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 تقــــــــــــــديـــــم
 

المتعلق  11.311 رقم من القانون التنظيمي  32طبقا ألحكام المادة 

يصوت المجلس الجماعي عىل نظامه الداخىلي بعد و يدرس  بالجماعات،

إعداده من طرف رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب، وذلك خالل 

 02013 أكتوبر 21ا سهثنائية ليوم دورة ال

 

وط و كيفيات  ي هذا النظام الداخىلي ليحدد شر
وعىل هذا األساس، يأن 

القانونية و أجهزته المساعدة طبقا للمقتضيات  تسيير أشغال المجلس

 بير  مختلف أجهزة المجلس3  كما يحدد كذلك العالقة ما ،الجاري بها العمل

 و يعتير هذا النظام ملزما لكافة أعضاء المجلس وأجهزته المختلفة3 

 

ي الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات  ومت  
 
ظهر ف

القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وجب عىل رئيس المجلس عرض 

ي أقرب دورة له من أجل التداول 
 
وع تعديل هذا النظام عىل المجلس ف مشر

 ابقا للقوانير  الجاري بها العمل3 بشأنه حت  يكون مط

 ب عنه عىل حسن تطبيق مقتضياتهو يسهر رئيس المجلس أو من ينو  

 8عليه من طرف المجلس، ومرور ثمانية أيام ) و ذلك بعد التصويت

 أيام( عىل توصل سلطة الوصاية بهذا النظام دون إبداء أية مالحظة3 
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 الباب األول

 أحكام عامــة
 

ــــ القـــانون جماعــــة ترابيـــة خا ــــعة للقــــانون  1المـــادة  ي بمقتع 
: تعتــــير  جماعـــة ســــيدي إفـــت 

ي المـــادة م و تتمتـــع بالشخصـــية ايعتباريـــة وايســـتقالل ا داري و العـــا
 
مـــن  0المـــاطي طبقـــا لمـــا جـــاء ف

 المتعلق بالجماعات3  .11-11القانون التنظيمي رقم 

  
 
 الباب الثان

 المجلس الجماع  

 تأليف المجلس :الفرع األول

ي مــن  2المــادة 
عضــوا يزاولــون مهــامهم لمــدة ســت  08: يتكــون مجلــس جماعــة ســيدي إفــت 

المتعلـــــق بانتخـــــاب أعضــــــاء مجـــــالس  11311مـــــن القـــــانون التنظـــــيمي رقـــــم  0( ســـــنوات ) المـــــادة 6)

ــــادر  ابيـــة الصـ ــــريف رقـــم  الجماعـــات الي  مـــن ذي الحجـــة  01بتـــاريــــ   ..131131بهنفيـــذ الظهـــير الشـ

ه وتتميمــــه ب  (،0211نــــوفمير  01الموافــــق ل) 11.0  26301القــــانون التنظــــيمي رقـــــم كمــــا تــــم تغيــــير

مــع مراعــاة الحــايت المنصــو  ،)0201 ابريــل 01الموافــق ل) 1110 رمضــان 28بتــاريــــ  الصــادر 

ي 
ي القانون و الت 

 
 3ها إتمام هذه المدةي يمكنهم في عليها ف

  : تنظيم اجتماعات المجلس
 
 الفرع الثان

ي الســنة خــالل أ 3المــادة 
 
ايــر، مــاي : يجتمــع المجلــس و جوبــا ثــالع دورات عاديــة ف شــهر فير

المتعلـــــق بالجماعـــــات( و ذلـــــك بـــــدعوة  .11-11مـــــن القـــــانون التنظـــــيمي رقـــــم  ..أكتـــــوبر )المـــــادة و 

مكتوبـــــة مـــــن رئيســـــه و مصـــــحوبة بجـــــدول األعمـــــال وكـــــذا الوثـــــائق المتعلقـــــة بـــــالنق  المدرجـــــة بـــــه3 

الشـــــهر المحــــدد ينعقـــــاد  وتنعقــــد الــــدورة خـــــالل كــــل أيــــام العمـــــل وذلــــك خـــــالل األســــبوع األول مــــن

ها3 يمكن أالدورة3 و  ي غير
 
 ن يعقدها بصفة اسهثنائية ف

    يمكــن دعــوة المجلــس لالنعقــاد  11.311مــن القــانون التنظــيمي رقــم  6.بموجــب المــادة

ــورة إط ذلـــك، إمـــا بمبـــادرة مـــن الـــرئيس أو عنـــدما يـــتل    ـ ي دورة اســـهثنائية كلمـــا دعـــت الذ 
 
ف

ئل المزمـــــع طلبــــا مـــــن ثلــــا األعضـــــاء المــــزاولير  مهـــــامهم عــــىل األقـــــل، يكــــون مرفقـــــا بالمســــا

 عر ها عىل المجلس قصد التداول3 

  ،ي بعقــد دورة اســهثنائية
إذا رفــض رئــيس المجلــس ايســتجابة لطلــب ثلــا األعضــاء القــات 

ــة ) ـ ( 12وجـــب عليـــه تعليـــل رفضـــه بقـــرار يبلـــم إط المعنيـــير  بـــاألمر داخـــل اجـــل أقصـــاه عشر

 أيام من تاريــــ  توصله بالطلب3 
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 قـة ألعضـاء المجلـس، تنعقـد لزومـا دورة اسـهثنائية إذا قدم الطلب من قبل األغلبيـة المطل

 عىل أساس جدول أعمال محدد خالل خمسة عشر يوما من تاريــــ  تقديم الطلب3 

  من القـانون التنظـيمي  ..كما يمكن عقد هذه الدورة ايسهثنائية كذلك و بموجب المادة

ي هـــذا الشـــأن مـــن عامـــل 11.311رقــم 
 
أو مـــن  لـــيما قعنـــدما يـــتل   المجلـــس طلبـــا مكتوبـــا ف

ي جـــدول أعمـــال تلــــك 
 
ل إدراجهـــا ف ينـــوب عنـــه3 ويكـــون أيضــــا الطلـــب مرفقـــا بـــالنق  المقــــي 

ــة ) الــدورة و كــذا الوثــائق المتعلقــة بــه عنــد ايقتضــاء3  ( أيــام 12و تنعقــد الــدورة خــالل عشر

ويوجـــــه الـــــرئيس إط أعضـــــاء المجلـــــس اســـــتدعاءات الحضـــــور  مـــــن تـــــاريــــ  تقـــــديم الطلـــــب3 

 قل قبل تاريــــ  انعقادها3 ( أيام عىل األ.ثالثة)

ي و نصــف األعضــاء المــزاولير  مهــامهم3  و تنعقــد هــذه الــدورة ايســهثنائية بحضــور أكــي  مــن
 
ف

حالـة عـدم اكتمـال هـذا النصـاب ت جـل الـدورة إط اليـوم المـواطي مـن أيـام العمـل و تنعقـد كيفمـا كــان 

ين3   عدد األعضاء الحاض 

 ( أيام متتالية من أيام العمل3 .ي يمكن أن تتجاوز الدورة ايسهثنائية سبعة ) 

  3إن الدورات ايسهثنائية غير قابلة للتمديد  

يعقد المجلس الجماعي اجتماعاته بمقر قاعة ايجتماعات التابعة للجماعة   : 4المادة 

ي أي مكان 
 
ويمكن للرئيس عند ايقتضاء و باتفاق مع أعضاء المكتب، عقد اجتماعات المجلس ف

 آخر عمومي داخل تراب الجماعة 3 

 3عشر يوما متتالية : ي يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة 5المادة 

 3  ئتبتد ي
ي يتوفر فيها النصاب القانون 

 المدة القانونية للدورة من تاريــــ  الجلسة الت 

: يمكن تمديد الدورة العاديـة بقـرار لـرئيس المجلـس يبلـم إط عامـل ا قلـيم أو مـن  6المادة 

 ينوب عنه فور اتخاذه3 

 التمديـــد 3 و يـــتم ( أيـــام متتاليـــة مـــن أيـــام العمـــل.) ي يمكـــن أن يتجـــاوز هـــذا التمديـــد ســـبعة

 عند ايقتضاء مرة واحدة فق  عن كل دورة 3 

يجـــــب ان تكـــــون جلســـــات  11.311مـــــن القـــــانون التنظـــــيمي  18: تطبيقـــــا للمـــــادة  7المـــــادة 

المجلـــس مفتوحـــة للعمـــوم و يـــتم تعليـــق جـــدول أعمالهـــا و تـــواريــــ  انعقادهـــا بمقـــر الجماعـــة أو عـــير 

 النشر بموقع الجماعة3 

 ـــ ي حـــدود المقاعـــد المتـــوفرة بقاعـــة ايجتمـــاع  العمـــوم أشـــغال يحذ 
 
الجلســـات العموميـــة ف

 3المخصصة لهمو 
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  يمكــن ألي أحــد مــن غــير أعضــاء المجلــس أو العامــل أو مــن ينــوب عنــه وممــثىلي مصــال   ي

 3لمنتخبير  دون إذن من رئيس المجلسالجماعة ولوج المكان المخصص ل

 ي جلســة مفتوحـــة للعمـــوم قــد ي
 
لعامـــل خـــل بالنظـــام العــام، جـــاز إذا تبــير  أن عقـــد اجتمـــاع ف

 "طلب انعقاده بشكل غير مفتول للعموم العمالة أو ا قليم أو من يمثله

: يجوز للمجلس أن يعقد اجتماعا شيـا بـدون مناقشـة، وذلـك بطلـب مـن الـرئيس  8المادة 

 او ثلا أعضاء المجلس3 

  ي الســـطب الـــذي تطلـــب عقـــد جلســـة شيـــة، يمكـــن للـــرئيس باتفـــاق مـــع أعضـــاء  عنـــدما
ينـــت  

ي صيغتها العمومية3 
 
ين أن يعلن عن اسهئناف الجلسة ف  المجلس الحاض 

ـة ) : 9المادة  ( أيـام كاملـة عـىل 12يجتمع المجلس الجماعي بعد توجيـه ايسـتدعاءات عشر

 اقل تقدير3 

 الفرع الثالث : جدول األعمال

عمــــال الــــدورات أيعــــد رئــــيس المجلــــس الجمــــاعي جــــدول  8.بموجــــب المــــادة   : 11المــــادة 

ـون )أبتعاون مع  ي اجـل عشر
 
( يومـا 02عضاء المكتب، ويبلغه إط عامل ا قليم أو من ينوب عنـه ف

ي 8عىل األقل، الذي يتوفر عىل اجل ثمانية)
( أيام للعمـل عـىل أن تـدرج فيهـا المسـائل اي ـافية الـت 

حها عامل ا قل  11.3113من القانون التنظيمي  1.يم، بموجب المادة يقي 

تـــدرج بجـــدول أعمـــال الـــدورات الـــنق  مو ـــوع العـــرائض  المقدمـــة مـــن قبـــل  :  11المـــادة 

ي تم قبولها وفقا ألحكام المـادة 
مـن القـانون التنظـيمي  101المواطنير  والمواطنات والجمعيات الت 

 المتعلق بالجماعات3  11.311

ي قصـد إدراج كـل  :  12المادة   مهـامهم تقـديم طلـب كتـانر
يمكن ألعضـاء المجلـس المـزاولير 

ي صالحيات المجلس بجدول األعمال3 
 
 نقطة تدخل ف

اذا رفــض رئــيس المجلــس ان يــدرج بجــدول األعمــال نقطــة تقــدم بهــا األعضــاء  :  13المــادة 

 فان هذا الرفض يجب ان يكون معلال3 

   حـــة مـــن لـــدن اعضـــاء المجلـــس اط علـــم هـــذا يرفـــع الـــرفض المعلـــل  دراج كـــل مســـالة مقي

ويـدون هـذا الـرفض بعـد ذلـك  األخير عند افتتال الـدورة ليحـاط علمـا بـذلك دون مناقشـة،

 وجوبا بمحذ  الجلسة3 

 ي تـم تقــديم طلـب ادراجهـا مــن قبـل
نصــف  تسـجل وجوبـا بجــدول اعمـال الـدورة الــنق  الـت 

 اعضاء المجلس3 
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توجــه ايســتدعاءات كتابــة مــن طــرف  11.311مــن القــانون  1.تنفيــذا للمــادة  :  14المــادة 

ــة) ( أيــام عــىل األقــل إط العنــوان المـذـل بــه مــن طــرف العضــو 12رئــيس المجلــس داخــل اجــل عشر

ي يمكن بها إثبات هذا ا رسال3 
 لدى مصال  الجماعة بواسطة جميع الوسائل المتاحة الت 

  عمــال و الجدولــة الزمنيــة لجلســة أو جلســات الــدورة يكــون هــذا ا شــعار مرفقــا بجــدول األ

ي شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة3 
 
ي سيتداول المجلس ف

 والنق  الت 

يســــتدعي رئـــــيس المجلــــس الجمـــــاعي  11.311مــــن القـــــانون  ..: عمــــال بالمـــــادة  15المــــادة 

ي أشــغال المجلــس او لجانــه الدائمــة 
 
المــوظفير  المــزاولير  مهــامهم بالمصــال  الجماعيــة للمشــاركة ف

و عــن طريــق الســيد عامــل  اذا طلــب رئــيس اللجنــة ذلــك ويمكنــه كــذلك ان يســتدعي لــنفس الغايــة،

ي و أعـــوان الدولـــة او الم سســـات العامـــة او المقـــاويت العموميـــة ا قلـــيم او مـــن ينـــوب عنـــه مـــوظ
  

ابية للجماعة3   الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الي 

 يمكن ألعضاء المجلس 11.311من القانون التنظيمي  46: بموجب المادة  16 المادة 
، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمـون إليـه ، أسـئلة كتابيـة إط رئـيس  يوجهوا أن  

ي جـــدول أعمـــال الـــدورة 
 
المجلــس حـــول كـــل مســـألة تهـــم مصـــال  الجماعـــة و تســـجل هـــذه األســـئلة ف

ط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر عىل األقل 3   الموالية لتاريــــ  التوصل بها شر
ي ل عضــاء، وتــتم  : 17المــادة   يــتم تكــوين فــرق داخــل المجلــس عــىل أســاس اينتمــاء الحــزنر

 باسم الحزب الذي تنتمي إليه3  تسميتها 

 : وتــتم ا جابــة عــن األســئلة الاتابيــة داخــل أجــل ي يتجــاوز ثالثــة أشــهر 3 و عنــد  18المــادة 

عــدم الجــواب داخــل هــذا األجــل، يســجل الســ ال بطلــب مــن العضــو أو األعضــاء المعنيــير  حســب 

ي الجلســــة المخصصــــة لسجابــــات عــــىل األســــئلة، بحكــــم القــــانون، خــــالل الــــدورة المواليــــة 
 
تيــــب ف الي 

 3  للمجلس الجماعي

: تعــــك الكلمــــة ألحــــد أعضــــاء المجلــــس الجمــــاعي المنتخبــــير  بالجماعــــة ليقــــدم  19المــــادة 

ي جـــدول األعمـــال و ذلـــملخ
 
ك خـــالل مـــدة  ي تجـــاوز صـــا عـــن األســـئلة المطروحـــة حســـب ترتيبهـــا ف

 3خمس دقائق

  ي مـدة ي تتجــاوز تعـك الكلمـة بعـد كــل سـ ال إط رئـيس المجلـس الجمــاعي للجـواب
 
عنـه ف

او ألحــد اطــر الجماعــة أو أحــد أطــر المصــال  الخارجيــة لسجابــة إن اقتضــت  خمــس دقــائق 

ورة لذلك3   الذ 

  يمكـــن إعطـــاء الكلمـــة مـــن جديـــد لعضـــو المجلـــس الجمـــاعي المنتخـــب بالجماعـــة للتعقيـــب

 3  عن جواب رئيس المجلس الجماعي عىل أن ي تتعدى مدة التعقيب دقيقتير 

 ي ظرف ي يتجاوز دقيقتير  يمكن لرئيس المجلس الجماعي الرد عن ال
 
 3تعقيب ف
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لمطروحــة جلســة واحــدة عــن  : ي يمكــن أن يتجــاوز الوقــت المخصــص ل ســئلة ا 12المــادة 

 كل دورة 3 

: ي يجــوز أن يعقــب تقــديم الســ ال  و ا جابــة عليــه أي مناقشــة عامــة أو تعليــق   12المــادة 

 عدا التعقيب والرد عىل التعقيب3 

 3الردود، وجوبا،  من محذ  الدورة: تضمن األسئلة و األجوبة و التعقيبات و  22المادة 

يــتم إشــهار األســئلة واألجوبــة عــن طــرق التعليــق بمقــر الجماعــة ويمكــن أن يــتم  : 32المــادة 

 3 ي
ون   ذلك عن طريق النشر ا لاي 

 الباب الثالث

 مكتب المجلس

 الفرع األول : تأليف المكتب

 

يتكـون أعضـاء المكتـب 11.311من القانون التنظيمي رقم  18: بموجب المادة  42المادة 
 3لمدة انتداب المجلس به و ينتخبونمن الرئيس و نوا

ي 
 
إذا انقطـــع الـــرئيس  او نوابــــه عـــن مزاولــــة مهـــامهم ألي ســــطب مـــن األســــباب المشـــار إليهــــا ف

المتعلـــــق بالجماعــــــات،  11.311مـــــن القـــــانون التنظـــــيمي رقـــــم  02مـــــن المـــــادة  6إط  1البنـــــود مـــــن 

ي حالة انقطاع الرئيس3 
 
، و يحل المكتب بحكم القانون ف وا مقالير   اعتير

   ي
 
ي المراتــــب الـــــدنيا  ف

 
ي النــــواب الـــــذين يوجــــدون ف

حالــــة انقطــــاع نائــــب أو عـــــدة نــــواب يــــرت  

ة إط ي هــذه  المنصــب األعــىل الــذي أصــب  شــاغرا حســب تــرتيبهم مبــاشر
 
، و يقــوم الــرئيس ف

ي 
الحالـــــة بـــــدعوة المجلـــــس ينتخـــــاب النائـــــب أو النـــــواب الـــــذين سيشـــــغلون المناصـــــب الـــــت 

 أصبحت شاغرة بالمكتب3 

  
 اجتماعات المكتب : الفرع الثان 

باســـــتدعاء مـــــن كـــــل يـــــوم خمـــــيس مـــــن أيـــــام األســـــبوع : يجتمـــــع مكتـــــب المجلـــــس   52المـــــادة 

 س3 الرئي

  لـــــرئيس المجلـــــس صـــــالحية اســـــتدعاء عامـــــل ا قلـــــيم أو مـــــن ينـــــوب عنـــــه ور ســـــاء اللجـــــان

نــوابهم لحضــور أشــغال المكتــب، كمــا يجــوز لــه اســتدعاء أي عضــو لجنــة أو أي عضــو مــن و 

ي 
 
 أشغاله3  المجلس للمشاركة ف

  3أس الرئيس اجتماعات المكتب أو من ينوب عنه  يي 
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  لحضور أشغال المكتب3 ر ساء األقسام والمصال  الجماعية يجوز له أيضا استدعاء 

  بالجماعـــــة بالاتابـــــة  مكتـــــب التواصــــل والعالقـــــات العامــــةلـــــرئيس يمكــــن أن يعهـــــد الــــرئيس

 3شغال المكتبا دارية أل 

ي حالــة  : 62المــادة 
 
تعتــير اجتماعــات المكتــب قانونيــة بحضــور أكــي  مــن نصــف أعضــائه و ف

ي هــــــذه الحالــــــة يعتــــــير 
 
، و ف عــــــدم تــــــوفر هــــــذا النصــــــاب، و جــــــب تأجيــــــل ايجتمــــــاع إط اليــــــوم المــــــواطي

ين3 ايجتماع ق  انونيا كيفما كان عدد الحاض 

 الباب الرابع

 لجان المجلس

 اتهاالفرع األول : تأليف اللجان الدائمة واختصاص

يحـــــدع المجلـــــس  11.311مـــــن القـــــانون التنظـــــيمي رقـــــم  01: بموجـــــب المـــــادة  72المـــــادة 

:  أربعة لجان  دائمة وهي

مجة -5 انية والمالية والير  اللجنة المكلفة بالشؤون اإلقتصادية والمير 

يةاللجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية و الثقافية والرياضية  -6  والتنمية البشر

اب والبيئة.  -7  اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد الير

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات.  -8

 

المجلس من  ينتخب 11.311من القانون التنظيمي رقم  06: بموجب المادة  82المادة 

ين رئيسا لكل  بير  أعضاء كل لجنة، و خارج أعضاء المكتب، باألغلبية النسبية ل عضاء الحاض 

 لجنة و نائبا له، و يتم إقالتهما باألغلبية المطلقة ل صوات المعير عنها3 

  3 شي  بالنسبة لبقية أعضاء اللجنة عن طريق تقديم طلبات الي 

  شـي  لر ي الي 
 
السـيي إط تحقيـق مبــدأ  ،لجنـة مـن بـير  اللجـان الدائمـةئاسـة يجـب أن يـراع ف

ي الفصل 
 
 3من الدستور 11المناصفة بير  الرجال و النساء المنصو  عليه ف

 ،مـــــن القـــــانون  06تطبيقـــــا للمـــــادة  و يكـــــون رئـــــيس اللجنـــــة بحكـــــم القـــــانون مقـــــررا ألشـــــغالها

 المتعلق بالجماعات3  11.311التنظيمي 

  ي خمسة أعضاءويحدد عدد أعضاء كل لجنة دائمة
 
 3ف

 ينتمي إط أكي  من لجنة دائمة واحدة3   حق لعضو واحد من أعضاء المجلس أني ي 

  3كما ي يحق لرئيس لجنة دائمة أن يرأس لجنة دائمة أخرى 

  ي حالة غياب رئيس اللجنة
 
 3و عاقه عائق، يقوم نائبه مقامه بجميع مهامهأف

  3نائب بمجرد انتهاء انتداب الرئيستنتهي مهام ال 
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:  29المادة   :  تحدد اختصاصات اللجان الدائمة كما يىلي

مجــة  (5 انيــة والماليــة والير ، اللجنــة المكلفــة بالشــؤون اإلقتصــادية والمير 

 ويعهد إليها ب: 
  انية ي مجال التخطي  والش ون ايقتصادية والمير 

 
ي إعداد برنامج عمل الجماعة ف

 
المساهمة ف
 والمالية3 

 انية والمالية3  تهبع تنفيذ برنامج عمل ي مجال التخطي  والش ون ايقتصادية والمير 
 
 الجماعة ف

  3البحت عىل تمويل المشاريــــع المقررة 
  3ائب وايداءات والواجبات المرخص للجماعة بقبضها قانونيا  الجبايات و الذ 
  3ال الوسائل الواجب استعمالها لتنفيذ المشاريــــع المقررة  اقي 
  3انية ي إعداد المير 

 
 المساهمة ف

  3العمل عىل تنمية موارد الجماعة 
  3العمل عىل تنمية الرصيد العقاري للجماعة 
  الو عية ايقتصادية بالمدينة 
  ال التدابير الالزمة  نعاش ايقتصاد و ايسهثمار المحىلي وكل ما يتعلق بالتنمية ايقتصادية

اقي 
ي هذا المجال3 

 
مجة ف  والخط  المير

 اكة ي مجايت التنمية ايقتصادية3  دراسة اتفاقيات التعاون و الشر
 
 ف

  3دراسة سبل تنمية ايسهثمار بالمدينة 
  ة بمجال التخطي  والش ون ة أو غير مباشر دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشر

مجة3  انية والمالية والير  ايقتصادية والمير 
 

والتنمية اللجنة المكلفة بالشؤون االجتماعية و الثقافية والرياضية  (6
ية  ، و يعهد إليها ب: البشر

  ي مجال الش ون ايجتماعية والثقافية
 
ي إعداد برنامج عمل الجماعة للتنمية ف

 
المساهمة ف

بية والشباب  3والريا ية والي 
  بية ي مجال الش ون ايجتماعية والثقافية والريا ية والي 

 
تهبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة ف

 3والشباب
 لمدينة )ـ صحة ـ شغل (3 متابعة الو عية ايجتماعية با 
 ي ميدان السكن

 
ال التدابير الالزمة ف

 3اقي 
 امج والتنسيق مع الم سسات ايجتماعية  3إعداد الير
 ال تدابير ا نعاش الشغل بالمدينة

 3اقي 
 3دراسة سبل تحسيـن أو اع المرأة و الطفل و األشة 
  3مة و أو اع المعاقير  دراسة سبل ايهتمام و العناية بأو اع الفئات ايجتماعية المحرو 
 اكة من أجل إحداع مركبات اجتماعية باألحياء وم سسات   3دراسة سبل تنفيذ اتفاقيات الشر

بية غير النظامية و محو األمية
 3التعليم األوطي بالم سسات التعليمية ، و الي 

  ي
 
الميدان دراسة طلبات الحصول عىل الدعم السنوي لفائدة المنظمات و الجمعيات العاملة ف

 3ايجتماعي 
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 ي تنجز مشاريــــع مندمجة
 3دعم وتشجيع الجمعيات الثقافية بالمدينة الت 

 امج الثقافية والفنية لتخليد المناسبات الدينية والوطنية  3و ع الير
   3دراسة سبل إحداع وتنشي  فضاءات اجتماعية وترفيهية للمتقاعدين والمسنير 
 ي للمقا

 
 3ومةدراسة سبل إحداع مركب اجتماعي وثقاف

  ة بمجال الش ون ايجتماعية ة وغير مباشر دراسة وتقديم تقارير عن كل ما له عالقة مباشر
بية والشباب  3والثقافية والريا ية والي 

  ي والعلمي  –رب  الصالت بالفعاليات الثقافية والعلمية
 
 3لتنشي  المجال الثقاف

 اع المحىلي والعمل عىل خلق متحف المدينة
 3إحياء الي 

 ال الت  3دابير الافيلة بصيانة المآثر التاريخية بالمدينةاقي 
 ي هذا الباب

 
ه ف اع مع محاولة جمع ما تم نشر ي تهناول الي 

 3تشجيع البحوع الجامعية الت 
 ال إحداع خزانة بلدية مركزية وخزانات األحياء  3اقي 
 ال التدابير الالزمة  حداع منشآت ثقافية بالمدينة

 3اقي 
  ي ذلك

 
ي مع مختلف الجهات الراغبة ف

 
اكة و التبادل الثقاف  3دراسة اتفاقيات الشر

  ي تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية بالمدينة بتنسيق مع فعاليات المجتمع
 
المساهمة ف

ي 
 3المدن 

 3و عية الريا ة بالمدينة بصفة عامة 
 ال سبل تطوير مختلف المجايت الريا ية وصيانتها  3اقي 
 ات الريا ية وصيانتهاالعمل عىل  3 توفير المالعب والتجهير 
 3تنظيم مخيمات وأوراش ولقاءات للشباب 
 احات بشأن تسيير وتنشي  مركز ا يواء

 3تقديم اقي 
  3ي بالمدينة

ال التدابير الالزمة  نجاز مركب ريات 
 اقي 
  3تنظيم ايام دراسية وندوات حول الموا يع الثقافية والتنموية بالمدينة 
 ل تنظيم تظاهرات ريا ية بالمدينة3 دراسة سب 
  3العمل عىل رب  الصالت بير  شباب المدينة و مثيله وطنيا و دوليا 
  3بية و التكوين و التأهيل و ا دماج  دعم أوراش الي 

 

اب .   (7  و يعهد إليها ب:  اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد الير
 ي إعداد برنامج عمل

 
اب3  المساهمة ف ي مجال التعمير وإعداد الي 

 
 الجماعة ف

  3اب والبيئة ي مجال التعمير وإعداد الي 
 
 تهبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة ف

 تهبع أعمال البناء والتعمير بالمدينة 
  ي

 تدعيم المراقبة ا دارية للحيلولة دون انهشار البناء الشي و العشوان 
 المعمار و البناء دراسة  واب  التعمير وجمالية 
 ال الحلول المناسبة لها  دراسة المشاكل الناتجة عن تنفيذ تصاميم التهيئة واقي 
 دراسة مشاريــــع إعادة الهيكلة العمرانية 
 ي المتدهور

 دراسة إعادة تأهيل المدينة العتيقة و تجديد النسيج العمران 
 دراسة طرق المحافظة عىل الخصوصيات الهندسية المحلية و إنعاشها 
  دراسة مشاريــــع تذيف و معالجة المياه العادمة و مياه األمطار والحماية والوقاية من

ها  المخاطر الطبيعية كالفيضانات وغير
 دراسة تدابير محاربة عوامل انهشار األمراض المعدية 
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  دراسة تدابير محاربة جميع أشكال التلوع و ا خالل بالبيئة 
 3ة الصحية و النظافة العموميةدراسة األنظمة العامة الجماعية للوقاي 
 3تطوير و تنويــــع خدمات المكتب الصحي البلدي 
  3دراسة تدابير تطوير التطهير الصلب و معالجة إشكالية المطرل العمومي البلدي 
  3السهر عىل نظافة المدينة ورونقها وجماليتها 

 

 اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات.  (8
  3ي مجال المرافق العمومية والخدمات

 
ي إعداد برنامج عمل الجماعة ف

 
 المساهمة ف

  3ي مجال المرافق العمومية والخدمات
 
 تهبع تنفيذ برنامج عمل الجماعة ف

  ي، والسير و دراسة سبل تطوير و تدبير ا نارة العمومية للمدينة ،والنقل العمومي الحذ 
 الجوين ، وتشوير الطرق العمومية3 

 ة التدابير الخاصة بحماية وتأهيل الفضاءات الطبيعية للمدينة3 دراس 
  ة بمجال المرافق العمومية ة وغير مباشر دراسة وتقديم تقارير عن كل ماله عالقة مباشر

 والخدمات3 
 ال التدابير الالزمة لخلق من

اء والحدائقاقي  هات  اطق خذ  والعناية  والمحافظةوالمني  
 بالموجود منها3 

  3ال التدابير الالزمة لتعميم شبكة الوادي الحار بالمدينة، و التطهير السائل والصلب
 اقي 
  اتخاذ التدابير للقيام بحمالت توعية السكان و عىل مستوى المرافق العمومية فيما يخص

 حفظ الصحة و البيئة3 
 

اللجنة  رئاسة تسند 11.311من القانون التنظيمي رقم  .0:  بموجب المادة  13المادة 

يةالمكلفة بالشؤون االجتماعية و الثقافية والرياضية  ي  والتنمية البشر
 
للمعار ة، وف

ي أعضاء المجلس لشغل هذا 
 
شي  لباف حالة عدم وجود عضو من المعار ة يفت  الي 

 المنصب باسهثناء رئيس المجلس3 

 ي حضــور جلســات اللجــان و إن لــم يكــن عضــوا بهــا، ولــه أن يبــدي آراءه  لكــل
 
عضــو الحــق ف

ي التصويت بصفة اسهشارية بعد اسهئذان رئيس الجلسة و 
 
 3دون أن يكون له الحق ف

  يخــــير عامـــــل ا قلــــيم أو مـــــن ينـــــوب عنــــه باجتماعـــــات اللجـــــان الدائمــــة و يمكنـــــه أو لممثلـــــه

 لحال3 حضور أشغالها بصفة اسهشارية ان اقتع  ا

  
 اجتماعات اللجان الدائمة : الفرع الثان 

أو من رئيس بمقر الجماعة بدعوة مكتوبة من رئيسها  : تجتمع اللجان الدائمة 13المادة 

ي أعضائها عىل األقل3  المجلس
ي من ثلت  ي اختصاصاتها أو بطلب كتانر

 
ي تدخل ف

 لدراسة القضايا الت 

 سـاعة عـىل األقـل قبـل موعـد ايجتمـاع و يشـار  18ايستدعاء إط كـل أعضـاء اللجنـة  يوجه

ي ايستدعاء إط جدول األعمال
 
 وتاريــــ  وساعة ومكان انعقاد ايجتماع3  ف

  ي حالــــة ايســــتعجال، يمكــــن تقلــــيص هــــذا األجــــل إط
 
ســــاعة، ويعلــــق موعــــد ومكــــان  01و ف

ي عند ايقتضاء3 اجتماع اللجنة بمقر الجماعة وعن طريق النشر اي
ون   لاي 
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بمن فيهم  : تعتير اجتماعات اللجان صحيحة بحضور أكي  من نصف أعضائها 23المادة 

، و إذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل ايجتماع إط اليوم المواطي الرئيس أو من ينوب عنه

ي نفس التوقيت المشار إليه بايستدعاء  من أيام العمل
 
ي هعىل أن ينعقد ف

 
ذه الحالة يعتير ، وف

ين  ايجتماع صحيحا  يطة حضور رئيس اللجنة أو من ينوب  كيفما كان عدد األعضاء الحاض  شر

 عنه3 

  ي خـالل ايجتمـاع والـذي يجـب أن ينحذـ يسهر رئيس اللجنـة عـىل تنظـيم النقـاش
 
إطـار   ف

وتفت  ألجل ذلـك يئحـة التـدخالت  النقطة المدرجة بجدول األعمال مو وع المناقشة،

ي  (دقــــائق1ن ي تتجــــاوز مــــدة التــــدخل خمــــس )أترتيــــب تســــجيلهم عــــىل حســــب 
 
التــــدخل  ف

ي 
ي التدخل الثان 

 
 .األول وخمس دقائق ف

ي إطار جلسات غير عمومية: تمارس اللجان الدائمة أ 33المادة 
 
 3عمالها ف

  يجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض األشخا  ذوي ايختصا  لحضـور أشـغالها إذا كـان

ي اتخــاذ القــرار المناســب بخصــو  المو ــوع المعــروض مــن شــأن ذلــك أن 
 
يفيــد اللجنــة ف

 عليها 3 

ي حدود43المادة 
 
ي القضايا المعرو ة عليها ف

 
 : تدرس اللجان الدائمة وتبدي رأيها ف

ي جدول أعمالهااختصاصاتها و
 
ي نطاق المسائل المدرجة ف

 
 .رف الرئيسمن ط ف

 3للجنة أن تقدم توصيات و ملتمسات يمكن 

 3هابعد المصادقة علي قارير و التوصيات و الملتمسات من طرف رئيس اللجنة إط رئيس المجلس الجماعي مباشر تقدم الت 

 التقــارير والتوصــيات و الملتمســات لــدى رئاســة المجلــس )مصــلحة أعمــال المجلــس  تــودع

ي 
 
ي تقـــرر خاللهـــا إدراجهـــا ف

ــة أيـــام عـــىل األقـــل قبـــل تـــاريــــ  افتتـــال الـــدورة الـــت  ـ بالجماعـــة( عشر

 جدول األعمال3 

  ي حالة ايستعجال، يمكن تقليص هذا
 
 3األجل إط ثالثة أيام عىل األقل ف

 م تقــــــارير و توصــــــيات و ملتمســــــات اللجــــــان إط أعضــــــاء يســــــهر رئــــــيس المجلــــــس عــــــىل تبليــــــ

 3لمجلس الجماعي قبل الجلسة العامةا

  ي ايختصاصــات المســندة إليــه
 
ي يســول للجنــة أن تحــل محــل المجلــس الجمــاعي و تقــرر ف

 3انير  و األنظمة الجاري بها العملبمقتع  القو 

تتخذ اللجان  الدائمة قراراتها و تصادق عىل التقارير المنبثقة عنها باألغلبية  : 53المادة 

 المطلقة ل صوات المعير عنها 3 

  3 ي
اع العلت   و يتم التصويت بايقي 

  3 ي حالة تعادل األصوات، يرج  الجانب المنتمي إليه رئيس اللجنة
 
 ف
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 ، و يوقعه رئيس اللجنة الدائمة إثر كل اجتماع: يحرر محذ  جلسات اللجان 63المادة 

 3يو ع المحذ  المذكور رهن إشارتهمو  ،لنيا عىل أعضاء اللجنةبعد قراءته ع

ي، و قراراتها داخلية: إن نشاط اللجان الدائم 73المادة  ها و  ة عمل تحضير ي يجوز نشر

 3أو إبالغها للعموم

: يستدعي رئيس اللجنة بواسطة رئيس المجلس الجماعي الموظفير  المزاولير   83المادة 

ي أشغال اللجنة، و يمكنه كذلك أن يستدعي لنفس 
 
مهامهم بالمصال  الجماعية للمشاركة ف

ي و أعوان 
الغاية، بواسطة رئيس المجلس و عن طريق عامل ا قليم او من ينوب عنه ، موظ  

ابية الجماعية 3 الدولة  أو الم سسات العامة ا  لذين يشمل اختصاصهم الدائرة الي 

ي المناقشة يحذ  مدير مصال  الجماعة أعمال اللجان و يمكنه أن يتدخل  :39المادة 
 
ف

 3بإذن من رئيس اللجنة

 الفرع الثالث: اللجان المؤقتة

يمكن للمجلس  11.311من القانون التنظيمي رقم  01و بموجب المادة : 14المادة 

ال من  ورة إط ذلك، باقي  تأليف لجان مو وعاتية م قتة لدراسة مسائل محددة، كلما دعت الذ 

 المجلس3 

 الم قتـــة بدقـــة، و ي يجـــوز أن يعهـــد  يتعـــير  تحديـــد المهـــام الموكولـــة للجـــان المو ـــوعاتية

لهذه اللجان بـأي اختصـا  مخـول للجـان الدائمـة3 ويجـب أن يضـم ممـثال واحـدا عـن كـل 

لجنـــة دائمـــة، ويرأســـها عضـــو ي يـــرأس لجنـــة دائمـــة و خـــارج أعضـــاء المكتـــب 3 و يجـــب أن 

ي تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص 3 
 
 يراع ف

 ـــــ صـــــالحية اللجـــــان المو ـــــوعاتية ال ي
ي تنقع 

م قتـــــة بمجـــــرد اســـــهيفاء دراســـــة المســـــائل الـــــت 

 أحدثت من أجلها و إيداع تقريرها 3 

،يجوز أن تشكل 11.311من القانون التنظيمي رقم  011: بموجب المادة  14المادة 

لجنة م قتة لتقعي الحقائق يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو تدبير أقسام 

ما يهم تدبير ش ون الجماعة، و إطالع المجلس عىل نتائج  ومصال  الجماعة أو عموما كل

 أعمالها3 

 ممثـل عـن القسـم  ،ب الـرئيس، مـدير المصـال  الجماعيـةو تتألف هذه اللجنة من أحد نوا

 3و المصلحة المعنية بمو وع التقعي أ

 ي غضــون شــهر عــىل األقــل مــن إحــمتهــا و هــذه اللجنــة م قتــة بطبيعتهــا، وتنــتهي مه
 
داثها ف

 3قريرها لدى المجلسبإيداع ت
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  ي وقــائع تكــون مو ــوع متابعـــات قضــائية مادامــت هـــذه
 
و ي يجــب تشــكيل هــذه اللجنـــة ف

ي اقتضــت 
ي الوقــائع الــت 

 
ي ف
المتابعــات جاريــة، كمــا ان مهامهــا تنــتهي فــور فــت  تحقيــق قضــان 

 تشكيلها 3 

   3 ي أقرب دورة لمناقشته
 
 يدرج تقرير اللجنة ف

 نصف عدد األعضاء المزاولير  مهامهم عىل األقل3  و تحدع هذه اللجنة بطلب من 

 الباب الخامس
 تسيير المجلس

  الجلسات
 
 الفرع األول : تنظيم حضور األعضاء ف

 

: ي تكون مداويت المجلس صحيحة إي بحضور أكي  من نصف عدد أعضائه  24المادة 

 المزاولير  مهامهم عند افتتال الدورة3 

  ي عنــــد افتتــــال الــــدورة وكــــل تخلــــف ل عضــــاء عنــــد حضــــور
يــــتم احهســــاب النصــــاب القــــانون 

جلســات الــدورة أو ا نســحاب منهــا ألي ســطب مــن األســباب خــالل انعقادهــا ي يــ ثر عــىل 

وعية النصاب وذلك إط حير  انتهائها3   مشر

ء يعتير حضور أعضا 11.311من القانون التنظيمي رقم  .6بموجب المادة  :34المادة 

 المجلس دورات المجلس إجباريا3 

: يوقع أعضاء مجلس الجماعة عىل سجل وورقة الحضور قبل افتتال أشغال 44المادة 

 الجلسة 3 

: يتعير  عىل األعضاء الذين تعذر عليهم حضور اجتماعات المجلس أن يبعثوا 54المادة 

 3رئيس يعر ون فيها سطب عدم حضورهمبرسالة إط ال

  ي بـــاألمر عـــىل أنظـــار المجلـــس قصـــد  اعتـــذار يقـــوم الـــرئيس بعـــرض
الموافقـــة عليـــه أو المعـــت 

 3رفضه

األعضاء الذين تغيبوا عن حضور أشغال دورات المجلس بدعوى  : يتعير  عىل64المادة 

اعتير عدم توصلهم بايستدعاء، أن يشعروا رئيس المجلس بذلك، بواسطة رسالة مضمونة و إي 

 3عدم حضورهم تغيبا بدون عذر

: كل عضو لم يلب ايستدعاء لحضور ثالع دورات متتالية أو خمسة دورات 74 المادة

ر يقبله المجلسبص ،  يعتير مقاي بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة فة متقطعة دون مير

 3 11.311من القانون التنظيمي رقم  .6هذه ا قالة، وفقا للمادة 
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ي حالة غياب كاتب المجلس ونائبه 84المادة 
 
ي حالة رفضهما : ف

 
أو عاقهما عائق أو ف

ين للقيام بهذه المهام3   القيام بمهامهما، يعير  الرئيس أحد األعضاء الحاض 

  : تنظيم المناقشات
 الفرع الثان 

يفتت  الرئيس و ، التداوطي  رئاسة المجلس أو من ينوب عنه : يتوط الرئيس49المادة 

جلساته أو عند عدم اسهنفاذه باتفاق مع تمها عند اسهنفاذ جدول األعمال و الجلسات و يخت

ين، و ي  3سهر شخصيا عىل حسن سير المناقشاتاألعضاء الحاض 

 كــل دورة مــن دورات المجلــس يعهــد إط مكتــب المجلــس بتحديــد الجلســات المخصصــة ل

و تحديــــــد عــــــددها و المــــــدة الزمنيــــــة لكــــــل جلســــــة عــــــىل حــــــدة مــــــع تضــــــمير  ذلــــــك  الجمــــــاعي 

 3ا قليم أو من ينوب عنه بايستدعاء الموجه ألعضاء المجلس و السيد عامل

 3و توقيت انعقاد الجلسة الموالية قبل رفع كل جلسة، يخير الرئيس المجلس بتاريــــ 

عند بداية كل  الجماعية عنهأو من ينوب أو مدير المصال   : يقدم الرئيس 15المادة 

ي قام بها3 للمجلس دورة عادية تقريرا إخباريا 
 حول األنشطة واألعمال الت 

ي جدول األعمال، حسب ترتيبها: يعرض الرئيس للمناقشة النق  المدر 15المادة 
 
 3جة ف

 ال من الرئيس و تغيير  يمكن تيب باقي   3المجلس موافقة أغلبيةهذا الي 

: قبل بداية مناقشة أي نقطة من نق  جدول األعمال، يدعو الرئيس، عند 25المادة 

النق  المعرو ة عىل ايقتضاء، ر ساء اللجان إط تقديم ملخص عن التقارير المعدة بشأن 

 3أنظار المجلس

  ي التــدخل حســب طلــبهم و ترتيــب
 
يعــكي الــرئيس الكلمــة بعــد ذلــك إط األعضــاء الــراغبير  ف

ي يئحة الت
 
ي يمسكها كاتب المجلستسجيلهم ف

 3دخالت و الت 

  3ند ايقتضاء، لمناقشة نفس النقطةيئحة إ افية، ع يجوز فت 

 ي نفــس المو ــوعي يجــوز ألي عضــو أن يهنــاول الكل
 
 مــن مــرتير  ف

غــير أنــه  ، تعقيــبمــة أكــي 

يمكـــن ايســـتماع لنـــواب الـــرئيس و ر ســـاء اللجـــان المعنيـــير  بالمســـألة مو ـــوع المناقشـــة،  

 3ذلككلما طلبوا 

ي بداية الجلسة 35المادة 
 
 المدة الزمنية المخصصة للمتدخلير  : يمكن للرئيس أن يحدد ف

ي دقيقتير  )
 
ي هذه الحالة يتعير  عليهم أندقائق( 20والمحددة ف

 
ة المسمول  3 و ف ي يتجاوزوا الفي 

 (213، فيما ي يمكن تجاوز مدة التعقيب دقيقة واحدة )بها 
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العضو ي عالقة له بالمو وع الذي تجري حوله المناقشة، : إذا تبير  أن تدخل 45المادة 

 جاز للرئيس وحده تنبيهه إط ذلك3 

  إذا عـــــاد المتـــــدخل للخـــــروج عـــــن المو ـــــوع أمكـــــن للـــــرئيس منعـــــه عـــــن الكـــــالم طيلـــــة مـــــدة

ي نفس المو وع المطرول للمناقشة3 
 
 الجلسة ف

 

ي نطاق نقطة 55المادة 
 
ي التدخل و باألولوية ف

 
نظام، عىل أي يتجاوز : لكل عضو الحق ف

 وذلك بإذن من الرئيس إذا تبير  له صواب التدخل3  تدخله دقيقة واحدة،

: يجب أن تنصب نقطة نظام عىل سير المناقشة أو جدول األعمال أو مسألة 65المادة 

 أولية أو ذات أسبقية أو تفسير التصويت أو التذكير بتطبيق القانون و النظام الداخىلي للمجلس3 

   أن مو ــــــوع نقطــــــة نظــــــام ي عالقــــــة لــــــه بهــــــذه األمــــــور، فــــــ ن الــــــرئيس يطلــــــب مــــــن  إذا تبــــــير

المتدخل التوقف عـن الكـالم، فـ ن لـم يمتثـل، وجـب تطبيـق مقتضـيات الفقـرة الثانيـة مـن 

 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات3  18المادة 

 الفرع الثالث : تنظيم الجلسات

ي أن يطرد م : يسهر الرئيس عىل النظام و له75المادة 
 
ن بير  الحضور كل شخص الحق ف

 3يخل بالنظام

 العمــــل  يســــتدعي الــــرئيس الســــيد العامــــل أو مــــن ينــــوب عنــــه للتــــدخل فيمــــا إذا تعــــذر عليــــه

ام النظام ة عىل احي   3مباشر

  ي يجــــــوز للــــــرئيس طــــــرد  اي عضــــــو مــــــن أعضــــــاء المجلــــــس مــــــن الجلســــــة 3 غــــــير أنــــــه يمكــــــن

ين طــرد كــل عضــو مــن الجلســة للمجلـس أن يقــرر، دون مناقشــة، بأغلبيــة ا ألعضــاء الحــاض 

، وذلــك  م بمقتضــيات القـانون و النظــام الـداخىلي
يخـل بالنظــام و يعرقـل المــداويت وي يلـي  

 3إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس بعد 

الذين يقاطعون أو يهاجمون زمالءهم أثناء  : يذكر الرئيس العضو أو األعضاء85المادة 

 3مراعاة اينضباطالكلمة بوجوب تناولهم 

:  إذا وقع ما من شأنه أن يخل بالسير العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض 59المادة 

 .األعضاء أمكن للرئيس رفع الجلسة

: إن أعضاء مجلس الجماعة مس ولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من أعمال  16المادة 

 ورات العادية و ايسهثنائية 3 أو تذفات تقع تحت طائلة المتابعة القضائية أثناء جلسات الد
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 3لسة م قتا عند حلول أوقات الصالة: يمكن للرئيس أن يرفع الج16المادة 

: يمنع استعمال أجهزة الهسجيل السمعية أو السمعية البذية دون إذن مسبق 26المادة 

 من رئيس المجلس، ويمكن للكاتب استعمال هذه األجهزة بغرض توثيق الجلسات3 

 كيفية التصويت عىل المقرارات  : لفرع الرابعا

 3تصويت حق شخعي ي يجوز تفويضه: ال36المادة 

ي قاعدة يتخاذ جميع مقررات المجلس بموجب المادة 46المادة 
: يعتير التصويت العلت 

وي يمكن تناول الكلمة  ،3ويعير عنه برفع اليد أو بالوقوف 11.311من القانون التنظيمي رقم  6

ي هذه العملية أثناء عملية التصويت إي برسم عملية ) نقطة نظام (
 
 3 للتنبيه إط خلل ف

: يعاين رئيس المجلس نهيجة التصويت بعد قيام الكاتب بعملية احهساب 56المادة 

 األصوات المؤيدة و الرافضة و الممتنعة3 

ي القضايا : تتخذ المقررات باألغلبية المطل66المادة 
 
قة ل صوات المعير عنها ما عدا ف

ي المادة  1إط  1من 
 
المتعلق  11.311من القانون التنظيمي رقم  .1المنصو  عليها ف

ط يعتمادها األغلبية المطلقة ل عضاء المزاولير  مهامهم 3 
ي يشي 

 بالجماعات و الت 

 ن تعــادل  األصــوات عنــد تعــادل األصــوات  تــرج  كفــة الجانــب المنــتمي إليــه الــرئيس، إي أ

ي 
 
 حالة امتناع الرئيس عن التصويت، يعد رفضا للنقطة المعرو ة عىل التصويت 3 ف

اجع عن 76المادة   3التصويت بعد إجرائه بكيفية صحيحة: ي يص  الي 

 3لكلمة أثناء إجراء عملية التصويت: ي يقبل أي طلب تدخل أو أخذ ا86المادة 

،يسلم رئيس مجلس 11.311القانون التنظيمي رقم من  ..0: وفقا للمادة 69المادة 

الجماعة نسخة من محاض  الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل الخمسة عشر 

ي هذا الشأن لدى مصلحة  ( يوما الموالية يختتام الدورة عىل ابعد تقدير،11)
 
بعد ايداع طلب ف

 وصل بالهسلم3  و مقابل أعمال المجلس بالجماعة ي شر عليه رئيس المجلس،

 الباب السادس
 هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

ي هيئة اسهشارية  17لمادة ا
اكة مع فعاليات المجتمع المدن  : يحدع المجلس الجماعي بشر

تدع هيئة المساواة وتكاف  الفر  ومقاربة النوع  تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل 

 مبادئ المساواة وتكاف  الفر  ومقاربة النوع3 
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تتكون هيئة المساواة وتكاف  الفر  ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إط  :17المادة 

حهم رئيس المجلس الجماعي جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع الم
ي يقي 
 3دن 

يحدد عدد أعضاء الهيئة باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلير  المحليير   :27المادة 

 وبالهشاور معهم3 

ي تشكيل الهيئة المعايير التالية: يأخذ بعير  ا :37المادة 
 
 يعتبار ف

  بالمائة للنساء من مجموع  31مقاربة النوع االجتماع  حيث يتم تخصيص نسبة
 أعضاء الهيئة لضمان المساواة؛

  ،تحديد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة ) أشخاص ذوو احتياجات خاصة
 مسنون...(؛ أطفال،

 ؛ المكانة والسمعة داخل  المجتمع المحىل 
 ية؛   ميدان التنمية البشر

 
 التجربة ف

 -؛   مجال النوع االجتماع 
 
ة ف  الخير

 ؛  
 التنوع المهن 

 االرتباط بالجماعة؛ 

تجتمع هيئة المساواة وتكاف  الفر  بمقر الجماعة بدعوة كتابية من رئيسها أو  :47المادة 

ي السنة3 
 
ي أعضائها، وتعقد الهيئة اجتماعير  عىل األقل ف

ي من ثلت   بناء عىل طلب كتانر

يتوط رئيس الهيئة أو من ينوب عنه تحديد تواريــــ  اجتماعات الهيئة وجدول  :57المادة 

   أعمالها باتفاق مع أعضائها3 

:يوجه ايستدعاء إط كل أعضاء الهيئة ثالثة أيام عىل األقل قبل موعد ايجتماع، 67 المادة

ي ايستدعاء إط جدول األعمال3 
 
 ويشار ف

تعتير اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور نصف أعضائها إذا تعذر توفر هذا  :77 المادة

ي هذه ال
 
، وف حالة، يعتير ايجتماع صحيحا  النصاب، وجب تأجيل ايجتماع إط اليوم المواطي

ين  .كيفما كان عدد الحاض 

ي جلسات غير عمومية3  الهيئة تجتمع :87 المادة
 
 ف

يجوز لرئيس الهيئة أن يأذن لبعض األشخا  ذوي ايختصا  لحضور  :79 المادة

ي اتخاذ القرار المناسب بخصو  المو وع 
 
أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد الهيئة ف

 ها3 المعروض علي
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ي مجال  : 18 المادة
 
يمكن للهيئة تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة ف

 اختصاصاتها3 

تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق عىل التقارير المنبثقة عنها بأغلبية األصوات  :18المادة 

ي 3 
اع العلت   المعير عنها3 ويتم التصويت بايقي 

  ي حالـــــة تعـــــادل األصـــــوات، يـــــرج  الجانـــــب المنـــــتمي
 
وتـــــدون نتـــــائج  إليـــــه رئـــــيس الهيئـــــة،وف

ي محذ  ايجتماع3 
 
 التصويت ف

 يعير  الرئيس مقرر للهيئة ونائبا له، يتوط تحرير محاض  اجتماعات الهيئة3  :28  المادة

ورية من قاعة  :38 المادة يوفر رئيس المجلس الجماعي للهيئة وسائل العمل الذ 

ي 
 
  حدود ا مكانيات الموجودة3 لالجتماعات ومكاتب ولوازمها وأطر وكتابة خاصة ف

يحرر محذ  لجلسات الهيئة عقب كل اجتماع، ويوقعه رئيس الهيئة بعد  : 48ة الماد

 قراءته علنيا عىل أعضاء الهيئة3 ويو ع المحذ  المذكور رهن إشارتهم3 

ه وي إبالغه إط العموم:  58المادة  ي داخىلي ي يجوز نشر  .إن نشاط الهيئة عمل تحضير

ي نطاق : 68المادة 
 
ي حدود اختصاصاتها وف

 
تدرس الهيئة القضايا المعرو ة عليها ف

ي جدول أعمالها3 يمكن للهيئة أن تقدم لمجلس الجماعة توصيات 
 
المسائل المدرجة ف

 وملتمسات3 

ي القضايا و المشاريــــع  :78 المادة
 
تبدي الهيئة رأيها، بطلب من المجلس أو رئيسه ف

ي لها  المتعلقة بالمساواة وتكاف  الفر 
، وتقوم بتجميع المعطيات الت  ومقاربة النوع ايجتماعي

ي   صلة بهذه الميادين من أجل دراستها وإعداد توصيات
 
بشأن إدماج مقاربة النوع ايجتماعي ف

 برامج الجماعة3 

تودع التقارير والتوصيات والملتمسات من طرف رئيس الهيئة أو نائبه لدى  :88المادة 

3  رئيس المجلس الذي يسهر   عىل تبليغها إط أعضاء المجلس الجماعي

يقوم رئيس المجلس الجماعي بصفة دورية بإخبار أعضاء الهيئة بمآل   :89المادة 

 3احاتهاتوصياتها وملتمساتها واقي  
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 السابعالباب 

 اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

بالجماعات، يحدع  من القانون التنظيمي المتعلق 111تطبيقا ألحكام المادة  :19المادة 

مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والهشاور لتمكير  المواطنات والمواطنير  والجمعيات من 

ي إعداد برنامج عمل الجماعة وتهبعه3 
 
 المساهمة ف

يمكن لرئيس المجلس الجماعي بتعاون مع أعضاء المكتب، عقد لقاءات  :19المادة 

( مع المواطنات  والمواطنير  والفاعلير  ايقتصاديير  وايجتماعيير   عمومية)مرتير  أو أكي 

ي اختصاصات الجماعة وايطالع عىل 
 
ي لدراسة موا يع عامة تدخل ف

وجمعيات المجتمع المدن 

امج التنموية المنجزة أو  آرائهم بشأنها وكذا  خبار المواطنات والمواطنير  والمعنيير  بالير

ي طور ا نجاز3 
 
 الموجودة ف

 بـــادرة مـــن الـــرئيس أو مـــن الفـــاعلير  المعنيـــير  أو مـــن طـــرف هيئـــة تمثـــل يـــنظم هـــذا اللقـــاء بم

 3  المواطنات والمواطنير 

  يمكـــن لـــرئيس المجلـــس الجمـــاعي أن يســـتدعي ر ســـاء اللجـــان المعنيـــة أو نـــوابهم لحضـــور

 هذه الجلسات،

يحدد رئيس المجلس مكان وتاريــــ  وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه :29المادة  

أيام عىل األقل قبل  . طراف المعنية وتعليق موعد هذا اللقاء بمقر الجماعةالدعوة إط األ 

 يخير الرئيس عامل العمالة أو ا قليم بمكان انعقاد هذا اللقاء ومو وعه3  انعقاده

يمكن ألعضاء المجلس حضور هذه اللقاءات ، ويعير  رئيس المجلس أحد  :39المادة 

ي الجماعة  عداد 
 تقرير حول أشغال هذا اللقاء والتوصيات الصادرة عنه3 األعضاء أو أحد موظ  

ي المواد :49المادة 
 
يمكن لرئيس المجلس عرض تقارير اللقاءات والجلسات المشار إليها ف

ي جدول أعمال الدورة الموالية للمجلس الجماعي 
 
أعاله، عىل مكتب المجلس قصد إدراجها ف

 للتداول بشأنها3 

ي المواد أعاله طابعا ي يمكن أن تكهسي ال :59المادة 
 
لقاءات والجلسات المشار إليها ف

سياسيا أو انتخابيا، أو تكون بطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة3 ويتحمل أعضاء 

كما أن هذه  بة أثناء ايجتماعات المذكـــورةالمجلس الجماعي المس ولية حول أفعالهم المرتك

ية ي يمكن  ها3 اللقاءات مجرد أعمال تحضير ي محاض 
 
 الطعن ف
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 الباب الثامن
 أحكــام ختاميــة

 تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة:  لفرع األولا

ي تتوفر  :69المادة
ات الت  يضع رئيس المجلس قائمة تتضمن القاعة أو القاعات والتجهير 

ي يمكن و عها رهن إشارة لجان المجلس وهيئاته3 
 عليها الجماعة والت 

رئيس المجلس جدوي زمنيا يعلق بمقر الجماعة، يبير  فيه تاريــــ  شغل يضع :79المادة

ي سهشغلها والمدة الزمنية المخصصة لها3 
 القاعة أو القاعات والهيئة أو الهيئات الت 

  ا
 تعديل النظام الداخىل  :  لفرع الثان 

يمكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء عىل طلب من الرئيس أو :89المادة

 ثلا األعضاء المزاولير  مهامهم بالمجلس3 بطلب موقع من 

ي الممارسة أن بعض مقتضياته مخالفة للمقتضيات : 99المادة 
ي حالة ظهور ف 

ف 

وع تعديل  القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس المجلس بإعداد مشر

ي أقرب دورة له من أجل التداول بشأنه  
هذا النظام ويعر ه عىل المجلس ف 

 قة عليه حت  يكون مطابقا للقوانير  الجاري بها العملوالمصاد

وع التعديل عىل المجلس لدراسته والتصويت عليه:111المادة   طبقا يعرض مشر

 لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات3 

  بتاريــــخ : .........................                              
  سيدي إفن 

 
 وحـرر ف

 رئيـس المجلـس الجماع                                                                 


