
 

 

  

                           

 
 النظام الداخلي

 للمجلس الوطني لإلسكان

 

 مقتضيات عامة 

 

 

( 2002يونيو  4)  1423ربيع الأول  22الصادر يف  2. 01.  10.11بناءا عىل املرسوم رمق 

ساكن، حداث اجمللس الوطين للإ  -1423ربيع الأول  24)الصادر بجلريد الرمسية بتارخي  بإ

 منه. 8والس امي املادة  (2002نيو يو  6

 

 

ساكن  .يوافق عىل النظام ادلاخيل للمجلس الوطين للإ
 

 

 

 

 

 

 Royaume du Maroc اململكة املغربية
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 الباب الأول

 

سكـان وتسيـيـر  اجللسـات العامة أأشغال اجمللس الوطنـي للإ

 

 املادة الأوىل:

 

ساكن عىل  ةالعام ةبتاسهر الك ت  عداد حتضري و للمجلس الوطين للإ ات وواثئق رمقر اإ

والتأأكد من اكامتل النصاب القانوين  ورات اجمللسدل العادية والاس تثنائية  تجامتعاالا

قرارات اجمللس الوطين  وتدون وتطبق هاأأعامل ول اوهتئي مشاريع جد والتنظميي  النعقادها،

ساكن وتنسق   أأنشطة خمتلف جلان اجمللس.للإ

عداد تقرير س نوي ةالعام الكتابة قومت كام الأعضاء عليه  يصادق ،هتا وأأعاملهاعن أأنشط بإ

 .أأنظار احلكومةجمللس ويعرض عىل احلارضون يف دورات ا

 

 املادة الثانية:

 

ساكن أأو الاكتب العام للمجلس اس تدعاء بعض الكفاءات  جيوز لرئيس اجمللس الوطين للإ

ا خارهج سواء من االإدارة الوصية أأو من أأو املهنية االإدارية التقنية أأو القانونية أأو العلمية أأو

 للس تعانة خبربهتا أأو جتربهتا يف القضااي املعروضة عليه. و من القطاع اخلاصأأ 

 

 املادة الثالثة:

 

لأعضاء اجمللس  س تدعاءات والواثئق الرضوريةه الايتوج تقوم الكتابة العامة للمجلس ب 

 .الرضورية اللزمةن بنسخ من الواثئق يو لأشخاص املدعل تبعث. كام دوراتهحلضور 
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 ابعة:املادة الر 

 

عند انعقاد  للمجلس يعني رئيس اجمللس الوطين للإساكن وبقرتاح من الاكتب العام

 عاما وانئبا هل. الاس تثنائية مقرراالعادية أأو دورات اجمللس 

 

 

 املادة اخلامسة:

 

ساكن مبا ييل:  يقوم املقرر العام للمجلس الوطين للإ

الوطين للإساكن ومدها  لستنس يق أأعامل املقررين املعينني يف حظرية جلان اجمل -

 عدة اللزمة عند احلاجة؛بملسا

عداد  - ساكن. التقريريقوم املقرر العام بإ  العام للمجلس الوطين للإ

ىل رئيس اجمللس  - ساكن يتعلق بأأشغال جلان اجمللس؛ل الوطينرفع تقرير اإ  لإ

ساكن. بعد املصادقة عىل ىل رئيس اجمللس الوطين للإ  التقارير ترفع اإ

 

 

 اينـالثاب ــبال 

 اإحداث اللجان

 

 :دسةالسااملادة 

 

ساكن حتدثأأن جيوز   خمتصة.جلان  حبظرية اجمللس الوطين للإ

 

 :سابعةال  املادة

 

اختصاصهم وهماهمم ومجيع الفعاليات  ه اللجان من ممثيل أأعضاء اجمللس حسبذتتشلك ه

 املهمتة بملوضوع
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 :ثامنةال  املادة

 

رئاسة  كل بقرتاح منذدامئة و ساكن جلان مققتة ويري حتدث حبظرية اجمللس الوطين للإ 

 أأحد أأعضاءمن بقرتاح ه اللجان ذكام ميكن أأن حتدث ه ،للمجلس الكتابة العامة وأأ اجمللس 

 .أأعضاءعدة أأو  اجمللس

ىل حني ذوفقا لطبيعة أأشغالها وتبقى صلحية ه تركيبهتاحتدد و  ه اللجان سارية املفعول اإ

 لعام للمجلس.حلها بقرار من رئاسة اجمللس أأو  الاكتب ا

 

 :تاسعةال  املادة

 

 .خمتصة للك جلنة اومقرر ايعني الاكتب العام للمجلس رئيس

 

 

 :العارشة املادة

 للقطاعات احلكومية املعنية من طر  رئيس اجمللس ني ويري املنمتنييعني الأعضاء ادلامئ

ساكنال ن الاكتب العام م أأو من طر  السلطة امللكفة بالإساكن وبقرتاح   وطين للإ

يف جمال  خربة وتتوفر عىل مقهلت أأي خشصية برأأي ، كام ميكن الاس تعانة للمجلس

 التعمري. وأأ  االإساكن

 

 :احلادية عرش املادة

أأو  للاكتب العام للمجلس الوطين للإساكن بتنس يق مع رئيس اجمللس الوطينميكن 

اخملتصة حسب طبيعة  اللجانلتعزيز  أ خرينأأن يعني أأعضاء السلطة امللكفة بالإساكن 

 امللفات احملاةل علهيا.

 

 :الثانية عرش املادة

 

يدونون فهيا أأسامء احلارضين  ،يقوم مقررو اللجان بتحضري حمارض لك جلسات اللجان

ه احملارض يف ذوتدون هيوقعون علهيا و والغائبني وملخصات ملناقشات ونصوص القرارات 

 قبل اترخي انعقاد اجللسات املقررة. الأعضاءتطبع وتوزع عىل  أأنجسلت اللجان عىل 
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جامتعات الء اللجان اخملتصة اجلداول الزمنية حيدد الاكتب العام للمجلس بتوافق مع رؤسا

 .اللجان

 

 :الثالثة عرش املادة
 

جبدول الأعامل  مرفقة اللجانشغال اخملتصة بس تدعاءات احلضور لأ  اللجانيتوصل أأعضاء 

 قبل انعقاد الاجامتع.

 

 :الرابعة عرش املادة

 

لسبب من الأس باب حضور أأشغال هذه  كنوااخملتصة اذلين مل يمت  اللجانميكن لأعضاء 

يفاد من ينوب عهنم. اللجان  اإ

 

 

 ثـالـالثالباب 

 الكتابة العامة للمجلس

 

 

 :اخلامسة عرش املادة

 

ساكن بالإضافةتتكون الكتابة ال ىل الاكتب العام من أأطر عليا  عامة للمجلس الوطين للإ اإ

داريةتولت مسقوليات  أأنعىل العمل االإداري وس بق لها  ممترسةذات جتربة وخربة  سواء  اإ

 التعمري.االإساكن أأو يف قطاع 

 

 :السادسة عرش املادة

 

ساكنيعني رئيس اجمللس الوطين  اح من الاكتب العام بقرت  أأو السلطة امللكفة بلقطاع للإ

 .كل بقرار وزيريذو  العامة للمجلس أأعضاء الكتابة
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 :السابعة عرش املادة

 

عادة مراجعته بناءا عىل ة للمجلس يف دورتمت املصادقة عىل النظام ادلاخيل  عادية، وميكن اإ

ثليث الأعضاء يف دورة عادية أأو  رئاسة اجمللس أأو الاكتب العام للمجلس أأو طلب

 اس تثنائية. 

 

 :الثامنة عرش املادة

 

ىلا القرار ذه تنفيذيس ند   ، والاكتب العام للوزارة الوصية،اجمللسرئيس  السادة، اإ

 .للمجلسوالاكتب العام 


