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الجماعات الترابية وأجهزتهامجالس اعمالالمراقبة االدارية على 



أوال  :من الوصاية إلى المراقبة اإلداريةاإلنتقال

ثانيا  :مفهوم المراقبة اإلدارية و أهدافها على ضوء القابة وانين التنظيمية

ثالثا  :اإلطار الدستوري و القانوني للمراقبة اإلدارية

ثالثا   :أنواع الرقابة اإلدارية والسلطات المكلفة بالمراقبة

-I المراقبة اإلدارية على أعمال مجلس الجماعة الترابية

1 ) المقررات الخاضعة لتأشيرة السلطة المكلفة بالمراقبة

2 )المقررات الخاضعة لسرط التبليغ

II –المراقبة على قرارات رئيس المجلس

1)القرارات التنظيمية في إطار السلطة التنظيمية للرئيس

2)قرارات الشرطة اإلدارية بالنسبة لرئيس المجلس الجماعي

III –الرقابة على أعضاء مجلس الجماعة الترابية
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 1976التنظيم الجماعي لسنة

ه ظلت انغير.اإلداريالمالي و اإلستقاللمنح مجالس الجماعات اختصاصات مع تمتيعها بنوع من -

خاضعة لوصاية إدارية تمارسها السلطة المركزية و ممثليها على صعيد العماالت و األقاليم

مصادقة وزارة الداخلية او عمال العماالت على أعما ل المجلس حتى تكون قابلة للتنفيذ-

إبطال مقررات هذه المجالس في حالة عدم مشروعيتها--

سوم أو تكريس الوصاية على األعضاء و التي تمثلت في عزل اعضاء  المجالس المنتخبة بمر-

توقيفهم بقرار وزير الداخلية 

ادقة و تم التخفيف من هذه الوصاية وذلك بتقليص المجاالت الخاضعة للمص78.00بصدور قانون-
الدولةاعتماد مصادقة القرب مع اعتماد مقاربة جديدة تتمثل في تعزيز المواكبة و الشراكة مع
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 تلف المتعلق بتنظيم الجهات فقد كانت الوصاية تمارس ايضا على مخ47-96في ظل القانون رقم

تنفيذ و أعمال  اختصاص مجالس الجهات  بحيث كانت تخضع اعمالها للمصدقة لكي تكون قابلة لل

إخضاع مراقبة مقرراتها للقضاء الذي يمكن له إبطالها

في ظل القانون المتعلق بتنظيم مجالس العماالت و األقاليم 
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مان احترام وعلى هذا األساس ولض. قواعد المشروعية األساس القانوني لتدبير الشأن المحليتعتبر -

ارسها وزير يملرقابة القوانين  التنظيمية  للجماعات الترابية قواعد المشروعية ،أخضع الدستور و 

.عمال العماالت و األقاليم الداخلية و والة الجاهات و 

السلطة .)بة يمكن تعريف المراقبة اإلدارية بكونها اآللية القانونية التي حولها المشرع لسلطة المراق-

لضمان مشروعية أعمال الجماعات( المكلفة بالداخلية و والة الجهات و عمال العماالت و األقاليم

.الترابية و مطابقتها للقانون و التزام أعضاء مجالسها  بالواجبات المقررة قانونا

و الهدف منها هو الحرص على مطابقة أعمال المجالس و اعضائها للقوانين و األنظمة المعمول بها-
ضمان  حماية الصالح العام  و دعم و مساعدة اإلدارة عن طرق المواكبة و اإلرشاد
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 2011دستور

– 145الفصل

والة و يعمل ال. يمثل والة الجهات وعمال األقاليم والعماالت، السلطة المركزية في الجماعات الترابية-

قرراتها، كما العمال، باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة وم

.يمارسون المراقبة اإلدارية

الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ يساعد -

....  المخططات والبرامج التنموية 

 146الفصل

:بقانون تنظيمي بصفة خاصةتحدد 

اتهاتنفيذ رؤساء مجالس الجهات و مجالس الجماعات الترابية األخرى لمداولة المجالس و مقررشروط -

برامج و تقييم قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تدبير مبدأ التدبير الجر و كذا مراقبة تدبير الصناديق و ال-

األعمال و إجراءات المحاسبة
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القوانين التنظيمية 

70-69-68-67-6366-62-44-41-37-17المواد  : القانون التنظيمي المتعلق بالجهات -

-72-75-76-77-79

115-114-113–112المواد 

القانون التعلق بالعماالت و األقاليم-

القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات-
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القانون التنظيمي رقم  59.11تميمهالمتعلق بانتخابات أعضاء مجالس الجماعات كما تم تعديله و ت

142و 6المادتان : وفقدانهااإلنتخابيةالمواد المتعلقة باألهلية -

وسائل و استعمالاإلستفتاءالمتعلق باللوائح االنتخابية العامة و عمليات 57.11القانون رقم -➢

االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية و االستفتائية

اإلنتخابيةالمتعلقة باألهلية 7المادة -
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.Iالمجلسدوراتصحة:

انونيالقالنصاببتوفراالصحيحةالترابيةالجماعةمجلسمداوالتتكونال−

مندعاءاستوبعد.الدورةافتتاحعندمهامهالمزاوليناألعضاءنصففيالمتمثل

.الرئيس

لنصابامشروعيةعلىيؤثرالوالدورةافتتاحعندالقانونيالنصابيحتسب−

منسببأليالدورةجلساتحضورعناألعضاءتخلفاوانسحابالقانوي

.األسباب

ولالتدايجوزالكماالدورةأعمالبجدولالمدرجةالنقطفيإالالتداوليجوزال−

علىالتهإحوللرئيستبليغهتمالذيوالعاملالتعرضموضوعكانتالنقطفي

.االستعجاليالقضاء
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II.األعمالجدول:

يبلغ سبةبالنالعاملالىاوللجهةبالنسبةالجهةواليالىاألعمالجدول-

.اإلقليمأوالعمالةأوللجماعة

يتعرض (للجماعاتبالنسبة)عنهينوبمناوالعاملوأالجهةوالي-

أواإلقليموالعمالةوأالجهةاختصاصاتفيتدخلالنقطةكلعلى

س،المجلرئيسالىمعلالتعرضهويبلغالمجلسصالحياتوأالجماعة

الىتعرضهعنهينوبمنأوالعاملأوالوالييحيلاالقتضاءوعند

التوصلتاريخمنابتداءساعة48أجلداخلفيهللبثاالستعجاليالقضاء

.نهائيقضائيبحكمالتعرضهذافيالبتيتمو.به
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.IIIالمجلسمقررات:

جلسالممقرراتعلىالرقابةمنشكالنالتنظيميالقانونمقتضياتحسبتمارس
.موضوعهاحسب

:بالمراقبةالمكلفةالسلطةلتأشيرةالخاضعةالمقررات1)

وزيرطرفمنعليهاالتأشيربعدإالللتنفيذقابلةتكونالالتيالمقرراتهيو
.يوما20أجلداخلاإلقليمأوالعمالةعاملأوالداخلية

من115ادةالمفيالواردةالمقرراتعلىالتأشيرالداخليةوزيريتولىللجهةفبالنسبة❖

.بالجهاتالمتعلقالتنظيميالقانون

القانونمن109بالمادةالواردةالمقرراتعلىالتأشيريتولىاإلقليمأوللعمالةبالنسبة❖

لمقرراتاباستثناءاإلقليماوالعمالةعاملاألقاليم،أوبالعماالتالمتعلقالتنظيمي

.الداخليةروزيعليهايؤشرحيثالتنمية،شركاتبإحداثوالمفوضبالتدبيرالمتعلقة

بالمادةدةالوارالمقرراتعلىالتأشيراإلقليماوالعمالةعامليتولىللجماعاتبالنسبة❖

التدبيربالمتعلقةالمقرراتباستثناءبالجماعاتالمتعلقالتنظيميالقانونمن118

الداخليةوزيرعليهايؤشرحيثالتنمية،شركاتبإحداثوالمفوض
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:التأشيرةإجراءات➢

منالحالةحسباإلقليماوالعمالةعاملاوالجهةواليإلىالمقرراتهذهتوجيه−

الجماعاتبالمتعلقةالتنظيميةللقوانينمطابقتهحيثمنمراقبتهودراستهأجل

.بهاالمعمولاألنظمةوالقوانينوالترابية

أجلمنوذلكمعللةبرسالةالترابيةالجماعةالمجلسرئيسإلىالمقررإعادة−
.المقررعلىالتأشيرعدمإلىأدىالذيالقانونيالعيبإصالح
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:للتأشيرةالخاضعةغيرالمقررات2.

:للتأشيرةالخاضعةغيرالترابيةالجماعةمجلسعنالصادرةالمقرراتكل

عاملالىوأالجهةواليإلىعنهاالمتمخضةالمقرراتوالدوراتمحاضرمننسخترسل−
(االقليموالعماالتأوللجهاتبالنسبةالعملاياممنايام10أجلداخل)اإلقليمأوالعمالة

خاذاتلتاريخوأالدورةاختتاملتاريخالمواليةللجماعةبالنسبةالعملأياممنيوما15
.بالتسلموصلمقابلالمذكورةالمقررات

بعدمتتعلقألسبابالمقررعلىاإلقليمأوالعمالةالعاملوأالجهةواليتعرضحالةفي−
راءإجأجلمنالمجلسعلىالمذكورالمقرريعرضأنالمجلسرئيسمنيطلبمشروعيته

ىاقتضإنسحبهأومشروعيتهعدمإلىأدتالتيالعيوبإصالحبهدفلهجديدةدراسة
.الحال

تاريخنمابتداءالعملأياممنأيامالثالثةخاللالمجلسرئيسإلىمعلالالتعرضهذايبلغ−
بالمقررالتوصل

ةقابلالمجلسمقرراتتكونالمذكوراآلجالداخلالعاملاوالواليتعرضعدمحالةفي−
.للتنفيذ

النسبةبالداخليةوزيريحيلالتعرضموضوعالمقررعلىالمعنيالمجلسابقاءحالةفي−
يبتيثحاالستعجاليالقضاءالىاالمرالجماعةاوواإلقليمللعمالةبالنسبةوالعاملللجهة

لدىطالضببكتابةالطلبتسجيلتاريخمنابتداءساعة48اجلداخلالتنفيذايقافطلبفي
المحكمة

.فيهالبتحينالىالمقررتنفيذوقفاالحالةعلىيترتب−

بهالتوصلتاريخمنابتداءيوما30اجلاخلدالمقرربطالنطلبفيالمحكمةتبت−
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:المجلسرئيسقراراتعلى.IIIالرقابة

قراراتالمننوعينإلىالرئيساختصاصاتفيتدخلالتيالقراراتهذهنوعيةتحدد

.الفرديةالقراراتوالتنظيمية

التنظيميةالقرارات)1

القرارات :للرئيسالتنظيميةالسلطةإطارفيالتنظيميةٲ

السلطةالجماعةومجلساالقليماوالعمالةمجلسوالجهةالمجلسرئيسيمارس

تعودحددةمبمجاالتترتبطو.المجلسمداوالتعلىبناءيتخذهاقراراتبواسطةالتنظيمية

,المحليةللجماعاتالرسميةالجريدةفيالقراراتهذهتنشر.المجلساختصاصإلى

إجراءات :قابةالر➢

المجلستمداوالبعدالتنظيميةسلطتهإطارفيالمتخذةقراراتهمننسخالرئيسيبلغ

ليمواألقاللعماالتبالنسبةاإلقليمأوالعمالةوعاملللجهاتبالنسبةالجهةواليإلى

مقرراتعلىيطبقماالمشروعيةمراقبةإجراءاتحيثمنعليهاتطبقووالجماعات

.للتأشيرةالخاضعةتلكغيرالمجلس
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:الجماعيالمجلسبرئيسالخاصةاإلداريةالشرطةقراراتب

يستشفس،للرئيالتنظيميةالسلطةبقراراتالخاصةالمقتضياتخاللمن:التنظيميةالقرارات

.المجلسداوالتبمترتبطوالللرئيسالتنظيميةالسلطةإطارفيتتخذالاإلداريةالشرطةقراراتبأن

التزاماتوحقوقوترتبإداريةسلطةعنصادرةوإداريةقراراتالقراراتهذهلكوننظراو

.عليهاالتعرضمنالعامليمنعالذلكفإنالجماعةساكنةعلى

:الفرديةالقرارات

ةاإلداريالشرطةمجالفياختصاصاتهاطارفيالمجلسرئيسيتخذهاالتيالقراراتوهي

خاضعةرغيبالتاليوالعاملإلىتبليغهاعلىالتنظيميالقانونينصلمالقراراتهذه.الجماعية

.اإلداريةللرقابة

اوالعاملالىاوجوبتبلغبالتعميرالمتعلقةالفرديةالقراراتفإنالقاعدةهذهمناستثناءأنهغير

.باألمرالمعنيالىتسليمهابعدأيام5يتعدىالاحلداخلعنهينوبمن
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.IV(الفرديةوبصفتهمالجماعيةبصفتهم)المجلساعضاءعلىالرقابة

:المهاممزاولةعنانقطاعوضعيةفيونوابهالرئيساعتبارحاالت

؛الوفاة •

؛االختيارية االستقالة •

الحكمية ؛اإلقالة •

؛التنظيميهذا القانون من 52بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة العزل •

؛النهائي لالنتخاب اإللغاء •

؛( أشهر6ستة ) لمدة تفوق االعتقال •

بدون مبرر أو االمتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين ؛االنقطاع •

.بحكم نهائي نتج عنه عدم األهلية االنتخابيةاإلدانة •
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:  للرئيسبالنسبة 1)

غيرمن)المذكورةاألسبابمنسببأليمهامهمزاولةعنالرئيسانقطاعحالة▪

قاالميعتبر(شهرينلمدةالمهاممزاولةعناالمتناعأومبرربدوناالنقطاعسبب

والعمالةهةللجبالنسبةالداخليةوزيرمنبقراراالنقطاعحالةوتعاينالقانونبحكم

.للجماعةبالنسبةعامليبقراروواإلقليم

منيوما15أجلداخلجديدمكتبانتخابوالمكتبحلاإلقالةهذهعنيترتب

.االنقطاعمعاينةتاريخ
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.شهرينلمدةمهامهمزاولةعنامتناعهأومبرربدونالرئيسانقطاعحالة▪

سالرئيتخلفإذا.مهامهالستئنافبإعذارهالحالةحسبالعاملأوالجهةوالييقوم

اإلقليموةللعمالبالنسبةالعاملوأللجهةبالنسبةالداخليةوزيريحيلايام7اجلانقضاءبعد

االنقطاعحالةفيللبتاإلداريةبالمحكمةاالستعجاليالقضاءالىاألمرالجماعةو

.ساعة48أجلداخلنهائيقضائيحكمبواسطةالبتيتمو.االمتناعأو

المكتبيحلالمهام،مزاولةعناإلمتاعاواإلقطاعحالةاالستعجاليالقضاءأقراذا

.القضائيالحكمصدوريوممنيوما15اجلداخلجديدمكتبالنتخابالمجلسيستدعىو
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العمل،بهاالجارياألنظمةوللقوانينمخالفةافعاالالرئيسارتكابحالة▪

حسبجماعةالواإلقليموللعمالةبالنسبةالعاملوللجهةبالنسبةالداخليةوزيريقوم−

10اجلاخلداليهالمنسوبةاألفعالحولكتابيةبإيضاحاتاإلدالءقصدبمراسلتهالحالة

.التوصلتاريخمنابتداءأيام

جازةالمطلوبباإليضاحاتاإلدالءبدوناألجلانصرامأوباإليضاحاتالتوصلبعد−

األمراحالةةالجماعأواإلقليماوللعمالةبالنسبةللعاملاوللجهةبالنسبةالداخليةلوزير

.المجلسرئاسةمهاممنرئيسعزللطلباإلداريةالمحكمةالى

ساعة48اجلداخلفيهيبتالذياالستعجاليللقضاءاالمريحالاالستعجالحالةفي−

.بالطلبالتوصلتاريخمن

يفالبتحيثالىمهامهممارسةعنباألمرالمعنيتوقيفاالحالةهذهعلىيترتب−

.الطلب
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:الرئيسلنواببالنسبة2)

المذكورةلالسبابمهامهمزاولةعنمبرربدوننوابعدةأوالنائبانقطاعحالة➢

(شهرينلمدةالمهاممزاولةعناالمتناعأومبرربدوناالنقطاعسببغير)،أعاله

العلىاالمنصبالىترتيبهمحسبالدنياالمراتبفييوجدونالذينالنوابيرتقي

.اغراشاصبحالذيالمنصبلملءالنوابأوالنائبالنتخابالمجلسعوةدمعالشاغر،

لمدةمهامهممزاولةامتنعواعنأومبرربدوننوابعدةأونائبانقطاعحالة➢

احلداخلمهامهاستئنافقصدباألمرالمعنيينالىإعذارالمجلسرئيسيوجهشهرين

المعنيينإلقالةاستثنائيةدورةلعقدالمجلسالرئيسيدعواالمتناعحالةفيو.أيام7

.بالمكتبالشغورلملءالنوابانتخابمعباألمر
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ىبمقتضبهالمنوطةالمهامبإحدىالقيامعنمقبولعذردونوالرئيسنائبامتناعحالة➢

التنظيميالقانونألحكاموفقالهالممنوحالتفويضبمقتضىأوالقانون

منألمرباالمعنيعزلطلببإحالةيقضيمقررإصدارالمجلسمنيطلبأنللرئيسيجوز−

.اإلداريةالمحكمةإلىالمجلسمكتبعضوية

:اإلحالةهذهعنيترتب

.النائبلهذامنحتالتيالتفويضقراراتكلسحب−

.مراألفياالداريةالمحكمةبتحينإلىللرئيسنائبابصفتهمهامهمزاولةمنالمنع−

:أنهأعالهجاءممايستنتجو−

القانونىبمقتضبهالنوطةالمهامبإحدىالقيامعناالمتناعحالةفيإالالنائبإقالةيمكنال❖

التنظيميالقانونألحكامطبقالهالممنوحالتفويضبمقتضىأو

.باطالالمحكمةقرارصدورقبلجددنوابانتخاببشأنالمتخذالمقرراعتبار❖
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حاالت التنافي 

أخرىتتنافى مهام الرئيس أو نائب الرئيس مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية-

تتنافى مهام الرئيس او نائب الرئيس مع مهام رئيس او نائب رئيس غرفة مهنية-

تتنافى مهام الرئيس او نائب الرئيس مع مهام الرئيس او نائب رئيس مجلس مقاطعة -

لسلطة بحكم القانون و تعاين هذه اإلقالة بقرار اباالمريترتب الجمع بين هذه المهام إقالة المعني 

الحكومية المكلفة بالداخلية
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:المجلسأعضاءلباقيبالنسبة3.

للقانونمخالفةأفعاالالرئيسغيرمنالمجلسأعضاءمنعضوارتكابحالة➢

الجماعةمصالحوالعموميالمرفقبأخالقياتتضرالعملبهاالجارياالنظمةو

.الترابي

مرباألالمعنيبمراسلة،الحالةحسبعنهينوبمنأوالعاملاوالجهةالوالييقوم−

.بشأنهكتابيةبإيضاحاتإدالئهأجلمنذلكوإليهالمنسوبةاألفعالبشأن

ورمربعدبهاالتوصلعدمعندأوباإليضاحاتالعاملأوالواليتوصلحالةفي−

العضوعزللطلباإلداريةالمحكمةإلىاألمرإحالةلهيمكنللرد،المحدداألجل

.المجلسمنالمعنيالمجلس

فيتالبحينإلىمهامهممارسةعنباألمرالمعنيالعضوتوقيفاإلحالةعنيترتب−

.الطلب
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:الترابيةالجماعاتمعخاصةمصالحربط➢

وميةالعمالمؤسساتمعأوهيئاتهامعأوالترابيةالجماعةمعخاصةمصالحربطعضوكلمنع

التياتالجمعيمشاريعتمويلوالشراكةعقودالبابهذافييدخلو.لهاالتابعةالتنميةشركاتأو

.فيهاعضوهو

جماعيالالمجلسعضويكونالتيالجمعياتعقودوتمويلالشراكاتعقودابراماعتباريمكن

لتساؤلايطرحوبذلك.التنظيميةالقوانينبهاجاءتالتيالمستجداتمنالجمعياتهذهفيعضوا

الترابيةالجماعةمعخاصةمصالحربطحاالتمنحالةاالعمالهذهاعتبارحول

مخالفةألفعالالمرتكبيناألعضاءعلىتطبقالتياالحكامنفستطبقالحالةهذهفي⇐

لجماعةامصالحوالعموميالمرفقبأخالقياتتضرالعمل،بهاالجارياالنظمةوللقوانين

.الترابية
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الجماعيةالعموميةالمصالحتدبيرفيالتدخل➢

لتداوليادورهخارجيزاولأننوابهوالرئيسباستثناءالمجلسمنعضوكلعلىيمنع

الوثائقعلىيوقعأنأو،الترابيةللجماعةاإلداريةالمهاملهالتابعةاللجانأوالمجلسداخل

.الجماعيةالمصالحتدبيرفييتدخلاويديرأنأواإلدارية

ألفعالهمارتكابحالةفياألعضاءعلىتسريالتياألحكامنفسالحالةهذهفيتطبقو

الحمصوالعموميالمرفقبأخالقياتتضرالعملبهاالجارياألنظمةوللقوانينمخالفة

.فيهاعضوهوالتيالترابيةالجماعة
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المجلسدوراتعناألعضاءتغيبحالة➢

المجلسالعضويلبلمإذاحالةففي.إجبارياالمجلسلدوراتاألعضاءحضوريعتبر

،مجلساليقبلهمبرردونمتقطعةبصفةدوراتخمسأومتتاليةدوراتثالثةلحضوراالستدعاء

.القانونبحكممقااليعتبر

,المجلسعنيصدربمقررمعاينتهامنالبداإلقالةهذهأنهغير

مسكالمجلسرئيسعلىيتعينفإنهالمجلسأشغالعناألعضاءالغيابحالةضبطأجلمنو

.المتغيبيناألعضاءاألسماءعناإلعالنودورةكلافتتاحعندللحضورسجل

الدورةانتهاءبعدايام5أجلداخلالحالةسبحالعاملوأالجهةواليالىالسجلهاذايرسلو

.المجلسعاينهاالتياالقالةاخبارهمع
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:الرئيسمحلالحلولإجراء➢

رئيسلمحالجماعةوللعمالةبالنسبةالعاملوللجهةبالنسبةالداخليةوزيرحلولإجراءيطبق

.العموميةللمرافقالعاديالسيرلحسنوضماناالعامةالمصلحةحمايةإطارفيالمجلس

:التاليةالشروطتوفريجباالجراءهذالتطبيقو

الجماعةلمصالحالعاديبالسيرإخاللهناكيكونأن❖

بهالمنوطةباألعمالالقيامعنالرئيسطرفمنعنامتناعهناكيكونان❖

بهالمنوطةالمهامبمزاولةالمعنيالرئيسبمطالبةبالحلولالمختصةالجهةقيام❖

ايام7وللجهةبالنسبةالعملاياممنيوما15أجلداخلللطلبالرئيساستجابةعدمحالةفي

القضاءىإلاألمرالمختصةالجهةحيلتاليه،توجيههتاريخمناألخرىالترابيةللجماعاتبالنسبة

.االمتناعحالةوجودفيللبتاالستعجالي
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:الترابيةالجماعةمجلسحل4)

:المجلسحلاسباب➢

مهددةالجماعةمصالحكانتإذا▪

الجماعةمجلسسيربحسنتمسألسبابمهددةالجماعةمصالحكانتماإذا-

االقليموالةللعمبالنسبةللعاملوللجهةبالنسبةالداخليةلوزيريمكن،الترابية

.المجلسحلأجلمناإلداريةالمحكمةإلىاألمرإحالةوالجماعة

منالتياألسبابتحديدفيالتقديرسلطةالحالةحسبالعاملوالداخليةلوزير-

.لسالمجرئيسطلبأواقتراحعنالنظربغضالمجلسسيرحسنتهددأنشانها
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:مهامهمالمزاوليناعضاءهلنصفالمجلسفقدانحاالت5)

ءهاعضانصفاستقالاذامهامهمزاولةعنانقطاعحالةفيالترابيةالجماعةمجلسيعتبر

تضياتلمقطبقابالتعويضالمتعلقةاالجراءاتجميعاستيفاءبعد،االقلعلىمهامهمالمزاولين

.باالنتخاباتالمتعلقالتنظيميالقانون

:ذلكعنيترتب

.يةالترابللجماعةالجاريةاالمورلتصريفالداخليةوزيرمنبقرارخاصةلجنةتعيين−

ةمزاولعنالمجلسانقطاعتاريخمناشهرثالثةاجلداخلالجديدالمجلساعضاءانتخاب−

(الممارسةسجلتهاخاصةحاالت).مهامه
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القوانينوالتنظيميالقانونبمقتضىبهالمنوطةباألعمالالقيامالمجلسرفضإذا▪

المرافقيربتدبأوبالميزانيةالمتعلقالمقررواتخاذالتداولرفضأوالعملبهاالجاري

.الترابيةللجماعةالتابعةالعمومية

.ترابيةالللجماعةالطبيعيالسيرتهديدشأنهمنالمجلسسيرفياختاللوقعإذا▪

:بتقديمالمعنيالمجلسرئيسيقومالحالتينهاتينإحدىتوفرت⇐إذا

نسبةبالوللعاملالجهةواليطريقعنللجهةبالنسبةالداخليةوزيرالىطلب−

.بالمتعينللقيامالمجلسالىاعذارلتوجيهوالجماعةواالقليمللعمالة

وجيهتتاريخمنابتداءشهرمروربعداالختاللاستمرارأوالرفضحالةوفي−

حلأجلمناإلداريةالمحكمةالىاالمرالعاملأوالداخليةوزيريحيلاالنذار

.المجلس
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:مالحظة

تعرضمحلكانتالمجلساعمالجدولنقطمننقطةفيالتداولحالةتوفرتإذا▪

تعجالياالسالقضاءالىاحالتهتمتاوالمجلسرئيسالىتبليغهتمالذيوالعاملمن

المجلساءأعضحقفيالعزلإجراءاتتطبق.فيهالبتبعديتملمواإلداريةبالمحكمة

.المجلسحلأو

حضورعدمأولدوراتهالمجلسأعضاءمقاطعةحالةأيضاالحلبحاالتيرتبط▪

.المجلسلحلأيضارئيسياسببالدوراتهالمجلسأعضاء

.
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