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إسهاما من منتخبي مجالس العمالتا والقأاليم بالمملكة في مسيرة النماء-

التي تسير فيـهـا بلدـنـا بخـطـى حثيـثـة تـحـت الرعاـيـة الـسـامية لـصـاحب والزادهار

الجللة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

 وتماشيا مع السياسة الملكـيـة الرـشـيدة اـلـتي نهجـهـا المـغـرب خاـصـة ـفـي-

تسيير الشأن العام والدارة الترابية ودعم اللمركزية.

رغبة منهم في مواكـبـة الوراش الـكـبرى اـلـتي أـسـس لـهـا ـصـاحب الجلـلـة-

الملك محمد السادس نصره الله ويقودها والمتمثلة ـفـي ترـسـيخ آلـيـاتا الحكاـمـة

الجيدة واللمركزية والجهوية المتقدمة.

رغبة منهم في دعم الوراش السياسية والقأتصادية والجاتماعية ـفـي إـطـار-

تنزيل الدستور الجديد.

وإدراكا بدور مجالس العمالتا والقـأـاليم كـقـاطرة لـلـدفع بالتنمـيـة المحلـيـة-

المستدامة وتوفير الحياة الكريمة للساكنة بالمدن والقرى المغربية.

 خاـصـة ـمـن الفـصـل2011وبناءا على المقتضياتا الدستورية الجديد لسنة -

 منه.14 إلى غاية 135

1958 نوـنـبر 15 المؤرخ ـفـي 1-58-376وبناءا على الظهير الشريف رقأم -

كما وقأع تعديله وتتميمه المتعلق بالحرياتا العامة.

المتعلق بمجالس العمالتا والقأاليم.112-14تبعا للقانون التنظيمي رقأم -

ـى (2.15.40بناءا على المرسوم رقأم  - 20. الصادر في فاتح جامادى الوـل

) بتحدـيـد ـعـدد الجـهـاتا وتـسـمياتها ومراكزـهـا والعملتا والقـأـاليم2015ـفـبراير 

المكونة لها.

وتبعا لشغال وتوصياتا اللجنة التحضيرية لحداث الجمعية الوطنية لرؤساء-

 بمدينة سل.2019 يناير 19مجالس العمالتا والقأاليم المنعقد بتاريخ 

وتبعا للجمع العام التأسيـسـي لـحـداث الجمعـيـة الوطنـيـة لرؤـسـاء مـجـالس-

 بمدينة الرباط.2019 يناير 28العمالتا والقأاليم المنعـقد بتاريخ 

البـاب الول
أحكام عامة

1  المادة: 
تتمتع الجمعية المغربية لرؤساء مـجـالس العـمـالتا والقـأـاليم بالشخـصـية المعنوـيـة

والستقلل المالي.
يعهد لها تحقيق جاميع الهداف المنصوص عليـهـا ـفـي الفـصـل الـثـالث ـمـن الـقـانون

الساسي للجمعية.
كما يعهد لجميع هياكل الجمعية كل في دائرة اختصاصه، اـسـتعمال جامـيـع الوـسـائل
المشار إليها في الفصل الرابع من نفس القانون وذلك لتحقيق الهداف المتوـخـاة ـمـن

 :إحداث الجمعية وهي كالتي
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التا والقأـاليم- السهر علـى تنسـيق العلقأـاتا والتعـاون بيـن مجـالس العم
بالمملكة والتعريف بمنجزاتها.

العمل على نشر وتفعيل مفاهيم الديمقراطية المحلية وتدعيم اللمركزية.-
ـذي- المساهمة في جاميع أشكال الحوار القانوني والجاتماعي والقأتصادي اـل

يستهدف التنمية والعدالة المجالية وتطوير اللمركزية؛
إبداء الستشارة في جاميع مشاريع النـصـوص القانونـيـة أو الـتـدابير الدارـيـة-

التي تهم تطوير آلياتا تدبير الشأن الترابي.
دراسة القضايا المتعلقة بممارسة مجالس العمالتا والقأاليم للختصاصاتا-

التي يخولها لها القانون.
خلق روابط للتضامن ما بين مجالس العمالتا والقأاليم المغربية ومـجـالس-

ـدبير ـؤولية ـت الجهاتا والجماعاتا الترابية في إطار التكامل والتآزار في تحمل مـس
شون السكان

دعم موقأع مؤسسة المنتخب كمسئول مجتمعي وسياسي وقأانوني لخدمــة-
الشأن الترابي بهدف تأمينه من مخاطر تدبير مهمته النتدابية؛

تقوية دور مجالس العمالتا والقأاليم كآلية للتنمية القأتصـادية والجاتماعيـة-
ـة القأتصــادية ـة للتنمـي ـاليم كآلـي ـالتا والقـأ ـالس العـم ـة دور مـج ـة. تقوـي والثقافـي

والجاتماعية والثقافية.
الـسـهام ـفـي مـجـال التـكـوين والرـفـع ـمـن الـقـدراتا التدبيرـيـة للمنتـخـبين-

المحليين وموظفي مجالس العمالتا والقأاليم؛
ـل- دعم الحركة الوطنية للسلطاتا المحلية المغربية المنتخبة من خلل تمثـي

دى السـلطاتا العموميـة فـي كـل مـا يهـم شـؤون اليم ل مجالس العمالتا والقأ
الجماعاتا الترابية المغربية 

التـعـاون والـشـراكة ـمـع جامـيـع الـسـلطاتا الحكومـيـة والمنظـمـاتا والهـيـآتا-
والجمعياتا غير الحكومية الوطنية والدولية المهتمة بنفس الهداف.

تنسيق مواقأف مجالس العمالتا والقأاليم في المحافل الدولية وـمـؤتمراتا-
المنظماتا العالمية والجهوية وتدعيم الحضور المغربي بها

البـحـث عـلـى المـسـاعداتا المالـيـة والمادـيـة ـفـي اـلـداخل والـخـارج لفاـئـدة-
المجالس المنخرطة.

تدعيم مشاركة النساء للمساهمة في تدبير الشأن الترابي.-
2  المادة:

ـاليم  ـالتا والقـأ ـالس العـم بمقريوجاد المقر المؤقأت للجمعية المغربية لرؤساء مـج
الرـبـاط، ـصـندوق البرـيـد رقـأـم  ....،مجلس عمالة الرباط الـكـائن بـسـاحة الـجـولن 

ارج ويمكن نقله داخل نفس المدينة من مكان إلى آخر بقرار من المكتب المسـير، وخ
ـذي ـم اـل مدينة الرباط بقرار من الجمع العام شريطة أن يلتزم مجلس العمالة أو القألـي
يرغب في احتضان مقر الجمعية بتوفير جاميع المكاناتا المادية والبشرية اـلـتي تـضـمن

الستمرارية لهياكل الجمعية وكتابتها الدائمة.

البـاب الثـاني
هياكل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالتا والقأاليم

الفـرع الول
تأليف الجمعية

3  المادة:
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تتألف الجمعية من:
رؤساء مجالس العمالتا والقأاليم الواردة بالتقسيم الداري المنصوص عليه- 

 ) المحدد لعدد الجهاتا وتسمياتها ومراكزها . 2015 فبراير 20.(2.15.40بالمرسوم 
 - كما يعتبر عضـوا بالجمعـيـة ـكـل رئيـس لمجـلـس للعمالـة أو القأليـم المسـتحدث

تماشيا مع تطور أو تحيين التقطيع الترابي المشار إليه بالمرسوم أعله.
ـتراح أشــخاص أو ـاملين، اقـأ ـانب العضــاء الـع ـى جـا ـب المســير، إـل ـن للمكـت ويمـك
مؤسساتا من شأنهم أن يساهموا في تحقيق أهداف الجمعية أو تقوية إشعاعها ويبقى

وجاودهم كملحظين فقط.
ـي  تفتح العضوية لجميع رؤساء المجالس المشار إليها في الفصل الخامس ـف

شخص رئيس مجلسها مباشرة أو بواسطة عضو يعينه رئيس المجلس.
الفـرع الثـاني

التنظيم والتسيير الداري
:يشمل التنظيم الهيكلي

.الجمع العام
المكتب المسير.

 الفرع الثالث
  الجمع العام

4  المادة:
ـة ـي الجمعـي يتكون الجمع العام من رؤساء مجالس العمالتا والقأاليم المنخرطة ـف
ـى المشار إليها في الفصل الخامس أو من ينوب عن رئيس المجلس بعد المصادقأة عـل

اقأتراحه من طرف المجلس الدي ينتمي إليه، ولكل عضو صوتا واحد.
يـشـارك العـضـاء المؤسـسـون والـشـرفيون والـشـخاص اـلـذين اخـتـارهم المكـتـب

المسير في الجمع العام ولكل منهم حق إبداء الرأي بصفة ملحظ.

يتخذ الجمع العام القراراتا الساسية التي تخص حياة الجمعية.
5  المادة:

 ـمـن12يتولى الجمع العام القيام بالختصاـصـاتا الموكوـلـة ـلـه بـنـاءا عـلـى الفـصـل 
.القانون الساسي للجمعية

6  المادة:
ينعقد الجمع العام مرة واحدة خلل الثلثاة أشهر الولى من كل سنة ميلدية.-
ينعقد الجمع العام في شكل مؤتمر بـعـد تارـيـخ انتـهـاء النتخاـبـاتا المحلـيـة بثلثـاـة-

أشهر.
7  المادة:

ينعقد الجمع العام بمقر الجمعية ويمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء المكتب المـسـير
عقده في أي مكان آـخـر داـخـل المملـكـة المغربـيـة ـشـريطة ـتـوفير الـظـروف الملئـمـة

.لنجاحه
8  المادة:

توجاه الدعواتا من طرف الرئيس كتاـبـة بواـسـطة البرـيـد بـصـفة فردـيـة إـلـى كاـفـة
أعضاء الجمعية مصحوبة بـجـدول العمـال وعـنـد القأتـضـاء بتـقـارير اللـجـان وذـلـك قأـبـل
موعد انعقاد الجمع العام للجمعية عشرة يوما على القأل، كما يمـكـن ـتـوجايه اـلـدعواتا

.عبر الفاكس مع احترام نفس المواعيد والحتفاظ بوصل الرسال
توجاه الستدعاء إلى مقر مجالس العمالتا والقأاليم العضوة بالجمعية

ـة إذا ـلـم يحـضـرها نـصـف العـضـاء ـبر اجاتماـعـاتا الجـمـع الـعـام للجمعـيـة لغـي  تعـت
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 الـقـراراتا بالغلبـيـة النـسـبية للعـضـاء الحاـضـرين ـفـي الجـمـع الـعـام الـعـادي
ـانون الساـسـي وبالغلبية المطلقة في الجمع العام الستثنائي باستثناء حالة تعديل الـق

للجمعية الذي يتطلب موافقة ثالثي أعضاء الجمع العام المنخرطين.
يتولى رئاسة الجمع العام رئيس الجمعية، وإذا عاقأه عائق يمكن تفويض ذـلـك لـحـد

مساعديه بواسطة تفويض مكتوب يحدد تاريخ وجادول الجاتماع.

الفرع الرابع
المكتب المسير

9  المادة:
) عضوا ينتخبهم الجمع الـعـام ـمـن بينـهـم17يتكون المكتب من سبعة عشرة (

الرئيس ونائبا له عن كل جاهة من الجهاتا الثانى عشرة.
 يتكون المكتب التنفيذي من:

رئيس الجمعية-
) نائب مساعدا للرئيس (نائبا عن كل جاهة).12إثانى عشرة (-
) مساعدين يعينهم المكتب لتولي المهام التالية:4أربعة'(-
كاتبا عاما للجمعية.-
مساعدا للكاتب العام للجمعية.-
أمين المال.-
مساعدا لمين المال.-
بالضافة إلى العضاء بالصفة. -

10  المادة:
يجتمع المكتب المسير ستة مراتا في السنة على القأل باستدعاء من الرئيس.

للرئيس صلحية استدعاء رؤساء اللجان، كما يجوزا ـلـه أيـضـا اـسـتدعاء أي عـضـو او
خبير ملم بموضوع النقط المسجلة بجدول أعمال الجاتماـعـاتا للمـشـاركة ـفـي أـشـغال

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 نائبه-

11  المادة: 
تعتبر اجاتماعاتا المكتب قأانونية بحضور أكثر من نـصـف أعـضـائه، وـفـي حاـلـة ـعـدم
توفر هذا النصاب القانوني يتم تأجايل الجاتماع لساعة، وفي هذه الحالة يعتبر الجاتمــاع

قأانونيا كيفما كان عدد الحاضرين.
12  المادة:

يتولى رئيس الجمعية:
رئاسة الجمع العام-
رئاسة المكتب المسير-
تمثيل الجمعية في كل الحالتا أمام العدالة والـسـلطاتا والهـيـآتا الدولـيـة اـلـتي-

تهتم بنفس الغاية.
كما يدعو الرئيس إلى اجاتماع الجمع العام، بقرار من المكتب المسير ويدير أعماله

ويقوم بتنفيذ قأراراتا الجمعية ومراقأبة إنجازاها.
توقأيع جاميع العملياتا المحاـسـباتية اـلـتي تـهـم ـصـرف الميزانـيـة وـكـل ـمـا يتعـلـق-

ـة ـاتا المالـي ـائق والعملـي ـع الوثـا ـة، وتـكـون توقأيـعـاتا الرئـيـس لجمـي بالمـعـاملتا العقارـي
مشفوعة بتوقأيع أمين المال أو نائبه.  

13  المادة:
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توضع رهن إشارة رئيس الجمعية كتابة دائمة مكونة ـمـن ـمـدير تنفـيـذي وـمـوظفين
مكلفين بمهام، وآخرين مكلفين بالدراساتا، ويعتبر الرئيس التسلسلي لجميع ـمـوظفي

الجمعية.
- يتم تعيين المدير التنفيذي من طرف الرئيس.

- يعهد للمدير التنفيذي مهمة الشراف على تدبير إدارة الجمعية وـضـمان اـسـتمرار
أعمالها والسهر على تنفيذ قأراراتها.

- يحضر الـمـدير التنفـيـذي جامـيـع الجاتماـعـاتا اـلـتي تنظمهـا جامـيـع هياـكـل الجمعـيـة
واللجن المتفرعة عنها.

14  المادة:
يمكن للرئيس أن يفوض بقرار منه جازءا ـمـن اختصاـصـاته إـلـى واـحـد أو أـكـثر ـمـن

نوابه.
15  المادة:

يجوزا للرئيس أن يفوض إمضائه إلى المدير التنفيذي للجمعـيـة ـفـي مـجـال التـسـيير
الداري وتدبير شؤون موظفيها.

وتحدد في قأراراتا التـفـويض عـلـى ـسـبيل الدقـأـة والحـصـر المـيـادين المـفـوض ـفـي
شانها.

16  المادة:
ـاءا ـامه بـن ـع مـه إذا تغيب الرئيس أو عاقأه عائق، خلفه مؤقأتا أحد مساعديه في جامـي

على تفويض مكتوب يحدد فيه المهمة وتاريخ وجادول الجاتماع.
وفي حاـلـة انقـطـاع الرئـيـس ـعـن مزاوـلـة مـهـامه لي ـسـبب ـمـن الـسـباب، يمـكـن
للمكتب المـسـير أن يعـيـن ـمـن بـيـن مـسـاعديه ـمـن يـقـوم مـقـامه ـفـي ـتـدبير الـشـؤون
الدارية، باستثناء الـجـانب الـمـالي إـلـى حـيـن انعـقـاد الجـمـع الـعـام الـسـتثنائي لنتـخـاب

.الرئيس الجديد في ظرف ل يتعدى ثالثاة أشهر من تاريخ النقطاع
17  المادة:

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 عليـهـا ـمـن ـطـرف-

أعضاء المكتب المسير وتسجيلها وحفظها وتوجايهها إلى كل من يهمه المر.
توثايق أشغال جالساتا الجمع العام واجاتماعاتا المكتب المسير.-

18  المادة:
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.
ـاق ـفـي إـطـار برناـمـج ـواع النـف ـع أـن ـام بجمـي ـائبه القـي ـن الـمـال أو ـن يمـكـن لمـي

للستعمال مصادق عليه من طرف المكتب المسير وموقأع من طرف رئيس الجمعية.
يتم إيداع نـسـخ مـن توقأـيـع أمـيـن الـمـال للجمعـيـة وـنـائبه ـلـدى المـصـالح المالـيـة

المختصة.
ـاتا ـم مقتنـي يعتبر حضور أمين المال أو نائبه أساسيا في جاميع الصفقاتا التي تـه

الجمعية.
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يقوم أمين المال أو نائبه باعتـمـاد مسـطرة وكالـة الـصـرف المباـشـر فـي حـدود
 درهم لمواجاهة بعض المصاريف ذاتا الطابع الفـجـائي أو الـسـتعجالي، ويمـسـك5000

ـاد لهذه الغاية سجل خاصا يضمن وترتب فيه كل العملياتا الحسابية التي تحصر عند نـف
 درـهـم، وتـكـون مـصـحوبة بتوقأـيـع أمـيـن الـمـال أو ـنـائبه ومـشـفوعة بتوقأـيـع5000مبلغ 

الرئيس بعد عرضها على أنظار المكتب المسير.
.عرض التقرير المالي على أنظار الجمع العام

البـاب الثـالث
تسيير الجمعية
الفرع الول
جادول العمال

19  المادة:
يعد رئيس الجمعية جادول أعمال جالساتا كل من الجمع الـعـام بتـعـاون ـمـع أعـضـاء
المكتب في اجاتماع ـعـادي أو اـسـتثنائي، ويبلـغـه إـلـى ـكـل أعـضـاء الجـمـع الـعـام اـلـذين
يتوفرون على أجال ثامانية أيام ليقترحوا على الرئيس أن يدرج فـيـه المـسـائل الـضـافية

التي يعتزمون عرضها.
- يجوزا لكل عضو من أعضاء الجمع العام للجمعية، أن يـقـترح كتاـبـة عـلـى الرئـيـس

أن 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 النـهـائي اـلـذي ـيـوجاهه إـلـى أعـضـاء المجـلـس
الداري والجمع العام قأبل تاريخ افتتاح الجلساتا بخمسة أيام على القأل.

20  المادة 
يعلق جادول أعمال الجلسة وتاريخها بمقر الجمعـيـة، ويسـهر رئـيـس الجمعيـة علـى
إخبار العموم بكل وـسـائل الـشـهار المتاـحـة بـجـدول العـمـال وتارـيـخ وـتـوقأيت ومـكـان

انعقاد الجلساتا العامة للجمعية.
الفرع الثاني

تنظيم حضور العضاء في الجلساتا
 21  المادة:

تتداول هياـكـل الجمعـيـة خلل اجاتماعاتـهـا بكيفـيـة صحـــيحة طبـقـا لقواـعـد النـصـاب
 أعله.12و 8القانوني المقررة في المواد 

يحتسب النصاب القـانوني فـي بداـيـة كـل جالـسـة مـن جالسـاتا الجمعيـة، ول يـؤثار
انسحاب أعضاء الجمعية لي سبب من السباب على توفر النصاب بعد افتتاح الجلسة.

22  المادة:
.يوقأع أعضاء هياكل الجمعية على ورقأة الحضور قأبل انعقاد الجاتماعاتا أو الجلسة

23  المادة:
ـوا ـة، أن يبعـث يتعين على العضاء الذين تعذر عليهم حضور اجاتماعاتا هياكل الجمعـي

برسالة إلى الرئيس يعرضون فيها سبب تعذر الحضور.
24  المادة:

يتعين على الرئيس في حالة رفض هياكل الجمعية للسباب المقدمة غـيـاب
.كل عضو لم يلب استدعائين متتاليين رفع طلب استقالته إلى المكتب المسير
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الفرع الثالث
تنظيم المناقأشة

25  المادة:
- يرأس الرئـيـس جالـسـاتا اجاتماـعـاتا هياـكـل الجمعـيـة ويفتتحـهـا ويختتمـهـا ويـسـهر

شخصيا على حسن سير المناقأشة.
- قأبل رفع الجلسة يخبر الرئـيـس هياـكـل الجمعـيـة بتارـيـخ وـتـوقأيت انعـقـاد الجلـسـة

الموالية.
26  المادة:

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.
27  المادة:

قأبل بداية مناقأشة أي نقطة من نقط جادول العمال، يدعو الرئـيـس عـنـد القأتـضـاء
رؤسـاء اللـجـان إلـى تـقـديم ملخـص عـن التقريـر المـعـروض فـي الـشـأن علـى أنظـار

الجمعية.
يعطى الكلمة بعد ذلك إلى الراغبين في التدخل حـسـب طلبـهـم وترتـيـب تـسـجيلهم

في اللئحة.
يجوزا فتح لئحة إضافية عند القأتضاء لمناقأشة نفس النقطة.

ل يجوزا لي عضو أن يتناول الكلمة أكثر من مرتين فـي نـفـس الموـضـوع، غـيـر أـنـه
يمكن الستماع لنواب الرئيس ورؤساء اللجان المعنيـيـن بالمـسـألة موـضـوع المناقأـشـة

كلما طلبوا ذلك.
28  المادة: 

ـة ـدة زامنـي يمكن للرئيس باتفاق مع أعضاء هياكل الجمعية أن يخصص للمتدخلين ـم
محددة، وفي هذه الحالة يتعين عليهم أن ل يتجاوزاا الفترة المسموح بها.

29  المادة:
- إذا تبين أن تدخل عضو ل علقأة له بالموضوع الذي تجـري حـوله المناقأشـة، جاـازا

للرئيس وحده تنبيهه لذلك.
- إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع، أمكن للرئيس منعه عن الكلم طيلة مدة

الجلسة في نفس الموضوع المطروح للمناقأشة.
لكل عضو الحق في التدخل، وبالولوية في نطاق نقطة نظام على أل يتـجـاوزا ثالث

دقأائق.
30  المادة:

يجب أن تنصب نقطة نظام على سير المناقأشة أو جـاـدول العـمـال أو مـسـألة 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 الرئـيـس يطـلـب ـمـن

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.
31  المادة:

ـاولهم ـاء تـن يذكر الرئيس العضو أو العضاء الذين يقاطعون أو يهاجامون زاملئهم أثاـن
الكلمة، بوجاوب مراعاة النضباط.
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32  المادة: 
يسهر الرئيس على النظام وله الحق في أن ينبه كل شخص يخل بالنظام.

33  المادة: 
ض ن قأبـل عضـو أو بع إذا وقأع ما من شـأنه أن يخـل بالسـير العـادي للجلسـاتا م

العضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة.

34  المادة : 
على الرئيس أن يرفع الجلسة مؤقأتا عند حلول أوقأاتا الصلة.

الفرع الرابع
كيفية التصويت على القراراتا

35  المادة:
التصويت حق شخصي ل يجوزا تفويضه.

36  المادة: 
يتم التصويت في الصل بطريقة علنية وبصفة استثنائية عن طريق القأتراع السري

إذا طلب ذلك ثالث العضاء الحاضرين.
- يعبر ـعـن التـصـويت العلـنـي برـفـع الـيـد أو ـبـالوقأوف أو باـسـتعمال علـنـي لبـطـائق

التصويت.
- يـتـم التـصـويت الـسـري باـسـتعمال المـعـزل وـصـندوق القـأـتراع وأوراق التـصـويت

والظرفة.
37  المادة:

 يعبر عن التصويت بالموافقة ب "انعم"ا وبالرفض ب "ال"ا.
الممتنـعـون ـعـن التـصـويت ل يحتـسـبون ـضـمن المـصـوتين، عـلـى خلف البطاقـأـاتا
الملغاة وهي البطاقأـاتا البيـضـاء اـلـتي تحمـل فـي نفـس الـوقأت عبـارة "انعـم"ا ول"ا أو

البطاقأاتا التي تحمل أي علماتا أخرى خارجاية أو داخلية.
 38  المادة: 

يـعـاين رئـيـس الجمعـيـة نتيـجـة التـصـويت بـعـد قأـيـام الـكـاتب الـعـام أو ـنـائبه بعملـيـة
احتساب الصواتا المؤيدة والرافضة والممتنعة والملغاة.

39  المادة: 
تتخذ القراراتا بالغلبية النسبية للمـصـوتين، ماـعـدا ـفـي الـحـالتا الـسـتثنائية اـلـتي

تتخذ بالغلبية المطلقة للمصوتين.
ادل فـي الصـواتا يعتـبر رفضـا للنقطـة إن التع - عنـدما يكـون التصـويت سـريا ف

موضوع التصويت.
في حالة التصويت العلني يرجاح عند التعـادل فـي الصـواتا الـجـانب المنتـمـي إليـه
الرئيس، إل أن تـعـادل الـصـواتا ـفـي حاـلـة امتـنـاع الرئـيـس ـعـن التـصـويت يـعـد رفـضـا

.للنقطة المعروضة على التصويت
40  المادة:

ل يصح أي تراجاع عن التصويت بعد إجارائه بكيفية صحيحة.
41  المادة:

يقبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أثاناء إجاراء عملية التصويت.ل 

البـاب الرابـع
اللجـن

الفرع الول
تأليف اللجن

42  المادة:
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تحدث الجمعية سبعة لجن دائمة على القأل ويعهد إليها بدراـسـة المـسـائل المـشـار
 من القانون الساسي للجمعية.23إليها في الفصل 

ـي يحدد مكتب الجمعية عدد أعضاء اللجان الدائمة ول يجوزا لي عضو أن يشارك ـف
11أكثر من لجنتين دائمتين ول يجب أن يقل عدد اعضاء اللجنة عن خمسة وأل يفــوق 

عضوا.
ويمكن لهياكل الجمعية أن تؤلف لجان خاـصـة (وظيفـيـة) ومؤقأـتـة لدراـسـة مـسـائل

محددة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بموافقة المكتب المسير.
43  المادة:

         تجتمع اللجان عـلـى القـأـل ـمـرة ـكـل ثالثـاـة أـشـهر وتـقـدم تقاريرـهـا للمكـتـب
المسير للبث فيها ورفعها الى الجمع الـعـام. ويمـكـن للمكـتـب المـسـير أن يطـلـب منـهـا

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.

ع العـام شـريطة أن يكونـوا مـن بيـن ن طـرف الجم - يتم اقأتراح رؤساء اللجان م
أعضاء الجمعية، ويتم تعيين مقرري اللجان من طرف رئيس الجمعـيـة. وعـنـد القأتـضـاء
يمكن اختيار مقرري اللجان من بين أشخاص خارجاين عن الجمعـيـة لـهـم تخـصـص ـفـي

مجال عمل اللجنة. 
- ل يحق للمنتدب أن يتولى رئاسة أكثر من لجنة دائمة واحدة.

- تنتهي مهام رؤساء اللجان بمجرد انتهاء انتداب الرئيس.
44  المادة:

يكون أمين المال للجمعية ونائبه بحكم القانون عضوا ـفـي لجـنـة الـشـؤون الدارـيـة
.والمالية

45  المادة:
تستعين اللجان في أشغالها بطلب ـمـن رئيـسـها ـبـالموظفين المكلفـيـن بالمهـمـة أو
ـم ـة ويـت ـاتا العمومـي ـة أو المؤسـس ـوان الدوـل ـوظفي وأـع ـاتا أو بـم ـن بالدراـس المكلفـي

استدعائهم من طرف رئيس الجمعية.
46  المادة:

ـدخل ـفـي إـطـار ـن أن يـت ـال اللـجـان ويمـك ـة أعـم ـذي للجمعـي ـدير التنفـي يحـضـر الـم
اختصاصاته.

الفرع الثاني
اجاتماعاتا اللجان

47  المادة:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها لدراـسـة القـضـايا اـلـتي ـتـدخل ـفـي اختصاـصـاتها 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.
48  المادة:

تمارس اللجان مهامها في إطار جالساتا غير عمومـيـة ويـجـوزا لرئـيـس اللجـنـة عـنـد
الضرورة أن يأذن لبعض الشخاص المختصين حضور أشغالها.

49  المادة:
تتخذ اللجان توصياتها بعد المصادقأة عليها، وفي حالة اختلف الرأي يتم اللجوء إلى
التصويت بالقأتراع العلني وبصفة اسـتثنائية بـالقأتراع السـري إذا طـلـب ثالـث العضـاء

الحاضرين ذلك وفي حالة تعادل الصواتا، يرجاح الجانب المنتمي إليه رئيسها.
50  المادة:
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يحرر مقرر اللجنة محضر جالساتا اللجان إثـاـر ـكـل اجاتـمـاع ـيـوقأعه رئيـسـه، ويوـضـع
.رهن إشارة أعضاء اللجنة ورهن إشارة أعضاء الجمعية عند القأتضاء

51  المادة:
تدرس اللجان القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وتهيئ تقارير بشــأنها

ويمكن أن تقدم توصياتا وملتمساتا.

ويسهر رئيس الجمعية على تبلـيـغ تـقـارير وتوـصـياتا اللـجـن إـلـى ـكـل ـمـن المكـتـب
المسير قأبل انعقاد الجمع العام.

52  المادة:
إن نشاط اللجان عمل تحضيري وقأراراتها داخلـيـة ل يـجـوزا نـشـرها ول إبلغـهـا إـلـى

العموم إل بعد موافقة المكتب المسير.

البـاب الخامس
مخـتلفاتا

الفرع الول
موارد الجمعية

53  المادة:
 ـمـن26 و25تتـكـون ـمـوارد الجمعـيـة ـمـن الـمـداخيل المـشـار إليـهـا ـفـي الفـصـلين 

القانون الساسي للجمعية.
تودع موارد الجمعية في حـسـاب بنـكـي أو برـيـدي ول يمـكـن ـسـحب أي مبـلـغ إل-

بإذن يمضيه أمين المال أو نائبه بعد التوقأيع عليه من طرف الرئيس.
للجمعية وحدها حق المتلك والتصرف في الموال التابعة لها أو المنقوـلـة قأـصـد-

ضمان سيرها وتحقيق الهداف التي تأسست من أجالها.
الفرع الثاني

حل الجمعية
54  المادة: 

يمكن حل الجمعية بقرار من طرف الجمع الـعـام بـعـد موافـقـة ثالثـاـة أرـبـاع الجـمـاع
العضاء المنخرطين وفي ـهـذه الحاـلـة يـتـم بيـع جامـيـع ممتلـكـاتا الجمعـيـة عـن طرـيـق
المزاد العلني، ويوزاع المحـصـول عـلـى جامـيـع مـجـالس العـمـالتا والقـأـاليم المنخرـطـة
حسب قأيمة اشتراكها أو تقديمها كهـبـة إـلـى جامعـيـة أـخـرى تعـمـل عـلـى تحقـيـق نـفـس

.الهداف

الفرع الثالث
تمثيل الجمعية لدى المحاكم

55  المادة: 
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

56  المادة:
يصبح هذا النظام الداخلي نافـذ المفعـول بعـد المصـادقأة عليـه مـن طـرف الجمـع
ـب ـس أو بطـل العام، ويمكن تعديل مقتضياتا النظام الداخلي بناءا على طلب من الرئـي

موقأع من ربع العضاء المزاولين مهامهم بالجمعية.
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