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مقدمة

الدورات  أشغال  وخالصات  مضامني  التقرير  هذا  يعكس 
واملنتخبني  املنتخبات  لفائدة  املنظمة  والتحسيسية  التكوينية 
الجامعيني واملنظمة من قبل الجمعية املغربية ملحاربة الرشوة 
)السفارة  املتحدة  اململكة  من  بدعم  املغرب(  )ترانسربانيس 
الربيطانية بالرباط( يف إطار مرشوع »الحكامة املحلية«، والذي 
الجامعات  مستوى  عىل  الحكامة  مببادئ  النهوض  إىل  يهدف 
الرتابية وذلك عن طريق الرفع من قدرات املنتخبات واملنتخبني 

يف كل ماله عالقة ب:

قواعد الحكامة املنصوص عليها يف دستور2011؛ •

قواعد إعامل مبدأ التدبري الحر يف الجامعات؛ •

مبدأ التفريع وتوزيع االختصاصات؛ •

النظام األسايس للمنتخب؛ •

للمنتخبات  • بالنسبة  املعلومات  عىل  الحصول  يف  الحق 
واملنتخبني وبالنسبة للمواطنات واملواطنني؛

آليات املشاركة املواطنة يف تدبري الجامعات الرتابية؛ •

حكامة الصفقات العمومية؛ •

الرقابة عىل الجامعات؛ •

ميزانية النوع االجتامعي؛ •

جرائم الرشوة يف القانون الجنايئ. •

واملنتخبني،  املنتخبات  من  ممكن  عدد  أكرب  استهداف  وبغية 
فقد همت عملية التكوين ورفع القدرات مجموعة كبرية من 

الجامعات يف الجهات التالية:

جهة الرباط  سال  القنيطرة؛ •

جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ •

جهة فاس مكناس؛ •

جهة درعة تافياللت؛ •

جهة بني مالل خنيفرة؛ •

جهة الرشق؛ •

جهة مراكش آسفي؛ •

جهة سوس  ماسة. •

من  كبري  عدد  التكوينية  الدورات  هذه  من  استفاد  وقد 
املنتخبني واملنتخبات، وتم تخصيص بعض الدورات التكوينية 

للنساء املنتخبات فقط.

عىل  الوقوف  تم  التكوينية  الدورات  مجموع  خالل  ومن 
وباملعلومات  بالتكوين  املرتبط  الخصاص  مظاهر  من  الكثري 
لرضورة  يدفع  ما  وهذا  الجامعات،  لتدبري  املؤطرة  القانونية 
بلورة إسرتاتيجية واضحة املعامل للتكوين ورفع القدرات بغية 
الوصول للنجاعة والفعالية يف التدبري املعتمد، وبهدف إرساء 

الدعامات الرئيسية لنظام النزاهة عىل املستوى الرتايب.
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المحور األول - المرتكزات الدستورية للحكامة

أوال - الحكامة الجيدة من أسس النظام 
الدستوري المغربي

الفصـل 1

نظام الحكم باملغرب نظام ملكية دستورية، دميقراطية برملانية 
واجتامعية. 

السلط،  فصل  أساس  عىل  للمملكة  الدستوري  النظام  يقوم 
وعىل  والتشاركية،  املواطنة  والدميقراطية  وتعاونها،  وتوازنها 

مبادئ الحكامة الجيدة، وربط املسؤولية باملحاسبة.

ثانيا - منع ومعاقبة كل أشكال 
االنحراف في تدبير الشأن العام ومحاربة 

الرشوة
الفصـل 36

يعاقب القانون عىل املخالفات املتعلقة بحاالت تنازع املصالح، 
وعىل استغالل الترسيبات املخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة 

ذات طابع مايل.

كل  من  للقانون،  طبقا  الوقاية،  العمومية  السلطات  عىل 
أشكال االنحراف املرتبطة بنشاط اإلدارات والهيئات العمومية، 
وباستعامل األموال املوجودة تحت ترصفها، وبإبرام الصفقات 

العمومية وتدبريها، والزجر عن هذه االنحرافات.

يعاقب القانون عىل الشطط يف استغالل مواقع النفوذ واالمتياز، 
املخالفة  املامرسات  وباقي  والهيمنة،  االحتكار  ووضعيات 

ملبادئ املنافسة الحرة واملرشوعة يف العالقات االقتصادية.

تحدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ثالثا - مبدأ احترام الدستور والقانون من 
قبل الجميع

الفصـل 37

والتقيد  الدستور  احرتام  واملواطنات  املواطنني  جميع  عىل 
التي  والحريات  الحقوق  مامرسة  عليهم  ويتعني  بالقانون، 
يكفلها الدستور بروح املسؤولية واملواطنة امللتزمة، التي تتالزم 

فيها مامرسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات.

رابعا - المراقبة العليا للمالية العمومية 
ودور المجلس األعلى للحسابات 

الفصـل 147

املالية  ملراقبة  العليا  الهيئة  هو  للحسابات  األعىل  املجلس 
العمومية باململكة، ويضمن الدستور استقالله.

ميارس املجلس األعىل للحسابات مهمة تدعيم وحامية مبادئ 
للدولة  بالنسبة  واملحاسبة،  والشفافية  الجيدة  الحكامة  وقيم 

واألجهزة العمومية. 

عىل  العليا  املراقبة  مامرسة  للحسابات  األعىل  املجلس  يتوىل 
املتعلقة  العمليات،  ويتحقق من سالمة  املالية.  قوانني  تنفيذ 
مبداخيل ومصاريف األجهزة الخاضعة ملراقبته مبقتىض القانون، 
ويقيم كيفية تدبريها لشؤونها، وعند االقتضاء، يتخذ عقوبات 

عن كل إخالل بالقواعد السارية عىل العمليات املذكورة. 

تناط باملجلس األعىل للحسابات مهمة مراقبة وتتبع الترصيح 
وفحص  السياسية،  األحزاب  حسابات  وتدقيق  باملمتلكات، 

النفقات املتعلقة بالعمليات االنتخابية.

خامسا - مبادئ الحكامة الجيدة 
المتعلقة بالمرافق العمومية

الفصـل 154

يتم تنظيم املرافق العمومية عىل أساس املساواة بني املواطنات 
واملواطنني يف الولوج إليها، واإلنصاف يف تغطية الرتاب الوطني، 

واالستمرارية يف أداء الخدمات. 

تخضع املرافق العمومية ملعايري الجودة والشفافية واملحاسبة 
واملسؤولية، وتخضع يف تسيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية 

التي أقرها الدستور.

الفصـل 155

ميارس أعوان املرافق العمومية وظائفهم، وفقا ملبادئ احرتام 
القانون والحياد والشفافية والنزاهة واملصلحة العامة.
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الفصـل 156

واقرتاحاتهم  مرتفقيها،  مالحظات  العمومية  املرافق  تتلقى 
وتظلامتهم، وتؤمن تتبعها. 

لألموال  تدبريها  عن  الحساب  العمومية  املرافق  تقدم 
العمل، وتخضع يف هذا  الجاري بها  للقوانني  العمومية، طبقا 

الشأن للمراقبة والتقييم.

الفصـل 157

الجيدة  الحكامة  قواعد  العمومية  للمرافق  ميثاق  يحدد 
والجامعات  والجهات  العمومية  اإلدارات  بتسيري  املتعلقة 

الرتابية واألجهزة العمومية.

سادسا - التصريح بالممتلكات
الفصـل 158

يجب عىل كل شخص، منتخبا كان أو معينا، ميارس مسؤولية 
عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات املحددة يف القانون، ترصيحا 
كتابيا باملمتلكات واألصول التي يف حيازته، بصفة مبارشة أو غري 
مبارشة، مبجرد تسلمه ملهامه، وخالل مامرستها وعند انتهائها.
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المحور الثاني - قواعد ومبادئ الحكامة على ضوء القانون التنظيمي 
المتعلق بالجماعات

تتجىل قواعد الحكامة املتعلقة بالجامعات عىل عدة مستويات:

الجيد  والسري  للتنظيم  كأساس  الحر  التدبري  مبدأ  تطبيق   -
للمجالس املنتخبة؛

- تطبيق مبدأ التفريع كأساس لتوزيع االختصاصات؛

- خضوع املنتخبني لنظام أسايس يحدد حقوقهم وواجباتهم؛

- الشفافية من خالل تنظيم الحق يف الحصول عىل املعلومات 
من قبل املنتخبني واملواطنني.

أوال - مبدأ التدبير الحر
 )146 إىل   135 من  )الفصول  التاسع  الباب  الدستور  يخصص 
املبادئ  إىل  فيه  اإلشارة  متت  كام  والرتايب،  الجهوي  للتنظيم 
العالقة  خاللها  من  ستحدد  والتي  الرتايب  للتدبري  الجديدة 
الجهوية  ضوء  عىل  الرتابية  والجامعات  الدولة  بني  الجديدة 
الجهـوي  التنظيم  مرتكزات   136 الفصل  يحدد  املتقدمة. 

والرتابـي يف عدة مبـادئ كام ييل: 

الفصـل 136

الحر،  التدبري  مبادئ  عىل  والرتايب  الجهوي  التنظيم  يرتكز 
وعىل التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان املعنيني 
يف تدبري شؤونهم، والرفع من مساهمتهم يف التنمية البرشية 

املندمجة واملستدامة.

يجعل هذا الفصل مبدأ التدبيـر الحـر كأحد املرتكزات التي 
يقوم عليها التنظيم الرتايب. 

التي  املعنوية  الشخصية  من  أسسه  املبدأ  هذا  ويستمد 
األخرية  تتمتع هذه  الرتابية، ومبقتضاها  الجامعات  بها  تتمتع 

باالستقالل املايل و اإلداري.

1. التدبري الحر يف القانون املقارن ❚

يستلهم املرشع املغريب مبدأ التدبري الحر من القانون الفرنيس. 
املبدأ، حيث  هذا  تطبيق  إىل  السباقة  فرنسا هي  كانت  فقد 
»تدبر   :87 )الفصل   1946 أكتوبر   27 دستور  منذ  تبنته 
منتخبة  مجالس  بواسطة  بحرية  شؤونها  الرتابية  الجامعات 
طرف  من  املجالس  هذه  قرارات  تنفيذ  يتم  العام.  باالقرتاع 
العمدة أو الرئيس«(، قبل أن يتـم تأكيده وتدقيقه يف دستـور 
)الفصل  أكتوبر 1958 كام وقع تعديله يف28 مارس 2003   4

34: »يحدد القانون القواعد املتعلقة ب: )...( - التدبري الحر 
يف   :72 الفصل   - ومواردها؛«  وصالحياتها  الرتابية،  للجامعات 
إطار الرشوط املحددة بقانون، تدبر الجامعات الرتابية شؤونها 
بحرية بواسطة مجالس منتخبة وتتوفر عىل السلطة التنظيمية 

من أجل مامرسة صالحياتها.(«   

وقد أصبح التدبري الحر بصفة تدريجية مبدأ متأصال ويشكل 
إحدى الركائز األساسية للتنظيم الرتايب، سيام  بعد أن اعرتف 
منذ  للمبدأ  الدستورية  بالقيمة  الفرنيس  الدستوري  املجلس 
خالل  من  سعى  كام   ،1979 ماي   23 بتاريخ  الصادر  قراره 

اجتهاداته إبراز مضمونه وحدوده. 

كقاعدة  املبدأ  هذا  الفرنيس  الدستوري  القايض  اعتمد  وقد   
حامية  أجل  من  دستورية  وضامنة  القوانني  ملراقبة  مرجعية 
وجود الجامعات الرتابية، و حرية ترصفها. وميكن عرض أهم 
االجتهادات وآراء  الحر من خالل هذه  التدبري  مكونات مبدأ 

الفقهاء كام ييل:

العنارص املكونة ملبدأ التدبري الحر

الرتابية ) وجود مجلس  اإلداري للجامعات  االستقالل   -
وتحديد  لإلدارة  التنظيمي  الهيكلة  وضع  منتخب، 
اختصاصات األقسام واملصالح، التنظيم الذايت بواسطة 

نظام داخيل للمجالس املنتخبة(.

منع مامرسة جامعة ترابية للوصاية عىل جامعة ترابية   -
أخرى؛

منح  يف  يتجسد  الذي  الوظيفي:  االستقالل  ضامن   -
الجامعات الرتابية اختصاصات فعلية متكنها من تدبري 

شؤونها )االختصاصات الذاتية(؛ 

حرية التعاقد؛  -

التوفر عىل السلطة التنظيمية.  -

التوفر عىل االستقالل املايل؛  -

وتدبري  التوظيف  املناصب،  حذف  و  إحداث  سلطة   -
املوظفني.

2. التدبري الحر يف القانون املغريب  ❚

عدة  عىل  املغريب  الدستور  نص  الفرنيس،  القانون  غرار  عىل 
تهـم  لكـن  الحر مباشـرة  التدبري  مقتضيات ال تشري إىل مبدأ 
تفعيل  مهمة  للمرشع   146 الفصل  يف  أوكل  كام  تطبيقاتـه، 
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مبدأ التدبري الحر.  

1.2. املبادئ الدستورية 

تجليات مبدأ التدبري الحر يف الدستور املغريب

التوفر عىل مجالس منتخبة:  •

للقانون  معنوية، خاضعة  أشخاص  الرتابية  الجامعات   
العام، وتسري شؤونها بكيفية دميقراطية.

العام  باالقرتاع  والجامعات  الجهات  مجالس  تنتخب   
املبارش. )الفصل 135(

تنفيذ املقررات من طرف رؤساء املجالس: •

مجالس  ورؤساء  الجهات،  مجالس  رؤساء  يقوم   
هذه  مداوالت  بتنفيذ  األخرى،  الرتابية  الجامعات 

املجالس ومقرراتها. )الفصـل 138(

ملامرسة  • التنظيمية  والسلطة  الذاتية  االختصاصات 
هذه االختصاصات:

للجامعات الرتابية، وبناء عىل مبدإ التفريع، اختصاصات   
واختصاصات  الدولة  مع  مشرتكة  واختصاصات  ذاتية 

منقولة إليها من هذه األخرية. 

تتوفر الجهات والجامعات الرتابية األخرى، يف مجاالت  •
سلطة  عىل  الرتابية،  دائرتها  وداخل  اختصاصاتها، 

تنظيمية ملامرسة صالحياتها. )الفصـل 140(

التوفر عىل موارد مالية ذاتية:  

تتوفر الجهات والجامعات الرتابية األخرى، عىل موارد   
مالية ذاتية، وموارد مالية مرصودة من قبل الدولة. 

والجامعات  الجهات  إىل  الدولة  تنقله  اختصاص  كل   
املطابقة  املوارد  بتحويل  مقرتنا  يكون  األخرى  الرتابية 

له. )الفصـل 141(

جامعة  • عىل  للوصاية  ترابية  جامعة  مامرسة  منع 
ترابية أخرى:

عىل  وصايتها  متارس  أن  ترابية  جامعة  ألي  يجوز  ال   
جامعة أخرى. )الفصـل 143(

2.2. القانون التنظيمي للجامعات

باإلضافة إىل القواعد التي تكرس التدبري الحر للجامعات، ينص 
القانون التنظيمي للجامعات يف القسم الثامن منه عىل »قواعد 
الحكامة املتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبري الحر« يف مادتني. 

املادة 269

يراد يف مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة املتعلقة 
الخصوص عىل  العمل عىل  الحر  التدبري  مبدأ  تطبيق  بحسن 

احرتام املبادئ العامة التالية:

املساواة بني املواطنني يف ولوج املرافق العمومية التابعة  •

للجامعة؛ 

االستمرارية يف أداء الخدمات من قبل الجامعة وضامن  •
جودتها؛

واملحاسبة  • والشفافية  الدميقراطية  قيم  تكريس 
واملسؤولية؛

ترسيخ سيادة القانون؛ •

التشارك والفعالية والنزاهة. •

املادة 270

يتعني عىل مجلس الجامعة ورئيسه والهيئات التابعة للجامعة 
الجامعات  ومجموعات  الجامعات  بني  التعاون  ومؤسسات 
الرتابية التقيد بقواعد الحكامة املنصوص عليها يف املادة 269 
أعاله. ولهذه الغاية، تتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل ضامن 

احرتام :

مقتضيات النظام الداخيل للمجلس؛ •

التداول خالل جلسات املجلس بكيفية دميقراطية؛ •

مداوالت  • يف  منتظمة،  بصفة  األعضاء،  ومشاركة  حضور 
املجلس؛

شفافية مداوالت املجلس؛ •

آليات الدميقراطية التشاركية؛  •

عليها  • والتصويت  امليزانية  بوضع  املتعلقة  املقتضيات 
وتنفيذها؛

املقتضيات املنظمة للصفقات؛  •

بإدارة  • الوظائف  بولوج  املتعلقة  والرشوط  القواعد 
بني  التعاون  ومؤسسات  لها  التابعة  والهيئات  الجامعة 

الجامعات ومجموعات الجامعات الرتابية؛

القواعد املتعلقة بربط املسؤولية باملحاسبة؛  •

عدم استغالل الترسيبات املخلة باملنافسة النزيهة؛  •

الترصيح باملمتلكات؛ •

عدم تنازع املصالح؛  •

عدم استغالل مواقع النفوذ. •

ثانيا - مبدأ التفريع
1. نظرة عن املبدأ يف القانون املقارن ❚

باألولوية  االختصاص  منح  يف  التفريع  مبدأ  فلسفة  تكمن 
من  أفضل  بشكل  ميارسها  أن  ميكنه  الذي  الرتايب  للمستوى 
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مستوى ترايب آخر، ويكون هو األقرب للسكان.

للكنيسة  السياسية  الفلسفة  يف  أصله  املبدأ  هذا  يجد 
الكاثوليكية بناء عىل أفكار القديس طوماس اإلكويني )القرن 
13(، الذي كان يعترب أنه من الخطأ السامح ملستوى اجتامعي 
عال جدا إنجاز ما ميكن أن يقوم به مستوى اجتامعي أدىن، 
كاألفراد، واألرسة واملجتمعات املختلفة. ال يرتبط املبدأ بشكل 
النظام السيايس، وإمنا مبدى االختصاصات التي متارسها مختلف 

السلطات. 

تم إدراج مبدأ التفريع يف قانون االتحاد األورويب عىل الشكل 
عىل  اتخاذها  يتم  التي  القرارات  إن  املفهوم:  وبنفس  التايل 
املستوى  قبل  من  تتخذ  أن  يجب  األورويب  االتحاد  مستوى 

الرتايب األنسب واألقرب إىل املواطن.

تم إدراج املبدأ أيضا يف امليثاق األورويب حول االستقالل املحيل 
املسؤوليات  مامرسة  »إن  ييل:  كام   3 الفقرة   4 الفصل  يف 
للسلطات  باألفضلية  متنح  أن  عامة،  بصفة  يجب،  العمومية 
لسلطة  االختصاص  منح  يأخذ  أن  ويجب  للمواطنني.  األقرب 
أخرى بعني االعتبار جسامة وطبيعة املهمة ومتطلبات الفعالية 

واالقتصاد.« 

من جهة أخرى، يكرس الدستور الفرنيس نفس املبدأ يف الفصل 
72 املقطع الثاين: »تتخذ الجامعات الرتابية القرارات املتعلقة 
عىل  أفضل  بشكل  تنفيذها  ميكن  التي  االختصاصات  بجميع 

مستواها الرتايب.« 

أما يف النظام املغريب إذا كان مبدأ التفريع يستشق من جميع 
القوانني الخاصة بالالمركزية والالمتركز، أو كام تم التلميح إليه 
يف القانون الخاص بالجهة لسنة 1997 فقد تم إدراجه وألول 
لجهة  الذايت  الحكم  حول  للتفاوض  املغربية  املبادرة  يف  مرة 

الصحراء.

2. مبدأ التفريع يف الترشيع املغريب ❚

نص الدستور ألول مرة بشكل رصيح عىل مبدأ التفريع وجعله 
يف  وذلك  الرتابية،  الجامعات  اختصاصات  لتحديد  كأساس 
الفقرة األوىل من الفصل 140: »للجامعات الرتابية، وبناء عىل 
مع  مشرتكة  واختصاصات  ذاتية  اختصاصات  التفريع،  مبدإ 

الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه األخرية.« 

غري أن مبدأ التفريع إذا كان يسمح بتوزيع االختصاصات فيام 
بني مختلف الجامعات الرتابية، فهو يف نفس الوقت يعمل عىل 
توزيع االختصاصات بني الدولة والجامعات الرتابية. وذلك من 
آن  يف  املهام  بنفس  الثالثة  الرتابية  املستويات  تقوم  أال  أجل 
واحد، وأن متارس فقط املهام التي تتناسب مع موقعها وحجمها 
وأهميتها يف الرتاتبية املؤسساتية، وأال متارس اختصاصات تعود 
مبدإ  تطبيق  إطار  القانون يف  عليه  ينص  ما  باستثناء  للدولة، 
مع  املشرتكة  االختصاصات  ملامرسة  إمكانيات  من  التفريع 
الدولة عىل أساس التعاقد، أو نقل االختصاصات من الدولة إىل 

الجامعات الرتابية بواسطة تعديل القوانني التنظيمية املنظمة 
لهذه الجامعات.

وقد حدد القانون التنظيمي املتعلق بالجامعات تطبيق مبدأ 
التفريع كام ييل:

املادة 77

تناط بالجامعة داخل دائرتها الرتابية مهام تقديم خدمات 
القرب للمواطنات واملواطنني يف إطار االختصاصات املسندة 
بتنظيمها  وذلك  التنظيمي،  القانون  هذا  مبوجب  إليها 

وتنسيقها وتتبعها.

ذاتية،  اختصاصات  الجامعة  متارس  الغاية،  ولهذه 
واختصاصات مشرتكة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها 

من هذه األخرية.

املوكولة  االختصاصات  عىل  الذاتية  االختصاصات  تشتمل 
حدود  يف  القيام،  من  ميكنها  مبا  معني  مجال  يف  للجامعة 
بهذا  الخاصة  باألعامل  الرتابية،  دائرتها  وداخل  مواردها، 
والتدبري  واإلنجاز  والربمجة  التخطيط  سيام  وال  املجال، 

والصيانة.

والجامعة  الدولة  بني  املشرتكة  االختصاصات  تشمل 
االختصاصات التي يتبني أن نجاعة مامرستها تكون بشكل 
مشرتك. وميكن أن تتم مامرسة هذه االختصاصات املشرتكة 

طبقا ملبدأي التدرج والتاميز.

 تشمل االختصاصات املنقولة االختصاصات التي تنقل من 
الدولة إىل الجامعة مبا يسمح بتوسيع االختصاصات الذاتية 

بشكل تدريجي.

ثالثا - الرقابة على المجلس الجماعي 
وأعضائه

يضع القانون التنظيمي املتعلق بالجامعات قاعدة عامة تتجىل 
املراقبة  أشكال  كل  مستوى  عىل  اإلداري  القضاء  تدخل  يف 

اإلدارية عىل املجالس الجامعية.

املادة 63 

وكذلك  املجلس  أعضاء  بعزل  وحده  القضاء  يختص   
بإيقاف  الجامعة وكذا  ببطالن مداوالت مجلس  بالترصيح 
تنفيذ املقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، 
مع مراعاة مقتضيات املادة 117 من هذا القانون التنظيمي.

يختص القضاء وحده بحل مجلس الجامعة.
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1. حالة االنقطاع أو االمتناع عن مزاولة املهام ❚

انقطاع رئيس املجلس عن مزاولة مهامه

املادة 21

من  سبب  ألي  مهامه  مزاولة  عن  املجلس  رئيس  انقطع  إذا 
األسباب املشار إليها يف البنود من 1 إىل 6 والبند 8 من املادة 
20 أعاله، اعترب مقاال، ويحل املكتب بحكم القانون. ويستدعى 
وفق  املكتب  أعضاء  وباقي  جديد  رئيس  النتخاب  املجلس 
الرشوط والكيفيات املنصوص عليها يف هذا القانون التنظيمي 
داخل أجل خمسة عرش )15( يوما من تاريخ معاينة االنقطاع 

بقرار من عامل العاملة أو اإلقليم.

إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مربر عن مزاولة مهامه يف 
الحالة املشار إليها يف البند 7 من املادة 20 أعاله، قام عامل 
العاملة أو اإلقليم أو من ينوب عنه بإعذاره الستئناف مهامه 
داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. إذا 
أحال  األجل،  هذا  انقضاء  بعد  ذلك  رفض  أو  الرئيس  تخلف 
القضاء  إىل  األمر  عنه  ينوب  من  أو  اإلقليم  أو  العاملة  عامل 
االستعجايل باملحكمة اإلدارية للبت يف وجود حالة االنقطاع أو 

االمتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

يتم البت املشار إليه يف الفقرة السابقة بواسطة حكم قضايئ 
نهايئ وعند االقتضاء بدون استدعاء األطراف.

االمتناع،  أو  االنقطاع  حالة  وجود  االستعجايل  القضاء  أقر  إذا 
يحل املكتب ويستدعى املجلس داخل أجل خمسة عرش )15( 
وباقي  القضايئ النتخاب رئيس جديد  الحكم  تاريخ  يوما من 
يف  عليها  املنصوص  والكيفيات  الرشوط  وفق  املكتب  أعضاء 

هذا القانون التنظيمي.

حلول العامل محل الرئيس 

املادة 76 : إذا امتنع الرئيس عن القيام باألعامل املنوطة به 
مبقتىض أحكام هذا القانون التنظيمي وترتب عىل ذلك إخالل 
العادي ملصالح الجامعة، قام عامل العاملة أو اإلقليم  بالسري 

مبطالبته مبزاولة املهام املنوطة به.
 بعد انرصام أجل سبعة )7( أيام من تاريخ توجيه الطلب  •

دون استجابة الرئيس، يحيل عامل العاملة أو اإلقليم األمر 
إىل القضاء االستعجايل باملحكمة اإلدارية من أجل البت يف 

وجود حالة االمتناع.
 يبت القضاء االستعجايل داخل أجل 48 ساعة من تاريخ  •

تسجيل طلب اإلحالة بكتابة الضبط بهذه املحكمة.
 و يتم البت املشار إليه يف الفقرة السابقة بواسطة حكم  •

قضايئ نهايئ وعند االقتضاء بدون استدعاء األطراف.
 إذا أقر الحكم القضايئ حالة االمتناع، جاز للعامل  •
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امتنع  التي  باألعامل  القيام  الرئيس يف  الحلول محل 
هذا األخري عن القيام بها.

انقطاع نائب أو عدة نواب عن املهام

املادة 22

إذا انقطع نائب أو عدة نواب عن مزاولة مهامهم لسبب من 
األسباب املشار إليها يف البنود من 1 إىل 6 والبند 8 من املادة 
الدنيا  املراتب  يف  يوجدون  الذين  النواب  يرتقي  أعاله،   20
حسب ترتيبهم مبارشة إىل املنصب األعىل الذي أصبح شاغرا، 
ويقوم الرئيس يف هذه الحالة بدعوة املجلس النتخاب النائب 
شاغرة  أصبحت  التي  املناصب  سيشغلون  الذين  النواب  أو 
هذا  يف  عليها  املنصوص  والرشوط  الكيفيات  وفق  باملكتب، 

القانون التنظيمي.

إذا انقطع نائب أو عدة نواب بدون مربر عن مزاولة مهامهم 
يف الحالة املشار إليها يف البند 7 من املادة 20 أعاله، وجب عىل 
الستئناف  األمر  يعنيهم  من  إىل  إعذار  توجيه  املجلس  رئيس 
إشعار  مع  كتاب  بواسطة  أيام  سبعة  أجل  داخل  مهامهم 
مهامهم  استئناف  عن  باألمر  املعنيون  تخلف  إذا  بالتسلم. 
انعقد املجلس يف دورة استثنائية بدعوة من  أو رفضوا ذلك، 
الحالة  الرئيس يف هذه  باألمر، ويوجه  املعنيني  الرئيس إلقالة 
الدعوة للمجلس النتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون 
املنصب أو املناصب الدنيا التي أصبحت شاغرة، وفق الكيفيات 

والرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون التنظيمي.

حاالت االنقطاع عن املهام من قبل رئيس املجلس أو أحد 
نوابه

املادة 20

يعترب رئيس املجلس ونوابه يف وضعية انقطاع عن مزاولة 
مهامهم يف الحاالت التالية: 

الوفاة؛ •

االستقالة االختيارية؛ •

اإلقالة الحكمية ؛ •

العزل مبا فيه حالة التجريد املشار إليها يف املادة 51  •
من هذا القانون التنظيمي؛

اإللغاء النهايئ لالنتخاب؛ •

االعتقال ملدة تفوق ستة )6( أشهر؛ •

االنقطاع بدون مربر أو االمتناع عن مزاولة املهام ملدة  •
شهرين؛

اإلدانة بحكم نهايئ نتج عنه عدم األهلية االنتخابية. •

2. توقيف وحل املجلس الجامعي ❚

املادة 72

سري  بحسن  متس  ألسباب  مهددة  الجامعة  مصالح  كانت  إذا 
مجلس الجامعة، جاز لعامل العاملة أو اإلقليم إحالة األمر إىل 

املحكمة اإلدارية من أجل حل املجلس.

املادة 73

أحكام  به مبقتىض  املنوطة  باألعامل  القيام  املجلس  رفض  إذا 
هذا القانون التنظيمي والقوانني واألنظمة الجاري بها العمل أو 
رفض التداول واتخاذ املقرر املتعلق بامليزانية أو بتدبري املرافق 
العمومية التابعة للجامعة، أو إذا وقع اختالل يف سري مجلس 
الجامعة، تعني عىل الرئيس أن يتقدم بطلب إىل عامل العاملة 
أو اإلقليم لتوجيه إعذار إىل املجلس للقيام باملتعني. وإذا رفض 
بعد مرور شهر  االختالل  استمر  إذا  أو  بذلك،  القيام  املجلس 
ابتداء من تاريخ توجيه اإلعذار، أمكن لعامل العاملة أو اإلقليم 
إحالة األمر إىل املحكمة اإلدارية من أجل حل املجلس طبقا 

ملقتضيات املادة 72 أعاله.

املادة 74

إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجامعة أو إذا استقال نصف 
عدد أعضائه املزاولني مهامهم عىل األقل، أو إذا تعذر انتخاب 
لجنة  تعيني  وجب  األسباب،  من  سبب  ألي  املجلس  أعضاء 
خاصة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، وذلك داخل 
حصول  لتاريخ  املوالية  يوما  عرش)15(  خمسة  أقصاه  أجل 

إحدى الحاالت املشار إليها.

 يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة يف خمسة )5( أعضاء، يكون 
املدير  أو  املدير  الحالة،  حسب  القانون،  بحكم  بينهم،  من 
العام للمصالح املنصوص عليها يف املادة 128 من هذا القانون 

التنظيمي.

رابعا - المراقبة اإلدارية على قرارات 
المجلس الجماعي

1. املراقبة عىل رشعية القرارات ❚

تحديد مجال املراقبة

املادة 115

تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، 
عىل  اإلدارية  املراقبة  مهام  اإلقليم  أو  العاملة  عامل  ميارس 

رشعية قرارات رئيس املجلس ومقررات مجلس الجامعة.

كل نزاع يف هذا الشأن تبت فيه املحكمة اإلدارية.

تعترب باطلة بحكم القانون املقررات والقرارات التي ال تدخل 
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يف صالحيات مجلس الجامعة أو رئيسه أو املتخذة خرقا ألحكام 
والتنظيمية  الترشيعية  والنصوص  التنظيمي  القانون  هذا 
الجاري بها العمل. وتبت املحكمة اإلدارية يف طلب البطالن 
بعد إحالة األمر إليها يف كل وقت وحني من قبل عامل العاملة 

أو اإلقليم أو من ينوب عنه.

تبليغ نسخ من القرارات إىل العامل

املادة 116

مجلس  ومقررات  الدورات  محارض  من  نسخ  تبليغ  يتعني 
إطار  يف  املتخذة  الرئيس  قرارات  من  نسخ  وكذا  الجامعة 
التنظيمية إىل عامل العاملة أو اإلقليم أو من ينوب  السلطة 
أيام  من  يوما   )15( عرش  خمسة  يتعدى  ال  أجل  داخل  عنه 
العمل املوالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات 

املذكورة، وذلك مقابل وصل.

بالتعمري إىل  املتعلقة  الفردية  القرارات  تبلغ وجوبا نسخ من 
عمل العاملة أو اإلقليم أو من ينوب عنه داخل أجل ال يتعدى 

)5( أيام بعد تسليمه إىل املعني بها.

مسطرة التعرض واإلحالة عىل املحكمة اإلدارية

املادة 117

يتعرض عامل العاملة أو اإلقليم أو من ينوب عنه عىل النظام 
الداخيل للمجلس وعىل املقررات التي ال تدخل يف صالحيات 
مجلس الجامعة أو املتخذة خرقا ألحكام هذا القانون التنظيمي 
ويبلغ  العمل،  بها  الجاري  والتنظيمية  الترشيعية  والنصوص 
تعرضه معلال إىل رئيس مجلس الجامعة داخل أجل ال يتعدى 

)3( أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل باملقرر.

إجراء  السابقة  الفقرة  يف  إليه  املشار  التعرض  عىل  يرتتب 
املجلس ملداولة جديدة يف شأن املقرر املتخذ.

أحال  التعرض،  موضوع  املقرر  املعني عىل  املجلس  أبقى  إذا 
القضاء  إىل  األمر  عنه  ينوب  من  أو  اإلقليم  أو  العاملة  عامل 
االستعجايل لدى املحكمة اإلدارية الذي يبت يف طلب إيقاف 
هذا  تسجيل  تاريخ  من  ابتداء  ساعة   48 أجل  داخل  التنفيذ 
لديها ويرتتب عىل هذه اإلحالة وقف  الضبط  بكتابة  الطلب 

تنفيذ املقرر إىل حني بت املحكمة يف األمر.

تبت املحكمة اإلدارية يف طلب البطالن داخل أجل ال يتجاوز 
ثالثني )30( يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ املحكمة 
وجوبا نسخة من الحكم إىل عامل العاملة أو اإلقليم ورئيس 

املجلس املعني داخل أجل عرشة )10( أيام بعد صدوره

تكون مقررات املجلس قابلة للتنفيذ بعد انرصام أجل التعرض 
املنصوص عليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة، يف حالة عدم 

التعرض عليها.

2. نظام التأشرية عىل القرارات املهمة ❚

املادة 118

ال تكون مقررات املجلس التالية قابلة للتنفيذ إال بعد التأشري 
عنه،  ينوب  من  أو  اإلقليم  أو  العاملة  عامل  قبل  من  عليها 
داخل أجل عرشين )20( يوما من تاريخ التوصل بها من رئيس 

املجلس :

املقرر املتعلق بربنامج الجامعة؛ •

املقرر املتعلق بامليزانية؛ •

املقرر القايض بتنظيم إدارة الجامعة وتحديد اختصاصاتها؛ •

املداخيل،  • أو  النفقات  عىل  املايل  الوقع  ذات  املقررات 
الرسوم  سعر  وتحديد  والضامنات  االقرتاضات  والسيام 
الجامعة  أمالك  وتفويت  الحقوق  ومختلف  واألتاوى 

وتخصيصها؛

العمومية  • والطرق  الساحات  بتسمية  املتعلق  املقرر 
عندما تكون هذه التسمية ترشيفا عموميا أو تذكريا بحث 

تاريخي؛

والتوأمة  • الالمركزي  التعاون  باتفاقيات  املتعلق  املقرر 
التي تربمها الجامعة مع الجامعات املحلية األجنبية؛

الجامعية  • العمومية  املرافق  بإحداث  املتعلقة  املقررات 
وطرق تدبريها.

غري أن املقررات املتعلقة بالتدبري املفوض للمرافق واملنشآت 
يؤرش  املحلية  التنمية  رشكات  وبإحداث  الجامعية  العمومية 
داخل  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  السلطة  قبل  من  عليها 

نفس األجل املشار إليه يف الفقرة األوىل أعاله.

املقررات  من  مقرر  شأن  يف  قرار  أي  اتخاذ  عدم  يعترب 
مبثابة  أعاله،  عليه  املنصوص  األجل  انرصام  بعد  املذكورة 

تأشرية.

خامسا - حقوق وواجبات المنتخب في 
إطار تسيير المجلس

1. منع الجمع بني عضوية املجلس وبعض املهام  ❚
)حاالت التنايف(

املادة 14

ال يجوز أن ينتخب رئيسا ملجلس الجامعة أو نوابا للرئيس وال 
أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة املحاسبون العموميون الذين 

يرتبط نشاطهم مبارشة بالجامعة املعنية.
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املقاطعات  رؤساء  أو  األعضاء  للرئيس  نوابا  ينتخب  أن   مينع 
الذين هم مأجورون للرئيس.

املادة 15

مجلس  رئيس  نائب  أو  الجامعة  مجلس  رئيس  مهام  تتناىف 
الجامعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جامعة ترابية 
حالة  مهنية. ويف  غرفة  رئيس  نائب  أو  رئيس  مهام  أو  أخرى 
الجمع بني هذه املهام، يعترب املعني باألمر مقاال بحكم القانون 

من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

الحكومية  للسلطة  قرار  مبوجب  اإلقالة  هذه  معاينة  تتم 
املكلفة بالداخلية.

يف  عضو  وصفة  الجامعة  مجلس  رئاسة  بني  الجمع  يجوز  ال 
الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي أو مجلس املنافسة أو 

الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

2. حقوق األعضاء عىل مستوى اللجان ❚

املادة 26

أعضاء  وخارج  لجنة،  كل  أعضاء  بني  من  املجلس  ينتخب 
املكتب، باألغلبية النسبية لألعضاء الحارضين رئيسا لكل لجنة 
ونائبا له، وتتم إقالتهام باألغلبية املطلقة لألصوات املعرب عنها.

فائزا.  سنا  األصغر  املرتشح  يعلن  األصوات،  تعادل  حالة  ويف 
ويف حالة التعادل يف السن، يعلن عن املرتشح الفائز بواسطة 

القرعة، تحت إرشاف رئيس املجلس.

إىل  السعي  الدامئة  اللجان  لرئاسة  الرتشح  يراعى يف  أن  يجب 
تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء املنصوص عليه يف 

الفصل 19 من الدستور.

يف حالة عدم وجود أي مرتشح أو مرتشحة لهذا املنصب من 
املكتب  أعضاء  من  عضو  لكل  ميكن  املكتب،  أعضاء  خارج 

الرتشح لشغله، باستثناء الرئيس.

املادة 27

تخصص رئاسة إحدى اللجان الدامئة للمعارضة.

يحدد النظام الداخيل للمجلس كيفيات مامرسة هذا الحق.

3. الحق يف طلب عقد دورات استثنائية  ❚

يستدعى املجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس املجلس، 
بطلب من  أو  منه  إما مببادرة  ذلك،  إىل  الرضورة  كلام دعت 
ويكون  األقل،  عىل  مهامهم  املزاولني  املجلس  أعضاء  ثلث 
الطلب مرفقا بالنقط املزمع عرضها عىل املجلس قصد التداول 

يف شأنها.

إذا رفض رئيس املجلس االستجابة لطلب ثلث األعضاء القايض 
يبلغ  بقرار  رفضه  تعليل  عليه  وجب  استثنائية،  دورة  بعقد 

توصله  تاريخ  من  أيام  عرشة  أقصاه  أجل  داخل  املعنيني  إىل 
بالطلب.

املجلس،  ألعضاء  املطلقة  األغلبية  قبل  من  الطلب  قدم  إذا 
تنعقد لزوما دورة استثنائية عىل أساس جدول أعامل محدد 
خالل خمسة عرش )15( يوما من تاريخ تقديم الطلب. )املادة 

)36

4. مساهمة أعضاء املجلس يف وضع جدول  ❚
أعامل الدورات

للرئيس،  يقدموا  أن  مهامهم  املزاولني  املجلس  ألعضاء  يجوز 
بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون له، طلبا كتابيا 
قصد إدراج كل نقطة تدخل يف صالحيات املجلس يف جدول 

أعامل الدورات.

يتعني أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقرتحة معلال وأن يبلغ 
إىل مقدم أو مقدمي الطلب.

بكل  الدورة  افتتاح  عند  مناقشة،  دون  علام،  املجلس  يحاط 
رفض إلدراج نقطة أو نقاط اقرتح إدراجها يف جدول األعامل، 

ويدون ذلك وجوبا مبحرض الجلسة.

يف  تدخل  نقطة  إدراج  قصد  كتايب  طلب  تقديم  حالة  يف 
قبل نصف  الدورات من  أعامل  املجلس يف جدول  صالحيات 
جدول  يف  النقطة  هذه  وجوبا  تسجل  املجلس،  أعضاء  عدد 

األعامل. )املادة 40(

5. حق األعضاء يف توجيه أسئلة للرئيس خالل  ❚
الدورات

أو  فردية  بصفة  يوجهوا،  أن  الجامعة  مجلس  ألعضاء  ميكن 
عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه، أسئلة كتابية إىل رئيس 
املجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجامعة. وتسجل هذه 
األسئلة يف جدول أعامل دورة املجلس املوالية لتاريخ التوصل 
الغرض.  لهذا  تنعقد  )...( وتقدم اإلجابة عليها يف جلسة  بها. 
دورة  كل  عن  واحدة  جلسة  الجامعة  مجلس  يخصص   )...(

لتقديم أجوبة عىل األسئلة املطروحة. )املادة 46(

6. حق املنتخبات واملنتخبني يف الحصول عىل  ❚
املعلومات

املعلومات الخاصة بأشغال اللجان

والوثائق  باملعلومات  اللجان  املجلس  رئيس  »يزود   )...(
الرضورية ملزاولة مهامهم.« )املادة 28(

املعلومات الخاصة بدورات املجلس 

ومكان  وساعة  بتاريخ  املجلس  أعضاء  بإخبار  الرئيس  يقوم 
انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عرشة )10( 



17

دة
جي

ة 
حلي

 م
مة

كا
 ح

جل
ن أ

م
ت

خبا
ملنت

 وا
ني

خب
ملنت

ة ا
ئد

فا
ة ل

يني
كو

الت
ت 

ورا
لد

ن ا
 ع

ير
قر

ت

لدى  به  املرصح  العنوان  يف  الدورة  انعقاد  تاريخ  قبل  أيام 
املجلس املعني. 

الزمنية  والجدولة  األعامل  بجدول  مرفقا  اإلشعار  هذا  يكون 
التي سيتداول املجلس يف  الدورة والنقط  لجلسة أو جلسات 

شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة. )املادة 35(

تقديم تقرير عن األعامل من قبل الرئيس

إخباريا  تقريرا  عادية  دورة  كل  بداية  عند  الرئيس  يقدم 
الصالحيات  إطار  يف  بها  قام  التي  األعامل  حول  للمجلس 

املخولة له. )املادة 106(

تسليم نسخ من تقرير التدقيق السنوي لألعضاء

تخضع العمليات املالية واملحاسباتية للجامعة لتدقيق سنوي. 
مجلس  رئيس  إىل  منه  نسخ  تبلّغ  تقريرا  الغاية  لهذه  وينجز 
املجلس  إىل  كذا  و  اإلقليم  أو  العاملة  عامل  وإىل  الجامعة 
الجهوي للحسابات املعنى الذي يتخذ ما يراه مناسبا يف ضوء 

خالصات هذه التقارير.

يتعني عىل الرئيس تبليغ نسخة من التقرير املشار إليه أعاله 
التداول يف شأنه دون اتخاد  إىل مجلس الجامعة الذي ميكنه 

مقرر. )املادة 214(

إمكانية تشكيل لجان لتقيص الحقائق

مسألة  حول  للتقيص  لجنة  يشكل  أن  الجامعة  ملجلس  ميكن 
تهم تدبري شؤون الجامعة. 

موضوع  تكون  وقائع  يف  للتقيص  لجان  تكوين  يجوز  وال 
وتنتهي  جارية،  املتابعات  هذه  دامت  ما  قضائية،  متابعات 
مهمة كل لجنة للتقيص، سبق تكوينها، فور تحقيق قضايئ يف 

الواقع التي اقتضت تشكيلها.

لجان التقيص مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعاملها بإيداع تقريرها 
لدى املجلس. يحدد النظام الداخيل للمجلس كيفيات تأليف 
هذه اللجان وطريقة تسيريها. تعد هذه اللجنة تقريرا حول 
و  األكرث،  عىل  شهر  ظرف  يف  اجلها  من  أحدثت  التي  املهمة 
يناقش هذا التقرير من قبل املجلس الذي يقرر يف شأن توجيه 

نسخة منه إىل املجلس الجهوي للحسابات.)املادة 215( 

تسليم نسخة من محارض الجلسات ألعضاء املجلس

يقوم رئيس مجلس الجامعة ،يف إطار قواعد الحكامة املنصوص 
عليها يف امليثاق الجامعي بتسليم نسخة من محارض الجلسات 
لكل عضو من أعضاء املجلس داخل أجل الخمسة عرش)15( 
مسطرة  وفق  تقدير،  أبعد  عىل  الدورة  الختتام  املوالية  يوما 

يحددها النظام الداخيل للمجلس.)املادة 273(

سادسا - حقوق وواجبات األعضاء في 
إطار النظام األساسي للمنتخب

1. املنع من التخيل عن االنتامء السيايس خالل  ❚
مدة االنتداب

املادة 51

 29.11 رقم  التنظيمي  القانون  من   20 املادة  ألحكام  طبقا 
مبجلس  املنتخب  العضو  يجرد  السياسية،  باألحزاب  املتعلق 
الجامعة الذي تخىل خالل مدة االنتداب عن االنتامء للحزب 

السيايس الذي ترشح باسمه من صفة العضوية يف املجلس.

يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط باملحكمة اإلدارية من 
املعني  ترشح  الذي  السيايس  الحزب  أو  املجلس  رئيس  قبل 
الطلب داخل أجل  اإلدارية يف  املحكمة  باسمه، وتبت  باألمر 

شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط.

2. التعويضات عن التمثيل والتنقل ❚

املادة 52

يتقاىض رئيس مجلس الجامعة ونوابه وكاتب املجلس ونائبه 
ورؤساء اللجن الدامئة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل.

كام يستفيد باقي أعضاء مجلس الجامعة من تعويضات عن 
التنقل.

تحدد رشوط منح التعويضات ومقاديرها مبرسوم.

مع مراعاة أحكام املادة 15 من هذا القانون التنظيمي، ال ميكن 
أن يستفيد عضو يف مجلس الجامعة منتخب يف مجلس جامعة 
التي متنحها  التعويضات  إال من  مهنية  أو غرفة  أخرى  ترابية 
تعويضات  باستثناء  اختياره،  بحسب  الهيئات  هذه  إحدى 

التنقل.

بتحديد   2016 أكتوبر   6 2.16.493 صادر يف  رقم  مرسوم 
مجالس  لرؤساء  ومقاديرها  التعويضات  منح  رشوط 
الجامعات واملقاطعات ونوابهم وكتاب مجالس الجامعات 
ونوابهم  الدامئة  اللجان  ورؤساء  ونوابهم  واملقاطعات 

)الجريدة الرسمية عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016(

3. االستفادة من التكوين املستمر ❚

املادة 53

يحق ألعضاء مجلس الجامعة االستفادة من تكوين مستمر يف 
املجاالت املرتبطة باالختصاصات املخولة للجامعة.

املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  وتحدد 
ومدتها  املستمر  التكوين  دورات  تنظيم  كيفيات  بالداخلية 
تغطية  يف  الجامعة  ومساهمة  منها  االستفادة  ورشوط 
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مصاريفها.

 2016 يونيو   29 يف  الصادر   2.16.297 رقم  مرسوم   )1
املستمر  التكوين  دورات  تنظيم  كيفيات  بتحديد 
لفائدة أعضاء مجال الجامعات الرتابية ومدتها ورشوط 
االستفادة منه ومساهمة الجامعات الرتابية يف تغطية 
 14 بتاريخ   6482 عدد  الرسمية  )الجريدة  مصاريفها 

يونيو 2016(.

املادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق   )2
بالجهات:

» تشتمل االختصاصات الذاتية للجهة يف مجال التنمية   
عىل  اإلرشاف   - التالية:        امليادين  عىل  الجهوية 
وموظفي  املجالس  أعضاء  لفائدة  املستمر  التكوين 

الجامعات الرتابية.«

4. املسؤولية املدنية للجامعة عن األرضار التي  ❚
تلحق األعضاء

املادة 54

تكون الجامعة مسؤولة عن األرضار الناجمة عن الحوادث التي 
قد يتعرض لها أعضاء املجلس مبناسبة انعقاد دورات املجلس 
أو اجتامع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم مبهام 
أو خالل  املجلس،  لتمثيل  انتدابهم  أثناء  أو  الجامعة،  لفائدة 
املادة  يف  إليه  املشار  املستمر  التكوين  دورات  يف  مشاركتهم 

53 أعاله.

للتأمني  نظام  االنخراط يف  الجامعة  يتعني عىل  الغاية،  ولهذه 
وفق القوانني واألنظمة الجاري بها العمل.

5. رخص التغيب عن العمل بالنسبة لألعضاء  ❚
املوظفني

املادة 55

والجامعات  الدولة  وأعوان  موظفو  القانون  بحكم  يستفيد 
الرتابية واملؤسسات العمومية والذين انتخبوا أعضاء يف مجلس 
املجلس  دورات  يف  للمشاركة  بالتغيب  رخص  من  الجامعة 
املؤسسات  أو  الهيئات  أو  إليها  املنتمني  اللجان  واجتامعات 
مبوجب  بها  املجلس  ميثلون  والذين  الخاصة  أو  العمومية 
القوانني واألنظمة الجاري بها العمل، وكذا املشاركة يف دورات 
التكوين املستمر املشار إليه يف املادة 53 أعاله، وذلك يف حدود 

املدة الفعلية لهذه الدورات أو االجتامعات.

الراتب، دون أن  بالتغيب مع االحتفاظ بكامل  الرخصة  متنح 
يدخل ذلك يف حساب الرخص االعتيادية.

6. رخص التغيب عن العمل بالنسبة لألعضاء  ❚
املأجورين

املادة 56

يجب عىل املشغلني أن مينحوا املأجورين العاملني يف مقاوالتهم 
بالتغيب  رخصا  الجامعة،  مجلس  يف  أعضاء  انتخبوا  والذين 
املنتمني  اللجان  اجتامعات  ويف  املجلس  دورات  للمشاركة يف 
والذين  الخاصة  أو  العمومية  املؤسسات  أو  والهيئات  إليها 
بها  الجاري  واألنظمة  القوانني  مبوجب  بها  املجلس  ميثلون 
العمل، وكذا املشاركة يف دورات التكوين املستمر املشار إليه 
يف املادة 53 أعاله، وذلك يف حدود املدة الفعلية لهذه الدورات 

أو االجتامعات.

مختلف  يف  يقضونه  الذي  الوقت  عن  للأمجورين  يؤدى  ال 
دورات املجلس ويف اجتامعات اللجان املنتمني إليها والهيئات 
أو املؤسسات العمومية أو الخاصة والذين ميثلون املجلس بها 
املشاركة  وكذا  العمل،  بها  الجاري  واألنظمة  القوانني  مبوجب 
يف دورات التكوين املستمر املشار إليه يف املادة 53 أعاله، ما 
يتقاضونه من أجرة وقت العمل. وميكن أن يقع استدراك هذا 

الوقت.

سببا  املادة  هذه  املقرر يف  العمل  توقيف  يكون  أن  ميكن  ال 
أداء  املشغل وإال نجم عن ذلك  قبل  الشغل من  إلنهاء عقد 

تعويضات عن الرضر لفائدة املأجورين.

7. وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة  ❚
بالنسبة لألعضاء املوظفني الذين انتخبوا 

رؤساء

املادة 57

بحكم  يستفيد  املخالفة،  األحكام  جميع  عن  النظر   برصف 
املشار  واألعوان  املوظفني  من  عون  أو  موظف  كل  القانون 
بناء  رئيسا ملجلس جامعة،  انتخب  أعاله،  املادة 55  إليهم يف 
رهن  الوضع  حالة  أو  اإللحاق  وضعية  من  منه،  طلب  عىل 

اإلشارة لدى الجامعة.

يكون رئيس املجلس يف حالة وضع رهن اإلشارة، يف مدلول هذه 
املادة، عندما يظل تابعا إلطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو 
ماليا،  منصبا  بها  ويشغل  عمومية  مؤسسة  أو  ترابية  جامعة 
وميارس يف اآلن نفسه مهام رئيس مجلس الجامعة بتفرغ تام.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق األحكام املتعلقة بالوضع 
رهن اإلشارة.

املادة 58

 يحتفظ الرئيس املستفيد من وضعية اإللحاق أو حالة الوضع 
املؤسسة  أو  الرتابية  الجامعة  أو  اإلدارة  داخل  اإلشارة،  رهن 
العمومية التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه يف األجرة والرتقية 
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بها  الجاري  واألنظمة  القوانني  يف  عليها  املنصوص  والتقاعد 
العمل.

تلقائيا  اإلشارة  الوضع رهن  أو حالة  اإللحاق  وتنتهي وضعية 
عند انتهاء رئاسة املعني باألمر ملجلس الجامعة ألي سبب من 

األسباب.

عند انتهاء وضعية اإللحاق أو حالة الوضع رهن اإلشارة، يعاد 
بجامعته  أو  األصلية،  بإدارته  سلكه  إىل  تلقائيا  باألمر  املعني 

الرتابية أو مبؤسسته العمومية التي ينتمي إليها.

 2010 أكتوبر   25 يف  الصادر   2.10.224 رقم  مرسوم 
الدولة  وأعوان  موظفي  استفادة  رشوط  بتحددي  يتعلق 
والجامعات املحلية واملؤسسات العمومية من نظام الوضع 
املجلس  رئيس  مهام  ملزاولة  التام  للتفرغ  اإلشارة  رهن 
الجامعي أو مهام رئيس املقاطعة أو مهام رئيس مجموعة 
الجامعات )الجريدة الرسمية عدد 5897 بتاريخ 6 ديسمرب 

.)2010

8. الحق يف االستقالة )االستقالة االختيارية( ❚

بالنسبة لرئيس املجلس

املادة 59
رئاسة  التخيل عن مهام  الجامعة يف   إذا رغب رئيس مجلس 
أو  العاملة  عامل  إىل  استقالته  تقديم  عليه  وجب  املجلس، 
بعد  االستقالة  هذه  أثر  ويرسي  عنه.  ينوب  من  أو  اإلقليم 
انرصام أجل خمسة عرش )15( يوما ابتداء من تاريخ التوصل 

باالستقالة.

بالنسبة لنواب الرئيس وأعضاء املجلس

املادة 60

املجلس  أعضاء  أو  الجامعة  مجلس  رئيس  نواب  رغب  إذا 
من  استقالتهم  تقديم  عليهم  وجب  مهامهم،  عن  التخيل  يف 
مهامهم إىل رئيس املجلس الذي يخرب بذلك فورا عامل العاملة 
أو اإلقليم أو من ينوب عنه. ويرسي أثر هذه االستقالة بعد 
تاريخ توصل  ابتداء من  انرصام أجل خمسة عرش )15( يوما 

رئيس املجلس باالستقالة.

وفق  املجلس  مبكتب  الشاغر  املقعد  مللئ  االنتخابات  تجرى 
املسطرة املنصوص عليها يف املادتني 17 و19 من هذا القانون 

التنظيمي.

أحكام مشرتكة يف حالة االستقالة االختيارية

املادة 61

مجلس  رئيس  يستمر  العام،  املرفق  استمرارية  ملبدأ  ضامنا 
الجامعة املستقيل ونوابه يف ترصيف األمور الجارية إىل حني 

انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.

املادة 62

عدم  نوابه  أو  الرئيس  استقالة  عىل  القانون  بحكم  يرتتب 
الرئيس  نائب  مهام  أو  الرئيس  مهام  ملزاولة  للرتشح  أهليتهم 

خالل ما تبقى من مدة انتداب املجلس.

9. عزل أعضاء املجلس ❚

أسباب العزل: ارتكاب أفعال مخالفة للقانون

املادة 64

إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجامعة غري رئيسها، أفعاال 
مخالفة للقوانني واألنظمة الجاري بها العمل ترض بأخالقيات 
املرفق العمومي ومصالح الجامعة قام عامل العاملة أو اإلقليم 
املعني  مبراسلة  املجلس  رئيس  طريق  عن  عنه  ينوب  من  أو 
إليه  املنسوبة  األفعال  حول  كتابية  بإيضاحات  لإلدالء  باألمر 

داخل أجل ال يتعدى )10( أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

واألنظمة  للقوانني  مخالفة  أفعاال  املجلس  رئيس  ارتكب  إذا 
الجاري بها العمل، قام عامل العاملة أو اإلقليم أو من ينوب 
األفعال  حول  كتابية  بإيضاحات  اإلدالء  قصد  مبراسلته  عنه 
ابتداء  أيام   )10( يتعدى عرشة  ال  أجل  داخل  إليه،  املنسوبة 

من تاريخ التوصل.

مسطرة العزل

باإليضاحات  التوصل  بعد  عنه،  ينوب  من  أو  للعامل   يجوز 
الكتابية املشار إليها يف الفقرتني األوىل والثانية أعاله، حسب 
الحالة، أو عند عدم اإلدالء بها بعد انرصام األجل املحدد، إحالة 
املجلس  عضو  عزل  لطلب  وذلك  اإلدارية  املحكمة  إىل  األمر 
املعني باألمر من مجلس الجامعة أو عزل الرئيس أو نوابه من 

عضوية املكتب أو املجلس.

وتبت املحكمة يف الطلب داخل أجل ال يتعدى شهرا من تاريخ 
توصلها باإلحالة.

ويف حالة االستعجال، ميكن إحالة األمر إىل القضاء االستعجايل 
من  ساعة   48 أجل  داخل  فيه  يبت  الذي  اإلدارية  باملحكمة 

تاريخ توصله بالطلب.

املعني  توقيف  اإلدارية  املحكمة  إىل  األمر  إحالة  عىل  يرتتب 
باألمر عن مامرسة مهامه إىل حني البت يف طلب العزل.

املتابعات  دون  اإلدارية  املحكمة  إىل  األمر  إحالة  تحول  ال 
القضائية، عند االقتضاء.

10. منع تضارب املصالح ❚

املادة 65

يربط  أن  الجامعة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عىل  مينع 
مع  أو  التعاون  مع مؤسسات  أو  الجامعة  مع  مصالح خاصة 
عضوا  الجامعة  تكون  التي  الرتابية  الجامعات  مجموعات 
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أو رشكات  العمومية  املؤسسات  مع  أو  الهيئات  مع  أو  فيها، 
التنمية التابعة لها، أو أن يربم معها أعامال أو عقودا للكراء أو 
االقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أمالك الجامعة، 
أو أن يربم معها صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات، 
تدبري  بطرق  يتعلق  عقد  أي  أو  الوكالة  أو  لالمتياز  عقودا  أو 
املرافق العمومية للجامعة أو أن ميارس بصفة عامة كل نشاط 
قد يؤدي إىل تنازع املصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو 
بصفته مساهام أو وكيال عن غريه أو لفائدة زوجه أو أصوله 

أو فروعه.

مشاريع  ومتويل  الرشكات  عقود  عىل  األحكام  نفس  وتطبق 
الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبق مقتضيات املادة 64 أعاله عىل كل عضو أخل مبقتضيات 
الفقرتني السابقتني، أو ثبتت مسؤوليته يف استغالل الترسيبات 
املخلة باملنافسة النزيهة، أو استغالل مواقع النفوذ واالمتياز أو 

ارتكب مخالفة ذات طابع مايل تلحق رضرا مبصالح الجامعة.

11. منع أعضاء املجلس من التدخل يف التدبري  ❚
اإلداري والتوقيع عىل الوثائق اإلدارية

الجامعة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  عىل  مينع   :66 املادة 
التداويل،  دوره  خارج  ميارس،  أن  والنواب،  الرئيس  باستثناء 
داخل املجلس أو اللجان التابعة له املهام اإلدارية للجامعة أو 
أن يوقع عىل الوثائق اإلدارية أو أن يدير أو يتدخل يف تدبري 

مصالح الجامعة.

تطبق يف شأن هذه األفعال مقتضيات املادة 64 أعاله )إمكانية 
العزل، باإلضافة إىل املتابعات القضائية(. 

تعترب األفعال املنصوص عليها يف املادة 66 انتحال وظيفة 
الفصل 380 منه كام  ينص عليها  الجنايئ،  القانون  مبفهوم 

ييل:

أو  كانت  مدنية  عامة،  بغري صفة يف وظيفة  تدخل  »من 
عسكرية، أو قام بعمل من أعامل تلك الوظيفة، يعاقب 
بالحبس من سنة إىل خمس سنوات، ما مل يكن فعله جرمية 

أشد«.

12. إقالة األعضاء من طرف املجلس بسبب  ❚
التغيب عن الدورات

املادة 67

يعترب حضور أعضاء مجلس الجامعة دورات املجلس إجباريا.

كل عضو من أعضاء مجلس الجامعة مل يلب االستدعاء لحضور 
أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون  ثالث دورات متتالية 
ويجتمع  القانون.  بحكم  مقاال  يعترب  املجلس،  يقبله  مربر 

املجلس ملعاينة هذه اإلقالة.

13. عزل نواب الرئيس من عضوية املكتب من  ❚
طرف املجلس

املادة 68

القيام  عن  مقبول،  عذر  دون  الرئيس،  نواب  أحد  امتنع  إذا 
هذا  أحكام  وفق  إليه  املفوضة  أو  به  املنوطة  املهام  بإحدى 
القانون التنظيمي، جاز للرئيس مطالبة املجلس باتخاذ مقرر 
مكتب  عضوية  من  باألمر  املعني  عزل  طلب  بإحالة  يقيض 
املجلس إىل املحكمة اإلدارية. ويف هذه الحالة، يقوم الرئيس 

فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني باألمر.

القانون، من مزاولة مهامه  املعني، بحكم  الرئيس  نائب  مينع 
بصفته نائبا للرئيس إىل حني بت املحكمة اإلدارية يف األمر.

تسجيل  تاريخ  من  شهر  أجل  داخل  األمر  يف  املحكمة  تبت 
الطلب لدى كتابة الضبط بهذه املحكمة.

14. عزل الرئيس أو النواب املقيمني خارج  ❚
الوطن بعد انتخابهم

املادة 69

مجلس  أعضاء  للرئيس،  نائبا  أو  رئيسا  ينتخب  أن  يجوز   ال 
من  سبب  ألي  الوطن  خارج  مقيمون  هم  الذين  الجامعة 
األسباب، يعلن فورا، بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية 
بعد رفع األمر إليها من قبل عامل العاملة أو اإلقليم، عن إقالة 
أنه مقيم يف  انتخابه  بعد  ثبت  الذي  نائبه  أو  املجلس  رئيس 

الخارج.

15. إقالة رئيس املجلس مبلتمس يقدمه  ❚
ويصوت عليه أعضاء املجلس

إجراءات اإلقالة

املادة 70

بعد انرصام السنة الثالثة من مدة انتداب املجلس، يجوز لثلثي 
)3/2( األعضاء املزاولني مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس 
بتقديم استقالته. وال ميكن تقديم هذا امللتمس إال مرة واحدة 

خالل مدة انتداب املجلس.

العادية  الدورة  أعامل  جدول  يف  وجوبا  امللتمس  هذا  يدرج 
األوىل من السنة الرابعة التي يعقدها املجلس.

نفس  يف  للمجلس  جاز  استقالته  تقديم  الرئيس  رفض  اذا 
ثالثة  بأغلبية  عليه  يوافق  مقرر  بواسطة  يطلب  أن  الجلسة 
أو  العاملة  عامل  من  مهامهم،  املزاولني  األعضاء   )3/4( أرباع 
اإلقليم إحالة األمر عىل املحكمة اإلدارية املختصة لطلب عزل 

الرئيس.
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تبت املحكمة يف الطلب داخل أجل ثالثني )30( يوما من تاريخ 
توصلها باإلحالة.

آثار اإلقالة

املادة 71

يرتتب عىل إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم 
أهليته للرتشح لرئاسة املجلس خالل ما تبقى من مدة انتداب 

املجلس. ويف هذه الحالة، يحل مكتب املجلس.

وداخل  الرشوط  وفق  للمجلس  جديد  مكتب  انتخاب  يتم 
اآلجال املنصوص عليها يف هذا القانون التنظيمي.
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المحور الثالث - آليات تكريس الديمقراطية التشاركية

تجد الدميقراطية التشاركية أساسها يف مقتضيات الدستور. ينص 
الفصل 12 منه عىل ما ييل: »تساهم الجمعيات املهتمة بقضايا 
الدميقراطية  إطار  الحكومية، يف  العام، واملنظامت غري  الشأن 
التشاركية، يف إعداد قرارات ومشاريع لدى املؤسسات املنتخبة 
وتقييمها. وعىل هذه  تفعيلها  العمومية، وكذا يف  والسلطات 
رشوط  طبق  املشاركة،  هذه  تنظيم  والسلطات  املؤسسات 

وكيفيات يحددها القانون.

وبالنسبة للمشاركة املواطنة عىل املستوى الرتايب، فإن الدستور 
ينص عىل ما ييل:

يرتكز التنظيم الجهوي والرتايب عىل مبادئ التدبري الحر، وعىل 
التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان املعنيني يف تدبري 
شؤونهم، والرفع من مساهمتهم يف التنمية البرشية املندمجة 

واملستدامة. )الفصل 136(

مجالس  تضع   « أنه  عىل   139 الفصل  ينص  أخرى،  جهة  من 
للحوار  تشاركية  آليات  األخرى،  الرتابية  والجامعات  الجهات، 
املواطنات واملواطنني والجمعيات  لتيسري مساهمة  والتشاور، 

يف إعداد برامج التنمية وتتبعها. »

إدراج  عىل  بالجامعات  املتعلق  التنظيمي  القانون  عمل  وقد 
بعض املقتضيات طبقا ملقتضيات الدستور السالفة الذكر.

أوال - اآلليات التي يحدثها مجلس الجماعة
الدستور،  من   139 الفصل  من  األوىل  الفقرة  ألحكام  تطبيقا 
والتشاور  للحوار  تشاركية  آليات  الجامعات  مجالس  تحدث 
إعداد  يف  والجمعيات  واملواطنني  املواطنات  مساهمة  لتيسري 
النظام  يف  املحددة  الكيفيات  طبق  وتتبعها  العمل  برامج 

الداخيل للجامعة. )املادة 119(

ثانيا - الهيئات االستشارية الموضوعاتية
مع  برشاكة  استشارية  هيئة  الجامعة  مجلس  لدى  تحدث   «
املتعلقة  القضايا  بدراسة  تختص  املدين  املجتمع  فعاليات 
بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى 

»هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.«

الهيئة  هذه  تأليف  كيفيات  للمجلس  الداخيل  النظام  يحدد 
وتسيريها. )املادة 120(

مثال عن تأليف الهيئة

من  النوع  ومقاربة  الفرص  وتكافؤ  املساواة  هيئة  تتكون 
من  وفعاليات  محلية  جمعيات  إىل  تنتمي  شخصيات 
يحدد  الجامعي.  املجلس  رئيس  يقرتحهم  املدين  املجتمع 
الجمعوي  النسيج  أهمية  باعتبار  الهيئة  أعضاء  عدد 
االعتبار  بعني  ويأخذ  وبالتشاور معهم.  املحليني  والفاعلني 

يف تشكيل الهيئة املعايري التالية:

نسبة   • تخصيص  يتم  حيث  االجتامعي  النوع  مقاربة 
لضامن  اللجنة  أعضاء  مجموع  من  للنساء  الثلث 

املساواة؛

تحديد نسبة لكل فئة من الفئات املستهدفة )أشخاص  •
ذوي احتياجات خاصة، أطفال، مسنني...(؛

املكانة والسمعة داخل املجتمع املحيل؛ •

التجربة يف ميدان التنمية البرشية؛ •

الخربة يف مجال النوع االجتامعي؛ •

التنوع املهني؛ •

تراب  • داخل  الدامئة  )اإلقامة  بالجامعة  االرتباط 
الجامعة(.

أمثلة عن اختصاصات الهيئة

حدود  • يف  عليها  املعروضة  القضايا  الهيئة  تدرس 
جدول  يف  املدرجة  املسائل  نطاق  ويف  اختصاصاتها 
الجامعة  ملجلس  تقدم  أن  للهيئة  ميكن  أعاملها. 

توصيات وملتمسات يف مجال اختصاصها.

رئيسه يف  • أو  املجلس  من  بطلب  رأيها،  الهيئة  تبدي 
الفرص  القضايا و املشاريع املتعلقة باملساواة وتكافؤ 
املعطيات  بتجميع  وتقوم  االجتامعي،  النوع  ومقاربة 
التي لها صلة بهذه امليادين من أجل دراستها وإعداد 
توصيات  بشأن إدماج املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة 
والخدمات  الجامعة  برامج  يف  االجتامعي  النوع 

واملرافق الجامعية.

ثالثا - حق تقديم العرائض
يتأسس هذا الحق عىل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 
واملواطنني  للمواطنات  ميكن  مبقتضاه  والذي  الدستور،  من 
يكون  عرائض  محددة،  رشوط  وفق  يقدموا  أن  والجمعيات 
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الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف صالحياته 
ضمن جدول أعامله.

وال ميكن أن ميس موضوع العريضة الثوابث املنصوص عليها يف 
الفصل األول من الدستور.

املواطنات  مبوجبه  يطالب  محرر  كل  بالعريضة  يقصد 
واملواطنون والجمعيات مجلس الجامعة بإدراج نقطة تدخل 
يف صالحياته ضمن جدول أعامله. ويقصد بالوكيل: املواطنة أو 
لتتبع  املواطنات واملواطنون وكيال عنهم  الذي يعينه  املواطن 

مسطرة تقديم العريضة.

تقدم العريضة إىل الرئيس وتحال إىل مكتب املجلس. يف حالة 
قبولها، تعرض عىل الدورة املوالية وتحال إىل اللجنة املختصة 
قبل عرضها عىل املجلس للتداول فيها. أما يف حالة عدم قبول 
العريضة من قبل مكتب املجلس، يكون قرار رفض العريضة 
معلال ويصدر داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ توصل الرئيس 

بها.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني 
إرفاقها بها، حسب الحالة.

 2016 أكتوبر   6 بتاريخ  الصادر   2.16.403 رقم  مرسوم 
بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس الجامعة 
والوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بها )الجريدة الرسمية 

عدد 6511 بتاريخ 24 أكتوبر 2016(.

قدمت  إذا  ما  بحسب  الحق  هذا  مامرسة  رشوط  وتختلف 
العريضة من قبل املواطنني واملواطنات أو من قبل الجمعيات.

1. رشوط تقديم العرائض من قبل املواطنات  ❚
واملواطنني 

واملواطنني  املواطنات  من  العريضة  مقدمو  يستويف  أن  يجب 
الرشوط التالية:

بها  • ميارسوا  أو  املعنية  الجامعة  ساكنة  من  يكونوا  أن 
نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛

أن تتوفر فيهم رشوط التسجيل يف اللوائح االنتخابية؛ •

أن تكون لهم مصلحة مبارشة مشرتكة يف تقديم العريضة؛ •

أن ال يقل عدد املوقعني منهم عن مائة  )100( مواطن أو  •
مواطنة فيام يخص الجامعات التي يقل عدد سكانها عن 
35000 نسمة و 200 مواطن أو مواطنة  بالنسبة لغريها 
املوقعني  عدد  يقل  ال  أن  يجب  أنه  غري  الجامعات.  من 
عن 400 مواطن أو مواطنة بالنسبة للجامعات ذات نظام 

املقاطعات. )املادة 123(

2. رشوط تقديم العرائض من قبل الجمعيات  ❚

الرشوط  استيفاء  العريضة  تقدم  التي  الجمعيات  عىل  يجب 
التالية:

طبقا  • باملغرب  ومؤسسة  بها  معرتفا  الجمعية  تكون  أن 
 )3( ثالث  عىل  تزيد  ملدة  العمل  به  الجاري  للترشيع 
وألنظمتها  الدميقراطية  للمبادئ  طبقا  وتعمل  سنوات، 

األساسية؛

أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القوانني واألنظمة الجاري  •
بها العمل؛

الجامعة  • برتاب  واقعا  فروعها  أحد  أو  مقرها  يكون  أن 
املعنية بالعريضة؛

أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة. )املادة 124( •

رابعا - حق المواطنين والمواطنات 
في الحصول على المعلومات: رافعة 

للديمقراطية التشاركية
ينص الفصل 27 من الدستور عىل حق الحصول عىل املعلومات 
العامة  التوجيهات  ويضع  بذلك  املعنية  الهيئات  يحدد  كام 
بالنسبة  ويحيل  الحق  لذلك  املقيدة  باالستثناءات  الخاصة 

للباقي إىل القانون.

تشري الفقرة األوىل منه إىل الحق يف الحصول عىل املعلومات 
عىل  الحصول  حق  واملواطنني  للمواطنات  اآلتية:«  بالصيغة 
العمومية، واملؤسسات  املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة 

املنتخبة، والهيئات املكلفة مبهام املرفق العام«. 

يوليوز   31 بتاريخ  الحكومة  مجلس  صادق  أخرى،  جهة  من 
2015 عىل مرشوع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق يف الحصول 
والترشيع  العدل  لجنة  يف  تقدميه  تم  وقد  املعلومات.  عىل 
وحقوق اإلنسان مبجلس النواب يوم الثالثاء 23 يونيو 2015. 
أبريل 2016 يف اجتامعها  اللجنة يف دورة  وقد صادقت عليه 
جلسته  يف  املجلس  عليه  وصادق   ،2016 يوليوز   12 بتاريخ 
العامة بتاريخ 20 يوليوز 2016 ثم وجه إىل مجلس املستشارين 

يف نفس اليوم والزال قيد الدراسة.

الباب  مادة:   30 و  أبواب   )7( سبعة  من  املرشوع  يتكون 
الثاين: استثناءات من  الباب  األول: أحكام عامة )املواد 1-6(؛ 
الحق يف الحصول عىل املعلومات )املواد 7-9(؛ الباب الثالث: 
تدابري النرش االستباقي )املواد 10-13(؛ الباب الرابع: إجراءات 
الحصول عىل املعلومات )املواد 14-21(؛ الباب الخامس: لجنة 
إعامل الحق يف الحصول عىل املعلومات )املواد 22-26(؛ الباب 
أحكام  السابع:  الباب  27-29(؛  )املواد  العقوبات  السادس: 

ختامية )املادة 30( 
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يعترب الحق يف الحصول عىل املعلومات رشطا أوليا ألي شكل 
من أشكال املشاركة املواطنة. يتعني إذن إصدار ترشيع ينظم 
اإلدارة  التي متلكها  املعلومات والوثائق  الوصول إىل  الحق يف 

والتي ال تدخل ضمن االستثناءات املتعارف عليها دوليا. 

من جهة أخرى، يكرس القانون التنظيمي املتعلق بالجامعات 
مامرسة هذا الحق لفائدة املواطنات واملواطنني والجمعيات يف 

بعض الحاالت املحددة.

1. علنية الجلسات وجدول أعامل الدورة ❚

تكون جلسات مجلس الجامعة مفتوحة للعموم ويتم تعليق 
جدول أعامل الدورة وتواريخ انعقادها مبقر الجامعة. 

الرئيس  من  بطلب  مناقشة،  دون  يقرر،  أن  للمجلس  ميكن 
أو من ثلث أعضاء املجلس عقد اجتامع غري مفتوح للعموم. 
إذا تبني أن عقد اجتامع يف جلسة مفتوحة للعموم قد يخل 
بالنظام العام، جاز لعامل العاملة أو اإلقليم أو من ميثله طلب 

انعقاده بشكل غري مفتوح للعموم. )املادة 48(

2. نرش القرارات التنظيمية للرئيس ❚

الدستور،  من   140 الفصل  من  الثانية  الفقرة  ألحكام  تطبيقاً 
ميارس رئيس مجلس الجامعة، بعد مداوالت املجلس، السلطة 
التنظيمية مبوجب قرارات تنرش بالجريدة الرسمية للجامعات 
التنظيمي. القانون  املادة 294 من هذا  الرتابية طبقاً ألحكام 

)املادة 95(

3. تعليق ملخصات املقررات مبقر الجامعة ❚

يقوم رئيس مجلس الجامعة تعليق ملخص املقررات يف ظرف 
مثانية )8( أيام مبقر الجامعة، ويحق لكل املواطنات واملواطنني 
والجمعيات ومختلف الفاعلني أن يطلبوا االطالع عىل املقررات، 

طبقا للترشيع الجاري به العمل. )املادة 273(

4. نرش القوائم الرتكيبية املالية ❚

االعتبارية  األشخاص  وكذا  الجامعة  مجلس  رئيس  عىل  يتعني 
بتسيري مرفق  تقوم  والتي  الخاص  أو  العام  للقانون  الخاضعة 
تتعلق  تركيبية  قوائم  إعداد  أن تعمل عىل  لها،  تابع  عمومي 

بتسيريها ووضعيتها املالية وإطالع العموم عليها. 

ميكن نرش هذه القوائم بطريقة الكرتونية. 

املكلفة  الحكومية  السلطة  من  باقرتاح  يتخذ  مبرسوم  تحدد 
القوائم  يف  املضمنة  واملعطيات  املعلومات  طبيعة  بالداخلية 
)املادة  ونرشها.  القوائم  هذه  إعداد  كيفيات  وكذا  الرتكيبية 

)275

5. نرش تقارير التقييم واالفتحاص واملراقبة ❚

واالفتحاص  التقييم  تقارير  دراسة  بربمجة  الجامعة  تقوم 
وتنرش  مجلسها،  أعامل  يف جدول  الحصيلة  وتقديم  واملراقبة 
العموم.  عليها  ليطلع  املالمئة  الوسائل  بجميع  التقارير  هذه 

)املادة 272(

6. املعلومات والوثائق الواجب نرشها يف  ❚
الجريدة الرسمية للجامعات الرتابية

تنرش يف الجريدة الرسمية للجامعات الرتابية: 

القرارات التنظيمية الصادرة عن رئيس الجامعة؛  •

وتحديد  • الجامعة  إدارة  بتنظيم  املتعلقة  القرارات 
اختصاصاتها؛ 

قرارات تحديد سعر األجور عن الخدمات؛  •

قرارات التفويض؛  •

القوائم املحاسبية واملالية املشار إليها يف املادة 275.   •
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المحور الرابع - مقاربة النوع وميزانية النوع االجتماعي

أوال - اإلطار الدستوري والقانوني لمقاربة 
النوع
1. الدستور ❚

مبا  وتلتزم  تؤكد   )...( املغربية  اململكة  إن  الدستور:  ديباجة 
ييل: )...(

حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون   -
أو املعتقد أو الثقافة أو االنتامء االجتامعي أو الجهوي أو 

اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخيص، مهام كان؛«.

توفري  عىل  العمومية  السلطات  تعمل   :)2 )فقرة   6 الفصل 
لحرية  الفعيل  الطابع  تعميم  من  متكن  التي  الظروف 
يف  مشاركتهم  ومن  بينهم،  واملساواة  واملواطنني،  املواطنات 

الحياة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتامعية.

هيئات  إحداث  عىل  العمومية  السلطات  تعمل   :13 الفصل 
للتشاور، قصد إرشاك مختلف الفاعلني االجتامعيني، يف إعداد 

السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

الفصل 19: يتمتع الرجل واملرأة، عىل قدم املساواة، بالحقوق 
واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  والحريات 
ويف  الدستور،  من  الباب  هذا  يف  الواردة  والبيئية،  والثقافية 
الدولية،  واملواثيق  االتفاقيات  يف  وكذا  األخرى،  مقتضياته 
كام صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور 

وثوابت اململكة وقوانينها.

تسعى الدولة إىل تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء. 
أشكال  كل  ومكافحة  للمناصفة  هيئة  الغاية،  لهذه  وتُحدث 

التمييز.

التصويت، ويف  الحق يف  مواطن،  و  مواطنة  لكل  الفصل 30: 
القانونية، والتمتع  الرشد  بلوغ سن  الرتشح لالنتخابات، رشط 
مقتضيات  عىل  القانون  وينص  والسياسية.  املدنية  بالحقوق 
من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بني النساء والرجال يف ولوج 

الوظائف االنتخابية.

الفصل 146: تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة: 

رشوط تدبري الجهات و الجامعات الرتابية األخرى لشؤونها...؛ 
وأحكام تحسني متثيلية النساء داخل املجالس املذكورة. 

2. القانون التنظيمي املتعلق بالجامعات ❚

وفق   )...( الجامعة  عمل  برنامج  الجامعة  تضع   :78 املادة 
منهج تشاريك. يجب أن يتضمن برنامج عمل الجامعة تشخيصا 
 ... ملواردها  تقييام  و  لألولوياتها  وتحديدا  الجامعة  لحاجيات 

وأن يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع. 

 2016 يونيو   29 بتاريخ  الصادر   2.16.301 رقم  مرسوم 
وتتبعه  الجامعة  عمل  برنامج  إعداد  مسطرة  بتحديد 
إلعداده  والتشاور  الحوار  وآليات  وتقييمه  وتحيينه 

)الجريدة الرسمية عدد 6482 بتاريخ 14 يوليو 2016(.

تحديد  يف  النوع  معيار  االعتبار  بعني  يؤخذ   :158 املادة 
األهداف واملؤرشات املتعلقة مبيزانية الجامعة )أبواب وفصول 

مقسمة إىل برامج ومشاريع أو عمليات(

ثانيا - برنامج العمل المستجيب الحتياجات 
النساء

برامج  إعداد  خالل  االجتامعي  الّنوع  مقاربة  إدماج  يشكل 
الرجال والنساء  إدراجا ألولويات وانتظارات  الجامعية  العمل 
خالل إعداد وتنفيذ وتتبع هذه الربامج وضامن إرشاك املرأة يف 

وتحديد احتياجاتها الخاصة، وال سيام: 

و  • للمرأة  مالمئا  ليكون  الحرضي  العام  املجال  تهيئة 
الفضاءات  العمومي،  النقل  التحتية،  البنيات   ( أطفالها 

العامة املختلفة...(. 

للمرأة  • مناسبة  لتكون  الحرضية  التهيئة  خريطة  تطوير 
للعمل يف املجال العام.

لحاجيات  • تستجيب  التي  العمومية  املرافق  إحداث 
النساء. 

ثالثا - الميزانية المحلية المستجيبة للنوع 
االجتماعي

يعتمد مفهوم النوع كأحد مقاربات التنمية التي تقوم عىل أن 
التخطيط الوطني أو املحيل يجب أن يعمل عىل ما ييل:
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معرفة واقع الفوارق بني املرأة والرجل ويعمل عىل تلبية  •
مهامها  طبيعة  االعتبار  بعني  األخذ  مع  املرأة  احتياجات 

وأدوارها االجتامعية؛ 

مراعاة بعد النوع االجتامعي يف إعداد امليزانية املحلية؛  •

مساءلة كل قرار أو تدخل مايل حول أثرها املحتمل عىل  •
حياة النساء واحتياجاتهم مقارنة بالرجال؛

تحديد دور هذه النفقات يف ردم الفجوات والفوارق بني  •
الجنسني؛ 

يف  • واملداخيل  النفقات  توزيع  وآثار  نتائج  يف  البحث 
الحد من الفوارق بني الجنسني والتفاوتات يف الولوج إىل 

الحقوق االجتامعية؛ 

للنساء  • االسرتاتيجية  والحاجات  العملية  الحاجات  رصد 
والرجال، وتحديد األولويات يف هذه االحتياجات املرصودة 

وترجمتها إىل أهداف.
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المحور الخامس - حكامة الصفقات العمومية

يف  صادر   2.12.349 رقم  املرسوم  العمومية  الصفقات  ينظم 
8 جامدى األوىل 1434 )20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات 
إرساء  إىل  تهدف  مقتضيات  املرسوم  هذا  يتضمن  العمومية. 

الحكامة الجيدة والشفافية.

أوال - واجب التحفظ وكتمان السر 
المهني

املادة 166 من مرسوم الصفقات 

»دون رصف النظر عن األحكام الترشيعية الجاري بها العمل 
طلبات  لجان  أعضاء  املهني،  يلزم  الرس  بكتامن  واملتعلقة 
الفرعية  واللجان  التفاوضية  واملساطر  واملباريات  العروض 
بكتامن الرس املهني يف كل ما يتعلق بالعنارص التي تبلغ إىل 

علمهم مبناسبة إجراء املساطر املقررة يف هذا املرسوم.

 وترسي نفس االلتزامات عىل كل شخص، موظف أو خبري أو 
تقني، دعي للمساهمة يف أعامل اللجان املذكورة.« 

النظام  للموظفني  بالنسبة  املهني  الرس  كتامن  ينظم 
األسايس العام الصادر سنة 1958 كام ييل

املادة 18، الفقرة األوىل: » بقطع النظر عن القواعد املقررة 
يف القانون الجنايئ فيام يخص الرس املهني، فإن كل موظف 
يكون ملزما بكتم رس املهنة يف كل ما يخص األعامل واألخبار 

التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو مبناسبة مزاولتها.«

الرس املهني يف القانون الجنايئ: الفصل 446 الفقرة األوىل

الصيادلة  وكذلك  الصحة  ومالحظو  والجراحون  »األطباء 
واملولدات وكل شخص يعترب من األمناء عىل األرسار، بحكم 
أودع  أفىش رسا  إذا  املؤقتة،  أو  الدامئة  أو وظيفته،  مهنته 
لديه، وذلك يف غري األحوال التي يجيز له فيها القانون أو 
يوجب عليه التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إىل ستة 

أشهر وغرامة من ألف ومائتني إىل عرشين ألف درهم.«

مفهوم املوظف يف القانون الجنايئ:

القانون  مبفهوم  موظفي  واملنتخبات  املنتخبون  يعترب 
هذا  مقتضيات  كل  الصفة  بهذه  عليهم  وترسي  الجنايئ، 

القانون املتعلقة بالجرائم التي يرتكبها املوظفون.

الفصل 224 من القانون الجنايئ:

الجنايئ،  الترشيع  أحكام  تطبيق  يف  عموميا،  موظفا  »يعد 
كل شخص كيفام كانت صفته، يعهد إليه، يف حدود معينة 
أجر  بدون  أو  بأجر  مؤقتة  ولو  مهمة  أو  وظيفة  مببارشة 
العمومية أو  الدولة، أو املصالح  ويساهم بذلك يف خدمة 
الهيئات البلدية، أو املؤسسات العمومية أو مصلحة ذات 

نفع عام.

وتراعى صفة املوظف يف وقت ارتكاب الجرمية ومع ذلك 
إذا  خدمته،  انتهاء  بعد  له  باقية  تعترب  الصفة  هذه  فإن 
أو مكنته من  الجرمية  ارتكاب  له  التي سهلت  كانت هي 

تنفيذها.«

ثانيا - الصبغة السرية للمساطر المتعلقة 
بالصفقات

املادة 167 من مرسوم الصفقات

املساطر  لكل  بالنسبة  عمومية  جلسة  يف  األظرفة  فتح  »بعد 
تخص  معلومة  أية  تبليغ  يجوز  ال  املرسوم،   هذا  يف  املقررة 
العروض  تقييم  أو  املطلوبة  التوضيحات  أو  العروض  فحص 
التوصيات املتعلقة بإسناد الصفقة إىل املتنافسني وإىل أي  أو 
أن  قبل  املسطرة  يف  للمساهمة  صفة  له  ليست  آخر  شخص 

تلصق نتائج فحص العروض يف مقار صاحب املرشوع.«

ثالثا - محاربة الغش والرشوة وتضارب 
المصالح

املادة 168 من مرسوم الصفقات

»يتعني عىل املتدخلني يف مساطر إبرام الصفقات املحافظة عىل 
يقبلوا منهم أي  املتنافسني وأال  االستقاللية يف معامالتهم مع 
من  معهم  أية عالقة  ربط  عن  ميتنعوا  وأن  مكافأة  أو  امتياز 

شأنها أن متس مبوضوعيتهم ونزاهتهم واستقالليتهم .
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 يجب عىل أعضاء لجان طلبات العروض و املباريات واملساطر 
التفاوضية واللجان الفرعية أو أي شخص آخر، يدعى للمشاركة 
يف أعامل هذه اللجان عدم التدخل بصفة مبارشة أو غري مبارشة 
لديهم  تكون  عندما  العمومية،  الصفقات  إبرام  مسطرة  يف 
أو عن طريق شخص وسيط  بصفة شخصية،   مصلحة، سواء 

لدى املتنافسني تحت طائلة بطالن أعامل اللجان املذكورة.«
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المحور السادس - جرائم الفساد اإلداري في القانون الجنائي

مستوى  عىل  واملواطنات  املواطنني  املحليون  املنتخبون  ميثل 
للمصلحة  ضامنون  الصفة  بهذه  وهم  الرتابية.  الجامعات 
من  واملحاسبة  للمسائلة  يخضعون  كام  بهم،  املنوطة  العامة 

طرف ناخبيهم، وبناء عىل القانون. 

اتجاه  املواطنني  ثقة  لكسب  أساسيا  رشطا  الشفافية  تعترب 
ولذلك  عليه.  يرشفون  الذي  العام  املرفق  واتجاه  املنتخبني 
شفافية،   بكل  مهامهم  مزاولة  املحليني  املنتخبني  عىل  ينبغي 

وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. 

يتعني عىل املنتخبني أساسا

نوعها  • كان  كيفام  امتيازات  أو  هدايا  قبول  عن  االمتناع 
لصالحهم أو لصالح أقاربهم مقابل أداء خدمة أو  االمتناع 
نفوذهم يف  أو الستعامل  اختصاصهم  عن ذلك يف نطاق 

التأثري عىل القرارات املتخذة.

واستغالل  • واالرتشاء  الرشوة  سلوك  كل  عن  االمتناع 
الفصل 250  و  الفصل 248  ذلك  ينص عىل  النفوذ، كام 

من القانون الجنايئ:

الفصل  تغيري هذا  )تم  الجنايئ   القانون  الفصل 248 من 
عدد  الرسمية  الجريدة   .79  .03 رقم  القانون  مبقتىض 

5248 بتاريخ 16 سبتمرب 2004(.

"يعد مرتكبا لجرمية الرشوة ويعاقب بالحبس من سنتني إىل 
خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إىل خمسني ألف 
درهم من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم 

هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى من أجل:

موظفا  أو  قاضيا  بصفته  وظيفته  أعامل  من  بعمل  القيام 
عموميا أو متوليا مركزا نيابيا أو االمتناع عن هذا العمل، 
غري  أنه  طاملا  مرشوع،  غري  أو  مرشوعا  عمال  كان  سواء 
مرشوط بأجر. وكذلك القيام أو االمتناع عن أي عمل ولو 
أنه خارج عن اختصاصاته الشخصية إال أن وظيفته سهلته 

أو كان من املمكن أن تسهله..."

الفصل 250  من القانون الجنايئ  )تم تغيري هذا الفصل 
عدد  الرسمية  الجريدة   .79  .03 رقم  القانون  مبقتىض 

5248 بتاريخ 16 سبتمرب 2004(.

"يعد مرتكبا لجرمية استغالل النفوذ، ويعاقب بالحبس من 
سنتني إىل خمس سنوات وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة 
ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو 
أجل متكني  أخرى، من  فائدة  أية  أو  أو هدية  تسلم هبة 
شخص أو محاولة متكينه، من الحصول عىل وسام أو نيشان 
أو رتبة رشفية أو مكافاة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية 
مزية أخرى متنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مرشوع 
أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو 
الحصول  عامة  وبصفة  إرشافها،  تحت  موضوعة  إدارة  مع 
عىل قرار لصالحه من تلك السلطة أو اإلدارة، مستغال بذلك 

نفوذه الحقيقي أو املفرتض."

وإذا كان الجاين قاضيا أو موظفا عاما أو متوليا مركزا نيابيا، 
فإن العقوبة ترفع إىل الضعف.

االمتناع عن أي اغتناء غري مرشوع أو من شأنه أن يعترب كذلك.

الترصيح  املحليني  املنتخبني  عىل  يجب  الوضع  هذا  لتفادي 
 54.06 القانون  من   1 الفصل  به  جاء  ملا  وفقا  مبمتلكاتهم 
واملستشارين  املنتخبني  لبعض  باملمتلكات  بالترصيح  املتعلق 

املحليني وبعض املوظفني وفق ما ينص عليه القانون.  

املادة األوىل من الباب األول القانون 54.06

 "يتعني عىل رئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العاملة 
رئيس مجموعة  أو  الجامعي  املجلس  رئيس  أو  اإلقليم  أو 
الجامعات الحرضية والقروية أو رئيس مجموعة الجامعات 
املحلية أو رئيس مجلس مقاطعة أو رئيس غرفة مهنية، أن 
يرصح، داخل أجل ثالثة أشهر املوالية لإلعالن عن انتخابه، 
ميارسها،  التي  االنتخابية  واملهام  املهنية  أنشطته  مبجموع 
عالوة عىل املهمة املذكورة أعاله، واملمتلكات التي ميلكها 
أو ميلكها أوالده القارصون أو يدبرها وكذا املداخيل التي 
السابقة  السنة  خالل  الصفات،  من  صفة  بأية  استلمها، 

للسنة التي تم انتخابه فيها..."

بنزاهة  مهامهم   ميارسوا  أن  املحليني  املنتخبني  عىل  يجب 
الخصوص  وبهذا  ترصفاتهم.  عن  مسؤولون  وهم  واستقامة 

يجب عىل املنتخبني:
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عدم قبول أو فرض أي مبلغ مايل  غري مرشوع.

الفصل 243: )تم تغيري وتتميم هذا الفصل مبقتىض املادة 
املتعلق   79  .03 رقم  القانون  من  األول  الباب  من  الثانية 

بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ، سالف الذكر(

"يعد مرتكبا للغدر، ويعاقب بالحبس من سنتني إىل خمس 
وبغرامة من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم، كل قاض أو 
موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أوامر بتحصيل ما 
يعلم أنه غري مستحق أو أنه يتجاوز املستحق، سواء لإلدارة 
العامة أو األفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه خاصة. 

تضاعف العقوبة إذا كان املبلغ يفوق مائة ألف درهم."

العقارية  واملمتلكات  املالية  املوارد  استعامل 
املواطنني  خدمة  يف  مسؤوليتهم  تحت  املوضوعة 
واملصلحة العامة وعدم االستفادة منها شخصيا طبقا 

للامدة 241  من القانون الجنايئ.

الفصل 241 )تم تغيري هذا الفصل مبقتىض املادة األوىل من 
الباب األول من القانون رقم 03. 79. الجريدة الرسمية 

عدد 5248 بتاريخ 16 سبتمرب 2004(.

وبغرامة  سنة  عرشين  إىل  خمس  من  بالسجن  "يعاقب 
من خمسة آالف إىل مائة ألف درهم كل قاض أو موظف 
أخفى  أو  حق  بدون  احتجز  أو  اختلس  أو  بدد  عمومي 
أمواال  عامة أو خاصة أو سندات تقوم مقامها  أو حججا 
أو عقودا أو منقوالت موضوعة تحت يده مبقتىض وظيفته 

أو بسببها.

أو  املحتجزة  أو  املختلسة  أو  املبددة  األشياء  كانت  فإذا 
املخفاة تقل قيمتها عن مائة ألف درهم، فإن الجاين يعاقب 
بالحبس من سنتني إىل خمس سنوات، وبغرامة من ألفني 

إىل خمسني ألف درهم."

املصالح  تضارب  حاالت  يف  الوقوع  عن  االمتناع 
واستغالل النفوذ

مبقتىض  الفصل  هذا  وتتميم  تغيري  )تم   :  245 الفصل 
القانون رقم 03. 79. الجريدة الرسمية رقم 5248 بتاريخ 

16 سبتمرب 2004(

أو  فائدة يف عقد  أية  تلقى  أو  أخذ  "كل موظف عمومي 
داللة أو مؤسسة أو استغالل مبارش يتوىل إدارته أو اإلرشاف 
بذلك  قام  الفعل، سواء  ارتكابه  أثناء  أو جزئيا،  كليا  عليه، 
رصاحة أو بعمل صوري أو بواسطة غريه، يعاقب بالسجن 
وبغرامة من خمسة  إىل عرش سنوات  من خمس سنوات 

آالف إىل مائة ألف درهم.

عىل  حصل  عام  موظف  كل  عىل  العقوبة  نفس  وتطبق 
فائدة ما يف عملية كلف بتسيري الدفع أو بإجراء التصفية 

بشأنها."
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المحور السابع - توصيات ومقترحات عملية للنهوض بالحكامة المحلية

القانون  أحكام  تفعيل  املحلية  بالحكامة  النهوض  يتطلب 
املامرسة  وتطوير  جهة،  من  بالجامعات  املتعلق  التنظيمي 
التكوينية  الدورات  من خالل  تبني  وقد  الواقع.  مستوى  عىل 
يجب  نقائص  عدة  هناك  أن  تنظيمها،  تم  التي  والتحسيسية 
بعض  ييل  وفيام  القانون.  تفعيل  مستوى  عىل  سواء  تداركها 
التوصيات واملقرتحات الناتجة عن التشخيص خالل النقاشات 

التي دارت خالل دورات التكوين.

حتى  ❚ للمنتخبني،  املعرفية  القدرات  دعم   .1
بكل  اختصاصاتهم  مامرسة  من  يتمكنوا 
يف  التكوين  تعميق  خالل  من  وذلك  فعالية، 

املواضيع الرئيسية التالية

اختصاص  • مجاالت  عىل  دقة  أكرث  بشكل  التعرف 
العامالت  باختصاصات  عالقتها  يف  سواء  الجامعات، 

واألقاليم أو باختصاصات الجهات.

أجل  • من  املنتخبني  وواجبات  حقوق  عىل  أكرث  التعرف 
تفادي األخطاء يف التسيري؛

املعلومات  • بتوفري  املتعلقة  القانونية  املقتضيات  تطبيق 
بنقط  املتعلقة  الوثائق  كتوفري  للمنتخبني،  الرضورية 
تسليمها  يتعني  التي  والوثائق  الدورات،  أعامل  جدول 

ألعضاء اللجان الدامئة.

العمل عىل دعم قدرات املنتخبني يف القضايا التقنية التي  •
تتطلب معرفة دقيقية، واملتعلقة أساسا بالتدبري املفوض 
املحلية،  التنمية  ورشكات  املحلية،  العمومية  للمرافق 
الوطني  الالمركزي  التعاون  وآليات  الرشاكة،  وعقود 
العمل  طرق  من  وغريها  التوأمة  واتفاقيات  والدويل، 

املشرتك.

تطبيق  • املساطر، ويف  املنتخبني يف وضع دالئل  مساعدة 
الداخيل،  التدقيق  بإعامل  املتعلقة  املقتضيات  كافة 

وإعداد برامج التنمية وتتبع تنفيذها وتقييمها.

2. دعم املنتخبني لتطوير إرشاك املواطنني  ❚
واستشارتهم يف اتخاذ القرارات 

يالحظ يف هذا الباب نقص كبري عىل مستوى اآلليات التشاركية 
تكتفي  حيث  الجامعات،  تحدثها  التي  والتشاور  للحوار 
العمومية  اللقاءات  عىل  الداخلية  أنظمتها  يف  بالتنصيص 
انطالقا  وتنويعها  اآلليات  هذه  تطوير  يتعني  لذلك  السنوية. 

من التجارب املقارنة الناجحة، من قبيل:

إحداث مجالس األحياء؛ •

إحداث لجان لتتبع سري وتدبري املرافق العمومية املحلية  •
األساسية؛

إحداث فضاءات مختلفة للتشاور دامئة أو مؤقتة ملعالجة  •
أبواب  )منتديات،  للسكان  بالنسبة  املهمة  القضايا  بعض 

مفتوحة، جلسات عمومية؛ وغريها(. 

3. إحداث وسائل للتواصل مع السكان وتوفري  ❚
املعلومات

لقد لوحظ أن عددا مهام من الجامعات ال يتوفر عىل آليات 
املعلومات  فإن  بعضها  وجود  حالة  ويف  للتواصل،  مناسبة 
لذلك  للساكنة.  بالنسبة  كبرية  أهمية  ذات  تكون  ال  املنشورة 

يوىص مبا ييل:

للجامعات،  • اإللكرتونية  املواقع  تطوير  أو  إحداث 
النفقات  امليزانية،  قبيل  املهمة من  املعلومات  وتضمينها 
دالئل  الجمعيات،  عىل  املوزعة  املساعدات  العمومية، 
املعلومات  تكون  أن  يتعني  الداخيل.  النظام  املسار، 

املنشورة محيّنة ومفيدة

املواطنني  • وشكايات  مالحظات  لتلقي  بنية  إحداث 
ومعالجتها.

بها  • يتقدم  التي  العرائض  ودراسة  لتلقي  بنية  إحداث 
املواطنون واملواطنات والجمعيات. 






