السلطاتا العمومية. لجنة الشؤون الجاتماعية والثقافية والرياضية. لجنة التعاون والعلقأاتا الخارجاية. لجنة التواصل والعلم والنشر. لجنة التكوين المستمر. لجنة البيئة والتنمية المستدامة. لجنة العلقأاتا مع افريقيا. لجنة التنمية القروية.ويعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء بالصفة بالمكتب ويمكن للمكتففب أن
يعين عند القأتضاء لجنا مختصة أخرى.

الفصل الرابع والعشرون :أشغال اللجن.

تجتمع اللجن على القأل مرة كل ثالثاة أشهر وتقدم تقاريرها للمكتب المسففير
للبث فيها ورفعها للجمع العام .ويمكن للمكتب المسير أن يطلب منها إعداد تقففارير
في مجال اختصاصها.
يتم اقأتراح رؤساء اللجن من طرف الجمع العام شريطة أن يكونففوا مففن بيففن
أعضفاء الجمعيفة ،ويتفم تعييفن مقفرري اللجفان م ن طفرف رئيفس الجمعيفة ،وعنفد
القأتضاء يمكن اختيار مقرري اللجان من بين أشففخاص خففارجاين عففن الجمعيففة لهففم
تخصص في مجال عمل اللجنة.
يمكن للجنة الستعانة بخبراء خارج أعضاء الجمعية لداء مهمتها.
ل يمكن للعضاء النخراط في أكثر من لجنتين وأل يقففل عففدد أعضففاء اللجنففة
عن خمسة ول يفوق  11عضوا.

الباب الرابع :موارد الجمعية

الفصل الخامس والعشرون :مداخيل الجمعية.
تتكون موارد الجمعية من:
 الشتراكاتا السنوية المحددة في مبلغ ما بيففن  50.000,00درهففم )خمسففونألف درهم( و  100.000,00درهم )مائة ألف درهم( سنويا حسب حجم مففوارد
المجالس المنخرطة.
 مساعداتا الدولة والمؤسساتا العموميففة الوطنيففة والدوليففة والجمعيففاتا غيففرالحكومية.
 الهباتا والوصايا. مدخول المعارض. مدخول المنتدياتا والمنشوراتا المؤدى عنها. -موارد أخرى.

الفصل السادس والعشرون :الشتراك السنوي.
يتم تحديد قأيمة الشتراك السنوي حسب المكاناتا المالية لكل مجلس للعمالففة
أو القأليم باقأتراح من طرف المكتب.

الباب الخامس :حل الجمعية

الفصل السابع والثلثاون :مسطرة حل الجمعية.
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ل يمكن أن يقرر حل الجمعية إل من طرف الجمع العام ويتخذ قأرار الحل بعد
موافقة ثالثاة أرباع منخرطي الجمعية.

الفصل الثامن والعشرون :تصفية ممتلكاتا الجمعية.
في حالة قأفرار الحفل يتفم بيفع جاميفع ممتلكفاتا الجمعيفة عفن طريفق المفزاد
العلني ،ويوزاع المحصول على جاميع المجالس المنخرطة حسب قأيمففة اشففتراكها أو
تقديمه كهبة لجمعية أخرى تعمل على تحقيق نفس الهداف.

الباب السادس :مقتضياتا عامة

الفصل التاسع والعشرون :النظام الداخلي.

يعهد للمكتب التنفيذي بإعداد نظام داخلي للجمعية وعرضه على الجمع العام
للمصادقأة ،يوضح هذا القانون ويتمم مقتضياته.

الباب السابع :اختصاص المحاكم

الفصل الثلثاون :الختصاص الترابي.
في حالة أي نففزاع ،وبعففد فشففل محففاولتا الصففلح أو التحكيففم بيففن الطففراف
المتنازاعة يحال المر على المحاكم المختصة التي يتواجاد بها مقر الجمعية.

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم
توقيع رئيس الجمعية
سعد بنمبارك
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