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1. السـيــاق الـعــام

لقد أصبحت الدميقراطية التشاركية واملواطنة من بني الروافد األساسية للدميقراطية 
املنطلق،  هذا  ومن  احلقوق.  من  اجلديد  اجليل  خانة  املهتمون يف  يصنفها  التمثيلية، حيث 
انخرط املشرع  الدستوري املغربي يف هذا التوجه، إذ جند أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011، 
جعلت من الدميقراطية التشاركية أحد الركائز األساسية التي ينبني عليها النظام الدستوري 
للمملكة، وذلك تبعا للفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور. وسيرا على هذا النهج، ومن 
أجل متكني املواطنات واملواطنني من املشاركة السياسية يف تدبير الشأن العام واملساهمة يف 
بلورة وإعداد السياسات العمومية، نص كل من الفصل 14 و15 و139 من دستور 2011 على 
احلق للمواطنات واملواطنني يف تقدمي ملتمسات يف مجال التشريع أو تقدمي العرائض إلى 
السلطات العمومية، باإلضافة إلى متكني املواطنات واملواطنني واجلمعيات من تقدمي العرائض 
اختصاصاتها ضمن  يف  تدخل  نقطة  بإدراج  الترابية  واجلماعات  اجلهات  مجالس  ملطالبة 
جدول أعمالها. كما ألزم الدستور من خالل الفصل 13 السلطات العمومية بإحداث هيئات 
للتشاور، الهدف منها إشراك مختلف الفاعلني االجتماعيني يف إعداد السياسات العمومية 

وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. 

ومن هذا املنطلق، هناك ثالثة أنواع من اآلليات، وذلك على الشكل التالي:

من   15 الفصل  عليها  نص  التي  وهي  العمومية،  السلطات  إلى  املوجهة  العرائض   •
إلى  عرائض  تقدمي  احلق يف  واملواطنات  »للمواطنني  التالي  الشكل  على  الدستور 
السلطات العمومية«. ويعتبر القانون التنظيمي رقم 14.44 املتعلق بتحديد شروط 
وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إلى السلطات العمومية اإلطار املرجعي 
لهذا الشكل من العرائض )الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يوليو 2016 / اجلريدة 

الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 أغسطس 2016، ص 6074(؛
امللتمسات يف مجال التشريع، التي نص عليها الفصل 14 من الدستور على الشكل   •
التالي »للمواطنني واملواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، احلق 
املتعلق   64.14 التنظيمي  القانون  ويعتبر  التشريع«.  مجال  ملتمسات يف  تقدمي  يف 
التشريع،  مجال  يف  امللتمسات  تقدمي  يف  احلق  ممارسة  وكيفيات  شروط  بتحديد 
اإلطار املرجعي لهذا الشكل من العرائض التي لها بعد تشريعي )الظهير الشريف 
الصادر يتاريخ 28 يوليو 2016 / اجلريدة الرسمية عدد 6492 بتاريخ 18 أغسطس 

2016، ص 6077(؛
العرائــض املوجهــة إلــى مجالــس اجلماعــات الترابيــة أي اجلهات والعماالت واألقاليم   •
واجلماعــات، ، والتــي نــص عليهــا الدســتور يف الفصــل 139 علــى الشــكل التالــي »... 
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ــة  ــا مطالب ــدف منه ــض، اله ــات تقــدمي عرائ ــني واجلمعي ــات واملواطن ــن للمواطن مُيك
املجلــس بــإدراج نقطــة تدخــل يف اختصاصــه ضمــن جــدول أعمالــه.«، وميكــن اعتبــار 
العرائــض املوجهــة إلــى مجالــس اجلماعــات الترابيــة مــن بــني اآلليــات املتاحــة 
لالرتقــاء باملركــز القانونــي للمواطــن وجعله كأحد الفاعلني الرئيســيني يف السياســات 
العموميــة احمللية.ومــا يالحــظ هــو أن هــذا النــوع مــن العرائــض، لــه بعــد محلــي علــى 
خــالف النوعــني الســابقني مــن العرائــض اللذيــن لهمــا بعــد وطنــي، هــذا باإلضافــة 
إلــى أن حــق تقــدمي العرائــض ملجالــس اجلماعــات الترابيــة يهــم املواطنــات واملواطنني 
واجلمعيــات علــى حــد ســواء عكــس النوعــني األولــني مــن العرائــض التــي تهــم 

املواطنات واملواطنني فقط.

ومتاشــيا مــع روح وفلســفة الدســتور خصوصــا الفصــل 139 منــه وتأسيســا علــى املرجعيــة 
الدســتورية  للدميقراطيــة التشــاركية واملواطنــة، عملــت القوانــني التنظيميــة الثــالث املتعلقــة 
باجلهــات والعمــاالت واألقاليــم واجلماعــات علــى التنصيــص علــى مجموعــة مــن املقتضيــات 
القانونيــة التــي تؤطــر كيفيــة وشــروط تقــدمي العرائــض مــن طــرف املواطنــات واملواطنــني 
واجلمعيــات، كمــا أحالــت هــذه القوانــني التنظيميــة علــى نــص تنظيمــي يحــدد شــكل العريضــة 
والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا حســب احلالــة )أنظــر اجلريــدة الرســمية 6511 -   
22 محــرم 1438 )24 اكتوبــر 2016(: املرســوم رقــم 2.16.401 الصــادر يف 6 كتوبــر 2016 
ــي  ــة الت ــق املثبت ــة والوثائ ــس اجله ــس مجل ــدى رئي ــد شــكل العريضــة املودعــة ل املتعلق بتحدي
يتعــني إرفاقهــا بهــا، املرســوم رقــم 2.16.402 صــادر يف 6 أكتوبــر 2016 املتعلــق بتحديــد شــكل 
العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس العمالــة أو اإلقليــم والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا 
بهــا، املرســوم رقــم 2.16.403 صــادر يف 6 أكتوبــر 2016 املتعلــق بتحديــد شــكل العريضــة 

املودعة لدى رئيس مجلس اجلماعة والوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بها(.

2. تـقــديـم الـدلـيـل

إن التنزيل العملي للعرائض املوجهة للجهة سواء من قبل املواطنات واملواطنني أو املجتمع 
املدني ينطوي على عديد من التساؤالت ويطرح مجموعة من اإلشكاليات من قبيل املسار 
الذي يتعني عليها قطعه، وما هي اجلهة املعنية بها بشكل مباشر داخل اجلهة؟ وأي موقع 
للمنتخب فيما يخص تدبير العريضة؟ وما هو دور إدارة اجلهة؟ وما هي حدود العالقة بني 
املنتخب واملوظف فيما يتعلق باستقبال ومعاجلة العريضة؟ وأي دور ملجلس اجلهة واللجان 
الدائمة التابعة له يف مجال تدبير العرائض املقدمة من طرف املواطنات واملواطنني واجلمعيات؟ 
والتدبيرية الستقبال  التنظيمية  باملقاربة  املرتبطة  التساؤالت  إلى عديد من  هذا باإلضافة 

وتدبير العريضة ومعاجلتها وتتبعها.  
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التســاؤالت، ومــن أجــل متكــني اجلهــة  وبهــدف تقــدمي بعــض اإلجابــات حــول هــذه 
ــني أو  ــات واملواطن ــة مــن طــرف املواطن ــض املقدم ــي العرائ ــة املباشــرة لتلق باعتبارهــا الوجه
اجلمعيــات، ومــن أجــل تفعيــل هــذه اآلليــة اجلديــدة التــي تهــدف إلــى إشــراك املواطنــات 
واملواطنــني واجلمعيــات يف تدبيــر الشــأن احمللــي واملســاهمة يف بلــورة سياســات عموميــة 
محليــة هادفــة ومدمجــة، ويف أفــق تقريــب اجلهــة، منتخبــني وأطــر إداريــة، مــن املقاربــة 
املســطرية التــي يتعــني نهجهــا مــن أجــل تنزيــل عملــي وفعــال لهــذه اآلليــة التشــاركية علــى أرض 
الواقــع، مت إعــداد هــذا الدليــل املتعلــق مبســاطر تدبيــر العرائــض والتكفــل بهــا ومعاجلتهــا مــن 

طرف اجلهة.

وينصــب هــذا الدليــل حــول مســار تلقــي العريضــة التــي يقدمهــا املواطنــات واملواطنــون 
ومنظمــات املجتمــع املدنــي، ومعاجلتهــا مــن طــرف إدارة اجلهــة. كمــا يوفــر هــذا الدليــل إلدارة 

اجلهة املسار املنهجي والعملي لتلقي ومعاجلة العرائض. 

وكمــا يتوخــى هــذا الدليــل أيضــا متكــني مســتعمليه مــن املفاهيــم األساســية التــي ينبغــي 
معرفتهــا قبــل تلقــي العريضــة، ويســعى كذلــك إلــى التعريــف بشــكل واضــح وبســيط، باملجــاالت 
ــة واإلجــراءات التــي  ــة ِلكــي تشــكل موضــوع العريضــة، وبشــكل عــام بالشــروط املطلوب القابل

يجب اتباعها لتجسيد هذا احلق على أرض الواقع.

ويعتبــر هــذا الدليــل إطــارا منهجيــا وتقنيــا يوضــع رهــن إشــارة اجلهــة، باعتبــاره وثيقــة 
تتضمــن اإلجــراءات املســطرية واملنهجيــة، التــي ميكــن االســتئناس بهــا مــن أجــل متكينهــا مــن 
التكفــل بشــكل جيــد بالعريضــة املودعــة لديهــا. وقــد مت تصميمــه وتقدميــه بشــكل مبســط 
يســهل اســتعماله، ممــا ســيمكن مســتعمليه مــن اســتخالص املعلومــات واســتيعاب اخلطــوات 

وتسخير الوسائل املتاحة من أجل تفعيل حق العرائض بشكل عملي وفعال.

وبشــكل عــام متــت بلــورة هــذا الدليــل شــكال ومضمونــا باســتحضار املنظومــة القانونيــة 
املؤطــرة ملوضــوع العرائــض وللجماعــات الترابيــة مــن دســتور وقوانــني تنظيميــة ومراســيم 
واعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الفاعلــني املعنيــني مــن منتخبــني وأطــر اجلماعــات الترابيــة مــن 
خــالل تنظيــم لقــاءات جهويــة حــول تفعيــل احلــق يف تقــدمي العرائــض، خــالل الفتــرة املمتــدة مــا 
ــة  ــو اجلماعــات الترابي ــو وموظف ــا منتخب ــي شــارك فيه ــر 2018، والت ــر 2017 وفبراي ــني نونب ب
مبســتوياتها الثــالث، وذلــك بهــدف بلــورة منــوذج موحــد لكيفيــات اســتقبال ومعاجلــة ومتابعــة 
العرائــض املقدمــة مــن طــرف املواطنــات واملواطنــني واملجتمــع املدنــي. وقــد بلــغ عــدد املشــاركني 
يف هــذه اللقــاءات 315 مشــاركة ومشــاركا ميثلــون جهــات طنجــة - تطــوان - احلســيمة،              
وبنــي مــالل - خنيفــرة، والــدار البيضــاء - ســطات، ودرعــة - تافياللــت، وســوس - ماســة، 

والرباط - سال - القنيطرة.
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وجتدر اإلشارة، إلى أن الصيغة األولية لهذا الدليل مت إعدادها يف نونبر 2017 يف إطار  
الوكالة  طرف  من  املمول   ،)CSSP-Maroc( باملغرب«  املدني  املجتمع  قدرات  دعم  »برنامج 
إنترناسيونال«  بارت  »كاونتر  منظمة  تنفذه  والذي   ،)USAID( الدولية  للتنمية  األمريكية 
)Counterpart International(، وقد مت إغناؤه تدريجيا يف مرحلة ثانية من خالل اللقاءات 
املذكور،  البرنامج  والتنسيق بني خبراء  التشاور  من  إطار  وذلك يف  الذكر،  السالفة  اجلهوية 
واملديرية العامة للجماعات احمللية بوزارة الداخلية من خالل مديريات تأهيل األطر اإلدارية 
والتقنية والشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون واملالية احمللية. وقد كانت هذه اللقاءات 
بتفعيل  املتعلقة  واإلجرائية  القانونية  املقتضيات  ملناقشات مستفيضة حول  امليدانية مناسبة 
ممارسة احلق يف تقدمي العرائض، كما سمحت بتشخيص احلالة الراهنة اخلاصة باملوضوع 
والوقوف على كافة الصعوبات ذات الصلة به، مع تقدمي اقتراحات ملموسة من أجل جتاوزها.

3. أهداف الدليل
هذا ويهدف هذا الدليل إلى :

لديها من  املودعة  بالعرائض  التكفل  فيما يخص  للجهة  املرجعية  الوثائق  تعزيز   -
طرف املواطنات واملواطنني واجلمعيات؛ 

توفير دعامة توجيهية للجهة فيما يخص تفعيل حق تقدمي العرائض من طرف   -
املواطنات واملوطنني واجلمعيات بدءا من اإليداع ووصوال إلى تبليغ املقرر املتخذ 

بشأنها؛
تعزيز وتقوية قدرات منتخبي وأطر اجلهــة وحتسيسهم حول املساطر واإلجراءات   -
التي يتعني سلكها من أجل تفعيل عملي وفعال حلق تقدمي العرائض من طرف 

املواطنات واملوطنني واجلمعيات.

4. حتديد املفاهيم واملصطلحات 

تبعا ألحكام القانون التنظيمي املتعلق باجلهات، يفهم من املصطلحات التالية ما يلي:

n العريضة : 
العريضة هي »كل محرر يطالب مبوجبه املواطنات واملواطنون واجلمعيات مجلس اجلهة 

بإدراج نقطة تدخل يف صالحياته ضمن جدول أعماله«.   
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n  الوكيل :
»الوكيــل هــو املواطنــة أو املواطــن الــذي يعينــه املواطنــات واملواطنــون وكيــال عنهــم لتتبــع 

مسطرة العريضة«.

n  املمثل القانوني للجمعية :
املمثل القانوني للجمعية هو »الشخص الذي يتولى، باسم اجلمعية، تتبع مسطرة تقدمي 
العريضة.« ويتعني أن يقدم مع العريضة وثيقة تثبت الصالحيات املخولة إليه باسم اجلمعية 

من أجل تقدمي وتتبع العريضة.

n  موضوع العريضة :
يتحدد موضوع العريضة بناء على الهدف من تقدميها وهو مطالبة املجلس بإدراج نقطة 

تدخل يف صالحياته ضمن جدول أعماله.

ويستثنى من العريضة كل موضوع ميس بالثوابت املنصوص عليها يف الفصل األول من 
الدستور. 

 

5. اإلطار املرجعي ملساطر دليل تدبير العرائض املوجهة للجهات

لقــد مت االعتمــاد يف بلــورة مضمــون املســاطر املتعلقــة بدليــل تدبيــر العرائــض املوجهــة 
للجهــات علــى ماهــو معمــول بــه يف مجــال إعــداد املســاطر، وذلــك مــن منطلــق أن أي مســطرة 
يجــب أن حتــدد مــن يفعــل مــاذا أي الهــدف، مــع اإلحالــة علــى كيــف يتــم فعــل ذلــك مــع حتديــد 

تسلسل املهام واألنشطة حسب الوقت أي متى.  
 )Qui fait quoi et comment le faire et quand le faire(

ومــن أجــل متكــني مســتعملي دليــل تدبيــر العرائــض املوجهــة للجهــات مــن اســتيعاب 
مضمــون كل مســطرة واإلملــام مبختلــف اجلوانــب العمليــة اخلاصــة بهــا، مت تقســيم تدبيــر 
العرائــض املوجهــة للجهــات إلــى مراحــل وداخــل كل مرحلــة هناك إجــراءات. وقد مت تخصيص 
لــكل مرحلــة مســطرة ومدخــال وبطاقــات توجيهيــة لإلجــراءات التــي تخصهــا اعتمــادا علــى 

من يفعل ماذا وكيف يفعله ومتى، وذلك على الشكل التالي:
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تسمية املسطرة أو اإلجراء عنوان املسطرة أو اإلجراء 

حتديــد توقيــت تطبيــق املســطرة أو اإلجــراء وفــق ترتيــب تسلســلي متى/املرحلة
ومنطقي

من / املتدخلون أو األطراف 
املعنية

حتديــد املتدخلــني والفاعلــني واألطــراف املعنيــة بتطبيــق املســطرة 
أو اإلجراء   

حتديــد الهدف/األهــداف املتوخــاة مــن املســطرة أو اإلجــراء مــع ماذا/ األهداف
التبرير

حتديــد العمليــات والتدابيــر التــي يجــب القيــام بها لتطبيق املســطرة كيف/ أنواع العمليات
أو اإلجراء

الوثائــق املرجعيــة الداعمــة لتطبيــق املســطرة أو اإلجــراء : قوانــني، دعم/ املراجع األساسية
أنظمة، معايير...إلخ.

6. ملن يتوجه هذا الدليل

يوجه هذا الدليل إلى األجهزة املسيرة ملجالس اجلهة ولكافة أعضاء هذه املجالس،  كما 
العرائض  لتلقي  عملية  أداة  لهم  ويوفر  اجلهة،  لهذه  التابعني  واملوظفني  األطر  إلى  يتوجه 

ومعاجلتها.   

املـراحـل  حسب  للجـهــات  املـوجـهة  الـعـرائـض  تـدبـير  مســاطـر  تـنظـيـم   .7
واإلجـراءات املتعلقة بها

تتكون مراحل تدبير العريضة التي تشكل موضوع هذا الدليل من أربعة مراحل أساسية 
من أجل دراستها ومعاجلتها وتتبعها، وذلك بدءا من مرحلة  تلقيها ووصوال إلى مرحلة تبليغ 
أو املمثل  املواطنات واملواطنني  أكان وكيل  العريضة سواء  إلى مقدم  املتخذ بشأنها،  القرار 

القانوني للجمعية. 

املوجهة  العرائض  تدبير  دليل  مساطر  لتقدمي  املرجعي  اإلطار  يف  اإلشارة  متت  وكما 
للجهات،  قسمت  املراحل املتعلقة  بتدبير العريضة إلى مراحل وإجراءات خاصة بكل مرحلة. 

وقد خصص لكل مرحلة مسطرة ولكل إجراء بطاقة توجيهية خاصة به.



دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات12

ففيما يتعلق مبساطر املراحل األربعة املتعلقة بتدبير العريضة املوجهة للجهة، فهي كما يلي:

املرحلة األولى : مسطرة إيداع العريضة باجلهة مع الوثائق املثبتة

طرف  من  املطلوبة  للشروط  العريضة  استيفاء  من  التحقق  مسطرة   : الثانية  املرحلة 
مكتب مجلس اجلهة

املرحلة الثالثة : مسطرة قبول العريضة من قبل مكتب املجلس

املرحلة الرابعة : مسطرة عدم قبول العريضة من قبل مكتب املجلس

املرحلة األولى :
مسطرة إيداع العريضة باجلهة 

مع الوثائق املثبتة

املرحلة الثانية :
مسطرة التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة

من طرف مكتب مجلس اجلهة

املرحلة الرابعة :
مسطرة عدم قبول العريضة من قبل مكتب املجلس

املرحلة الثالثة :
مسطرة قبول العريضة من قبل مكتب املجلس

وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة مبسطرة كل مرحلة، فقد صيغت على شكل بطاقات 
توجيهية لكل إجراء على الشكل التالي :

 املرحلة األولى: مسطرة إيداع العريضة باجلهة مع الوثائق املثبتة

بطاقة توجيهية 1-1 :  تَسلُُّم العريضة والوثائق املثبتة 	§
بطاقة توجيهية 1-2 : التأكد من توفر نص العريضة والوثائق املثبتة	§
بطاقة توجيهية 1-3 : تسجيل العريضة وتسليم الوصل املؤرخ واملختوم	§
بطاقة توجيهية 1-4 : إحالة العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة على املدير 	§

العام للمصالح من أجل الفحص األولي 



13 دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات

بطاقة توجيهية 1-5 : إحالة العريضة على املصلحة املعنية مبوضوعها	§
بطاقة توجيهية 1-6 : إعداد وتوجيه مذكرة لرئيس مجلس اجلهة يف املوضوع 	§

 املرحلة الثانية: مسطرة التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة من طرف 
مكتب مجلس اجلهة

بطاقــة توجيهيــة 2-1 : إحالــة العريضــة مــن طــرف رئيــس مجلــس اجلهــة علــى 	§
مكتب املجلس

بطاقــة توجيهيــة 2-2 : حتقــق مكتــب املجلــس مــن اســتيفاء العريضــة للشــروط 	§
املطلوبة

 املرحلة الثالثة: مسطرة قبول العريضة

بطاقة توجيهية 3-1 : تسجيل العريضة كنقطة إضافية يف جدول أعمال املجلس 	§
للدورة العادية املوالية للمجلس وإحالتها على اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة

بطاقـة توجيهيـة 3-2 : دراسـة العـريضة من طـرف اللجـنة أو اللجـان الدائمـة 	§
املختصة قبل عرضها على املجلس للتداول يف شأنها

بطاقة توجيهية 3-3 : إعداد رسالة قبول العريضة من أجل توقيعها من طرف 	§
رئيس مجلس اجلهة 

املمثل 	§ أو  الوكيل  اجلهة  مجلس  رئيس  من طرف  تبليغ   :  4-3 توجيهية  بطاقة 
القانوني للجمعية بقبول العريضة

القرار 	§ واتخاذ  العريضة  شأن  اجلهة يف  مجلس  تداول   :  5-3 توجيهية  بطاقة 
بشأنها

 املرحلة الرابعة: مسطرة عدم قبول العريضة

بطاقة توجيهية 4-1 : إعداد قرار رفض العريضة	§
بطاقة توجيهية 4-2 : تبليغ الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية من طرف رئيس 	§

مجلس اجلهة بقرار رفض بالعريضة
بطاقة توجيهية 4-3 : تسجيل قرار رفض العريضة	§
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8. اجلدول الزمني للبت يف العريضة

ينص القانون التنظيمي رقم 111.14 على أنه يف حالة قبول العريضة، تسجل يف جدول 
أعمال املجلس يف الدورة العادية املوالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب املجلس. كما يضع 
نفس القانون أجال تبلغ مدته شهرين )2( لتبليغ مقدمي العريضة بقرار رفض العريضة من 
اتخاذها  التي يجب  املدة األقصى  بالعريضة، وهذه هي  تاريخ توصل رئيس مجلس اجلهة 

كأجل قانوني يتعني خالله على مكتب مجلس اجلهة معاجلة العريضة والبت فيها. 

على مستوى  احترامه  يجب  الذي  الزمني  التسلسل  اقتراح  ما سبق، ميكن  على  وبناء 
جميع مراحل التكفل بالعريضة يف اجلدول التالي:
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املرحلة األولى : مسطرة إيداع العريضة باجلهة مع الوثائق املثبتة

وتسجيل  بها  املرفقة  املثبتة  والوثائق  العريضة  تسلم  إجراءات  املسطرة  هذه  تتضمن 
مذكرة  إعداد  قصد  للمصالح  العام  املدير  على  املجلس  رئيس  قبل  من  وإحالتها  العريضة 

للرئيس بشأنها بتعاون مع املصالح املختصة باجلهة.

املسطرة رقم 1

إيداع العريضة باجلهة مع الوثائق املثبتة

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

املواطنات واملواطنون / الوكيل 	−
اجلمعيات/ املمثل القانوني للجمعية 	−
مكتب الضبط اجلهة 	−
مدير شؤون الرئاسة	−
رئيس مجلس اجلهة 	−
املدير العام للمصالح	−
رئيس املصلحة املعنية وأطرها مبوضوع العريضة	−

األهداف
العريضة مودعة باجلهة	−
الوثائق املثبتة مدلى بها	−
وصل إيداع العريضة مسلم	−

اإلجراءات
أو العمليات

تَسلُُّم العريضة والوثائق املثبتة املرفقة بها	−
التأكد من توفر نص العريضة والوثائق املثبتة	−
تسجيل العريضة وتسليم الوصل مؤرخ ومختوم	−
إحالــة العريضــة مــن طــرف رئيــس مجلــس اجلهــة علــى املديــر العــام للمصالــح 	−

مــن أجــل الفحــص األولــي
إحالة العريضة على املصلحة املعنية مبوضوعها	−
إعداد مذكرة لرئيس مجلس اجلهة يف املوضوع وتوجيهها إليه.	−

املراجع 
األساسية

ــق باجلهــات )املــواد مــن 118 إلــى 122(/ 	− القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 املتعل
ــوز 2015؛ ــخ 23 يولي ــدة الرســمية عــدد 6380 بتاري اجلري

املرســوم رقــم 2.16.401 الصــادر يف 4 محــرم 1438 )6 أكتوبــر 2016(، بتحديــد 	−
شــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي 
يتعــني إرفاقهــا بهــا/ اجلريــدة الرســمية عــدد 6511 بتاريــخ 22 محــرم 1438                

)24 أكتوبــر 2016(
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ُم العريضة والوثائق املثبتة املرفقة بها بطاقة توجيهية 1.1: َتسلُّ

تبعا للمادة 122 من القانون التنظيمي املتعلق باجلهات، تودع العريضة لدى رئيس مجلس 
اجلهة. ويتعني أن ترفق هذه العريضة بالوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها يف املادتني 
120 و121 من القانون التنظيمي. وبإحالة من املادة 122 من القانون التنظيمي، صدر املرسوم 
رقم 2.16.401 املشار إليه والذي يحدد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس اجلهة يف 
امللحق الذي يتضمنه، كما يحدد الوثائق املثبتة الواجب إرفاقها بالعريضة يف املادتني 3 و4 
منه، والتي تختلف بحسب ما إذا كانت العريضة مقدمة من طرف املواطنات واملواطنني أم من 

طرف جمعية.

باجلهات تنص بشكل صريح على  املتعلق  التنظيمي  القانون  122 من  املادة  كانت  وإذا 
إيداع العريضة لدى رئيس مجلس اجلهة، فإن عملية إيداع العريضة، سواء من طرف وكيل 
املواطنات واملواطنني أواملمثل القانوني للجمعية تصبح فعلية ورسمية فور تسلمها من قبل 

مكتب الضبط التابع للجهة التي تسلم يف احلني وصال عن ذلك. 

وميكن أن تتم مراجعة أو تكملة الوثائق املثبتة خالل مسطرة املرحلة الثانية التي تتجلى 
يف التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة من طرف مكتب مجلس اجلهة.

التابع اجلهة احللقة األساسية فيما يخص  وعلى ضوء ما سبق، يعتبر مكتب الضبط 
املواطنات  وكيل  يقصدها  التي  األولى  والوجهة  باجلهة  املثبتة  والوثائق  العريضة  إيداع 
األول،  اإلجراء  هذا  خالل  مطالبون،  فهم  وبالتالي  للجمعية،  القانوني  أواملمثل  واملواطنني 
بتَسلُُّم العريضة والوثائق املثبتة للشروط املنصوص عليها يف القانون التنظيمي املتعلق باجلهة 

وفق ما نص عليه املرسوم احملدد لشكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس اجلهة.

ال يعتبر تسليم الوصل من طرف مكتب الضبط أو الكتابة اخلاصة
لرئيس املجلس بإيداع العريضة لدى اجلهة قبوال للعريضة
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بطاقة توجيهية 2.1: التأكد من توفر نص العريضة والوثائق املثبتة املرفقة بها

لقــد حــدد املرســوم رقــم 2.16.401 شــكل العريضــة الــذي يجــب علــى مقدمــي العريضــة 
ســواء كانــوا مــن املواطنــات واملوطنــني أو جمعيــة أن يحترمــوه ويحــرروا العريضــة وفق العناصر 
التــي ينــص عليهــا وإدراج املعلومــات التــي يجــب أن تتضمنهــا، كمــا حــدد الئحــة الوثائــق املثبتــة 
التــي يتعــني إرفاقهــا بالعريضــة بحســب مــا إذا كانــوا مواطنــات ومواطنــني أو جمعيــة. وتشــكل 
البيانــات الشــخصية وتوقيعــات مقدمــي العريضــة أو املمثــل القانونــي للجمعيــة جــزءا ال يتجــزأ 

من نص العريضة. )أنظر شكل العريضة يف امللحق رقم 3(.

اإلجراء رقم 1

التأكد من توفر نص العريضة والوثائق املثبتة  

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

املواطنات واملواطنون / الوكيل 	−
اجلمعيات/ املمثل القانوني للجمعية 	−
 مكتب الضبط للجهة  	−

األهداف
التأكد من توفر نص العريضة	−
التأكد من توفر الوثائق املرفقة 	−
العريضة مودعة باجلهة والوثائق املثبتة مدلى بها  	−

اإلجراءات
أو العمليات

إيداع العريضة والوثائق املثبتة باجلهة من طرف وكيل املواطنات واملواطنني أو 	−
املمثل القانوني للجمعية

تَسلُُّم مكتب الضبط باجلهة العريضة والوثائق املثبتة 	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

ــوارد  ــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4 وامللحــق ال ــة الت ــق املثبت اجلهــة والوثائ
يف املرســوم.
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بطاقة توجيهية 3.1: تسجيل العريضة وتسليم الوصل املؤرخ واملختوم

ــم تســجيل العريضــة مبكتــب  ــة، يت بعــد التأكــد مــن توفــر نــص العريضــة والوثائــق املثبت
ــر تســليم هــذا  ــورا. وال يعتب ــوم ملقــدم العريضــة ف ــة، ويســلم وصــل مــؤرخ ومخت ــط للجه ضب

الوصل مبثابة قبول للعريضة )أنظر منوذج الوصل يف امللحق رقم 4(.

اإلجراء رقم 2

تسجيل العريضة وتسليم الوصل املؤرخ واملختوم  

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

املواطنات واملواطنون / الوكيل 	−
اجلمعيات/ املمثل القانوني للجمعية 	−
 مكتب الضبط للجهة   	−

األهداف
العريضة مرفوقة بالوثائق املثبتة مت تسجيلها	−
الوصل املؤرخ واملختوم مت تسليمه فورا مع اإلشارة إلى طبيعة الوثائق املرفوقة	−

اإلجراءات
أو العمليات

تسجيل العريضة من طرف مكتب الضبط باجلهة  	−
تسليم الوصل املؤرخ واملختوم. 	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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الـعـام املـديـر  إلـى  الـعـريـضـة مـن طــرف رئــيس مـجـلس اجلـهـة  4.1: إحـالــة  بطاقة توجيهية 
        للمصالح من أجل الفحص األولي

إحالة  تتم  الوصل،  وتسليم  باجلهة  الضبط  مكتب  طرف  من  العريضة  تسجيل  بعد 
العريضة مبرفقاتها إلى رئيس مجلس اجلهة، الذي يحيلها بدوره على املدير العام للمصالح 
للقيام بفحص أولي للعريضة تيسيرا ملعاجلتها يف املرحلة املوالية. ينصب هذا الفحص األولي 

على ما يلي:

يفحــص املديــر العــام للمصالــح موضــوع العريضــة الــذي يجــب قانونــا أن يكــون مــن   .1
القضايــا التــي تدخــل يف اختصاصــات اجلهــة وصالحيــات مجلــس اجلهــة. وإذا لــم 
يتوفــر هــذا الشــرط املوضوعــي، يرفــع املديــر العــام للمصالــح تقريــرا لرئيــس املجلــس 
بذلــك. )أنظــر الئحــة اختصاصــات اجلهــة وصالحيــات مجلــس اجلهــة يف امللحــق رقم 7، 

وامللحق رقم 8(.

العريضة  التأكد من شكل  الفحص على  ينصب  األول،  الشرط  توفر هذا  يف حالة   .2
وتوفر كافة الوثائق املثبتة املرفقة بها، ويف حالة عدم توفر أحد الشروط الشكلية 
املطلوبة، ميكن أن يقترح على رئيس املجلس مطالبة مقدمي العريضة باحترام جميع 
يف  بها  إرفاقها  الواجب  املثبتة  والوثائق  العريضة  شكل  )أنظر  الشكلية.  الشروط 

امللحق رقم 3(

وإذا توفرت يف العريضة كافة الشروط، يرفع املدير العام للمصالح تقريرا شامال عن   .3
العريضة  داخل اجلهة مبوضوع  املعنية  املصالح  أو  املصلحة  فيه  ويقترح  العريضة، 

والتي يجب إحالتها عليها من أجل دراستها.



21 دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات

اإلجراء رقم 3

إحالة العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة إلى املدير العام للمصالح من أجل الفحص األولي

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
 املعنية

رئيس مجلس اجلهة  	−
املدير العام للمصالح	−

األهداف
العريضة سليمة شكال ومضمونا	−
الوثائق املرفقة بالعريضة واملثبتة لشروط تقدميها متوفرة	−

اإلجراءات
أو العمليات

رفع تقرير أولي إلى رئيس املجلس بتوفر العريضة على الشروط املطلوبة	−
حتديد املصلحة أو املصالح املعنية مبوضوعها	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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بطاقة توجيهية 5.1: إحالة العريضة على املصلحة املعنية مبوضوعها

بعــد توصــل املصلحــة املعنيــة مبوضــوع العريضــة، تقــوم هــذه املصلحــة بدراســتها وجمــع 
وتوفيــر املعلومــات املتعلقــة وتبــدي رأيهــا بشــأن موضــوع العريضــة وتشــير فيــه بحســب احلالــة 
أساســا إلــى أن موضــوع العريضــة يدخــل ضمــن صالحيــات مجلــس اجلهــة )املــادة 96 مــن 

القانون(:
وإمــا أن موضــوع العريضــة يتعلــق باقتــراح مشــروع أو إجــراء جديــد أو تعديــل أو   •

مقرر اتخذه املجلس سابقا؛ 

اجلهــة                     لرئيــس  املخولــة  التنظيميــة  الســلطة  ضمــن  يدخــل  قــرار  يتعلــق  وإمــا   •
)املادة 102(.

ويف جميــع األحــوال، ترفــع املصلحــة املعنيــة إلــى املديــر العــام للمصالــح تقريــرا شــامال 
يتضمــن كافــة املعطيــات واخليــارات التــي مــن شــأنها أن تســاعد علــى اتخــاذ القــرار بشــأن 

العريضة.

اإلجراء رقم 4

إحالة العريضة على املصلحة املعنية مبوضوعها

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
 املعنية

املدير العام للمصالح	−
املصلحة املعنية مبوضوع العريضة	−

األهداف
املعلومات حول موضوع العريضة مت توفيرها من طرف املصلحة املعنية	−
رأي املصلحة املعنية مت إبداؤه	−

اإلجراءات
رفع تقرير يتضمن رأي املصلحة املختصة إلى املدير العام للمصالح 	−أو العمليات

املراجع 
األساسية

القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 املتعلــق باجلهــات: املــواد 96، 101، 102، 120، 	−
121 و122؛

املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−
اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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بطاقة توجيهية 6.1: إعداد وتوجيه مذكرة لرئيس مجلس اجلهة يف املوضوع 

بعد توصله بتقرير املصلحة املعنية، يقوم املدير العام للمصالح بإعداد مذكرة مفصلة 
حول العريضة. ومن املفيد أن تتضمن هذه املذكرة العناصر التالية:

موضوعها  ومطابقة  الشكلية  الشروط  فيها  مبا  للعريضة  األولي  الفحص  نتائج   •
لصالحيات املجلس؛

نتائج التقرير املتوصل به من طرف املصلحة املعنية؛   •
استنتاجات وخالصات مركزة حول كيفية معاجلة العريضة يف املرحلة املوالية من   •

طرف مكتب مجلس اجلهة.

ويتــم توجيــه امللــف الكامــل للعريضــة الــذي يشــتمل علــى املذكــرة املرفوعــة إلــى رئيــس 
املجلس مرفوقة بالعريضة والوثائق املثبتة املرفقة بها وبتقرير املصلحة املعنية.

اإلجراء رقم 5

إعداد مذكرة لرئيس مجلس اجلهة يف املوضوع وتوجيهها إليه

اخلطوة األولى يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة   	−
املدير العام للمصالح	−

األهداف
املذكرة الواجب رفعها إلى رئيس مجلس اجلهة متت صياغتها من طرف املدير 	−

العام للمصالح

اإلجراءات
أو العمليات

تسلم املدير العام للمصالح تقرير املصلحة املعنية	−
رفع مذكرة إلى رئيس مجلس اجلهة بشأن العريضة بناء على املعلومات التي 	−

وفرتها املصلحة املعنية 

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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رسم بياني رقم 1. املرحلة األولى املتعلقة بتدبير العريضة

املرحلة األولى: مسطرة إيداع العريضة باجلهة 
مع الوثائق املثبتة

املتدخلون يف املسطرة

العمليات / اإلجراءات

الوكيل
رئيس مجلس اجلهة مكتب الضبط باجلهة أو ممثل اجلمعية - املدير العام للمصالح

- املصلحة املختصة

إيـــداع العــريـضــة مـع 
الــوثــائــق الـمــثــبـــتـــة 

(املرفقات)
-  تسلم الوصل

والوثائق  العـريضة  تَسلُُّم 
املثبتة

- التــأكـد من توفــر نص 
العريضة والوثائق املثبتة

العــريـضــة  تـسـجــيـل   -
املــؤرخ  الوصـل  وتســلـيـم 

واملختوم فورا

- تـوجـيـه الـعـريضـة إلى 
رئيس املجلس

بـالـعــريــضـة  الــتـــوصــل 
والوثائق املثبتة

العــريــضــة  تــوجـــيـــه   -
للمصالح  الـعـام  للمـديــر 

من أجل دراسة أولية

- إحـالــة العــريضـة على 
املصلحة املختصة

بـاملــذكـــرة  الـتــــوصــل   -
املتعلقة بالعريضة 

من  بالعـريضـة  الـتـوصـل 
قبل الرئيس

- إحــالــة العـريضـة على 
املصلحة املختصة

بــتــقــريــر  الــتــــوصــل   -
املصلحة املختصة

- إعــداد مـذكــرة بـشــأن 
الـعــريـضـة ورفــعـهــا إلى 

رئيس املجلس
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املرحلة الثانية: مسطرة التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة
من طرف مكتب مجلس اجلهة

تتعلــق هــذه املرحلــة مبســطرة حتقــق مكتــب مجلــس اجلهــة مــن توفــر الشــروط الواجــب 
توفرهــا يف العريضــة، بحســب مــا إذا كانــت مقدمــة مــن قبــل املواطنــات واملواطنــني أو 

اجلمعيات.

املسطرة رقم 2

مسطرة التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة
 من طرف مكتب مجلس اجلهة

اخلطوة الثانية يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة  	−
مكتب مجلس اجلهة  	−

األهداف
العريضة متت إحالتها إلى مكتب املجلس	−
استيفاء العريضة للشروط املطلوبة مت التحقق منها	−

اإلجراءات
أو العمليات

إحالة العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة على مكتب املجلس	−
حتقق مكتب املجلس من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة	−

املراجع 
األساسية

القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 املتعلــق باجلهــات )املــواد 96، 101، 102 املــواد 	−
مــن 118 إلــى 122(/ اجلريــدة الرســمية عــدد 6380 بتاريــخ 23 يوليــوز 2015؛

بتحديــد 	−  ،)2016 أكتوبــر   6(  1438 محــرم   4 يف   2.16.401 رقــم  املرســوم 
شــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي 
يتعــني إرفاقهــا بهــا/ اجلريــدة الرســمية عــدد 6511 بتاريــخ 22 محــرم 1438               

)2016 أكتوبــر   24(



دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات26

بطاقة توجيهية 1.2: إحالة العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة  على مكتب املجلس

بعد توصله بامللف الكامل للعريضة من طرف املدير العام للمصالح، يقوم رئيس مجلس 
توفر  من  بالتحقق  املختص  اجلهاز  باعتباره  املجلس  مكتب  على  العريضة  بإحالة  اجلهة 
العريضة على الشروط املطلوبة واتخاذ القرار بشأن قبولها أو رفضها، ويجتمع املكتب لهذه 

الغاية.

اإلجراء رقم 1

إحالة العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة على مكتب املجلس

اخلطوة الثانية يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة   	−
مكتب مجلس اجلهة  	−

األهداف
مكتب املجلس توصل مبلف العريضة من قبل الرئيس من أجل التحقق من 	−

توفر الشروط املطلوبة 

اإلجراءات
أو العمليات

توجيه امللف الكامل للعريضة إلى مكتب املجلس من طرف الرئيس	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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بطاقة توجيهية 2.2: حتقق مكتب املجلس من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة

يقوم مكتب املجلس من التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة ويفحص الوثائق 
املثبتة املرفقة بها )املادة 122 من القانون التنظيمي(. أما الشروط التي ينص عليها القانون 
التنظيمي )املواد 118 و120 و121( فهي كما وردت حسب ترتيبها من حيث األهمية، أربعة 

أنواع من الشروط:

1. الشروط اخلاصة مبوضوع العريضة

1.1. موضوع العريضة 

إن الهــدف مــن تقــدمي العرائــض إلــى مجلــس للجهــة هــو مطالبــة املجلــس بــإدراج نقطــة 
تدخــل يف صالحياتــه ضمــن جــدول أعمالــه، طبقــا للفقــرة األولــى مــن املــادة 118 مــن القانــون 

التنظيمي رقم 111.14.

يجــب إذن أن ينصــب موضــوع العريضــة علــى إحــدى القضايــا التــي تدخــل يف صالحيــات 
مجلــس اجلهــة ذات العالقــة باختصاصــات اجلهــة، كمــا هــي محــددة يف القانــون التنظيمــي 
رقــم 111.14. )أنظــر الئحــة اختصاصــات اجلهــة وصالحيــات مجلــس اجلهــة يف امللحــق             

رقم 7 وامللحق رقم 8(.

توضح املادة 96 من نفس القانون التنظيمي العالقة بني اختصاصات للجهة وصالحية 
املجلس:

اختصاصات  يف  تدخل  التي  القضايا  يف  مبداوالته  اجلهة  مجلس  »يفصل 
اجلهة وميارس الصالحيات املوكولة إليه مبوجب أحكام هذا القانون التنظيمي« 

)الباب األول من القسم الثالث من نفس هذا القانون: املادة 96(. 

2.1. االستثناءات

من جهة أخرى، تضيف املادة 118 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يف فقرتها الثانية على 
أنه »ال ميكن أن ميس موضوع العريضة الثوابت املنصوص عليها يف الفصل األول من الدستور.« 

وقد وردت هذه الثوابت املستثناة من موضوع العريضة يف الفقرة الثانية من الفصل األول 
من الدستور بشكل واضح كما يلي:

3(: »تستند األمة يف حياتها العامة على  الفصل األول من الدستور )الفقرة 
ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين اإلسالمي السمح، والوحدة الوطنية متعددة 

الروافد، وامللكية الدستورية، واالختيار الدميقراطي. )...(
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يتعني إذن عند التحقق من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة التأكد أوال وقبل كل شيء 
املجلس من جهة، وعدم مساسها  من مطابقة موضوعها الختصاصات اجلهة وصالحيات 

بالثوابت اجلامعة كما هي منصوص عليها يف الدستور.

2. الشروط اخلاصة مبقدمي العريضة من املواطنات واملواطنني 

يجب أن يستويف مقدمو العريضة من املواطنات واملواطنني الشروط التالية:

أن يكونوا من ساكنة اجلهة املعنية أو ميارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو جتاريا أو مهنيا؛  •

أن تكون لهم مصلحة مشتركة يف تقدمي العريضة؛   •

أن ال يقل عدد التوقيعات على ما يلي:  •

300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛  -
400  توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بني مليون و ثالثة ماليني نسمة؛  -

500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثالثة ماليني نسمة.  -

يتعني أن يكون املوقعون موزعني بحسب مقرات إقامتهم الفعلية على عماالت وأقاليم 
اجلهة، شرط أن ال يقل عددهم يف كل عمالة أو إقليم تابع للجهة عن 5 يف املائة من العدد 

املطلوب.

ويجوز ملكتب املجلس أن يطلب من مقدمي العريضة من املواطنات واملواطنني يف هذه 
املرحلة ويف إطار صالحياته اإلدالء بوثائق إضافية إلثبات بعض الشروط، مثل:

وثيقــة تثبــت أن مقدمــي العريضــة ميارســوا باجلهــة نشــاطا اقتصاديــا أو جتاريــا أو   •
مهنيا، إذا لم يكونوا يتوفرون على شرط السكن باجلهة.

التحقق من توفر مصلحة مشتركة.  •

املصلحة املشتركة: تعني أن موضوع العريضة ال يهم فردا أو بضعة أفراد بعينهم من 
بني املوقعني، بل كلهم أو على األقل العدد األكبر منهم. ويبقى حتديد هذا الشرط من 

صميم السلطة التقديرية ملكتب املجلس.
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3. الشروط اخلاصة بتقدمي العرائض من قبل اجلمعيات:

يجب على اجلمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

أن تكون اجلمعية معترفا بها ومؤسسة باملغرب طبقا للتشريع اجلاري به العمل ملدة   •
تزيد على ثالث )3( سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية وألنظمتها األساسية؛

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

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب اجلهة املعنية بالعريضة؛  •

أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.  •

املرحلة  هذه  للعريضة يف  املقدمة  اجلمعية  من  أيضا  يطلب  أن  املجلس  ملكتب  ويجوز 
اإلدالء بوثائق إضافية إلثبات بعض الشروط، مثل:

أن اجلمعية معترف بها ومؤسسة باملغرب طبقا للتشريع اجلاري به العمل:  •

يثبت هذا االعتراف بنسخة من الوصل النهائي املسلم للجمعية، والفروع واملؤسسات 	−
التابعة لها عند االقتضاء، أو وثيقة تثبت أن اجلمعية مؤسسة بصفة قانونية؛

الوصــل املطلــوب هنــا هــو الوصــل املســلم للجمعيــة بتاريــخ التأســيس األول، وليس عند 	−
جتديــد املكتــب، والــذي وحــده يثبــت تاريــخ تأسيســها مــن أجــل احتســاب الثــالث ســنوات 

املطلوبة.

جمعية مؤسسة باملغرب تعني أنه ميكن للجمعية أن تكون مغربية أو أجنبية مؤسسة 	−
باملغرب.

الوثيقــة األخــرى التــي تثبــت أن اجلمعيــة مؤسســة بصفــة قانونيــة هــي الوصــل املؤقــت 	−
الــذي ســلم عنــد التأســيس وبعــد مــرور 60 يومــا دون تســليم الوصــل النهائــي يجــوز 
للجمعية أن متارس نشــاطها وفق األهداف املســطرة يف نظامها األساســي )الفصل 5، 

اجلمعيــات(. تأســيس  بحــق  املتعلــق   1958 نونبــر   18 مــن ظهيــر   2 املقطــع 
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أن اجلمعية تعمل طبقا للمبادئ الدميقراطية وألنظمتها األساسية  •

إن البحث يف توفر شرط العمل طبقا للمبادئ الدميقراطية ال يتحقق مبجرد االطالع 
التأكد من توفر هذا الشرط من األمور  على  النظام األساسي، الشيء الذي يجعل 
التي تخضع للسلطة التقديرية ملكتب مجلس اجلهة الذي له صالحية التحقق من 
توفر كافة الشروط املنصوص عليها يف القانون. وميكن للمكتب يف هذه احلالة مطالبة 

اجلمعية باإلدالء ببعض الوثائق املثبتة لهذا الشرط، مثل: 

محاضر االجتماعات العامة، والنظام الداخلي للجمعية،   ■
للتأكد من مشاركة  إن وجدت،  القرارات  اتخاذ  املتعلقة بطريقة  املساطر  دالئل   ■

األعضاء يف التسيير، 
السير  توفر شرط  التأكد من  املكتب من  تساعد  التي  العناصر  ذلك من  وغير   ■

الدميقراطي.

أن اجلمعية يف وضعية سليمة إزاء القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل  •

إن حتديد الوضعية السليمة للجمعية إزاء القوانني اجلاري بها من قبل مكتب املجلس 
البحث يف مدى احترام اجلمعية للقوانني املطبقة على اجلمعيات كتطبيق  يتطلب 
املتعلقة مبسك  والنصوص  األجراء،  االجتماعي على  الضمان  وقانون  الشغل  قانون 

احملاسبة مثال. 

أن اجلمعية تتوفر على مقر بتراب اجلهة املعنية بالعريضة، من خالل اإلدالء بشهادة   •
املقر

بالنسبة لهذا الشرط، ميكن أن نكون أمام حالتني:
− إما أن املقر القانوني مذكور يف النظام األساسي ولم يتغير؛	
− وإما أنه مذكور يف الوصل النهائي ولم يتغير؛	
− وإمــا أنــه تغيــر ويف هــذه احلالــة يجــب أن يدلــى مبــا يثبــت املقــر اجلديــد: عقــد 	

أو وصــل كــراء، شــهادة املقــر؛

وإمــا أن اجلمعيــة ال تتوفــر علــى مقــر ال قانونيــا وال فعليــا، وهنــا يطــرح مشــكل قبــول 
العريضــة.
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أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة  •

يثبــت نشــاط اجلمعيــة مــن خــالل قــراءة نظامهــا األساســي وليــس مــن خــالل إســمها. 	−
وإذا لــم يكــن هــذا النشــاط مطابقــا ملوضــوع العريضــة وجــب أن ترفــض.

ليــس هنــاك مشــكل حقيقــي إذا كانــت أهــداف اجلمعيــة متعــددة ومختلفــة أو متنوعــة 	−
شــرط أن يكــون مــن بينهــا مــا لــه عالقــة مبوضــوع العريضــة.

مبوضــوع 	− اجلمعيــة  نشــاط  ارتبــاط  عليــه  بنــاء  يحــدد  الــذي  األساســي  املعيــار  إن 
اختصاصــات  تدخــل يف  التــي  باملجــاالت  النشــاط متعلقــا  يكــون  أن  هــو  العريضــة 

املجلــس. وصالحيــات  اجلهــة 

4. الشروط اخلاصة بشكل العريضة والوثائق املثبتة الواجب إرفاقها بها

تنص املادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.14 يف الفقرة الثانية على أن العريضة 
تودع لدى رئيس مجلس اجلهة مرفقة بالوثائق املثبتة للشروط املذكورة أعاله. وتضيف الفقرة 
األخيرة من نفس املادة أنه يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني 
إرفاقهــا بهــا. وبنــاء علــى ذلــك، صــدر املرســوم رقــم 2.16.401 صــادر يف 4 محــرم 1438                    
)6 أكتوبر 2016( بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس اجلهة والوثائق املثبتة 

التي يتعني إرفاقها بها.

1.4. شكل العريضة

لقد حدد املرسوم رقم 2.16.401 شكل العريضة الذي يجب على مقدمي العريضة سواء 
كانوا من املواطنات واملوطنني أو جمعية ان يحترموه ويحرروا العريضة وفق العناصر التي 

ينص عليها وإدراج املعلومات التي يجب أن تتضمنها. 

ووفق ما ينص عليه هذا امللحق، تشكل البيانات الشخصية وتوقيعات مقدمي العريضة 
أو املمثل القانوني للجمعية جزءا ال يتجزأ من نص العريضة. باإلضافة إلى ضرورة التنصيص 
كانت  إذا  بداية كل صفحة من صفحاتها،  العريضة وعلى موضوعها يف  تاريخ تقدمي  على 

تتكون من أكثر من صفحة واحدة. )بالنسبة لشكل العريضة، أنظر امللحق رقم 3(

2.4. الوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بالعريضة

وفيما يتعلق بالوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بالعريضة، فهي تختلف بحسب ما إذا 
كانت العريضة مقدمة من قبل املواطنات واملواطنني أو من طرف جمعية، كما يلي:
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إذا كانت العريضة مقدمة من قبل املواطنات واملواطنني: 
يجب أن ترفق بنسخ من البطائق الوطنية للتعريف اخلاصة مبقدمي العريضة.  •

ويتعــني يف مرحلــة فحــص الوثائــق املثبتــة املرفقــة بالعريضــة املقدمــة مــن طــرف املواطنــات 
واملواطنني، التأكد مما يلي:

− أن نسخ بطائق التعريف الوطنية املدلى بها حتمل عنوانا للسكنى بتراب اجلهة املعنية 	
بالعريضة؛

مــن بطاقــة  يتبــني  ملــا  وفقــا  العريضــة ال يســكن باجلهــة  املوقعــني علــى  أحــد  كان  إذا 
التعريــف الوطنيــة، يتعــني عليــه أن يدلــي مبــا يفيــد أنــه ميــارس بهــا نشــاطا اقتصاديــا أو 

جتاريــا أو مهنيــا، طبقــا للمــادة 120 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 111.14.

− املطلوب من 	 للعدد  بها مطابق  املدلى  الوطنية  التعريف  بطائق  يكون عدد نسخ  أن 
املوقعني على العريضة طبقا للمادة 120 من القانون التنظيمي، كما متت اإلشارة إلى 

ذلك أعاله.

إذا كانت العريضة مقدمة من طرف جمعية: 

يجب أن ترفق بالوثائق املثبتة التالية:
عند  لها  التابعة  واملؤسسات  والفروع  للجمعية،  املسلم  النهائي  الوصل  من  نسخة   •
االقتضاء، أو وثيقة تثبت أن اجلمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 

من الظهير الشريف 1.58.376 بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات؛
نسخة من النظام األساسي للجمعية؛  •

تتبع  اجلمعية،  باسم  يتولى،  الذي  الشخص  إلى  املخولة  الصالحيات  تثبت  وثيقة   •
مسطرة تقدمي العريضة.

ويتعني يف مرحلة فحص الوثائق املثبتة املرفقة بالعريضة املقدمة من طرف جمعية، التأكد 
مما يلي:
− من 	  5 الفصل  أحكام  وفق  قانونية  بصفة  مؤسسة  اجلمعية  أن  تثبت  أخرى  وثيقة 

الظهير الشريف 1.58.376  بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات:
− 	

الوثيقة األخرى التي تثبت أن اجلمعية مؤسسة بصفة قانونية هي الوصل املؤقت الذي 
سلم عند التأسيس، وبعد مرور 60 يوما دون تسليم الوصل النهائي يجوز للجمعية أن 
متارس نشاطها وفق األهداف املسطرة يف نظامها األساسي )الفصل 5، املقطع 2 من 

ظهير 18 نونبر 1958 املتعل بحق تأسيس اجلمعيات(.
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− بالنســبة للنظــام األساســي: أن يكــون حامــال خلامت اجلمعيــة يف جميع صفحاته؛	

− بالنســبة للوثيقــة التــي تثبــت الصالحيــات املخولــة إلــى الشــخص الــذي يتولــى، 	
باســم اجلمعيــة، تتبــع مســطرة تقــدمي العريضــة: فيتعــني أن تكــون علــى شــكل قــرار 
بالتفويــض بتقــدمي العريضــة وتتبــع مســطرتها لهــذا الشــخص ســواء كان هــو رئيــس 
اجلمعيــة أو شــخص آخــر، وأن يكــون القــرار بالتفويــض صــادرا عــن املكتــب املســير 
للجمعيــة أو أي جهــاز آخــر مينحــه النظــام األساســي للجمعيــة هــذه الصالحيــة، 
وأن يشــير القــرار إلــى اإلســم الكامــل للمفــوض لــه وأن ينــص هــذا القــرار علــى 
موضــوع العريضــة التــي تعتــزم اجلمعيــة تقدميــه واجلهــة التــي ســتقدم لهــا )رئيــس 
مجلــس اجلهــة املعنيــة(، وأن يكــون مؤرخــا وموقعــا مــن طــرف املمثــل القانونــي 

للجمعيــة وحامــال خلامت اجلمعية. 

اإلجراء رقم 2

حتقق مكتب املجلس من استيفاء العريضة للشروط املطلوبة

اخلطوة الثانية يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
مكتب مجلس 	−

العريضة مت التحقق من استيفائها للشروط املطلوبة 	−األهداف

اإلجراءات
أو العمليات

فحــص امللــف الكامــل للعريضــة والوثائــق املثبتــة املرفقــة بهــا للتحقــق مــن 	−
استيفائها للشروط املطلوبة  

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 120، 121 و122؛	−
املرســوم رقــم 2.16.401 احملــدد لشــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس 	−

اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي يتعــني إرفاقهــا بهــا: املــواد 3 و4.
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رسم بياني رقم 2. ملخص املرحلة الثانية املتعلقة بتدبير العريضة

املرحلة الثانية: مسطرة التحقق من استيفاء العريضة للشروط 
املطلوبة من طرف مكتب اجلهة

األطراف املعنية / املتدخلون يف املسطرة  

العمليات / اإلجراءات

بعد التوصل مبلف العريضة من قبل املدير العام للمصالح:
- إحالة ملف العريضة من طرف رئيس مجلس اجلهة 
املثبتة،  الوثائق  العريضة،  (نص  املجلس  مكتب  على 

مذكرة املدير العام للمصالح).

املـجـلـس مـن اسـتـيـفـاء  يـتـحـقـق مـكــتـب 
بحسب  املـطــلـوبـة  للـشــروط  العـريــضـة 

ما إذا كانت مقدمة:
- من قبل املواطنات واملواطنني،

- أو من إحدى اجلمعيات.

مكتب مجلس اجلهةرئيس مجلس اجلهة
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املرحلة الثالثة: مسطرة قبول العريضة

تتم مسطرة قبول العريضة عبر عدة إجراءات تبدأ بتسجيل العريضة يف جدول أعمال 
املجلس وعرضها على اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة لدراستها، ويخبر رئيس املجلس 

الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية بقبول العريضة. 

املسطرة رقم 3
مسطرة قبول العريضة

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة 	−
مكتب مجلس اجلهة 	−
اللجنة أو اللجان الدائمة للمجلس	−
املدير العام للمصالح	−
مدير شؤون رئاسة املجلس	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−
مجلس اجلهة	−

األهداف

العريضة مت تسجيلها يف جدول أعمال املجلس	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية مت إخباره بقبول العريضة بشكل رسمي	−
العريضة متت دراستها من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة للمجلس 	−
العريضة عرضت على املجلس للتداول واتخاذ قرار بشأنها	−

اإلجراءات
أو العمليات

تســجيل العريضــة يف جــدول أعمــال املجلــس للــدورة العاديــة املواليــة وإحالتهــا 	−
على اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة

دراســة العريضــة مــن طــرف اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة قبــل عرضهــا 	−
على املجلس للتداول يف شأنها

إعداد رسالة قبول العريضة من أجل توقيعها من طرف رئيس مجلس اجلهة	−
ــة 	− ــي للجمعي ــل القانون ــل أو املمث ــة الوكي ــس اجله ــغ مــن طــرف رئيــس مجل تبلي

بقبول العريضة
تداول املجلس اجلماعي يف شأن العريضة واتخاذ القرار بشأنها	−

املراجع 
األساسية

ــق باجلهــات )املــواد مــن 118 إلــى 122(/ 	− القانــون التنظيمــي رقــم 111.14 املتعل
ــوز 2015؛ ــخ 23 يولي ــدة الرســمية عــدد 6380 بتاري اجلري

بتحديــد 	−  ،)2016 أكتوبــر   6(  1438 محــرم   4 يف   2.16.401 رقــم  املرســوم 
شــكل العريضــة املودعــة لــدى رئيــس مجلــس اجلهــة والوثائــق املثبتــة التــي 
يتعــني إرفاقهــا بهــا/ اجلريــدة الرســمية عــدد 6511 بتاريــخ 22 محــرم 1438               

)2016 أكتوبــر   24(
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للدورة  املجلس  أعمال  جدول  يف  إضافية  كنقطة  العريضة  تسجيل   :1.3 توجيهية  بطاقة 
العادية املوالية للمجلس وإحالتها على اللجنة أو اللجان الدائمة

تنص املادة 122 من القانون التنظيمي على أنه يف حالة قبول العريضة، تسجل يف جدول 
أعمــال املجلــس يف الــدورة العاديــة املواليــة، وحتــال إلــى اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة 

لدراستها قبل عرضها على املجلس للتداول يف شأنها. 

واملكتب،  املجلس  رئيس  اختصاص  املجلس من  أعمال  العريضة يف جدول  إن تسجيل 
طبقا للمادة 41 من نفس القانون التنظيمي والتي تنص على ما يلي: 

املادة 41:
يعــد رئيــس املجلــس جــدول أعمــال الــدورات، بتعــاون مــع أعضــاء املكتــب، مــع مراعــاة 

بعــده. و43   42 املادتــني  أحــكام 
يبلــغ رئيــس املجلــس جــدول أعمــال الــدورة إلــى والــي اجلهــة عشــرين )20( يومــا علــى 

األقــل قبــل تاريــخ انعقــاد الــدورة.
تســجل وجوبــا يف جــدول األعمــال العرائــض املقدمــة مــن قبــل املواطنــات واملواطنــني 
واجلمعيــات التــي مت قبولهــا، وفقــا ألحــكام املــادة 122 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، 

وذلــك يف الــدورة العاديــة املواليــة لتاريــخ البــت فيهــا مــن لــدن مكتــب املجلــس.

بعد ذلك، حتال العريضة على اللجنة أواللجان الدائمة املختصة. وتعتبر هذه املرحلة 
إلزامية طبقا ملا تنص عليه املادة 31 من القانون التنظيمي بأنه تعرض النقط املدرجة يف 
جدول أعمال املجلس لزوما على اللجان الدائمة املختصة لدراستها. ويزود رئيس املجلس 

اللجان باملعلومات والوثائق الضرورية ملزاولة مهامهم.

مــن املهــم أيضــا عنــد تبليــغ جــدول األعمــال إلــى والــي اجلهــة طبقــا للفقــرة الثانيــة مــن 
املــادة 41 املشــار إليهــا أعــاله، ومــن بــاب التوضيــح، أن يشــير رئيــس املجلــس يف جــدول 
أعمــال الــدورة إلــى النقطــة أو النقــط املســجلة يف جــدول األعمــال بنــاء علــى عرائــض مت 

تقدميهــا بشــأنها ومت قبولهــا مــن طــرف مكتــب املجلــس.

وجتــدر اإلشــارة إلــى أنــه ميكــن لوالــي اجلهــة، عنــد تبليغــه جــدول أعمــال الــدورة مــن قبــل 
ــي          ــون التنظيم ــن القان ــادة 41 م ــن امل ــة م ــرة الثاني ــه الفق ــص علي ــا تن ــق م ــس وف ــس املجل رئي
رقــم 111.14 املذكــورة أعــاله، أن يقتــرح إضافــة نقــط أخــرى ويتــم إدراجهــا بحكــم القانــون، 

كما تنص على ذلك املادة 42 من نفس القانون التنظيمي.
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املادة 42:

»تــدرج، بحكــم القانــون، يف جــدول أعمــال الــدورات النقــط اإلضافيــة التــي يقترحهــا والي 
اجلهــة، وال ســيما تلــك التــي تكتســي طابعــا اســتعجاليا، علــى أن يتــم إشــعار الرئيــس 

بهــا، داخــل أجــل ثمانيــة )8( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ توصــل الوالــي بجــدول األعمــال«.

من جهة أخرى، ميكن لوالي اجلهة، عند عرض جدول أعمال الدورة عليه، أن يتعرض 
أو صالحيات  اجلهة  اختصاصات  يف  تدخل  ال  األعمال  جدول  مدرجة يف  نقطة  كل  على 

املجلس، طبقا ملا تنص عليه املادة 44 من القانون التنظيمي رقم 111.14.  

املادة 44:
 )…( يتعــرض والــي اجلهــة علــى كل نقطــة مدرجــة يف جــدول األعمــال ال تدخــل يف 
اختصاصــات اجلهــة أو صالحيــات املجلــس، ويبلــغ تعرضــه معلــال إلــى رئيــس مجلــس 
الوالــي  أعــاله، وعنــد االقتضــاء يحيــل   42 املــادة  إليــه يف  املشــار  داخــل األجــل  اجلهــة 
تعرضــه إلــى القضــاء االســتعجالي باحملكمــة اإلداريــة للبــت فيــه داخــل أجــل 48 ســاعة 

بــه. التوصــل  تاريــخ  مــن  ابتــداء 

يتــم البــت املشــار إليــه يف الفقــرة الســابقة بواســطة حكــم قضائــي نهائــي وعنــد االقتضــاء 
بــدون اســتدعاء األطــراف.

ال يتــداول مجلــس اجلهــة، حتــت طائلــة البطــالن، يف النقــط التــي كانــت موضــوع تعــرض 
مت تبليغــه إلــى رئيــس املجلــس مــن قبــل والــي اجلهــة وإحالتــه إلــى القضــاء االســتعجالي 

باحملكمــة اإلداريــة ولــم يتــم بعــد البــت فيهــا. )...(
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اإلجراء رقم 1

تسجيل العريضة يف جدول أعمال املجلس للدورة العادية املوالية
وإحالتها على اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة   	−
مكتب مجلس اجلهة  	−

األهداف

العريضــة مت تســجيلها مــن قبــل مكتــب املجلــس يف جــدول أعمــال الــدورة 	−
العادية املوالية

العريضــة مت التوصــل بهــا مــن طــرف اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة 	−
للمجلس

اإلجراءات
أو العمليات

تســجيل العريضــة يف جــدول أعمــال الــدورة العاديــة املواليــة مــن طــرف مكتــب 	−
املجلس

املختصــة 	− الدائمــة  اللجــان  أو  اللجنــة  إلــى  للعريضــة  الكامــل  امللــف  إحالــة 
للمجلس 

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 31 و41 و122.	−
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بطاقة توجيهية 2.3: إعداد رسالة قبول العريضة من أجل توقيعها من طرف رئيس مجلس 
اجلهة

تنــص املــادة 122 مــن القانــون التنظيمــي علــى مــا يلــي: يف حالــة قبــول العريضــة، تســجل 
يف جــدول أعمــال املجلــس يف الــدورة العاديــة املواليــة، وحتــال إلــى اللجنــة أو اللجــان الدائمــة 
املختصــة لدراســتها قبــل عرضهــا علــى املجلــس للتــداول يف شــأنها. ويخبــر رئيــس املجلــس 

الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية، حسب احلالة، بقبول العريضة. 

ــر العــام  ــول العريضــة مــن طــرف املدي ــم إعــداد رســالة قب ــك يتعــني أن يت ومــن أجــل ذل
للمصالــح أو مديــر شــؤون رئاســة املجلــس مــن أجــل توقيعهــا مــن طــرف رئيــس مجلــس اجلهــة 

أو املفوض له عند االقتضاء.
  

اإلجراء رقم 2

إعداد رسالة قبول العريضة من أجل توقيعها من طرف رئيس مجلس اجلهة

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
املدير العام للمصالح	−

األهداف
رسالة قبول العريضة مت إعدادها  	−
رسالة قبول العريضة مت توقيعها من قبل رئيس مجلس اجلهة 	−

اإلجراءات
أو العمليات

صياغة رسالة قبول العريضة من طرف املدير العام للمصالح	−
توقيع رسالة قبول العريضة من قبل رئيس مجلس اجلهة	−

املراجع 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املادة 122.	−األساسية



دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات40

بطاقة توجيهية 3.3: تبليغ رئيس مجلس اجلهة الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية بقبول 
العريضة بشكل رسمي

تنــص املــادة 122 مــن القانــون التنظيمــي علــى أنــه يخبــر رئيــس املجلــس الوكيــل أو املمثــل 
القانوني للجمعية، حسب احلالة، بقبول العريضة. 

وبنــاء علــى ذلــك، وعــن طريــق املديــر العــام للمصالــح، يتــم تســجيل الرســالة املتضمنــة 
لقــرار قبــول العريضــة بســجل الصــادرات مبكتــب الضبــط للجهــة واالحتفــاظ بنســخة منهــا 
مــع تبليــغ قــرار قبــول العريضــة للوكيــل أو للممثــل القانونــي للجمعيــة رســميا بالعنــوان املدلــى 

به عند تقدمي العريضة. )أنظر منوذج لقرار قبول العريضة بامللحق رقم 5(

اإلجراء رقم 3

تبليغ رئيس مجلس اجلهة الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية بقبول العريضة بشكل رسمي

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
املدير العام للمصالح	−
مكتب الضبط	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−

قرار قبول العريضة مت تبليغه رسميا من قبل رئيس مجلس اجلهة	−األهداف

اإلجراءات
أو العمليات

تســجيل قــرار قبــول العريضــة بســجل الصــادرات مبكتــب الضبــط للجهــة 	−
واالحتفاظ بنسخة منه

تبليــغ قــرار قبــول العريضــة للوكيــل أو للممثــل القانونــي للجمعيــة رســميا 	−
بالعنوان املدلى به عند تقدمي العريضة

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املادة 122.	−
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قبل  املختصة  الدائمة  اللجان  أو  اللجنة  طرف  من  العريضة  دراسة   :4.3 توجيهية  بطاقة 
عرضها على املجلس للتداول يف شأنها

طبقــا للمــادة 31 مــن القانــون التنظيمــي، جتتمــع كل جلنــة دائمــة، بطلــب مــن رئيــس 
املجلــس أو مــن رئيســها أو مــن ثلــث أعضائهــا، لدراســة القضايــا املعروضــة عليهــا. ويف حالــة 
ــس  ــا، يتخــذ املجل ــة دائمــة ألي ســبب مــن األســباب ملســألة عرضــت عليه عــدم دراســة جلن

مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول يف شأنها.

ويكــون رئيــس اللجنــة مقــررا ألشــغالها، ويجــوز لــه أن يســتدعي بواســطة رئيــس املجلــس 
املوظفــني املزاولــني مهامهــم مبصالــح اجلهــة، للمشــاركة يف أشــغال اللجنــة بصفــة استشــارية، 
وميكنــه كذلــك أن يســتدعي للغايــة نفســها بواســطة رئيــس املجلــس وعــن طريــق والــي اجلهــة 
ــة  ــة أو املقــاوالت العمومي ــة أو املؤسســات العمومي ــه موظفــي وأعــوان الدول ــوب عن أو مــن ين

الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.

ــس  ــق بالعريضــة ويوجــه لرئي ــرا عــن أشــغالها يرف ــة املختصــة تقري ــة الدائم ــد اللجن تع
املجلس ليعرض يف دورة املجلس.

اإلجراء رقم 4

دراسة العريضة من طرف اللجنة أواللجان الدائمة املختصة قبل عرضها على املجلس للتداول يف شأنها

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة
األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة	−

األهداف
العريضة متت دراستها من طرف اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة للمجلس 	−
تقرير اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة للمجلس مت إعداده	−

اإلجراءات
أو العمليات

توجيــه طلــب مــن رئيــس املجلــس إلــى اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة بعقــد 	−
اجتماع

عــرض العريضــة مرفقــة بالوثائــق الضروريــة وكافــة املعلومــات املتعلقــة بهــا 	−
على اللجنة أو اللجان الدائمة املختصة 

دراســة اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة للعريضــة وإعــداد تقريــر بشــأنها 	−
يوجه إلى مكتب املجلس

عرض تقرير اللجنة عند انعقاد الدورة العادية املوالية للمجلس	−

املراجع 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 31 و122.	−األساسية
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بطاقة توجيهية 5.3: تداول مجلس اجلهة يف شأن العريضة واتخاذ القرار بشأنها

ــا بدقــة يف  ــات املنصــوص عليه ــا للمقتضي ــه وفق ــة ويتخــذ مقررات ــس اجله ــداول مجل يت
القانون التنظيمي. 

ويجــب التذكيــر أنــه ال يجــوز للمجلــس أو جلانــه التــداول إال يف النقــط التــي تدخــل يف 
نطــاق صالحياتهــم واملدرجــة يف جــدول األعمــال، ويجــب علــى رئيــس املجلــس أو رئيــس 
اللجنــة، حســب احلالــة، أن يتعــرض علــى مناقشــة كل نقطــة غيــر مدرجــة يف جــدول األعمــال 

املذكور. وتتخذ املقررات باألغلبية املطلقة لألصوات املعبر عنها. )املادة 45(

للتذكيــر، ميكــن للمعنــي باألمــر )الوكيــل أو املمثــل القانونــي للجمعيــة( حضــور جلســات 
مجلس اجلهة. )املادة 51(

ويحــرر كاتــب املجلــس محضــرا للجلســات يشــتمل علــى املقــررات التــي اتخذهــا املجلــس. 
ويضمن احملضر يف سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب املجلس.

توقــع املقــررات مــن قبــل الرئيــس والكاتــب وتضمــن بالترتيــب يف ســجل املقــررات حســب 
تواريخها. )املادة 50(

وأخيرا يقوم رئيس مجلس اجلهة بتعليق املقررات يف ظرف عشرة )10( أيام مبقر اجلهة.

اإلجراء رقم 5

تداول مجلس اجلهة يف شأن العريضة واتخاذ القرار بشأنها

اخلطوة الثالثة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة  	−
مجلس اجلهة  	−
كاتب املجلس	−

مجلس اجلهة تداول يف شأن العريضة واتخذ قرارا بشأنها	−األهداف

اإلجراءات
أو العمليات

املجلــس يتــداول يف شــأن العريضــة يف إطــار الــدورة العاديــة املواليــة لقبولهــا 	−
من طرف املكتب

اتخاذ املقرر بشأن العريضة	−
تضمــني املقــرر املتخــذ يف محضــر اجللســات مــن طــرف كاتــب املجلس يف ســجل 	−

احملاضر مرقما ومؤشرا عليه من طرف رئيس املجلس وكاتب املجلس
توقيــع املقــرر مــن قبــل الرئيــس والكاتــب وتضمينــه يف ســجل املقــررات بالترتيب 	−

حسب تاريخه 
تعليق املقررات يف ظرف عشرة )10( أيام مبقر اجلهة.	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املواد 36 و44 و45 و46 و50. 	−
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رسم بياني رقم 3. ملخص املرحلة الثالثة املتعلقة بتدبير العريضة

املرحلة الثالثة: مسطرة قبول العريضة من طرف
 مكتب مجلس اجلهة

املتدخلون يف املسطرة  

العمليات / اإلجراءات

اللجنة أو اللجانمكتب مجلس اجلهة
مجلس اجلهة الدائمة املختصة

دراسـة العـريضـة من طـرف 
اللـجــنـة أو اللـجـان الـدائـمـة 
املخـتـصـة قبل عـرضهـا على 
املجـلس للتـداول يف شـأنـهـا، 

وإعداد تقرير بشأنها

يـتـداول املجلـس يف شـأن 
العــريـضـة ويـتخـذ مقـررا 

بشأنـهـا

يقــوم رئـيـس مجـلـس الـجـهـة 
بــتــبـلـيغ الـوكــيــل أو املــمـثـل 
الـقـانـونـي للجــمـعـيـة بقـبول 

العريضة 

تسجيـل العـريضة يف جدول 
للــدورة  املـجــلــس  أعــمـــال 
الـعـاديـة املـوالـيـة وإحـالـتـهـا 
عـلــى اللــجــنـــة أو اللــجــــان 

الدائمة املختصة

يحــق لــكل املواطنــات واملواطنــني واجلمعيــات ومختلــف الفاعلــني أن يطلبــوا االطــالع علــى 
املقررات )املادة 247(.
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املرحلة الرابعة: مسطرة عدم قبول العريضة

تتمثــل مســطرة عــدم قبــول العريضــة مــن طــرف مكتــب املجلــس يف إصــدار قــرار رفــض 
العريضــة معلــال وموقعــا مــن قبــل رئيــس املجلــس الــذي يبلغــه للوكيــل أو املمثــل القانونــي 

للجمعية.

املسطرة رقم 4

مسطرة عدم قبول العريضة 

اخلطوة الرابعة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة   	−
مكتب مجلس اجلهة   	−
املدير العام للمصالح	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−

األهداف
قرار رفض العريضة املعلل مت إعداده وتوقيعه 	−
قرار رفض العريضة املعلل مت تبليغه للوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−
قرار رفض العريضة املعلل مت تسجيله	−

اإلجراءات
أو العمليات

إعداد قرار رفض العريضة	−
ــة  	− ــس اجله ــة مــن طــرف رئيــس مجل ــي للجمعي ــل القانون ــل أو املمث ــغ الوكي تبلي

بقرار رفض العريضة
تسجيل قرار رفض العريضة	−

املراجع 
األساسية

القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات )املادة 122(.	−
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بطاقة توجيهية 1.4: إعداد قرار رفض العريضة

تنص املادة 122 من القانون التنظيمي على أنه يف حالة عدم قبول العريضة من قبل 
مكتب املجلس، يتعني على الرئيس تبليغ الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية، حسب احلالة، 

بقرار الرفض معلال داخل أجل شهرين )2( ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

وبالتالي يتعني إعداد قرار رفض العريضة معلال من طرف املدير العام للمصالح من أجل 
عرضه على رئيس مجلس اجلهة لتوقيعه. )أنظر منوذج قرار رفض العريضة بامللحق رقم 6(

اإلجراء رقم 1

إعداد قرار رفض العريضة 

اخلطوة الرابعة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
 املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
املدير العام للمصالح	−

قرار رفض العريضة مت إعداده  	−األهداف
قرار رفض العريضة مت توقيعه  	−

اإلجراءات
أو العمليات

تهيء قرار رفض العريضة املضمن بالتعليل من طرف املدير العام للمصالح	−
توقيع قرار رفض العريضة من قبل رئيس مجلس اجلهة	−

املراجع 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املادة 122.	−األساسية
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رئيس مجلس  من طرف  للجمعية  القانوني  املمثل  أو  الوكيل  تبليغ   :2.4 توجيهية  بطاقة 
اجلهة بقرار رفض العريضة

كمــا ســبقت اإلشــارة، يف حالــة عــدم قبــول العريضــة مــن قبــل مكتــب املجلــس، يتعــني علــى 
ــال  ــرار الرفــض معل ــة، بق ــة، حســب احلال ــي للجمعي ــل القانون ــل أو املمث ــغ الوكي ــس تبلي الرئي

داخل أجل شهرين )2( ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

وبنــاء علــى ذلــك، وعــن طريــق املديــر العــام للمصالــح، يتــم تســجيل قــرار رفــض العريضــة 
بســجل الصــادرات مبكتــب الضبــط للجهــة واالحتفــاظ بنســخة منــه مــع تبليــغ القــرار للوكيــل 

أو للممثل القانوني للجمعية رسميا بالعنوان املدلى به عند تقدمي العريضة.

يوصــى بالنســبة لهــذه املرحلــة مــن املســطرة، ويف إطــار نهــج التواصــل والشــفافية، أن 
يقــوم الرئيــس بإخبــار أعضــاء املجلــس بالعرائــض التــي مت تقدميهــا مــن قبــل املواطنــات 
أو املواطنــني او اجلمعيــات والتــي مت رفضهــا مــن طــرف مكتــب املجلــس، وذلــك عنــد 

افتتــاح الــدورة املواليــة التخــاذ قــرارات رفضهــا. 

إدارية  إداري صادر عن سلطة  قرار  العريضة هو  قرار رفض  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
وبالتالي فإنه قابل للطعن أمام احملاكم املختصة طبقا للقانون.

 

الدستور:
الفصـــل 118: »حــق التقاضــي مضمــون لــكل شــخص للدفــاع عــن حقوقــه وعــن مصاحلــه 

التــي يحميهــا القانــون.
كل قــرار اتخــذ يف املجــال اإلداري، ســواء كان تنظيميــا أو فرديــا، مُيكــن الطعــن فيــه أمــام 

الهيئــة القضائيــة اإلداريــة املختصــة.«
القانــون رقــم 41.90 احملــدث مبوجبــه محاكــم إداريــة )الصــادر األمــر بتنفيــذه مبقتضــى 
ــر الشــريف رقــم 1.91.225 صــادر يف 22 مــن ربيــع األول 1414 )10 ســبتمبر 1993(: الظهيـ

املــادة 8: »تختــص احملاكــم اإلداريــة، مــع مراعــاة أحــكام املادتــني 9 و11 مــن هــذا القانــون، 
بالبــت ابتدائيــا يف طلبــات إلغــاء قــرارات الســلطات اإلداريــة بســبب جتــاوز الســلطة.«

املــادة 20: »كل قــرار إداري صــدر مــن جهــة غيــر مختصــة أو لعيــب يف شــكله أو النحــراف يف 
الســلطة أو النعــدام التعليــل أو ملخالفــة القانــون، يشــكل جتــاوزا يف اســتعمال الســلطة، 

يحــق للمتضــرر الطعــن فيــه أمــام اجلهــة القضائيــة اإلداريــة املختصــة.«
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اإلجراء رقم 2

تبليغ الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية من طرف رئيس مجلس اجلهة 
بقرار رفض بالعريضة

اخلطوة الرابعة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
املدير العام للمصالح	−
مكتب الضبط	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−

قــرار رفــض العريضــة مت تبليغــه رســميا مــن قبــل رئيــس مجلــس اجلهــة إلــى 	−األهداف
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية

اإلجراءات
أو العمليات

تبليــغ قــرار رفــض العريضــة للوكيــل أو للممثــل القانونــي للجمعيــة رســميا 	−
بالعنوان املدلى به عند تقدمي العريضة

املراجع 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املادة 122.	−األساسية
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بطاقة توجيهية 3.4: تسجيل قرار رفض العريضة

ــه يتولــى رئيــس مجلــس اجلهــة حفــظ جميــع الوثائــق  ــى أن ينــص القانــون التنظيمــي عل
التــي تتعلــق بأعمــال املجلــس وجميــع املقــررات والقــرارات املتخــذة وكــذا الوثائــق التــي تثبــت 

التبليغ والنشر. املادة )104(

ويتــم تســجيل قــرار رفــض العريضــة املعلــل مــن قبــل املديــر العــام للمصالــح ويتولــى 
الرئيس حفظ نسخة منه وبالوثائق املثبتة للتبليغ بسجل خاص.  

املادة 104
يتولى رئيس مجلس اجلهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال املجلس وجميع 

املقررات والقرارات املتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.

اإلجراء رقم 3

تسجيل قرار رفض العريضة

اخلطوة الرابعة يف مسار التكفل بالعريضةاملرحلة

األطراف
املعنية

رئيس مجلس اجلهة	−
املدير العام للمصالح	−
مكتب الضبط	−
الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية	−

قرار رفض العريضة مت تسجيله يف سجل احملفوظات	−األهداف
مت االحتفاظ بنسخة من قرار الرفض والوثائق التي تثبت التبليغ	−

اإلجراءات
أو العمليات

تســجيل قــرار رفــض العريضــة بســجل الصــادرات مبكتــب الضبــط للجهــة 	−
واالحتفاظ بنسخة منه

حفــظ رئيــس مجلــس اجلهــة لنســخة مــن قــرار الرفــض والوثائــق التــي تثبــت 	−
التبليغ

املراجع 
القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات: املادة 104.	−األساسية
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رسم بياني رقم 4. املرحلة الرابعة املتعلقة بتدبير العريضة

املرحلة الرابعة: مسطرة عدم قبول العريضة
من طرف مكتب مجلس اجلهة

األطراف املعنية / املتدخلون يف املسطرة

العمليات / اإلجراءات

املــديـــــر أو املـديــررئيس مجلس اجلهةمكتب مجلس اجلهة
الــعـام للمصالح

تبليغ قرار الرفض للوكيل أو 
للمـمثـل الـقـانـوني للجـمعـية 
مـن طـرف رئــيـس مــجــلـس 

اجلهة

- إعـداد قـرار الرفض املعلل 
املـديــر الـعــام للمصالح؛

- تــوجـيـهـه القــرار لـرئـيـس 
املجـلـس

- تسجيل القرار مبحفوظات 
اجلـهة بـعد تـوقـيعـه من قـبـل 

الرئيس

- عـدم قبـول العـريضة من 
طرف مكتب املجلس

- توجـيه امللف للـرئيس من 
أجل إصـدار وتـوقـيع القـرار 

وتبليغه

- إعطــاء التوجيهات إلعداد 
قرار الرفض

- توقيع وختم قرار الرفض 
من طرف الرئيس

- يــقــــوم رئـــيــس مــجــلــس 
أو  الوكــيـل  بتـبـلـيغ  اجلهة 
للجـمعـيـة  الـقـانوني  املـمــثـل 
داخل أجل شهرين من تاريخ 

التوصل بالعريضة





الـمـالحق
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ملحق رقم 1 - مقتطفات من الدستور

الفصـل 14:

»للمواطنني واملواطنات، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، احلق يف تقدمي 
اقتراحات يف مجال التشريع.« 

الفصل 15:

»للمواطنني واملواطنات احلق يف تقدمي عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون 
تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا احلق.« 

الفصل 139 )الفقرة الثانية(:

)...( ميكن للمواطنات واملواطنني واجلمعيات تقدمي عرائض، الهدف منها مطالبة 
املجلس بإدراج نقطة تدخل يف اختصاصه ضمن جدول أعماله.«

الفصـل 146:

حتدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

املواطنات  قبل  من   ،139 الفصل  يف  عليها  املنصوص  العرائض  تقدمي  شروط   )...(
واملواطنني واجلمعيات؛« 
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ملحق 2 - مقتطفات من القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات

الباب اخلامس من القسم الثالث: شروط تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني واجلمعيات

املادة 118

طبقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 139 مــن الدســتور، ميكــن للمواطنــات واملواطنــني واجلمعيــات 
أن يقدمــوا وفــق الشــروط احملــددة بعــده، عرائــض يكــون الهــدف منهــا مطالبــة املجلــس بــإدراج نقطــة 

تدخــل يف صالحياتــه ضمــن جــدول أعمالــه.
ال ميكن أن ميس موضوع العريضة الثوابت املنصوص عليها يف الفصل األول من الدستور.

املادة 119

 يراد يف مدلول هذا القانون التنظيمي مبا يلي:
العريضــة: كل محــرر يطالــب مبوجبــه املواطنــات واملواطنــون واجلمعيــات مجلــس اجلهــة بــإدراج نقطــة 

تدخــل يف صالحياتــه ضمــن جــدول أعمالــه؛
ــات واملواطنــون وكيــال عنهــم لتتبــع مســطرة تقــدمي  ــه املواطن ــة أو املواطــن الــذي يعين الوكيــل: املواطن

العريضــة.

الفرع األول: شروط تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني

املادة 120

يجب أن يستويف مقدمو العريضة من املواطنات واملواطنني الشروط التالية:
- أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة يف تقدمي العريضة؛ 

- أن ال يقل عدد التوقيعات على ما يلي:
300 توقيع بالنسبة للجهات التي يبلغ عدد سكانها أقل من مليون نسمة؛  •

400 توقيع بالنسبة للجهات التي يتراوح عدد سكانها بني مليون وثالثة ماليني نسمة؛  •
500 توقيع بالنسبة للجهات التي يتجاوز عدد سكانها ثالثة ماليني نسمة.  •

يتعــني أن يكــون املوقعــون موزعــني بحســب مقــرات إقامتهــم الفعليــة علــى عمــاالت و أقاليــم   •
اجلهــة، شــرط أن ال يقــل عددهــم يف كل عمالــة أو إقليــم تابــع للجهــة عــن 5 يف املائــة مــن العــدد 

املطلــوب.
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الفرع الثاني: شروط تقدمي العرائض من قبل اجلمعيات

املادة 121

 يجب على اجلمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

أن تكــون اجلمعيــة معترفــا بهــا ومؤسســة باملغــرب طبقــا للتشــريع اجلــاري بــه العمــل ملــدة تزيــد علــى 
ثــالث )3( ســنوات، وتعمــل طبقــا للمبــادئ الدميقراطيــة وألنظمتهــا األساســية؛

أن تكون يف وضعية سليمة إزاء القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل؛

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب اجلهة املعنية بالعريضة؛

أن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة.

الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض

املادة 122

تــودع العريضــة لــدى رئيــس مجلــس اجلهــة مرفقــة بالوثائــق املثبتــة للشــروط املنصــوص عليهــا أعــاله 
مقابــل وصــل يســلم فــورا.

حتــال العريضــة مــن قبــل رئيــس املجلــس إلــى مكتــب املجلــس الــذي يتحقــق مــن اســتيفاءها للشــروط 
الــواردة يف املادتــني 120 أو 121 أعــاله، حســب احلالــة.

يف حالــة قبــول العريضــة، تســجل يف جــدول أعمــال املجلــس يف الــدورة العاديــة املواليــة، وحتــال إلــى 
اللجنــة أو اللجــان الدائمــة املختصــة لدراســتها قبــل عرضهــا علــى املجلــس للتــداول يف شــأنها. يخبــر 

رئيــس املجلــس الوكيــل أو املمثــل القانونــي للجمعيــة، حســب احلالــة، بقبــول العريضــة. 

يف حالــة عــدم قبــول العريضــة مــن قبــل مكتــب املجلــس، يتعــني علــى الرئيــس تبليــغ الوكيــل أو املمثــل 
القانونــي للجمعيــة، حســب احلالــة، بقــرار الرفــض معلــال داخــل أجــل شــهرين ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه 

بالعريضة.

يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة والوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بها، حسب احلالة.
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ملحق 3 - مرسوم رقم 2.16.401 صادر يف 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016( 
بتحديد شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس اجلهة

والوثائق املثبتة التي يتعني إرفاقها بها

رئيس احلكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 املتعلق باجلهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015(، والسيما املادة 116 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد املداولة يف مجلس احلكومة املنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(،
رسم ما يلي:

املادة األولى
ميكــن للمواطنــات واملواطنــني واجلمعيــات أن يودعــوا عرائــض لــدى رئيــس مجلــس اجلهــة، وفــق 
الشــروط والكيفيــات املنصــوص عليهــا يف املــواد مــن 121 إلــى 122 مــن القانــون التنظيمــي املشــار إليــه 

ــم 111.14. أعــاله رق
املادة الثانية

تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة 122 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 111.14 يحدد 
شكل العريضة وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم.

املادة الثالثة
يجــب أن ترفــق العريضــة املقدمــة مــن قبــل املواطنــات واملواطنــني بنســخ مــن البطائــق الوطنيــة للتعريــف 

اخلاصــة مبقدمــي العريضة

املادة الرابعة
يجب أن ترفق العريضة املقدمة من قبل اجلمعيات بالوثائق املثبتة التالية:

نسخة من الوصل النهائي املسلم للجمعية، والفروع واملؤسسات التابعة لها عند االقتضاء، أو وثيقة 	 
تثبت أن اجلمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376  

بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات؛

نسخة من النظام األساسي للجمعية؛	 

وثيقــة تثبــت الصالحيــات املخولــة إلــى الشــخص الــذي يتولــى، بإســم اجلمعيــة، تتبــع مســطرة تقــدمي 	 
العريضة.

املادة اخلامسة
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر باجلريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.
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1( يتعني التنصيص على تاريخ تقدمي العريضة وعلى موضوعها يف بداية كل صفحة من صفحاتها.

ملحق باملرسوم رقم 2.16.401 الصادر يف 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016(
شكل العريضة املودعة لدى رئيس مجلس اجلهة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عريضة مودعة لدى رئيس مجلس جهة:................................................................

تاريخ تقدمي العريضة1: ..............................................................................	 

موضوع العريضة1: ....................................................................................	 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

األسباب الداعية إلى تقدمي العريضة واألهداف املتوخاة منها:	 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

 البيانات الشخصية )مبا فيها العنوان والعمالة أو اإلقليم( وتوقيعات مقدمي العريضة 	 
أو املمثل القانوني للجمعية: 

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................



دليل مساطر تدبري العرائض عىل مستوى الجهات58

ملحق 4 - منوذج وصل إيداع العريضة

وصل إيداع عريضة لدى:.................
 

يف يوم: ............................ مت إيداع ملف عريضة موضوعها:.............................. 
............................................ من طرف:

السيد )ة( ................................................................
وكيال عن املواطنات واملواطنني موقعي العريضة بصفته 

ممثال قانونيا للجمعية املسماة........................................................  
احلامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم: ............................................................
عنوانه: ....................................................................................................

ويتضمن ملف العريضة الوثائق التالية:
 	
 	
 	

ملحوظة: ال يعتبر هذا الوصل مبثابة قبول للعريضة من طرف مكتب املجلس.

خامت اجلهة والتاريخ

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة ..................
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ملحق 5 - منوذج قرار قبول العريضة

رئيس )ة( مجلس جهة  .......................

إلى السيد )ة( )االسم الكامل والصفة: الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية(

املوضوع: العريضة املقدمة بتاريخ ............................. موضوعها ...........................

سالم تام بوجود موالنا اإلمام وبعد، 

يشرفني أن أخبركم أن العريضة التي تقدمتم بها يف يوم: ........................................

حــول موضــوع ................................................ وبعــد دراســتها مت قبولهــا مــن طــرف 
لشــهر  العاديــة  الــدورة  أعمــال  جــدول  يف  تســجيلها  مت  وقــد  اجلهــة  مجلــس  مكتــب 

املجلــس.  قبــل  مــن  موضوعهــا  يف  البــت  أجــل  مــن   ..........................

وتقبلوا السيد )ة( احملترم )ة( فائق عبارات التقدير.

خامت الرئيس والتاريخ والتوقيع

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة ..................
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ملحق 6 - منوذج قرار رفض العريضة

رئيس )ة( مجلس جهة .......................

إلى السيد )ة( )االسم الكامل والصفة: الوكيل أو املمثل القانوني للجمعية(

املوضوع: العريضة املقدمة بتاريخ ............................. موضوعها ...........................

سالم تام بوجود موالنا اإلمام وبعد، 

يشرفني أن أخبركم أن العريضة التي تقدمتم بها يف يوم: ........................................

حــول موضــوع ..................................... وبعــد دراســتها مــن طــرف مكتــب مجلــس اجلهــة   
قــد مت رفضهــا وذلــك ل.......................................... )ذكــر الســبب الــذي مت بنــاء عليــه 

اتخــاذ قــرار الرفــض = التعليــل(.  

وتقبلوا السيد )ة( احملترم )ة( فائق عبارات التقدير.

خامت الرئيس والتاريخ والتوقيع

اململكة املغربية
وزارة الداخلية

جهة ..................
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ملحق 7 - االختصاصات الذاتية واملشتركة للجهة

)مقتطف من القانون التنظيمي رقم 111.14(

الباب الثاني: االختصاصات الذاتية 

املادة 81

متــارس اجلهــة اختصاصــات ذاتيــة يف مجــال التنميــة اجلهويــة، كمــا تقــوم بإعــداد وتتبــع تنفيــذ 
برنامج التنمية اجلهوية والتصميم اجلهوي إلعداد التراب.

الفصل األول
التنمية اجلهوية 

املادة 82 

تشتمل االختصاصات الذاتية للجهة يف مجال التنمية اجلهوية على امليادين التالية: 

أ( التنمية االقتصادية: 
دعم املقاوالت؛  -

توطني وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية باجلهة؛  -
تهيئة الطرق واملسالك السياحية يف العالم القروي؛   -

إنعاش أسواق اجلملة اجلهوية؛  -
إحداث مناطق لألنشطة التقليدية واحلرفية؛  -

جذب االستثمار؛  -
إنعاش االقتصاد االجتماعي واملنتجات اجلهوية.  -

ب( التكوين املهني والتكوين املستمر والشغل: 
-   إحــداث مراكــز جهويــة للتكويــن وكــذا مراكــز جهويــة للتشــغيل وتطويــر الكفــاءات مــن 

أجل اإلدماج يف سوق الشغل؛
-   اإلشــراف علــى التكويــن املســتمر لفائــدة أعضــاء املجالــس وموظفــي اجلماعــات 

الترابية.
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ج( التنمية القروية: 
إنعاش األنشطة غير الفالحية بالوسط القروي؛   -

بناء وحتسني وصيانة الطرق غير املصنفة.  -

د( النقل : 
إعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة؛  -

تنظيــم خدمــات النقــل الطرقــي غيــر احلضــري لألشــخاص بــني اجلماعــات الترابيــة   -
داخل اجلهة.

هـ( الثقافة: 
اإلسهام يف احملافظة على املواقع األثرية والترويج لها؛   -

تنظيم املهرجانات الثقافية والترفيهية.  -

و( البيئة: 
تهيئة وتدبير املنتزهات اجلهوية؛   -

وضع استراتيجية جهوية القتصاد الطاقة واملاء؛  -
إنعاش املبادرات املرتبطة بالطاقة املتجددة.  -

ز( التعاون الدولي:

ميكــن للجهــة إبــرام اتفاقيــات مــع فاعلــني مــن خــارج اململكــة يف إطــار التعــاون الدولــي وكــذا 
احلصــول علــى متويــالت يف نفــس اإلطــار بعــد موافقــة الســلطات العموميــة طبقــا للقوانــني 

واألنظمة اجلاري بها العمل.

ــة  ــة بــني جهــة أو مجموعــة جهــات أو مجموعــة اجلماعــات الترابي ــرام أي اتفاقي ال ميكــن إب
ودولة أجنبية.

املادة 83

يضــع مجلــس اجلهــة، حتــت إشــراف رئيــس مجلســها خــالل الســنة األولــى مــن مــدة انتــداب 
املجلس، برنامج التنمية اجلهوية وتعمل على تتبعه وحتيينه وتقييمه.

يحــدد برنامــج التـــنمية اجلهويــة ملــدة ســت ســنوات األعمــال التنمويــة املقــرر برمجتهــا أو 
إجنازهــا بتــراب اجلهــة، اعتبــارا لنوعيتهــا وتوطينهــا وكلفتهــا، لتحقيــق تنميــة مســتدامة ووفــق 
منهــج تشــاركي وبتنســيق مــع والــي اجلهــة بصفتــه مكلفــا بتنســيق أنشــطة املصالــح الالممركــزة 

لإلدارة املركزية.
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يجــب أن يتضمــن برنامــج التنميــة اجلهويــة تشــخيصا حلاجيــات وإمكانيــات اجلهــة وحتديــدا 
ألولوياتهــا وتقييمــا ملواردهــا ونفقاتهــا التقديريــة اخلاصــة بالســنوات الثــالث األولــى وأن 

يأخذ بعني االعتبار مقاربة النوع.

يتعــني أن يواكــب برنامــج التنميــة اجلهويــة التوجهــات االســتراتيجية لسياســة الدولــة وأن 
يعمــل علــى بلورتهــا علــى املســتوى اجلهــوي وأن يراعــي إدمــاج التوجهــات الــواردة يف التصميــم 
اجلهــوي إلعــداد التــراب، وااللتزامــات املتفــق بشــأنها بــني اجلهــة واجلماعــات الترابيــة 

األخرى وهيئاتها واملقاوالت العمومية والقطاعات االقتصادية واالجتماعية باجلهة.

يتــم تفعيــل برنامــج التنميــة اجلهويــة، عنــد االقتضــاء، يف إطــار تعاقــدي بــني الدولــة واجلهــة 
وباقي املتدخلني.

املادة 84

يتعــني علــى اجلهــة مراعــاة مضامــني برنامــج التنميــة اجلهويــة عنــد وضــع امليزانيــة يف اجلــزء 
املتعلق بالتجهيز، يف حدود مواردها.

املادة 85

ميكن حتيني برنامج عمل اجلهة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

املادة 86

حتــدد بنــص تنظيمــي مســطرة إعــداد برنامــج عمــل اجلهــة وتتبعــه وحتيينــه وتقييمــه وآليــات 
احلوار والتشاور إلعداده.

املادة 87

ــة، متــد اإلدارة واجلماعــات الترابيــة األخــرى واملؤسســات  بغيــة إعــداد برنامــج عمــل اجله
واملقــاوالت العموميــة اجلهــة بالوثائــق املتوفــرة املتعلقــة مبشــاريع التجهيــز املــراد إجنازهــا 

بتراب اجلهة.

الفصل الثاني: إعداد التراب

املادة 88

ــراب،  ــم اجلهــوي إلعــداد الت ــة، حتــت إشــراف رئيــس مجلســها، التصمي ــس اجله يضــع مجل
وفــق القوانــني واألنظمــة اجلــاري بهــا العمــل يف إطــار توجهــات السياســة العامــة إلعــداد 
التــراب املعتمــدة علــى املســتوى الوطنــي وبتشــاور مــع اجلماعــات الترابيــة األخــرى واإلدارات 

واملؤسسات العمومية، وممثلي القطاع اخلاص املعنيني بتراب اجلهة.
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تطبيقــا ملقتضيــات الفصــل 145 مــن الدســتور، يســاعد والــي اجلهــة رئيــس مجلــس اجلهــة يف 
تنفيذ التصميم اجلهوي إلعداد التراب.

ــراب  ــة ملجمــوع الت ــة املجالي ــة للتهيئ ــراب وثيقــة مرجعي ــم اجلهــوي إلعــداد الت ــر التصمي يعتب
اجلهوي.

املادة 89

يهــدف التصميــم اجلهــوي إلعــداد التــراب، علــى وجــه اخلصــوص، إلــى حتقيــق التوافــق بــني 
الدولــة واجلهــة حــول تدابيــر تهيئــة املجــال وتأهيلــه وفــق رؤيــة اســتراتيجية واستشــرافية، مبــا 

يسمح بتحديد توجهات واختيارات التنمية اجلهوية، ولهذه الغاية: 

- يضــع إطــارا عامــا للتنميــة اجلهويــة املســتدامة واملنســجمة باملجــاالت احلضريــة 
والقروية؛ 

- يحــدد االختيــارات املتعلقــة بالتجهيــزات واملرافــق العموميــة الكبــرى املهيكلــة علــى 
مستوى اجلهة؛ 

- يحدد مجاالت املشاريع اجلهوية وبرمجة إجراءات تثمينها وكذا مشاريعها املهيكلة.

حتدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد التصميم اجلهوي إلعداد التراب وحتيينه وتقييمه.

املادة 90

يتعــني علــى اإلدارة واجلماعــات الترابيــة واملؤسســات العموميــة واملقــاوالت العموميــة األخــذ 
بعــني االعتبــار مضامــني التصميــم اجلهــوي إلعــداد التــراب يف إطــار برامجهــا القطاعيــة أو 

تلك التي مت التعاقد يف شأنها.

الباب الثالث: االختصاصات املشتركة

املادة 91

متارس اجلهة االختصاصات املشتركة بينها وبني الدولة يف املجاالت التالية:

أ( التنمية االقتصادية:

- حتسني جاذبية املجاالت الترابية وتقوية التنافسية؛
- التنمية املستدامة؛

- الشغل؛
- البحث العلمي التطبيقي.
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ب( التنمية القروية:

- تأهيل العالم القروي؛
- تنمية املناطق اجلبلية؛
- تنمية مناطق الواحات؛

- إحداث أقطاب فالحية؛
- تعميم التزويد باملاء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة.

ج( التنمية االجتماعية:

- التأهيل االجتماعي؛
- املساعدة االجتماعية؛

- إعادة االعتبار للمدن واألنسجة العتيقة؛
- إنعاش السكن االجتماعي؛
- إنعاش الرياضة والترفية.

د( البيئة:

- احلماية من الفيضانات؛
- احلفاظ على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر؛

- احملافظة على املناطق احملمية؛
- احملافظة على املنظومة البيئية الغابوية؛

- احملافظة على املوارد املائية.

هـ( الثقافة:

- االعتناء بتراث اجلهة والثقافة احمللية؛
- صيانة اآلثار ودعم اخلصوصيات اجلهوية؛

- إحداث وتدبير املؤسسات الثقافية.

و( السياحة:

- إنعاش السياحة.
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املادة 92

متــارس االختصاصــات املشــتركة بــني اجلهــة والدولــة بشــكل تعاقــدي، إمــا مببــادرة مــن الدولــة 
أو بطلب من اجلهة.

املادة 93

ميكــن للجهــة، مببــادرة منهــا، واعتمــادا علــى مواردهــا الذاتيــة، أن تتولــى متويــل أو تشــارك يف 
متويــل إجنــاز مرفــق أو جتهيــز أو تقــدمي خدمــة عموميــة ال تدخــل ضمــن اختصاصاتهــا 

الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبني أن هذا التمويل يساهم يف بلوغ أهدافها.
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ملحق 8 - صالحيات مجلس اجلهة

)مقتطف من القانون التنظيمي رقم 111.14(

املادة 96

يفصــل مجلــس اجلهــة مبداوالتــه يف القضايــا التــي تدخــل يف اختصاصــات اجلهــة وميــارس 
الصالحيات املوكولة إليه مبوجب أحكام هذا القانون التنظيمي.

1- التنمية اجلهوية وإعداد التراب واملرافق العمومية

املادة 97

يتداول مجلس اجلهة يف القضايا التالية:

برنامج التنمية اجلهوية؛  -
التصميم اجلهوي إلعداد التراب؛  -

إحــداث املرافــق العموميــة التابعــة للجهــة وطــرق تدبيرهــا طبقــا للقوانــني واألنظمــة   -
اجلاري بها العمل؛

تنظيم إدارة اجلهة وحتديد اختصاصاتها؛  -
إحــداث شــركات التنميــة اجلهويــة املشــار إليهــا يف املــادة 145 مــن هــذا القانــون   -
التنظيمــي أو املســاهمة يف رأســمالها أو تغييــر غرضهــا أو الزيــادة يف رأســمالها أو 

تخفيضه أو تفويته.

2- املالية واجلبايات وأمالك اجلهة

املادة 98

يتداول مجلس اجلهة يف القضايا التالية:
امليزانية؛  -

فتــح احلســابات اخلصوصيــة وامليزانيــات امللحقــة مــع مراعــاة أحــكام املــواد 182   -
و184 و185 من هذا القانون التنظيمي؛

فتــح اعتمــادات جديــدة والرفــع مــن مبالــغ االعتمــادات وحتويــل االعتمــادات داخــل   -
نفس الفصل؛
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حتديــد ســعر الرســوم واألتــاوى ومختلــف احلقــوق التــي تقبــض لفائدة اجلهــة يف حدود   -
النسب احملددة، عند االقتضاء، مبوجب القوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ؛ 

إحداث أجرة عن اخلدمات املقدمة وحتديد سعرها ؛   -
االقتراضات والضمانات الواجب منحها ؛  -

مخصصــات التســيير واالســتثمار املرصــودة لفائــدة الوكالــة اجلهويــة لتنفيــذ املشــاريع   -
املنصوص عليها يف املادة 141 من هذا القانون التنظيمي ؛

تدبير أمالك اجلهة واحملافظة عليها وصيانتها ؛  -
اقتنــاء العقــارات الالزمــة الضطــالع اجلهــة باملهــام املوكولــة إليهــا أو مبادلتهــا أو   -

تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل ؛ 
الهبات والوصايا.  -

3- التعاون والشراكة
املادة 99

يتداول مجلس اجلهة يف القضايا التالية:

أو  الترابيــة  اجلماعــات  ومجموعــات  اجلهــات  إحــداث مجموعــات  املســاهمة يف   -
االنضمام إليها أو االنسحاب منها ؛

اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام واخلاص ؛  -
مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية ؛  -

االنخراط واملشاركة يف أنشطة املنظمات املهتمة بالشؤون احمللية ؛   -
العقود املتعلقة مبمارسة االختصاصات املشتركة واملنقولة ؛  -

احتــرام  إطــار  وذلــك يف  األجنبيــة  الترابيــة  اجلماعــات  مــع  التبــادل  أشــكال  كل   -
االلتزامات الدولية للمملكة.

املادة 100 

 تقــوم الســلطات العموميــة باستشــارة مجلــس اجلهــة يف السياســات القطاعيــة التــي تهــم 
اجلهــة وكــذا التجهيــزات واملشــاريع الكبــرى التــي تخطــط الدولــة إجنازهــا فــوق تــراب اجلهــة، 

وخاصة عندما تكون هذه االستشارة منصوص عليها يف نص تشريعي أو تنظيمي خاص. 

املادة 101 

 يقــوم رئيــس مجلــس اجلهــة بتنفيــذ مــداوالت املجلــس ومقرراتــه، ويتخــذ جميــع التدابيــر 
الالزمة لذلك، ولهذا الغرض:
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ينفذ برنامج التنمية اجلهوية والتصميم اجلهوي إلعداد التراب ؛  -
ينفذ امليزانية ؛  -

يتخــذ القــرارات املتعلقــة بتنظيــم إدارة اجلهــة وحتديــد اختصاصاتهــا، مــع مراعــاة   -
مقتضيات املادة 115 من هذا القانون التنظيمي ؛

يتخذ القرارات املتعلقة بإحداث أجرة عن اخلدمات املقدمة وبتحديد سعرها؛  -
يتخــذ القــرارات ألجــل حتديــد ســعر الرســوم واألتــاوى ومختلــف احلقــوق طبقــا   -

للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ؛
يقوم، يف حدود ما يقرره مجلس اجلهة، بإبرام وتنفيذ العقود املتعلقة بالقروض؛  -

يقوم بإبرام أو مراجعة األكرية وعقود إيجار األشياء ؛  -
يدبــر أمــالك اجلهــة ويحافــظ عليهــا. ولهــذه الغايــة، يســهر علــى مســك وحتيــني   -
األعمــال  بجميــع  ويقــوم  القانونيــة،  وضعيتهــا  وتســوية  أمالكهــا  محتويــات  ســجل 

التحفظية املتعلقة بحقوق اجلهة ؛
يباشر أعمال الكراء والبيع واالقتناء واملبادلة وكل معاملة تهم ملك اجلهة اخلاص ؛  -

ــح رخــص االحتــالل  ــك العمومــي للجهــة ومين ــر املل يتخــذ اإلجــراءات الالزمــة لتدبي  -
املؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري بها العمل ؛

يتخذ اإلجراءات الالزمة بتدبير املرافق العمومية التابعة للجهة ؛  -
يبــرم اتفاقيــات التعــاون والشــراكة والتوأمــة طبقــا ملقتضيــات املــادة 82 مــن هــذا   -

القانون التنظيمي ؛
يعمل على حيازة الهبات والوصايا.  -

ويعتبــر رئيــس املجلــس اآلمــر بقبــض مداخيــل اجلهــة وصــرف نفقاتهــا، ويــرأس مجلســها 
وميثلهــا بصفــة رســمية يف جميــع أعمــال احليــاة املدنيــة واإلداريــة والقضائيــة ويســهر علــى 

مصاحلها طبقا ألحكام هذا القانون التنظيمي والقوانني واألنظمة اجلاري بها العمل.

املادة 102 

 تطبيقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 140 مــن الدســتور، ميــارس رئيــس مجلــس 
اجلهــة، بعــد مــداوالت املجلــس، الســلطة التنظيميــة مبوجب قرارات تنشــر باجلريدة الرســمية 

للجماعات الترابية طبقا ألحكام املادة 251 من هذا القانون التنظيمي.
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ملحق 9 - اإلجراءات املصاحبة

أرضية من أجل تفعيل احلق يف تقدمي العرائض على مستوى اجلهات: 
 املقاربة واإلجراءات

لقــد بــات تفعيــل املقاربــة التشــاركية أحــد الرهانــات األساســية  للجماعــات الترابيــة 
خصوصــا مــا بعــد دســتور 2011 والقوانــني التنظيميــة الثــالث املتعلقــة بهــا. ومــن هــذا املنطلــق، 
إن تفعيــل ممارســة احلــق يف تقــدمي العرائــض والتكفــل بهــا مــن طــرف اجلماعــات الترابيــة، 
الــذي يعتبــر شــكال مــن هــذه الدميوقراطيــة التشــاركية، يجــب أن ينــدرج يف إطــار منظومــة 
مندمجــة ومتكاملــة تأخــذ بعــني االعتبــار البعــد االســتراتيجي مــن خــالل اعتمــاد رؤيــة واضحة 
ــا  ــي فيم ــع املدن ــات املجتم ــني وجمعي ــات واملواطن ــى املواطن ــاح عل ــا يخــص االنفت ــم فيم املعال
يخــص بلــورة السياســات العموميــة احملليــة  والبعد املنهجي والعملــي لتفعيل هذه الدميقراطية 
التشــاركية علــى أرض الواقــع والــذي يشــكل موضــوع هــذا الدليــل أحد جتلياته، هــذا باإلضافة 
إلــى البعــد التدبيــري والتنظيمــي للجماعــة الــذي يجــب أن يتماشــى مــع هــذه الرؤيــة بهــدف 
ــا  ــا وواقع ــة التشــاركية بعــدا عملي ــي مــن شــأنها أن تعطــي الدميقراطي ــق األهــداف الت حتقي

معاشا من طرف املواطنات واملواطنني وجمعيات املجتمع املدني.

أوال : البعد االستراتيجي للدميقراطية التشاركية 

إذا كانــت الدميقراطيــة التشــاركية مــن أحــد الروافــد االساســية للدميقراطيــة التمثيليــة 
وأحــد العناصــر املكملــة لهــا، فاجلهــات أصبحــت مطالبــة باعتمــاد اســتراتيجية واضحــة يف 
هــذا البــاب، تأخــذ بعــني االعتبــار ليــس فقــط التكفــل مبوضــوع العرائــض ولكــن أيضــا مــن 
خــالل اإلجابــة علــى مجموعــة مــن األســئلة أبرزهــا أي مكانــة للمواطنات واملواطنــني وجمعيات 
املجتمــع بالنســبة للجهــة؟ مــا هــي اآلليــات التــي يجــب تفعيلهــا؟ إلــى أي حــد يتــم اســتحضار 
البعــد التشــاركي يف مســطرة إعــداد برنامــج التنميــة اجلهويــة؟ أي دور للهيئــات االستشــارية 
املنصــوص عليهــا يف القانــون التنظيمــي للجهــات؟ كيــف يتــم إعمــال مقاربــة النــوع مــن خــالل 
فتــح مجــال املشــاركة للمــرأة والطفــل وذوي االحتياجــات اخلاصــة وللجمعيــات املهتمــة؟ هــذا 

دون أن ننسى الدعم املوجه للجمعيات وكيفية تفعليه بشكل عادل ومعقلن. 

ويف هذا اإلطار، فاجلهة مطالبة بــ: 

وضــع سياســة تواصــل مســتمرة اجتــاه الســاكنة مــن أجــل إخبارها باملشــاريع املبرمجة   •
حتى يتسنى لها االطالع عليها وجتنب تقدمي عرائض ال فائدة منها ؛
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االعتمــاد علــى وســائل التواصــل احلديثــة لتمكــني املجتمــع املدنــي مــن االطــالع علــى   •
ما تقوم به اجلهة من أعمال ومنجزات ؛

التفاعــل بشــكل إيجابــي مــع املواطنــات واملواطنــني وجمعيــات املجتمــع املدنــي خــالل   •
إعــداد برنامــج التنميــة اجلهويــة مبــا يســمح لهــم التعبيــر بشــكل مباشــر ودقيــق عــن 

رأيهم واهتماماتهم ؛

لــدى  والرفــع  التشــاركية  الدميوقراطيــة  حــول  واملوظفــني  املنتخبــني  حتســيس   •
ــات املتعلقــة  مبمارســة  ــات مــن درجــة فهــم املقتضي ــات واملواطنــني واجلمعي املواطن

احلق يف تقدمي العرائض من خالل مختلف وسائل التواصل. 

ثانيا - اإلطار اإلجرائي اخلاص بالعرائض ونظام التقييم 

1. تصور وإعداد الصيغة النهائية لإلطار اإلجرائي

إحداث وحتديد تنظيم واختصاصات املصلحة أو الهيأة املكلفة بتتبع العرائض يف   •
حدود اإلمكانيات املتاحة. وميكن االكتفاء بتعيني موظف مكلف بذلك يف حالة عدم 

توفر املوارد البشرية الالزمة. 

اتخاذ التدابير واآلليات الكفيلة بتسهيل ممارسة حق تقدمي العرائض، وعلى رأسها:   •

اعتماد املرونة يف تلقي العرائض وفتح إمكانية استكمال ملف العريضة بالوثائق 	 
املرفقة املطلوبة ؛

االكتفاء بالوثائق املرفقة التي ينص عليها املرسوم التطبيقي إذا لم تكن هناك 	 
ضرورة ملحة لطلب وثائق أخرى ؛

فتح احلوار مع مقدمي العرائض حول املواضيع التي تطرحها ودعوتهم يف حال 	 
قبولها بحضور الدورة التي سيتداول املجلس حولها.

إحداث وحتديد مواصفات ووظائف املنصة اإللكترونية املخصصة لنشر املعلومات   •
اخلاصة العرائض املودعة واإلجراءات املتعلقة بها يف حدود اإلمكان ويف حالة توفر 

الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.  

حتديد كيفية جلوء اجلهات إلى الهيئات واإلدارات التي ترى ضرورة طلب رأيها يف   •
املوضوع اذا ما ارتأت املصلحة ذلك.
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2. وضع نظام للتقييم ورفع تقارير إلى املجلس على أساس مؤشرات مناسبة

يتــم حتديــد املؤشــرات املشــار إليهــا بعــده بتنســيق مــع األطــراف املعنيــة مبــا فيهــا ممثلــو 
اإلدارات املعنيــة ومنظمــات املجتمــع املدنــي. ويُأَخــذ ذلــك بعــني االعتبــار يف تصــور وإحــداث 

املنصة اإللكترونية:

أ- مؤشرات تقييم مشاركة املواطنات واملواطنني يف نظام العرائض

املشاركة، واملساواة واإلدماج،  •

النقاش وتأثير املجتمع املدني،  •

إشراك املواطنات واملواطنني يف الشأن العام.  •

ب - مؤشرات أداء اإلدارة ومكتب املجلس يف تدبير وتسهيل ممارسة حق تقدمي العرائض

الشفافية،  •

ردود الفعل،  •

املعلومات املقدمة للمواطنني،  •

آليات للحوار يف مرحلة دراسة العريضة.  •

 






