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  الباب األول

  أحكام عامة

عة  113.14من القانون التنظيمي رقم  32طبقا ملقتضيات املادة :1املادة  عات، درس مجلس ج املتعلق بالج

 االستثنائيةدورته  خاللوذلك سال هذا النظام الداخيل الذي أعده رئيس املجلس بتعاون مع أعضاء املكتب، 

  .2021 أكتوبر 04بتاريخ  يف جلسة فريدة املنعقدة

رشوط وكيفيات تسي أشغال املجلس ومكتبه وأجهزته املساعدة طبقا للمقتضيات  يحدد هذا النظام:2املادة 
  .القانونية الجاري بها العمل، ك يحدد العالقة ما ب مختلف أجهزة املجلس

ة من املادة :3املادة  عات، يعترب هذا النظام ملزما  32تطبيقا ألحكام الفقرة األخ من القانون التنظيمي للج
ك تلزم مقتضيات هذا النظام كل من يقوم رئيس املجلس بدعوته او ضاء املجلس وأجهزته وهيئاته، لكافة أع

عة   .استدعائه لدورات أو أشغال مجلس الج

من ينوب عنه عىل حسن تطبيق مقتضيات هذا النظام وذلك بعد التصويت  أويسهر رئيس املجلس :4املادة 
  .عليه من طرف املجلس

  الباب الثاني
  اجتماعات المجلس

  دورات املجلس - 1

عة وجوبا جلساته أثناء ثالث دورات عادية يف السنة خالل أشهر فرباير وماي وأكتوبر:5املادة    .يعقد مجلس الج

  .يجتمع املجلس يف األسبوع األول من الشهر املحدد لعقد الدورة العادية

يف هذا الشأن، وتحدد املدة الزمنية  تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات وفق قرار مكتب املجلس
، تبتدئ من الساعة الثالثة بعد الزوال إىل غاية الساعة ) 4(لكل جلسة من الجلسات يف أربع  ساعات عىل األك

  .السابعة مساء

كن أن تتجاوز مدة  ديد هذه املدة بقرار ) 15(عرش  ةخمس كل دورة عاديةال  كن  يوما متتالية، و
، ويبلغ قرار التمديد وجوبا أيام متتالية من أيام العمل) 7(أن ال يتعدى هذا التمديد سبعة لرئيس املجلس عىل 

  .إىل العامل أو من ينوب عنه فور اتخاذه

بادرة منه أو عندما يستدعي الرئيس، كل دعت الرضورة إىل ذلك املجلس لعقد دورة استثنا ئية، إما 
يتلقى طلبا يف هذا الشأن من العامل أو من ينوب عنه، أو من ثلث األعضاء املزاول مهامهم عىل األقل يكون 

ل الدورة، وتختتم الدورة االستثنائية يف أجل ال يتجاوز سبعة  أيام ) 7(مرفقا بالنقط املقرتح إدراجها يف جدول أع
  .غ قابلة للتمديد مدة وهيعمل من أيام المتتالية 

كن للرئيس عند االقتضاء وباتفاق مع العامل :6املادة  عة، و قر الج عاته  ثله  أويعقد املجلس اجت من 
عة وأعضاء عات املجلس يف أي مكان عمومي آخر داخل تراب الج   .املكتب، عقد اجت
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إذا انسحب أثناء الجلسة ألي سبب من األسباب يقوم  يرتأس رئيس املجلس الجلسات، وعند غيابه أو:7املادة 
  .بهذه املهمة أحد نوابه حسب الرتتيب

 أعضاءتكون الجلسات العامة للمجلس عمومية ويجوز للمجلس، وذلك بطلب من الرئيس أو ثلث :8املادة 
ع غ مفتوح للعموم بدون مناقشة أناملجلس    .يقرر عقد اجت

املطلقة  وباألغلبيةعلق بعقد جلسة غ مفتوحة للعموم باالقرتاع العلني يتم التصويت عىل املقرر املت
  .املعرب عنها لألصوات

كن للرئيس أن يأمر  إقراريف حالة    القاعة من العموم ومن ممثيل  بإخالءجلسة غ مفتوحة للعموم، 
قشة، قبل متابعة أشغال النقط موضوع املنا أوالذين العالقة لهم بالنقطة  األشخاصوجميع  اإلعالموسائل 
  .الجلسة

كن للمجلس وفق نفس الشكليات :9املادة  عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غ مفتوحة للعموم، 
  .استئناف الجلسة يف صيغتها العمومية أعاله8باملادة 

  اإلشـــــعارات - 2

يقوم الرئيس بإخبار أعضاء املجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه :10املادة 
عة، ويكون ) 10(إليهم عرشة  أيام عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة يف العنوان املرصح به لدى مجلس الج

ل والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات ال دورة والنقط التي سيتداول املجلس هذا اإلشعار مرفقا بجدول األع
  .يف شأنها خالل كل جلسة، وكذا الوثائق ذات الصلة

كن توج كن بها إثبات هذا يك  ه هذا اإلشعار وكذا الوثائق ذات الصلة بجميع الوسائل املتاحة التي 
عة ا يف ذلك الربيد اإللكرتو لعضو مجلس الج   .اإلرسال 

اريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يكون مرفقا بجدول ك يبلغ الرئيس العامل بت
ل والجدولة الزمنية للجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول املجلس يف شأنها خالل كل جلسة   .األع

كن أن يقدم : 11املادة  عة، وال يشارك يف التصويت، و ثله دورات مجلس الج بادرة يحرض العامل أو من 
منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء املجلس جميع املالحظات املفيدة والتوضيحات املتعلقة بالقضايا املتداول يف 

ل وفقا لطلبه   .شأنها، والسي بخصوص النقط املقرتحة يف جدول األع

عة الجلسات بصفة استشارية باست:21املادة  صالح الج دعاء من رئيس يحرض املوظفون املزاولون مهامهم 
عة   .مجلس الج

كن للرئيس عن طريق العامل أو من ينوب عنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو املؤسسات    و
عة ألجل املشاركة يف أشغال  العمومية أو املقاوالت العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الرتابية للج

ل ترتبط بنشاط هيئاتهماملجلس بصفة استشارية، وذلك عندما يتعلق األمر ب   .دراسة نقطة يف جدول األع

لجدول - 3   األع

ل الدورة بتعاون مع أعضاء املكتب، ويبلغه إىل العامل عرشين : 31املادة  عة جدول أع يعد رئيس مجلس الج
  .يوما عىل األقل قبل تاريخ انعقاد الدورة) 20(
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ل الدورة النقط   اإلضافية التي يقرتحها العامل أو من ينوب عنه، عىل تدرج، بحكم القانون، يف جدول أع
انية  ل)8(أن يتم إشعار الرئيس بها داخل أجل    .أيام  ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول األع

ك يجوز ألعضاء املجلس املزاول مهامهم أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي 
ل الدوراتينتمون إليه، طلبا كتابي   .ا قصد إدراج كل نقطة تدخل يف صالحيات املجلس يف جدول أع

  .ويتع أن يكون رفض إدراج كل نقطة مقرتحة معلال وأن يبلغ كتابة إىل مقدم أو مقدمي الطلب  

ليعلق جدول  كن لرئيس املجلس  أع عة، و قر الج العموم بجدول  إخبارالجلسات وتاريخها 
ل   .املتاحة اإلخباروبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد الجلسات العمومية للمجلس، وذلك بواسطة وسائل  األع

عة أعضاءالكتابية املوجهة من قبل  األسئلة - 4   مجلس الج

كتابية لرئيس  أسئلةتوجيه  إليهعن طريق الفريق الذي ينتمون  أواملجلس بصفة فردية  ألعضاءكن : 41املادة 
عة ياتحال املجلس حول كل مسألة تهم ص   .الج

خدمة  إىلن يهدف أ  وأ جهة معينة  إىليجب أن يتميز السؤال بوحدة املوضوع وأن اليتضمن توجيه تهم   
  .أقربائهأغراض تهم احد أعضاء املجلس أو 

سة املجلس وترتب حسب املذكورة موقعة من طرف العضو أو رئيس الفريق املعني لدى رئا األسئلةتودع   
  .تاريخ التوصل بها وتسجيلها

ل دورة املجلس املوالية لتاريخ التوصل بها رشط أن يتم التوصل بها  تسجل هذه األسئلة يف جدول أع
  .قبل انعقاد الدورة بشهر عىل األقل

  .أحد نوابه عن األسئلة املربمجة يف الجلسة املخصصة لذلك أويجيب رئيس املجلس :51املادة 

الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو  األسئلةتعطى الكلمة خالل الجلسة املخصصة للجواب عن   
  .دقائق )5( الفريق املعني لتقديم ملخص عن السؤال يف مدة التتجاوز خمس أعضاءأحد 

  .دقائق )5(خمس من ينوب عنه اإلجابة عن السؤال الكتا يف مدة ال تتجاوز  أويتوىل الرئيس   

  .)2( كن لصاحب السؤال أو أحد أعضاء فريقه التعقيب عىل الجواب يف مدة التتجاوز  دقيقت  

  .)2( أحد نوابه الرد عىل التعقيب يف مدة التتجاوز  دقيقت أوكن للرئيس   

نائبه يف محرض الجلسة، وينرش يف  أويدرج السؤال الكتا والجواب املقدم من قبل رئيس املجلس :16املادة 
عة ملدة الرسمي املوقع االلكرتو  قر الج عة، ك يعلق ملخص السؤال الكتا وملخص الجواب عنه  للج

  .أيام)8( انية

، بصفة فردية، :71املادة   أعضاءعاقه عائق جاز أن ينوب عنه احد  أوإذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتا
يف عرض هذا السؤال رشيطة التوفر عىل تفويض مكتوب من العضو املتغيب، ويف حالة عدم استيفاء هذا املجلس 

عي املوالية إىلالرشط، يؤجل عرض السؤال والجواب عنه    .دورة املجلس الج

  .اليجوز أن يعقب السؤال والجواب عنه والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق:81املادة 

عي باتفاق مع أعضاء املكتب ورؤساء الفرق املعنية ضم مجموعة من :91املادة  كن لرئيس املجلس الج
  .شامال أوالكتابية التي تجمع بينها وحدة املوضوع وأن يقدم جوابا موحدا  األسئلة
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 ىلإيجوز لرئيس املجلس رفض اإلجابة عن األسئلة الخارجة عن اختصاصات املجلس، ويبلغ ذلك كتابة :20املادة 
عة  صالح الج   .شفهيا خالل انعقاد الدورة أواملعني باألمر بعنوانه املرصح به 

كن أن يتجاوز الوقت املخصص لألسئلة املطروحة جلسة واحدة عن كل دورة:12املادة    .ال 

  الباب الثالث

  تسيير المجلس

  يف الجلسات األعضاءتنظيم حضور  - 1

دة :22املادة  عات، يعترب حضور  67تطبيقا لل عة  أعضاءمن القانون التنظيمي املتعلق بالج مجلس الج
  .إجباريادورات املجلس ل

عة، عىل ورقة الحضور قبل افتتاح  أعضاءيوقع    قر الج ع وليس  املجلس املتواجدين بقاعة االجت
كن  أشغال ع بعد بدايته التوقيع عىل ورقة الحضور واملشاركة يف  لألعضاءالجلسة، و الذين التحقوا بقاعة االجت

  .املداوالت

ع مكان لجلوس رئيس املجلس ونوابه، ويجلس العامل :32املادة  ثله بجانب رئيس  أويخصص بقاعة االجت من 
  .املجلس

بناء عىل تقسيم  األعضاءن جلوس يحدد، باتفاق مع رؤساء الفرق باملجلس، مكا أنكن ملكتب املجلس   
ع   .داخيل لقاعة االجت

  النصاب القانو - 2

عة صحيحة إال بحضور أك من نصف أعضائه املزاول مهامهم عند :42املادة  ال تكون مداوالت مجلس الج
  .افتتاح الدورة

ل النصاب القانو للمجلس يف حدود ثالث  تحتسب ابتداء من دقيقة، ) 30(تحدد مدة انتظار اكت
  .الساعة املقررة النعقاد الجلسة

أيام  عىل ) 3(إذا  يكتمل النصاب القانو للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان يف ظرف ثالثة
ع األول، ويعد التداول صحيحا بحضور أك من نصف ) 5(األقل وخمسة  أيام عىل األك بعد اليوم املحدد لالجت

  .زاول مهامهم عند افتتاح الدورةاألعضاء امل

ع الثا النصاب القانو املشار إليه أعاله، يجتمع املجلس باملكان نفسه ويف  إذا  يكتمل يف االجت
الساعة نفسها بعد اليوم الثالث املوايل من أيام العمل، وتكون مداوالته صحيحة كيف كان عدد األعضاء 

  .الحارضين

القانو عند افتتاح الدورة، وكل تخلف لألعضاء عن حضور جلسات الدورة أو يحتسب النصاب 
  .االنسحاب منها ألي سبب من األسباب خالل انعقادها، ال يؤثر عىل مرشوعية النصاب وذلك إىل ح انتهائها

لسات الج أوسيؤثر عىل تاريخ انعقاد الجلسة  األوىلإذا كان عدم توفر النصاب القانو خالل الجلسة   
كن لرئيس املجلس بتعاون مع  الجلسات املوالية  أواملكتب تغي تاريخ انعقاد الجلسة  أعضاءاملوالية 

  .املجلس بذلك وإخبارأعضاء
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  رفع الجلسات - 3

بادرة منه أو بطلب من ثلث األعضاء الحارضين، ويف هذه الحالة :52املادة  كن للرئيس أن يرفع الجلسة مؤقتا 
  .دقيقة) 30(دقائق وال تزيد عن ثالث ) 5(مدة هذا التوقف عىل أال تقل عن خمس يحدد الرئيس 

  .يوقف الرئيس الجلسة مؤقتا عند حلول وقت الصالة ويحدد وقت استئنافها:62املادة 

  كتابة الجلسات - 4

نائبه الرئيس، خاصة يف عملية احتساب النصاب القانو عند افتتاح الجلسات،  أويساعد كاتب املجلس :72املادة 
لوتالوة جدول    .، وكذا يف تتبع عملية التصويت واحتساب نتيجة التصويت عىل املقررات املتخذةاألع

، حالة رفضهيف عاقه عائق أو  أويف حالة غياب كاتب املجلس ونائبه :82املادة  هامه يع الرئيس  القيام 
  .الحارضين ليقوم بذلك األعضاءأحد 

  تنظيم مناقشات املجلس - 5

كن تغي هذا الرتتيب :92املادة  ل للمناقشة، حسب ترتيبها، و يعرض الرئيس النقط املدرجة يف جدول األع
  .املجلس الحارضين عىل ذلك أغلبيةأعضاءباقرتاح من الرئيس وبعد موافقة 

لللمجلس حول  إخباريايقدم الرئيس عند بداية كل دورة عادية تقريرا :30املادة    .التي قام بها األع

لقبل بداية مناقشة أي نقطة من نقط جدول    تقديم  إىل، يدعو الرئيس عند االقتضاء رؤساء اللجان األع
  .املجلس أنظارملخص عن التقارير املعدة بشان النقط املعروضة عىل 

الراغب يف التدخل حسب طلبهم وترتيب تسجيلهم يف الئحة  إلىاألعضاءيعطي الرئيس الكلمة بعد ذلك   
  .التدخالت

ثيليتهم داخل املجلس األولويةتعطى      .يف التدخل لرؤساء الفرق وحسب 

  .، عند االقتضاء ملناقشة نفس النقطةإضافيةيجوز فتح الئحة   

ع لنواب الرئيس  أك عضو أن يتناول الكلمة ألياليجوز    كن االست من مرت يف نفس املوضوع غ انه 
  .ذلك األمرورؤساء اللجان املعني باملسألة موضوع املناقشة كل اقتىض 

ء األعضاء  :13املادة  ة أوىل يسجل فيها أس ل بوضع قا يفتح النقاش حول النقط املعروضة يف جدول األع
املدة ول كل منهم الكلمة حسب ترتيبهم يف الالئحة بعد إذن الرئيس عىل أال تتجاوز الراغب يف التدخل ويتنا

  .لكل مداخلة) 5(خمس دقائق 

كن للرئيس فتح الئحة ثانية نهائية إذا طلب بعض األعضاء ذلك، عىل أن ال تتجاوز مدة التدخالت ثالث دقائق 
ديد مدة التدخل يف ) 3(   .الالئحت إذا ارتأى أن طبيعة املوضوع تتطلب ذلكلكل مداخلة، وللرئيس صالحية 

ل أو التي ال يلتزم أصحابها بحدود :23املادة  كن للرئيس إيقاف التدخالت التي ال عالقة لها بنقط جدول األع
  .اللياقة واألدب

  .)2( دقيقت مدةيف نطاق نقطة نظام، عىل أال يتجاوز  وباألولويةلكل عضو الحق يف التدخل :33املادة 

ليجب أن تنصب نقطة نظام عىل س املناقشة أو جدول :43املادة  أو التذك بتطبيق القانون والنظام  األع
  .الداخيل للمجلس
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، فإن الرئيس يطلب من املتدخل التوقف عن األمورموضوع نقطة نظام ال عالقة له بهذه  أنإذا تب   
تثل يأمر الرئيس بإق اديه وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الكالم، فإن   فال مكرب الصوت، ويف حالة 

عات 48املادة    .من القانون التنظيمي املتعلق بالج

تناولهم الكلمة بوجوب  أثناءيهاجمون زمالءهم  أوالذين يقاطعون  أواألعضاءيذكر الرئيس العضو : 35املادة 
  .مراعاة االنضباط واحرتام القانون

للرئيس رفع  األعضاءأمكنبعض  أويخل بالس العادي للجلسة من قبل عضو  أنإذا وقع ما من شأنه :36املادة 
  .، ويجب أن تستأنف بعد هذه املدةويحدد الرئيس مدة رفع الجلسة،الجلسة مؤقتا

لاملجلس مسؤولون شخصيا عن ما يصدر عنهم من  أعضاءإن :73املادة  أو ترصفات تقع تحت طائلة  أع
عات اللجاناملت   .ابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية واالستثنائية واجت

ألوهذه  إىلويشار يف محرض الجلسة      .الترصفات األع

  كيفية التصويت عىل املقررات - 6

يتم التصويت كقاعدة عامة بطريقة علنية، ويعرب عن التصويت العلني برفع اليد أو الوقوف أو :38املادة 
ل علني ألوراق التصويت أو بالضغط عىل األزرار املناسبة يف حالة اللجوء إىل التصويت اإللكرتو   عندباستع

  .توفره

  ."ممتنع"ويف حالة االمتناع بلفظ " ال"وعن التصـويت بالرفـض ب " نعم"يعرب عن التصويت باملوافقة ب 

عي نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب :93املادة   األصواتنائبه بعملية احتساب  أويعاين رئيس املجلس الج
  .دة والرافضة واملمتنعةياملؤ

 تتخذاملقرراتباألغلبيةاملطلقةلألصواتاملعربعنها،ماعدا يف:40املادة 
دها بعض  :وهي كالتايل :األغلبيةاملطلقةلألعضاء املزاولينمهامهمالقضايا،التييشرتطالعت

عة؛. 1  برنامجعماللج

لهاأوالزيادةفيهأوخفضهأوتفويته؛. 2 غرضهاأواملساهمةيف رأس   إحداثرشكاتالتنميةاملحليةأوتغي

عة؛. 3 املرافقالعموميةالتابعةللج  طرقتدب

 الرشاكةمعالقطاعالخاص؛. 4

رسةاال . 5 عةالعقوداملتعلقة ةإلىالج  .ختصاصاتاملشرتكةمعالدولة واملنقولةمنهذهاألخ

أنهإذاتعذرالحصولعلىاألغلبيةاملطلقةلألعضاءاملزاول  غ
مهامهمفيالتصويتاألول،تتخذاملقرراتفيشأنالقضايااملذكورةيف جلسةثانية ويتم التصويت 

 .جانبالذييكونفيهالرئيسعليهاباألغلبيةاملطلقةلألصواتاملعربعنها، وفيحالةتعادالألصوات،يرجحال

  .ويدرجفياملحرضبيانالتصويتالخاصبكلمصوت

يف حالة امتناع  األصواتالرئيس، ويعد تعادل  إليهيرجح الجانب املنتمي  األصواتيف حالة تعادل :41املادة 
  .الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة املعروضة عىل التصويت

  .بكيفية صحيحة إجرائهاليصح الرتاجع عن التصويت بعد 
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إجراء عملية التصويت، إال إذا كانت املسألة تتعلق  أثناءاخذ الكلمة  أوطلب للتدخل  أيال يقبل :42املادة 
  .خلل يف هذه العملية إىلبنقطة نظام للتنبيه 

عة لدى هيئات  - 7   مهامهم أخرىوإنهاءتعي ممثيل الج

عة لدى هيئات :43املادة  ، عن طريق التصويت العلني وتحدد مهامهم يف مقرر أخرىيتم تعي منتد الج
عة وجبه انتدابهم لتمثيل الج   .املجلس الذي تم 

عي حول مهامهم االنتدابية ويتع عليهم كل سنة، تقديم :44املادة  تقرير يقدم املنتدبون تقارير للمجلس الج
  .سنوي عىل األقل

  تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات - 8

من هذا النظام الداخيل،  9و 8املادت  أحكامتكون الجلسات العامة للمجلس عمومية مع مراعاة :54 املادة
ع واملخصصة للعموم أشغاليحرض الجمهور    .الجلسات العمومية يف حدود املقاعد املتوفرة بقاعة االجت

ع مكان خاص باملوظف والضيوف وممثيل وسائل : 64املادة    .اإلعالميخصص بقاعة االجت

يتع عىل الجمهور االلتزام بالهدوء وعدم التدخل للتعب عن رأيه سواء باملوافقة أو برفض املقررات   
  .التي يتخذها املجلس

كن ألي أحد من غ : 74املادة  عة ولوج املكان  أوعامل الاملجلس و  أعضاءال من ينوب عنه وممثيل مصالح الج
  .ئيس املجلساملخصص للمنتخب دون إذن من ر 

  نقل وتسجيل وتصوير جلسات املجلس - 9

ل الوسائل السمعية البرصية لنقل وتسجيل وتصوير املداوالت العلنية للمجلس وذلك :48املادة  كن استع

املجلس  أغلبيةأعضاءاملعتمدة بعد موافقة  اإلعالمبطلب من وسائل  أواملجلس  أغلبيةأعضاءبادرة من 

نع منعا، الحارضين   .كليا عىل العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأية وسيلة من الوسائل و

  الباب الرابع

  تشكيل مكتب المجلس وطريقة تسييره

  تشكيل مكتب املجلس - 1

عة سال من الرئيس وعرشة نواب:94املادة    .يتألف مكتب مجلس ج

من القانون التنظيمي ) 70(مقتضيات املادة  ةينتخب الرئيس ونوابه ملدة انتداب املجلس، مع مراعا :50املادة 
عات   .املتعلق بالج

عات مكتب املجلس - 2   اجت

كن شهربصفة عادية مرة كل  أعضائهيجتمع املكتب بدعوة من رئيس املجلس أو بطلب من ثلث :51املادة  ، و
  .أن يجتمع بصفة استثنائية كل دعت الرضورة إىل ذلك
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عات املكتب بصفة    منتظمة كاتب املجلس ونائبه، ويقوم كاتب املجلس بتحرير محارض يحرض اجت
  .املكتب، وعند غيابه ينوب عنه نائبه

ع املكتب بحضور أك من نصف أعضائه، وإذا ت:52املادة  عذر ذلك يتحقق النصاب القانو يف انعقاد اجت
عه يف هذه الحالة صحيحا كيف كان عدد استدعي املكتب للقاء ثان   .الحارضين أعضائه، ويعترب اجت

عات املكتب:53املادة  ل اجت ساعدة نوابه جدول أع   .يعد الرئيس 

عات املكتب، وعند غيابه ألي سبب من األسباب يقوم بهذه املهمة احد نوابه : 45املادة  يرتأس الرئيس اجت
  .حسب الرتتيب

كل عضو يف املكتب تبعا للمجال املفوض له فيه عىل تقديم تقريره إىل املكتب حول هذا املجال  يسهر:55املادة 
  .إذا اقتىض األمر ذلك

ة اكن للمكتب أن يستع يف عمله عىل سبيل االستشارة أو عند االقتضاء برؤساء اللج:65املادة  ن الدا
كنه أن يستع يف هذا اإلطار بكفاءات وذوي للمجلس عند دراسة نقطة تدخل يف مجال اختصاص اللجنة، ك  

  .خربة وتخصص من خارج املجلس إذا اقتىض األمر ذلك

  .يقدم املكتب إىل املجلس تقريرا عن نشاطه خالل كل دورة عادية:75املادة 

  الخامسالباب  
  لجان المجلس

ة - 1   اللجان الدا

ة إحداث*   اللجان الدا

ة وهي )5(يحدث املجلس خمس :85املادة    :لجان دا

عضوا ) 21(أعضاء عىل األقل وواحد وعرشين ) 05(تتألف من خمسة :لجنة امليزانية والشؤون املالية والربمجة -
 ، عة،عىل األك عة وبرنامج عمل الج الية وميزانية الج وكذا إحداث وتختص بالنظر يف جميع القضايا املرتبطة 

لها أو تخفيضه أو تفويته،  لها أو تغي غرضها أو الزيادة يف رأس رشكات التنمية املحلية واملساهمة يف رأس
عاتإضافة إىل  عاتومجموعات الج كل ما يتعلق بالجبايات  وكذاالرتابية،  إحداث مؤسساتالتعاون ب الج

عية واملحافظة عليها وصيان تها واقتناء العقارات ومبادلتها أو تخصيصها أو تغي تخصيصها وتدب األمالك الج
  .طبقا للقوان واألنظمة الجاري بها العمل

أعضاء عىل األقل وواحد ) 05(تتألف من خمسة :والشؤون االقتصادية لجنة املرافق العمومية والخدمات -
العمومية التابعة والتجهيزات املرافق  ، وتختص بالنظر يف كل ما يتعلق بإحداثعضوا عىل األك) 21(وعرشين 

عية وكيفيات وط عة والخدمات الج ها، وذلك طبقا للقوان واألنـظمة الجاري بها العــملللج  وكذا، رق تدب
عةاالقتصادي الشؤوندراسة    .ة عىل مستوى الج

عية والثقافية والرياضية - أعضاء عىل األقل ) 05(خمسة تتألف من :لجنة التنمية البرشية والشؤون االجت

عي والثقايفعضوا عىل األك) 21(وواحد وعرشين   ، وتختص بالنظر يف جميع القضايا ذات االرتباط بالشأن االجت

، واإلبداعي ا فيها إبداء الرأي بشأن الرشاكات مع جمعيات املجتمع املد اقرتاح الدعم كذا و  والريايض باملدينة، 
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فضال عىل القضايا املرتبطة باملساهمة يف إنجاز مختلف الربامج املسطرة يف إطار  لجمعيات،فائدة ااملقدم ل

  .املبادرة الوطنية للتنمية البرشية

عضوا عىل ) 21(أعضاء عىل األقل وواحد وعرشين ) 05(تتألف من خمسة :لجنة التعم وإعداد الرتاب والبيئة -

ا يف ذلك ، وتختص بدراسة جميع القضايا املرتاألك عة،  بطة بالتعم وإعداد الرتاب والبيئة عىل مستوى الج

عية للوقاية الصحية والنظافة العمومية، وإبداء الرأي حول وثائق التعم  عية واألنظمة الج ضوابط البناء الج

ية ا والتنمية  لبيئةطبقا للقوان واألنظمة الجاري بها العمل، وكذا القضايا املتصلة بالصحة والنظافة وح

عةاملستدامة   .، إضافة إىل تسمية الطرق العمومية والساحات برتاب الج

عضوا عىل ) 21(أعضاء عىل األقل وواحد وعرشين ) 05(تتألف من خمسة :لجنة الس والجوالن والنقل والتنقل -

، وكذا إبداء الرأي يف مخططات ، يعهد إليها بالنظر يف القضايا املرتبطة بتنظيم الس والجوالن باملدينةاألك

عة،  التنقل الحرضي ومختلف الدراسات املرتبطة به، إضافة إىل تنظيم  تشوير الطرق العمومية داخل تراب الج

وتحديد وتنظيم محطات وقوف حافالت النقل العمومي وسيارات األجرة بصنفيها األول والثا وعربات نقل 

  .باتالبضائع وكذا جميع محطات وقوف العر 

ة لدى رئاسة املجلس، مع مراعاة :95املادة  تودع طلبات األعضاء املتعلقة بالرتشح لعضوية إحدى اللجان الدا

ء األعضاء املرتشح لعضوية كل لجنة أمام أعضاء املجلس   .ثيلية الفرق، ويقوم رئيس املجلس بقراءة أس

ةعنخمسة:60املادة  عضوا كحد أقىص ) 21(وعرشين  أعضاء كحد أد وواحد) 5(يجبأناليقلعددأعضاءكللجنةدا

ةواحدة، ك ال يحق لعضو واحد  منلجنةدا ن فيهم رئيس اللجنة ونائبه، وأنال ينتسبعضومنأعضاءاملجلسإلىأك

ة واحدة   .من أعضاء املجلس أن يتوىل رئاسة أك من لجنة دا

ة ثيلية النساء داخل اللجان الدا   .يجب مراعاة 

ة ونائبا له،وخارج أعضاء املكتب، كل لجنة أعضاءينتخب املجلس من ب :16املادة    .رئيسا لكل لجنة دا

ع:26املادة  ة املكلفة بالس والجوالن ةتخصص بناء عىل مداولة مجلس الج ، ودون مناقشة رئاسة اللجنة الدا
أو  أحد أعضائها داخل مكتب املجلس ثلالتي ال الفرق والهيآت وهي  ،والنقل والتنقل لعضو من املعارضة

ئهم للمعارضة يف حالة عدم وجود عضو من و ،الفرق واألعضاء الذين يشعرون رئاسة املجلس كتابة بانت
  .املجلس لشغل هذا املنصب، باستثناء الرئيس ونوابه أعضاءح باقي شرضة، يرت ااملع

ة أو تقسيمها ال :36املادة    .عدة لجان إىلكن تغي تسمية اللجان الدا

ة* عات وتسي اللجان الدا   اجت
عة بطلب من رئيسها، :46املادة  قر الج   .اللجنة أعضاءثلث  أومن رئيس املجلس  أوتجتمع اللجان 

ل قاعات  إشارةيضع رئيس املجلس رهن    ع وفق الجدول الزمني الخاص باستع اللجان قاعة لالجت
عة   .يعده رئيس املجلسالذي الج

قبل موعد  األقلساعة عىل  48اللجنة وذلك قبل  إلىأعضاءمن قبل رئيس اللجنة املعنية  اإلشعاريوجه 
ع، ويشار يف  لالنقط املحددة يف جدول  إىلاإلشعار االجت كن تقليص هذا األع  األجإلىل، ويف حالة االستعجال 

  .ساعة 24



13 
 

عات اللجان وجدول    لهايعلق موعد ومكان انعقاد اجت عة، قبل  أع من  األقلساعة عىل  24قر الج
ع   .موعد انعقاد االجت

كن ألية لجنة أن تجتمع خالل انعقاد جلسات املجلس     .ال 

ة، ويف حالة غيابه ألي سبب من األسباب ينوب عنه يف هذه  يرتأس رئيس اللجنة أشغال:56املادة  هذه األخ
كن لألعضاء الحارضين االتفاق املهمة نائبه ، وإذا تعذر حضور رئيس اللجنة ونائبه معا ألي سبب من األسباب، 

ع   .عىل تعي أحد أعضاء اللجنة الحارضين لرتؤس أشغال االجت

لها :66املادة  يف إطار جلسات غ عمومية، ويجوز لرئيس اللجنة أن يأذن لبعض ارس اللجان أع
من ذوي االختصاص لحضور أشغالها إذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة يف  الذاتية واملعنويةبصفتهم األشخاص

  .اتخاذ التوصيات املناسبة بخصوص املوضوع املعروض عليها

عات اللجان صحيحة بحضور أك من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر هذا النصاب، وجب :76املادة  تعترب اجت
ع إىل  املحدد النعقاد أشغال اللجنة، ويف هذه الحالة يعترب  ح مرور نصف ساعة عن املوعدتأجيل االجت

ع صحيحا كيف كان عدد األعضاء الحارضين   .االجت

ع اللجنة مفتوحا فإن  اإلبقاءويف حالة  أشغالهاعند افتتاح  انيحتسب النصاب القانو للج   عىل اجت
  .الحارضين األعضاءاللقاء املوايل لها يعترب صحيحا مه كان عدد 

عي الحق يف حضور  للك   عات اللجانعضو باملجلس الج  آراءهوإن  يكن عضوا بها، وله أن يبدي  اجت
  .رئيس اللجنة، ودون أن يكون له الحق يف التصويت استئذانبصفة استشارية بعد 

ع اللجنة إذا طلب    اللجنة املعنية ذلك ويحدد رئيس اللجنة  أعضاءمن نصف  أككن تأجيل اجت
ع املوايل   .تاريخ االجت

ة بطلب من املجلس القضايا التي تدخل يف اختصاصاتها، ويجب عىل رئيس املجل:86املادة  س تدرس اللجن الدا
كن للجنة أن تقدم توصيات  تزويد اللجان بطلب منها باملعلومات والوثائق الرضورية ملزاولة مهامها، و

  .وملتمسات للمجلس يف هذا الشأن

املطلقة لألصوات املعرب عنها ويتم التصويت باالقرتاع  توصياتهاوتوافق عليهاباألغلبيةتتخذ اللجان :96املادة 
  .الذي يكون فيه رئيس اللجنة جانبال، يرجح األصواتالعلني، ويف حالة تعادل 

يكونرئيساللجنةمقرراألشغالها، ويجوزلهأنيستدعيبواسطة :70املادة 
عة،للمشاركة فيأشغاالللجنةبصفةاستشارية، ويعترب حضورهم  رئيساملجلساملوظفيناملزاولينمهامهمبمصالحالج

  .ارها والتي تدخل يف صميم اختصاصهمإلزاميا لتنوير اللجنة بخصوص النقط املعروضة عىل أنظ

كن لرئيساللجنةكذلكأنيستدعيللغاية نفسهابواسطةرئيساملجلسوعنطريقالعامألومن    و
عة،  لدائرةالرتابيةللج ينوبعنهموظفيوأعوانالدولةأواملؤسساتالعموميةأواملقاوالت العموميةالذينيشمالختصاصه

  .وذلك عند دراسة اللجنة لنقطة تهم هيآتهم

تقدم التقارير والتوصيات وامللتمسات من طرف رئيس اللجنة إىل رئيس املجلس مبارشة بعد املوافقة :71املادة 

عة   .عليها من طرف اللجنة، ويسهر رئيس املجلس عىل تبليغها إىل أعضاء مجلس الج
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ة من جميع الوسائل املاد:72املادة  ك اللجان الدا عي عىل  ية املمكنة حتى تقوم يعمل رئيس املجلس الج

  .بالدور املنوط بها أحسن قيام

ع مشرتك ب لجنت أو :73املادة  بادرة منه أو بطلب من رئييس لجنت أو أك عقد اجت كن لرئيس املجلس 

ع أحد الرؤساء باتفاق بينه ،أك يهم مجال تدخله   .عىل أن يرتأس االجت

ي لدورة املجلس،اللجان عمل إن نشاط :47املادة  ارس اللجان أشغالها يف إطار جلسات غ عمومية، تحض ك 

عة ةالعام لسةوتوصياتها تتسم بالرسية وال يجوز نرشها وال إبالغها للعموم إال يف إطار الج   .ملجلس الج

  اللجان املؤقتة - 2

  إحداث اللجان املؤقتة*  

عي أن يحدث لجانا :57املادة  ، كل دعت موضوعاتية كن للمجلس الج مؤقتة ملدة محددة وغرض مع
  .األقلاملزاول مهامهم عىل  األعضاءذلك، باقرتاح من رئيس املجلس، أو بطلب موقع من طرف ثلث  إىلالرضورة 

  .يحدد املجلس عدد أعضاء هذه اللجان ويعينهم

يعهد لهذه اللجان بأي اختصاص مخول للجان تحدد املهام املوكولة للجان املؤقتة بدقة، وال يجوز أن : 67املادة 
ة   .الدا

ة أعاله   .تحدث وتجتمع اللجان املؤقتة وفق الكيفيات املتعلقة باللجان الدا

جرد استيفاء دراسة املسائل التي :77املادة    .من أجلها وإيداع تقاريرها أحدثتتنتهي صالحية اللجان املؤقتة 

  لجان التقيص - 3

عة،بطلبمننصفعدداألعضاءاملزاول كن:87املادة  لمجلسالج

عة، وذلك طبقا  من ) 215(قتضيات املادة ملمهامهمعلىاألقل،أنيشكللجنةللتقصيحوملسألةتهمتدب شؤونالج

عات   .القانون التنظيمي املتعلق بالج

وضوعمتابعات تشكيلاليجوز  لجانللتقصيفيوقائعتكو

مهمةكللجنةللتقيص، قضائية،مادامتهذهاملتابعاتجارية؛وتنتهي

 .سبقتكوينها،فورفتحتحقيققضائيفيالوقائعالتياقتضتتشكيلها

عة لهابإيداعتقريرهالدى مجلس الج   .لجانالتقصيمؤقتةبطبيعتها،وتنتهيأع

،ويناقشهذاالتقريرمنقبلمجلس  تعدهذهاللجنةتقريراحوالملهمةالتيأحدثتمنأجلهافيظرف شهرعلىاألك

عة الذييقرريف شأنتوجيهن   .سخةمنهإلىاملجلسالجهويللحساباتالج

املمثلة  للفرقيع أعضاء لجنة التقيص من قبل مكتب املجلس مع مراعاة مبدأ التمثيلية النسبية :97املادة 
ن فيهم رئيس اللجنة ونائبه ) 13(، عىل أال يتعدى عدد أعضاء هذهاللجنة ثالثة عرش داخل املجلس عضوا 

  .ومقررها ونائبه

عةيع :80املادة    .رئيس اللجنة ونائبه ومقررها ونائبه رئيس الج



15 
 

هامها   .يضع مكتب املجلس رهن إشارة لجنة التقيص التي تم تشكيلها الوسائل التي يراها الزمة للقيام 

وضوع التقيص الذي أحدثت  كن للجنة التقيص الحصول عىل جميع  الوثائق واملعلومات التي تتعلق 
  .من أجله

ل تجتم:18املادة  ع لجنة التقيص بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها، ويحدد يف الدعوة جدول أع
ع وتاريخه وساعة ومكان انعقاده، وتوجه الدعوة لجميع أعضائها يف أجل ال يقل عن ثالثة  أيام من ) 3(االجت

  .هذا التاريخ

عات لجنة التقيص صحيحة إال إذا حرضها نصف:28املادة  أعضائها عىل األقل بعد أول استدعاء،  ال تكون اجت
عا مواليا يعترب صحيحا كيف كان عدد األعضاء الحارضين، وتتخذ اللجنة  وإذا تعذر ذلك عقدت اللجنة اجت

  .قراراتها باألغلبية النسبية لألعضاء الحارضين، وإذا تعادلت األصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة

، وكل عضو أخل بطابع الرسية يجرد من عضوية هذه ل لجنة التقيص ومداوالتها طابعا رسياتكتيس أع:38املادة 
  .اللجنة

  السادسالباب  

  تأليف الفرق بالمجلس

توجهاتهم السياسية أو  إىلاملجلس أن يكونوا يف بداية االنتداب فرقا وذلك باالستناد  ألعضاءكن :48املادة 
عي ءاتهم الحزبية قصد تنسيق العمل في بينهم داخل املجلس الج   .انت

كن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن خمسة      .أعضاء) 5(ال 

  .رئاسة املجلس إىلهللفريق ويبلغ واسيختار كل فريق رئيسا   

م    الفريق الذي يختاره حين يقرر  إىلكن لكل عضو باملجلس غ املنتمي ألي فريق باملجلس، االنض
م    .إليهذلك، رشيطة موافقة رئيس الفريق املراد االنض

عي، ويف حينه، بأي تغي يقع داخل فرقهم    يتع عىل رؤساء الفرق أن يخربوا كتابة رئيس املجلس الج
م أو ان   .األعضاءسحاب من انض

ء :58املادة  املكون للفريق تحمل توقيعاتهم ورقم  األعضاءيقدم رئيس الفريق لرئيس املجلس الئحة بأس
  .بطائقهم الوطنية للتعريف، وكذا تسمية الفريق

املادية والبرشية الالزمة لتكوين الفرق  اإلمكانياتأعضاء املجلس  إشارةيضع رئيس املجلس رهن :68املادة 
عاتها بحسب  عة اإلمكانياتباملجلس وتنظيم اجت   .املتوفرة لدى الج

عات الفرق :78املادة  عة تعقد اجت يحدد ،من رئيس الفريق موجه لرئاسة املجلس إشعاروفق داخل مقر الج
  .تاريخ وساعة انعقادهفيه 

كن للفرق التداول يف القضايا   .التي ال تدخل يف صالحيات املجلس ال 

  بعالباب السا
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  هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقـاربة النوع
عي برشاكة مع فعاليات املجتمع املد هيئة استشارية تدعى :88املادة  هيئة املساواة "يحدث املجلس الج

تختص بدراسة القضايا املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة  "وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع
  .النوع

عة وينوب عنه أحد أعضائها،  "هيئة املساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع"يرأس    رئيس مجلس الج
عاتها إعدادويتوىل الرئيس  ل اجت   .جدول أع

جمعيات وفعاليات من  إىلومقاربة النوع من شخصيات تنتمي  املساواة وتكافؤ الفرص هيئةتتكون : 98املادة 
عي   .املجتمع املد يقرتحهم رئيس املجلس الج

  .باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعل املحلي وبالتشاور معهم هيئةيحدد عدد أعضاء ال:90املادة 

  :املعاي التالية الهيئةيؤخذ بع االعتبار يف تشكيل :19املادة 

عي حيث يتم تخصيص نسبة ال تقل عن  - يف املائة للنساء من مجموع أعضاء الهيئة  30مقاربة النوع االجت
  .سعيا نحو تحقيق املناصفة

  ...).، أطفال، مسنونيف وضعية إعاقةأشخاص (تحديد نسبة لكل فئة من الفئات املستهدفة -

  .املكانة والسمعة داخل املجتمع املحيل-

  .ان التنمية البرشيةالتجربة يف ميد-

عي-   .الخربة يف مجال النوع االجت

  .التنوع املهني-

  .صفة الجمعيات املحلية ك ينظمها القانون-

عة-   .االرتباط بالج

ن التداول عىل العضوية داخلها  الهيئةيستمر عمل : 29املادة  طيلة مدة انتداب املجلس عىل أن تتم مراعاة ض
  .متى كان عدد الجمعيات والفاعل يسمح بذلك من خالل تجديد أعضائها بنسبة النصف كل سنت

عة بدعوة كتابية من رئيسها أو  ص ومقاربة النوعاملساواة وتكافؤ الفر هيئة تجتمع : 39املادة  بناء عىل قر الج
ع عىل  الهيئةطلب كتا من ثلثي أعضائها، وتعقد    .يف السنة األقلاجت

عات  أوالهيئةيتوىل رئيس :94املادة  لهاوجدول  الهيئةمن ينوب عنه تحديد تواريخ اجت باتفاق مع  أع
  .أعضائها

ع، ويشار يف االستدعاء  األقلثالثة أيام عىل  الهيئةأعضاءكل  إىليوجه االستدعاء :59املادة   إىلقبل موعد االجت
ل وتاريخ وساعة ومكان انعقادهجدول    .األع

عات :69املادة  تعذر توفر هذا النصاب، وجب تأجيل  ،وإذاصحيحة بحضور نصف أعضائها الهيئةتعترب اجت
ع  ع صحيحا كيف كان عدد  إىلاالجت   .الحارضيناليوم املوايل، ويف هذه الحالة، يعترب االجت

لهاالهيئةارس :79املادة    .جلسات غ عمومية إطاريف  أع
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كان من شأن ذلك أن  إذاذوي االختصاص لحضور أشغالها  األشخاصأن يأذن لبعض  الهيئةيجوز لرئيس :89املادة 
  .يف اتخاذ القرار املناسب بخصوص املوضوع املعروض عليها الهيئةيفيد 

ثلون مجالس املقاطعات    ة باملجلس، ومنتخب  كن للرئيس أن يستدعي رؤساء اللجان الدا ك 
عات    .الهيئةللمشاركة يف اجت

  .تكوين مجموعات عمل تهتم بقضايا معينة يف مجال اختصاصاتها هيئةللكن :99املادة 

املعرب عنها، ويتم التصويت  األصواتقراراتها وتصادق عىل التقارير املنبثقة عنها بأغلبية  الهيئةتتخذ :100املادة 
، وتدون نتائج التصويت يف الهيئةرئيس  إليه، يرجح الجانب املنتمي األصواتويف حالة تعادل ، باالقرتاع العلني
ع   .محرض االجت

عات  للهيئةيع الرئيس مقررا :110املادة    .الهيئةونائبا له، يتوىل تحرير محارض اجت

عة اإلمكانياتوسائل العمل الرضورية حسب  الهيئةإشارةتوضع رهن :210املادة    .املتوفرة لدى الج

ع، ويوقعه رئيس  الهيئةيحرر محرض لجلسات :310املادة  بعد قراءته علنيا عىل أعضاء  الهيئةعقب كل اجت
  .إشارتهم، ويوضع املحرض املذكور رهن الهيئة

ي وقراراتها داخلية ال يجوز نرشها وال  الهيئةنشاط  إن:410املادة  ح اتخاذ  إىلالعموم  إبالغهاإىلعمل  تحض
  .القرار النها بشأنها من طرف املجلس

القضايا املعروضة عليها يف حدود اختصاصاتها ويف نطاق املسائل املدرجة يف جدول  الهيئةتدرس :510املادة 
لها عة توصيات و ملتمسات لهيئةكن ل،و أع   .أن تقدم ملجلس الج

رأيها، بطلب من املجلس أو رئيسه يف القضايا واملشاريع املتعلقة باملساواة وتكافؤ الفرص  الهيئةتبدي :610املادة 
عي، وتقوم بتجميع املعطيات التي لها صلة بهذه امليادين من أجل دراستها ومقاربة النو   وإعدادع االجت

ن  إدماجتوصيات بشأن  عي يف السياسات املحلية، وض د يوالبحث، وتحد اإلنصافمقاربة النوع االجت
  .والحلول لتحس العرض املقدم من طرف املجلس يف ميدان الخدمات واملرافق العمومية األولويات

عي للقرارات املتخذة من طرفاملحتملة السلبية  اآلثاررأيها بخصوصالهيئة تبديك    .املجلس الج
عية املعنيةتساهم الهيئة يف بلورة تصور محيل يأخذ بع االعتبار انشغاالت مختلف الرشائح :710املادة    .االجت
لدى رئاسة املجلس الذي يسهر عىل تبليغها الصادرة عن الهيئة تودع التقارير والتوصيات وامللتمسات :810املادة 

عي إلىأعضاء   .املجلس الج
عي بصفة دورية :910املادة    .آل توصياتها وملتمساتها واقرتاحاتها الهيئةأعضاء  بإخباريقوم رئيس املجلس الج

  الثامنالباب  
  التشاركية للحوار والتشاور  اآلليات

عة  119تطبيقا ألحكام املادة :101املادة  عات، يحدث مجلس الج تشاركية  آلياتمن القانون التنظيمي للج
عة وتتبعه إعدادللحوار والتشاور لتمك املواطنات واملواطن والجمعيات من املساهمة يف    .برنامج عمل الج

عي بتعاون مع أعضاء املكتب، لقاءات عمومية مع املواطنات واملواطن :111املادة  ينظم رئيس املجلس الج
عي وجمعيات املجتمع املد لدراسة مواضيع عامة تدخل يف اختصاصات  والفاعل االقتصادي واالجت
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عة واالطالع عىل  ني بالربامج التنموية املنجزة أو املواطنات واملواطن واملع إلخباربشأنها وكذا  آرائهمالج
  .املوجودة يف طور االنجاز

ثل املواطنات    بادرة من الرئيس أو من الفاعل املعني أو من طرف هيئة  ينظم هذا اللقاء 
  .واملواطن

عي أن يستدعي رؤساء اللجان املعنية أو نوابهم لحضور هذه الجلسات     .كن لرئيس املجلس الج

املعنية  إلىاألطرافيحدد رئيس املجلس مكان وتاريخ وساعة انعقاد هذه اللقاءات، ويوجه الدعوة :211املادة 
عة هاديعاوتعليق مو    .اقبل انعقاده األقلأيام عىل  )3(ثالثة قر الج

كن أن يستع بالسلطات العمومية:311املادة   يتوىل رئيس املجلس رشطة الجلسات أثناء اللقاءات املذكورة و
  .لحفظ النظام

عة  األعضاءاملجلس حضور هذه اللقاءات، ويع رئيس املجلس أحد  ألعضاءكن    أو أحد موظفي الج
  .اوالتوصيات الصادرة عنه ءاتاللقا ههذ أشغالتقرير حول  إلعداد

، عىل مكتب املجلس قصد أعالهيف املواد  إليهايعرض رئيس املجلس تقارير اللقاءات والجلسات املشار :411املادة 
ليف جدول  إدراجها عي للتداول بشأنها أع   .الدورة املوالية للمجلس الج

كن أن تكتيس اللقاءات والجلسات املشار :511املادة  انتخابيا، أو تكون  أوطابعا سياسيا  أعالهيف املواد  إليهاال 
عي املسؤولية حول أفعالهم  أعضاءبطلب من حزب أو جمعية تابعة لحزب أو نقابة، ويتحمل  املجلس الج

عات املذكورة أثناءاملرتكبة    .االجت

  التاسعالباب  

  تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات
  رشوط تقديم العرائض - 1

تدخل كن للمواطنات واملواطن أن يقدموا عرائض يكون الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة :611املادة 
له، وذلك وفق الرشوط املنصوص عليها يف املادة  من القانون التنظيمي رقم ) 123(يف صالحياته ضمن جدول أع

عات 113.14   .املتعلق بالج

كن للجمعيات أن تقدم عرائض يكون الهدف منها مطالبة املجلس بإدراج نقطة تدخل يف صالحياته :711املادة 
له، وذلك وفق ال  113.14من القانون التنظيمي رقم ) 124(رشوط املنصوص عليها يف املادة ضمن جدول أع

عات   .املتعلق بالج

  كيفيات إيداع العرائض - 2

عة الذي يحيلها عىل مكتب املجلس للتحقق من استيفائها :811 املادة تودع العريضة لدى رئيس مجلس الج
عات 113.14التنظيمي رقم من القانون ) 124(و) 123(للرشوط الواردة يف املادت    .املتعلق بالج

ل املجلس يف الدورة العادية املوالية، وتحال عىل اللجنة :911 املادة يف حالة قبول العريضة تسجل يف جدول أع
املختصة قصد الدراسة قبل عرضها عىل املجلس للتداول يف شأنها، ويخرب رئيس املجلس الوكيل أو املمثل القانو 

  .ب الحالة، بقبول العريضةللجمعية، حس
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يف حالة عدم قبول العريضة من طرف مكتب املجلس، يقوم الرئيس بتبليغ الوكيل أو املمثل القانو :201 املادة
  .أشهر ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة) 3(للجمعية، حسب الحالة، بقرار الرفض معلال داخل أجل ثالثة 

  عاشرالباب ال
  "ندوة رؤساء مجالس المقـاطعات"تنظيم كيفية اشتغال  

عة لجنة استشارية تدعى : 121املادة    ".ندوة رؤساء مجالس املقاطعات"تحدث لدى مجلس الج

عة ورؤساء مجالس املقاطعات الخمس املكونة للمجلس    .تتكون من رئيس مجلس الج

ع:221املادة    .ةيرتأس ندوة رؤساء مجالس املقاطعات رئيس مجلس الج

كنها األقلتجتمع ندوة رؤساء مجالس املقاطعات مرة واحدة يف السنة عىل :321املادة  تجتمع كل  أن، ك 
  .أعضائهابطلب مكتوب من ثلث  أوذلك، بدعوة من رئيسها  إىلرضورةدعت ال

ليضع رئيس الندوة جدول :421املادة  عاتها، ويرسله خالل  أع ع  20اجت رؤساء  إىليوما قبل تاريخ االجت
كنهم داخل اجل كل مسألة تدخل ضمن اختصاصات الندوة ويضع  أيامإضافة) 10(عرشة  املقاطعات الذين 

لالرئيس بعد ذلك جدول    .النها األع

لمرفقة بجدول  اإلشعاراتتوجه :521املادة  ع، ) 10(أقصاهعرشة النها يف أجل  األع أيام قبل انعقاد االجت
ع اإلشعاراتتتضمن و    .تاريخ ومكان وساعة انعقاد االجت

ع، ينتظر أعضائهامن نصف  أكتجتمع الندوة بحضور :621املادة  ، ويف حالة عدم توفر هذا النصاب وقت االجت
ع  تأجيلدقيقة، وبعد ذلك يعلن الرئيس عن  30ملدة التقل عن  األعضاء ويحدد تاريخ  ،موعد الحق إىلاالجت

عهذا وساعة ومكان    .االجت

  .يع الرئيس احد املوظف الحارضين ليقوم بكتابة الجلسة:721املادة 

ليقوم كاتب الجلسة بتالوة جدول    ل، وبعد ذلك يعرض الرئيس النقط املدرجة بجدول األع  األع
  .للمداولة فيها حسب ترتيبها

واملقررات املتخذة  األعضاءخالت جميع تد  وأمانةيقوم كاتب الجلسة بتحرير محرض يتضمن بدقة :821املادة 
  .ويوقع الرئيس عىل هذا املحرض

  عشرحادي  الباب ال
  "ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق  المجلسمكتب  ندوة  "تنظيم كيفية اشتغال  

عة لجنة استشارية تدعى :912املادة  ندوة مكتب املجلس ورؤساء اللجن ورؤساء "تحدث لدى مجلس الج
ة ونوابهم،املجلس،تتكون من مكتب " الفرق   .املمثلة داخل املجلس ورؤساء الفرق ورؤساء اللجن الدا

عة أو أحد نوابه" ندوة مكتب املجلس ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق"يرتأس  :301املادة    .رئيس مجلس الج

  .كل دعت الرضورة إىل ذلك" ندوة مكتب املجلس ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق"تجتمع  :131املادة 

عات:321ملادة ا لها هايتوىل رئيس الندوة تحديد تواريخ اجت   .وجدول أع
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  ي عشرثانالباب ال

  كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

  إعداد وتقديم املحارض - 1

يقوم كاتب املجلس أو نائبه، بإعداد محرض لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة مجموع أشغال املجلس :331املادة  
عة عند االقتضاءذواملقرر المن عرض ومناقشة    .ي اتخذه املجلس، ويساعده يف ذلك موظفو الج

عة الحصول عىل نسخة من محرض الجلسات بناء عىل طلب مكتوب منهم :431املادة   يحق ألعضاء مجلس الج
  .يوما  املوالية النتهاء الدورة عىل أبعد تقدير)15(يوجه إىل رئيس املجلس يف غضون خمسة عرش 

  نرش ملخص املقررات - 2

كن :531املادة  عة، و قر الج انية أيام  ذلك نرش هذه املقررات  باإلضافةإىليعلق ملخص املقررات يف ظرف 
ا يف ذلك الطريقة االلكرتونية بقصد اطالع العموم عليها   .بجميع الوسائل املمكنة 

  رعش  لثالثاالباب  

  ختامية  أحكام
  للمجلستعديل النظام الداخيل  - 1

كن تعديل مقتضيات هذا النظام بناء عىل طلب من الرئيس أو بطلب موقع من ثلث األعضاء : 631املادة 

  .املزاول مهامهم باملجلس

يعرض مرشوع التعديل عىل املجلس لدراسته والتصويت عليه طبقا ملقتضيات القانون التنظيمي املتعلق   

عات   .بالج

رسة أن بعض مقتضيات هذا النظام الداخيل مخالفة للمقتضيات القانونية يف حالة ما إذا : 713املادة  ظهر يف امل

والتنظيمية الجاري بها العمل، يقوم رئيس املجلس بإعداد مرشوع تعديل هذا النظام ويعرضه عىل املجلس يف 

  .ها العملأقرب دورة له من أجل التداول بشأنه واملصادقة عليه حتى يكون مطابقا للقوان الجاري ب

  رسيان مفعول النظام الداخيل للمجلس - 2

انية :831املادة  أيام من تاريخ توصل عامل ) 8(يصبح هذا النظام الداخيل ساري املفعول بعد انرصام أجل 

لة باملقرر القايض باملوافقة عىل النظام الداخيل، دون التعرض عليه  .الع


