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الن ظام الد اخلً:
الباب األول  :أحكام عامة
المادة  71طبما لممتضٌات المادة  23من المانون التنظٌمً رلم  112311المتعلك بالجماعات ،درس مجلس
جماعة سطات هذا النظام الداخلً الذي أعده الرئٌس بتعاون مع أعضاء مكتب المجلس ،وذلن خالل دورته
االستننائٌة المنعمدة بتارٌخ  31أكتوبر 33231
المادة ٌ 73حدد هذا النظام شروط وكٌفٌات تسٌٌر أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبما للممتضٌات
المانونٌة الجاري بها العمل ،كما ٌحدد العاللة بٌن مختلف أجهزة المجلس3
المادة  72تطبٌما ألحكام الفمرة األخٌرة من المادة  23من المانون التنظٌمً للجماعاتٌ،عتبر هذا النظام ملزما
لكافة أعضاء المجلس 3
المادة ٌ7 1سهر رئٌس المجلس أو من ٌنوب عنه على حسن تطبٌك ممتضٌات هذا النظام وذلن بعد التصوٌت
علٌه من طرف المجلس3
الباب الثانً  :مكتب المجلس
المادة ٌ 7 2نعمد المكتب بصفة عادٌة مرتٌن فً الشهر وبصفة استننائٌة كلما دعت الضرورة إلى ذلن
بطلب من الرئٌس أو نلث أعضائه وبجوز له أن ٌستدعً الموظفٌن المزاولٌن مهامهم بالمصالح الجماعٌة أو
أي مستشار جماعً للمشاركة بصفة استشارٌة وٌمكنه كذلن أن ٌستدعً لنفس الغاٌة عن طرٌك السلطة
اإلدارٌة المحلٌة موظفً وأعوان الدولة والمإسسات العمومٌة الذٌن ٌشمل اختصاصهم الدائرة الترابٌة
للجماعة 3
المادة  3تعتبر اجتماعات المكتب صحٌحة بحضور أكنر من نصف أعضائه وفً حالة عدم توفر هدا
النصاب وجب تؤجٌل اإلجتماع إلى الٌوم الموالً من أٌام العمل وفً هده الحالة ٌعتبر اإلجتماع لانونٌا كٌفما
كان عدد الحاضرٌن 3
المادة ٌ7 4موم الرئٌس بتعاون مع أعضاء المكتب بتحضٌر جدول أعمال اجتماعات المكتب 3
ٌترأس الرئٌس اجتماعات المكتب وٌسهر على تطبٌك واحترام جدول األعمال وعند غٌابه ٌموم بهده المهمة
أحد نوابه حسب ترتٌبهم 3
ٌتم اتخاذ المرارات خالل اجتماع المكتب بالتوافك أو بؤغلبٌة األعضاء الحاضرٌن وفً حالة تعادل األصوات
ترجح الكفة التً صوت إلى جانبها الرئٌس أو من ٌموم ممامه 3
المادة ٌ 7 5سهر كل عضو فً المكتب تبعا لمهمته على تطبٌك وتنفٌذ المرارات المتخذة وٌلتزم بتمدٌم تمرٌرا
عن ذلن إلى المكتب 3
المادة ٌ 7 6تحمل كل نائب من نواب الرئٌس المسإولٌة الكاملة فً المٌام باألعمال المنوطة به بممتضى
المانون أول ممتضى التفوٌض الممنوح له وفما للمانون المنظم للعمل الجماعً  ،وٌلتزم بالسهر على التدبٌر
الجٌد للمطاع المفوض له ضمانا للسٌر العادي للمرفك العمومً 3
المادة ٌ7 12مكن للمكتب أن ٌكون لجانا خاصة لدراسة لضاٌا معٌنة وتنتهً صالحٌتها برفع تمرٌرها إلى
المكتب 3
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الباب الثالث :اجتماعات المجلس
 /1دورات المجلس
المادة ٌ 711عمد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أنناء نالث دورات عادٌة فً السنة خالل أشهر فبراٌر وماي
وأكتوبر ،وتحدد مواعٌدها على الشكل التالً7
 األسبوع األول من شهر فبراٌر األسبوع األول من شهر ماي األسبوع األول من شهر أكتوبر3إذا تعذر ألي سبب من األسباب عمد دورة من الدورات العادٌة داخل األجل المحدد لها لانونا ٌعمد المجلس
دورة استننائٌة لدراسة النمط المدرجة فً جدول أعمال هذه الدورة العادٌة حسب أهمٌتها وطابعها
االستعجالً ،فً حٌن ٌمكن إدراج بالً النمط فً ألرب دورة ٌعمدها المجلس 3كما ٌمكن عمد الدورات
االستننائٌة للمجلس وفك الممتضٌات و الكٌفٌات المنصوص علٌها فً المواد  23و  24من المانون التنظٌمً
 112-11المتعلك بالجماعات 3
المادةٌ 713عمد المجلس اجتماعاته بممر الجماعة ،وٌمكن للرئٌس عند االلتضاء وبعد استشارة أعضاء
المكتب ،عمد اجتماعات المجلس فً أي مكان آخر داخل تراب الجماعة وبالطرٌمة المناسبة3
تتحدد المدة الزمنٌة لكل جلسة فً خمس ساعات كحد ألصى  ،وتبتدئ وجوبا على الساعة النالنة بعد الزوال
من ٌوم انعمادها3
وإذا لم ٌستنفذ المجلس دراسة النمط المدرجة بجدول أعمال الجلسة ،تستؤنف دراسة النمط المتبمٌة ضمن
جدول أعمال الجلسة الموالٌة ،وإذا كا ن األمر ٌتعلك بجلسة أخٌرة للمجلس تستؤنف فً الٌوم الموالً من أٌام
العمل3
المادة 712تكون الجلسات العامة للمجلس عمومٌة 3وٌجوز للمجلس ،وذلن بطلب من الرئٌس أو نلث أعضاء
المجلس أوعامل العمالة أو اإلللٌم أو من ٌمنله  ،أن ٌمرر،بدون منالشة ،عمد اجتماع غٌر مفتوح للعموم3
ٌتم التصوٌت على المرار المتعلك بعمد جلسة غٌر مفتوحة للعموم بااللتراع العلنً وباألغلبٌة المطلمة
لألعضاء الحاضرٌن.
فً حالة إلرار جلسة غٌر مفتوحة للعمومٌ ،تعٌن على الرئٌس أن ٌؤمر بإخالء الماعة من العموم ومن ممنلً
وسائل ا إلعالم وجمٌع األشخاص الذٌن ال عاللة لهم بالنمطة أو النمط موضوع المنالشة ،لبل متابعة أشغال
الجلسة3
المادة 7 11عندما ٌنتفً السبب الذي تطلب عمد جلسة غٌر مفتوحة للعموم ٌمكن للمجلس وفك نفس الشكلٌات
بالمادة  12أعاله استئناف الجلسة فً صٌغتها العمومٌة3
 /3االستدعاءات
المادة  715توجه االستدعاءات لحضور دورات المجلس كتابة من طرف رئٌس المجلس إلى العنوان
المصرح به من طرف العضو لدى مصالح الجماعة بواسطة جمٌع الوسائل المتاحة التً ٌمكن بها إنبات
التوصل باالستدعاء
المادة  716توجه االستدعاءات بصفة فردٌة إلى كافة أعضاء المجلس مصحوبة بجدول أعمال الجلسة أو
الجلسات التً سٌعمدها المجلس وبتمارٌر اللجان والونائك ذات الصلة بالنمط المدرجة فً جدول األعمال3
وٌحدد باالستدعاء ٌوم وساعة ومكان االجتماع3
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 /2جدول األعمال
المادة ٌ 717عد رئٌس المجلس جدول األعمال بتعاون مع أعضاء المكتب ،وٌموم بإرساله إلى أعضاء
المجلس عشرة أٌام على األلل لبل انعماد الدورة3
ٌعلك جدول أعمال الجلسات وتارٌخها وتولٌتها بممر الجماعة وٌنشر بموالع وصفحات التواصل الرسمٌة
للجماعة3
 /1األسئلة الكتابٌة الموجهة من لبل أعضاء مجلس الجماعة
المادة ٌ 718مكن ألعضاء المجلس بصفة فردٌة أو عن طرٌك الفرٌك الذي ٌنتمون إلٌه توجٌه أسئلة كتابٌة
لرئٌس المجلس حول كل مسؤلة تهم مصالح الجماعة3
ٌجب أن ٌتمٌز السإال بوحدة الموضوع وأن ال ٌتضمن توجٌه تهم أو تجرٌح أو شتم أو لذف إلى جهة معٌنة
أو أن ٌهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أعضاء الجماعة أو ألربائه3
تودع األسئلة المذكورة مولعة من طرف العضو أو الفرٌك المعنً لدى رئاسة المجلس وترتب حسب تارٌخ
التوصل بها وتسجٌلها3
المادة ٌ 719جٌب رئٌس المجلس أو أحد نوابه عن األسئلة المبرمجة فً الجلسة المخصصة لذلن3
تعطى الكلمة خالل الجلسة المخصصة للجواب عن األسئلة الكتابٌة لصاحب السإال لتمدٌم ملخص عن
السإال فً مدة ال تتجاوز نالث دلائك3
ٌتولى الرئٌس أو من ٌنوب عنه اإلجابة عن السإال الكتابً فً مدة ال تتجاوز ستة دلائك3
ٌمكن لصاحب السإال التعمٌب على الجواب فً مدة ال تتجاوزأربع دلائك3
ٌمكن للرئٌس أو أحد أعضاء المكتب الرد على التعمٌب فً مدة ال تتجاوز أربع دلائك3
المادة ٌ 720درج السإال الكتابً والجواب الممدم من لبل رئٌس المجلس أو نائبه فً محضر الجلسة ،وٌنشر
فً المولع اإللكترونً للجماعة 3كما ٌعلك ملخص السإال الكتابً وملخص الجواب بممر الجماعة لمدة نمانٌة
أٌام بعد انتهاء دورة المجلس3
المادة  721إذا تغٌب العضو الذي تمدم بالسإال الكتابً بصفة فردٌة أو عاله عائك جاز أن ٌنوب عنه
أحدأعضاء المجل س فً عرض هذا السإال شرٌطة التوفر على تفوٌض مكتوب من العضو المتغٌب ،وإذا لم
ٌتمكن من ذلن ٌإجل عرض السإال إلى الدورة الموالٌة للمجلس الجماعً3
المادة  722الٌجوز أن ٌعمب السإال والجواب عنه والتعمٌب أٌة منالشة عامة أو تعلٌك3
المادة ٌ 723مكن لرئٌس المجلس الجماعً باتفاق مع أعضاء المكتب ضم مجموعة من األسئلة الكتابٌة التً
تجمع بٌنها وحدة الموضوع وأن ٌمدم جوابا موحدا عنها3
المادة ٌ 7 24جوز لرئٌس المجلس رفض اإلجابة عن األسئلة الخارجة عن اختصاصات المجلس وصالحٌات
رئٌسه ،وٌبلغ ذلن إلى المعنً باألمر خالل انعماد الدورة3
ال باب الرابع :تسٌٌر المجلس
 /1تنظٌم حضور األعضاء فً الجلسات
المادة  725تطبٌما للمادة  34من المانون التنظٌمً رلم 112311المتعلك بالجماعاتٌ ،عتبر حضور أعضاء
مجلس الجماعة دورات المجلس إجبارٌا3
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ٌولع أعضاء المجلس بعد دخولهم لماعة االجتماع ولٌس لممر الجماعة ،على ورلة الحضور لبل افتتاح
أشغال الجلسة ،وٌمكن لألعضاء الذٌن التحموا بماعة االجتماع بعد بداٌته التولٌع على ورلة الحضور
والمشاركة فً المداوالت3
المادة ٌ 726خصص بماعة االجتماع مكان لجلوس رئٌس المجلس ونوابه ،وٌجلس عامل العمالة أو اإلللٌم أو
من ٌمنله بجانب رئٌس المجلس3
 /3رفع الجلسات7
المادة ٌ 7 27مكن للرئٌس أن ٌرفع الجلسة مإلتا بمبادرة منه أو بطلب من نلث األعضاء الحاضرٌن ،وفً
هذه الحالة ٌحدد الرئٌس مدة هذا التولف على أن ال تمل عن خمس دلائك وال تزٌد عن خمسة عشر دلٌمة3
 /2النصاب المانونً7
المادة  728التكون مداوالت المجلس صحٌحة إال بحضور أكنر من نصف عدد أعضائه المزاولٌن مهامهم
عند افتتاح الدورة3
إذا لم ٌكتمل النصاب المانونً للمجلس خالل خمس وأربعٌن دلٌمة من موعد الجلسة بعد استدعاء أولٌ ،وجه
استدعاء نان فً ظرف نالنة أٌام على األلل وخمسة أٌام على األكنر بعد الٌوم المحدد لالجتماع األول ،وٌعد
التداول صحٌحا بحضور أكنر من نصف عدد األعضاء المزاولٌن مهامهم عند افتتاح الدورة3
إذا لم ٌكتمل فً االجتماع النانً النصاب المانونً المشار إلٌه أعالهٌ ،جتمع المجلس بالمكان نفسه ،وفً
الساعة نفسها بعد الٌوم النالث الموالً من أٌام العمل 3وتكون مداوالته صحٌحة كٌفما كان عدد األعضاء
الحاضرٌن3
ٌحتسب النصاب المانونً عند افتتاح الدورة ،وكل تخلف لألعضاء عن حضور جلسات الدورة أو االنسحاب
منها ألي سبب من األسباب خالل انعمادها الٌإنر على مشروعٌة النصاب وذلن إلى حٌن انتهائها3
إذا كان عدم توفر النصاب المانونً خالل الجلسة األولى سٌإنر على تارٌخ انعماد الجلسة أو الجلسات
الموالٌةٌ ،مكن لرئٌس المجلس بتعاون مع أعضاء المكتب تغٌٌر تارٌخ انعماد الجلسة أو الجلسات الموالٌة
وإخبار أعضاء المجلس بذلن3
 /1كتابة الجلسات7
المادة ٌ 729ساعد كاتب المجلس أو نائبه رئٌس المجلس  ،خاصة فً عملٌة احتساب النصاب المانونً عند
افتتاح الجلسات ،وتالوة جدول األعمال ،وكذا تتبع عملٌة التصوٌت واحتساب نتٌجة التصوٌت على
الممررات المتخذة3
المادة 730فً حالة غٌاب كاتب المجلس ونائبه أو عالهما عائك أو فً حالة رفضهما المٌام بمهامهما ٌعٌن
الرئٌس أحد األعضاء الحاضرٌن لٌموم بذلن3
 /2تنظٌم منالشات المجلس7
المادة ٌ 7 31مدم الرئٌس عند بداٌة كل دورة عادٌة تمرٌرا إخبارٌا حول األعمال التً لام بها وكذا أعمال
المكتب واللجن3
لبل بداٌة منالشة أٌة نمطة من نمط جدول األعمالٌ ،دعو الرئٌس عند االلتضاء ،رإساء اللجان إلى تمدٌم
ملخص عن التمارٌر المعدة بشؤن النمط المعروضة على أنظار المجلس3
49

ٌعطً الرئٌس الكلمة بعد ذلن إلى األعضاء الراغبٌن فً التدخل حسب طلبهم وترتٌب تسجٌلهم فً الئحة
التدخالت3
تحدد المدة الزمنٌة المخصصة للمتدخلٌن فً خمس دلائك على األكنر3
ٌجوز فتح الئحة إضافٌة عند االلتضاء لمنالشة نفس النمطة ،وفً هذه الحالة تحدد المدة الزمنٌة للمتدخلٌن
فً دلٌمتٌن على األكنر3
ال ٌجوز ألي عضو أن ٌتناول الكلمة أكنر من مرتٌن فً نفس الموضوع 3غٌر أنه ٌمكن االستماع لنواب
الرئٌس ورإساء اللجان المعنٌٌن بالمسؤلة موضوع المنالشة كلما طلبوا ذلن3
المادة ٌ 732عرض الرئٌس النمط المدرجة فً جدول األعمال للمنالشة ،حسب ترتٌبها ،وٌمكن عند االلتضاء
تغٌٌر هذا الترتٌب بمبادرة من الرئٌس وبموافمة أغلبٌة األعضاء الحاضرٌن3
إذا تبٌن أن تدخل العضو العاللة له بالموضوع الذي تجري حوله المنالشة ،جاز للرئٌس وحده تنبٌهه إلى
ذلن3
إذا عاد المتدخل للخروج عن الموضوع أمكن للرئٌس تذكٌره نانٌة وإذا استمر فً ذلن تطبك ممتضٌات
المادة  15من المانون التنظٌمً رلم  11-112المتعلك بالجماعات3
المادة  733لكل عضو الحك فً التدخل وباألولوٌة فً نطاق نمطة نظام ،على أال ٌتجاوز دلٌمتٌن3
المادة ٌ 7 34جب أن تنصب نمطة نظام على سٌر المنالشة أو للتذكٌر بتطبٌك المانون والنظام الداخلً
للمجلس3
إذا تبٌن أن موضوع نمطة نظام العاللة له بهذه األمور ،فإن الرئٌس ٌطلب من المتدخل التولف عن الكالم،
فإن لم ٌمتنلٌ ،ؤمر الرئٌس بإلفال مكبر الصوت ،وفً حالة تمادٌه وجب تطبٌك ممتضٌات الفمرة النانٌة من
المادة  15من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات3
المادة ٌ 735ذكر الرئٌس العضو أو األعضاء الذٌن ٌماطعون أو ٌهاجمون زمالءهم أنناء تناولهم الكلمة
بوجوب مراعاة االنضباط واحترام المانون3
المادة  7 36إذا كان هنان إخالل بالسٌر العادي للجلسة من لبل عضو أو بعض األعضاء جاز للرئٌس رفع
الجلسة مإلتا3
ٌحدد الرئٌس مدة رفع الجلسة ،وٌجب أن تستؤنف بعد هذه المدة وال ٌمكن أن تإجل إلى الٌوم الموالً3
المادة 737إن أعضاء المجلس مسإولون شخصٌا عما ٌصدر عنهم من أعمال أو تصرفات أنناء جلسات
الدورات العادٌة واالستننائٌة واجتماعات اللجان ،وٌتم فً هذه الحالة تطبٌك ممتضٌات المادة  15من المانون
التنظٌمً المتعلك بالجماعات3
وٌشار فً محضر الجلسة إلى هذه األعمال والتصرفات3
 /3كٌفٌة التصوٌت على الممررات7
المادة ٌ 738عتبر التصوٌت العلنً لاعدة التخاذ جمٌع ممررات المجلس3
ٌعبر عن التصوٌت بالموافمة ب"نعم" وعن التصوٌت بالرفض ب"ال" وفً حالة االمتناع بلفظ "ممتنع"
وذلن بطرٌمة رفع الٌد3
وتحتسب األصوات وفك الكٌفٌات المنصوص علٌها بالمانون التنظٌمً للجماعات.
المادة ٌ 739عاٌن رئٌس المجلس الجماعً نتٌجة التصوٌت بعد لٌام الكاتب أو نائبه بعملٌة احتساب
األصوات المإٌدة والرافضة والممتنعة3
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المادة  7 40تتخذ الممررات باألغلبٌة المطلمة لألصوات المعبر عنها ،ما عدا فً الحالة التً ٌنص فٌها
المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعات على غٌر ذلن .
فً حالة تعادل األصوات ٌرجح الجانب المنتمً إلٌه الرئٌس ،وٌعد تعادل األصوات فً حالة امتناع الرئٌس
عن التصوٌت ،رفضا للنمطة المعروضة على التصوٌت3
المادة 741الٌصح التراجع عن التصوٌت بعد إجرائه بكٌفٌة صحٌحة3
المادة  742ال ٌمبل أي طلب للتدخل أو أخذ الكلمة أنناء إجراء عملٌة التصوٌت ،إال إذا كانت المسؤلة تتعلك
بنمطة نظام للتنبٌه إلى خلل فً هذه العملٌة3
 /4تعٌٌن ممنلً الجماعة لدى هٌئات أخرى وإنهاء مهامهم7
المادة ٌ 743تم تعٌٌن منتدبً الجماعة لدى هٌئات أخرى ،عن طرٌك التصوٌت العلنً وتحدد مهامهم فً
ممرر المجلس الذي تم بموجبه انتدابهم لتمنٌل الجماعة3
المادة ٌ 7 44مدم المنتدبون تمارٌر للمجلس الجماعً حول مهامهم االنتدابٌة ،وٌتعٌن علٌهم كل سنة تمدٌم
تمرٌرٌن على األلل3
 /5تنظٌم حضور العموم بماعة الجلسات7
المادة  745تكون الجلسات العامة للمجلس عمومٌة ،مع مراعاة أحكام المادتٌن  4و  5من هذا النظام
الداخلًٌ 3حضر المواطنون أشغال هذه الجلسات فً حدود المماعد المتوفرة بماعة االجتماع والمخصصة
للعموم3
المادة ٌ 746خصص بماعة االجتماع مكان خاص بالموظفٌن والضٌوف وبممنلً وسائل اإلعالم3
ٌتعٌن على المواطنٌن االلتزام بالهدوء وٌمنع الكالم أو التدخل فٌما ٌتداوله المجلس3
المادة  7 47ال ٌمكن ألي أحد من غٌر أعضاء المجلس وعامل العمالة أو اإلللٌم أو من ٌنوب عنه وممنلً
مصالح الجماعة ولوج المكان المخصص للمنتخبٌن من دون إذن من رئٌس المجلس3
 /6نمل وتسجٌل وتصوٌر جلسات المجلس
المادة ٌ 7 48مكن استعمال الوسائل السمعٌة البصرٌة لنمل وتسجٌل وتصوٌر المداوالت العلنٌة للمجلس وذلن
بإذن من رئٌس المجلس وبعد موافمة أغلبٌة أعضاء المجلس ،فً إطار الموانٌن الجاري بها العمل فً هذا
المجال3
ٌتم تمكٌن أي عضو أو فرٌك من تسجٌل جلسات المجلس بطلب منه 3
ٌمكن النمل المباشر لجلسات المجلس عبر وسائل االتصال الرسمٌة للجماعة3
الباب الخامس :لجان المجلس
/1اللجان الدائمة7
 إحداث اللجان الدائمة
المادة ٌ 749حدث المجلس خمس لجان دائمة وهً7
لجنة المٌزانٌة والشؤون المالٌة والبرمجة والممتلكات :عدد أعضائها ما بٌن  2و  4وتختص ب7
 دراسة برنامج عمل الجماعة3 دراسة مشروع المٌزانٌة السنوٌة للجماعة351
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دراسة فتح الحسابات الخصوصٌة والمٌزانٌة الملحمة؛
دراسة فتح اعتمادات جدٌدة والدفع من مبالغ اإلعتمادات وتحوٌل اإلعتمادات3
دراسة التراح سعر الرسوم واألتاوى ومختلف الحموق الجبائٌة.
دراسة إحداث أجرة عن الخدمات وتحدٌد أسعارها3
دراسة اإللتراضات والهبات والوصاٌا واإللتناءات العمارٌة3
دراسة المساهمات فً شركات التنمٌة المحلٌة3
دراسة طلبات ولوائح توزٌع المساعدات والدعم لفائدة الجمعٌات المحلٌة 3
دراسة ومتابعة ممتلكات الجماعة وسبل حفظها وتنمٌتها 3
دراسة مواضٌع اإللتناءات العمارٌة أو المبادالت وعملٌات التخصٌص وإعادة التخصٌص 3

لجنة المرافك العمومٌة والخدمات:عدد أعضائها ما بٌن  2و  4وتختص ب7
 دراسة إحداث المرافك العمومٌة التابعة للجماعة3 دراسة طرق تدبٌر المرافك العمومٌة3 دراسة إحداث شركات التنمٌة المحلٌة3 التراح طرق تحسٌن وتفعٌل المرافك العمومٌة والخدمات3 دراسة االتفالٌات المتعلمة بتدبٌر المرافك العمومٌة وتحسٌنها3 دراسة ملفات إحداث مجموعة الجماعات الترابٌة ومإسسة التعاون بٌن الجماعات واالنضمام إلٌها أواالنسحاب منها3
لجنةالتعمٌر وإعداد التراب والبٌئة:عدد أعضائها ما بٌن  2و  4وتختص ب7
 دراسة ضوابط البناء واألنظمة العامة الجماعٌة للولاٌة الصحٌة والنظافة العمومٌة؛ إبداء الرأي حول ونائك إعداد التراب وونائك التعمٌر3 دراسة أنظمة السٌر والجوالن والمحافظة على الطرق العمومٌة 3 دراسة االتفالٌات المتعلمة بمجاالت التعمٌر وإعداد التراب والبٌئة3 اإلهتمام بالمجال البٌئً من خالل إٌالء أهمٌة خاصة للمساحات الخضراء والحزام األخضر والحدائكالعمومٌة والمحافظة على رونك المدٌنة ونظام الوسط البٌئً لضمان بٌئة سلٌمة 3
لجنة الشؤون االجتماعٌة والثمافٌة والرٌاضٌة والعاللة مع المجتمع المدنً:عدد أعضائها ما بٌن  2و 4
،وتختص ب7
 دراسة اإلتفالٌات المتعلمة بالشإون النمافٌة واإلجتماعٌة والرٌاضٌة3 إبداء الرأي فً إحداث المرافك الرٌاضٌة والنمافٌة واإلجتماعٌة3 التراح وتتبع األنشطة النمافٌة والفنٌة والرٌاضٌة3 المساهمة فً تنمٌة الحركة الجمعوٌة3 العمل على دعم كل المبادالت والخطوات الرامٌة إلى تشجٌع العمل النمافً والتانشٌط الرٌاضًبالجماعة 3
 المساهمة فً إطار التنسٌك مع المطاعات المعنٌة للنهوض بمطاعات النمافة والرٌاضة والشباب 3 دراسة ملتمسات وعرائض المجتمع المدنً المعروضة علٌها من فبل المكتب 352

لجنة التنمٌة االلتصادٌة واالستثمار والشراكة:عدد أعضائها ما بٌن  2و  4وتختص ب7
 التراح التدابٌر الرامٌة إلى تحمٌك التنمٌة اإللتصادٌة وإنعاش الشغل3 دراسة اتفالٌات التوأمة والتعاون الالمركزي مع جماعات أو هٌئات أجنبٌة3 اإلنخراط أو المشاركة فً أنشطة المنظمات المهتمة بالشإون المحلٌة3 التعرٌف بمإهالت مدٌنة سطات على الصعٌد الدولً3 دراسة سبل جلب اإلستنمارات3 تفعٌل اتفالٌات التوأمة والتعاون الدولً3 دراسة المضاٌا والمسائل المتعلمة بالتنمٌة اإللتصادٌة وتشجٌع فرص اإلستنمار دراسة مشارٌع اتفالٌات التعاون والشراكة مع المطاع العام أو الخاص 3 دراسة إمكانٌة اإلنخراط او المشاركة فً أنشطة المنظمات الوطنٌة والدولٌة المهتمة بالشؤن المحلً 3المادة ٌ 750تع ٌن على كل عضو بالمجلس  ،باستنناء الرئٌس  ،أن ٌنتسب إلى إحدى اللجان الدائمة3
المادة  751تودع طلبات األعضاء المتعلمة بالترشح لعضوٌة إحدى اللجان الدائمة لدى رئاسة المجلس ،
وٌموم الرئٌس بعرضها على المجلس الجماعً فً حٌنه للتصوٌت علٌها3
فً حالة ما إذا لم ٌتناسب عدد المترشحٌن لعضوٌة اللجان مع ممتضٌات المادة  32من المانون التنظٌمً
للجماعات والمادة  49من النظام الداخلً ٌتم اللجوء إلى عملٌة التصوٌت النتخاب أعضاء اللجنة وفك
المانون الجاري به العمل3
المادة 752الٌحك ألي عضو االنتماء ألكنر من لجنة دائمة واحدة3كما الٌحك ألي عضو من أعضاء المجلس
أن ٌتولى رئاسة أكنر من لجنة دائمة واحدة3
المادةٌ 753نتخب المجلس من بٌن أعضاء كل لجنة دائمة رئٌسا لها ونائبا له.
المادة  754تخصص رئاسة لجنة من اللجن الدائمة لعضو من المعارضة 3فً حالة عدم وجود عضو من
المعارضةٌ ،فتح الترشٌح لبالً أعضاء المجلس لشغل هذا المنصب ،باستنناء الرئٌس ونوابه3
المادة  7 55الٌمكن تغٌٌر تسمٌة اللجان الدائمة أو تمسٌمها إلى عدة لجان  ،إال إذا وجد مبرر لذلن كدمج
لجنتٌن أو ظهور أمور أو لضاٌا تتطلب تشكٌل لجنة أو لجن أخرى مع التمٌد بالضوابط المنصوص علٌها
بالمادة  32من المانون التنظٌمً المذكور أعاله3
 اجتماعات وتسٌٌر اللجان الدائمة:
المادة 756تجتمع اللجان بممر الجماعة بطلب من رئٌسها ،أو من رئٌس المجلس أو نلث أعضاء اللجنة3
ٌضع رئٌس المجلس رهن إشارة اللجان لاعة لالجتماع وفك الجدول الزمنً الخاص باستعمال لاعات
الجماعة 3هذا الجدول ٌعده رئٌس المجلس بتشاور مع أعضاء المكتب ومدٌر المصالح الجماعٌة3
ٌوجه االستدعاء من لبل رئٌس اللجنة المعنٌة إلى أعضاء اللجنة  15ساعة على األلل لبل موعد االجتماع3
وٌشار فً االستدعاء إلى النمط المحددة فً جدول األعمال ،وفً حالة االستعجال ٌمكن تملٌص هذه المدة إلى
 31ساعة3
ٌعلك موعد ومكان انعماد اجتماعات اللجان وجدول أعمالها بممر الجماعة  31ساعة على األلل لبل موعد
انعماد االجتماع3
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الٌمكن ألٌة لجنة أن تجتمع خالل انعماد جلسات المجلس3
المادة  7 57تعتبر اجتماعات اللجان صحٌحة بحضور أكنر من نصف أعضائها ،وإذا تعذر توفر هذا
النصاب ،وجب تؤجٌل اإلجتماع إلى الٌوم الموالً من أٌام العمل ،وفً هذه الحالةٌ ،عتبر اإلجتماع صحٌحا
كٌفما كان عدد األعضاء الحاضرٌن3
لكل عضو بالمجلس الجماعً الحك فً حضور جلسات اللجان وإن لم ٌكن عضوا بها ،وله أن ٌبدي آراءه
بصفة استشارٌة بعد استئذان رئٌس اللجنة ودون أن ٌكون له الحك فً التصوٌت3
ٌمكن تؤجٌل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلن أكنر من نصف أعضائها ،وٌحدد رئٌس اللجنة تارٌخ اإلجتماع
الموالً3
المادة  758تمارس اللجان أعمالها فً إطار جلسات غٌر عمومٌة3
المادة  759تدرس اللجان وتبدي رأٌها فً المضاٌا المعروضة علٌها ،من طرف المجلس أوالرئٌس ،فً
حدود اختصاصاتها وفً نطاق المسائل المدرجة فً جدول أعمالها3
ٌمكن للجنة أن تمدم توصٌات وتبدي رأٌها فً المضاٌا المعروضة علٌها 3كما ٌجوز لها أن تمدم ممترحات
للمجلس الجماعً3
المادة  7 60تتخذ اللجان لراراتها وتصادق على التمارٌر المنبنمة عن أعمالها باألغلبٌة المطلمة لألصوات
المعبر عنها ،وٌتم التصوٌت بااللتراع العلنً ،وفً حالة تعادل األصوات ٌرجح جانب رئٌس اللجنة3
المادة ٌ 761حرر تمرٌر جلسات اللجان وٌولع من طرف الرئٌس أو نائبه ،وٌوضع التمرٌر المذكور رهن
إشارة أعضاء اللجان3
المادة  762تودع تمارٌر اللجان لدى رئاسة المجلس لبل انعماد كل دورة3
ٌسهر رئٌس المجلس الجماعً على إرفاق تمارٌر اللجان بجدول األعمال الموجه لألعضاء لحضور الدورة3
المادة ٌ 763عمل رئٌ س المجلس الجماعً على تمكٌن اللجان الدائمة من جمٌع الوسائل المادٌة الممكنة حتى
تموم بالدور المنوط بها أحسن لٌام ،وذلن على لدم المساواة بٌن جمٌع اللجان3
 /3اللجان المإلتة 7
 إحداث اللجان المإلتة7
المادةٌ 764مكن للمجلس الجماعً أن ٌحدث لجانا مإلتة لمدة محددة وغرض معٌن ،كلما دعت الضرورة
إلى ذلن ،بالتراح من رئٌس المجلس ،أو بطلب مولع من طرف نلث األعضاء المزاولٌن مهامهم على األلل3
ٌحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجان وٌعٌنهم3
المادة  765تحدد المهام الموكولة للجان المإلتة بدلة ،وال ٌجوز أن ٌعهد لهذه اللجان بؤي اختصاص مخول
للجان الدائمة3
تجتمع اللجان المإلتة وفك الكٌفٌات المتعلمة باللجان الدائمة3
المادة 7 66تنتهً صالحٌة اللجان المإلتة بمجرد استٌفاء دراسة المسائل التً أحدنت من أجلها وإٌداع
تمارٌرها3
 / 3لجن التمصً:
المادة ٌ7 67مكن للمجلس الجماعً بطلب من نصف عدد األعضاء المزاولٌن مهامهم على األلل أن ٌشكل
لجنة للتمصً حول مسؤلة تهم تدبٌر شإون الجماعة وٌحدد المجلس عدد أعضاء هذه اللجنة وٌعٌنهم 3
وتشتغل هذه اللجنة طبما لممتضٌات المادة  312من المانون التنظٌمً  11-112المتعلك بالجماعات 3
تجتمع هذه اللجنة وفك الكٌفٌات التً تجتمع بها اللجن الدائمة 3
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الباب السادس :هٌئة المساواة وتكافؤ الفرص ومماربة النوع
المادة ٌ 7 68حدث المجلس الجماعً بشراكة مع فعالٌات المجتمع المدنً هٌئة استشارٌة تدعى هٌئة المساواة
وتكافإ الفرص ومماربة النوع تختص بدراسة المضاٌا المتعلمة بتفعٌل مبادئ المساواة وتكافإ الفرص
ومماربة النوع 3وٌموم رئٌس المجلس بالدعوة إلى انطالق تشكٌلها بتشاور مع أعضاء المكتب وبكٌفٌة
تشاركٌة مع الجمعٌات الفاعلة بالمدٌنة3
المادة 769تتكون هٌئة المساواة وتكافإ الفرص ومماربة النوع من شخصٌات تنتمً إلى جمعٌات محلٌة
وفعالٌات من المجتمع المدنً 3
المادةٌ 7 70حدد عدد أعضاء الهٌئة فً تسعة أعضاء على األلل وخمسة عشر عضوا على األكنرٌ ،نتخبون
رئٌسا للهٌئة ونائبا له3
المادة ٌ 7 71إخذ بعٌن اإلعتبار فً تشكٌل الهٌئة المعاٌٌر المنصوص علٌها فً دلٌل مساطر إحداث وتفعٌل
واشتغال وتتبع هٌئة المساواة وتكافإ الفرص ومماربة النوع بالجماعات  3ومنها 7
 اعتماد مماربة النوع اإلجتماعً حٌث ٌتم تخصٌص نصف عدد أعضائها للنساء من مجموع أعضاءالهٌئة3
 تحدٌد نسبة لكل فئة من الفئات المستهدفة (أشخاص ذوو اإلعالة  ،أطفال ،مسنون،)333 المكانة والسمعة داخل المجتمع المحلً، التجربة فً مٌدان التنمٌة البشرٌة، الخبرة فً مجال النوع اإلجتماعً، التنوع المهنً، اإلرتباط بالجماعة،المادة 772تجتمع هٌئة المساواة وتكافإ الفرص ومماربة النوع بممر الجماعة بدعوة كتابٌة من رئٌسها أو بناء
على طلب كتابً من نلنً أعضائها ،وتعمد الهٌئة نالث اجتماعات على األلل فً السنة3
المادة ٌ 7 73تولى رئٌس الهٌئة أو من ٌنوب عنه تحدٌد توارٌخ اجتماعات الهٌئة وجدول أعمالها فً
اإلستدعاء إلى جدول األعمال3
المادة ٌ 774وجه اإلستدع اء إلى كل أعضاء الهٌئة نالنة أٌام على األلل لبل موعد اإلجتماع ،وٌشار فً
اإلستدعاء إلى جدول األعمال3
المادة  7 75تعتبر اجتماعات الهٌئة صحٌحة بحضور نصف أعضائها ،وإذا تعذر توفر هذا النصاب ،وجب
تؤجٌل اإلجتماع إلى الٌوم الموالً ،وفً هذه الحالةٌ ،عتبر اإلجتماع صحٌحا كٌفما كان عدد الحاضرٌن3
المادة  776تجتمع الهٌئة فً جلسات غٌر عمومٌة3
المادة ٌ 7 77جوز لرئٌس الهٌئة أن ٌؤذن لبعض األشخاص ذوي اإلختصاص لحضور أشغالها إذا كان من
شؤن ذلن أن ٌفٌد الهٌئة فً اتخاذ المرار المناسب بخصوص الموضوع المعروض علٌها3
المادةٌ 778مكن للهٌئة تكوٌن مجموعات عمل تهتم بمضاٌا معٌنة فً مجال اختصاصاتها3
المادة  779تتخذ الهٌئة لراراتها وتصادق على التمارٌر المنبنمة عنها بؤغلبٌة األصوات المعبر عنها وٌتم
التصوٌت باإللتراع العلنً3
وفً حالة تعادل األصواتٌ ،رجح الجانب المنتمً إلٌه رئٌس الهٌئة ،وتدون نتائج التصوٌت فً محضر
اإلجتماع3
المادة ٌ 7 80عٌن الرئٌس ممررا للهٌئة ونائبا لهٌ ،تولى تحرٌر محاضر اجتماعات الهٌئة3
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المادة ٌ 781وفر رئٌس المجلس الجماعً للهٌئة وسائل العمل الضرورٌة فً حدود اإلمكانٌات الموجودة3
المادة ٌ 782حرر محضر لجلسات الهٌئة عمب كل اجتماع ،وٌولعه رئٌس الهٌئة بعد لراءته علنٌا على
أعضاء الهٌئة 3وٌوضع المحضر المذكور رهن إشارتهم3
المادة  783إن نشاط الهٌئة عمل تحضٌري داخلً ال ٌجوز نشره وال إبالغه إلى العموم3
المادة  7 84تدرس الهٌئة المضاٌا المعروضة علٌها فً حدود اختصاصاتها وفً نطاق المسائل المدرجة فً
جدول أعمالهاٌ 3مكن للهٌئة أن تمدم لمجلس الجماعة توصٌات وممترحات3
المادة  7 85تبدي الهٌئة رأٌها ،بطلب من المجلس أو رئٌسه فً المضاٌا والمشارٌع المتعلمة بالمساواة وتكافإ
الفرص ومماربة النوع اإلجتماعً ،وتموم بتجمٌع المعطٌات التً لها صلة بهذه المٌادٌن من أجل دراستها
وإعداد توصٌات بشؤن إدماج مماربة النوع اإلجتماعً فً برامج الجماعة3
المادة  7 86تودع التمارٌر والتوصٌات والممترحات من طرف رئٌس الهٌئة أو نائبه لدى رئٌس المجلس الذي
ٌسهر على تبلٌغها إلى أعضاء المجلس الجماعً3
المادة ٌ 787موم رئٌس المجلس الجماعً بصفة دورٌة بإخبار أعضاء الهٌئة بمآل توصٌاتها والتراحاتها3

الباب السابع  :اآللٌات التشاركٌة للحوار والتشاور
المادة  788تطبٌما ألحكام المادة  116من المانون التنظٌمً المتعلك بالجماعاتٌ ،حدث مجلس الجماعة
آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور لتمكٌن المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات من المساهمة فً إعداد برنامج
عمل الجماعة وتتبعه3
المادة ٌ 7 89عمد رئٌس المجلس الجماعً ،بتعاون مع أعضاء المكتب ،لماءات عمومٌة مرة واحدة على األلل
فً السنة ،مع المواطنات والمواطنٌن والفاعلٌن االلتصادٌٌن واالجتماعٌٌن وجمعٌات المجتمع المدنً
لدراسة مواضٌع عامة تدخل فً اختصاصات الجماعة واإلطالع على آرائهم بشؤنها وكذا إلخبار المواطنات
والمواطنٌن والمعنٌٌن بالبرامج التنموٌة المنجزة أو الموجودة فً طور اإلنجاز3
ٌمكن لرئٌس المجلس الجماعً أن ٌستدعً رإساء اللجان المعنٌة أو نوابهم لحضور هذه الجلسات3
المادة ٌ 7 90حدد رئٌس المجلس مكان وتارٌخ وساعة انعماد هذه اللماءات ،وٌوجه الدعوة إلى األطراف
المعنٌة وٌتم تعلٌك اإلعالن الخاص بهذا اللماء بممر الجماعة وٌتم نشره بموالع التواصل والصفحات
الرسمٌة للجماعة  2أٌام على األلل لبل انعمادهٌ 3خبر الرئٌس عامل العمالة أو اإلللٌم بمكان انعماد هذا اللماء
وموضوعه3
المادة ٌ 7 91مكن ألعضاء المجلس حضور هذه اللماءات ،وٌعٌن رئٌس المجلس أحد األعضاء أو أحد
موظفً الجماعة إلعداد تمرٌر حول أشغال هذا اللماء والتوصٌات الصادرة عنه3
المادة ٌ 7 92مكن لرئٌس المجلس عرض تمارٌر اللماءات والجلسات المشار إلٌها فً المواد أعاله على مكتب
المجلس لصد إدراجها فً جدول أعمال الدورة الموالٌة للمجلس الجماعً للتداول بشؤنها3
المادة  793ال ٌمكن أن تكتسً اللماءات والجلسات المشار إلٌها فً المواد أعاله طابعا سٌاسٌا أو انتخابٌا ،أو
تكون بطلب من حزب أو جمعٌة تابعة لحزب أو نمابة 3وٌتحمل أعضاء المجلس الجماعً المسإولٌة حول
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أفعالهم المرتكبة أنناء اإلجتماعات المذكورة 3كما أن هذه اللماءات مجرد أعمال تحضٌرٌة ال ٌمكن الطعن
فً محاضرها3
الباب الثامن :كٌ فٌة إعداد وتمدٌم محاضر الجلسات.
/1إعداد وتمدٌم المحاضر7
المادة ٌ 7 94موم كاتب المجلس أو نائبه ،بإعداد محضر لكل جلسة ٌتضمن بؤمانة ودلة مجموع أشغال
المجلس من عرض ومنالشة والممرر الذي اتخذه 3وٌساعدهما فً ذلن أحد موظفً الجماعة عند اإللتضاء3
المادة ٌ 795سلم رئٌس المجلس نسخة من محضر الدورة لكل عضو بالمجلس بناء على طلب من هذا
األخٌر داخل أجل ٌ 12وما الموالٌة الختتام الدورة ،مع اإلشهاد بالتوصل3
 /3نشر ملخص الممررات7
المادة ٌ 7 96علك ملخص الممررات فً ظرف نمانٌة أٌام بممر الجماعة ،باإلضافة إلى نشرها بجمٌع الوسائل
الممكنة بما فً ذلن الطرٌمة اإللكترونٌة بمصد اطالع العموم علٌها3
الباب التاسع :أحكام ختامٌة
/1تنظٌم استعمال الماعات التابعة للجماعة7
المادةٌ 7 97ضع رئٌس المجلس لائمة تتضمن الماعة أو الماعات والتجهٌزات التً تتوفر علٌها الجماعة
والتً ٌمكن وضعها رهن إشارة لجان المجلس وهٌئاته3
المادةٌ 7 98ضع رئٌس المجلس جدوال زمنٌا ٌعلك بممر الجماعةٌ ،بٌن فٌه تارٌخ شغل الماعة أو الماعات
والهٌئة أو الهٌئات التً ستشغلها والمدة الزمنٌة المخصصة لها3
 /3تعدٌل النظام الداخلً
المادةٌ 799مكن تعدٌل ممتضٌات هذا النظام بناء على طلب من الرئٌس أو طلب مولع من نلنً األعضاء
المزاولٌن مهامهم بالمجلس3
المادة  7100إذا ظهر من خالل الممارسة أن بعض ممتضٌاته مخالفة للممتضٌات المانونٌة والتنظٌمٌة
الجاري بها العملٌ ،موم رئٌس المجلس بإعداد مشروع تعدٌل هذا النظام وٌعرضه على المجلس فً ألرب
دورة من أجل التداول بشؤنه والمصادلة علٌه حتى ٌكون مطابما للموانٌن الجاري بها العمل3
المادةٌ 7101عرض مشروع التعدٌل على المجلس لدراسته والتصوٌت علٌه طبما لممتضٌات المانون
التنظٌمً رلم  112311المتعلك بالجماعات/3
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