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 ةأأحاكم عام: الأولاب الب

 :1ملادة ا
     اجلعدأأيب أأعد رئيس جامعة  املتعلق ابمجلاعات ، 113.14من القانون التنظميي رمق  32طبقا ملقتضيات املادة 

     وذكل خالل دورته الاس تثنائية للجامعة قصد دراس ته و التصويت عليه ادلاخيلنظام ل امرشوع ، ،بتعاون مع املكتب

 .20/10/2015املنعقدة بتارخي 

 : 2املادة 
          أأغاال اجمللس وأأهجتته املساعدة طبقا للمقتضيات القانونية اجلار  اها العمل، ريحيدد هذا النظام رشوط وكيفيات س

  .كام حيدد العالقة ما بني خمتلف أأهجتة اجمللس

 :  3املادة 
                من القانون التنظميي للجامعات، يعترب هذا النظام ملتما  32حاكم الفقرة الأخرية من املادة لأ تطبيقا 

 اكفة أأعضاء اجمللس و أأهجتته وهيئاته.ل

 :   4ادة ـامل
            ات هذا النظام وذكل بعد التصويت يأأو من ينوب عنه عىل حسن تطبيق مقتض  يسهر رئيس اجمللس

 طرف اجمللس.عليه من 

 اجامتعات اجمللس  :ثانـيالباب ال 

 دورات اجمللس  .1

 :5املادة 
ذا تعذر لأ  سبب من الأس باب عقد دورة من ادلورات العادية داخل الأجل احملد                  د لها قانوان،اإ

، الاس تعجايلة النقط املدرجة يف جدول أأعامل هذه ادلورة العادية حسب أأمهيهتا وطابعها سيعقد اجمللس دورة اس تثنائية دلرا

دراج ابيق النقط يف أأقرب دورة يعقدها اجمللس.  يف حني ميكن اإ

 : 6املادة 
                  وبعد استشارة أأعضاء املكتب،  الاقتضاءيعقد اجمللس اجامتعاته مبقر امجلاعة، وميكن للرئيس عند 

 عقد اجامتعات اجمللس يف أأ  ماكن داخل تراب امجلاعة.

               (10:00صباحا ) العارشةوتبتدئ وجواب عىل الساعة ، اتساع 8املدة التمنية للك جلسة يف  تتحدد

مساءًا      ، و ميكن أأن متدد اإىل حدود الساعة الثامنة (18:00) السادسة مساءمت وجواب عىل الساعة تمن يوم انعقادها وت 

 .عند الاقتضاء

ذا مل يستنفذ اجمللس دراسة النقط املدرجة جبدول أأعامل اجللسة، تس تأأنف دراسة النقط املتبقية                 واإ

ذا اكن الأمر يتعلق جبلسة أأخرية للمجلس تس تأأنف اجللسة يف اليوم املوايل . مضن  جدول أأعامل اجللسة املوالية ، و اإ
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 : 7املادة 

         وجيوز للمجلس، وذكل بطلب من الرئيس أأو ثلث أأعضاء اجمللس  اجللسات العامة للمجلس معوميةتكون 

  أأن يقرر عقد اجامتع غري مفتوح للعموم بدون مناقشة .

           العلين وابلأغلبية املطلقة  ابلقرتاعيمت التصويت عىل املقرر املتعلق بعقد جلسة غري مفتوحة للعموم 

 املعرب عهنا. للأصوات

قرار جلسة غري مفتوحة للعموم،  خالء القاعة من العموم ومن ممثيل وسائل الإعالم  ميكنويف حاةل اإ للرئيس أأن يأأمر ابإ

 ومجيع الأغخاص اذلين ل عالقة هلم ابلنقطة أأو النقط موضوع املناقشة، قبل متابعة أأغاال اجللسة.

 : 8املادة 
             ميكن للمجلس وفق نفس الشلكيات مفتوحة للعموم ،غري ينتفي السبب اذل  تطلب عقد جلسة  عندما

 أأعاله اس تئناف اجللسة يف صياهتا العمومية. 7 ابملادة

 الاس تدعاءات .2

 : 9املادة  
ىل العنوان املرصح به من طرف العضو  الاس تدعاءاتتوجه  حلضور دورات اجمللس كتابة من طرف رئيس اجمللس اإ

ثبات  دلى مصاحل امجلاعة بواسطة الربيد املضمون مع الإغعار ابلتوصل، كام ميكن توجهيها جبميع الوسائل املتاحة اليت ميكن اها اإ

  اعي.هذا الإرسال مبا يف ذكل الربيد الإلكرتوين لعضو اجمللس امجل

 :10املادة 
ىل اكفة أأعضاء اجمللس مصحوبة جبدول أأعامل اجللسة أأو اجللسات  الاس تدعاءاتتوجه               بصفة فردية اإ

 اليت س يعقدها اجمللس وبتقارير اللجان و الواثئق ذات الصةل ابلنقط املدرجة يف جدول الأعامل .

 .الاجامتعماكن  ساعة و يوم و ابلس تدعاءوحيدد 

 الأمعـــــالجدول  .3

 : 11املاد 
ىل أأعضاء اجمللس الأعامل بتعاون مع أأعضاء املكتب يعد رئيس اجمللس جدول رساهل اإ                    ، ويقوم ابإ

 عىل الأقل قبل انعقاد ادلورة. عرشة أأايم

خبار العموم امجلاعة،يعلق جدول أأعامل اجللسات واترخيها مبقر  الأعامل وبتارخي وتوقيت جبدول  وميكن لرئيس اجمللس اإ

 وماكن انعقاد اجللسات العمومية للمجلس، وذكل بواسطة وسائل الإخبار املتاحة.
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 الأس ئةل الكتابية املوهجة من قبل أأعضاء جملس امجلاعة  .4

 : 12املادة 
توجيه أأس ئةل كتابية لرئيس اجمللس حول لك مسأأةل هتم مصاحل امجلاعة اليت  أأو كفريق، فرديةبصفة ، ميكن لأعضاء اجمللس

لهيا.ينمتون   اإ

                       هجة معينة أأو أأن هيدف  جيب أأن يمتزي السؤال بوحدة املوضوع وأأن ل يتضمن توجيه هتم اإىل

 هتم أأحد أأعضاء اجمللس أأو أأقرابئه. اإىل خدمة أأغراض 

 .ب حسب اترخي التوصل اها وتسجيلهاتودع الأس ئةل املذكورة موقعة من طرف العضو املعين دلى رئاسة اجمللس وترت

 : 13املادة 
 ذلكل.عن الأس ئةل املربجمة يف اجللسة اخملصصة  ،التعينيأأو أأحد نوابه حسب الرتتيب يف  ،جييب رئيس اجمللس

                   صاحب السؤال لتقدمي لتعطى اللكمة خالل اجللسة اخملصصة للجواب عن الأس ئةل الكتابية 

 دقائق .  2عن السؤال يف مدة ل تتجاوز  ملخص

  .دقائق 5يتوىل الرئيس أأو من ينوب عنه الإجابة عن السؤال الكتايب يف مدة ل تتجاوز 

 دقائق . 3ميكن لصاحب السؤال التعقيب عىل اجلواب يف مدة ل تتجاوز 

 دقائق . 3ميكن للرئيس أأو أأحد أأعضاء املكتب الرد عىل التعقيب يف مدة ل تتجاوز 

 : 14املادة 
يدرج السؤال الكتايب و اجلواب املقدم من قبل رئيس اجمللس أأو انئبه يف حمرض اجللسة ، وينرش يف املوقع الإلكرتوين 

ن وجد، كام يعلق ملخص السؤال الكتايب وملخص اجلواب مبقر امجلاعة ملدة مثانية أأايم بعد   دورة اجمللس . انهتاءللجامعة اإ

 : 15املادة 
ذا تايب العضو اذل  تقدم ابلسؤال الكتايب بصفة فردية أأو عاقه عائق جاز أأن ينوب عنه أأحد أأعضاء اجمللس       اإ

ذا مل يمتكن من ذكل يؤجل عرض السؤال   يف عرض هذا السؤال رشيطة التوفر عىل تفويض مكتوب من العضو املتايب، واإ

ىل ادلورة املوالية للمجلس امجلاعي.  اإ

 : 16املادة 
 .جيوز أأن يعقب السؤال و اجلواب عنه و التعقيب أأية مناقشة عامة أأو تعليق ل

 : 17املادة 
، ية اليت جتمع بيهنا وحدة املوضوعميكن لرئيس اجمللس امجلاعي ابتفاق مع أأعضاء املكتب مض مجموعة من الأس ئةل الكتاب 

 وأأن يقدم جوااب موحدا عهنا.

 : 18املادة 
             رئيسه،ابة عن الأس ئةل اخلارجة عن اختصاصات اجمللس وصالحيات جيوز لرئيس اجمللس رفض الإج

ىل املعين ابلأمر خالل انعقاد   ادلورة.ويبلغ ذكل اإ
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 تس ييــــر اجمللــــس: البــــاب الثــــــالث

 تنظمي حضور الأعضاء يف اجللسات .1

 : 19املادة  
جباراي. ابمجلاعة، يعترب حضورمن القانون التنظميي املتعلق  67تطبيقا للامدة   أأعضاء جملس امجلاعة دورات اجمللس اإ

عىل ورقة احلضور قبل افتتاح أأغاال اجللسة،  وليس ملقر امجلاعة، الاجامتعيوقع أأعضاء اجمللس بعد دخوهلم لقاعة   

 يف املداولت. بعد بدايته التوقيع عىل ورقة احلضور و املشاركة الاجامتعبقاعة  التحقواوميكن للأعضاء اذلين 

 : 20املادة 
قلميأأعضاء اجمللس ورئيس الماكن جللوس  الاجامتعخيصص بقاعة   .رئيسال أأو من ميث ه جبانب ، وجيلس عامل العامةل أأو الإ

                          الاجامتعالأعضاء بناء عىل تقس مي داخيل لقاعة  جلوسميكن ملكتب اجمللس أأن حيدد ماكن 

ذ  .تسمح اهذا التقس مي القاعةا اكنت اإ

 جللســــاترفـــــع ا .2

 :21املادة  
           يتعني عىل الرئيس أأن يرفع اجللسة مؤقتا عندما يطلب ذكل ثلث الأعضاء احلارضين، ويف هذه احلاةل 

 دقيقة . 90دقيقة ول تتيد عن  15 حيدد الرئيس مدة هذا التوقف عىل أأل تقل عن

 القانونــــي  النصـــاب .3

 : 22املادة 
                      42يتداول اجمللس يف اجامتع عام بكيفية حصيحة طبقا لقواعد النصاب القانوين املقرر يف املادة 

 من القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات.

ذا اكن عدم توفر النصاب القانوين خالل اجللسة الأوىل س يؤثر عل اترخي ان    ، أأو اجللسات املوالية عقاد اجللسةاإ

خبارميكن لرئيس اجمللس بتعاون مع أأعضاء املكتب تايري اترخي انعقاد اجللسة أأو اجللسات املوالية   أأعضاء اجمللس بذكل. واإ

 كتـــابة اجللســـات  .4

 : 23املادة 
                 ،اجللساتصاب القانوين عند افتتاح يساعد اكتب اجمللس أأو انئبه الرئيس خاصة يف معلية احتساب الن

 .جة التصويت عىل املقررات املتخذةوتالوة جدول الأعامل وملخص حمرض ادلورة السابقة، وكذا يف تتبع معلية التصويت واحتساب نتي

 : 24املادة 
                  يف حاةل غياب اكتب اجمللس وانئبه أأو عاقهام عائق أأو يف حاةل رفضهام القيام مبهاهمام، يعني الرئيس 

 أأحد الأعضاء احلارضين ليقوم بذكل.
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 تنظمي مناقشات اجمللس  .5

 : 25املادة 
خباراي   .للمجلس حول الأعامل اليت قام اهايقدم الرئيس عند بداية لك دورة عادية تقريرا اإ

      ، رؤساء اللجان اإىل تقدمي ملخص الاقتضاءقبل بداية مناقشة أأ  نقطة من نقط جدول الأعامل، يدعو الرئيس عند    

                     اإىل الأعضاء الراغبنييعطي الرئيس اللكمة بعد ذكل  ؛اجمللسعن التقارير املعدة بشأأن النقط املعروضة عىل أأنظار 

 يف التدخل حسب طلهبم وترتيب تسجيلهم يف لحئة التدخالت .

ضافية، عند   ملناقشة نفس النقطة. الاقتضاءجيوز فتح لحئة اإ

لنواب الرئيس ورؤساء اللجان  الاس امتع، غري أأنه ميكن رث من مرتني يف نفس املوضوعكجيوز لأ  عضو أأن يتناول اللكمة أأ  ل

  .، لكام طلبوا ذكلني ابملسأأةل موضوع املناقشةاملعني

 : 26املادة 
 ، وميكن تايري هذا الرتتيب ابقرتاح من الرئيس، ترتيهباول الأعامل للمناقشة حسب يعرض الرئيس النقط املدرجة يف جد

 .ة أأعضاء اجمللس احلارضين عىل ذكلوبعد موافقة أأغلبي

 : 27املادة 
                          ويف هذه احلاةل ،املدة التمنية اخملصصة للمتدخلنيميكن لرئيس اجمللس أأن حيدد يف بداية اجللسة 

 .املدة املسموح اها ن ل يتجاوزوايتعني علهيم أأ 

ذا تبني أأن تدخل العضو ل عالقة هل ابملوضوع اذل  جتر  حوهل املناقشة،  .جاز للرئيس وحده تنبهيه اإىل ذكل اإ

ذا اس متر يف ذكل أأمكن للرئيس ذا عاد املتدخل للخروج عن املوضوع أأمكن للرئيس تذكريه اثنية، واإ                       اإ

 .يف نفس املوضوع املطروح للمناقشةمنعه عن الالكم طيةل مدة اجللسة 

 : 28املادة 
 للك عضو احلق يف التدخل و ابلأولوية يف نطاق نقطة نظام، عىل أأل يتجاوز ثالث دقائق.

 : 29املادة 
                   جيب أأن تنصب نقطة نظام عىل سري املناقشة أأو جدول الأعامل أأو مسأأةل أأولية أأو ذات أأس بقية 

 أأو التذكري بتطبيق القانون و النظام ادلاخيل للمجلس.

 : 30املادة 
 الانضباطهلم اللكمة مبوجب مراعاة و يذكر الرئيس العضو أأو الأعضاء اذلين يقاطعون أأو هيامجون زمالءمه أأثناء تنا

 واحرتام القانون.

 : 31املادة 
ذا خالل ابلسري العاد  للجلسة من قبل عضو أأو بعض الأعضاء جاز للرئيس رفع اجللسة مؤقتا. اإ  اكن هناك اإ

ىل اليوم املوايل . ميكنحيدد الرئيس مدة رفع اجللسة، وجيب أأن تس تأأنف بعد هذه املدة، ول   أأن تؤجل اإ

: 32املادة   
ن أأعضاء اجمللس مسؤولون خشصيا عن ما يصدر عهنم من أأعامل أأو    ترصفات تقع حتت طائةل املتابعة القضائية  اإ

 .واجامتعات اللجان الاس تثنائيةو  جلسات ادلورات العادية أأثناء

 الترصفات.ويشار يف حمرض اجللسة اإىل هذه الأعامل أأو 
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 كيفية التصويت عىل املقررات  .6

 : 33املادة 
 اجمللس.مجيع مقررات  لتاذعترب التصويت العلين قاعدة ي 

     " ممتنع" ويف حاةل الإمتناع بلفظ " ل " وعن التصويت ابلرفض ب " نعم التصويت ابملوافقة ب "يعرب عن 

 وذكل بطريقة رفع اليد.

 التصويت.ل حيتسب مضن املصوتني الأعضاء املمتنعون عن 

 :  34املادة 
 احتساب الأصوات املؤيدة و الرافضة و املمتنعة.ب أأو انئبه بعملية اكتعاين رئيس اجمللس امجلاعي نتيجة التصويت بعد قيام الي

 : 35املادة 
        تتخذ املقررات ابلأغلبية املطلقة للأصوات املعرب عهنا، ما عدا يف احلاةل اليت ينص فهيا القانون التنظميي 

 املتعلق ابمجلاعات عىل أأغلبية معينة .

ليه الرئيسيف حاةل تعادل الأصوات  متناع الرئيس يرحج اجلانب املنمتي اإ           ، ويعد تعادل الأصوات يف حاةل اإ

 عن التصويت ، رفضا للنقطة املعروضة عىل التصويت .

 : 36املادة 
جرائه بكيفية حصيحةل يصح الرتاجع عن   .التصويت بعد اإ

 :  37املادة 
ذا اكنت امل  ل اإ جراء معلية التصويت، اإ                سأأةل تتعلق ل يقبل أأ  طلب للتدخل أأو أأخذ اللكمة أأثناء اإ

 .للتنبيه اإىل خلل يف هذه العملية بنقطة نظام

 اإهناء هماهمم  تعيني ممثيل امجلاعة دلى هيئات أأخرى و .7

 : 38املادة 
           يمت تعيني منتديب امجلاعة دلى هيئات أأخرى عن طريق التصويت العلين وحتدد هماهمم يف مقرر اجمللس 

 امجلاعة.اذل  مت مبوجبه انتدااهم لمتثيل 

 : 39املادة 
 ويتعني علهيم لك س نة تقدمي تقريرين عىل الأقل. الانتدابية،يقدم املنتدبون تقارير للمجلس امجلاعي حول هماهمم 

 تنظمي حضور العموم بقاعة اجللسات  .8

 : 40املادة 
               من هذا النظام ادلاخيل،  8و 7مع مراعاة أأحاكم املادتني  ،ون اجللسات العامة للمجلس معوميةتك

 .و اخملصصة هل الاجامتعأأغاال هذه اجللسات يف حدود املقاعد املتوفرة بقاعة  عمومالحيرض 
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 : 41املادة 
 .املعمتدة الإعالموسائل  املصاحل اخلارجية و ممثيل، ماكن خاص ابملوظفني الاجامتعخيصص بقاعة 

 .ساجملل يتداوهلابلهدوء ، ومينع الالكم أأو التدخل فامي  الالزتام عموميتعني عىل ال

 : 42املادة 
قلمي أأو من ينوب عنه  مصاحل امجلاعة ولوج املاكن  وممثيلل ميكن لأ  أأحد من غري أأعضاء اجمللس وعامل العامةل أأو الإ

ذن من رئيس   اجمللس.اخملصص للمنتخبني دون اإ

 وتصوير جلسات اجمللس  نقل وتسجيل .9

 : 43املادة 
        ، وذكل بطلب وتصوير املداولت العلنية للمجلسالوسائل السمعية البرصية لنقل وتسجيل  اس تعاملميكن 

 من رئيس اجمللس، وبعد موافقة أأغلبية أأعضاء اجمللس.

 الوسائل .ومينع منعا لكيا عىل العموم تصوير وتسجيل أأغاال اجللسات بأأية وس يةل من 

 جلان اجمللس: اب الرابعلبا

 اللجان ادلامئــة .1

 اإحداث اللجان ادلامئة 1.1
 : 44املادة  

 دامئة ويه:  حيدث اجمللس امجلاعي لأيب اجلعد جلاان
  وتعمل عىل دراسة مجيع النقط أأعضاء ،  5عدد أأعضاهئا : ملزيانية و الشؤون املالية والربجمةادلامئة امللكفة ابجنة ل ل ا .1

 .نية امجلاعية و التحويالت وغريها، اكملزيادراسة القضااي املالية للجامعةوب الاقتصاديةاليت تتعلق ابلشؤون 

عداد الرتاب و ملرافق العمومية و اخلدماتادلامئة امللكفة ابجنة ل ل ا .2 وهتمت  أأعضاء، 5عدد أأعضاهئا  :والبيئة التعمري واإ

عداد الرتاب و   املرافق العمومية واخلدمات.نطاق ولك ما يدخل يف  البيئة،مبجال التعمري واإ

ويه هتمت  أأعضاء، 5عدد أأعضاهئا  :الرايضيةو  الثقافية و الاجامتعيةلتيمية البرشية و الشؤون ادلامئة امللكفة اب جنةل ل ا .3

، وقضااي الرايضيةو  الثقافية و الاجامتعيةالتيمية البرشية و الشؤون ت ابلتنس يق مع مجعيات اجملمتع املدين يف جمال

 .لصاحل املدينةو كذا دراسة اماكنية عقد اتفاقيات رشاكة  تدعميهاو  ةالأس 

           للمدينة ولك ما هل ارتباط التارخيي ، وهتمت ابملوروث أأعضاء 5عدد أأعضاهئا  احمليل:اللجنة امللكفة بتدبري الرتاث  .4

 الروحية. ابلس ياحة

 : 45املادة  
حدى اللجان ادلامئة.ة يتعني عىل لك عضو  ىل اإ  أأو عضو ابجمللس أأن ينتسب اإ
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  46املادة 
حدى  تودع طلبات                                 ، اللجان ادلامئة دلى رئاسة اجمللسالأعضاء املتعلقة ابلرتحش لعضوية اإ

 لتصويت علهيا.ضها عىل اجمللس امجلاعي يف حينه ل بعر  ويقوم الرئيس

ذا اكن                           ، القانون التنظميي عدد املرتحشني لعضوية اللجان يفوق العدد املنصوص عليه يفيف حاةل ما اإ

ىل التصويت  يمت اللجوء  أأعضاء اللجنة ابلأغلبية النسبية . لنتخاباإ

 : 47املادة 
                         من أأعضاء اجمللس  ، كام ل حيق لعضو واحدة واحدةكرث من جلنة دامئلأ  الانامتءل حيق لأ  عضو 

 من جلنة دامئة واحدة.  أأ كرث أأن يتوىل رئاسة

 : 48املادة 
 .وانئبا هلينتخب اجمللس من بني أأعضاء لك جلنة رئيسا للك جلنة دامئة 

 انتداب رئيس اللجنة . انهتاءوتنهتيي همام انئب رئيس اللجنة مبجرد 

 : 49املادة 
         عضوة ل يلبتدبري الرثات احملرئاسة اللجنة ادلامئة امللكفة  ،مناقشةودون  ،اجمللس مكتب ةلمداوعىل  اً ص بناءص  ُت 

، املنصب، يفتح الرتغ يح لبايق أأعضاء اجمللس لشال هذا من املعارضةأأو عضو يف حاةل عدم وجود عضوة عضو من املعارضة لأأو 

 .ابس تثناء الرئيس ونوابه

 : 50املادة 
ىل عدة جلانل ميكن تايري تسمية اللجان                        تايري تسمية هذه اللجان  أأنه ميكن، غري ادلامئة أأو تقس ميها اإ

ذا وجد مربر ذلكلأأو تقس ميها            كدمج جلنتني أأو ظهور أأمور أأو قضااي تتطلب تشكيل جلنة أأو جلن أأخرى مع التقيد  اإ

 التنظميي املذكور أأعاله .من القانون  25علهيا ابملادة  ابلضوابط املنصوص

 اجامتعات وتس يري اللجان ادلامئة 2.1

 : 51املادة 
 أأعضاء اللجنة . جتمتع اللجان مبقر امجلاعة بطلب من رئيسها ،أأو من رئيس اجمللس أأو ثلث

غارة اللجان قاعة                 ، ابس تعامل قاعات امجلاعةخلاص وفق اجلدول التمين ا لالجامتعيضع رئيس اجمللس رهن اإ

 .امجلاعية ملصاحلادير و ملس بتشاور مع أأعضاء املكتب اجملهذا اجلدول يعده رئيس 

ىل أأعضاء اللجنة  الاس تدعاءيوجه             ، اعة عىل الأقل قبل موعد الإجامتعس 48من قبل رئيس اللجنة املعنية اإ

ىل النقط احملددة يف جدول الأعامل ويف حاةل  ويشار يف الإس تدعاء  ساعة . 24ميكن تقليص هذا الأجل اإىل  الاس تعجالاإ

 ساعة عىل الأقل قبل موعد انعقاد الإجامتع . 24يعلق موعد وماكن انعقاد اجامتعات اللجان وجدول أأعاملها مبقر امجلاعة 

 .جتمتع خالل انعقاد جلسات اجمللسية جلنة أأن لأ ميكن  ل
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 : 52املادة 
ذا تعذر أأكرث من نصف أأعضاهئاعترب اجامتعات اللجان حصيحة حبضور ت    الإجامتعتوفر هذا النصاب ، وجب تأأجيل  ، واإ

ىل اليوم املوايل من أأايم العمل ، ويف هذه احلاةل ، يعترب   حصيحا كيفام اكن عدد الأعضاء احلارضين . الاجامتعاإ

ن مل يكن عضوا اهاعضو ابجمللس امجلاعي احلق يف حضور ج  للك  ، وهل أأن يبد  أ راءه بصفة استشارية لسات اللجان واإ

ذا طلب ذكل أأكرث من نصف أأعضاهئا .ودون أأن يكون هل احلق يف التصويتذان رئيس اللجنة ئبعد است     ، ميكن تأأجيل اجامتع اللجنة اإ

 املوايل . وحيدد رئيس اللجنة اترخي الإجامتع

 : 53املادة 
طار جلسات غري معوميةمتارس اللجان أأ   .عاملها يف اإ

 : 54املادة 
، ويف نطاق املسائل اختصاصاهتاحدود  تدرس اللجان وتبد  رأأهيا يف القضااي املعروضة علهيا من الأطراف املعنية يف 

 املدرجة يف جدول أأعاملها .

 تقدم ملمتسات للمجلس امجلاعي.  ، كام جيوز لها أأن القضااي املعروضة علهيارأأهيا يف ميكن للجنة أأن تقدم توصيات وتبد  

 :55املادة 
    لأصوات املعرب عهنا ويمت التصويتتتخذ اللجان قراراهتا وتصادق عىل التقارير املنبثقة عن أأعاملها ابلأغلبية املطلقة ل

 .اللجنة، ويف حاةل تعادل الأصوات، يرحج جانب رئيس العلين لقرتاعاب

 : 56املادة 
                   يوقع الرئيس أأو انئبه  وحيرر حمرض جلسات اللجان يف هناية لك اجامتع من قبل رئيس اللجنة أأو انئبه 

غارهتم، و رض بعد قراءته علنيا عىل أأعضاهئاعىل احمل  .يوضع احملرض املذكور رهن اإ

 :  57املادة 
 .عاديةيوما من اترخي انعقاد لك دورة  20تقارير اللجان دلى رئاسة اجمللس قبل  تودع

رفاق يسهر رئيس   .امل املوجه للأعضاء حلضور ادلورةاللجان جبدول الأع تقاريراجمللس امجلاعي عىل اإ

 : 58املادة 
             حىت تقوم ابدلور املنوطمجيع الوسائل املادية املمكنة يعمل رئيس اجمللس امجلاعي عىل متكني اللجان ادلامئة من 

 .اللجانوذكل عىل قدم املساواة بني مجيع  اها أأحسن قيام،

 اللجان املؤقتة  .2

 ةـــان املؤقتـــداث اللجــاإح 1. .2

 : 59املادة 
 ، من رئيس اجمللس ابقرتاح، اإىل ذكل، لكام دعت الرضورة حمددة وغرض معنيمؤقتة ملدة  انميكن للمجلس امجلاعي أأن حيدث جلا

 .الأقلأأو بطلب موقع من طرف ثلث الأعضاء املتاولني هماهمم عىل 

 .هذه اللجان ويعيهنمحيدد اجمللس عدد أأعضاء 
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 : 60املادة 
 للجان ادلامئة .اختصاص خمول  ، ول جيوز أأن يعهد لهذه اللجان بأأ  هام املوكوةل للجان املؤقتة بدقةحتدد امل 

 .كيفيات املتعلقة ابللجان ادلامئةجتمتع اللجان املؤقتة وفق ال 

 : 61املادة 
يداع تقاريرها و ثت من أأجلهاداللجان املؤقتة مبجرد استيفاء دراسة املسائل اليت أأحتنهتيي صالحية   .اإ

 هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع: البــــــاب اخلامــــس

 : 62املادة 
مقاربة النوع و وتاكفؤ الفرص هيئة املساواة تدعى  برشاكة مع فعاليات اجملمتع املدين هيئة استشاريةحيدث اجمللس امجلاعي 

 .اواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوعتتص بدراسة القضااي املتعلقة بتفعيل مبادئ املسأأو من ينوب عنه يرأأسها رئيس اجمللس امجلاعي 

 : 63املادة 
ىلهيئة املساواة وتاكفؤ الفرص وم تتكون قرتهحم من اجملمتع املدين يحملية وفعاليات مجعيات  قاربة النوع من خشصيات تنمتي اإ

 .رئيس اجمللس امجلاعي

 :64املادة 
 .معهم نس يج امجلعو  والفاعلني احملليني وابلتشاورعدد أأعضاء الهيئة ابعتبار أأمهية ال حيدد 

 : 65املادة 
                       لنساءل تصيص نس بة مقاربة النوع الإجامتعي حيث يمت معيار تشكيل الهيئة يف  الاعتباريأأخذ بعني 

           خاصةأأغخاص ذوو احتياجات  منالفئات املس هتدفة  متثيل العمل عىلو كذا  لضامن املساواة من مجموع أأعضاء الهيئة

 مس نون.و أأطفال و 

 الهيئة النسب التالية:تشكيل يف  الاعتباريأأخذ بعني  لبلوغ هذا الهدفو 

  10: املاكنة و السمعة داخل اجملمتع احمليل % 

 15: ة ـــــالتجربة يف ميدان التيمية البرشي % 

 10:  ي ـــــــاخلربة يف جمال النوع الإجامتع % 

 10: ـــــــــــــــــــــيوع املهنــــــــــــــــــالتن % 

 رتب   %55: ة ــــــــــــــــابمجلاع اط ــــــــــــالإ

 : 66املادة 
        ،من ثليث أأعضاهئاعىل طلب كتايب  ابناءأأو جتمتع هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص مبقر امجلاعة بدعوة كتابية من رئيسها 

 .يئة اجامتعني عىل الأقل يف الس نةوتعقد اله 

 : 67املادة 
 .وجدول أأعاملها ابتفاق مع أأعضاهئاالهيئة  اجامتعاتينوب عنه حتديد توارخي  يتوىل رئيس الهيئة أأو من
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 :  68املادة 
 اإىل جدول الأعامل . الاس تدعاءويشار يف  الاجامتعاإىل لك أأعضاء الهيئة ثالثة أأايم عىل الأقل قبل موعد  الاس تدعاءيوجه 

 :  69املادة 
ذا تعذر توفر هذا النصاب ،الهيئة حصيحة حبضور نصف أأعضاهئا اجامتعاتتعترب                  عامتالاج، وجب تأأجيل اإ

ىل  احلارضين.حصيحا كيفام اكن عدد  الاجامتع، يعترب ويف هذه احلاةل املوايل،اليوم  اإ

 :70املادة 
 جتمتع الهيئة يف جلسات غري معومية .

 :  71املادة 
ذا اكن من غأأن ذكل  الاختصاصجيوز لرئيس الهيئة أأن يأأذن لبعض الأغخاص ذو       أأن يفيد الهيئة حلضور أأغاالها اإ

 .اسب خبصوص املوضوع املعروض علهيايف اتاذ القرار املن

 : 72املادة 
 .اختصاصاهتامعل هتمت بقضااي معينة يف جمال ميكن للهيئة تكوين مجموعات 

 :  73املادة 
 .العلين ابلقرتاع، ويمت التصويت صوات املعرب عهناالأ تتخذ الهيئة قراراهتا وتصادق عىل التقارير املنبثقة عهنا بأأغلبية 

ليه رئيس الهيئة   . الاجامتعوتدون نتاجئ التصويت يف حمرض ويف حاةل تعادل الأصوات، يرحج اجلانب املنمتي اإ

 :  74املادة 
 .الهيئة اجامتعاتوىل حترير حمارض للهيئة وانئبا هل ، يت اً يعني الرئيس مقرر

 :75املادة 
     وماكتب ولوازهما وأأطر وكتابة خاصة  لالجامتعاتيوفر رئيس اجمللس امجلاعي للهيئة وسائل العمل الرضورية من قاعة 

 املوجودة.يف حدود الإماكنيات 

 : 76املادة 
      ويوضع احملرض  هاعد قراءته علنيا عىل أأعضاءرئيس الهيئة ب، ويوقعه حيرر حمرض جللسات الهيئة عقب لك اجامتع

غا  .رهتماملذكور رهن اإ

 : 77املادة 
ن نشاط الهيئة معل ىل العمومداخيل ل حتضري   اإ بالغه اإ  .جيوز نرشه ول اإ

 : 78املادة 
               ويف نطاق املسائل املدرجة يف جدول أأعاملها،  اختصاصاهتاتدرس الهيئة القضااي املعروضة علهيا يف حدود 

 توصيات وملمتسات . اجمللسملكتب ميكن للهيئة أأن تقدم 
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 : 79املادة 
، وتقوم الاجامتعيؤ الفرص ومقاربة النوع ، بطلب من اجمللس يف القضااي و املشاريع املتعلقة ابملساواة وتاكفبد  الهيئة رأأهيات 

دماج مقاربة النوع دبتجميع املعطيات اليت لها صةل اهذه امليادين من أأجل  عداد توصيات بشأأن اإ                   الاجامتعيراس هتا واإ

 يف برامج امجلاعة.

 : 80املادة 
                             اجمللس  مكتبدلى التقارير و التوصيات و امللمتسات من طرف رئيس الهيئة أأو انئبه  تعرض

ىل أأعضاء اجمللس امجلاعيعىل ت  اذل  يسهر  .بلياها اإ

 : 81املادة 
خ  آل يقوم رئيس اجمللس امجلاعي بصفة دورية ابإ  .ملمتساهتا واقرتاحاهتاتوصياهتا و بار أأعضاء الهيئة مبأ

 الآليات التشاركية للحوار و التشاور: البـــاب الســـادس

 : 82املادة 
آ ، حيدث جملس امجلاعة انون التنظميي املتعلق ابمجلاعاتمن الق 119تطبيقا لأحاكم املادة                  ليات تشاركية أ

عداد برانمج معل امجلاعة وتتبعه.  للحوار  و التشاور لمتكني املواطنات و املواطنني و امجلعيات من املسامهة يف اإ

 : 83املادة 
و الفاعلني مع املواطنات و املواطنني )مرتني( ميكن لرئيس اجمللس امجلاعي بتعاون مع أأعضاء املكتب ، عقد لقاءات معومية 

عىل أ راهئم بشأأهنا،  الاطالعو ومجعيات اجملمتع املدين دلراسة مواضيع عامة تدخل يف اختصاصات امجلاعة  الاجامتعينيو  الاقتصاديني

 .نجتة أأو املوجودة يف طور الإجنازوكذا لإخبار املواطنات و املواطنني و املعنيني ابلربامج التيموية امل 

 واطنات و املواطنني.ينظم هذا اللقاء مببادرة من الرئيس أأو من الفاعلني املعنيني أأو من طرف هيئة متثل امل

 رؤساء اللجان املعنية أأو نوااهم حلضور هذه اجللسات.ميكن لرئيس اجمللس امجلاعي أأن يس تدعي 

 : 84املادة 
ىل الأطراف رخي وساعة انعقاد هذه اللقاءاتحيدد رئيس اجمللس ماكن وات تعليق موعد هذا يمت  واملعنية ، ويوجه ادلعوة اإ

قلمي مباكن انعقاد هذا اللقاء وموضوعه.أأو أأايم عىل الأقل قبل انعقاده، خيرب الرئيس عامل العامةل  3اللقاء مبقر امجلاعة   الإ

 : 85املادة 
                ظفي امجلاعة ، ويعني رئيس اجمللس أأحد الأعضاء أأو أأحد مو لأعضاء اجمللس حضور هذه اللقاءاتميكن 

 .ا اللقاء و التوصيات الصادرة عنهتقرير حول أأغاال هذ لإعداد

 : 86املادة 
لهيا يف املواد  دراهجا أأعالهميكن لرئيس اجمللس عرض تقارير اللقاءات و اجللسات املشار اإ      ، عىل مكتب اجمللس قصد اإ

 .ة للمجلس امجلاعي للتداول بشأأهنايف جدول أأعامل ادلورة املوالي

  



ام---------------------- ظ  لي     الن 
ماعة     الداخ  عد  لج  ي  الج  ب 

--------------ا  ----------- 
 

14  

 

 : 87املادة 
لهي ل ميكن أأن تكتيس         ، أأو تكون بطلب نتخابيااأأو ا يف املواد أأعاله طابعا س ياس يا اللقاءات و اجللسات املشار اإ

، املذكورة الاجامتعاترتكبة أأثناء ، ويتحمل أأعضاء اجمللس امجلاعي املسؤولية حول أأفعاهلم املأأو نقابةمن حتب أأو مجعية اتبعة حلتب 

 كام أأن هذه اللقاءات جمرد أأعامل حتضريية ل ميكن الطعن يف حمارضها.

عداد وتقدمي حمارض اجللسات : بـــــاب الســــابعال   كيفية اإ

عداد وتقدمي احملارض  .1  اإ

 : 88املادة 
عداد حمرض للك جلسة يتضمن بأأمانة ودقة مجموع أأغاال اجمللس من عرض ومن اقشة و املقرر يقوم اكتب اجمللس أأو انئبه ابإ

 .الاقتضاء، ويساعدهام يف ذكل أأحد موظفي امجلاعة عند اذل  اتذه اجمللس

 : 89املادة 
عدادهميكن لأعضاء اجمللس أأن يطلعو  مكتوب لرئيس طلب توجيه  الاقتضاء، وميكهنم عند ا عىل حمرض املداولت فور اإ

جراء تعديالت أأو تصحيح ما و                 ، ويف حاةل اخلالف ميكن الرجوع رد فيه من حذف أأو زايدة أأو أأخطاءاجمللس قصد اإ

ىل التسجيالت   الصوتية .اإ

 ابلأمر.ويكون رفضها معلال، ويبلغ اإىل املعنيني  املقرتحة،يس تعني رئيس اجمللس جبميع الوسائل للتأأكد من حصة التعديالت 

 : 90املادة 
       يوما املوالية  45داخل أأجل  بناء عىل طلب مكتوب يسمل رئيس اجمللس نسخة من احملارض للك عضو ابجمللس

 بصفة مبارشة مع الإغهاد ابلتوصل. لختتام ادلورة، وذكل

 قراءة وتوزيع احملارض .2

 : 91املادة 
                الاقتضاء، وعند بل اكتب اجمللس أأو انئبهادلورة السابقة من ق مقررات ملخص يتىل ، يف بداية لك دورة

     ، وتسمل نسخة منه للك عضو الأعاملاسة النقط املدرجة جبدول ، تالوة علنية قبل الرشوع يف در من قبل أأحد موظفي امجلاعة

ذا طلب ذكل   .من اجمللس اإ

 نرش ملخص املقررات  .3

 : 92املادة 
، وميكن ابلإضافة اإىل ذكل نرش هذه املقررات جبميع الوسائل مبقر امجلاعة ثالثني يومايعلق ملخص املقررات يف ظرف 

 علهيا.املمكنة مبا يف ذكل الطريقة الإلكرتونية بقصد اطالع العموم 
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 أأحكــــام ختاميــــــة: ــنـالـــــباب الثامــ

 تنظمي اس تعامل القاعات التابعة للجامعة .1

 : 93املادة 
              أأو القاعات و التجهزيات اليت تتوفر علهيا امجلاعة و اليت ميكن وضعها يضع رئيس اجمللس قامئة تتضمن القاعة 

غارة جلان اجمللس وهيئاته.  رهن اإ

 : 94املادة 
 أأو الهيئات اليت ستشالهايضع رئيس اجمللس جدول زمنيا يعلق مبقر امجلاعة يبني فيه اترخي غال القاعة أأو القاعات و الهيئة 

 .و املدة التمنية اخملصصة لها

 تعديل النظام ادلاخيل  .2

 : 95املادة 
 الأعضاء املتاولني هماهمم ابجمللس. تعديل مقتضيات هذا النظام بناء عىل طلب من الرئيس أأو بطلب موقع من ثليث ميكن 

 : 96املادة 
ذا حاةليف                     ،التطبيق الفعيل للنظام ادلاخيل ما خيالف املقتضيات القانونية و التنظميية اجلار  اها العملعرف  ما اإ

عداد مرشوع تعديل هذا النظام يقوم رئيس اجمل ويعرضه عىل اجمللس يف أأقرب دورة هل من أأجل بتعاون مع أأعضاء املكتب لس ابإ

 و املصادقة عليه حىت يكون مطابقا للقوانني اجلار  اها العمل. بشأأنه التداول

 : 97املادة 
 عليه طبقا ملقتضيات القانون التنظميي املتعلق ابمجلاعات. يعرض مرشوع التعديل عىل اجمللس دلراس ته و التصويت
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