الجمعية المغربية
لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم

النظام الداخلي
للجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم
المحلية للمغرب

تــــقـــــديـــــم
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 إسهاما من منتخبي مجالس العمالتا والقأاليم بالمملكة في مسيرة النماءوالزادهار التي تسير فيهــا بلدنــا بخطــى حثيثــة تحــت الرعايــة الســامية لصــاحب
الجللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
-

وتماشيا مع السياسة الملكيــة الرشــيدة الــتي نهجهــا المغــرب خاصــة فــي

تسيير الشأن العام والدارة الترابية ودعم اللمركزية.
 رغبة منهم في مواكبــة الوراش الكــبرى الــتي أســس لهــا صــاحب الجللــةالملك محمد السادس نصره الله ويقودها والمتمثلة فــي ترســيخ آليــاتا الحكامــة
الجيدة واللمركزية والجهوية المتقدمة.
 رغبة منهم في دعم الوراش السياسية والقأتصادية والجاتماعية فــي إطــارتنزيل الدستور الجديد.
 وإدراكا بدور مجالس العمالتا والقأــاليم كقــاطرة للــدفع بالتنميــة المحليــةالمستدامة وتوفير الحياة الكريمة للساكنة بالمدن والقرى المغربية.
 وبناءا على المقتضياتا الدستورية الجديد لسنة  2011خاصــة مــن الفصــل 135إلى غاية  14منه.
 وبناءا على الظهير الشريف رقأم  1-58-376المؤرخ فــي  15نونــبر 1958كما وقأع تعديله وتتميمه المتعلق بالحرياتا العامة.
 تبعا للقانون التنظيمي رقأم 112-14المتعلق بمجالس العمالتا والقأاليم.-

بناءا على المرسوم رقأم  .2.15.40الصادر في فاتح جامادى الولــى )20

فــبراير  ( 2015بتحديــد عــدد الجهــاتا وتســمياتها ومراكزهــا والعملتا والقأــاليم
المكونة لها.
 وتبعا لشغال وتوصياتا اللجنة التحضيرية لحداث الجمعية الوطنية لرؤساءمجالس العمالتا والقأاليم المنعقد بتاريخ  19يناير  2019بمدينة سل.
 وتبعا للجمع العام التأسيســي لحــداث الجمعيــة الوطنيــة لرؤســاء مجــالسالعمالتا والقأاليم المنعـقد بتاريخ  28يناير  2019بمدينة الرباط.

البـاب الول
أحكام عامة

المادة1 :
تتمتع الجمعية المغربية لرؤساء مجــالس العمــالتا والقأــاليم بالشخصــية المعنويــة
والستقلل المالي.
يعهد لها تحقيق جاميع الهداف المنصوص عليهــا فــي الفصــل الثــالث مــن القــانون
الساسي للجمعية.
كما يعهد لجميع هياكل الجمعية كل في دائرة اختصاصه ،اســتعمال جاميــع الوســائل
المشار إليها في الفصل الرابع من نفس القانون وذلك لتحقيق الهداف المتوخــاة مــن
إحداث الجمعية وهي كالتي:
2

 السهر علـى تنسـيق العلقأـاتا والتعـاون بيـن مجـالس العم التا والقأـاليمبالمملكة والتعريف بمنجزاتها.
 العمل على نشر وتفعيل مفاهيم الديمقراطية المحلية وتدعيم اللمركزية. المساهمة في جاميع أشكال الحوار القانوني والجاتماعي والقأتصادي الــذييستهدف التنمية والعدالة المجالية وتطوير اللمركزية؛
 إبداء الستشارة في جاميع مشاريع النصــوص القانونيــة أو التــدابير الداريــةالتي تهم تطوير آلياتا تدبير الشأن الترابي.
 دراسة القضايا المتعلقة بممارسة مجالس العمالتا والقأاليم للختصاصاتاالتي يخولها لها القانون.
 خلق روابط للتضامن ما بين مجالس العمالتا والقأاليم المغربية ومجــالسالجهاتا والجماعاتا الترابية في إطار التكامل والتآزار في تحمل مســؤولية تــدبير
شون السكان
 دعم موقأع مؤسسة المنتخب كمسئول مجتمعي وسياسي وقأانوني لخدمــةالشأن الترابي بهدف تأمينه من مخاطر تدبير مهمته النتدابية؛
 تقوية دور مجالس العمالتا والقأاليم كآلية للتنمية القأتصـادية والجاتماعيـةوالثقافيــة .تقويــة دور مجــالس العمــالتا والقأــاليم كآليــة للتنميــة القأتصــادية
والجاتماعية والثقافية.
 الســهام فــي مجــال التكــوين والرفــع مــن القــدراتا التدبيريــة للمنتخــبينالمحليين وموظفي مجالس العمالتا والقأاليم؛
 دعم الحركة الوطنية للسلطاتا المحلية المغربية المنتخبة من خلل تمثيــلمجالس العمالتا والقأ اليم ل دى السـلطاتا العموميـة فـي كـل مـا يهـم شـؤون
الجماعاتا الترابية المغربية
 التعــاون والشــراكة مــع جاميــع الســلطاتا الحكوميــة والمنظمــاتا والهيــآتاوالجمعياتا غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بنفس الهداف.
 تنسيق مواقأف مجالس العمالتا والقأاليم في المحافل الدولية ومــؤتمراتاالمنظماتا العالمية والجهوية وتدعيم الحضور المغربي بها
 البحــث علــى المســاعداتا الماليــة والماديــة فــي الــداخل والخــارج لفائــدةالمجالس المنخرطة.
 تدعيم مشاركة النساء للمساهمة في تدبير الشأن الترابي.المادة2 :

يوجاد المقر المؤقأت للجمعية المغربية لرؤساء مجــالس العمــالتا والقأــاليم بمقر

مجلس عمالة الرباط الكــائن بســاحة الجــولن الربــاط ،صــندوق البريــد رقأــم ،....
ويمكن نقله داخل نفس المدينة من مكان إلى آخر بقرار من المكتب المسـير ،وخ ارج
مدينة الرباط بقرار من الجمع العام شريطة أن يلتزم مجلس العمالة أو القأليــم الــذي
يرغب في احتضان مقر الجمعية بتوفير جاميع المكاناتا المادية والبشرية الــتي تضــمن
الستمرارية لهياكل الجمعية وكتابتها الدائمة.

البـاب الثـاني

هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم
الفـرع الول
تأليف الجمعية
المادة3 :
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تتألف الجمعية من:
 رؤساء مجالس العمالتا والقأاليم الواردة بالتقسيم الداري المنصوص عليهبالمرسوم  20).2.15.40فبراير  ( 2015المحدد لعدد الجهاتا وتسمياتها ومراكزها .
 كما يعتبر عضـوا بالجمعيــة كــل رئيـس لمجلــس للعمالـة أو القأليـم المسـتحدثتماشيا مع تطور أو تحيين التقطيع الترابي المشار إليه بالمرسوم أعله.
ويمكــن للمكتــب المســير ،إلــى جاــانب العضــاء العــاملين ،اقأــتراح أشــخاص أو
مؤسساتا من شأنهم أن يساهموا في تحقيق أهداف الجمعية أو تقوية إشعاعها ويبقى
وجاودهم كملحظين فقط.

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

يشمل التنظيم الهيكلي:




الفـرع الثـاني
التنظيم والتسيير الداري

الجمع العام.
المكتب المسير.

الفرع الثالث
الجمع العام

المادة4 :
يتكون الجمع العام من رؤساء مجالس العمالتا والقأاليم المنخرطة فــي الجمعيــة
المشار إليها في الفصل الخامس أو من ينوب عن رئيس المجلس بعد المصادقأة علــى
اقأتراحه من طرف المجلس الدي ينتمي إليه ،ولكل عضو صوتا واحد.
يشــارك العضــاء المؤسســون والشــرفيون والشــخاص الــذين اختــارهم المكتــب
المسير في الجمع العام ولكل منهم حق إبداء الرأي بصفة ملحظ.
يتخذ الجمع العام القراراتا الساسية التي تخص حياة الجمعية.
المادة5 :
يتولى الجمع العام القيام بالختصاصــاتا الموكولــة لــه بنــاءا علــى الفصــل  12مــن
القانون الساسي للجمعية.
المادة6 :
 ينعقد الجمع العام مرة واحدة خلل الثلثاة أشهر الولى من كل سنة ميلدية. ينعقد الجمع العام في شكل مؤتمر بعــد تاريــخ انتهــاء النتخابــاتا المحليــة بثلثاــةأشهر.
المادة7 :
ينعقد الجمع العام بمقر الجمعية ويمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب المســير
عقده في أي مكان آخــر داخــل المملكــة المغربيــة شــريطة تــوفير الظــروف الملئمــة
لنجاحه.
المادة8 :
توجاه الدعواتا من طرف الرئيس كتابــة بواســطة البريــد بصــفة فرديــة إلــى كافــة
أعضاء الجمعية مصحوبة بجــدول العمـال وعنــد القأتضــاء بتقــارير اللجــان وذلــك قأبــل
موعد انعقاد الجمع العام للجمعية عشرة يوما على القأل ،كما يمكــن تــوجايه الــدعواتا
عبر الفاكس مع احترام نفس المواعيد والحتفاظ بوصل الرسال.
توجاه الستدعاء إلى مقر مجالس العمالتا والقأاليم العضوة بالجمعية
تعتــبر اجاتماعــاتا الجمــع العــام للجمعيــة لغيــة إذا لــم يحضــرها نصــف العضــاء
المنخرطين على القأل ،وبعد الدعوة الثانية تكون المداولتا صحيحة بعد حضور خمس
العضاء المنخرطين على القأل ،وبعد الدعوة الثالثة بعدد الحاضرين.
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وتتخذ القــراراتا بالغلبيــة النســبية للعضــاء الحاضــرين فــي الجمــع العــام العــادي
وبالغلبية المطلقة في الجمع العام الستثنائي باستثناء حالة تعديل القــانون الساســي
للجمعية الذي يتطلب موافقة ثالثي أعضاء الجمع العام المنخرطين.
يتولى رئاسة الجمع العام رئيس الجمعية ،وإذا عاقأه عائق يمكن تفويض ذلــك لحــد
مساعديه بواسطة تفويض مكتوب يحدد تاريخ وجادول الجاتماع.

الفرع الرابع
المكتب المسير

المادة9 :
يتكون المكتب من سبعة عشرة ) (17عضوا ينتخبهم الجمع العــام مــن بينهــم
الرئيس ونائبا له عن كل جاهة من الجهاتا الثانى عشرة.
يتكون المكتب التنفيذي من:
 رئيس الجمعية إثانى عشرة ) (12نائب مساعدا للرئيس )نائبا عن كل جاهة(. أربعة') (4مساعدين يعينهم المكتب لتولي المهام التالية: كاتبا عاما للجمعية. مساعدا للكاتب العام للجمعية. أمين المال. مساعدا لمين المال. بالضافة إلى العضاء بالصفة.المادة10 :
يجتمع المكتب المسير ستة مراتا في السنة على القأل باستدعاء من الرئيس.
للرئيس صلحية استدعاء رؤساء اللجان ،كما يجوزا لــه أيضــا اســتدعاء أي عضــو او
خبير ملم بموضوع النقط المسجلة بجدول أعمال الجاتماعــاتا للمشــاركة فــي أشــغال
المكتب.
 يحضر المدير التنفيذي اجاتماعاتا المكتب. يعهد الرئيس لموظفي الجمعية بالكتابة الدارية لشغال المكتب. الى جاانب الرئيس توقأع المحاضر من طرف الكاتب العام الجمعية او نائبهالمادة11 :
تعتبر اجاتماعاتا المكتب قأانونية بحضور أكثر من نصــف أعضــائه ،وفــي حالــة عــدم
توفر هذا النصاب القانوني يتم تأجايل الجاتماع لساعة ،وفي هذه الحالة يعتبر الجاتمــاع
قأانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.
المادة12 :
يتولى رئيس الجمعية:
 رئاسة الجمع العام رئاسة المكتب المسير تمثيل الجمعية في كل الحالتا أمام العدالة والســلطاتا والهيــآتا الدوليــة الــتيتهتم بنفس الغاية.
كما يدعو الرئيس إلى اجاتماع الجمع العام ،بقرار من المكتب المسير ويدير أعماله
ويقوم بتنفيذ قأراراتا الجمعية ومراقأبة إنجازاها.
 توقأيع جاميع العملياتا المحاســباتية الــتي تهــم صــرف الميزانيــة وكــل مــا يتعلــقبالمعــاملتا العقاريــة ،وتكــون توقأيعــاتا الرئيــس لجميــع الوثاــائق والعمليــاتا الماليــة
مشفوعة بتوقأيع أمين المال أو نائبه.
المادة13 :
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توضع رهن إشارة رئيس الجمعية كتابة دائمة مكونة مــن مــدير تنفيــذي ومــوظفين
مكلفين بمهام ،وآخرين مكلفين بالدراساتا ،ويعتبر الرئيس التسلسلي لجميع مــوظفي
الجمعية.
 يتم تعيين المدير التنفيذي من طرف الرئيس. يعهد للمدير التنفيذي مهمة الشراف على تدبير إدارة الجمعية وضــمان اســتمرارأعمالها والسهر على تنفيذ قأراراتها.
 يحضر المــدير التنفيــذي جاميــع الجاتماعــاتا الــتي تنظمهـا جاميــع هياكــل الجمعيــةواللجن المتفرعة عنها.
المادة14 :
يمكن للرئيس أن يفوض بقرار منه جازءا مــن اختصاصــاته إلــى واحــد أو أكــثر مــن
نوابه.
المادة15 :
يجوزا للرئيس أن يفوض إمضائه إلى المدير التنفيذي للجمعيــة فــي مجــال التســيير
الداري وتدبير شؤون موظفيها.
وتحدد في قأراراتا التفــويض علــى ســبيل الدقأــة والحصــر الميــادين المفــوض فــي
شانها.
المادة16 :
إذا تغيب الرئيس أو عاقأه عائق ،خلفه مؤقأتا أحد مساعديه في جاميــع مهــامه بنــاءا
على تفويض مكتوب يحدد فيه المهمة وتاريخ وجادول الجاتماع.
وفي حالــة انقطــاع الرئيــس عــن مزاولــة مهــامه لي ســبب مــن الســباب ،يمكــن
للمكتب المســير أن يعيــن مــن بيــن مســاعديه مــن يقــوم مقــامه فــي تــدبير الشــؤون
الدارية ،باستثناء الجــانب المــالي إلــى حيــن انعقــاد الجمــع العــام الســتثنائي لنتخــاب
الرئيس الجديد في ظرف ل يتعدى ثالثاة أشهر من تاريخ النقطاع.
المادة17 :
يتولى الكاتب العام أو نائبه:
 تهيئ الملفاتا الدارية وعرضها على أنظار الرئيس. عرض التقرير الدبي أمام الجمع العام. تحرير محاضر الجلساتا وإمضاءها بمعية الرئيس بعد الطلع عليهــا مــن طــرفأعضاء المكتب المسير وتسجيلها وحفظها وتوجايهها إلى كل من يهمه المر.
 -توثايق أشغال جالساتا الجمع العام واجاتماعاتا المكتب المسير.

المادة18 :

يتولى أمين المال أو نائبه:
 السهر على موارد الجمعية وممتلكاتها.
 جامع واجاباتا النخراطاتا السنوية.
 تحضير وتوقأيع الوثاائق المحاسباتية مشفوعة بتوقأيع الرئيس.
 حفظ وتسجيل الوثاائق المحاسباتية في دفاتر مختصة.
 توقأيع جاميع عملياتا الصرف شريطة أن تكون مسبقة بتوقأيع رئيس الجمعية.
 توقأيع جاميع المستنداتا الـتي تهـم اسـتخلص حقـوق ومسـاعداتا ماليـة لفائـدة
الجمعية مشفوعة بتوقأيع الرئيس.
 يمكــن لميــن المــال أو نــائبه القيــام بجميــع أنــواع النفــاق فــي إطــار برنامــج
للستعمال مصادق عليه من طرف المكتب المسير وموقأع من طرف رئيس الجمعية.
 يتم إيداع نســخ مـن توقأيــع أميــن المــال للجمعيــة ونــائبه لــدى المصــالح الماليــة
المختصة.
 يعتبر حضور أمين المال أو نائبه أساسيا في جاميع الصفقاتا التي تهــم مقتنيــاتا
الجمعية.
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 يقوم أمين المال أو نائبه باعتمــاد مسـطرة وكالـة الصــرف المباشــر فـي حـدود
 5000درهم لمواجاهة بعض المصاريف ذاتا الطابع الفجــائي أو الســتعجالي ،ويمســك
لهذه الغاية سجل خاصا يضمن وترتب فيه كل العملياتا الحسابية التي تحصر عند نفــاد
مبلغ  5000درهــم ،وتكــون مصــحوبة بتوقأيــع أميــن المــال أو نــائبه ومشــفوعة بتوقأيــع
الرئيس بعد عرضها على أنظار المكتب المسير.
 عرض التقرير المالي على أنظار الجمع العام.

البـاب الثـالث
تسيير الجمعية
الفرع الول
جادول العمال

المادة19 :
يعد رئيس الجمعية جادول أعمال جالساتا كل من الجمع العــام بتعــاون مــع أعضــاء
المكتب في اجاتماع عــادي أو اســتثنائي ،ويبلغــه إلــى كــل أعضــاء الجمــع العــام الــذين
يتوفرون على أجال ثامانية أيام ليقترحوا على الرئيس أن يدرج فيــه المســائل الضــافية
التي يعتزمون عرضها.
 يجوزا لكل عضو من أعضاء الجمع العام للجمعية ،أن يقــترح كتابــة علــى الرئيــسأن يدرج في جادول أعمال الجلساتا كل مسألة تدخل في اختصاصاتا الجمعية.
 يحق للرئيس رفض أي مسألة خارجاة عن اختصاصاتا الجمعية. يبلغ الرفض المعلل إلى العضو أو العضاء المعنيين بالمر. يتمتع الرئيس بصلحية ترتيب النقط المدرجاة في جادول العمال. يحضر الرئيس حينئذ جادول العمال النهــائي الــذي يــوجاهه إلــى أعضــاء المجلــسالداري والجمع العام قأبل تاريخ افتتاح الجلساتا بخمسة أيام على القأل.
المادة 20
يعلق جادول أعمال الجلسة وتاريخها بمقر الجمعيــة ،ويسـهر رئيــس الجمعيـة علـى
إخبار العموم بكل وســائل الشــهار المتاحــة بجــدول العمــال وتاريــخ وتــوقأيت ومكــان
انعقاد الجلساتا العامة للجمعية.

الفرع الثاني

تنظيم حضور العضاء في الجلساتا

المادة21 :
تتداول هياكــل الجمعيــة خلل اجاتماعاتهــا بكيفيــة صحـــيحة طبقــا لقواعــد النصــاب
القانوني المقررة في المواد 8و  12أعله.
يحتسب النصاب القـانوني فـي بدايــة كـل جالســة مـن جالسـاتا الجمعيـة ،ول يـؤثار
انسحاب أعضاء الجمعية لي سبب من السباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة.
المادة22 :
يوقأع أعضاء هياكل الجمعية على ورقأة الحضور قأبل انعقاد الجاتماعاتا أو الجلسة.
المادة23 :
يتعين على العضاء الذين تعذر عليهم حضور اجاتماعاتا هياكل الجمعيــة ،أن يبعثــوا
برسالة إلى الرئيس يعرضون فيها سبب تعذر الحضور.
المادة24 :
يتعين على الرئيس في حالة رفض هياكل الجمعية للسباب المقدمة غيــاب
كل عضو لم يلب استدعائين متتاليين رفع طلب استقالته إلى المكتب المسير.
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الفرع الثالث
تنظيم المناقأشة

المادة25 :
 يرأس الرئيــس جالســاتا اجاتماعــاتا هياكــل الجمعيــة ويفتتحهــا ويختتمهــا ويســهرشخصيا على حسن سير المناقأشة.
 قأبل رفع الجلسة يخبر الرئيــس هياكــل الجمعيــة بتاريــخ وتــوقأيت انعقــاد الجلســةالموالية.
المادة26 :
 ل يمكن لهياكل الجمعية أن تتداول إل في المسائل المدرجاة في جادول العمال. يعترض الرئيس على مناقأشة أي مسألة غير مدرجاة في جادول العمال. يعرض الرئيس مناقأشة النقط المدرجاة في جادول العمال حسب ترتيبها. يمكن تغيير هذا الترتيب باقأتراح من الرئيس وموافقة هياكل الجمعية.المادة27 :
قأبل بداية مناقأشة أي نقطة من نقط جادول العمال ،يدعو الرئيــس عنــد القأتضــاء
رؤسـاء اللجــان إلـى تقــديم ملخـص عـن التقريـر المعــروض فـي الشــأن علـى أنظـار
الجمعية.
يعطى الكلمة بعد ذلك إلى الراغبين في التدخل حســب طلبهــم وترتيــب تســجيلهم
في اللئحة.
يجوزا فتح لئحة إضافية عند القأتضاء لمناقأشة نفس النقطة.
ل يجوزا لي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين فـي نفــس الموضــوع ،غيــر أنــه
يمكن الستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنييــن بالمســألة موضــوع المناقأشــة
كلما طلبوا ذلك.
المادة28 :
يمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء هياكل الجمعية أن يخصص للمتدخلين مــدة زامنيــة
محددة ،وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن ل يتجاوزاا الفترة المسموح بها.

المادة29 :

 إذا تبين أن تدخل عضو ل علقأة له بالموضوع الذي تجـري حـوله المناقأشـة ،جاـازاللرئيس وحده تنبيهه لذلك.
 إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع ،أمكن للرئيس منعه عن الكلم طيلة مدةالجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقأشة.
لكل عضو الحق في التدخل ،وبالولوية في نطاق نقطة نظام على أل يتجــاوزا ثالث
دقأائق.
المادة30 :
يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقأشة أو جاــدول العمــال أو مســألة ذاتا
أولوية أو ذاتا أسبقية أو تفسير التصويت أو التذكير بتطبيق القانون الساسي والنظام
الداخلي للجمعية.
إذا تبين أن موضوع نقطة نظام ل علقأة له بهذه المور ،فإن الرئيــس يطلــب مــن
المتدخل التوقأف عن الكلم.
إذا طلب أحد العضاء الكلمة للتحدث في أمر خاص به ،فل يؤذن له بالكلم إل في
نهاية الجلسة ول يمكن أن يتجاوزا مدة هذا التدخل ثالث دقأائق.
المادة31 :
يذكر الرئيس العضو أو العضاء الذين يقاطعون أو يهاجامون زاملئهم أثانــاء تنــاولهم
الكلمة ،بوجاوب مراعاة النضباط.
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المادة32 :
يسهر الرئيس على النظام وله الحق في أن ينبه كل شخص يخل بالنظام.
المادة33 :
إذا وقأع ما من شـأنه أن يخـل بالسـير العـادي للجلسـاتا م ن قأبـل عضـو أو بع ض
العضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة.
المادة 34 :
على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقأتا عند حلول أوقأاتا الصلة.

الفرع الرابع
كيفية التصويت على القراراتا

المادة35 :
التصويت حق شخصي ل يجوزا تفويضه.
المادة36 :
يتم التصويت في الصل بطريقة علنية وبصفة استثنائية عن طريق القأتراع السري
إذا طلب ذلك ثالث العضاء الحاضرين.
 يعبر عــن التصــويت العلنــي برفــع اليــد أو بــالوقأوف أو باســتعمال علنــي لبطــائقالتصويت.
 يتــم التصــويت الســري باســتعمال المعــزل وصــندوق القأــتراع وأوراق التصــويتوالظرفة.
المادة37 :
يعبر عن التصويت بالموافقة ب "انعم"ا وبالرفض ب "ال"ا.
الممتنعــون عــن التصــويت ل يحتســبون ضــمن المصــوتين ،علــى خلف البطاقأــاتا
الملغاة وهي البطاقأـاتا البيضــاء الــتي تحمـل فـي نفـس الـوقأت عبـارة "انعـم"ا ول"ا أو
البطاقأاتا التي تحمل أي علماتا أخرى خارجاية أو داخلية.
المادة38 :
يعــاين رئيــس الجمعيــة نتيجــة التصــويت بعــد قأيــام الكــاتب العــام أو نــائبه بعمليــة
احتساب الصواتا المؤيدة والرافضة والممتنعة والملغاة.
المادة39 :
تتخذ القراراتا بالغلبية النسبية للمصــوتين ،ماعــدا فــي الحــالتا الســتثنائية الــتي
تتخذ بالغلبية المطلقة للمصوتين.
 عنـدما يكـون التصـويت سـريا ف إن التع ادل فـي الصـواتا يعتـبر رفضـا للنقطـةموضوع التصويت.
في حالة التصويت العلني يرجاح عند التعـادل فـي الصـواتا الجــانب المنتمــي إليـه
الرئيس ،إل أن تعــادل الصــواتا فــي حالــة امتنــاع الرئيــس عــن التصــويت يعــد رفضــا
للنقطة المعروضة على التصويت.
المادة40 :
ل يصح أي تراجاع عن التصويت بعد إجارائه بكيفية صحيحة.
المادة41 :
ل يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثاناء إجاراء عملية التصويت.

البـاب الرابـع
اللجـن

الفرع الول
تأليف اللجن
المادة42 :
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تحدث الجمعية سبعة لجن دائمة على القأل ويعهد إليها بدراســة المســائل المشــار
إليها في الفصل  23من القانون الساسي للجمعية.
يحدد مكتب الجمعية عدد أعضاء اللجان الدائمة ول يجوزا لي عضو أن يشارك فــي
أكثر من لجنتين دائمتين ول يجب أن يقل عدد اعضاء اللجنة عن خمسة وأل يفــوق 11
عضوا.
ويمكن لهياكل الجمعية أن تؤلف لجان خاصــة )وظيفيــة( ومؤقأتــة لدراســة مســائل
محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بموافقة المكتب المسير.
المادة43 :
تجتمع اللجان علــى القأــل مــرة كــل ثالثاــة أشــهر وتقــدم تقاريرهــا للمكتــب
المسير للبث فيها ورفعها الى الجمع العــام .ويمكــن للمكتــب المســير أن يطلــب منهــا
إعداد تقارير في مجال اختصاصاتها.
يرأس كل لجنة دائمة منتدب يعينه رئيس الجمعية بموافقة المكتب المسير إما من
بين أعضاء هذا الخير وإما من بين أعضاء الجمع العام.
 يتم اقأتراح رؤساء اللجان م ن طـرف الجم ع العـام شـريطة أن يكونـوا مـن بيـنأعضاء الجمعية ،ويتم تعيين مقرري اللجان من طرف رئيس الجمعيــة .وعنــد القأتضــاء
يمكن اختيار مقرري اللجان من بين أشخاص خارجاين عن الجمعيــة لهــم تخصــص فــي
مجال عمل اللجنة.
 ل يحق للمنتدب أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة. تنتهي مهام رؤساء اللجان بمجرد انتهاء انتداب الرئيس.المادة44 :
يكون أمين المال للجمعية ونائبه بحكم القانون عضوا فــي لجنــة الشــؤون الداريــة
والمالية.
المادة45 :
تستعين اللجان في أشغالها بطلب مــن رئيســها بــالموظفين المكلفيــن بالمهمــة أو
المكلفيــن بالدراســاتا أو بمــوظفي وأعــوان الدولــة أو المؤسســاتا العموميــة ويتــم
استدعائهم من طرف رئيس الجمعية.
المادة46 :
يحضــر المــدير التنفيــذي للجمعيــة أعمــال اللجــان ويمكــن أن يتــدخل فــي إطــار
اختصاصاته.

الفرع الثاني

اجاتماعاتا اللجان
المادة47 :
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراســة القضــايا الــتي تــدخل فــي اختصاصــاتها أو
بطلب كتابي موقأع من طرف ثالث أعضائها على القأل.
توجاه الدعوة إلى كل أعضاء اللجنة أسبوعيا على القأل قأبل موعد الجاتماع ويشــار
في الدعوة إلى جادول العمال وتاريخ ومكان الجاتماع.
المادة48 :
تمارس اللجان مهامها في إطار جالساتا غير عموميــة ويجــوزا لرئيــس اللجنــة عنــد
الضرورة أن يأذن لبعض الشخاص المختصين حضور أشغالها.
المادة49 :
تتخذ اللجان توصياتها بعد المصادقأة عليها ،وفي حالة اختلف الرأي يتم اللجوء إلى
التصويت بالقأتراع العلني وبصفة اسـتثنائية بـالقأتراع السـري إذا طلــب ثالـث العضـاء
الحاضرين ذلك وفي حالة تعادل الصواتا ،يرجاح الجانب المنتمي إليه رئيسها.
المادة50 :
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يحرر مقرر اللجنة محضر جالساتا اللجان إثاــر كــل اجاتمــاع يــوقأعه رئيســه ،ويوضــع
رهن إشارة أعضاء اللجنة ورهن إشارة أعضاء الجمعية عند القأتضاء.
المادة51 :
تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وتهيئ تقارير بشــأنها
ويمكن أن تقدم توصياتا وملتمساتا.
ويسهر رئيس الجمعية على تبليــغ تقــارير وتوصــياتا اللجــن إلــى كــل مــن المكتــب
المسير قأبل انعقاد الجمع العام.
المادة52 :
إن نشاط اللجان عمل تحضيري وقأراراتها داخليــة ل يجــوزا نشــرها ول إبلغهــا إلــى
العموم إل بعد موافقة المكتب المسير.

البـاب الخامس
مخـتلفاتا

الفرع الول
موارد الجمعية

المادة53 :
تتكــون مــوارد الجمعيــة مــن المــداخيل المشــار إليهــا فــي الفصــلين  25و  26مــن
القانون الساسي للجمعية.
 تودع موارد الجمعية في حســاب بنكــي أو بريــدي ول يمكــن ســحب أي مبلــغ إلبإذن يمضيه أمين المال أو نائبه بعد التوقأيع عليه من طرف الرئيس.
 للجمعية وحدها حق المتلك والتصرف في الموال التابعة لها أو المنقولــة قأصــدضمان سيرها وتحقيق الهداف التي تأسست من أجالها.

الفرع الثاني
حل الجمعية

المادة54 :
يمكن حل الجمعية بقرار من طرف الجمع العــام بعــد موافقــة ثالثاــة أربــاع الجمــاع
العضاء المنخرطين وفي هــذه الحالــة يتــم بيـع جاميــع ممتلكــاتا الجمعيــة عـن طريــق
المزاد العلني ،ويوزاع المحصــول علــى جاميــع مجــالس العمــالتا والقأــاليم المنخرطــة
حسب قأيمة اشتراكها أو تقديمها كهبــة إلــى جامعيــة أخــرى تعمــل علــى تحقيــق نفــس
الهداف.

الفرع الثالث
تمثيل الجمعية لدى المحاكم

المادة55 :
يمثل رئيس الجمعية لدى المحاكم في حالة أي نزاع ،وبعد فشـل محـاولتا الصـلح
بين الطراف المتنازاعة يقدم رئيسها خلل الجلساتا العادية تقريرا حول سير الدعاوى
الرائجة لدى المحاكم ومآلها.

الفرع الرابع
أحكام ختامية

المادة56 :
يصبح هذا النظام الداخلي نافـذ المفعـول بعـد المصـادقأة عليـه مـن طـرف الجمـع
العام ،ويمكن تعديل مقتضياتا النظام الداخلي بناءا على طلب من الرئيــس أو بطلــب
موقأع من ربع العضاء المزاولين مهامهم بالجمعية.
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