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الباب األول
أحكــام عام ــة

املادة  : 1طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي رقم  113.14املتعسق باللجاا ات وال سياا املادة  32منه
درس مجس ماا ة الخايسات هذا النظام الداخلي الذي أ ده رئي امللجس بتعاون مع املكتب املسير
وذلك خالل دورته العادية املنعقدة بتاريخ  14أكتوبر .2015
املادة  : 2يحدد هذا النظام شروط وكيفيات تسيير وتدبير أشغال امللجس وأمهزته املسا دة طبقا
لساقتضيات القانونية اللجاري بها العال ،كاا يحدد العالقة ما بين مختسف أمهزة امللجس .
املادة  : 3تطبيقا ألحكام الفقرة األخيرة من املادة  32من القانون التنظيمي لللجاا ات رقم  ، 113.14يعتبر
هذا النظام مسزما لكافة أ ضاء امللجس وأمهزته وهيئاته.
املادة  : 4يسهر رئي امللجس أو من ينوب نه لى حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد
التصويت سيه من طرف امللجس .

الباب الثان ــي
اجتماعات املكتب و املجل ــس
أ) اجتماعات املكتب
املادة  : 5يجتاع املكتب املسير مرة في الشهر لى األقل باستد اء من الرئي وتومه االستد اءات 24
سا ة قبل يوم انعقاد االمتااع .
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لرئي امللجس صالحية استد اء السسطة اإلدارية املحسية أو ماثسها وياكن قد امتااع املكتب معززا
برؤساء الللجان الدائاة ونوابهم وكاتب امللجس ونائبه لحضور أشغال املكتب املوسع كاا يجوز له أيضا
استد اء مدير املصالح أو أي موظف آخر من موظفي اللجاا ة لحضور أشغال املكتب.
املادة  :6تعتبر امتاا ات املكتب املسير قانونية بحضور أكثر من نصف أ ضاءه ،وفي حالة دم توفر
هذا النصاب ومب تأميل هذا االمتااع إلى اليوم املوالي ،وفي هذه الحالة يعتبر االمتااع قانونيا بان
حضر.

ب) اجتماعات املجلس
 )1دورات املجلس
املادة  : 7يعقد مجس اللجاا ة وموبا مسساته أثناء ثالث دورات ادية في السنة خالل أشهر فبراير وماي
وأكتوبر وتعقد في األسبوع األول من الشهر املحدد لعقد الدورة العادية.
املادة  : 8يعقد امللجس امتاا اته باقر اللجاا ة ،وياكن لسرئي

ند االقتضاء وبعد استشارة

أ ضاء املكتب قد امتاا ات امللجس في أي مكان آخر داخل تراب اللجاا ة.
املادة  : 9تتحدد املدة الزمنية لألشغال الفعسية لكل مسسة في أربع  4سا ات وتبتدئ وموبا لى
السا ة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية بعد الزوال إذا كانت اللجسسة صباحية و من السا ة الثالثة بعد
الزوال إلى غاية السا ة السابعة مساءا إذا كانت اللجسسة ما بعد الزوال  ،دون احتساب أوقات رفع
اللجسسات و ند االقتضاء ياكن تاديد هذه املدة سا تين إضافيتين باقتراح من الرئي وموافقة أغسبية
األ ضاء الحاضرين.
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وإذا لم يستنفذ امللجس دراسة النقط املدرمة بجدول أ اال اللجسسة ،تستأنف دراسة النقط
املتبقية ضان مدول أ اال اللجسسة املوالية ،وإذا كان األمر يتعسق بجسسة أخيرة لساجس تستأنف
اللجسسة في اليوم املوالي.
املادة  : 10إذا تعذر ألي سبب من األسباب قد دورة من الدورات العادية داخل األمل املحدد لها
قانونا ،يعقد امللجس دورة استثنائية لدراسة النقط املدرمة في مدول أ اال هذه الدورة العادية حسب
أهايتها وطابعها االستعلجالي ،في حين ياكن إدراج باقي النقط في أقرب دورة يعقدها امللجس .
املادة  : 11تكون اللجسسات العامة لساجس

اومية ،ويجوز لساجس وذلك بطسب من الرئي أو ثسث

أ ضاء امللجس أن يقرر قد امتااع غير مفتوح لسعاوم بدون مناقشة.
يتم التصويت لى املقرر املتعسق بعقد مسسة غير مفتوحة لسعاوم باالقتراع العسني وباألغسبية املطسقة
لألصوات املعبر نها.
في حالة إقرار مسسة غير مفتوحة لسعاوم ،ياكن لسرئي أن يأمر بإخالء القا ة من العاوم ومن ماثلي
وسائل اإل الم ومايع األشخاص الذين ال القة لهم بالنقطة أو النقط موضوع املناقشة قبل متابعة
أشغال اللجسسة.
املادة  : 12ندما ينتفي السبب الذي تطسب قد مسسة غير مفتوحة لسعاوم ،ياكن لساجس وفق نف
الشكسيات باملادة  11استئناف اللجسسة في صيغتها العاومية.
املادة  : 13يجتاع امللجس في امتااع غير مفتوح لسعاوم تسقائيا بطسب من امل اإلقسيم أو ماثسه إذا ا تبر
امتااع امللجس في مسسة اومية من شأنه أن يهدد النظام العام أو يخل بالهدوء الذي ينبغي أن يسود
املناقشات.
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 )2االستدعاءات
املادة  : 14تومه االستد اءات لحضور دورات امللجس كتابة من طرف رئي امللجس إلى العنوان املصرح
به من طرف العضو لدى مصالح اللجاا ة  ،كاا ياكن توميهها بجايع الوسائل املتاحة التي ياكن بها
إثبات هذا اإلرسال باا في ذلك البريد اإللكتروني لعضو امللجس اللجااعي.
املادة  : 15تومه االستد اءات بصفة فردية إلى كافة أ ضاء امللجس مصحوبة بجدول األ اال واللجدولة
الزمنية للجسسة أو مسسات الدورة والنقط التي سيتداول امللجس في شأنها خالل كل مسسة وكذا الوثائق
ذات الصسة.
ويحدد باالستد اء يوم وسا ة ومكان االمتااع.

 )3جدول األعمال
املادة  : 16يعد رئي امللجس مدول األ اال بتعاون مع أ ضاء املكتب طبقا لساادتين  38و 125من
القانون التظيمي لللجاا ات رقم  ،113.14ويقوم بإرساله إلى أ ضاء امللجس

شرة أيام لى األقل قبل

انعقاد الدورة.
املادة  : 17يبسغ رئي امللجس مدول أ اال الدورة إلى امل اإلقسيم شرين يوما لى األقل قبل تاريخ
انعقاد الدورة ،ويتوفر هذا األخير لى أمل ثاانية أيام من تاريخ توصسه بجدول األ اال ليقترح النقط
اإلضافية التي تدرج بحكم القانون في مدول األ اال ال سياا تسك التي تكتس ي طابعا استعلجاليا ،كاا
ياكنه في نف اآلمال التعرض لى كل نقطة مدرمة ال تدخل في اختصاصات اللجاا ة أو صالحيات
امللجس .
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يعسق مدول أ اال اللجسسات وتاريخها باقر اللجاا ة وبالحقاتها اإلدارية وياكن لرئي امللجس إخبار
العاوم بجدول األ اال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد اللجسسات العاومية لساجس  ،وذلك بواسطة
وسائل اإلخبار املتاحة.

 )4األسئلة الكتابية املوجهة من قبل أعضاء مجلس الجماعة
املادة  : 18ياكن أل ضاء امللجس املزاولين مهامهم أن يقدموا بصفة فردية أسئسة كتابية لرئي امللجس
حول كل مسألة تهم مصالح اللجاا ة التي ينتمي إليها قصد إدرامها في مدول األ اال.
يجب أن يتايز السؤال الكتابي بوحدة ودقة املوضوع وأن ال يكون اما و أن ال يتضان توميه تهم إلى
مهة معينة أو أن يهدف إلى خدمة أغراض تهم أحد أ ضاء امللجس أو أقربائه.
تودع األسئسة املذكورة موقعة من طرف العضو لدى رئاسة امللجس وترتب حسب تاريخ التوصل بها
وتسلجيسها.
املادة  : 19يخصص مجس اللجاا ة مسسة واحدة ن كل دورة لتقديم األموبة ن األسئسة املطروحة.
املادة  : 20يجيب رئي امللجس أو من يختاره من نوابه لى األسئسة املبرمجة في اللجسسة املخصصة لذلك.
تعطى الكساة خالل اللجسسة املخصصة لللجواب ن األسئسة الكتابية لواضع السؤال لتقديم ملخص ن
السؤال في مدة ال تتجاوز دقيقتين.
يتولى الرئي أو من ينوب نه اإلمابة ن السؤال الكتابي في مدة ال تتجاوز  5دقائق.
ياكن لواضع السؤال التعقيب لى اللجواب في مدة ال تتجاوز دقيقتين.
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ياكن لسرئي أو أحد أ ضاء املكتب الرد لى كل تعقيب في مدة ال تتجاوز دقيقتين ن كل سؤال.
املادة  : 21يدرج السؤال الكتابي واللجواب املقدم من قبل رئي امللجس أو نائبه في محضر اللجسسة،
وينشر في املوقع االلكتروني لللجاا ة  ،كاا يعسق ملخص السؤال الكتابي وملخص اللجواب باقر اللجاا ة
ملدة ثاانية أيام بعد انتهاء دورة امللجس .
املادة  : 22إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتابي بعذر أو اقه ائق يؤمل رض هذا السؤال إلى
الدورة املوالية لساجس اللجااعي وإذا ثبت خالف ذلك يسغى السؤال.
املادة  : 23يجوز لسرئي توقيف واضع السؤال أو املعقب في حالة خرومه ن املوضوع.
املادة  : 24ال يجوز أن يعقب السؤال واللجواب نه والتعقيب والرد نه أية مناقشة امة أو تعسيق.
املادة  : 25ياكن لرئي امللجس اللجااعي باتفاق مع أ ضاء املكتب ضم مجاو ة من األسئسة الكتابية
التي تجاع بينهاا وحدة املوضوع وأن يقدم موابا موحدا نها.
املادة  : 26يجوز لرئي امللجس رفض اإلمابة ن األسئسة الخارمة ن اختصاصات امللجس وصالحيات
رئيسه ،وكذا تسك التي ال تتااش ى مع مقتضيات الفقرة الثانية من املادة  18أ اله.
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الباب الثالث
تسيي ــر املجــلس

 )1تنظيــم حض ــور األعضاء فــي الجلســات
املادة  : 27تطبيقا لساادة  67من القانون التنظيمي املتعسق باللجاا ة ،يعتبر حضور أ ضاء مجس
اللجاا ة في دورات امللجس إمباريا.
يوقع أ ضاء امللجس بعد دخولهم لقا ة االمتااع ولي ملقر اللجاا ة لى ورقة الحضور بالسلجل
املاسوك لهذا الغرض قبل افتتاح أشغال اللجسسة ،وياكن لأل ضاء الذين التحقوا بقا ة االمتااع بعد
بدايته التوقيع لى ورقة الحضور بنف السلجل واملشاركة في املداوالت.
املادة  : 28يخصص بقا ة االمتااع مكان للجسوس رئي امللجس ونوابه ،ويجس

امل العاالة أو اإلقسيم

أو من ياثسه بجانب رئي امللجس .
ياكن ملكتب امللجس أن يحدد مكان مسوس األ ضاء بناء لى تقسيم داخلي لقا ة االمتااع إذا كانت
القا ة تساح بهذا التقسيم.

 )2رفع اللجسسات
املادة  : 29يتعين لى الرئي أن يرفع اللجسسة مؤقتا ندما يطسب ذلك نصف األ ضاء الحاضرين ،وفي هذه
الحالة يحدد الرئي مدة هذا التوقف لى أال تقل ن شرة دقائق وال تزيد ن ثالثين دقيقة.
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املادة  :30يتعين لى الرئي رفع اللجسسة مؤقتا ند حسول أوقات الصالة في حدود شرين دقيقة وال يتم
احتساب هذه املدة خالل الفترة الزمنية املحددة لللجسسة.

 )3النصاب القانوني
املادة  : 31يتداول امللجس في امتااع ام بكيفية صحيحة طبقا لقوا د النصاب القانوني املقرر في املادة
 42من القانون التنظيمي املتعسق باللجاا ات.
إذا كان دم توفر النصاب القانوني خالل اللجسسة األولى سيؤثر لى تاريخ انعقاد اللجسسة أو اللجسسات
املوالية ياكن لرئي امللجس بتعاون مع أ ضاء املكتب تغيير تاريخ انعقاد اللجسسة أو اللجسسات املوالية
وإخبار أ ضاء امللجس بذلك.

 )4كتابة اللجسسات
املادة  : 32يسا د كاتب امللجس أو نائبه الرئي  ،خاصة في اسية احتساب النصاب القانوني ند افتتاح
اللجسسات وتالوة ملخص محضر الدورة السابقة ومدول األ اال ،وكذا في تتبع اسية التصويت
واحتساب نتيجة التصويت لى املقررات املتخذة.
املادة  : 33في حالة غياب كاتب امللجس ونائبه أو اقهاا ائق أو في حالة رفضهاا القيام باهامهاا ،يعين
الرئي أحد األ ضاء الحاضرين ليقوم بذلك.

 )5تنظيم مناقشات امللجس
املادة  : 34يقدم الرئي

ند بداية كل دورة ادية تقريرا إخباريا لساجس حول األ اال التي قام بها.

قبل بداية مناقشة كل نقطة من نقط مدول األ اال ،يد و الرئي

ند االقتضاء رؤساء الللجان إلى

تقديم ملخص ن التقارير املعدة بشأن النقط املعروضة لى أنظار امللجس .
النظام الداخلي مللجس ماا ة الخايسات
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يعطي الرئي الكساة بعد ذلك إلى األ ضاء الراغبين في التدخل حسب طسبهم وترتيب تسلجيسهم في الئحة
التدخالت.
يجوز فتح الئحة إضافية ند االقتضاء ملناقشة نف النقطة.
ال يجوز ألي ضو أن يتناول الكساة أكثر من مرتين في نف املوضوع ،غير أنه ياكن االستااع لنواب
الرئي ورؤساء الللجان ونوابهم املعنيين باملسألة موضوع املناقشة كساا طسبوا ذلك.
املادة  : 35يعرض الرئي النقط املدرمة في مدول األ اال لساناقشة ،حسب ترتيبها وياكن تغيير هذا
الترتيب ند بداية اللجسسة باقتراح من الرئي أو أحد أ ضاء امللجس

وبعد موافقة أغسبية أ ضاء

امللجس الحاضرين لى ذلك.
املادة  : 36ياكن لرئي امللجس أن يحدد في بداية اللجسسة املدة الزمنية املخصصة لساتدخسين لى أال
تقل ن دقيقتين وفي هذه الحالة يتعين سيهم أن ال يتجاوزوا املدة املساوح بها.
إذا تبين أن تدخل العضو ال القة له باملوضوع الذي تجري حوله املناقشة ،ماز لسرئي وحده تنبيهه إلى
ذلك.
إذا اد املتدخل للخروج ن املوضوع أمكن لسرئي تذكيره ثانية وإذا استار في ذلك أمكن لسرئي منعه
ن التدخل طيسة مدة اللجسسة في نف املوضوع املطروح لساناقشة،
املادة  : 37لكل ضو الحق في التدخل وباألولوية في نطاق نقطة نظام ،لى أال يتجاوز دقيقة واحدة.
املادة  : 38يجب أن تنصب نقطة نظام لى سير املناقشة أو مدول األ اال أو مسألة أولية أو ذات
أسبقية أو التذكير بتطبيق القانون والنظام الداخلي لساجس .
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إذا تبين أن موضوع نقطة نظام ال القة له بهذه األمور فإن الرئي يطسب من املتدخل التوقف ن
التدخل  ،يأمر الرئي بإقفال مكبر الصوت ،وفي حالة تااديه ومب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من
املادة  48من القانون التنظيمي املتعسق باللجاا ات.
املادة  : 39يذكر الرئي العضو أو األ ضاء الذين يقاطعون أو يهاماون زمالئهم أثناء تناولهم الكساة
بوموب مرا اة االنضباط واحترام القانون.
املادة  : 40إذا كان هناك إخالل بالسير العادي لللجسسة من قبل ضو أو بعض األ ضاء ماز لسرئي رفع
اللجسسة مؤقتا.
يحدد الرئي مدة رفع اللجسسة ويجب أن تستأنف بعد هذه املدة وال ياكن أن تؤمل إلى اليوم املوالي.
املادة  :41يسهر الرئي

لى النظام داخل اللجسسات وله الحق أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل

بالنظام.
يطسب الرئي من العامل أو من ياثسه لستدخل فياا إذا تعذر سيه العال مباشرة لى احترام النظام .
املادة  :42ال يجوز لسرئي طرد أي ضو من أ ضاء امللجس من اللجسسة  ،غير انه ياكن لساجس أن يقرر
دون مناقشة بأغسبية األ ضاء الحاضرين طرد كل ضو من اللجسسة يخل بالنظام ويعرقل املداوالت وال
يستزم باقتضيات القانون والنظام الداخلي ،وذلك بعد إنذاره بدون مدوى من قبل الرئي .
املادة  : 43إن أ ضاء امللجس مسؤولون شخصيا ن ما يصدر نهم من أ اال أو تصرفات تقع تحت
طائسة املتابعة القضائية أثناء مسسات الدورات العادية واالستثنائية وامتاا ات الللجان.
ويشار في محضر اللجسسة إلى هذه األ اال أو التصرفات.

النظام الداخلي مللجس ماا ة الخايسات

13

 )6كيفية التصويت على املقررات
املادة  : 44يعتبر التصويت العسني قا دة التخاذ مايع مقررات امللجس .
يعبر ن التصويت باملوافقة ب "نعم" و ن التصويت بالرفض ب"ال" وفي حالة االمتناع بسفظ "ماتنع"
وذلك بطريقة رفع اليد.
ال يحتسب ضان املصوتين األ ضاء املاتنعون ن التصويت.
املادة  : 45يعاين رئي امللجس اللجااعي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبه بعاسية احتساب
األصوات املؤيدة والرافضة واملاتنعة.
املادة  : 46تتخذ املقررات باألغسبية املطسقة لألصوات املعبر نها ،ما دا في الحالة التي ينص فيها القانون
التنظيمي املتعسق باللجاا ات لى أغسبية معينة.
في حالة تعادل األصوات يرجح اللجانب املنتمي إليه الرئي  ،ويعد تعادل األصوات في حالة امتناع
الرئي

ن التصويت ،رفضا لسنقطة املعروضة لى التصويت.

املادة  : 47ال يصح الترامع ن التصويت بعد إمرائه بكيفية صحيحة.
املادة  : 48ال يقبل أي طسب لستدخل أو أخذ الكساة أثناء إمراء اسية التصويت ،إال إذا كانت املسألة
تتعسق بنقطة نظام لستنبيه إلى خسل في هذه العاسية.

 )7تعيين ممثلي الجماعة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم.
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املادة  : 49يتم تعيين منتدبي اللجاا ة لدى هيئات أخرى ،ن طريق التصويت العسني وتحدد مهامهم في
مقرر امللجس الذي تم باومبه انتدابهم لتاثيل اللجاا ة.
املادة  : 50يقدم املنتدبون تقارير لساجس اللجااعي حول مهامهم االنتدابية ويتعين سيهم كل سنة ،تقديم
تقريرين لى األقل.
 )8تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات.
املادة  : 51تكون اللجسسات العامة لساجس

اومية ،مع مرا اة أحكام املادتين  11و  12من هذا النظام

الداخلي .يحضر اللجاهور أشغال هذه اللجسسات في حدود املقا د املتوفرة واملخصصة لسعاوم.
املادة  : 52يخصص بقا ة االمتااع مكان خاص باملوظفين والضيوف وبااثلي وسائل اإل الم.
يتعين لى اللجاهور االلتزام بالهدوء ويانع الكالم أو التدخل فياا يتداوله امللجس .
املادة  : 53ال ياكن ألي أحد من غير أ ضاء امللجس و امل العاالة أو اإلقسيم أو من ينوب نه وماثلي
مصالح اللجاا ة ولوج املكان املخصص لسانتخبين دون إذن من رئي امللجس .
 ) 9نقل وتسجيل وتصويرجلسات املجلس.
املادة  : 54ياكن لسرئي استعاال الوسائل الساعية البصرية لنقل وتسلجيل وتصوير املداوالت العسنية
لساجس ،
وياكن لكل ضو الحصول لى نسخة من التسلجيل الساعي البصري لتدخالته الخاصة بطسب منه بعد
انصرام  15يوما من تاريخ انعقاد الدورة.
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ويانع منعا كسيا لى العاوم تصوير وتسلجيل أشغال اللجسسات بأية وسيسة من الوسائل.

الباب الرابع
للجان امللجس ـ
 )1اللجان الدائمة
 .إحداث اللجان الدائمة
املادة  : 55يحدث امللجس  5للجان دائاة وهي كالتالي :
 لجنة امليزانية والشؤون املالية والبرمجة:دد أ ضاءها  8 :ثاانية أ ضاء وتختص باا يلي :بدراسة برنامج ال اللجاا ة وتحيينه ،واملالية
واللجبايات ،وتناية االقتصاد املحلي وإنعاش الشغل.
 لجنة املرافق العمومية والخدمات:دد أ ضائها  8ثاانية أ ضاء وتختص بقضايا إحداث املرافق العاومية التابعة لللجاا ة وطرق تدبيرها
وطرق التدبير املفوض لسارافق العاومية.
 لجنة التعاون والشراكات :دد أ ضائها  8ثاانية أ ضاء وتختص بدراسة مشاريع اتفاقيات الشراكة والتعاون.
 -لجنة التعميروإعداد التراب والبيئة :

النظام الداخلي مللجس ماا ة الخايسات

16

دد أ ضائها  7 :سبعة أ ضاء وتختص بالقضايا التالية :
 ضوابط البناء وإبداء الرأي حول وثائق التعايرتساية الساحات والطرق العاومية وكذا اتخاذ التدابير الصحية والنظافة وحااية البيئة. لجنة التنمية البشرية والشؤون الثقافية واالجتماعية والرياضية :دد أ ضائها  7سبعة أ ضاء وتختص بالبرامج الخاصة بالتنشيط الثقافي واالمتااعي والرياض ي،
وإنعاش التضامن وتناية الحركة اللجاعوية وإ داد برامج املسا دة ود م اإلدماج االمتااعي لألشخاص
في وضعية إ اقة .
املادة  :56يتعين لى كل ضو بامللجس أن ينتسب إلى إحدى الللجان الدائاة.
املادة  :57تودع طسبات األ ضاء املتعسقة بالترشح لعضوية إحدى الللجان الدائاة لدى رئاسة امللجس .
ويقوم الرئي بعرضها لى امللجس اللجااعي في حينه لستصويت سيها .
في حالة ما إذا كان دد املترشحين لعضوية الللجان يفوق العدد املنصوص سيه في النظام الداخلي
بالنسبة لسللجنة املعنية يتم الللجوء إلى التصويت النتخاب أ ضاء الللجنة باألغسبية النسبية.
املادة  :58ال يحق ألي ضو االنتااء ألكثر من للجنة دائاة واحدة .
املادة  :59ينتخب امللجس من بين أ ضاء كل للجنة دائاة رئيسا ونائبا له لى أن تكون رئاسة إحدى الللجن
من نصيب مستشارة من مستشارات امللجس إذا أمكن ذالك.
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املادة  :60تخصص بناء لى مداولة امللجس اللجااعي  ،ودون مناقشة رئاسة الللجنة الدائاة املكسفة
بالتعاون والشراكات لعضو من املعارضة ،وفي حالة دم ومود ضو من املعارضة ،يفتح الترشيح لباقي
أ ضاء امللجس لشغل هذا املنصب ،باستثناء الرئي ونوابه.
املادة  :61ال ياكن تغيير تساية الللجان الدائاة أو تقسياها إلى دة للجان  .غير أنه ياكن تغيير تساية
هذه الللجان أو تقسياها إذا ومد مبرر لذلك كدمج للجنتين أو ظهور أمور أو قضايا تتطسب تشكيل للجنـ ـ ـ ـ ـ ــة
أو للجـ ـ ــن أخرى مع التقيـ ـ ـ ــد بالضواب ــط املنصـ ــوص سيها باملادة  25من القانــون التنظيــمي رقـ ـ ـ ـ ـ ــم 113-14
.

• اجتماعات وتسييراللجان الدائمة
املادة  :62تجتاع الللجان باقر اللجاا ة بطسب من رئيسها ،أو من رئي امللجس أو ثسث أ ضاء الللجنة.
يضع رئي امللجس رهن إشارة الللجان قا ة لالمتااع وفق اللجدول الزمني الخاص باستعاال قا ات
اللجاا ة .هذا اللجدول يعده رئي امللجس بتشاور مع أ ضاء املكتب واملدير أو املدير العام لساصالح.
يومه االستد اء من قبل رئي الللجنة املعنية إلى أ ضاء الللجنة  48سا ة لى األقل قبل مو د
االمتااع .ويشار في االستد اء إلى النقط املحددة في مدول األ اال وفي حالة االستعلجال ،ياكن تقسيص
هذا األمل إلى  24سا ة.
يعسق مو د ومكان انعقاد امتاا ات الللجان ومدول أ االها باقر اللجاا ة وملحقاتها اإلدارية 24
سا ة لى األقل قبل مو د انعقاد االمتااع.
ال ياكن ألية للجنة أن تجتاع خالل انعقاد مسسات امللجس .
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املادة  :63تعتبر امتاا ات الللجان صحيحة بحضور أكثر من نصف أ ضاءها وإذا تعذر توفر هذا
النصاب ،ومب تأميل االمتااع إلى اليوم املوالي من أيام العال ،وفي هذه الحالة ،يعتبر االمتااع صحيحا
كيفاا كان دد األ ضاء الحاضرين.
لكل ضو بامللجس اللجااعي الحق في حضور مسسات الللجان وإن لم يكن ضوا بها .وله أن يبدي آراءه
بصفة استشارية بعد استئذان رئي الللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت.
ياكن تأميل امتااع الللجنة إذا طسب ذلك أكثر من نصف أ ضائها ،ويحدد رئي الللجنة تاريخ االمتااع
املوالي.
املادة  :64تاارس الللجان أ االها في إطار مسسات غير اومية ،كاا ياكن لرئي الللجنة املعنية باتفاق
مع أ ضاء للجنته قد امتاا ات بحضور أ ضاء الللجنة فقط.
املادة  :65تدرس الللجان وتبدي رأيها في القضايا املعروضة سيها ،من األطراف املعنية ،في حدود
اختصاصاتها وفي نطاق املسائل املدرمة في مدول أ االها.
ياكن لللجنة أن تقدم توصيات وتبدي رأيها في القضايا املعروضة سيها .كاا يجوز لها أن تقدم مستاسات
لساجس اللجااعي.
املادة  :66تتخذ الللجان توصياتها ومستاساتها وتقاريرها املنبثقة ن أ االها باألغسبية املطسقة لألصوات
املعبر نها ويتم التصويت باالقتراع العسني ،وفي حالة تعادل األصوات ،يرجح مانب رئي الللجنة.
املادة  :67يحرر محضر مسسات الللجان في نهاية كل امتااع من قبل رئي الللجنة أو نائبه ويوقع الرئي
أو نائبه لى املحضر بعد قراءته سنيا لى أ ضائها ،ويوضع املحضر املذكور رهن إشارتهم.
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املادة  :68تودع تقارير الللجان لدى رئاسة امللجس قبل خاسة شر يوما من تاريخ انعقاد كل دورة.
يسهر رئي امللجس اللجااعي لى إرفاق تقارير الللجان بجدول األ اال املومه لأل ضاء لحضور الدورة.
املادة  :69يعال رئي امللجس اللجااعي لى تاكين الللجان الدائاة من مايع املوارد البشرية واملادية
املاكنة حتى تقوم بالدور املنوط بها أحسن قيام ،وذلك لى قدم املساواة بين مايع الللجان.

 )2اللجان املؤقتة
• إحداث اللجان املؤقتة
املادة  :70ياكن لساجس اللجااعي أن يحدث للجانا مؤقتة ملدة محددة وغرض معين ،كساا د ت الضرورة
إلى ذلك ،باقتراح من رئي امللجس أو احد نوابه  ،أو بطسب موقع من طرف ثسث األ ضاء املزاولين مهامهم
لى األقل.
يحدد امللجس

دد أ ضاء هذه الللجان ويعينهم.

املادة  :71تحدد املهام املوكولة لللجان املؤقتة بدقة ،وال يجوز أن يعهد لهذه الللجان بأي اختصاص مخول
لللجان الدائاة.
تجتاع الللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعسقة بالللجان الدائاة.
املادة  :72تنتهي صالحية الللجان املؤقتة باجرد استيفاء دراسة املسائل التي أحدثت من أمسها وإيداع
تقاريرها.

 )3لجنة التقص ي
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• إحداث لجنة التقص ي
املادة  :73تطبيقا ألحكام املادة  215من القانون التنظيمي املتعسق باللجاا ات ياكن مللجس اللجاا ة،
بطسب من نصف دد األ ضاء املزاولين مهامهم لى األقل أن يشكل للجنة لستقص ي حول مسألة تهم تدبير
شؤون اللجاا ة .يناط بها ماع املعسومات املتعسقة بوقائع معينة موضوع التقص ي وإطالع امللجس

لى

النتائج التي تنتهي إليها أ االها ،مع مرا اة مقتضيات الفقرة الثانية من املادة املذكورة أ اله من القانون
التنظيمي رقم . 113.14
املادة  :74يحدد أ ضاء للجنة التقص ي في خاسة أ ضاء ويتم تعيينهم وفق الشكسيات والكيفيات املتعسقة
بالللجان الدائاة .
املادة  :75ينتخب امللجس من بين أ ضاء للجنة التقص ي رئيسا ونائيا له

• إجتماعات وتسييرلجنة التقص ي
املادة  :76تجتاع الللجنة باقر اللجاا ة بطسب من رئيسها وفق الكيفيات املتعسقة بالللجان الدائاة.
يضع رئي امللجس رهن إشارة الللجنة قا ة لالمتااع ويزودهم باملعسومات والوثائق الضرورية التي لها
القة بالوقائع موضوع التقص ي.
يكون رئي للجنة التقص ي مقررا ألشغالها ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئي امللجس املوظفين املزاولين
مهامهم باللجاا ة والذين يرى في استااع الللجنة إليهم فائدة لعالقتهم باملسألة موضوع التقص ي.
تتخذ الللجنة قراراتها وتصادق لى تقريرها النهائي بأغسبية أصوات األ ضاء الحاضرين ،وإذا تعادلت
األصوات رجح اللجانب الذي ينتمي إليه رئي الللجنة
املادة  :77تعد الللجنة تقريرا حول املهاة التي أحدثت من أمسها في ظرف شهر لى األكثر وتود ه لدى
امللجس وتنتهي بذلك أ االها.
يجب لى أ ضاء الللجنة االمتناع ن كل تعسيق سن لى مضاون التقرير قبل رضه لى أنظار امللجس
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املادة  :78يناقش التقرير من قبل امللجس ويقرر في شأن توميه نسخة منه إلى امللجس اللجهوي للحسابات

البــاب الخ ــام
هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
املادة  :79يحدث امللجس اللجااعي بشراكة مع فعاليات امللجتاع املدني هيئة استشارية تدعى هيئة املساواة
وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تختص بدراسة القضايا املتعسقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص
ومقاربة النوع.
املادة  :80تتكون هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من شخصيات تنتمي إلى ماعيات محسية
وفعاليات من امللجتاع املدني يقترحهم رئي امللجس اللجااعي ونوابه.
املادة  :81يحدد دد أ ضاء الهيئة با تبار أهاية النسيج اللجاعوي والفا سين املحسيين وبالتشاور معهم.
املادة  :82تؤخذ بعين اال تبار في تشكيل الهيئة املعايير التالية:
 مقاربة النوع االمتااعي حيث يتم تخصيص نسبة ال تقل ن  30باملائة لسنساء من مجاوع أ ضاء الهيئةلضاان املساواة.
 تحديد نسبة لكل فئة من الفئات املستهدفة ( أشخاص ذوو احتيامات خاصة ،أطفال ،مسنون،)...... املكانة والساعة داخل امللجتاع املحلي، -التجربة في ميدان التناية البشرية،
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 الخبرة في مجال النوع االمتااعي، التنوع املنهي، االرتباط باللجاا ة،املادة  :83تجتاع هيئة املساواة وتكافؤ الفرص باقر اللجاا ة بد وة كتابية من رئيسها أو بناء لى طسب
كتابي من ثسثي أ ضائها ،وتعقد الهيئة امتاا ين لى األقل في السنة.
املادة  :84يتولى رئي الهيئة أو من ينوب نه تحديد تواريخ امتاا ات الهيئة ومدول أ االها باتفاق مع
أ ضائها.
املادة  :85يومه االستد اء إلى كل أ ضاء الهيئة ثالثة أيام لى األقل قبل مو د االمتااع  .ويشار في
االستد اء إلى مدول األ اال.
املادة  :86تعتبر امتاا ات الهيئة صحيحة بحضور نصف أ ضاءها إذا تعذر توفر هذا النصاب ،ودب
تأميل االمتااع إلى اليوم املوالي  ،وفي هذه الحالة ،يعتبر االمتااع صحيحا كيفاا كان دد الحاضرين .
املادة  :87تجتاع الهيئة في مسسات غير اومية.
املادة  :88يجوز لرئي الهيئة أن يأذن لبعض األشخاص ذوي االختصاص لحضور أشغالها إذا كان من
شأن ذلك أن يفيد الهيئة في اتخاذ القرار املناسب بخصوص املوضوع املعروض سيها.
املادة  :89ياكن لسهيئة تكوين مجاو ات ال تهتم بقضايا معينة في مجال اختصاصاتها.
املادة  :90تتخذ الهيئة قراراتها وتصادق لى التقارير املنبثقة نها بأغسبية لألصوات املعبر نها ويتم
التصويت باالقتراع العسني.
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وفي حالة تعادل األصوات  ،يرجح اللجانب املنتمي إليه رئي الهيئة ،وتدون نتائج التصويت في محضر
االمتااع.
املادة  :91يعين الرئي مقرر لسهيئة ونائبا له ،يتولى تحرير محاضر امتاا ات الهيئة.
املادة  :92يوفر رئي امللجس اللجااعي لسهيئة وسائل العال الضرورية من قا ة لالمتاا ات ومكاتب
ولوازمها وأطر وكتابة خاصة في حدود اإلمكانيات املومودة .
املادة  :93يحرر محضر للجسسات الهيئة قب كل امتااع ،ويوقعه رئي الهيئة بعد قراءته سنيا لى
أ ضاء الهيئة ويوضع املحضر املذكور رهن إشارتهم.
املادة  :94إن نشاط الهيئة ال تحضيري داخلي ال يجوز نشره وال إبالغه إلى العاوم.
املادة  : 95تدرس الهيئة القضايا املعروضة سيها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق املسائل املدرمة في
مدول أ االها .ياكن لسهيئة أن تقدم مللجس اللجاا ة توصيات ومستاسات.
املادة  : 96تبدي الهيئة رأيها ،بطسب من امللجس أو رئيسه في القضايا واملشاريع املتعسقة باملساواة وتكافؤ
الفرص ومقاربة النوع االمتااعي ،وتقوم بتجايع املعطيات التي لها صسة بهذه امليادين من أمل دراستها
وإ داد توصيات بشأن إدماج مقاربة النوع االمتااعي في برامج اللجاا ة.
املادة  :97تودع التقارير والتوصيات واملستاسات من طرف رئي الهيئة أو نائبه لدى رئي امللجس الذي
يسهر لى تبسيغها إلى أ ضاء امللجس اللجااعي.
املادة  : 98يقوم رئي امللجس اللجااعي بصفة دورية إلخبار أ ضاء الهيئة باآل توصياتها ومستاساتها
واقتراحاتها.
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البــاب الس ــادس
اآلليات التشاركية للحواروالتشاور
املادة  :99تطبيقا ألحكام املادة  119من القانون التنظيمي املتعسق باللجاا ات ،يحدث مجس اللجاا ة
آليات تشاركية للحوار والتشاور لتاكين املواطنات واملواطنين واللجاعيات من املساهاة في إ داد برنامج
ال اللجاا ة وتتبعه.
املادة  :100ياكن لرئي امللجس اللجااعي بتعاون مع أ ضاء املكتب ،قد لقاءات اومية (مرتين مع
املواطنات واملواطنين والفا سين االقتصاديين واالمتاا يين وماعيات امللجتاع املدني لدراسة مواضيع
امة تدخل في اختصاصات اللجاا ة واالطالع لى آرائهم بشأنها وكذا إلخبار املواطنات واملواطنين
واملعنيين بالبرامج التناوية املنجزة أو املومودة في طور االنجاز.
ينظم هذا السقاء بابادرة من الرئي أو من الفا سين املعنيين أو من طرف هيئة تاثل املواطنات
واملواطنين.
ياكن لرئي امللجس اللجااعي أن يستدعي رؤساء الللجان املعنية أو نوابهم لحضور هذه اللجسسات.
املادة  : 101يحدد رئي امللجس مكان وتاريخ وسا ة انعقاد هذه السقاءات ويومه الد وة إلى األطراف
املعنية ويتم تعسيق مو د هذا السقاء باقر اللجاا ة  3أيام لى األقل قبل انعقاده و ينشر لى املوقع
اإللكتروني لللجاا ة  ،يخبر الرئي

امل العاالة أو اإلقسيم باكان انعقاد هذا السقاء وموضو ه.

املادة  : 102ياكن أل ضاء امللجس حضور هذه السقاءات ،ويعين رئي امللجس باتفاق مع املكتب املسير
أحد األ ضاء أو أحد موظفي اللجاا ة إل داد تقرير حول أشغال هذا السقاء والتوصيات الصادرة نه.
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املادة  : 103ياكن لرئي امللجس

رض تقارير السقاءات واللجسسات املشار إليها في املواد أ اله ،لى مكتب

امللجس قصد إدرامها في مدول أ اال الدورة املوالية لساجس اللجااعي لستداول بشأنها.
املادة  : 104ال ياكن أن تكتس ي السقاءات واللجسسات املشار إليها في املواد أ اله طابعا سياسيا أو انتخابيا،
أو تكون بطسب من حزب أو ماعية تابعة لحزب أو نقابة .ويتحال أ ضاء امللجس اللجااعي املسؤولية
حول أفعالهم املرتكبة أثناء االمتاا ات املذكورة  .كاا أن هذه السقاءات مجرد أ اال تحضيرية ال ياكن
الطعن في محاضرها .

البــاب الساب ــع
كيفية إعداد وتقديم محاضرالجلسات
 )1إعداد وتقديم املحاضر
املادة  : 105يقوم كاتب امللجس أو نائبه ،بإ داد محضر لكل مسسة يتضان بأمانة ودقة مجاوع أشغال
امللجس من رض ومناقشة واملقرر الذي اتخذه امللجس  .ويسا دهاا في ذلك أحد موظفي اللجاا ة ند
االقتضاء.
املادة  : 106ياكن أل ضاء امللجس أن يطسعوا لى محضر املداوالت فور إ داده ،وياكنهم ند االقتضاء،
توميه طسب مكتوب لرئي امللجس قصد إمراء تعديالت أو تصحيح ما ورد فيه من حذف أو زيادة أو
أخطاء .وفي حالة الخالف ياكن الرموع إلى التسلجيالت الصوتية.
يستعين رئي امللجس بجايع الوسائل لستأكد من صحة التعديالت املقترحة ،ويكون رفضها معسال ويبسغ
كتابة إلى املعنيين باألمر.
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املادة  : 107يسسم رئي امللجس نسخة من املحاضر لكل ضو بامللجس داخل أمل  15يوما املوالية
الختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل أو ن طريق البريد اإللكتروني.
 )2قراءة ملخص محضرالدورة السابقة
املادة  : 108في بداية كل دورة يتلى ملخص محضر الدورة السابقة من قبل كاتب امللجس أو نائبه ،و ند
االقتضاء من قبل أحد موظفي اللجاا ة ،تالوة سنية دون مناقشة.

 )3نشرملخص املقررات
املادة  : 109يعسق ملخص املقررات في ظرف ثاانية أيام باقر اللجاا ة ،وياكن باإلضافة إلى ذلك نشر
هذه املقررات بجايع الوسائل املاكنة باا في ذلك الطريقة اإللكترونية بقصد إطالع العاوم سيها.

البــاب الثام ـ ــن
أحكــام ختامي ــة
 )1تنظيم استعمال القاعات التابعة للجماعة
املادة  : 110يضع رئي امللجس قائاة تتضان القا ة أو القا ات والتجهيزات التي تتوفر سيها اللجاا ة
والتي ياكن وضعها رهن إشارة للجان امللجس وهيآته.
املادة  : 111يضع رئي امللجس مدوال زمنيا يعسق باقر اللجاا ة ،يبين فيه تاريخ شغل القا ة أو القا ات
والهيئة أو الهيآت التي ستشغسها واملدة الزمنية املخصصة لها.
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 )2تعديل النظام الداخلي
املادة  : 112ياكن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء لى طسب من الرئي أو بطسب موقع من نصف
األ ضاء املزاولين مهامهم بامللجس .
املادة  : 113إذا تبين من خالل املاارسة أن بعض مقتضياته مخالفة لساقتضيات القانونية والتنظياية
اللجاري بها العال ،يقوم رئي امللجس

بتعاون مع املكتب بإ داد مشروع تعديل هذا النظام ويعرضه لى

امللجس في أقرب دورة له من امل التداول بشأنه واملصادقة سيه حتى يكون مطابقا لسقوانين اللجاري بها
العال.
املادة  : 114يعرض مشروع التعديل لى امللجس لدراسته والتصويت سيه طبقا ملقتضيات القانون
التنظيمي املتعسق باللجاا ات.
إمضاء الرئيس

إمضاء كاتب المجلس
خالد بروزيين
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