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 الباب األول
أحكام عامة 

  1المادة 
 ادلتعلق باجلهات أعد رئيس 111.14 من القانون التنظيمي رقم 35طبقا دلقتضيات ادلادة 

رللس جهة درعة تافياللت بتعاون مع أعضاء ادلكتب ىذا النظام الذي صادق عليو اجمللس خالل 
 . 2015 أكتوبر 5 ىجرية ادلوافق  1436 ذي احلجة 21دورتو العادية ادلنعقدة بتاريخ 

 2المادة 
  حيدد ىذا النظام شروط وكيفيات تسيري أشغال اجمللس طبقا للمقتضيات القانونية اجلاري هبا 

. العمل، كما حيدد العالقة بني سلتلف أجهزة اجمللس

 3المادة 
 من القانون التنظيمي للجهات يعترب ىذا النظام 35تطبيقا ألحكام الفقرة األخرية من ادلادة 

. ملزما لكافة أعضاء اجمللس وأجهزتو وىيئاتو

 4المادة 
يسهر رئيس اجمللس أو من ينوب عنو على حسن تطبيق مقتضيات ىذا النظام وذالك بعد 

. ادلوافقة النهائية عليو طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة
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 الباب الثاني
 اجتماعات المجلس

 دورات المجلس -1
 5المادة 

 من القانون ادلنظم للجهات ، يعقد رللس اجلهة وجوبا ثالث دورات 36 طبقا دلقتضيات ادلادة 
 .ولو أن يعقد دورات استثنائية. عادية يف السنة خالل أشهر مارس ويوليوز وأكتوبر

جيتمع اجمللس يوم االثنني األول من الشهر احملدد لعقد الدورة العادية أو يف اليوم ادلوايل من 
. أيام العمل إذا  صادف ىذا التاريخ يوم عطلة

إذا تعذر ألي سبب من األسباب عقد دورة من الدورات العادية داخل األجل احملدد ذلا 
قانونا، يعقد اجمللس دورة استثنائية لدراسة النقطة ادلدرجة يف جدول أعمال ىذه الدورة العادية 

. حسب أمهيتها وطابعها االستعجايل يف حني ديكن إدراج باقي النقط يف أقرب دورة يعقدىا اجمللس

   6 المادة
يعقد اجمللس دوراتو دبقر اجلهة وديكن للرئيس عند االقتضاء وبعد استشارة أعضاء ادلكتب 

. ورؤساء الفرق عقد اجتماعات اجمللس يف مكان آخر داخل تراب اجلهة

غري أنو . ساعات ( 8)ال تتعدى ادلدة الزمنية لكل جلسة من جلسات دورات اجمللس شبان
. ديكن سبديد ىذه ادلدة دبوافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين

       إذا مل يستنفذ اجمللس دراسة صبيع النقط ادلدرجة جبدول أعمال اجللسة تستأنف دراسة النقط 
وإذا كان األمر يتعلق جبلسة أخرية يف دورة اجمللس . ادلتبقية ضمن جدول أعمال اجللسة ادلوالية 

. تؤجل دراسة باقي نقاط جدول األعمال إىل الدورة ادلوالية
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 7 المادة
وجيوز للمجلس بطلب من الرئيس أو ثلث . تكون اجللسات العامة للمجلس مفتوحة للعموم

. أعضاء اجمللس أن يقرر عقد اجتماع غري مفتوح للعموم بدون مناقشة 

يتم التصويت على ادلقرر ادلتعلق بعقد جلسة غري مفتوحة للعموم باالقرتاع العلين وباألغلبية 
. ادلطلقة لألصوات ادلعرب عنها

يف حالة إقرار جلسة غري مفتوحة للعموم يتعني على الرئيس أن يأمر بإخالء القاعة من 
. العموم ومن شلثلي وسائل اإلعالم قبل متابعة أشغال اجللسة

 8المادة 
عندما ينتفي السبب الذي تطلب عقد جلسة غري مفتوحة للعموم ديكن للمجلس وفق نفس 

.  أعاله استئناف اجللسة يف صيغتها العمومية7الشكليات ادلنصوص عليها بادلادة

: االستدعاءات  -  2

 9المادة 
توجو االستدعاءات حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف رئيس اجمللس إىل العنوان ادلصرح 

بو من طرف العضو لدى مصاحل اجلهة بواسطة الربيد ادلضمون مع اإلشعار بالتوصل كما ديكن 
توجيهها جبميع الوسائل ادلتاحة اليت ديكن هبا إثبات ىذا اإلرسال دبا يف ذلك الربيد االلكرتوين لعضو 

 .رللس اجلهة

 10المادة 
توجو االستدعاءات بصفة فردية إىل كافة أعضاء اجمللس مصحوبة جبدول أعمال اجللسة أو 

وحيدد . الدورة اليت سيعقدىا اجمللس وبالوثائق ذات الصلة بالنقط ادلدرجة يف جدول األعمال
. باالستدعاء يوم وساعة ومكان االجتماع
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 :جدول األعمال-  3

  11المادة 
َعد من طرف رئيس اجمللس بتعاون مع أعضاء ادلكتب طبقا 

ُ
بعد اعتماد جدول األعمال ادل

للمقتضيات ادلنصوص عليها يف القانون التنظيمي للجهات، يقوم الرئيس بإرسالو إىل أعضاء اجمللس 
.   أيام على األقل قبل انعقاد الدورة7

ويتعني على رئيس اجمللس إخبار العموم .  الدورات وتارخيها دبقر اجلهةأعماليشهر جدول 
جبدول األعمال وبتاريخ وتوقيت ومكان انعقاد اجللسات العمومية للمجلس وذلك بواسطة وسائل 

. اإلخبار ادلتاحة

: األسئلة الكتابية الموجهة من قبل أعضاء مجلس الجهة - 4
 12المادة 

 من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات، ديكن ألعضاء اجمللس بصفة 49طبقا دلقتضيات ادلادة 
فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليو توجيو أسئلة كتابية لرئيس اجمللس حول كل مسألة هتم مصاحل 

. اجلهة اليت ىم أعضاء يف رللسها
    جيب أن يتميز السؤال بوحدة ادلوضوع وأن ال يتضمن توجيو هتم أو سب أو قذف إىل جهة 

. أن يهدف إىل خدمة أغراض هتم أحد أعضاء اجمللس أو أقربائو معينة أو
تودع األسئلة ادلذكورة موقعة من طرف العضو أو رئيس الفريق ادلعين لدى رئاسة اجمللس وترتب 

. وتسجل حسب تاريخ التوصل هبا

 13المادة 
وتعطى الكلمة . جييب رئيس اجمللس أو أحد نوابو عن األسئلة ادلربرلة يف جلسة زبصص لذلك

خالل اجللسة ادلخصصة للجواب عن األسئلة الكتابية لصاحب السؤال أو رئيس الفريق أو احد أعضاء 
.  دقائق5الفريق ادلعين  لتقدمي ملخص عن السؤال و التعقيب عنو يف مدة ال تتجاوز 

يتوىل الرئيس أو من ينوب عنو اإلجابة عن السؤال الكتايب والرد على التعقيب يف مدة ال تتجاوز 
.  دقائق5
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 14المادة 
  .يدرج السؤال الكتايب وجواب رئيس اجمللس أو نائبو يف زلضر اجللسة

 15المادة 
إذا تغيب العضو الذي تقدم بالسؤال الكتايب بصفة فردية أو عاقو عائق جاز أن ينوب عنو 

. حد أعضاء اجمللس يف عرض ىذا السؤال شريطة توفره على تفويض مكتوب من العضو ادلتغيبأ
. بالنسبة لألسئلة الكتابية ادلقدمة من قبل الفرق، ديكن ألي عضو من الفريق تقدمي السؤال

 الدورة ادلوالية،على أن يتم إخبار رئيس إىلحيق للعضو أو الفريق ادلعين بالسؤال طلب تأجيلو * 
 أيام على األقل قبل موعد اجللسة ادلقررة لإلجابة عليو،ويف ىذه احلالة يعترب 10اجمللس بذلك كتابة 

ذبديد الطلب من طرف واضع السؤال شرطا ضروريا إلعادة بررلتو يف الدورة ادلوالية، مامل ينص على 
. سبسكو بو يف طلب التأجيل

 .حيق كذلك للعضو أو الفريق ادلعين سحب السؤال وفق نفس شروط طلب التأجيل
 (2017 المتخذ خالل  الدورة العادية لشهر مارس 2017 مارس  06 بتاريخ 06.عدلت المادة بموجب مقرر المجلس عدد)*            

 16المادة 
. ال جيوز أن يعقب السؤال واجلواب عنو والتعقيب أية مناقشة عامة أو تعليق

 17المادة 
ديكن لرئيس اجمللس باتفاق مع أعضاء ادلكتب ورؤساء الفرق ادلعنية باألمر ضم رلموعة من 

ويف ىذه احلالة يقدم . األسئلة الكتابية اليت ذبمع بينهما وحدة ادلوضوع وان يقدم جوابا موحدا عنها
. السؤال يف مخس دقائق ويقدم اجلواب ادلوحد يف حصة زمنية مكافئة جملموع أزمنة تقدمي السؤال

 18 المادة
جيب على رئيس اجمللس رفض األسئلة اخلارجة عن اختصاصات اجمللس وصالحيات رئيسو 

. ويبلغ ذلك إىل ادلعين باألمر يف بداية أشغال دورة اجمللس، ويضمن ذلك يف زلضرىا
 

الباب الثالث 
 تسيير المجلس
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 تنظيم حضور األعضاء في الجلسات-1

 19 المادة
 من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات، يعترب حضور أعضاء 70مع مراعاة أحكام ادلادة 

.  رللس اجلهة دورات اجمللس إجباريا

 20المادة 
يوقع أعضاء اجمللس بعد دخوذلم لقاعة االجتماع على ورقة احلضور قبل افتتاح أشغال 

وديكن لألعضاء ادللتحقني بقاعة االجتماع بعد افتتاح اجللسة التوقيع على ورقة . جلسات الدورة
. احلضور وادلشاركة يف ادلداوالت

يتلو رئيس اجللسة الئحة األعضاء ادلتغيبني على اجمللس ويربز سبب غياهبم يف آخر اجللسة 
 .  عند االقتضاء

 21المادة 
خيصص بقاعة االجتماع مكان جللوس رئيس اجمللس ونوابو وكاتب اجمللس ونائبو ورؤساء 

. اللجان ونواهبم  وجيلس وايل اجلهة جبانب رئيس اجمللس
وديكن دلكتب اجمللس أن حيدد باتفاق مع رؤساء الفرق باجمللس مكان جلوس األعضاء بناءا 

 .على تقسيم داخلي الماكن اجللوس بقاعة االجتماع إذا كانت القاعة تسمح هبذا التقسيم
 
 
 
 

  رفع الجلسات-2

  22 المادة
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إذا تعذر االستمرار يف مداوالت النقط ادلدرجة يف جدول أعمال الدورة لسبب من األسباب 
.   حيق للرئيس أن يرفع اجللسة

النصاب القانوني - 3
    23 المادة

يتداول اجمللس يف .  من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات45مع مراعاة أحكام ادلادة 
.  اجتماع عام بكيفية صحيحة طبقا للنصاب القانوين 

كتابة الجلسات -4
 24المادة 

يساعد كاتب اجمللس أو نائبو الرئيس،خاصة، يف عملية احتساب النصاب القانوين عند 
احتساب نتيجة التصويت  افتتاح اجللسات وتالوة جدول األعمال وكذا يف تتبع عملية التصويت و

 .على ادلقررات ادلتخذة
 25ة الماد

 يف حالة غياب كاتب اجمللس أو نائبو أو عاقهما عائق أو يف حالة رفضهما القيام دبهامهما،
. يعني الرئيس أحد األعضاء احلاضرين ليقوم بذلك

تنظيم مناقشات المجلس  -5

 26المادة 
 من القانون ادلنظم للجهات، يقدم الرئيس عند بداية كل دورة تقريرا 110طبقا للمادة 

. إخباريا حول األعمال اليت قام هبا يف إطار الصالحيات ادلخولة لو

عند مناقشة أي نقطة من نقط جدول األعمال، يدعو الرئيس عند االقتضاء، رؤساء اللجان 
. إىل تقدمي ملخص عن التقارير ادلعدة بشأن النقط ادلعروضة على أنظار اجمللس

أثناء دراسة نقط جدول األعمال، يعطي الرئيس الكلمة لألعضاء  الراغبني يف التدخل حسب 
. دقائق- 5-طلبهم وترتيب تسجيلهم يف الئحة التدخالت يف حدود مخس
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. وتعطى األولوية يف التدخل لرؤساء الفرق حسب نسبة سبثيلهم داخل اجمللس

  27المادة 
. يعرض الرئيس النقط ادلدرجة يف جدول األعمال للمناقشة حسب ترتيبها

 .وديكن تغيري ىذا الرتتيب باقرتاح من الرئيس وبعد موافقة أغلبية أعضاء اجمللس احلاضرين على ذلك

 28المادة 
إذا تبني أن تدخل العضو ال عالقة لو بادلوضوع الذي ذبري حولو ادلناقشة، جاز لرئيس 

. اجللسة وحده تنبيهو إىل ذلك

إذا عاد ادلتدخل للخروج عن ادلوضوع أمكن للرئيس تذكريه ثانية وإذا استمر يف ذلك أمكن 
. للرئيس منعو من الكالم طيلة مدة اجللسة يف نفس ادلوضوع ادلطروح للمناقشة

 29المادة 
لرؤساء الفرق األسبقية يف تقدمي نقط نظام ولكل عضو احلق يف التدخل على أال يكون 

وزبصص نقط النظام للجوانب ادلتعلقة بتسيري اجللسة وتتم . رئيس فريقو قد ربدث يف ادلوضوع نفسو
. يف دقيقتني

 30المادة 
جيب أن تنصب نقطة نظام على سري ادلناقشة أو جدول األعمال أو مسألة ذات أسبقية أو 

. التذكري بتطبيق القانون والنظام الداخلي للمجلس

إذا تبني أن موضوع نقطة نظام ال عالقة لو هبذه األمور، فإن رئيس اجللسة يطلب من 
ادلتدخل التوقف عن الكالم، فان مل ديتثل، يأمر الرئيس بإقفال مكرب الصوت، ويف حالة االسرتسال 

 . من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات 51وجب تطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من ادلادة 

 31المادة 
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يذكر الرئيس العضو أو األعضاء الذين يقاطعون زمالءىم أثناء تناوذلم الكلمة بوجوب 
 .مراعاة االنضباط واحرتام القانون

 32المادة 
 جاز للرئيس ،إذا كان ىناك إخالل بالسري العادي للجلسة من قبل عضو أو بعض األعضاء

. رفع اجللسة مؤقتا

وال ديكن أن تؤجل إىل . حيدد الرئيس مدة رفع اجللسة، وجيب أن تستأنف بعد ىذه ادلدة
. اليوم ادلوايل إال بقرار دلكتب اجمللس

 33المادة 
إن أعضاء اجمللس مسؤولون بصفة شخصية عن ما يصدر عنهم من أعمال أو تصرفات تقع 

. ربت طائلة ادلتابعة القضائية أثناء جلسات الدورات العادية واالستثنائية واجتماعات اللجان

. ويشار يف زلضر اجللسة إىل ىذه األعمال أو التصرفات

: كيفية التصويت على المقررات - 6

  34المادة 
  .يعترب التصويت العلين قاعدة الزباذ صبيع مقررات اجمللس

ويف حالة االمتناع " ال"وعن التصويت باالعرتاض ب " نعم" يعرب عن التصويت بادلوافقة ب 
. وذلك بطريقة رفع اليد" شلتنع" بلفظ 

 .ال حيتسب ضمن ادلصوتني األعضاء ادلمتنعون عن التصويت

 35المادة 
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يعلن رئيس اجللسة نتيجة التصويت بعد قيام الكاتب أو نائبو بعملية احتساب األصوات 
 .ادلؤيدة وادلعارضة و ادلمتنعة

 36المادة 
تتخذ ادلقررات باألغلبية ادلطلقة لألصوات ادلعرب عنها لألعضاء احلاضرين، ما عدا يف القضايا 

 من القانون التنظيمي للجهات اليت يشرتط العتمادىا األغلبية ادلطلقة 46ادلنصوص عليها يف ادلادة 
.  لألعضاء ادلزاولني مهامهم

يف حالة تعادل األصوات يرجح اجلانب ادلنتمي إليو رئيس اجللسة، ويعد تعادل األصوات يف 
. حالة امتناع الرئيس عن التصويت، رفضا للنقطة ادلعروضة على التصويت

 37المادة 
. ال يصح الرتاجع عن التصويت بعد إجرائو بكيفية صحيحة

: تعيين ممثلي الجهة لدى هيئات أخرى وإنهاء مهامهم -  7
       38 المادة

يتم تعيني منتديب اجلهة لدى ىيئات أخرى، عن طريق التصويت العلين وربدد مهامهم يف 
كما ديكن إعفاؤىم من سبثيل اجمللس لدى ىذه . مقرر اجمللس الذي مت دبوجبو انتداهبم لتمثيل اجلهة

. اذليئات وفق نفس ادلسطرة

 

 39المادة 
يقدم ادلنتدبون تقارير جمللس اجلهة حول مهامهم االنتدابية ويتعني عليهم تقدمي تقريرين 

. كتابيني على األقل كل سنة، تتلومها مناقشة عند االقتضاء

: تنظيم حضور العموم بقاعة الجلسات - 8
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 40المادة 
 من ىذا النظام 8 و7تكون اجللسات العامة للمجلس عمومية، مع مراعاة أحكام ادلادتني 

حيضر العموم أشغال ىذه اجللسات العمومية يف حدود الطاقة االستيعابية لقاعة االجتماع . الداخلي
. وادلخصصة للعموم

 41 المادة
. خيصص بقاعة االجتماع مكان للموظفني والضيوف ودلمثلي وسائل اإلعالم

 .جيب على العموم االلتزام باذلدوء وعدم الكالم أو التدخل فيما يتداولو اجمللس

: تسجيل وتصوير جلسات المجلس .9

 42المادة 
لوسائل اإلعالم  ادلعتمدة لدى اجمللس وحدىا احلق يف تغطية أشغال الدورات واجللسات 

.  وذلك بإذن من الرئيس 

ودينع منعا كليا على باقي احلاضرين تصوير وتسجيل أشغال اجللسات بأية وسيلة من 
. الوسائل

 

 

   43 المادة
 اجتماعات المكتب 10
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 من القانون التنظيمي للجهات، يتألف مكتب اجمللس من الرئيس ونواب 9 طبقا للمادة 
جيتمع مكتب اجمللس مرة واحدة على األقل يف الشهر بصفة عادية وبصفة استثنائية كلما . للرئيس

. دعت الضرورة إىل ذلك بدعوة من الرئيس أو من ثلث أعضاء ادلكتب

يقوم الرئيس بتحضري جدول أعمال ادلكتب وديكن لكل عضو من ادلكتب إضافة نقط 
. أخرى جلدول األعمال يف بداية االجتماع

 .يرتأس الرئيس اجتماعات ادلكتب ويسهر على احرتام نقط جدول األعمال

قانونية االجتماع - -1 
جيتمع ادلكتب عند حضور أكثر من نصف أعضائو ويف حالة عدم توفر ىذا النصاب، ينعقد 

. االجتماع  بعد ثالث ساعات على األكثر و دبن حضر

 اختصاصات المكتب  -2
ديارس أعضاء ادلكتب االختصاصات ادلسندة إليهم دبوجب القانون أو اليت يفوضها إليهم 

. الرئيس

 44المادة 
ال ديكن ألي أحد من غري أعضاء اجمللس ووايل اجلهة ولوج ادلكان ادلخصص للمنتخبني 

. دون إذن من رئيس اجمللس
 
 
 
 

الباب الرابع 
لجان المجلس 
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اللجان الدائمة واختصاصاتها  -1
: إحداث وتكوين اللجان الدائمة -

 45المادة 
: جلان دائمة وىي (7)حيدث اجمللس سبع  

 .لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة -1
 - 6-       عدد أعضائها ستة  

 -.7-عدد أعضائها سبعة . لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية -2
 -.6 -عدد أعضائها ستة: لجنة إعداد التراب والبيئة  -3
 - 6 -عدد أعضائها ستة:   لجنة الشراكة والتعاون  -4
 - 7- عدد أعضائها سبعة  لجنة تنمية مناطق الواحات والمناطق القروية والجبلية  -5
 - 6- عدد أعضائها ستة .لجنة التكوين وإنعاش الشغل  -6
 - 7 – لجنة القطاعات اإلنتاجية والنقل  عدد أعضائها سبعة -7

ويقصد .  من القانون ادلنظم للجهات، زبصص رئاسة جلنة للمعارضة30بناء على ادلادة 
بعضو ادلعارضة أعضاء اجمللس ادلنتمون لألحزاب السياسية الغري ادلمثلة دبكتب اجمللس ما مل 

 .يعربوا على عكس ذلك يف مراسلة موجهة إىل الرئيس
  46 المادة

 :اختصاصات اللجان الدائمة -2
  :لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة - أ

يعهد إليها بدراسة صبيع القضايا اليت ذلا عالقة دبالية اجمللس وادلنصوص عليها يف ادلادتني 
 : من القانون ادلنظم للجهات، ومنها دراسة98 و97

 ؛مشروع ادليزانية 
 ؛فتح احلسابات اخلصوصية وادليزانيات ادللحقة  
 ؛إحداث شركات التنمية اجلهوية 
 ؛ربديد سعر الرسوم واألتاوى وسلتلف احلقوق اليت تقبض لفائدة اجلهة  
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 ؛االقرتاضات والضمانات الواجب منحها 
  فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ االعتماد وربويل االعتمادات داخل

 ؛نفس الفصل
 ؛سلططات التسيري واالستثمار ادلرصودة لفائدة الوكالة اجلهوية لتنفيذ ادلشاريع 

.    و بصفة عامة دراسة كل القضايا ذات الطابع ادلايل                      

 :لجنة التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية - ب
 :      يعهد إليها بدراسة القضايا اليت ذلا عالقة ب

 ث مناطق امن خالل دعم ادلقاوالت وجذب االستثمار وإحد: التنمية االقتصادية
 ...التقليدية واحلرفية وتوطني وتنظيم مناطق لألنشطة االقتصادية لألنشطة

 من خالل إنعاش االقتصاد االجتماعي والتضامين وتطوير : التنمية االجتماعية
 ...وتثمني ادلنتجات اجلهوية

 من خالل دراسة القضايا ادلتعلقة باإلسهام يف احملافظة على ادلواقع : التنمية الثقافية
 .األثرية وتنظيم ادلهرجانات الثقافية والرتفيهية

 سبل النهوض بوضعية التعليم و قضايا البحث العلمي و صيغ التعاون    
 . و الشراكة مع ادلؤسسات اجلامعية و الرتبوية باجلهة

   : لجنة إعداد التراب والبيئة - ت
 :     و  يعهد إليها بدراسة 

 سلتلف القضايا ذات الصلة بالتهيئة اجملالية على مستوى تراب اجلهة : إعداد الرتاب . 
 وضع اإلسرتاتيجية اجلهوية القتصاد الطاقة وادلاء و إنعاش ادلبادرات ادلرتبطة : البيئة

 ..بالطاقات ادلتجددة
 : لجنة الشراكة والتعاون - ث

 : يعهد إليها بدراسة ما يلي 
  إحداث رلموعة اجلماعات الرتابية 
 مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام واخلاص 
 مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع اجلمعيات ومنظمات اجملتمع ادلدين. 
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 مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون الالمركزي مع اجلماعات الرتابية الوطنية والدولية .
  :لجنة تنمية مناطق الواحات والمناطق القروية والجبلية - ج

: يعهد إليها بدراسة ما يلي
القضايا اليت هتم النهوض دبناطق الواحات وادلناطق القروية واجلبلية كإنعاش األنشطة  -

 . غري الفالحية بالعامل القروي وإنعاش األنشطة القروية وتأىيل البنيات التحتية
.  سبل تأىيل وتثمني ادلوارد وادلؤىالت اخلصوصية دلناطق اجلهة -

 :لجنة التكوين وإنعاش الشغل - ح
:  يعهد إليها بدراسة ما يلي 

  ؛القضايا اليت هتم التكوين ادلهين وإنعاش التشغيل- 
 .برامج التكوين ادلستمر لفائدة أعضاء اجملالس وموظفي اجلماعات الرتابية- 

 : لجنة القطاعات اإلنتاجية والنقل - خ
: يعهد إليها بدراسة ما يلي 

: القطاعات اإلنتاجية
األنشطة اإلنتاجية يف تراب  بتطوير القضايا ادلتعلقة بالسياسات القطاعية الكفيلة -

 ؛الفالحة وغريىا– الصناعة التقليدية – الطاقة وادلعادن – السياحة : اجلهة 
مواكبة إعداد وتنفيذ اصلاز تصميم النقل داخل الدائرة الرتابية للجهة : النقل  -

 .واإلشراف على مواكبة تنظيم خدمات النقل الطرقي غري احلضري
 47المادة 

يوزع أعضاء اجمللس على اللجان الدائمة مع مراعاة مبدأ التوازن واألخذ بعني االعتبار ما 
. أمكن الرغبات ادلعرب عنها باألولوية وللرئيس احلق يف التدخل دلراعاة إحداث التوازن فيها

 :اجتماعات وتسيير اللجان الدائمة - د
 48المادة 

.  ذبتمع اللجان بطلب من رئيس اجمللس أو من رئيسها، أو ثلث أعضائها
ال حيق لنفس العضو باجمللس االنتماء ألكثر من جلنة دائمة واحدة، كما ال حيق لو أن يتوىل رئاسة أكثر 

. من جلنة دائمة واحدة
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. ينتخب اجمللس من بني أعضاء كل جلنة رئيسا ونائبا لو
. يضع رئيس اجمللس رىن إشارة اللجان كافة اإلمكانيات والوسائل للقيام بعملها يف أحسن الظروف

. االجتماع  ساعة على األقل قبل موعد96يوجو االستدعاء من قبل رئيس اللجنة إىل أعضاء اللجنة 
ويشار يف االستدعاء إىل النقط احملددة يف جدول األعمال ويف حالة االستعجال، ديكن تقليص ىذا 

 ساعة عند االقتضاء كما ديكن الدعوة حلضور أشغال اللجنة كل شخص خارج أعضاء 48األجل إىل 
.  من القانون التنظيمي للجهات31اجمللس من شأنو أن يفيد عمل اجمللس وفق مقتضيات ادلادة 

 ساعة على 24يشهر موعد ومكان انعقاد اجتماعات اللجان الدائمة وجدول أعماذلا دبقر اجلهة، 
 .األقل قبل موعد االجتماع

. ال ديكن ألية جلنة دائمة أن ذبتمع خالل انعقاد جلسات اجمللس
. وديكن االتفاق على وسائل تبليغ االستدعاءات باعتماد آلية التواصل االلكرتوين

ديكن عرض قضايا ذات طبيعة خاصة أو مشرتكة للدراسة على جلنة موسعة تضم أعضاء جلنتني  *
دائمتني أو أكثر، ويف ىذه احلالة يتوىل الرئيس  أو أحد نوابو رئاسة اللجنة ادلوسعة ويكون رؤساء اللجن 

.    الدائمة مقررين ألشغاذلا
 (2017 المتخذ خالل الدورة العادية لشهر مارس 2017 مارس 06 بتاريخ 06 عدلت المادة بموجب مقرر المجلس عدد)*           

 

 49المادة 
تعترب اجتماعات اللجان صحيحة حبضور أكثر من نصف أعضائها، وإذا تعذر توفر ىذا 
النصاب، وجب تأجيل االجتماع ساعتني على األكثر، ويف ىذه احلالة يعترب االجتماع صحيحا 

. كيفما كان عدد األعضاء احلاضرين
لكل عضو باجمللس احلق يف حضور جلسات اللجان وان مل يكن عضوا هبا، ولو احلق يف أن يشارك 

. يف ادلناقشة دون أن يكون لو حق التصويت
سبنح األولوية يف ادلناقشة ألعضاء اللجنة 

ديكن تأجيل اجتماع اللجنة إذا طلب ذلك أكثر من نصف أعضائها، بعد حضور النصاب 
. وحيدد رئيس اللجنة تاريخ االجتماع ادلوايل. 
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 50المادة 
سبارس اللجان أعماذلا يف إطار جلسات غري عمومية، وال حيق حضور أشغاذلا لغري أعضاء 

. اجمللس أو دلن توجو ذلم الدعوة بصفة رمسية
 51المادة 

تدرس اللجان وتبدي رأيها يف القضايا ادلعروضة عليها، من األطراف ادلعنية، يف حدود 
. اختصاصاهتا ويف نطاق ادلسائل ادلدرجة يف جدول أعماذلا

ديكن للجنة أن تقدم توصيات، كما جيوز ذلا أن تقدم ملتمسات جمللس اجلهة 
 52المادة 

بعد ادلناقشة تصادق اللجان على التوصيات ادلنبثقة عن أعماذلا باألغلبية ادلطلقة لألصوات 
ادلعرب عنها لألعضاء احلاضرين ويتم التصويت باالقرتاع العلين، ويف حالة تعادل األصوات، يرجح 

 .جانب رئيس اللجنة
 53المادة 

. تودع تقارير اللجان لدى رئاسة اجمللس أسبوعا على األقل من تاريخ انعقاد كل دورة* 
 (2017 ادلتخذ خالل  الدورة العادية لشهر مارس 2017 مارس06 بتاريخ 06.عدلت ادلادة دبوجب مقرر اجمللس عدد)*           

: اللجان المؤقتة – 2
 :إحداث اللجان المؤقتة  - ذ

  54المادة 
ديكن للمجلس إحداث جلان مؤقتة لغرض معني، يف حدود اختصاصاتو، كلما دعت 

. الضرورة إىل ذلك، باقرتاح من رئيس اجمللس بعد التشاور مع رؤساء الفرق
ويتم تشكيل اللجان ادلؤقتة وفق نفس . حيدد اجمللس عدد أعضاء ىذه اللجان ويعينهم

. مسطرة تشكيل اللجان الدائمة
 

 55المادة 
ربدد ادلهام ادلوكولة للجان ادلؤقتة بدقة، وال جيوز أن يعهد ذلذه اللجان بأي اختصاص سلول 

. للجان الدائمة
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. الكيفيات ادلتعلقة باللجان الدائمة ذبتمع اللجان ادلؤقتة وفق الشروط و
 56 المادة

تنتهي صالحية اللجان ادلؤقتة دبجرد استيفاء دراسة ادلسائل اليت أحدثت من اجلها وإيداع تقاريرىا 
 .لدى رئيس اجمللس

 

لجان التقصي   – 3
 57 المادة

 من القانون التنظيمي للجهات، تتألف جلان التقصي من 228مع مراعاة مقتضيات ادلادة 
 سبعة يتم 7أعضاء اجمللس يوزعون وفق قاعدة التمثيل النسيب على أال يتجاوز عدد أعضاء كل جلنة 

وينتخب رئيس اللجنة ونائبو وادلقرر باألغلبية ادلطلقة . اقرتاحهم من لدن الفرق اليت ينتمون إليها 
.  ألعضائها 

. تقوم جلان التقصي دبهامها يف رلال اختصاصات اجلهة
الباب الخامس 

تأليف الفرق بالمجلس 
 58المادة 

ألعضاء اجمللس أن يكونوا يف بداية االنتداب فرقا وذلك باالستناد إىل انتماءاهتم احلزبية 
. قصد تنسيق العمل فيما بينهم داخل رللس اجلهة

.  من القانون التنظيمي للجهات27مسا للفريق وفق مقتضيات ادلادة إخيتار كل فريق رئيسا و
 59المادة 

وينتخب رئيس . جيتمع أعضاء اجمللس ادلكونني لفريق باجمللس من أجل انتخاب رئيس للفريق
. الفريق باألغلبية النسبية لألعضاء احلاضرين
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 60المادة 
يقدم رئيس الفريق لرئيس اجمللس الئحة بأمساء األعضاء ادلكونني للفريق ربمل توقيعاهتم ورقم 

. بطائقهم الوطنية للتعريف، وكذا تسمية الفريق
. تعلق الئحة الفرق واألعضاء ادلنتمني ذلا دبقر اجلهة وتنشر بادلوقع االلكرتوين للجهة

 61المادة 
. يتعني على الفرق اليت زبتار االنتماء إىل ادلعارضة أن تقدم تصرحيا مكتوبا إىل رئاسة اجمللس

يعلق التصريح باالنتماء إىل . وديكن للفرق ادلنتمية للمعارضة سحب ىذا التصريح يف أي وقت
. ادلعارضة وكذا سحبو دبقر اجلهة

 62المادة 
يضع رئيس اجمللس رىن إشارة فرق اجمللس اإلمكانيات ادلادية والبشرية الالزمة لعمل الفرق 

. باجمللس وذاك يف حدود اإلمكانيات ادلتوفرة للجهة
 63المادة 

. ديكن لكل عضو غري منتمي ألي فريق االنتساب إىل الفريق الذي خيتاره بعد التأسيس
الباب السادس 

 اآلليات التشاركية للحوار والتشاور

 64المادة 
 من القانون التنظيمي للجهات، حيدث رللس اجلهة ثالث ىيئات استشارية 117بناء على مقتضيات ادلادة * 

 يعرض رئيس اجمللس رؤساء اذليئات .عضو من اجمللس و ال جيوز أن يرأس أكثر من ىيئةيرأس كل واحدة منها 
 .ونواهبم على اجمللس للمصادقة 

: وتتحدد اذليئات االستشارية فيما يلي
ىيئة ادلساواة وتكافؤ الفرص  – 1
ىيئة قضايا الشباب واجملتمع ادلدين - 2
 .ىيئة قضايا االستثمار – 3
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للمكتب، بطلب من رؤساء اذليئات و نواهبم، او بقرار منو، بعد التقييم الدوري لعمل اذليئات، أن يقرتح على  و 
.  اجمللس إعفاءىم قصد ادلصادقة

 (2016 المتخذ خالل  الدورة العادية لشهر مارس 2016 مارس 07 بتاريخ 05عدلت المادة بموجب مقرر المجلس عدد )      * 

 65المادة 
تتكون كل ىيئة من فعاليات وشخصيات رلتمعية تنتمي إىل اجملتمع ادلدين باجلهة يعينهم 

. رئيس اجلهة، بناء على اقرتاح من األعضاء وتشاور مع ادلكتب ومصادقة اجمللس
 66المادة 

: يؤخذ بعني االعتبار يف تشكيل اذليئات ادلعايري التالية
 مراعاة التنوع على مستوى اجلنس والفئات العمرية والتنوع اجملايل يف التمثيلية داخل اذليئات -
 ؛ادلكانة والسمعة داخل اجملتمع احمللي -
 ؛التجربة ادليدانية يف التخصصات ادلطلوبة -
 ؛اخلربة يف رلال اىتمام كل ىيئة -
. التنوع ادلهين -

 67المادة 
تسيير الهيئات  - 4

ذبتمع كل ىيئة من اذليئات  دبقر اجلهة بدعوة كتابية من رئيسها مرتني يف السنة أو كلما 
. دعت الضرورة إىل ذلك

 68المادة 
يتوىل رئيس اذليئة أو من ينوب عنو ربديد تواريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعماذلا باتفاق 

 .مع رئيس اجمللس

 69المادة 
يوجو االستدعاء إىل كل أعضاء اذليئة سبعة أيام على األقل قبل موعد االجتماع، ويشار يف 

.  االستدعاء إىل ساعة االجتماع ومكانو وجدول األعمال
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 70المادة 
وإذا تعذر توفر ىذا النصاب ، وجب . تعترب اجتماعات اذليئة صحيحة حبضور نصف أعضائها

تأجيل االجتماع ساعتني على األكثر  ، ويف ىذه احلالة، يعترب االجتماع صحيحا كيفما كان عدد 
. احلاضرين

 71المادة 
. وديكن اجتماعها أحيانا يف جلسة مغلقة باتفاق أعضاء اذليئة. ذبتمع اذليئة يف جلسات عمومية

 72المادة 
جيوز لرئيس اذليئة أن يأذن لبعض األشخاص ذوي االختصاص حلضور أشغاذلا إذا كان من 

. شأن ذلك أن يفيد اذليئة يف ازباذ القرار خبصوص القضايا ادلعروضة عليها

 73المادة 
.       ديكن للهيئة تكوين رلموعات عمل هتتم بقضايا معينة يف رلال اختصاصاهتا

  74المادة 
تتخذ اذليئة قرارهتا بالتوافق ما أمكن وعند االقتضاء تصادق على التقارير ادلنبثقة عنها 

. ويتم التصويت باالقرتاع العلين.بأغلبية األصوات ادلعرب عنها 

ويف حالة تعادل األصوات، يرجح اجلانب ادلنتمي إليو رئيس اذليئة، وتدون نتائج التصويت يف زلضر 
. االجتماع

 75المادة 
.  يعني رئيس اذليئة مقررا للهيئة ونائبا لو، يتوىل ربرير تقارير  اجتماعات اذليئة
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  76المادة 
.  يوفر رئيس رللس اجلهة للهيئة يف حدود اإلمكانيات ادلتوفرة وسائل العمل الضرورية 

 77المادة 
يسهر الرئيس دبساعدة ادلقرر على إعداد تقرير يف أعقاب كل اجتماع يسلم لرئيس اجمللس 

. داخل أجل ال يتعدى شهرا واحدا

تدرس اذليئة القضايا ادلعروضة عليها يف حدود اختصاصاهتا ويف نطاق ادلسائل ادلدرجة يف 
. وديكن ذلا أن تقدم جمللس اجلهة توصيات وملتمسات. جدول أعماذلا

. تبدي اذليئة رأيها بطلب من رئيس اجمللس يف القضايا وادلشاريع ادلتعلقة دبجال اختصاصها
 .وتقوم بتجميع ادلعطيات اليت ذلا صلة هبذه ادليادين من أجل دراستها وإعداد توصيات بشأهنا

 :الباب السابع
تدبير العرائض الواردة من المواطنين والجمعيات  

 78المادة 
 من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات، والقوانني ذات الصلة، 122    طبقا دلقتضيات ادلادة 

يتسلم الرئيس العرائض الواردة من ادلواطنني وادلواطنات واجلمعيات يعرضها على ادلكتب للتحقق من 
 .مدى استيفاءىا للشروط والبث يف مآذلا

يف حالة قبول العريضة يتم تسجيلها يف الدورة ادلوالية وربال على اللجان الدائمة ادلختصة 
. لدراستها قبل عرضها على اجمللس

خيرب رئيس اجمللس الوكيل أو ادلمثل القانوين للجمعية بقرار قبول العريضة أو بقرار الرفض 
. معلال داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ توصلو بالعريضة
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: الباب الثامن
 كيفية إعداد وتقديم محاضر الجلسات

إعداد وتقديم محاضر   –   1
 79المادة 

يقوم كاتب اجمللس أو نائبو، بإعداد زلضر لكل جلسة يتضمن بأمانة ودقة رلريات أشغال اجمللس من 
.  عرض ومناقشة ادلقررات اليت ازبذىا اجمللس

 80المادة 
 يوما ادلوالية 30يسلم رئيس اجمللس نسخا من زلاضر الدورات  لكل عضو باجمللس داخل أجل 

الختتام الدورة وذلك إما بصفة مباشرة مع اإلشهاد بالتوصل، أو عن طريق رؤساء الفرق ادلمثلة 
. باجمللس، أو عن طريق الربيد االلكرتوين

الباب التاسع 
 الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع

  81 المادة
مع مراعاة مقتضيات الباب الثاين من القسم الرابع من القانون التنظيمي ادلتعلق باجلهات،  

.  زبضع الوكالة لوصاية اجمللس
يتخذ اجمللس قرارات إحداث الوكالة اجلهوية لتنفيذ ادلشاريع باألغلبية ادلطلقة لألعضاء ادلزاولني 

. مهامهم
الكيفيات اليت من خالذلا يعهد إىل الوكالة استغالل أو تدبري  يتخذ اجمللس مقررات ربدد الشروط و

  .بعض ادلشاريع حلساب اجلهة
من عضو من – من بني من تتألف منهم -  تتألف جلنة اإلشراف وادلراقبة 132طبقا ألحكام ادلادة 

. فرق ادلعارضة، يعينو اجمللس بالتوافق أو باالنتخاب
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الباب العاشر  
 أحكام ختامية

تعديل النظام الداخلي  – 

 82المادة 
ديكن تعديل مقتضيات ىذا النظام بتصويت أغلبية األعضاء بناء على طلب من الرئيس أو بطلب 

 . موقع من األغلبية ادلطلقة لألعضاء ادلزاولني مهامهم باجمللس

 2017 مارس 06:                                                         الرشيدية، يف

  ه1438 جمادى الثانية 07الموافق ل 

الجهة مجلس رئيس : إمضاء                                                          

 


