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 .1المحـــور الأول:
أعضاء الجماعات الساللية
النساء أعضاء فالجماعة الساللية بحالهم بحال الرجال،
وعندهم الحق ينتفعو من أمالك الجماعة بنفس املعايير لي
كيحددها القانون.
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�إعداد لوائح
�أع�ضاء اجلماعة ال�ساللية

9

10

دليل لتب�سيط الإطار القانوين اجلديد

�أ�شنو هي مراحل �إعداد لوائح �أع�ضاء اجلماعة ال�ساللية؟
مسطرة إعداد اللوائح كتم ف  3ديال املراحل ،لي هي:

املرحلة األولى :إعداد اللوائح من طرف جماعة النائبات والنواب
كيتم إعداد اللوائح من طرف جماعة النائبات والنواب تحت إشراف السلطة املحلية
(قائد الجماعة) حسب هاد التسلسل:1
فمدة ديال ثالثة أشهر

كيتم إعداد اللوائح من
ط� � ��رف جماعة النائبات
والنواب.

فمدة  8أيام بعد إعداد
اللوائح

فمدة شهرين

جماعة النائب� � ��ات والنواب الس� � ��لطة المحلية كتشهرها
كتس� � ��لم اللوائح للس� � ��لطة وكتعلقها ،خاص� � ��ة فالقيادة
المحلية (فالقيادة).
باش يشوفها أفراد الجماعة

املعاييرلي كيعتمدو النائبات و النواب باش يسجلو أفراد الجماعة فاللوائح هي:
✺ االنتساب للجماعة الساللية؛
✺ سن الرشد ( 18سنة)؛
✺اإلقامة بالجماعة الساللية أي أن فرد الجماعة الساللية (امرأة أورجل) يكون عندو
ارتباط بجماعتو ،وكيتردد عليها باستمرار ،وما عمرو قطع رجليه على الجماعة ،سوا
من خالل السكن ،أو عندو أرض كيباشرها ويفلحها بنفسو.2

املرحلةالثانية :تقديم الطعون
أوال :الطعن في اللوائح (أي الطعن أمام جماعة النائبات و النواب)
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 .1المرجع :المادة  2من المرسوم رقم  2.19.973بتاريخ  9يناير  2020المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم  62.17الصادر
في  9غشت  2020بشأن الوصايةاإلدارية على الجماعات الساللية وتدبير أمالكها ،والدورية الوزارية رقم  2716حول
إعداد لوائح أعضاء الجماعات الساللية بتاريخ  26فبراير .2020
 .2المرجع :جواب رئيس الحكومة عدد  1198بتاريخ  24يونيو  2021على مطلب العريضة المواطنة بخصوص «مراجعة
المرسوم رقم  2.19.973بحذف البنذ الثالث من المادة األولى منه ،والمتعلق بمعيار اإلقامة بالجماعة الساللية
كشرط الكتساب صفة العضوية بالجماعة».
. 3المرجع :المادة 3من المرسوم عدد  2.19.973والدورية الوزارية عدد  2716بتاريخ  26فبراير  2020حول إعداد لوائح
أعضاء الجماعات الساللية.
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القانون عطى الحق ألفراد الجماعة امرا أوراجل باش يقدموالطعون فاللوائح ،فأجل ديال
شهرين ( 60يوم) ،فالوقت لي كتكون معلقة فالقيادة ،إلى كانت هاد اللوائح فيها �شي مشكل.
بحال مثال:
✺ إسمك غيرمسجل فالالئحة؛
✺ كاين خطأ في االسم أو فالبطاقة الوطنية أو فاملعلومات لي متعلقة بك؛
✺ تم تسجيل أسماء ألفراد ،إما متوفيين أو ما�شي من الجماعة ؛
✺ أو ألي سبب آخرمعقول (بحال مثال تسجيل قاصرين)...

كيفا�ش كتم م�سطرة الطعن فاللوائح؟
مسطرة الطعن كتم ف  3خطوات ،و لي هي:

الخطوة األولى:
إعداد ملف الطعن في اللوائح من طرف أفراد الجماعة النساء والرجال
امللف كيشمل :طلب الطعن مكتوب  +الحجج ووثائق اإلثباث

�أ�شنو هي ال�شروط يل خا�ص تكون فطلب الطعن؟
✺تقديم الصفة ديالك (اإلسم الشخ�صي والعائلي ،والعنوان ،ورقم البطاقة والهاتف
إذا أمكن)
✺ توضيح الغرض من الطعن ،واألسباب لي خالتك تقدمي الطعن فاللوائح؛
✺ تقديم الحجج والوثائق لي كتدعم الطلب ديالك؛
✺الزم طلب الطعن يكون فردي ،أي كل واحد بغا يطعن ،يقدم الطلب فاالسم ديالو.
حيت كل طعن تشاركو فيه  2أفراد أو أكثر ،كيكون مرفوض.

�أ�شنو هي وثائق الإثبات يل ممكن تدعم الطلب ديالك؟
✺الزم تحضير الحجج ووثائق اإلثباث بعناية ،وتكون الوثائق كتناسب مع موضوع
الطعن؛
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✺ يمكن تشمل ووثائق اإلثباث  ،على حساب كل حالة ،إما مقرر نيابي ،أو مقرر مجلس
الوصاية ،أو حكم محكمة ،أو شهادة الشهود أو غيرها.

الخطوة الثانية:
وضع ملف الطعن عند السلطة املحلية
يجب وضع ملف الطعن عند السلطة املحلية (فالقيادة) مقابل وصل مختوم وفيه التاريخ،
لي كيثبت أن امللف اتقدم في اآلجال القانونية لي هي شهرين ،ولي كتكون فيها اللوائح معلقة فالقيادة.

الخطوة الثالثة:
دراسة ملفات الطعون من طرف جماعة النائبات والنواب من بعد إنتهاء مدة إشهار
اللوائح.

�أ�شنو هي امل�سطرة؟

4

في آجل  7أيام

الس� � ��لطة المحلي� � ��ة
كتبل� � ��غ الطعون
للنائبات والنواب.

في أجل شهر

في آجل  7أيام

في آجل  7أيام

النائبات والنواب النائبات والنواب الس� � ��لطة المحلي� � ��ة
كيصدرو مقرارات كيسلمو المقررات كتبلغ هاد المقررات
إم� � ��ا بالرفض أو للس� � ��لطة المحلي� � ��ة للمعنيين والمعنيات
بالقبول
باألمر.
(القيادة).

ثانيا  :الطعن فقرارجماعة النائبات والنواب أمام مجلس الوصاية اإلقليمي:5
إلى كان عندك اعتراض على املقرر النيابي ،يمكن لك اتطعني فيه أمام مجلس الوصاية
اإلقليمي ،فأجل ديال  15يوم من التاريخ لي تبلغتي فيه باملقرر من القيادة.
مقال االستئناف للطعن فمقرر جماعة النائبات والنواب ،هو فرصة ثانية ومهمة بزاف
بالنسبة لك باش تدافعي على حقك فالتسجيل فلوائح أعضاء الجماعة .وبالتالي خاص مقال
الطعن يكون شامل وواضح ومدعم بوثائق.
.4المرجع :المادة  3من المرسوم عدد  2.19.973بتاريخ  9يناير  2020المتعلق بتطبيق أحكام قانون  62.17الصادر في 9
غشت  2020بشأن الوصايةاإلدارية على الجماعات الساللية وتدبيرأمالكها ،والدورية الوزارية عدد  2716حول إعداد
لوائح أعضاء الجماعات الساللية بتاريخ  26فبراير .2020

 .5المادة  4من نفس المرجع.
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منوذج الطعن
التاريخ ............................................. :
من السيدة ......................................................
العنوان .............................................................
رقم البطاقة الوطنية .................................

إلى السيد

عامل العمالة أو االقليم.................................

(تحت إشراف السلم اإلداري)
املوضوع  :مقال استئنافي يرمي إلى الطعن في املقرر النيابي
املرجع  :مقرر جماعة نائبات و نواب الجماعة الساللية  ................تحت عدد  ..............بتاريخ...............

تبعا ملقرر جماعة نائبات و نواب الجماعة الساللية  ...............................املشار إلى مرجعه
أعاله بخصوص لوائح أعضاء الجماعة بتاريخ  ...............................والذي ق�ضى ب ...............................
(مضمون القرار)؛
وحيث أن هذا املقرر لم يكن صائبا حين ارتكز في تعليله على(...............التعليل الذي اعتمده
النواب لرفض طلبك) ،ذلك أنه ( ..............الرد على التعليل لي جا فمقرر جماعة النائبات
والنواب بالحجج و وثائق اإلثبات املتوفرة ،مع إعطاء رقم لكل مرفق تم االستناد عليه)؛
وحيث أن القانون املنظم ألرا�ضي الجماعات الساللية يمنحني الحق في تقديم الطعن في قرار
جماعة النائبات والنواب في حالة أي تجاوز ،سيما قانون رقم  62.17بشأن الوصاية اإلدارية على
الجماعات الساللية وتدبير أمالكها الصادر في  9غشت  ،2019واملرسوم رقم  2.19.973بتطبيق
أحكامه الصادر بتاريخ  9يناير  ،2020والدورية الوزارية عدد  2716حول إعداد لوائح أعضاء
الجماعات الساللية أو تحيينها والصادرة بتاريخ  26فبراير 2020؛
فإنني أتوجه إليكم من خالل هذا الطلب ،ملتمسة منكم اتخاذ ما يلزم قانونا في املوضوع
والحكم ب ( .............املطلب حسب كل حالة).
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير.
إمضاء:
.....................
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مرفقات املقال االستئنافي:

❁ نسخة من املقرر النيابي املطعون فيه؛
❁ وثائق اإلثباث (مع تحديد عنوان الوثيقة و رقمها الترتيبي في املقال)؛
❁ نسخة من شهادة تبليغ املقرر النيابي؛
❁ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

بشكل عام:

الخطوات لي خاصك اتبعي فمسطرة الطعن فمقرر جماعة النائبات والنواب أمام مجلس
6
الوصاية اإلقليمي؟

•تحضي� � ��ر مقال اس� � ��تئنافي
للطعن ف� � ��ي المقرر النيابي
مع وثائق اإلثبات.
 .1إعداد ملف الطعن

 .2تقديم ملف الطعن

•وضع الملف عند السلطة
المحلية مقابل وصل
مختوم وفيه التاريخ.

•تتبع خطوات المسطرة إلى
حين صدور مقرر مجلس
الوصاية اإلقليمي.
 .3تتبع المسطرة

. 6المرجع :المادة  4من المرسوم رقم  2.19.973بتطبيق أحكام قانون رقم  62.17بتاريخ  9يناير  2020والدورية الوزارية
عدد  2716حول إعداد لوائح اعضاء الجماعات الساللية.
15

دليل لتب�سيط الإطار القانوين اجلديد

�إ�شارة مهمة:

مهم تعرفي أن:
✺ إلى كان مقرر جماعة النائبات والنواب (أي الجواب على الطعن لي قدمتي فاألول
فاللوائح) كيرفض تسجيلك فهاد اللوائح على أساس أنك بعيدة على الجماعة وما
بقى عندك معها أي ارتباط ،ألنك ما سكناش فيها مثال.
✺الزم اتقدمي فاملقال االستئنافي للطعن فاملقرر النيابي اإلثبات لي كيوضح ارتباطك
بجماعتك وتواصلك معها واستمرارك فالعالقة مع ْ
ناسها بكل الوسائل ،بحال
مثال:
❐ عندك سكن فالجماعة ديالك أو ديال األهل وكتجي ليه ديما؛
❐أو عندك سواء قسمة أرضية كتستغليها بنفسك أو قسمة باقية فالنزاع إما
مع الخوت أو غيرهم (مخلف الهالك/ة ،األب أو األم أو الزوج)؛
❐أنك ديما حاضرة وكتشاركي مع الجماعة فالفريضة حسب األعراف والتقاليد
لي كتفرضها جماعتك.
✺إلي كان عندك �شي مشكل فاللوائح ،وما قدمتي الطعن أمام جماعة النائبات
والنواب ،فالوقت لي كانت هاد اللوائح معلقة فالقيادة ،ما كيبقاش عندك الحق
باش اتقدمي الطعن أمام مجلس الوصاية اإلقليمي ،وكتضيع عليك الفرصة باش
تدافعي على حقك.
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واحدة من حكايات ال�سالليات

رقية ،ساللية من الغرب،
«الوليد ديالي كانت عندو قطعة ديال األرض بحال ڭاع الناس ديال الجماعة.
وبحالهم كان عايش فيها وكيفلح أرضو بيديه .لكن ملا تبدالت ظروف الحياة وما
بقاتش الفالحة بوحدها كافية املعيشة .ناض الوليد يخدم خارج الجماعة باش
يعاون الفالحة ونقدرو نسلكو الوقت ،وحتى باش نمشيو نقراو ونتعلمو حيت
الجماعة ما فيهاش املدرسة.
ولكن ،ما عمر الوليد ما كان بعيد على الجماعة ،بقات عالقتو قوية بالناس
لي ساكنين فيها ،حاضرفي كل املناسبات ،كيعزي في الڭنايز ،وكيبارك في األفراح،
وكيصالح للي تخاصم ،وكيعطي الفريضة ،وكيشارك فالوزيعة ،ساللي قح مجدر
فالجماعة .ديما مع أوالد جماعتو إما في دارو في املدينة أو فالقبيلة .املهم عندو هو
يكونو جميع على قلب واحد وملة واحدة .أما السكنى ،هنا أو لهيه ،ما �شي مشكلة.
مات الوليد وبقات ديما عالقتي بالجماعة كيف ما كانت فحياتو وخى ساكنة
فاملدينة .ولكن ،مللي دارو اللوائح فجماعتي على حساب القانون الجديد ما
سجلونيش.
ومللي سولت ،ڭاليك انت بعدتي على القبيلة.
ما يمكنش ،أنا أصلي وفصلي من هاديك األرض ،فين ما داني الزمان ما�شي
مشكل ،لي مهم هو  ،عمررجلي ما تقطعات على املكان.
أنا كنم�شي للجماعة باستمرارللسكن واألرض ديال الواليد وجدي.
املهم ،أنا غادي نطعن فاللوائح ،ونطالب بحقي ،وانتبث ارتباطي بجماعتي،
وانتبع املسطرة حتى اآلخر ،حيت أنا ساللية ،وواحدة من الجماعة.

17
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نردو البال مزيان:
اللوائح هي الوثيقة الوحيدة لي كتحدد أعضاء الجماعة الساللية النساء والرجال.
حيت إال ما كنتي مسجلة فاللوائح ديال جماعتك ،ما يمكن تستفدي حتى من حاجة
فالجماعة.
و هذا عالش اللوائح مهمة بزاف ،والزم
نكونو على بال من البدو حتى األخير:
✺ من الوقت لي كيبدا إعداد اللوائح.
واإلشهارديالها فالقيادة؛
✺ومللي كتعلق اللوائح ،نم�شي نشوف
فالحين واش فيها االسم ديالي ،وأسماء
النساء لي فالجماعة ،أو فيها �شي مشكل
بحال مثال مسجل �شي فرد متوفي أو
براني على الجماعة...؛
✺إلى كان أي مشكل ،الزم نوجد ملف
الطعن ديالي أمام جماعة النائبات و
النواب (لي خاصو يكون فردي) ؛
✺الزم نقدم الطعن فالوقت القانوني (لي
هو شهرين ديال اإلشهارفالقيادة)؛
✺إلى جماعة النائبات والنواب رفضو
الطعن ديالي ،نقدم ملف آخر للطعن
فاملقرر النيابي أمام مجلس الوصاية اإلقليمي ،وندعمو بالحجج والوثائق ،فأجل
 15يوم؛
✺ نتبع املسطرة حتى يخرج مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي؛
✺إلى ترفض ليا امللف مرة أخرى ،عندي الحق نطعن فهاد املقرر فاملحكمة اإلدارية
فأجل  60يوم.
18

حقوق وواجبات
�أع�ضاء اجلماعة
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�أ�شنو هي حقوق �أع�ضاء اجلماعة؟

7

�أ�شنو يل جا فالقانون؟
يتمتع أعضاء الجماعات الساللية ،ذكو ا روإناثا ،باالنتفاع بأمالك الجماعة التي ينتمون
إليها ،وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب املشار إليها في املادة  9من القانون .وال
يخول لهم هذا االنتفاع إال لالستغالل الشخ�صي واملباشرلألمالك املذكورة.
(املادة  6من قانون )62.17

هـــذا كيعنــي:
أن أي عضو فالجماعة امرا أو راجل ،عندو حقوق فجماعتو  ،بحال مثال:
❐ الحق فاالنتفاع بأمالك الجماعة:
✺ إما االنتفاع من أرض فالحية (نصيب جماعي فالحي) ؛
✺أواالستفادة من التمليك( ،اتملك له األرض لي كينتفع منها حسب الشروط لي كاينة
فالقانون) ؛
✺ أواالستفادة من املدخرات املالية لي ناتجة على تفويت أوكراء األرض أو نزع امللكية؛
✺ أو االستفادة من التعويضات على شكل بقع أرضية أو سكن؛
❐ الحق كذلك حتى في إبداء الرأي فالجماعة ،مثال:
✺ انتخاب واختيار واحد من أعضاء الجماعة باش يكون نائب أونائبة على الجماعة؛
✺ الحق في الترشيح لتمثيل الجماعة.

- .7المرجع قانون رقم .62.17
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�أ�شنو هي واجبات �أع�ضاء اجلماعة؟

8

القانون الجديد حدد الواجبات واملسؤوليات لي عند أعضاء الجماعة (النساء والرجال)،
بحال مثال:
❐ املحافظة على أمالك الجماعة ديالهم؛
❐ احترام مقررات جماعة النائبات والنواب ومقررات مجلس الوصاية اإلقليمي
(فالعمالة) أو املركزي (فوزارة الداخلية)؛
❐ االمتناع على أي مشكل يمكن يعرقل املصلحة ديال الجماعة ،بحال مثال:
✺ عرقلة التحفيظ أو التحديد اإلداري لألرا�ضي ديال الجماعة؛
✺عرقلة تنفيذ العقود (لي دازت بالقانون)  ،بحال عقود كراء أو تفويت األرا�ضي ديال
الجماعة؛
✺ الترامي على أمالك الجماعة؛
✺ الترامي على أرض ديال �شي عضو في الجماعة أو استغاللها بال قانون؛
✺ بيع أو شراء حقوق االنتفاع من األرض بالتنازل أو غيرها؛

�أ�شنو هي العقوبات فحالة قيام �أع�ضاء اجلماعة ب�شي ت�صرف كيخالف القانون؟

9

في حالة قيام أي عضو من الجماعة امرا أو راجل ب�شي تصرف ضد مصلحة الجماعة
(بحال لي تمت اإلشارة لهم فللي سبق)  ،القانون كيفرض عليه عقوبات.
�أ�شنو هي الإجراءات يل ممكن تقوم بها جماعة النائبات والنواب وال�سلطة املحلية فهاد احلالة:
السلطة المحلية،
كترسل إنذار للعضو لي
خال� � ��ف القانون ،وكتحدد
فيه األجل ،باش يتراجع
على هاد التصرف.

فحال� � ��ة ع� � ��دم التراج� � ��ع النائب� � ��ات
والنواب
كيقومو باستدعاء الشخص لي خالف
القان� � ��ون ،باش يس� � ��تمعو ليه ،ويمكن
يصدرو مقرر بالحرمان ديال� � ��و من
االنتف� � ��اع بأرا�ضي الجماعة لمدة تقدر
توصل سنة.

 .8المرجع :المادة  7من قانون رقم .62.17
 .9المرجع :المادة  8من نفس القانون.
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في حالة االستمرار في
مخالفة القانون:
يمك� � ��ن النائبات والنواب
يص� � ��درو مقرر بالحرمان
ديال� � ��و من االنتف� � ��اع بأرا�ضي
الجماعة لمدة  5سنوات.

دليل لتب�سيط الإطار القانوين اجلديد

�إ�شارة مهمة:

مهم تعرفي أن:
✺القانون كينص على أن املقررات النيابية الزم تكون معللة ،يعني مشروح فيها
األسباب املعقولة لي خالتهم ايصدروها؛
✺ يمكن الطعن فاملقررات النيابية أمام مجلس الوصاية اإلقليمي (فالعمالة) فأجل
 15يوم .وهاد الطعن كيوقف التنفيذ ديالها.

�أ�شنو هي العقوبات يل ممكن تكون �أمام الق�ضاء:10
❐ عقوبة بالحبس من  3أشهر إلى  6أشهر ،وغرامة من  5000درهم حتى  15000درهم أو
بواحدة من هاد العقوبات ،في حالة قيام أي عضو من الجماعة بواحدة من التصرفات لي
سبق اإلشارة لها ،ولي هي:
✺

عرقلة التحفيظ أو التحديد اإلداري ألرا�ضي الجماعة؛

✺عرقلة تنفيذ العقود (لي دازت بالقانون)  ،بحال عقود كراء أو تفويت أرا�ضي ديال
الجماعة؛
✺ الترامي على أمالك الجماعة؛
✺ الترامي على أرض ديال �شي عضو في الجماعة أو استغاللها بال قانون؛
✺ بيع أو شراء حقوق االنتفاع من األرض بالتنازل أو غيرها.
❐ عقوبة بالحبس من سنة إلى  5سنوات وغرامة مالية من  10000إلى  100000درهم،
كل من شارك ،بما فيهم أعضاء الجماعة ،في إعداد وثائق خاصة بالتنازل أو التفويت أو
االنتفاع بأرض الجماعة.

 .10المرجع المادة  34من قانون رقم 62.17
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واحدة من حكايات ال�سالليات

حياة ساللية من مكناس،
«من بعد موت بويا هللا يرحمو ،طلبنا حقنا أنا واخواتاتي في املتاع واألرض لي
خال.
أنا حقي في املتاع سمحت فيه للوالدة. .ولكن جا خويا وڭالي ،اعطيني حقي من
حقك فاملتاع لي اسمحتي فيه ألمك.أما األرض لي خال بويا قصتها طويلة ،فالوقت
لي هضرنا على حقنا أنا وخواتاتي ،ضربونا ضريب لي لقى الشفار في الزرايب.
امشينا للمحكمة مانصفونا ،حيت شهود الزورشهدو فينا.
الحاصول ،خوتنا طردونا من أرض بونا ،وڭـالو لينا ديرو املسطاش وأجيو
شاركونا .أما نايب الجماعة ،خرج فينا عينو ،وڭـال لينا ايال متو شوفو فين
اتدفنو .ڭالوها ناس زمان لي ماعندو جدور يموت مقهور .ولينا برانيات وسط
أهلنا وجماعتنا.
و لكن حنا ماسكتناش ،جرينا وجارينا وماخلينا ال حاحة وال مالحة ،طوال
الطريق ولكن أخرو توفيق ،خوتنا من أرض بونا حرمونا ،والوصاية حكمو بالحق
ونصفونا .قرار مجلس الوصاية كان واضح حكم باش البنات واألبناء بحال بحال
يستفدو من حق بوهم لي خال فاألرض.
ولكن ما كاين منين ندوزو ليه ،خوتنا رافضين التنفيذ.
كتبت شكاية باش النواب والسلطة يحركو القضية على حساب العقوبات لي
كاينة فالقانون الجديد ،يا إما نحددونصيب كل واحد فينا ونشاركوفاالنتفاع من
األرض لي خال بونا على حساب قرارالوصاية بالتي هي أحسن .و يا إما لي دارالدنب
يستاهل العقوبة».

24
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رارنت تاغدفت ،أتي وتمين

11

قانون  62.17لي كينظم أرا�ضي الجماعات الساللية،كيڭول أن كل عضو في الجماعة
مرا أو راجل:
❐ عندو حقوق فجماعتو بحال:
✺ينتفع بأمالك الجماعة على حساب
الشروط لي كاينة فالقانون؛
✺يصوت ويختار نائبات ونواب لي يمثل
الجماعة ،أو يترشح باش يمثل هو الجماعة.
وعليه مسؤوليات وواجبات (امرا أو راجل)
بحال:
✺ املحافظة على أمالك الجماعة ،واحترام
القانون؛
❐وعليه عقوبات إلى خالف القانون ،بحال
مثال:
✺امتنع على تنفيذ مقررات مجلس الوصاية
الخاصة بقسمة مخلف الهالك/ة من األرض سواء ديال األب أو األم أو الزوج( ،كيف ما
كيوقع للنساء مع اخوتهم أو مع أفراد الجماعة) أو غيرها ،كيعرض نفسو لعقوبات ،بحال:
✺ الحرمان من االنتفاع من نصيب فاألرض؛
✺ عقوبة حبسية أوغرامة مالية أو بجوج ،على حساب كل حالة.

« .11رارنت تاغدفت ،أتي وتمين» عبارة باألمازيغية تعني نونو على بال أ النساء
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 .2المحـــور الثاني:
االنتفاع بأرا�ضي الجماعات الساللية
االنتفاع بأمالك الجماعات الساللية هو حق كيتمتع به
أعضاء الجماعة ملرا والراجل على حساب التقسيم لي
كيقومو به جماعة النائبات والنواب.
وهاد الحق كيبقى دائم ،وما يمكنش يتنازلو عليه ألي واحد.

27

28

�أ�شكال االنتفاع ب�أرا�ضي
اجلماعات ال�ساللية
الشكل األول:توزيع األرض الفالحية على أعضاء الجماعة (النساء
والرجال)؛
الشكل الثاني :توزيع أرض الهالك (امرا أو راجل)؛
الشكل الثالث:تمليك األرض البورية ألعضاء الجماعة لي منتفعين
منها (النساء والرجال).

29
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ال�شكل الأول :توزيع الأر�ض الفالحية على �أع�ضاء اجلماعة (الن�ساء والرجال)
�أ�شنو يل جا فالقانون؟
في حالة وجود عقار فالحي ،قابل للتوزيع على وجه االنتفاع ،على عضو واحد أو أكثر من
أعضاء الجماعة الساللية ،ذكورا وإناثا ،تقوم السلطة املحلية ،بتنسيق مع جماعة
النواب املعنية ،بتعليق إعالن بمقرها يتضمن املعطيات الضرورية عن هذا العقار ،مع
تحديد أجل ال يقل عن ثالثين يوما لتقديم طلبات االستفادة من االنتفاع لدى السلطة
املحلية مقابل وصل.
(املادة  16من قانون )62.17

هذا كيعني:
أنه :يمكن للجماعات لي عندها أرا�ضي فالحية فارغة (أي ما كينتفع منها حتى واحد) ،
اتوزعها أو اتوزع جزء منها على أعضاء الجماعة (نساء و رجال) بهدف الفالحة .ولكن هاد
التوزيع كيخضع لشروط.

�أ�شنو هي �شروط االنتفاع من هاد التوزيع؟

12

لي غادي ينتفع من هاد التوزيع سواء امراة أو رجل ،الزم:
✺ ما يكون مستافد من �شي أرض فالحية اخرى؛
✺ يلتزم بالفالحة ديال األرض لي غادي يستافد منها.

مراحل اال�ستفادة من االنتفاع بقطع �أر�ضية فالحية

13

املرحلة األولى :تقديم الترشيحات
يمكن ألفراد الجماعة (نساء ورجال) لي كتوفر فيهم الشروط (لي سبقت اإلشارة لها) ،
ايقدمو طلب للقيادة (طلب الترشيح) باش يستفدو من قطع أرضية صالحة للفالحة.
 .12المرجع :المادة  16من المرسوم رقم  2.19.973المتعلق بتطبيق أحكام قانون رقم .62.17

 .13المرجع :المادة  16من قانون رقم  62.17و المواد  16و 17و  18من المرسوم رقم .2.19.973
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كيفا�ش كتكون امل�سطرة؟
كيتعلق إعالن فالقيادة ،ولي فيه جميع املعلومات على األرض لي غادي اتوزع ،وهاد
اإلعالن كيبقى معلق  30يوم.
أعضاء الجماعة (نساء و رجال) ،يمكن ليهم ايقدمو ملف الترشيح ديالهم فالقيادة،
فأجل  30يوم.
من بعد  ،جماعة النائبات والنواب كيختارو لي كتوفر فيهم الشروط (لي سبق لينا
اإلشارة لها) .وكيصدرو مقرر نيابي لكل ملف ترشيح .فأجل  30يوم.
من بعد ،السلطة املحلية (فالقيادة) كتبلغ هاد املقررات لألشخاص املعنيين فأجل
 7أيام من تاريخ صدور ها.

املرحلة الثانية :الطعن في مقررات النائبات و النواب
يمكن ألي واحد (امرا اوراجل) اترفض له امللف ديالو ،يقدم ملف الطعن فاملقرر النيابي
ملجلس الوصاية اإلقليمي.
ملف الطعن كيشمل (كيف سبقت اإلشارة ليه) :طلب الطعن  +الحجج وو ثائق اإلثبات
✺الطلب الزم يجاوب على األسباب لي خالت النائبات والنواب يرفضو
امللف ديالك .والزم تدعمي األقوال ديالك بالحجج والوثائق حسب
طلب الطعن
كل حالة.
✺ الزم تكون وثائق اإلثبات كتناسب مع موضوع الطعن؛
مرفقات:
وثائق اإلثبات ✺يمكن تكون هاد الوثائق ،على حساب كل حالة ،إما مقرر نيابي ،أو
مقرر مجلس الوصاية ،أو حكم محكمة ،أو شهادة الشهود ،أو غيرها.
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كيفا�ش كتكون امل�سطرة؟

14

فأجل  30يوم ◗كتقدمي ملف الطعن فمقرر النائبات والنواب للقيادة
فأجل  7أيام

◗ القيادة كتبلغ الملف ديالك لمجلس الوصاية اإلقليمي فالعمالة.

◗مجلس الوصاية اإلقليمي فالعمالة كيصدر مقرر  ،لي كيحدد فيه
فأجل  30أيام واش عندك الحق فاالستفادة أو ال ،وكيشرح فيه عالش.
فأجل  15أيام ◗ القيادة كتبلغك بمقرر مجلس الوصاية اإلقليمي
فأجل  60أيام

◗إلى مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي ما كانش مناسب لك .يمكن لك
تطعني فيه فالمحكمة اإلدارية.

�إ�شارة مهمة:

مهم تعرفي أن:
◗ أن املقال االستئنافي للطعن فمقرر النائبات والنواب ،خاصو يوضح  3نقط ،و لي هي:
✺ أشنو هي الحاجة لي خالتك تطلبي االستفادة من أرض فالحية؛
✺ توضحي أنك قادرة تمار�سي الفالحة بنجاح وبشكل مستمر؛
✺ أن الفالحة هي واحدة من موارد العيش ديالك.

 .14المرجع :المادة  18من المرسوم عدد  2.19.973المتعلق بتطبيق أحكام قانون .62.17
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واحدة من حكايات ال�سالليات

فاطمة ساللية من الغرب،
«أنا فالحة على بويا وجدي ولكن ما عندي نصيب فاألرض ،حيت األرض لي
ممكن نستافد منها باقية فالنزاع مع أوالد عمي فالجماعة.
من عشقي للفالحة لي هي فدمي وعروقي ،حلمت وفكرت نديرمن سطاح داري
أرض نحرثها ونزرعها ونجني غلتها ونديرمنها جنان يفكرني بأصلي وجدوري بقبيلتي
وخيمتنا وجنان بويا.
بديت نزرع فمحابق وبرامل كباروصغاروغيرو وغيرو .شوية بشوية كنزرع في
شجيرات الليمون واملشماش والرمان والتفاح وحتى شجيرات الفوكا ،وكبر عندي
الحلم و زرعت دالية ديال العنب بحال لي كانت عندنا فخيمتنا فالدوار .ملي
شفت األمور غادية مزيان والشجر كبر وزهر ،تشجعت وبديت كنزرع فالخضرة
حتى هي ،بحال مطيشة والبصلة والكرعة والنعناع والشيبة ولكرافص ولقزبر
والزعتروالريحان...
حتى ولى عندي دابا فوق السطاح جنان كامل مكمول ،كبر و ثمر ،و روايحو
فاحت وعطات ،وليت ناكل من غلتو وندوق حتى لحباب والجيران .هاد الجنان،
كياخد مني وقت كبيرديال الخدمة باش نغرس ونسقي ونقي لصفرمن وراقو.
الفالحةحبها كبيرفقلبي...
ولكن ما عليش ،دابا السالليات عندهم الحق فاالنتفاع من األرض،
واحد النهار ناخذ حقي ،ونستافد من طريف ديال األرض ،نفلحها ونستثمر
فيها ،ونباشرها بنف�سي ،وعلى طول ليام ،وعمري ما نفرط فيها».
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ال�شكل الثاين من االنتفاع :توزيع �أر�ض الهالك (امرا �أو راجل)
�أ�شنو يل جا فالقانون؟
في حالة وفاة املستفيد من االنتفاع ،ذكرا كان أم أنثى ،تؤول القطعة األرضية موضوع
االنتفاع إلى أبنائه وبناته وزوجه أو زوجته.
إذا لم يخلف املستفيد من االنتفاع أحدا من األشخاص املذكورين في الفقرة السابقة،
تسترجع الجماعة الساللية القطعة أو القطع املعنية ،قصد توزيعها من جديد على وجه
االنتفاع أو االحتفاظ بها لتعبئتها لالستثمار.
(املادة  19من املرسوم رقم  2.19.973بتطبيق أحكام قانون رقم )62.17

هذا كيعني:
✺أن القانون الجديد (املادة  19من املرسوم رقم  )2.19.973كيعطي الحق للمراة
الساللية في االنتفاع من األرض لي كان كينتفع منها إما األب أو األم أو الزوج فالحياة
ديالهم ،بحالها بحال الراجل.
✺أن القانون عطى الحق ألبناء وبنات وزوج املرأة الساللية باش ينتفعو من النصيب
الجماعي لي كانت كتستغلو فالحياة ديالها.

كيفا�ش كيتم االنتفاع من خملف الهالك (امرا �أو راجل)؟
جماعة النائبات والنواب كيصدرو مقرر بخصوص مخلف الهالك أو الهالكة (ولي هي
القسمة ديال األرض لي كان كينتفع بها فحياتو) بطلب من املستحقين (لي هما فقط البنات
واألبناء والزوج والزوجة)  ،على أساس يتشاركو جميع فاالنتفاع بها باملساواة .وبشرط حتى
واحد من املستحقين ما يكون منتفع ب�شي حصة أرضية أخرى.
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ال�شكل الثالث من االنتفاع :متليك الأرا�ضي البورية لأع�ضاء اجلماعة يل منتفعني
منها (امرا �أو راجل)
�أ�شنو يل جا فالقانون؟
تطبيقا ألحكام املادة  17من القانون رقم  62.17السالف الذكر ،وبمبادرة من سلطة
الوصاية ،يمكن تمليك قطع أرضية فالحية مملوكة للجماعات الساللية لفائدة عضوأو
عدة أعضاء الجماعة الساللية ،ذكورا وإناثا ،املستوفين للشروط التالية:
✺ أن يكونوا مقيدين في الئحة أعضاء الجماعة الساللية املصادق عليها ؛
✺ أن يكونوا منتفعين بحصة جماعية بصفة مستمرة ومباشرة ؛
✺ أن يلتزموا بإنجازمشروع استثماري فالحي فوق الحصة الجماعية التي يستغلونها.
تحدد ،بقرارلوزيرالداخلية ،األرا�ضي الفالحية القابلة لإلسناد على وجه امللكية.
(املادة  20من املرسوم رقم  2.19.973بتطبيق أحكام قانون رقم )62.17

هذا كيعني:
✺ أن أفراد الجماعة لي مسجلين فاللوائح ،ومستافدين من أرض فالحية بورية ،وكيفلحوها
(نساء أو رجال) .يمكن اتملك لهم هاد األرض ،بقرارمن وزيرالداخلية ،على أساس يلتزمو
إيديرو فيها مشروع فالحي استثماري.
✺ يمكن  2أفراد أو أكثر يتفقو ويشركو األرض ديالهم ،ويقدمو طلب واحد لالستفادة من
تمليك هاد األرض فاالسم ديالهم مجموعين (كل واحد على حساب القسمة لي عندو).

�أ�شنو هي �شروط التمليك؟

15

كاينة شروط خاصة باألرض البورية لي غادي اتملك ،وكاينة شروط خاصة بأعضاء
الجماعة لي غادي اتملك ليهم األرض.
.15المرجع :الدورية الوزارية عدد  6303الصادرة في  13ماي  2020حول تمليك قطع أرضية فالحية بورية من أمالك
الجماعات الساللية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات.
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الشروط لي خاصها اتوفرفاألرض (البورية)

الشروط لي خاصها اتوفرفاملستفيدين

✺يكون لي غادي يستافد (امراة أو رجل)
✺ تكون أرض الجماعة محفظة؛
مسجل في اللوائح؛
✺املساحة ديال القطعة األرضية لي غادي
اتملك تكون فيها  10هكتارات على األقل؛ ✺ويكون مستافد من األرض بالقانون (أي
أن الجماعة هي لي عطاتو نصيب جماعي
✺ ما فيها نزاع أو مشكل ؛
إما على إثر توزيع األرض أو استافد
باالنتفاع من مخلف الهالك/ة)؛
✺ تكون األرض صالحة للفالحة.
✺ و يكون كيستغلها بنفسو وباستمرار؛
✺ ويكون كيمارس الفالحة؛
✺ ويلتزم باش إيديرمشروع فالحي فوق هاد
األرض.

مراحل م�سطرة متليك الأرا�ضي البورية

16

املرحلة األولى:تحديد األرض الجماعية لي يمكن تكون موضوع تمليك لفائدة
املستفيدين منها (نسا أو رجال)
كيتم تحديد األرض لي غادي اتملك ألعضاء الجماعة (املستفيدين منها)  ،بقرار من وزير
الداخلية ،17وكيتم اإلعالن على بداية عملية التمليك فالقيادة وفالعمالة.

 .16نفس المرجع.

 .17نفس المرجع :الوصاية كتعين األرض لي يمكن تكون موضوع تمليك ،وكتصدر قرار وزاري فالموضوع ،لي كيتعلق
فالعمالة والقيادة ،باش أعضاء الجماعة لي متوفرة فيهم الشروط (لي سبقت اإلشارة لها) ايقدمو طلبات الترشيح،
سواء بصفة فردية بالنسبة لألفراد لي كيستغلوأرض فيها 10هكتارات أوأكثر ،أوبصفة جماعية من بعد دمج مجموعة
قطع لتكوين قطعة واحدة فيها 10هكتارات على األقل.
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املرحلة الثانية :تقديم الترشيحات و دراستها
الخطوة األولى :وضع ملفات طلب التمليك فالقيادة

�أ�شنو يل خا�ص يكون فامللف؟

ْ ْ
مل ُ
ئيهم
✺طلب التمليك ودفتر التحمالت (نسخ من هاد الوثائق كاينة فالقيادة ،يكفي ات
وتوقعيهم وتصادقي على التوقيع)؛
✺ تصميم ديال األرض (كيديرو مهندس)؛
✺ نسخة مطابقة لألصل من البطاقة الوطنية.
الخطوة الثانية :دراسة ملفات التمليك من طرف جماعة النائبات و النواب

�أ�شنو هي امل�سطرة؟
جماعة النائبات والنواب

السلطة املحلية ف  30يوم

◆كتعطي رأيها فالملفات لي
تقدم� � ��ات ،وكتص� � ��در تصريح لكل
طلب ،وكتعل� � ��ل التصري� � ��ح ديالها،
وكتسلمهم للسلطة المحلية

◆كديرتقريرخاص بكل ملف،
وكترس� � ��ل الملفات كاملة لقس� � ��م
الش� � ��ؤون القروي� � ��ة فالعمال� � ��ة
للدراسة.

الخطوة الثالثة  :البت في ملفات التمليك من طرف اللجنة
اللجنة لي مكلفة بدراسة ملفات التمليك 18فالعمالة ،كتحدد امللفات املقبولة والناس
لي غادي اتملك لهم األرض ،وكتسجل هاد�شي فمحضر ،لي كيم�شي مع امللفات املقبولة
لوزارة الداخلية (مديرية الشؤون القروية) ،وكيصدرمقرر مجلس الوصاية املركزي الخاص
بالتمليك.
.18المرجع الدورية الوزارية رقم  :6303اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التمليك يترأسها عامل العمالة أو اإلقليم
المعني أو من ينوب عنه ،وتتكون من :رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أواإلقليم الذي يتولى كتابة اللجنة،
ورئيس قسم الشؤون الداخلية ،والسلطة المحلية المعنية ،والمدير اإلقليمي للفالحة ،ونائب (ة) أو نواب/ات
الجماعة الساللية المعنية.
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إلى كان هاد املقرر غيرمناسب بالنسبة لك ،يمكن الطعن فيه فاملحكمة اإلدارية ،فأجل
 60يوم من التاريخ لي اتبلغتي فيه (يمكن يكون تاريخ إشهارالئحة األشخاص املقبولة ملفاتهم
هو تاريخ التبليغ).

املرحلة الثانية :إبرام عقد التمليك
أعضاء الجماعة لي اتقبالت امللفات ديالهم ،خاصهم يباشرو إجراءات إبرام عقد
التمليك ،على حساب هاد التسلسل: 19

أوال :إعداد ملف التمليك:

✺ كتابة عقد التمليك بمساعدة محامي أو موثق أو عدول؛
✺إعداد التصميم وامللف التقني بمساعدة مهندس طبوغرافي ،باش تفصل
القطعة األرضية لي غادي اتملك على أرض الجماعة.

ثانيا :تسجيل عقد التمليك:

خاص تسجيل العقد فمصلحة التسجيل والتنمرفدارالضريبة.

ثالثا ،تقييد عقد التمليك فاملحافظة:

داخل أجل  30يوم ،يجب على املستفيدة او املستفيد من التمليك (امرا أو
راجل) إيداع مطلب تقييد العقد مرفوق بدفتر التحمالت وامللف التقني باملحافظة،
والحصول على شهادة عقارية تثبت نقل امللكية له ،ولكن كتبقى امللكية مقيدة
بشروط إنجاز املشروع لي التزم به فاألول .ويجب تبليغ نسخة من هاد الشهادة لقسم
الشؤون القروية بالعمالة.
 .19المرجع :الدورية الوزارية رقم .6303
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املرحلة الثالثة  :إنجازوتتبع املشروع
✺املستفيدة أو املستفيد من التمليك ،كيعملو على إنجازاملشروع لي تم االلتزام به فدفتر
التحمالت؛
✺اللجنة لي مكلفة بدراسة املشاريع فالعمالة كتراقب مراحل اإلنجاز وكتشوف التطور
ديال املشروع.

املرحلة الرابعة :تتميم إجراءات التمليك
✺ في حالة إنجازاملشروع كما تم االتفاق عليه فدفترالتحمالت:
عامل العمالة أو اإلقليم كيعطيك شهادة رفع اليد.

بهاد الشهادة ،املحافظة العقارية كتسلمك الرسم العقاري لي كيبين أنك مالكة
أو مالك للقطعة األرضية الفالحية .البورية.

✺أما في حالة عدم االلتزام بإنجاز املشروع ،كيتم فسخ عقد التمليك وكترجع األرض
مللكية الجماعة كيف ما كانت من قبل.

40

دليل لتب�سيط الإطار القانوين اجلديد

نردو البال مزيان:
❐النساء والرجال عنهم نفس الحقوق بالقانون باش ينتفعو بأمالك الجماعات
الساللية؛
❐ ولكن ،استفادة النساء من التمليك
كتبقى بعيدة ،حيت األرض كانت
كتوزع غير على الرجال فاألول
والنساء كانو مقصيات؛
❐ وهذا عالش ،الزم نردو البال مزيان
للمسطرة القانونية لي كتعطي الحق
للنساء باش ينتفعو من األرض و
ندافعو على حقنا بالقانون ،بحال
مثال:
✺فحالة توزيع قطع أرضية فالحية
على أعضاء الجماعة؛
✺أو فحالة االنتفاع من أرض الهالك
(سوا األب أو األم أوالزوج).
حيت هادي هي الطريقة لي ممكن
النساء ينتفعو من األرض ،ويقدرو من
بعد يستفدو من التمليك.

41
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.3المحـــور الثالث:
الولوج إلى هيئات التسيير والتدبير
القانون الجديد عطى الحق للمرا الساللية ،باش تكون
نائبة على جماعتها ،وتشارك فتسير وتدبير الجماعة بحالها
بحال الراجل.
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كيفا�ش كيكون اختيار نائبة �أو نائب اجلماعة ال�ساللية؟
�أ�شنو يل جا فالقانون؟
تختار الجماعة الساللية من بين أعضائها املتمتعين بحقوقهم املدنية ،ذكورا و إناثا،
نوابا عنها يكونون جماعة النواب من أجل تمثيل الجماعة الساللية أمام املحاكم
واإلدارات واألغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة ،مع مراعاة أحكام
الباب الخامس من قانون .62.17
(املادة  9من قانون رقم )62.17

هذا كيعني:
أن النساء عندهم الحق يمثلوا جماعتهم بحالهم بحال الرجال ،وينوبو عليها فجميع
القضايا ،مثال:
✺ العمليات لي كتعرف الجماعة بحال تفويت أو كراء أرض الجماعة؛
✺ توزيع حقوق االنتفاع على أعضائها؛
✺ إعداد اللوائح؛
✺البت فالشكايات والنزاعات ما بين أعضاء الجماعة أو مع األغيار (الناس لي ما�شي
من الجماعة)؛
✺الترافع فاملحكمة ،إلى كانت �شي دعوى كتهم نزاع ما بين جماعتهم وجماعة أخرى،
أو ترامي شخص أو أشخاص على أرض الجماعة...
✺ تمثيل الجماعة أمام اإلدارات.
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�أ�شنو هي ال�شروط يل الزم اتوفر فالنائبة والنائب؟

20

✺ مسجل فالئحة أعضاء الجماعة
✺ ما عندو نزاع أو مشاكل مع الجماعة؛
✺ السن ديالو أكثرمن  30سنة؛
✺ ما ايكون منتخب فجماعة ترابية (مرشح)
✺ ما عليه تعرض من أعضاء الجماعة على النيابة.

�إ�شارة مهمة:

مهم تعرفي أن:
✺هاد الشروط الزم تكون مجتمعة كلها في املرشحة أو املرشح للنيابة ،أي ما ينقص
منها حتى شرط؛
✺ واتكون أخالقو مزيانة؛
✺يعرف الكبيرة والصغيرة على جماعتو وأمالكها وعدد أعضائها واألعراف ديالها؛
✺خاص النائبة أو النائب لي اختارتو الجماعة يخدم مصلحتها فاألول وفاآلخر.

 .20المادة 7-من المرسوم .2.19.973
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كيفا�ش كيتم اختيار النائبة �أو النائب؟

21

كاينة  3طرق الختيارالنائبات والنواب :إما االنتخاب أو الترا�ضي أو التعيين:
االنتخاب

الرتا�ضي

السطلة المحلية كتنظم انتخاب نائبات
ونواب الجماعة الساللية ،وكيشارك فيه
جميع أعضاء الجماعة (النساء والرجال
لي مسجلين فاللوائح).

إل� � ��ى اتفقو أعضاء الجماعة النس� � ��اء والرجال
على اختي� � ��ارنائبات ونواب ،كيسجلو االتفاق
ديالهم فوثيقة ،وكيصادق� � ��و على توقيعاتهم.
وكس� � ��لموها للسلطة المحلية (القيادة) لي
كتعطيهم ش� � ��هادة إدارية كتشهد على هاد
التوافق.

م� � ��ن بعد  7أيام من تاريخ االنتخاب
كيصدرعامل العمالة أو اإلقليم قرار
كيعلن فيه على أسماء النائبات والنواب
لي نجحو فاالنتخاب.

فمدة ديال  30يوم كيصدرعامل العمالة أو
اإلقليم قرار كيعلن فيه على أسماء النائبات
والنواب لي تم التوافق عليهم.
التعيني

فالحال� � ��ة لي كتكون ظروف كتمنع االنتخ� � ��اب والتوافق بين أعضاء الجماعة
على اختيارنائبات ونواب على الجماعة ،عامل العمالة أو اإلقليم كيعين
بقرارعاملي نائبات ونواب من اقتراح السلطة المحلية ،ولكن لمدة سنة
فقط قابلة للتجديد مرة واحدة.

 .21المرجع :المواد من  8الى  13من المرسوم رقم .2.19.973
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نردو البال مزيان:
اختيار النائبات والنواب على جماعة ساللية مسؤولية الجماعة والسلطة ،وهي عملية
مهمة بزاف ،وخاص النساء ينخرطو فيها.
✺النائبة أو النائب لي غادي نختارهم ،يكونو
عارفين الشادة والفادة على الجماعة
والناس ديالها؛
✺وعارفين املساطر القانونية لي كتهم
الجماعات الساللية؛
✺ومستعدين يدافعو على مصلحة الجماعة
فاألول وفاآلخر؛
✺واجب عليهم يطبقوالقانون ،وإال كيعرضو
رسهم للعقوبات؛
✺ قرارات جماعة النواب كتخاذ بالثلثين؛
✺املدة القانونية ملمارسة النائبة أو النائب
املهام ديالهم هي  6سنوات قابلة للتجديد
مرة واحد ،من غير فحالة التعيين لي
كتكون سنة واحد قابلة للتجديد مرة
واحدة كذلك.
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.4المحـــور الرابع:
تدبيرملفات النساء السالليات
وفق املساطرالقانونية الجديدة
النساء عندهم نفس الحقوق لي عند الرجال فاألرا�ضي
الجماعية .من حقهم ينتفعو من األرض الفالحية إلى كان
توزيع جديد لهاد األرض ،أو ينتفعو من أرض الهالك لي خلف
إما األب أو األم أو الزوج ،أو يستفدو من الفرص لي جا بها
القانون الجديد بحال تمليك األرا�ضي البورية لفائدة أعضاء
الجماعة لي مستافيدن منها .والقانون كيحمي هاد الحقوق.
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�أ�شنو ديري �إىل كان عندك نزاع مع �شي ع�ضو فاجلماعة على حقك فاالنتفاع ب�أر�ض
اجلماعة؟
بحـــال مثال:
✺نزاع مع عضوفالجماعة على حق االنتفاع من مخلف الهالك/ة ،سوا األب أواألم أوالزوج؛
✺نزاع مع عضومن الجماعة أوشخص براني عليها ترامى ليك على نصيبك فاالنتفاع بملك
الجماعة؛
✺ أو أي مشكل آخرعندو عالقة مع حقك فاالنتفاع بأرض الجماعة.

�أ�شنو هي مراحل م�سطرة النزاع؟
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دراسة ملف النزاع ومحاولة تسوية النزاع من طرف النائبات والنواب
1
المش� � ��تكية كتق� � ��دم ملف
النزاع (لي كيش� � ��مل شكاية
بالن � � �زاع ووثائق الدعم)
للسلطة المحلية

2

3

السلطة المحلية كتسجل
الشكاية وكتعطيك وصل،
وم� � ��ن بعد كتحي� � ��ل الملف
على النائب� � ��ات والنواب ف
 5أيام

النائب� � ��ات والن� � ��واب
كيستمعو لألطراف ،ومن
بع� � ��د كيحاول� � ��و ايوصل� � ��و
للتس� � ��وية بيناتهم خالل
شهر (  )30يوم

في حالة التسوية:
النائبات والنواب كيديرو محضروكيكتبو فيه أشنو لي تم
االتفاق عليه ،وكيرسلونسخة منوللسلطة المحلية واإلقليمية.
في حالة استمرارالنزاع:
النائبات والنواب كيصدرو مقرر وكيعللو فيه الحكم ديالهم.
 .22المرجع :الدورية الوزارية رقم  4585حول تدبيرالنزاعات بين اعضاء الجماعات الساللية بتاريخ  4مارس 2020
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يف حالة ا�ستمرار النزاع و�صدور مقرر نيابي
فحالة استمرارالنزاع ،عندك الحق تقدمي الطعن فاملقرر النيابي إلى ما كانش مناسب لك.

كيفاش كتكون مسطرة الطعن فمقرر النائبات والنواب؟
فأجل  30يوم

فأجل  10يوم

-------

-------

وضع� � ��ي ملف الطعن
فالمق� � ��رر النيابي فالقيادة،
مقابل وصل.

الس� � ��لطة كتكت� � ��ب تقرير
وكتحيل المل� � ��ف كامل على
مجلس الوصاية اإلقليمي.

فأجل  30يوم

فأجل  10يوم

-------

-------

مجل� � ��س الوصاي� � ��ة اإلقليمي
كي� � ��درس المل� � ��ف وكيصدر
مقرر.

مجل� � ��س الوصاي� � ��ة اإلقليمي
كحيل المقرر لي صدر على
السلطة المحلية
فأجل  15يوم
-------

الس� � ��لطة المحلية كتبلغك
المق� � ��رر وكتنف� � ��ذو إلى ما
فيهش الطعن فالمحكمة.
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�إ�شارة مهمة:

مهم تعرفي أن:
✺ملف الطعن الزم يشمل مقال الطعن فاملقرر النيابي ووثائق اإلثبات لي كتدعم
األقوال ديالك وكيكون هاد املقال مرفوق ب:
◆ املقرر النيابي املطعون فيه؛
◆ شهادة تبليغ املقرر النيابي؛
◆ نسخة من البطاقة الوطنية؛
◆ وثائق اإلتباث.
✺ فالوقت لي كيصدر مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي وكيكون ما�شي منصف
بالنسبة لك ،يمكن لك تقدمي الطعن فيه فاملحكمة اإلدارية ،وهاد الدعوى
كتوقف تنفيذ مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي.
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فطـــومــــة

أنا عندي مشكل مع اخوتي على أرض الجموع لي خال بويا
توفى الواليد  1983وخال أرض صالحة للفالحة فيها  2هكتارونصف ومحطة للسكنى
فيها  2هكتار ،ومن بعد اخوتي بقاو كيفلحو األرض ،وكنستغلو السكنى جميع ،وكان
كيوصلنا نصيبنا من املحصول كل عام أنا والوالدة.
ومللي توفات الوالدة ديالي ،وقفو هاد العادة .قلت ليهم بغيت نصيبي فأرض بويا
بالتي هي أحسن ،باش احتى أنا ناكل ونشرب من نصرف على را�سي ،قالولي ما كتساليش،
ما عندك أرض.
مشيت نشوف نواب الجماعة وحكيت لهم القصة ،قالو ليا ما عندك حق ،حيت
بوك توفى قديم .من بعد خوتي قسمو األرض بيناتهم وقسمو حتى السكنى .وخرجوني أنا
من الحسبة .قاليك حيت بويا توفى قديم ،وكانت األرض كتعطى غيرللرجال.

�أ�شنو هي الإجراءات يل الزم تقوم بها فطومة؟
اتقدم فطومة ملف النزاع للسطة املحلية ،وتدافع على حقها فأرض بوها على أساس:
✺ أنها كانت دائما عايشة فالسكنى لي خلى بوها مع خوتها وأمها؛
✺ وأن األرض ما تقسماتش بينهم ،بدليل أن كل واحد فيهم كان كيستافد كل سنة من
حقو فمحصول الفالحة؛
✺وأن خوتها عاد قسمو األرض الفالحية والسكنى من بعد وفاة الوليدة ديالهم (بعد
وفاة الواليد ديالها بسنين)؛
✺أن ربط حق النساء فاالنتفاع من مخلف الهالك (سوا األب أو األم أو الزوج) بتاريخ
الوفاة ديالو ما عندو أساس فالقانون؛
✺أن لي كيحدد واش املوضوع قديم أو جديد ،هو التاريخ لي تطرح فيه النزاع قدام
الجهة املختصة ما�شي تاريخ وفاة املنتفع الهالك ،وأن موضوع النزاع ما اتحسم فيه
من قبل ،أي أن األرض لي خلف الهالك/ة ما بقات مجموعة على الشياع.
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ال�ســالميـــة
أنا حكم ليا مجلس الوصاية فالداخلية باش ناخذ حقي مع اخوتي فاألرض لي خال
بويا ،ولكن وقع ليا مشكل فتنفيذ املقرر.
من بعد سنين ديال النزاع مع اخوتي على األرض لي خال بويا.
ومن بعد انتظارأقل ما انتج هو العنف والعداوة بيني وبين اخوتي ونواب القبيلة.
ما قدرتش ندخل لحقي ،حيت خوتي رافضين يدخلوني معاهم لالنتفاع من نصيب بويا.
وبقيت فبالصتي ،بحال كيف كنت فاألول وخى عندي حكم مجلس الوصاية  ،ما كاين
منين ندوز لحقي فأرض بويا كيف ما جا فالقانون.

�أ�شنو هي الإجراءات فحالة ال�سالمية ،فالوقت يل اخوتها منعو تنفيذ مقرر الو�صاية؟
السلطة المحلية كتسجل محضر بالوقائع (أي منع
أو عرقلة تنفيذ مقرر مجلس الوصاية)
 .2احتماالت إما حكم نواب الجماعة على المخالفين
وإما السلطة كتصيفت الملف للمحكمة:
االحتمال األول:
كترسل السلطة المحلية إندار كتابي
للمخالفين وكتحدد لهم أجل للتراجع
على المخالفة.
على المخالفين وإما الس� � ��لطة كتصيفت
الملف للمحكمة:
في حالة عدم التراجع ،النائبات و النواب
كيس� � ��تمعو للمخالفين وال م� � ��ا تراجعوش
يق� � ��درو يص� � ��درو مق� � ��رر بحرمانهم من
االنتفاع لمدة من سنة ل 5سنوات.
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االحتمال الثاني:
الس� � ��لطة المحلي� � ��ة كترس� � ��ل محض� � ��ر
المخالفة للمحكمة على أساس عصيان
تنفي� � ��ذ مقرر إداري والمحكم� � ��ة كتابع
المخالفين على حساب القانون.
كيكون الحكم والتنفيذ باستعمال القوة
العمومية
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نردو البال مزيان:
✺أن القانون الجديد عطاك الحق باش تنتفعي بحالك بحال الرجال فاألرا�ضي
الجماعية ،وهاد الحق كيكون إما
فلوس ،أو بقع أو أرض (غادي توزعها
الجماعة) وإما االنتفاع من أرض الهالك
(األب أو األم أو الزوج)؛
✺أن القانون كيحمي حقك فاالنتفاع من
أرض الجماعة من الترامي من طرف
عضو فالجماعة أو فرد براني عليها؛
✺إلى كان عندك نزاع على األرض مع
أي عضو من الجماعة أو مع شخص
براني على الجماعة ،جمعي املعلومات
والوثائق لي غادي تحمي حقك فاالنتفاع
من األرض ،ووضعي شكاية عند السلطة
فالقيادة ،و خودي عليها وصل مختوم
و فيه التاريخ ،وتبعي جميع الخطوات
حتى يصدرمقرر نيابي؛
✺إلى كان املقرر النيابي ما�شي فصالحك،
وضعي مقال الطعن فاملقرر النيابي
فالقيادة مرفوق بالوثائق لي سبقت
اإلشارة لها ،فأجل ديال  30من التاريخ
لي توصلتي فيه بهاد املقرر ،وخودي دائما
وصل مختوم وفيه التاريخ؛
✺ إلى صدر مقرر مجلس الوصاية اإلقليمي ما�شي فصالحك ،توجهي بمقال الطعن
فهاد املقرر للمحكمة اإلدارية فأجل ديال  60يوم؛
✺ الزم تردي البال لألجل القانوني ديال كل خطوة ،باش ما يفوتك الوقت ويضيع الحق.
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