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 ا�جزء األول: أح�ام تمهيدية

 الباب األول: أح�ام عامة
 1ة املاد

يمارس مجلس النواب مهامھ الدستور�ة طبقا ألح�ام الدستور والقوان�ن التنظيمية والقوان�ن 

 ا�جاري ��ا العمل، ووفق القواعد واإلجراءات املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ��.

 2املادة 

يحدد النظام الداخ�� بصفة  من الدستور،  69طبقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

 : اصةخ

ا�خاصة  و�سي�� الفرق وا�جموعات ال��ملانية واالنتساب إل��ا، وا�حقوق  تأليفقواعد  -

 ؛املع��ف ��ا لفرق املعارضة

واجبات األعضاء �� املشاركة الفعلية �� أعمال ال�جان وا�جلسات العامة،وا�جزاءات  -

 ؛املطبقة �� حالة الغياب

 .عدد ال�جان الدائمة واختصاصها وتنظيمها -

يحدد هذا النظام الداخ�� مبادئ نجاعة العمل ال��ملا�ي وقواعد تنظيم عمل مجلس كما 

النواب، وأجهزتھ، وكيفيات س�� أعمالھ، واإلجراءات الواجب اتباعها �� ممارسة مهامھ، 

املتعلقة بالتشريع، ومراقبة عمل ا�ح�ومة، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية 

 جة امللتمسات �� مجال التشريع والعرائض وغ��ها من املهام املنوطة بھ.ال��ملانية، وتلقي ومعا�

  

 



6 
 

 الباب الثا�ي: نظام العضو�ة با�جلس
 3املادة 

 �ل و�توفر برملا�ي، نائب أو برملانية نائبة اسم النواب مجلس أعضاء من عضو �ل يحمل

 النواب و�قدمو��ا لسمج رئيس لدن من إل��م �سلم ��م، خاصة بطاقة والنواب ع�� النائبات

 بمهاهم. القيام و�سهيل النيابية، التعر�ف بصف��م األمر استوجب �لما

 4املادة 

يمنع ع�� �ل نائبة أو نائب أن �ستعمل أو �سمح باستعمال اسمھ، مشفوعا ببيان صفتھ 

النيابية �� �ل إشهار، كيفما �انت طبيعتھ وصيغتھ، يتعلق بمنتوج أو سلعة أو خدمة لفائدة 

 ركة أو مقاولة كيفما �انت طبيعة �شاطها.ش

 5املادة 

يجب ع�� �ل نائبة أو نائب  أن يصرح خالل مدة انتدابھ ملكتب ا�جلس ب�ل �شاط م�ي جديد 

 من القانون التنظي�ي �جلس النواب.  20و 17�ع��م ممارستھ طبقا ملقتضيات املادت�ن

 6املادة 

ألمانة العامة للهيئة ا�ختصة با�جلس األع�� يجب ع�� �ل نائبة أو نائب أن يودع لدى ا

ل�حسابات تصر�حا كتابيا باملمتل�ات واألصول ال�ي �� حيازتھ، بصفة مباشرة أو غ�� مباشرة 

 طبقا للقوان�ن ا�جاري ��ا العمل.

 7املادة 

التنظي�ي  القانون  من 16 و 15 و 14 و 13 للمواد طبقا النواب مجلس �� العضو�ة تتنا��

من القانون التنظي�ي املتعلق با�جلس األع�� للسلطة  8بمجلس النواب واملادة  املتعلق

 :مع القضائية

 ا�جلس األع�� للسلطة القضائية؛ �� عضو صفة -

 الدستور�ة؛ ا�حكمة �� عضو صفة -

 البيئي؛ و االجتما�� و االقتصادي ا�جلس �� عضو صفة -

 جهة؛ مجلس رئاسة -

 مجلس أو إقليم أو عمالة مجلس أو جماعة �جلس أو مهنية لغرفة واحدة رئاسة من أك�� -

 ترابية؛ جماعات تؤسسها مجموعة أو جماعية مقاطعة
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 ا�ح�ومة؛ �� عضو صفة -

 أو ال��ابية ا�جماعات أو الدولة مصا�ح �� انتخابية، غ�� عمومية مهمة �ل مزاولة -

 أو العام القانون  أ�خاص من اآلخر�ن االعتبار��ن األ�خاص أو العمومية، املؤسسات

 مؤقتة مأمور�ة باستثناء رأسمالها، من  %30�سبة  مــن أك�� الدولة تملك ال�ي الشر�ات

 النواب؛ �جلس التنظي�ي من القانون  19 املادة ألح�ام طبقا ا�ح�ومة من بت�ليف

 منتدب؛ متصرف أو اإلدارة مجلس رئيس مهام -

 أو ا�جماعية اإلدارة مجلس �� عضو مهام مع االقتضاء، وعند مدير، أو عام مدير مهام -

 غ�� أو مباشرة بصفة الدولة، تملك ال�ي املساهمة شر�ات �� املزاولة مجلس الرقابة، �� عضو

 رأسمالها؛ من 30 % �سبة من أك�� مباشرة،

 غ�� دولية منظمة أو دولية منظمة أو أجنبية دولة ع��ا أجرة تؤدي تمثيلية غ�� مهام مزاولة -

 .ح�ومية

ضو�ة �� مجلس النواب مع �ل عضو�ة �� الهيئات واملؤسسات وا�جالس ال�ي كما تتنا�� الع

 تنص القوان�ن املنظمة لها ع�� حالة التنا��.

 ا�حكمة ع�� النواب مجلس رئيس يحيلها أعاله، املذ�ورة التنا�� حاالت إحدى ثبوت �عد

 اإلحالة هذه وت�ون  ا�جلس، مكتب من طلب ع�� بناء يوما 15أقصاه  أجل �� الدستور�ة

 .ا�ح�ومة �� عضوا نائب بتعي�ن األمر �علق إذا فور�ة

يجب ع�� النائبة والنائب الذي يوجد فعال �� إحدى حاالت التنا�� أن �سوي وضعيتھ داخل 

 يوما تبتدئ من تار�خ تبليغ قرار ا�حكمة الدستور�ة. 15أجل 

 القانون  من 18املادة  من الثانية الفقرة �� عل��ما املنصوص الن�اع أو الشك حالة و��

 إ�� ا�حكمة س ا�جلساألمر بواسطة رئي ا�جلس مكتب يرفع النواب، �جلس التنظي�ي

 يوما للبت فيھ. 15يتعدى  ال أجل داخل الدستور�ة

 8املادة 

 تر�ح الذي السيا��ي، انتمائھ عن تخ�� نائب أو نائبة �ل النواب مجلس عضو�ة من يجرد

عمال بأح�ام الفصل  إل��ا، ينت�ي ال�ي النيابية ا�جموعة أو الفر�ق عنأو  باسمھ لالنتخابات،

 القانون  من 17و 11املادت�ن  �� عل��ا املنصوص �� إحدى ا�حاالت وجد أو الدستور، من 61

 التنظي�ي املذ�ور. القانون  من 18املادة  أح�ام النواب مع مراعاة �جلس التنظي�ي
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 إراديا تصرفا النيابية، ا�جموعة عن أو الفر�ق عن أو ��يالسيا االنتماء عن التخ�� �عت��

 واقعة ثبوت خالل من أو بھ التصر�ح أو كتابة عنھ اإلفصاح من خالل يثبت و�خصيا

 .��ا العمل ا�جاري  القوان�ن �� عل��ا منصوص

موقفھ(ها)  لتأكيد املع�ي(ة) باألمر دعوة ع�� التخ��، واقعة من بالتأكد ا�جلس مكتب يقوم

 .املكتب توصلھ(ها) بمراسلة تار�خ من يوما 15أجل  تابة داخلك

 .القانونية التبليغ وسائل بإحدى الدعوة ت�ون 

 لواقعة تأكيدا ذلك �عت�� ا�حدد، األجل داخل با�جواب ا�جلس مكتب توصل عدم حالة و��

 .التخ��

 يحيلھ الذي العضو�ة من بطلب التجر�د و�رفقھ التخ�� واقعة يثبت مقررا املكتب يصدر

 .التخ�� واقعة ثبوت �عد يوما 15أقصاه  أجل �� الدستور�ة ا�حكمة ع�� مجلس النواب رئيس

 9ملادة ا

 أحد انتخاب الدستور�ة القا��ي بإلغاء ا�حكمة بفحوى قرار علما ا�جلس الرئيس يحيط

جلسة  ل أو  �� انتخابھ، بطالن أو إقالتھ أو من عضو�تھ تجر�ده أو مقعده شغور  أو النواب،

 املكتب. إخبار �عد

 .أيام ثمانية يتعدى ال أجل داخل بذلك علما ا�ح�ومة رئيس كما يحيط

و�� حالة ثبوت وفاة أي عضو من أعضاء ا�جلس يحيل الرئيس فورا إ�� ا�حكمة الدستور�ة 

 .طلب التصر�ح �شغور مقعد العضو املع�ي

 أقرب �� ��ا علما ا�جلس ثم املكتب يحيط الذي ا�جلس، رئيس إ�� كتابة االستقاالت تقدم 

 للتصر�ح الدستور�ة ا�حكمة ع�� أيام ثمانية يتعدى ال أجل داخل ذلك �عد جلسة، ليحيلها

 املقعد. �شغور 

وإذا وردت االستقالة �� الف��ة الفاصلة ب�ن الدورت�ن تحال ع�� ا�حكمة الدستور�ة من طرف 

 رئيس ا�جلس �عد إطالع املكتب عل��ا.

 10ة املاد

 عليھ، القبض إلقاء وال عنھ، البحث وال النواب، مجلس أعضاء من عضو أي متا�عة ال يمكن

 ملهامھ، مزاولتھ خالل بتصو�ت قيامھ أو لرأي إبدائھ بمناسبة وال محاكمتھ، اعتقالھ، وال

 ليخ ما يتضمن أو اإلسالمي، الدين أو املل�ي النظام �� عنھ يجادل املع�� الرأي �ان إذا ماعدا

 الدستور. من 64 ألح�ام الفصل تنفيذا للملك، الواجب باالح��ام
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و�قصد بإبداء الرأي املواقف والقناعات املع�� ع��ا ال�ي تصدر عن عضو ا�جلس أثناء 

 ممارستھ ملهامھ الدستور�ة سواء داخل ا�جلس أو خارجھ.
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 ا�جزء الثا�ي: مبادئ وقواعد تنظيم أجهزة ا�جلس 

 وكيفيات س��ها

 باب األول: مبادئ عامةال
 11املادة 

يتع�ن ع�� �ل جهاز من أجهزة ا�جلس، �ل �� مجال اختصاصھ، التقيد عند ممارسة مهامھ 

 وفق الضوابط والكيفيات املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ�� باملبادئ التالية:

لس�� نحو من الدستور املتعلقة بإقرار املساواة وا 19العمل ع�� تفعيل أح�ام الفصل  -

 تحقيق مبدإ املناصفة ب�ن الرجال والنساء، وم�افحة مختلف أش�ال التمي��؛

ضمان حق تمثيلية مالئمة للمعارضة �� أ�شطة وأجهزة ا�جلس، واملشاركة الفعلية ��  -

من الدستور، السيما مهام التشريع، ومراقبة العمل  10ممارسة مهامھ طبقا ألح�ام الفصل 

ة ال��ملانية، واالنتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل ا�ح�ومي، والدبلوماسي

 ا�جلس، و�� مختلف األ�شطة األخرى ال�ي يقوم ��ا؛

 مراعاة تمثيلية النساء والشباب �� مختلف أجهزة ا�جلس، وضمان مشارك��م �� أ�شطتھ؛ -

ار اح��ام ضمان مشاركة جميع النائبات والنواب �� أ�شطة ا�جلس وممارسة مهامھ �� إط -

 الضوابط واإلجراءات املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ��؛

حر�ة التعب�� و السهر ع�� اح��ام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية،  -

  والرأي، �� نطاق التقيد الصارم بأخالقيات العمل النيا�ي، ونبل رسالتھ.

 اح��ام مبدأ التمثيل النس�ي -
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 افتتاح دورات ا�جلس واختتامها الباب الثا�ي:
 12املادة 

تحدد مدة الوالية التشريعية �جلس النواب �� خمس سنوات؛ تبتدئ من تار�خ افتتاح دورة 

أكتو�ر من السنة األو�� ال�ي تم ف��ا انتخاب أعضاء ا�جلس، وتنت�ي عند تار�خ افتتاح دورة 

 جلس.أكتو�ر من السنة ا�خامسة ال�ي ت�� انتخاب أعضاء ا�

غ�� أنھ �� حالة إجراء انتخابات سابقة ألوا��ا �شرع ا�جلس �� مباشرة مهامھ الدستور�ة 

مباشرة �عد اإلعالن ال��ائي لنتائج هذه االنتخابات. و�� هذه ا�حالة تبتدئ الوالية التشريعية 

من تار�خ شروع ا�جلس �� مباشرة مهامھ، وتنت�ي عند افتتاح دورة أكتو�ر من السنة 

 �خامسة ال�ي ت�� تار�خ انتخابھ.ا

 13املادة 

�س��ل الف��ة النيابية ل�ل والية �شريعية �� ا�جمعة الثانية من شهر أكتو�ر من السنة 

 أعاله. 12التشريعية األو�� لهذه الوالية، مع مراعاة أح�ام الفقرة الثانية من املادة 

 14املادة 

 س دورت�ن عاديت�ن �� السنة:من الدستور �عقد ا�جل 65طبقا ألح�ام الفصل 

 الدورة األو��: تبتدئ يوم ا�جمعة الثانية من شهر أكتو�ر؛ -

 الدورة الثانية: تفتتح يوم ا�جمعة الثانية من شهر أبر�ل. -

 15املادة 

 يرأس امللك افتتاح الدورة التشريعية األو�� من �ل سنة يوم ا�جمعة الثانية من شهر أكتو�ر.

ء مجلس النواب وأعضاء مجلس املستشار�ن �� إطار جلسة يحضر جلسة االفتتاح أعضا

 مش��كة ب�ن ا�جلس�ن.

 16املادة 

 الوط�ي. اللباس مرتدين أكتو�ر دورة افتتاح جلسة والنواب النائبات تحضر

 .�امل عصري  بلباس أو �امل بلباس تقليدي و�حضرون با�� ا�جلسات

لنظام الداخ�� املتعلقة با�جزاءات ع�� تطبق أح�ام الباب الثالث من ا�جزء الثالث من هذا ا

 �ل مخالفة ملقتضيات الفقرت�ن السابقت�ن.
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 17املادة 

 تت�� آيات من القرآن الكر�م عند افتتاح �ل دورة.

 �عزف النشيد الوط�ي �عد تالوة آيات من القرآن الكر�م عند افتتاح دورة أبر�ل. 

 18املادة 

ما بمرسوم وإما بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب إ استثنائية دورة �� ال��ملان جمع يمكن

 .أو بأغلبية أعضاء مجلس املستشار�ن

 القضايا �� املناقشة تتم وعندما محدد، أعمال جدول  أساس ع�� االستثنائية الدورة �عقد

 .الدستور  من 66 الفصل ملقتضيات طبقا بمرسوم، الدورة تختتم األعمال يتضم��ا جدول  ال�ي

 �عد ا�جلس يبت العادية ولم الدورة موعد افتتاح حل ما إذا من��ية الستثنائيةا الدورة �عت��

 ا ا�حددة �� جدول أعمالها.القضاي �� جميع

 الدورة خالل الدورة االستثنائية والبت ف��ا أعمال جدول  املدرجة �� �ستمر مناقشة القضايا

 العادية املوالية.

 19املادة 

بمرسوم إذا استمرت جلسات  الدورة دستور يجوز ختممن ال 65تطبيقا ألح�ام الفصل 

 ا�جلس أر�عة أشهر ع�� األقل �� �ل دورة.

 وال تمنح خاصة بذلك، عمومية جلسة �� العادية الدورة اختتام ا�جلس عن �علن رئيس

 نائب. أو نائبة ألي ال�لمة
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 الباب الثالث: املكتب املؤقت
 20املادة 

 إيداع اللوائح التشريعية االنتخابات نتائج عن الرس�ي عالناإل  فور  ا�ح�ومة رئيس يتو��

ودوائرهم  الفائز�ن والنواب النائبات أسماء تتضمن النواب �جلس العام ال�اتب لدى الرسمية

 .ميالدهم وتوار�خ االنتخابية

يقوم ال�اتب العام �جلس النواب فور توصلھ باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب 

ك�� سنا من ب�ن الذين مارسوا املهمة النيابية ألك�� عدد من الواليات التشريعية املتتالية، األ

وإذا �عذر ذلك، �شعر ال�اتب العام النائبة أو النائب املوا�� �� عدد الواليات التشريعية ثم �� 

 .السن، لإلشراف ع�� تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب

 س النواب محضرا بذلك و�نشر با�جر�دة الرسمية.يحرر ال�اتب العام �جل 

 21املادة 

 �� و�دعو سنا، األصغر ونائب�ن نائبت�ن من م�ون  مكتب الرئيس(ة) املؤقت(ة) �شكيل يتو��

رئيس(ة)  النتخاب عمومية جلسة عقد إ�� والنواب النائبات املؤقت عن املكتب صادر بالغ

 .ا�جلس

 املكتب بمساعدة ا�جلس رئيس(ة) بانتخاب ا�خاصة ا�جلسات الرئيس املؤقت �سي�� يقوم

 .املؤقت

 و�أمر الرسمية املتوصل ��ا، اللوائح حسب والنواب النائبات أسماء عن املؤقت املكتب �علن

 .ا�جلسة و�شرها �� ا�جر�دة الرسمية لل��ملان محضر �� الرئيس(ة) املؤقت(ة) بإثبا��ا

 شأن �ل �� الدستور�ة ا�حكمة لدن من املتخذة اتبالقرار  علما ا�جلس املؤقت املكتب يحيط

 .النواب الواردة أسماؤهم �� اللوائح الرسمية مجلس انتخاب أعضاء ��م طعن

 رئيس(ة) ا�جلس. بانتخاب تتعلق ال مناقشة أي املؤقت املكتب إشراف تحت تجرى  أن يمكن ال
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 22املادة 

� ح�ن انتخاب رئيس ا�جلس، يتو�� ال�اتب خالل املدة الفاصلة ب�ن الف��ت�ن التشريعيت�ن وإ�

�عو�ضات النائبات  بصرفالعام للمجلس تدب�� األمور املالية واإلدار�ة ا�جار�ة واملتعلقة 

 لتأم�ن الس�� العادي ملرافق ا�جلس.أجور و�عو�ضات املوظف�ن والنفقات الضرور�ة و  والنواب

 الباب الرا�ع: مكتب ا�جلس

 23املادة 

 : من النواب جلسم مكتب يتألف

 الرئيس؛ -

 الرا�ع، والنائب الثالث، والنائب الثا�ي، والنائب األول، للرئيس: النائب نواب ثمانية -

 الثامن؛ والنائب السا�ع، والنائب السادس، ا�خامس، والنائب والنائب

 اثن�ن؛ محاسب�ن -

 .أمناء ثالثة -

 ال��شيح يحق وال واحد أم�ن أو/و واحد محاسب ملنصب مر�ح��ا أسماء املعارضة فرق  تقدم

 املعارضة. من نائب أو نائبة إال أو لهما ألحدهما
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 الفرع األول: انتخاب رئيس مجلس النواب
 24املادة 

تخصص جلسة عمومية النتخاب رئيس مجلس النواب �� مس��ل الف��ة النيابية، ثم �� سن��ا 

 من الدستور. 62ألح�ام الفصل الثالثة عند دورة أبر�ل ملا تبقى من الف��ة املذ�ورة، تطبيقا 

  25املادة 

 فتح عن النواب رئيس(ة) مجلس النتخاب ا�خصصة ا�جلسة الرئيس(ة) املؤقت(ة) أثناء �علن

 .باب ال��شيحات

 عن بالتعب��، ا�جلسة نفس �� ترشيحھ(ها) للرئيس املؤقت، تقديم نائب أو نائبة يحق ل�ل

 .اليد ورفع الوقوف طر�ق عن ذلك �خصيا

 عملية �� �شرع ثم املر�ح�ن، قائمة �ساعده(ها) عن من الرئيس(ة) املؤقت(ة) أو �علن

 التصو�ت.

 26املادة 

 السري ، وفق ما ي��: االق��اع طر�ق عن مالرئيس من ب�ن امل���ح�ن املعلن ع�� ينتخب

 نظم دور أول لعملية االنتخاب، و�� هذه ا�حالة، �عت�� فائزا امل���حة أو امل���ح الذيي -

 ا�جلس؛ ألعضاء املطلقة حصل ع�� أصوات األغلبية

�� حالة عدم حصول أي م���ح ع�� ذلك، ينظم دور ثان، ويعلن فائزا املر�حة أو املر�ح  -

املر�ح  �عت�� األصوات �عادل النسبية لألصوات املع�� ع��ا، وعند الذي حصل ع�� األغلبية

 السن؛ �� التساوي  حصل الفائز إذا عن النلإلع القرعة إ�� ال�جوء و�تم فائزا؛ سنا األك��

 دور  �� النسبية امل���ح ملنصب الرئيس م���حا وحيدا، �علن عن فوزه باألغلبية �ان إذا -

 واحد.

و�دعوه(ها)  النواب، مجلس املر�ح(ة) الفائز(ة) برئاسة اسم الرئيس(ة) املؤقت(ة) عن �علن

 ة.مقعد الرئاس ليشغل

 

 

 

 

 27املادة 
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 (ة)جديد  (ة)ا�جلس لسبب من األسباب، يتم انتخاب رئيس  (ة) ر منصب رئيس�� حالة شغو 

 ملا تبقى من الف��ة األو�� أو الثانية �� أجل حسب ا�حالت�ن التاليت�ن :

 إذا �انت الدورة منعقدة، �� مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛ -

، من يوما 15ة أقصاها ، يتع�ن عقد دورة استثنائية �� مد�� الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات -

 تار�خ شغور منصب الرئيس.

السابق  (ة) أحد نواب الرئيس (ة) ، يقوم مقام الرئيس(ة)ا�جديد(ة) إ�� ح�ن انتخاب الرئيس 

باستثناء االختصاصات املنصوص  (ة)حسب ترتي��م و�مارس �ل اختصاصات الرئيس (ة) 

 من الدستور.  132و104و 96و 79و 67و 59و 55و 54و 44عل��ا �� الفصول 
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 الفرع الثا�ي: انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب

 28املادة 

جلسة عمومية خاصة النتخاب أعضاء مكتب  من الدستور  62طبقا ألح�ام الفصل �عقد 

ا�جلس ع�� أساس التمثيل النس�ي ل�ل فر�ق، وذلك �� مس��ل الف��ة النيابية، ثم �� سن��ا 

 من الف��ة املذ�ورة. الثالثة عند دورة أبر�ل ملا تبقى

ال يمكن ا�جمع ب�ن العضو�ة �� املكتب و��ن رئاسة �جنة من �جن ا�جلس الدائمة أو رئاسة 

 .أو العضو�ة �� مكتب إحدى ال�جانفر�ق نيا�ي أو رئاسة �جنة مراقبة صرف م��انية ا�جلس 

  29املادة 

يھ لعضو�ة املكتب، أر�عة يقدم �ل فر�ق نيا�ي إ�� رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مر�ح

 وعشر�ن ساعة ع�� األقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب ا�جلس.

 �عت�� �ل قائمة تجاوز عدد مر�ح��ا العدد املقرر غ�� مقبولة.

إذا لم يتجاوز عدد املر�ح�ن بالنسبة ل�ل مهمة ع�� حدة، عدد املقاعد الواجب ملؤها، تقدم 

 موحدة تحدد ف��ا املناصب.جميع ال��شيحات ضمن قائمة 

 ∗ 30املادة 

مكتب ا�جلس، ويساعده ��  يتو�� رئيس مجلس النواب اإلشراف ع�� عملية انتخاب أعضاء

 ذلك النائبتان والنائبان األصغر سنا.

 .العل�يتجري عملية التصو�ت ع�� �ل قائمة باالق��اع 

 ر رس�ي موقع من طرفھ. عن نتيجة عملية التصو�ت وتدون بمحض�علن رئيس مجلس النواب 

                                                           
  (الفقرة األو��): 89(الفقرة الثانية) واملادة  30�� شأن املادة  -∗ 

 89ادة ل قائمة باالق��اع العل�ي"؛ وأن الفقرة األو�� من املنصت ع�� أنھ "تجري عملية التصو�ت ع�� � 30حيث إن الفقرة الثانية من املادة 
 نصت ع�� أنھ " ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان الدائمة عن طر�ق االق��اع العل�ي"؛

 دةمن النظام الداخ�� قد نصت ع�� "أن التصو�ت ي�ون سر�ا إذا �علق األمر بتعيينات �خصية" كقاع 157وحيث إن الفقرة األو�� من املادة 
  عامة؛ 

�ن من الدستور، يظل هو املبدأ األسا��ي الذي يتع 11و 2وحيث إن التصو�ت السري، باعتباره من مظاهر حر�ة االق��اع املقررة �� الفصل�ن 
  أن �سود ح�ن يتعلق األمر بالتصو�ت ع�� أ�خاص؛

ق��اع من أنھ "تجري عملية التصو�ت ع�� �ل قائمة باال 30و حيث إنھ، بناء ع�� ما سبق بيانھ، ي�ون ما نصت عليھ الفقرة الثانية من املادة 
من أنھ "ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان الدائمة عن  89العل�ي"فيما يخص انتخاب مكتب ا�جلس و ما نصت عليھ الفقرة األو�� من املادة 

 طر�ق االق��اع العل�ي" غ�� مطابق للدستور؛
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  31املادة 

املنصوص عل��ا ��  نفس الكيفية مناصب أعضاء املكتب، وفق الشاغر من �عوض املنصب

مدة انتخاب  من ملا تبقى ا�جلس �عقدها جلسة أول  �� أعاله، وذلك 30و 29و 28املواد 

 .املكتب
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 الفرع الثالث: اختصاصات رئيس مجلس النواب
 32املادة 

س مجلس النواب؛ عالوة ع�� املهام املسندة إليھ بموجب الدستور والقوان�ن �شرف رئي

والقوان�ن ا�جاري ��ا العمل؛ ع�� إدارة ا�جلس وأجهزتھ، و�تمتع بجميع  ذات الصلةالتنظيمية 

السلط والصالحيات التخاذ القرارات الالزمة  من أجل ذلك، طبقا ألح�ام هذا النظام 

 تصاصات املسندة إ�� املكتب و�ا�� أجهزة ا�جلس، كما: الداخ��، مع مراعاة االخ

�شرف ع�� عمليات انتخاب أعضاء مكتب ا�جلس ورؤساء ال�جان الدائمة �� جلسة عمومية 

 واحدة.

 يدعو ا�جلس لالجتماع و�رأس جلساتھ العمومية. 

ذ ما يدعو مكتب ا�جلس وندوة الرؤساء لالجتماع، و�رأس اجتماعا��ما، ويسهر ع�� تنفي

 يصدر ع��ما، حسب ا�حالة، من قرارات وتوصيات.

يمكن لرئيس ا�جلس أن �عقد لقاءات �شاور�ة مع رؤساء الفرق وا�جموعات النيابية حول 

 أشغال ا�جلس وذلك بما ال يتعارض مع االختصاصات املو�ولة ملكتب ا�جلس وندوة الرؤساء. 

عتباري للنائبات والنواب �� دوائرهم كما �سهر رئيس ا�جلس ع�� ا�حفاظ ع�� الوضع اال 

 . ولدى الوزارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية االنتخابية

 33املادة 

ا�جلس، بمن ف��م أعضاء  هيئات بتشكيل علما امللك جاللة النواب مجلس رئيس يحيط

 إ�� ذلك و�بلغ النيابية. ا�جموعات ورؤساء الفرق  ورؤساء ال�جان الدائمة ورؤساء املكتب

 .مجلس املستشار�ن ورئيس ا�ح�ومة رئيس

 34املادة 

ا�خاطب الرس�ي �� عالقات و املمثل القانو�ي للمجلس والناطق الرس�ي باسمھ،  هو الرئيس

ا�جلس مع الغ��. وتوجھ باسمھ جميع املراسالت إ�� ا�ح�ومة و�افة املؤسسات والهيئات 

ئيس علما ب�ل األ�شطة ال�ي تقام با�جلس . كما يحاط الر الدستور�ة األخرى و�ا�� األ�خاص

 و�الوفود ال�ي تحل بھ. 
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 35املادة 

 اآلمر بصرف نفقات ا�جلس، ولھ أن �ع�ن آمر�ن مساعدين بالصرف من ب�ن نوابھ. هو الرئيس
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 الفرع الرا�ع: اختصاصات مكتب ا�جلس
 36املادة 

ستور، وهذا النظام الداخ��، كما يتو�� مكتب مجلس النواب ممارسة املهام ال�ي يخولها لھ الد

 يتو�� املكتب ممارسة مهام تدب�� و�سي�� شؤون ا�جلس بما ف��ا املهام التالية:

 تطو�ر وتأهيل عمل ا�جلس؛ -

 تنظيم العالقات ا�خارجية؛ -

 شؤون النائبات والنواب؛ -

 املوارد البشر�ة؛ -

 ا�حافظة ع�� ممتل�ات ا�جلس؛ -

 التواصل واإلعالم والتوثيق. -

 37دة املا

جميع  ا�جلس �� أل�شطة زم�ي ح�� تخصيص مع ا�ح�ومة ع�� باتفاق ا�جلس مكتب �سهر

 من 10 الفصل �� عليھ املنصوص املعارضة حق مراعاة مع العمومية، اإلعالم وسائل

 .الدستور 

 38املادة 

ية ��انيضع املكتب م��انية ا�جلس ويس�� شؤونھ املالية، ��جل االعتمادات املالية املرصودة مل

 ا�جلس �� امل��انية العامة للدولة.

 

 

 

 

 

 



22 
 

 ∗39املادة 

ومجموعات العمل يحدد مكتب ا�جلس الدعم املا�� ا�خصص للفرق وا�جموعات النيابية 

لدعم أ�شط��ا ولسد حاجيا��ا املتعلقة بال�جوء إ�� ا�خ��ة  املؤقتة ال�ي يحد��ا ا�جلس

 .واالستشارة

� ا�خصص للفرق النيابية وا�جموعات النيابية ع�� أساس قاعدة يوزع املكتب الغالف املا�

 التمثيل النس�ي، مع مراعاة تحديد �سبة توزع بالتساوي ب�ن الفرق النيابية و�سبة أخرى توزع

 تضمن الس�� العادي واملنتظم لها. بالتساوي ب�ن ا�جموعات النيابية

ما املكتب �� مس��ل الوالية التشريعية ال يجب أن يقل مجموع هات�ن النسبت�ن اللت�ن يحدده

 .30عن �سبة %

يخصص مكتب ا�جلس موارد �شر�ة للفرق وا�جموعات النيابية ع�� أساس قاعدة التمثيل 

النس�ي مع مراعاة حد أد�ى للفرق النيابية وحد أد�ى للمجموعات النيابية يحددان من طرف 

 .املكتب

 نواب غ�� املنتسب�ن.يرا�� �� هذا التوزيع حقوق النائبات وال

 40املادة 

 39يتع�ن ع�� �ل فر�ق أو مجموعة نيابية استفادت من الدعم املا�� املنصوص عليھ �� املادة 

 عند ��اية �ل سنةأعاله، تقديم جميع الوثائق املثبتة للنفقات ال�ي تم صرفها ملكتب ا�جلس 

 مالية. و�حدد مكتب ا�جلس بقرار أوجھ صرف هذه االعتمادات.

 41املادة 

التسهيالت الضرور�ة ال�ي اإلم�انات و رهن إشارة النائبات والنواب  ا�جلس يضع مكتب

 �ساعدهم ع�� القيام بمهامهم النيابية �� أحسن الظروف.

                                                           
 (الفقرة األو��): 39�� شأن املادة  -∗ 

إن الفقرة األو�� من هذه املادة نصت ع�� أنھ " يحدد مكتب ا�جلس الدعم املا�� ا�خصص للفرق وا�جموعات النيابية ومجموعات حيث 
  العمل املؤقتة ال�ي يحد��ا ا�جلس لدعم أ�شط��ا ولسد حاجيا��ا املتعلقة بال�جوء إ�� ا�خ��ة واالستشارة"؛

 منھ ع�� أنھ " يضع مكتب ا�جلس الوسائل 126مهام مجموعات العمل املؤقتة ملا نص �� املادة وحيث إن النظام الداخ�� قد را�� طبيعة 
 ، من أجلاملادية والبشر�ة الالزمة، بما �� ذلك ا�خ��ات واالستشارات املطلو�ة، رهن إشارة مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة ال�ي يحد��ا

 �� أحسن الظروف."؛ مساعد��ا ع�� إنجاز املهمة املسندة إل��ا
بالفرق وا�جموعات  تعلقت الداخ��،من النظام  39من املادة  5و 4و 3و 2وحيث إن معاي�� توزيع الغالف املا�� املنصوص عل��ا �� الفقرات 

   فقا��ا؛ من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق املثبتة لن 40ال��ملانية، دون مجموعات العمل املؤقتة، و�� ملزمة بمقت��ى املادة 
 نصت عليھ من إضافة مجموعات العمل املؤقتة للفرق  للدستور فيماغ�� مطابقة  39وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون الفقرة األو�� من املادة 

 وا�جموعات النيابية ضمن معاي�� توزيع الغالف املا�� ا�خصص للفرق وا�جموعات النيابية؛
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 42املادة 

 يحدد املكتب الضوابط املرجعية الواجب مراعا��ا �� عالقات ا�جلس ا�خارجية.

� النائبات والنواب وموظفي إدارة ا�جلس التقيد ��ذه يتع�ن ع�� جميع أجهزة ا�جلس وع�

 الضوابط.

 43املادة 

 يتو�� املكتب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان هيبة ا�جلس وحرمتھ.

بنايات ا�جلس  �حماية وتأم�نو�تخذ بتنسيق مع السلطات املعنية جميع التداب�� الالزمة 

 من ب�ن منتدب لذلك �خار�� بواسطة حرسومرافقھ، ويعمل ع�� توف�� األمن الداخ�� وا

 .والقوات املساعدة والوقاية املدنية الوط�ي واألمن امللكية القوات املس�حة أفراد

 يحدد املكتب بتنسيق مع السلطات واملصا�ح ا�ختصة عدد األفراد املطلوب انتدا��م.
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 44املادة 

ا��ا الستقبال زوار ا�جلس، القواعد الواجب مراع بموجبھنظاما خاصا يحدد  املكتب يضع

 والنواب بالنائبات األمر �علق ي�ج إليھ سواء من �ل هندام ومواصفات وضوابط الولوج إليھ،

 .واملصور�ن والعموم وال�حافي�ن املوظف�ن أو

 45املادة 

تحدث لدى ا�جلس وحدة طبية خاصة لتقديم اإلسعافات األولية، يتو�� ا�جلس تجه��ها 

 لذلك.ت الالزمة، و�وفر لها املوارد البشر�ة الضرور�ة  باملواد واملعدا
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 الفرع ا�خامس: اجتماعات مكتب ا�جلس

 وكيفية س�� أشغالھ
 46املادة 

 يحدد املكتب �� جلساتھ األو�� مهام �ل عضو من أعضائھ كتابة.

 47املادة 

 حيات ال�ي �عودباستثناء املهام والصال  يقوم نواب الرئيس مقامھ �� حالة �غيبھ حسب ترتي��م

 104و 96و 79و 67و 59و 55و  54و 44لرئيس ا�جلس بالصفة، املنصوص عل��ا �� الفصول 

 .، مع مراعاة أح�ام هذا النظام الداخ��من الدستور  132 و

 ∗ 48املادة 

للمجلس، واإلداري  اإلشراف ع�� التسي�� املا�� تحت سلطة رئيس ا�جلسيتو�� ا�حاسبان 

�عرض ع�� �جنة مراقبة تنفيذ م��انية ا�جلس  تنفيذ م��انيتھ،حصيلة  ويعدان تقر�را عن

 للمصادقة عليھ.

 49املادة 

 وتوقيعها.�شرف األمناء ع�� إعداد محاضر ا�جلسات العامة ومسكها 

كما يتولون مراقبة عمليات التصو�ت ال�ي تتم خالل ا�جلسات العامة وكذا نتائج سائر 

. �عد وضبط حاالت غياب النائبات والنواب �� ا�جلسات العامةاالق��اعات ال�ي تجري ف��ا، 

األمناء تقر�را حول س�� �ل جلسة ومدى اح��ام مدونة السلوك واألخالقيات ال��ملانية، 

 ويعرض هذا التقر�ر ع�� مكتب ا�جلس. 

                                                           
  :48�� شأن املادة  -∗ 

  ادة نصت ع�� أنھ "يتو�� ا�حاسبان تحت سلطة رئيس ا�جلس اإلشراف ع�� التسي�� املا�� واإلداري للمجلس"؛حيث إن هذه امل
من الدستور تنص ع�� أنھ ينتخب أعضاء املكتب ع�� أساس التمثيل النس�ي ل�ل فر�ق مما �ستفاد منھ  62من الفصل  4وحيث إن الفقرة 

  عية؛أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جما
م من النظا 36املالية، كما أناطت املادة  ويس�� شؤونھمن النظام الداخ�� نصت ع�� أن املكتب يضع م��انية ا�جلس  38وحيث إن املادة 

�� ظة عتتعلق بالتسي�� اإلداري �املوارد البشر�ة وا�حاف وم��ا مهامالداخ�� املذ�ور، باملكتب "ممارسة مهام تدب�� و�سي�� شؤون ا�جلس" 
  ممتل�ات ا�جلس؛

ا يتم تحت سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مم واإلداري للمجلس، أن إشراف ا�حاسب�ن ع�� التسي�� املا�� 48وحيث إنھ �ستفاد من املادة 
قانونا  مرا متعذرا،أعاله، أ 38و 36يجعل ممارسة املكتب ملهامھ املتعلقة بالتسي�� املا�� واإلداري للمجلس، ع�� النحو املب�ن �� املادت�ن 

  وعمال؛
ن من التنصيص ع�� دور املكتب �� اإلشراف ع�� مهام ا�حاسب� أغفلتھغ�� مطابقة للدستور، فيما  48وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون املادة 

  املتعلقة بالتسي�� املا�� واإلداري للمجلس؛
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 50املادة 

جلس، تنعقد اجتماعات املكتب بدعوة من رئيسھ مرة ع�� األقل �ل أسبوع خالل دورات ا�

 و�لما اقت��ى األمر ذلك خالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات.

 يتخذ مكتب ا�جلس قراراتھ بأغلبية األعضاء ا�حاضر�ن.

يضع الرئيس جدول أعمال املكتب، و�مكن ألعضاء املكتب اق��اح إدراج �عض النقط �� 

 جدول األعمال تدرج  �� االجتماع املوا��.

 51املادة 

سر�ة. و�مكن للرئيس أو من ينتدبھ من ب�ن أعضاء املكتب أن يقدم  ت�ون مداوالت املكتب

 للعموم ووسائل اإلعالم.موجزا ملضمون القرارات املتخذة من قبل املكتب 

 تبلغ قرارات املكتب للفرق وا�جموعات النيابية وال�جن الدائمة  والنواب غ�� املنتسب�ن.

ل �خص يمكن االستفادة من خ��تھ و�مكن للرئيس أن يدعو �حضور اجتماعات املكتب �

 ع�� سبيل االستشارة.

 52املادة 

يضع املكتب جدول أعمال ا�جلس و�تضمن هذا ا�جدول مشاريع القوان�ن ومق��حات 

القوان�ن، باألسبقية ووفق ال��تيب الذي تحدده ا�ح�ومة، وفقا ألح�ام الفصل الثا�ي 

 والثمان�ن من الدستور.

عمال املذ�ور بمجرد وضعھ إ�� رئيس ا�ح�ومة ورئيس مجلس يبلغ رئيس ا�جلس جدول األ 

ورؤساء الفرق وا�جموعات النيابية، وإ�� جميع  الدائمة واملؤقتةاملستشار�ن ورؤساء ال�جان 

 أعضاء ا�جلس.

 53املادة 

يضطلع املكتب ب�امل الصالحيات لإلشراف ع�� مناقشات ا�جلس خالل ا�جلسات العامة. 

جلسة العامة التخاذ �ل تدب�� �ستلزمھ حفظ النظام داخل ا�جلسة، طبقا و�ؤهل رئيس(ة) ا�

 ألح�ام الباب الثالث من ا�جزء الثالث من هذا النظام الداخ��.

 54املادة 

با�جلسات يتخذ مكتب ا�جلس اإلجراءات والتداب�� الالزمة إلتاحة التواصل باللغة األمازيغية، 

جل ذلك الوسائل البشر�ة واملادية واللوجيستيكية و�وفر من أ العامة واجتماعات ال�جان
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 والقوان�ن القوان�ن التنظيميةمقتضيات  من الدستور و 5الضرور�ة تطبيقا ألح�ام الفصل 

 ذات الصلة.

يمكن لرئيس ا�جلس أن يطلب من الهيئات املعنية بال��وض باللغة األمازيغية املساعدة 

 التقنية الالزمة لتحقيق هذه الغاية.

 55ادة امل

 يحدث مجلس للمحاسبة يضم �� عضو�تھ:

 اآلمر�ن بالصرف املفوض لهم؛ -

 ا�حاسب�ن؛ -

 ال�اتب العام للمجلس. -

  56املادة 

 يختص مجلس ا�حاسبة باملهام التالية:

 جرد ا�حاجيات ودراسة جدواها وعملية اقتنا��ا؛ -

 حصر النفقات املزمع إنجازها وتحديد ومتا�عة مساطر تنفيذها؛ -

لتقر�ره ع�� مكتب ا�جلس الذي يتخذ القرار املالئم �� شأنھ وتقوم  عرض دوري -

 اإلدارة بتنفيذه.

تتبع األشغال التحض��ية إلعداد مشروع م��انية ا�جلس، وتتبع تنفيذها، وعرض  -

 تقر�ر �� هذا الشأن ع�� مكتب ا�جلس.  

 �عقد مجلس ا�حاسبة اجتماعا مرة �� األسبوع ع�� األقل.

 الصرف ع�� الوثائق املالية واإلدار�ة املتعلقة بتنفيذ النفقات.يوقع اآلمر ب
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 الفرع السادس: �جنة مراقبة تنفيذ م��انية ا�جلس

 57املادة 

�ش�ل ا�جلس �جنة خاصـة مؤقتة ع�� أساس التمثيل النس�ي، من أجل التحقق من سالمة 

إ�� ا�جلس، داخل أجل  صرف م��انية ا�جلس للسنة املنصرمة؛ وترفع تقر�را �� هذا الشأن

 شهر من تار�خ �شكيلها، �عقبھ مناقشة.

تتألف هذه ال�جنة من ثالثة عشر عضوا من بي��م رؤساء الفرق وا�جموعات النيابية أو من 

 ينوب ع��م.

يتم ال�جوء إ�� قاعدة التمثيل النس�ي بخصوص املقاعد املتبقية �عد تمثيل �افة رؤساء الفرق 

أو بخصوص ا�حالة ال�ي يفوق ف��ا عدد هؤالء الرؤساء العدد اإلجما��  وا�جموعات النيابية

 ألعضاء ال�جنة املذ�ورة.

ال يحق ألعضاء مكتب ا�جلس أن �شار�وا �� أشغال هذه ال�جنة إال إذا طلب م��م تقديم 

 معلومات أو معطيات حول صرف امل��انية.

افتتاح دورة أكتو�ر من السنة تتش�ل �جنة مراقبة صرف م��انية ا�جلس، أول مرة �عد 

التشريعية الثانية، ومن �ل سنة تل��ا، و�� السنة األخ��ة، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة 

 العادية ال�ي تنت�ي عندها الوالية التشريعية.

 يضع املكتب نظاما داخليا يحدد من خاللھ القواعد املطبقة ع�� محاسبة ا�جلس.

لضوابط املقررة ألعمال ال�جان �� هذا النظام الداخ��، وتنتخب تباشر ال�جنة أعمالها وفق ا

 ال�جنة �� أول اجتماع لها رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب املعارضة.
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 : الفرق وا�جموعات النيابيةا�خامسالباب 

 58املادة 

فرق للنائبات والنواب أن ي�ونوا فرقا أو مجموعات نيابية داخل مجلس النواب. و�عت�� هذه ال

وا�جموعات النيابية األداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب، هيئات وأفرادا، �� أشغال 

 ا�جلس طبقا ألح�ام الدستور وهذا النظام الداخ��. 

 ال يمكن أن يقل عدد �ل فر�ق عن عشر�ن عضوا؛ من غ�� النواب املنتسب�ن. 

 ال يمكن أن يقل عدد �ل مجموعة نيابية عن أر�عة أعضاء.

مكن ل�ل نائبة أو نائب غ�� منتم ألي فر�ق أو مجموعة نيابية االنتساب إ�� أي فر�ق من ي

 الفرق أو ا�جموعات النيابية �عد تأسيسها.

تصبح النائبة أو النائب املنتسب عضوا �� الفر�ق أو ا�جموعة النيابية املنتسب إل��ا، و�خضع  

 �.من هذا النظام الداخ� 8بحكم ذلك ألح�ام املادة 

 ال يؤثر االنتساب إ�� أي فر�ق من الفرق �� �شكيل هيا�ل ا�جلس.

 59املادة 

�ش�ل الفرق وا�جموعات النيابية �� مس��ل الف��ة النيابية ثم �� سن��ا الثالثة عند دورة أبر�ل 

ملا تبقى من الف��ة املذ�ورة،  وتبلغ إ�� رئيس ا�جلس لوائح باسم رئيس الفر�ق أو ا�جموعة 

اية  و�أسماء أعضا��ا ممهورة بتوقيعا��م  والتسمية ال�ي تم اختيارها للفر�ق أو ا�جموعة الني

 النيابية.

�عد �شكيل الفرق وا�جموعات النيابية، ال يؤثر أي �غي�� �� عدد أعضا��ا �� وضعها القانو�ي 

 وع�� حقوقها وواجبا��ا.
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 60املادة 

داخلية ال�ي تحدد ع�� وجھ ا�خصوص طرق تضع الفرق وا�جموعات النيابية لوائحها ال 

التدب�� الديمقراطي واملشاركة الفعالة �� أ�شطة وأجهزة ا�جلس وفق مقتضيات هذا النظام 

 الداخ��.

 �ش�ل �ل فر�ق أو مجموعة نيابية مكتبا يت�ون من رئيس وعضو�ن ع�� األقل.

طية تحددها لوائحها يختار الفر�ق أو ا�جموعة النيابية مكتبھ املس�� بطر�قة ديمقرا

 الداخلية. و��ون الرئيس ناطقا رسميا باسم  فر�قھ أو مجموعتھ.

تودع لوائح الفرق وا�جموعات النيابية وأسماء أعضاء املكتب لدى رئيس ا�جلس ثمانية  

 ) ساعة قبل افتتاح ا�جلسة ا�خصصة لإلعالن عن الفرق وا�جموعات النيابية.48وأر�ع�ن (

عن أعضاء الفرق وا�جموعات النيابية، وعن �سمي��ا وأسماء رؤسا��ا  �علن رئيس ا�جلس

ونوا��م ، ثم يأمر بنشرها مع أسماء النواب غ�� املنتسب�ن للفرق وا�جموعات النيابية �� 

 ا�جر�دة الرسمية.

 61املادة 

��ة من هذا النظام الداخ��،  يمكن خالل الف 59استثناء من أح�ام الفقرة األو�� من املادة 

النيابية اإلعالن عن اندماج فر�ق�ن أو مجموعت�ن أو فر�ق ومجموعة أو أك��، دون اإلخالل 

من الدستور . و�تع�ن اإلعالن عن هذا االندماج بناء ع�� بيان مش��ك  61بأح�ام الفصل 

يحمل توقيعات رؤساء الفرق أو ا�جموعات املعنية. و�خضع انتخاب رئيس الفر�ق ا�جديد أو 

 من هذا النظام الداخ��. 59ة ا�جديدة لنفس املسطرة ا�حددة �� املادة ا�جموع

 ال ي�ون لالندماج أي تأث�� ع�� هيا�ل ا�جلس القائمة. 

يتمتع األعضاء املعنيون باالندماج بحقهم �� التعب�� عن مواقفهم داخل الفر�ق أو ا�جموعة 

 لداخ��.من هذا النظام ا 58النيابية املنصوص عل��ا �� املادة 

يبلغ رئيس ا�جلس علما ب�ل �غي�� يطرأ ع�� الفرق  أوا�جموعات النيابية ببيان موقع من 

 طرف رؤسا��ا.

تنشر جميع هذه التغي��ات �� ا�جر�دة الرسمية لل��ملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعھ 

 االلك��و�ي، و�تم اإلعالن ع��ا �� ا�جلسة العامة.
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 62املادة 

و�ض نائبة أو نائب أو إجراء انتخابات جزئية، لشغل مقعد شاغر با�جلس طبقا �� حالة �ع

ائب من القانون التنظي�ي املتعلق بمجلس النواب، تنت�ي النائبة أو الن 91و 90ألح�ام املادت�ن 

 إ�� الفر�ق أو ا�جموعة النيابية ذات االنتماء السيا��ي الذي تر�ح باسمھ �� االنتخابات.

ي أل لفر�ق أو ا�جموعة النيابية ال�ي �انت تنت�ي إل��ا النائبة أو النائب، يمكن �� حالة حل ا

 م��ما االنتماء إ�� أي فر�ق أو مجموعة نيابية أخرى أثناء الف��ة النيابية.

 63املادة 

من الدستور،يق��ح �ل فر�ق ممثليھ لشغل مناصب بمكتب  62تطبيقا ألح�ام الفصل 

 .ا�جلس

 ∗ 64 املادة

نيا�ي ممثليھ لشغل مناصب رئاسة ال�جان الدائمة بطر�قة ديمقراطية ترا��  �ل فر�ق يق��ح

 أعاله. 58الضوابط املنصوص عل��ا �� املادة 

، ال�ي �ساوي أو يز�د عدد أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء  مجموعة نيابيةتق��ح �ل 

ائمة بطر�قة لشغل مناصب رئاسة ال�جان الد اممثل�� املطلوب لتشكيل فر�ق نيا�ي،

  ديمقراطية

تخصص وجو�ا تمثيلية للنساء والشباب بم�اتب الفرق وا�جموعات النيابية وكذا �� النسب 

ا�خصصة ل�ل فر�ق أو مجموعة نيابية �� أجهزة ا�جلس وأ�شطتھ، و�� التعيينات 

 ال�خصية، وعند �شكيل الوفود املشاركة لتمثيل ا�جلس.

 

 65املادة 

                                                           
  (الفقرة الثانية): 64�� شأن املادة  -∗ 

من هذه املادة نصت ع�� أنھ "تق��ح �ل مجموعة نيابية، ال�ي �ساوي أو يز�د عدد أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء املطلوب حيث إن الفقرة الثانية 
  لتشكيل فر�ق نيا�ي، ممثل��ا لشغل مناصب رئاسة ال�جان الدائمة بطر�قة ديمقراطية"؛

ق ال���ح لرئاسة ال�جان الدائمة متاح �جميع أعضاء ا�جلس، وذلك من الدستور، أن ح 62وحيث إنھ �ستفاد من أح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 
 من الدستور؛ 69باستثناء تلك ا�خصصة للمعارضة ال�ي يقتصر حق ال���ح لرئاس��ا ع�� م�ونات املعارضة، طبقا للفقرة األخ��ة من الفصل 

أح�ام  القواعد املتعلقة بانتخاب رئاسة ال�جان الدائمة، مع مراعاة وحيث إنھ ل�ن �ان �جلس النواب الصالحية، حسب تقديره واختياره، �� تحديد 
من الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة ا�جلس االختصاصات املسندة لھ دستور�ا ��  69والفقرة األخ��ة من الفصل  62الفقرة الثالثة من الفصل 

 ن تحقيق هذه األهداف يجب أن يتم مع ا�حفاظ ع�� حق ا�جموعات ال��ملانية،مجاالت التشريع ومراقبة عمل ا�ح�ومة وتقييم السياسات العمومية، فإ
�ون معھ ت) من الدستور دون تمي��، �� اق��اح ممثل��ا لشغل مناصب رئاسة ال�جان الدائمة بطر�قة ديمقراطية، مما 3(الفقرة  69املنصوص عل��ا �� املادة 
�� ر، فيما حصرت حق اق��اح ا�جموعات ال��ملانية ملمثل��ا لشغل مناصب رئاسة ال�جان الدائمة، عغ�� مطابقة للدستو  64الفقرة الثانية من املادة 

  ساوي أو يز�د عدد أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل فر�ق نيا�ي وحدها، دون با�� ا�جموعات ال��ملانية؛� ا�جموعات ال�ي 
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والنواب تأسيس جمعيات للدفاع عن املصا�ح ال�خصية أو املهنية داخل  يمنع ع�� النائبات

كما يمنع داخل ا�جلس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق االجتماعات ال�ي  ،ا�جلس

 �عقدها أو تنظمها أجهزة مجلس النواب املشار إل��ا �� هذا النظام الداخ��.

عقد اجتماعات حول موضوعات ذات يمكن للنائبات والنواب و�إذن من رئيس ا�جلس، 

 االهتمام املش��ك شر�طة أن تندرج ضمن الصالحيات الدستور�ة �جلس النواب.
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 : حقوق املعارضةدسالباب السا
 66املادة 

رئيس اختار املعارضة  و�ل نائبة أو نائب غ�� منتسبفر�ق أو مجموعة نيابية  �ل�شعر رئيس 

 �� ا�جلسة العمومية املوالية لهذا اإلشعار. عنھ و�تم اإلعالن كتابة بذلكمجلس النواب 

�ستفيد املعارضة بمجلس النواب من ا�حقوق املنصوص عل��ا �� الفصل العاشر من 

الدستور ال�ي �عود تنظيمها إ�� النظام الداخ�� الواردة �� هذا الباب،  وكذلك �� املقتضيات 

 نظام الداخ��.ذات الصلة املنصوص عل��ا �� املواد األخرى من هذا ال

 وا�حب�للمعارضة أن  ناملنتم�والنواب غ�� املنتسب�ن يمكن للفرق وللمجموعات النيابية 

 التصر�ح املنصوص عليھ أعاله  �� أي وقت.

 67املادة 

 التشريع
املشاركة الفعلية �� مسطرة التشريع، ال سيما عن طر�ق ��جيل مق��حات قوان�ن بجدول -أ

املعارضة أن يطلب ��جيل مق��حات قوان�ن بجدول أعمال أعمال ا�جلس، ولفر�ق من 

 ا�جلس �عد انصرام اآلجال املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ��.

دقائق  �� بداية  10يخصص لفر�ق من املعارضة صاحب املق��ح حصة زمنية �� حدود  -ب

من  82ا�جلسة ا�خصصة لدراسة مق��حات القوان�ن طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

الدستور لتقديم البيانات والتوضيحات بخصوص مق��حات القوان�ن املقدمة من قبلھ 

 واألسباب ال�ي أدت إ�� تأخ�� البت ف��ا.

تخصص باملناصفة ب�ن األغلبية واملعارضة ا�حصة الزمنية ملناقشة مق��حات القوان�ن -ج

 املقدمة من قبل املعارضة.

 حة من فرق املعارضة با�جلسة العامة حول �ل مادة.تقدم باألسبقية التعديالت املق�� -د
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 68املادة 

 املراقبة
 ملتمس الرقابة :-أ

، لفرق 254إ��  251من الدستور ومواد النظام الداخ�� من  105مع مراعاة أح�ام الفصل 

، تار�خ ملتمس الرقابة املعارضة أن تق��ح ع�� مكتب ا�جلس، �عد م��ي ثالثة أيام ع�� إيداع

 وموعدها ا�خصص للتصو�ت وا�حصة الزمنية بالنسبة لها.ا�جلسة 

 ال�جان النيابية لتق��ي ا�حقائق:-ب 

 يخصص منصب رئيس أو مقرر ال�جن النيابية لتق��ي ا�حقائق لفرق املعارضة.-

�عطى األسبقية �� االختيار ما ب�ن هذين املنصب�ن لفرق املعارضة، وال ي�ح ال���ح للمنصب -

  لعضو من فرق املعارضة.الذي تم اختياره إال

تخصص لفرق املعارضة نصف ا�حصة الزمنية ا�خصصة ملناقشة تقار�ر �جن تق��ي -

 ا�حقائق.

 تمثل �افة فرق املعارضة �� هذه ال�جن. -

 املهام االستطالعية املؤقتة: -ج ـ 

أو مجموعة نيابية تنت�ي  يخصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطالعية لفرق املعارضة-

 ، و�عطى األسبقية �� االختيار ما ب�ن هذين املنصب�ن لفرق املعارضة.ارضةللمع

أن يتقدم بمذكرة تو�ح مواقفھ من القضايا موضوع  أو مجموعة نيابية يحق ل�ل فر�ق-

 املهمة االستطالعية، وت�حق هذه املذكرة بالتقر�ر دون أن �عت�� جزءا منھ.

 69املادة 

 العضو�ة �� ا�حكمة الدستور�ة
اهم املعارضة �� اق��اح امل���ح�ن و�� انتخاب اعضاء ا�حكمة الدستور�ة وذلك وفق �س

 من هذا النظام الداخ�� .  323الكيفيات املنصوص عل��ا �� املادة 
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 70املادة 

 ال�جن الدائمة
 يخصص ا�جلس رئاسة �جنت�ن ع�� األقل للمعارضة ت�ون من بي��ا:

وال يحق ال���ح لرئاس��ا إال لنائبة أو نائب من وجو�ا ال�جنة امل�لفة بالتشريع،   -

 املعارضة؛

 باألسبقية �جنة مراقبة املالية العامة إذا قدمت املعارضة ترشيحها. -

 71املادة 

 الدبلوماسية ال��ملانية
لفر�ق أو أك�� من فرق املعارضة تقديم اق��احات ملكتب ا�جلس ��دف �عز�ز دور الدبلوماسية 

 ال��ملانية.

املعارضة �� جميع الشعب ال��ملانية بنسبة ال تقل عن تمثيلي��ا و�را�� �� �شكيل �ساهم 

 الوفود ال��ملانية �� املهام ا�خارجية حضور املعارضة.

 72املادة 

 العضو�ة �� مكتب مجلس النواب
 ينتخب أعضاء مكتب ا�جلس بالتمثيل النس�ي للفرق.

ي���ح لهما إال نائبة أو نائب من  يخصص باألسبقية منصب محاسب و/أو منصب أم�ن ال

 من هذا النظام الداخ��. 23املعارضة طبقا للمادة 

 73املادة 

 �جنة مراقبة صرف امل��انية
يخصص وجو�ا منصب رئيس أو مقرر ال�جنة لعضو ال ي���ح فيھ إال نائب أو نائبة من 

 املعارضة.
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 74املادة 

 وسائل العمل
م�انات املادية والبشر�ة لل��وض بمهامها من اعتمادات للمعارضة ا�حق �� التوفر ع�� اإل 

 من هذا النظام الداخ��. 39وخ��ات وفضاءات لالشتغال مع مراعاة مقتضيات املادة 
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 : املساواة واملناصفةسا�عالباب ال
 75املادة 

 : إ�� النواب مجلس من وسعيا الدستور  من 19 الفصل ألح�ام تفعيال 

 التشريع مستوى  ع�� و�عز�زها ا�جاالت �ل �� سائيةالن املكتسبات وتقو�ة دعم -

 مستوى  وع�� ومراقبة العمل ا�ح�ومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية ال��ملانية

 داخل ا�جلس؛ القرار اتخاذ مراكز

 من والسيا��ي وا�حقو�� املد�ي ا�جتمع هيئات سائر مع املش��ك العمل روابط تمت�ن -

 ؛ املرأة ال��وض بأوضاع أجل

 �� والعاملة الدو�� املنتظم �� الفاعلة املؤسسات مع شراكة عالقات تطو�ر أو خلق -

 حقوق اإل�سان من أجل دعم قدرات ا�جلس وأجهزتھ. مجال

 عمل مجموعة النيابية، وا�جموعات الفرق  استشارة �عد ا�جلس مكتب من بقرار �ش�ل

من أجل تفعيل املبادرة التشريعية  وتوصيات اق��احات وتقديم دراسات ��ا إجراء يناط مؤقتة

ألعضاء ا�جلس وتطو�ر أداء ا�جلس وأجهزتھ �� مجا�� مراقبة العمل ا�ح�ومي وتقييم 

ر من منظور اح��ام مبدئي املساواة السياسات العمومية فيما يتعلق باملواضيع السالفة الذك

 .واملناصفة وإدماج مقار�ة النوع

  76املادة 

أعاله، من النائبات والنواب ع�� أساس  75العمل املؤقتة املشار إل��ا �� املادة �ش�ل مجموعة 

 .، و�را�� �� �شكيلها مبدأ املناصفة ب�ن النائبات والنوابقاعدة التمثيل النس�ي

يضع مكتب ا�جلس تحت تصرف ا�جموعة املذ�ورة �عد �شكيلها الوسائل املادية والبشر�ة 

 هام املو�ولة إل��ا.ملساعد��ا ع�� القيام بامل

 77املادة 

أعاله، تقر�را عن �ل مهمة أسندت إل��ا،  75�عد مجموعة العمل املؤقتة املشار إل��ا �� املادة 

 وتحيلھ إ�� مكتب ا�جلس التخاذ القرار املناسب �شأنھ.

 78املادة 

 املسؤولية التالية: مناصب ال��شيحات لشغل تقديم �� النساء تمثيلية ترا��

 الدائمة؛ ال�جان ورئاسة ا�جلس مكتب �� ف األول: العضو�ةالصن -

 ال�جان الدائمة واملؤقتة؛ م�اتب �� الصنف الثا�ي: العضو�ة -
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 .الوطنية بالشعب والعضو�ة الصداقة مجموعات الصنف الثالث: رئاسة -

 79املادة 

ملناصب  يقوم وجو�ا الفر�ق النيا�ي الذي �عود لھ ا�حق �� تقديم أك�� من ترشيح�ن اثن�ن

�� �ل صنف ع�� حدة أعاله بتخصيص ثلث املناصب  78املسؤولية املشار إل��ا �� املادة 

ال ت���ح لها إال نائبة أو نائبات، مع مراعاة مبدأ التناسب ب�ن عدد النائبات العضوات �� 

 �ل فر�ق وعدد مناصب املسؤولية اآليلة إليھ.

 يتم العمل ��ذه املسطرة عند تجديد املناصب.

 80املادة 

�سهر مكتب ا�جلس عند برمجة القضايا ال�ي �� موضوع مناقشة من قبل ا�جلس �� إطار 

من الدستور ع�� إدراج قضايا املساواة  101تقييم السياسات العمومية طبقا للفصل 

 واملناصفة ومناهضة مختلف أش�ال التمي�� ضمن القضايا املذ�ورة.
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 : ال�جان الدائمةثامنالباب ال 

 فرع األول: عدد ال�جان الدائمة واختصاصا��ا ال

 وتأليفها وكيفيات س��ها
 

 81املادة 

 ال�جن الدائمة �جلس النواب �سعة ��:

 �جنة ا�خارجية والدفاع الوط�ي والشؤون اإلسالمية واملغار�ة املقيم�ن �� ا�خارج: -1

  44عدد أعضا��ا: -

الدفاع  -ون املغار�ة املقيم�ن با�خارجشؤ  –التعاون  -تختص بما ي��: الشؤون ا�خارجية  

 األوقاف والشؤون اإلسالمية. -قضايا قدماء املقاوم�ن  –الوط�ي واملناطق ا�حتلة وا�حدود 

 �جنة الداخلية وا�جماعات ال��ابية والسك�ى وسياسة املدينة: -2

   44عدد أعضا��ا: -

 لتعم�� والسك�ى وسياسة املدينة.ا –ا�جهو�ة وا�جماعات ال��ابية  –تختص بما ي��: الداخلية 

 �جنة العدل والتشريع وحقوق اإل�سان:  -3

  44عدد أعضا��ا: -

 –الشؤون اإلدار�ة  –األمانة العامة ل�ح�ومة  –حقوق اإل�سان  –تختص بما ي��:  العدل 

 ا�جلس األع�� وا�جالس ا�جهو�ة ل�حسابات. –العالقات مع ال��ملان وا�جتمع املد�ي
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 املالية والتنمية االقتصادية: �جنة -4

  44عدد أعضا��ا: -

املؤسسات العمومية  –ا�خوصصة  –تأهيل االقتصاد  –االستثمار  –تختص بما ي��:  املالية 

 الشؤون العامة واالقتصاد االجتما��. –

 �جنة القطاعات االجتماعية: -5

 44عدد أعضا��ا: -

املرأة –الشؤون االجتماعية  –لتشغيل ا –الشباب والر�اضة  –تختص بما ي��:   ال�حة 

 قضايا اإلعاقة.–واألسرة والطفل والتضامن 

 �جنة القطاعات اإلنتاجية:-6

 44عدد أعضا��ا:  -

 –السياحة  –الصيد البحري  –الصناعة  –التنمية القرو�ة  –تختص بما ي��: الفالحة 

 ت ا�حديثة. التجارة الداخلية وا�خارجية والتكنولوجيا –الصناعة التقليدية 

 �جنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة:-7

 44عدد أعضا��ا:  -

املياه  –الطاقة واملعادن  –املواصالت  –البيئة  –املاء  –النقل  –تختص بما ي��:  التجه�� 

 التنمية املستدامة. -والغابات 

 �جنة التعليم والثقافة واالتصال:-8

 44عدد أعضا��ا: 

 االتصال واإلعالم. –الثقافة  – الت�و�ن امل�ي –ي��: التعليم  تختص بما-

 �جنة مراقبة املالية العامة: -9 

 43عدد أعضا��ا: 

دون اإلخالل بالدور الرقا�ي املكفول لبا�� ال�جان الدائمة  تختص �جنة مراقبة املالية العامة 

 بما ي��:

 مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي ل�ح�ومة؛ -1

التقار�ر املوضوعاتية للمجلس األع�� ل�حسابات والتقار�ر ال�ي �عدها وفقا للفصل  دراسة -2

 من الدستور؛ 148

 النصوص التشريعية املتعلقة بمراقبة املالية العامة.-3



41 
 

 82املادة 

يمكن لرئيس �ل �جنة دائمة أن يد�� عقب �ل اجتماع، إذا دعت الضرورة لذلك، بتصر�ح 

 لوسائل اإلعالم.

 83املادة 

�سهر رئيس �ل �جنة دائمة ع�� ضبط ا�حضور وحفظ النظام داخل قاعة االجتماعات، 

 و�تخذ من أجل ذلك التداب�� الالزمة، طبقا ألح�ام هذا النظام الداخ��.

 84املادة 

يخصص ح�� زم�ي للنقل التلفزي املباشر لوقائع اجتماعات ال�جان الدائمة املنعقدة وفق 

النظام الداخ�� ح�ن يتعلق األمر بقضايا وطنية  وجهو�ة  �ستأثر  من هذا 96مقتضيات املادة 

 باهتمام  الرأي العام الوط�ي.

 85املادة 

من هذا النظام الداخ��، �� مس��ل الف��ة  81تتش�ل ال�جان الدائمة املنصوص عل��ا �� املادة 

 النيابية، ع�� أساس التمثيل النس�ي.

ب�ن ألي فر�ق أو مجموعة نيابية، بناء ع�� طل��م، �� �ع�ن مكتب ا�جلس النواب غ�� املنتس

 ال�جان الدائمة �� حدود العدد املقرر لها.

 86املادة 

يمكن للفرق وا�جموعات النيابية استبدال من يمثلها �� عضو�ة ال�جان الدائمة عند افتتاح 

لدائمة الدورة األو�� من �ل سنة �شريعية، شر�طة إشعار مكتب ا�جلس ومكتب ال�جان ا

 املعنية بذلك مسبقا.

 87املادة 

ينتخب أعضاء ال�جنة الدائمة، خالل الف��ة النيابية، عضوا جديدا بمكت��ا لتعو�ض العضو 

الذي فقد عضو�تھ إما �سبب الوفاة أو االستقالة أو التجر�د من العضو�ة �� مجلس النواب. 

 و الذي فقد عضو�تھ.و�تم ذلك �عد إعالن ا�حكمة الدستور�ة عن شغور مقعد العض
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 88املادة 

من الدستور، يتع�ن ع�� �ل نائبة أو  69تطبيقا للبند الثا�ي من الفقرة الثالثة من الفصل 

نائب أن ي�ون عضوا �� �جنة من ال�جان الدائمة، وال يحق لھ أن ي�ون عضوا �� أك�� من �جنة 

 دائمة.

� ا�حضور واملشاركة �� أعمالها دون أن ل�ل نائبة أو نائب غ�� عضو �� �جنة دائمة ا�حق �

 �شارك �� التصو�ت.

 ∗89 املادة

من الدستور، ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان  62تطبيقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

أبر�ل  �� مس��ل الف��ة النيابية ثم �� سن��ا الثالثة عند دورة العل�يالدائمة عن طر�ق االق��اع 

 املذ�ورة.ملا تبقى من الف��ة 

 ال يجوز ا�جمع ب�ن رئاسة أك�� من �جنة دائمة.

ساعة قبل افتتاح جلسة  24تقدم ال��شيحات لرئاسة ال�جان الدائمة إ�� رئيس ا�جلس 

 االنتخاب.

إذا �ان عدد ال��شيحات �ساوي عدد املناصب املقررة، يتم التصو�ت ع�� الئحة تضم �ل 

 ال��شيحات.

 90املادة 

من الدستور،  69والفقرة الثالثة من الفصل  10رة الثانية من الفصل طبقا ألح�ام الفق

يخصص للمعارضة رئاسة �جنة العدل والتشريع وحقوق اإل�سان و�جنة دائمة أخرى ع�� 

 األقل، وال يجوز ال���ح لرئاس��ما إال لنائبة أو نائب من املعارضة.

                                                           
  (الفقرة األو��): 89ملادة (الفقرة الثانية) وا 30�� شأن املادة  -∗ 

 89ادة نصت ع�� أنھ "تجري عملية التصو�ت ع�� �ل قائمة باالق��اع العل�ي"؛ وأن الفقرة األو�� من امل 30حيث إن الفقرة الثانية من املادة 
 نصت ع�� أنھ " ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان الدائمة عن طر�ق االق��اع العل�ي"؛

دة من النظام الداخ�� قد نصت ع�� "أن التصو�ت ي�ون سر�ا إذا �علق األمر بتعيينات �خصية" كقاع 157املادة وحيث إن الفقرة األو�� من 
  عامة؛ 

�ن من الدستور، يظل هو املبدأ األسا��ي الذي يتع 11و 2وحيث إن التصو�ت السري، باعتباره من مظاهر حر�ة االق��اع املقررة �� الفصل�ن 
  بالتصو�ت ع�� أ�خاص؛ أن �سود ح�ن يتعلق األمر

ق��اع من أنھ "تجري عملية التصو�ت ع�� �ل قائمة باال 30و حيث إنھ، بناء ع�� ما سبق بيانھ، ي�ون ما نصت عليھ الفقرة الثانية من املادة 
�جان الدائمة عن من أنھ "ينتخب ا�جلس رؤساء ال 89العل�ي"فيما يخص انتخاب مكتب ا�جلس و ما نصت عليھ الفقرة األو�� من املادة 

 طر�ق االق��اع العل�ي" غ�� مطابق للدستور؛
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 91املادة 

الدستور، ينتخب أعضاء �ل �جنة دائمة مكتبا  من 62طبقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

 لها �� مس��ل الف��ة النيابية، ثم �� سن��ا الثالثة عند دورة أبر�ل ملا تبقى من الف��ة املذ�ورة.

 يتألف مكتب �ل �جنة دائمة، باإلضافة إ�� رئيسها، من:

 الرا�ع؛ أر�عة نواب للرئيس: النائب األول والنائب الثا�ي والنائب الثالث والنائب -

 مقرر؛ -

 نائب املقرر؛ -

 أمناء. -

يضم مكتب �ل �جنة دائمة ممثال عن �ل فر�ق نيا�ي ومجموعة نيابية ال�ي �ساوي أو يز�د 

 عدد أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل فر�ق نيا�ي. 

�� حالة غياب رئيس ال�جنة، ألي سبب من األسباب، ينوب عنھ أحد نوابھ حسب ال��تيب، وأي 

 خالف حول هذا املوضوع يرفع إ�� مكتب ا�جلس.

 92املادة 

يمارس مكتب �ل �جنة دائمة اختصاصاتھ تحت إشراف مكتب ا�جلس، و�تمتع ب�امل 

 مواعيد وتحديد ولتسي�� مناقشا��ا ع��ا، املتفرعة ال�جان وأعمال أعمالها ل��مجة الصالحية

 .باسم ال�جنة العامة ا�جلسة إ�� دمةاملق التقار�ر وضع ع�� واإلشراف اجتماعا��ا، ومدد

ساعة ع�� األقل  24يتم دعوة أعضاء مكتب ال�جنة الدائمة لالجتماع، ب�ل الوسائل املتاحة، 

 قبل املوعد املقرر لالجتماع.

 93املادة 

�شرف رئيس ال�جنة الدائمة أو أحد نوابھ، حسب ال��تيب، ع�� اجتماعات ال�جنة، ويسهر 

 ا.ع�� حسن �سي�� أعماله

كما يذكر بمقتضيات مدونة السلوك واألخالقيات ال��ملانية املرتبطة بما يث�� حالة تضارب 
 املصا�ح لدى النواب ال�ي قد تؤثر �� تجردهم واستقاللي��م.

�عطى ال�لمة باألسبقية لرؤساء الفرق ورؤساء ا�جموعات النيابية ا�حاضر�ن، ثم لبا�� ممث�� 
من قبلها وامل�جل�ن لدى رئاسة ال�جنة قبل بداية  نتدب�نالفرق وا�جموعات النيابية امل

 االجتماع، ثم �عطى ال�لمة �عد ذلك ألعضاء ال�جنة ثم لبا�� أعضاء ا�جلس ا�حاضر�ن.
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يمكن ملكتب ال�جنة أن يحدد الغالف الزم�ي اإلجما�� للمناقشة ل�ل موضوع أو ل�ل جلسة، 
يس ال�جنة علما بذلك أعضا��ا �� بداية �ل وا�حصص الزمنية ا�حددة للمتدخل�ن، و�حيط رئ

 اجتماع.
�ل مت�لم خرج عن املوضوع املأذون فيھ بالكالم، أو ت�لم بدون إذن أو تجاوز الوقت ا�حدد 

 لھ، يتخذ الرئيس �� حقھ اإلجراءات التالية، �عضها أو �لها:

 تذك��ه بضرورة االنضباط واالل��ام بالضوابط املقررة؛ .1

 ل �� الكالم؛منعھ من االس��سا .2

 .إقفال مك�� الصوت .3

 94املادة 

يمكن ل�جان الدائمة أن �ش�ل �جانا فرعية من ب�ن أعضا��ا، ت�لف بتعميق دراسة جانب من 

ا�جوانب املتعلقة بمشاريع أو مق��حات القوان�ن ال�ي أحيلت إل��ا أو التعديالت املقدمة 

 بخصوصها.

ال�ي تدخل ��  يق النصوص التشريعيةشروط وظروف تطبكما يمكن ل�جان الفرعية تتبع 

اختصاص ال�جان الدائمة وتقييم آثارها ع�� ا�جتمع، وتتبع إصدار املراسيم التطبيقية 

 املتعلقة بالقوان�ن �� اآلجال املقررة.

 يرأس ال�جنة الفرعية رئيس ال�جنة الدائمة أو أحد نوابھ.

 95املادة 

 اختصاصا��ا �عد ضمن تندرج موضوعات ول ح دراسية أياما تنظم أن الدائمة ل�جان يمكن

 ا�جلس. مكتب موافقة

 نيابية مجموعة أو فر�ق رئيس طلب ع�� أو بناء مكت��ا من تنظم هذه األيام الدراسية بمبادرة

 أعضاء ال�جنة. ثلث أو
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 الفرع الثا�ي: اجتماعات ال�جان الدائمة
 96املادة 

اعات علنية إما بطلب من رئيس ا�جلس أو اجتماعات �جان ا�جلس سر�ة. و�مك��ا  عقد اجتم

 من ا�ح�ومة أو من مكتب ال�جنة أو من ثلث أعضا��ا.

 يمكن أن تنعقد االجتماعات بصفة علنية �� ا�حاالت التالية:

 موضوع طارئ وعاجل يقت��ي إلقاء الضوء عليھ؛ -

 نص �شري�� ��م شر�حة واسعة من املواطن�ن وامللزم�ن؛ -

 مام الرأي العام الوط�ي.موضوع رقا�ي �ستأثر باهت -

 يد�� رئيس ال�جنة عقب ا�جلسة، �لما تدعو الضرورة إ�� ذلك، بتصر�ح لوسائل اإلعالم.

 و�� حالة عقد جلسات ال�جنة بصفة علنية يحرص رئيس ال�جنة ع�� ضبط ا�حضور.

 97املادة 

ة ��ا، يضع مكتب ا�جلس رهن إشارة �ل �جنة دائمة قاعة لالجتماعات وم�اتب إدار�ة خاص

كما يضع رهن إشار��ا الوسائل املادية والتجه��ات الضرور�ة، ويع�ن ب�ل �جنة طاقم إداري 

 كفء منظم �� إطار مص�حة ملساعدة ال�جنة ع�� القيام بمهامها.

 98املادة 

من القانون التنظي�ي  25من الدستور واملادة  67تطبيقا ألح�ام الفقرة األو�� من الفصل 

�سي�� أشغال ا�ح�ومة والوضع القانو�ي ألعضا��ا، يحضر أعضاء ا�ح�ومة املتعلق بتنظيم و 

اجتماعات ال�جان الدائمة سواء �انت سر�ة أو علنية. و�مكن أن �ستعينوا بمندو��ن �عينو��م 

 لهذا الغرض.

 يتناولوا أن ا�ح�ومة ملندو�ي يمكن كما ذلك، طلبوا ما إذا أعضاء ا�ح�ومة إ�� االستماع يتع�ن

 .ا�ح�ومة أعضاء أحد طلب ذلك إذا ال�لمة

مسؤو�� اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت يمكن ل�جن الدائمة أن تطلب االستماع إ�� 

من  ة��م، تطبيقا للفصل الثا�ي �عد املائوتحت مسؤوليالوزراء املعني�ن العمومية، بحضور 

 وتتضمن  جلسة االستماع مناقشة عامة. الدستور.



46 
 

 99املادة 

 ا�خصص اليوم صباح باستثناء األسبوع، أيام �ل خالل اجتماعا��ا الدائمة نال�جا �عقد

 .لألسئلة الشفو�ة

 ف��ا يحيل ال�ي ا�حاالت �� إال العامة، ا�جلسات ا�عقاد أثناء تجتمع أن �جنة ألي يمكن ال

 .املست�جلة الدراسة قصد مسائل ا�ختصة ع�� ال�جنة ا�جلس

 100املادة 

ة اجتماعا��ا بكيفية مستمرة لدراسة ومناقشة مشاريع ومق��حات �عقد ال�جان الدائم

القوان�ن ا�حالة إل��ا، وكذا مشاريع امل��انيات الفرعية للقطاعات ال�ي تدخل �� نطاق 

اختصاصها، وذلك وفق ال��مجة ال�ي تحددها م�ات��ا وطبقا للمسطرة املنصوص عل��ا �� املادة 

من �ل أسبوع لدراسة  لثالثاءأن يخصص ع�� األقل يوم امن هذا النظام الداخ��، ع��  180

 مشاريع ومق��حات القوان�ن املذ�ورة.

كما �عقد با�� اجتماعا��ا لدراسة املوضوعات األخرى ال�ي تدخل �� نطاق اختصاصها طبقا 

 من هذا النظام الداخ��. 81ألح�ام املادة 

 101املادة 

رئيسها، وذلك إما بمبادرة منھ أو من رئيس �عقد �ل �جنة دائمة اجتماعا��ا بدعوة من 

 ا�جلس أو بطلب من ا�ح�ومة عن طر�ق رئيس ا�جلس. 

كما يمكن أن �عقد اجتماعا��ا بطلب من ثلث أعضاء ال�جنة أو �ل رئيس من رؤساء الفرق 

 وا�جموعات النيابية، وذلك �عد موافقة مكتب ال�جنة وإخبار رئيس ا�جلس بذلك.

 102املادة 

الدعوة لعقد اجتماع �ل �جنة دائمة بجميع وسائل االتصال املتاحة إ�� أعضاء ال�جنة  توجھ

 ساعة قبل موعد ا�عقاده. 24متضمنة جدول أعمال االجتماع، وذلك 

يحيط رئيس ال�جنة ا�ح�ومة علما عن طر�ق رئيس ا�جلس بموعد االجتماع وموضوعھ، قصد 

وتقديم التوضيحات الالزمة واإلجابة ع��  ا�حضور وموافاة ال�جنة بالوثائق واملعطيات

 استفسارات أعضاء ال�جنة.
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 103املادة 

ال يمكن تأجيل اجتماعات ال�جان الدائمة إال بطلب من رئيس ا�جلس أو مكتب ا�جلس، أو 

بطلب من ا�ح�ومة عن طر�ق رئيس ا�جلس، أو بمبادرة من رئيس ال�جنة أو من نصف أعضاء 

 صف أعضا��ا ا�حاضر�ن.مكت��ا أو بطلب من ن

 104املادة 

لرئيس ا�جلس إما بمبادرة منھ أو بطلب من رؤساء الفرق أو ا�جموعات النيابية  أن يأذن �� 

اجتماع مش��ك ب�ن �جنت�ن أو أك�� من ال�جان الدائمة للمجلس، و�� هذه ا�حالة يرأس 

 نية.االجتماع رئيس ا�جلس أو أحد نوابھ، ويساعده رؤساء ال�جان املع
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 الفرع الثالث: ا�حضور �� ال�جان الدائمة

 �� أشغالها واملشاركة
 105املادة 

 أعضاء ال�جان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعا��ا واملشاركة �� أشغالها. 

ولهذه الغاية، يتع�ن ع�� �ل عضو من أعضاء ال�جان الدائمة املواظبة ع�� حضور اجتماعات 

 ساهمة بفعالية �� أشغالها.ال�جنة ال�ي هو عضو ف��ا، وامل

وال يجوز ألي عضو التغيب عن اجتماعات ال�جنة إال إذا �ان العذر مقبوال وال سيما �� 

 ا�حاالت التالية:

 حضور العضو �شاطا رسميا بدائرتھ االنتخابية؛ -

 قيام العضو بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجھ؛ -

 وجود العضو �� إجازة مرضية؛ -

 نائبة عضوة �� رخصة والدة؛وجود  -

املشاركة �� دورات مجالس ا�جماعات ال��ابية أو الغرف املهنية بالنسبة للنائبات والنواب  -

 الذين يتحملون مسؤولية ��ذه ا�جالس أو الغرف؛

يتع�ن تبليغ �ل اعتذار عن ا�حضور كتابة إ�� رئيس ال�جنة قبل بداية االجتماع؛ إما  -

لفر�ق أو ا�جموعة النيابية ال�ي ينت�ي أو ينتسب إل��ا العضو مباشرة أو بواسطة رئيس ا

 املع�ي.

��جل أسماء األعضاء ا�حاضر�ن واملعتذر�ن عن ا�حضور واملتغيب�ن بدون عذر �� محضر �ل 

 جلسة وتبلغ ملكتب ا�جلس ورؤساء الفرق وا�جموعات النيابية.

جل أسماء الذين �غيبوا دون عذر مقبول تت�� أسماء املتغيب�ن �� بداية االجتماع املوا��، و��

 �� تقار�ر ال�جان وتنشر �� النشرة الداخلية للمجلس وموقعھ االلك��و�ي.

 106املادة 

يتم االقتطاع من مبلغ التعو�ضات الشهر�ة املمنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد األيام ال�ي 

اء �� جلسة عامة، و�نشر �� �غيب ف��ا بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس ا�جلس عن هذا اإلجر 

 النشرة الداخلية للمجلس وا�جر�دة الرسمية لل��ملان.
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 الفرع الرا�ع: الدور االستطال�� ل�جان الدائمة
 

 107املادة 

يجوز ل�جن الدائمة أن ت�لف، بناء ع�� طلب من رئيسها �عد موافقة مكتب ال�جنة أو 

ال�جنة، عضو�ن أو أك�� من أو ثلث أعضاء أو رئيس مجموعة نيابية  رئيس فر�ق 

أعضا��ا، بمهمة استطالعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص �شري�� مع�ن، أو 

موضوع ��م ا�جتمع، أو يتعلق بنشاط من أ�شطة ا�ح�ومة واإلدارات واملؤسسات 

 واملقاوالت العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.

قطاعات وا�جاالت واملؤسسات ال�ي يجب أن ي�ون موضوع االستطالع مندرجا ضمن ال

 تدخل �� اختصاصات ال�جنة املعنية.

 و�ضع مكتب ا�جلس الئحة داخلية تنظم أشغال املهام االستطالعية.

يوجھ رئيس ال�جنة املعنية كتابا بطلب اإلذن لرئيس ا�جلس مرفوقا بت�ليف باملهمة 

نھ وكذلك مجموع األسئلة موضوع االستطالع واستبانة ا�حاجة إليھ وحدوده والغاية م

واإلش�االت ال�ي يروم اإلجابة ع��ا وم�ان وزمان القيام ��ا مع توصيف ا�خ��ات والوسائل 

 املادية الضرور�ة إلجراء املهمة.

 108املادة 

�لفهم باملهمة االستطالعية ييحدد مكتب ال�جنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين 

) عضوا وأن اليقل عن عضو�ن 13باملهمة ثالثة عشرة (ن ع�� أن ال يتجاوز عدد امل�لف�

 .) إثن�ن02(

و�جوز للفرق وا�جموعات النيابية أن تنتدب ع��ا ممثال أو ممثل�ن من خارج ال�جنة ال�ي 

 ش�لت املهمة االستطالعية.

 .يرا�� �� �عي�ن أعضاء املهمة االستطالعية ا�خ��ة والتخصص

مع مراعاة قاعدة  مقررا أحدهما من املعارضةو ئيسا ر أعضاء املهمة االستطالعية �ع�ن 

 .التمثيل النس�ي، كما �عينون نائبا ل�ل من الرئيس واملقرر 

 �عطى األسبقية �� اختيار الرئيس واملقرر لطالب املهمة مع مراعاة مبدإ التناوب.



50 
 

يل��م أعضاء املهمة االستطالعية �� إنجاز العمل املنوط ��م بالضوابط والشروط 

 حددة �� الت�ليف باملهمة املرفوع إ�� مكتب مجلس النواب.ا�

�عد أعضاء املهمة تقر�را عن املهمة االستطالعية ال�ي قاموا ��ا و�حيلونھ ع�� مكتب 

 ال�جنة.

 109املادة 

 تتم دراسة تقار�ر املهام االستطالعية املؤقتة وفق املسطرة التالية:

ا�جلس باملوازاة مع إحالتھ ع�� ال�جنة يحال تقر�ر املهمة االستطالعية ع�� مكتب  -

 .من أول إجراء املعنية، داخل أجل ال يتعدى ست�ن يوما ابتداء 

 يقدم املقرر التقر�ر أمام أعضاء ال�جنة ملناقشتھ؛ -

 �ستد�� ا�ح�ومة �حضور املناقشة واملشاركة ف��ا؛ -

 االستطالعية؛ تتو�� ال�جنة الدائمة إعداد م�خص حول املناقشة العامة لتقر�ر املهمة -

يحال م�خص املناقشة رفقة تقر�ر املهمة االستطالعية ع�� املكتب الذي يقوم  -

 بدراستھ التخاذ قرار رفعھ إ�� ا�جلسة العامة من عدمھ؛

و�� حالة رفع امل�خص رفقة التقر�ر إ�� ا�جلسة العامة ملناقش��ما، يمكن ل�ح�ومة حضور 

 ت املرتبطة بمضمو��ما.ا�جلسة لإلجابة عن التساؤالت واالستفسارا
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 : محاضر جلسات ال�جان وتقار�رهاا�خامسالفرع 
 110املادة 

 يتم تحر�ر محضر مفصل عقب ان��اء �ل اجتماع ل�جنة.

ينجز مقرر �ل �جنة بمساعدة طاقمها اإلداري تقار�ر موجزة حول املواضيع والقضايا ال�ي 

الع عل��ا من قبل مكتب ال�جنة بالنشرة تدرسها ال�جنة املعنية، وتنشر هذه التقار�ر �عد اإلط

من  68مع مراعاة الفصل ، الداخلية وا�جر�دة الرسمية لل��ملان واملوقع اإللك��و�ي للمجلس

 من هذا النظام الداخ��. 96الدستور واملادة 

 111املادة 

 للنائبات والنواب حق اإلطالع �� ع�ن امل�ان ع�� أصول محاضر اجتماعات ال�جان وتقار�رها

 ووثائقها ومستندا��ا ال�ي تبقى محفوظة لدى ال�جنة.

 112املادة 

يحرر مقرر ال�جنة تقار�ر ال�جنة مراعيا �� ذلك الدقة واملوضوعية واألمانة، و�وقعها باسمھ، 

 و�قدمها �� ا�جلسة العامة.

 �شمل التقار�ر املتعلقة بدراسة ومناقشة مشاريع ومق��حات القوان�ن، ما ي��:

لية ملشاريع ومق��حات القوان�ن كما أحيلت إ�� ال�جنة مرفقة بالوثائق املوزعة الصيغ األص -

 ع�� أعضاء ال�جنة من قبل ا�ح�ومة عند االقتضاء؛

العرض العام املقدم أمام ال�جنة من قبل ا�ح�ومة إذا �علق األمر بمشروع قانون أو من  -

 ؛قبل النائبات أو النواب إذا �علق األمر بمق��ح قانون 

 ؛املناقشة العامة م�خص -

 م�خص عن املناقشة التفصيلية املتعلقة بمواد املشروع أو املق��ح املقدم أمام ال�جنة؛ -

 التعديالت املقدمة ونتائج التصو�ت عل��ا، وع�� النص برمتھ؛ -

الرأي االستشاري الذي أبدتھ �عض املؤسسات املنصوص عل��ا �� الدستور �شأن مق��ح أو  -

 ضاء؛مشروع قانون عند االقت

 ا�جلسات وساعات العمل ا�خاصة ب�ل اجتماع؛ -

لوائح بحضور وغياب واعتذار أعضاء ال�جنة مع اإلشارة إ�� النائبات والنواب غ�� األعضاء  -

 الذين شار�وا �� أشغالها.
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 يضع مكتب ا�جلس تقار�ر بمثابة قواعد اس��شادية �عمم ع�� مقرري ال�جان. -

 113املادة 

�اية السنة التشريعية إعداد تقر�ر مفصل عن حصيلة عملها، يتو�� رئيس ال�جنة عند �

 والنصوص ال�ي بقيت قيد الدرس و�حيلھ ع�� مكتب ا�جلس.

 توضع جميع ا�حاضر والوثائق �� محفوظات ا�جلس عند ��اية �ل دورة �شريعية.
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 الفرع السادس: التعهدات ا�حكومية �� جلسات ال�جان
 114املادة 

لدائمة عند ��اية �ل دورة جردا لتعهدات ا�ح�ومة خالل اجتماعات هذه �عد مقررو ال�جان ا

من هذا  96من الدستور واملادة  68ال�جان، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

 .النظام الداخ��

ع�� الفرق وا�جموعات النيابية توجھ التعهدات إ�� مكتب ا�جلس الذي يقوم بتعميمها  

نتسب�ن، مصنفة حسب القطاعات ا�ح�ومية وتنشر �� املوقع اإللك��و�ي والنواب غ�� امل

 ا�ح�ومة.رئيس للمجلس وتوجھ ��خة م��ا إ�� 

 115املادة 

�ح�ومة اإلجابة عن مآل التعهدات ال�ي تم جردها خالل اجتماعات ال�جان الدائمة، يمكن ل

املنتسب�ن، وتنشر �� املوقع  وتوزع هذه اإلجابة ع�� الفرق وا�جموعات النيابية والنواب غ��

 اإللك��و�ي للمجلس. 
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 : ندوة الرؤساءالتاسعالباب  

 تأليفها واختصاصها 
 116املادة 

تتألف ندوة الرؤساء من رئيس مجلـس النواب ونوابھ، و رؤساء الفـرق النيابية، ورؤساء ال�جان 

 .ورؤساء ا�جموعات النيابية الدائمة

 117املادة 

 ؤساء لالجتماع من لدن رئيس مجلس النواب.�ستد�� ندوة الر 

يخ�� رئيس ا�جلس رئيس ا�ح�ومة بيوم وساعة وجدول أعمال اجتماع ندوة الرؤساء و�مكن 

ل�ح�ومة أن تبعث ممثلها �� هذا االجتماع، و��ون لھ حق التدخل �� املناقشات ليبدي رأي 

 �ي �عن��ا.ا�ح�ومة �� ترتيب جدول األعمال وتنظيمھ وذلك �� القضايا ال

 24يمكن ل�ل عضو �� ندوة الرؤساء أن يق��ح ��جيل نقطة أو عدة نقط �� جدول األعمال 

 ساعة قبل موعد ا�عقاد االجتماع.

 118املادة 

تتقدم ندوة الرؤساء ب�ل اق��اح يتعلق بتنظيم املناقشة العامة للنصوص املعروضة ع�� 

 ول �� ال��مجة الزمنية ألشغال ا�جلس.ا�جلس، و تبدي رأ��ا حول أشغال ال�جان، و تتدا

خالل التصو�ت داخل ندوة الرؤساء يخصص لرؤساء الفرق عدد من األصوات �عادل عدد 

 أعضاء فرقهم دون احتساب املنتم�ن م��م لندوة الرؤساء.
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 الباب العاشر: مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة

  الفرع األول: مقتضيات عامة
 119املادة 

جموعات العمل املوضوعاتية بقرار من مكتب ا�جلس، بمبادرة من رئيس ا�جلس أو تحدث م

 بطلب من رئيس فر�ق أو مجموعة نيابية.

�عت�� مجموعات العمل املوضوعاتية مؤقتة بطبيع��ا، وتنت�ي بان��اء املهمة ال�ي أحدثت من 

 أجلها أو بقرار ملكتب ا�جلس.

 120املادة 

عمل املوضوعاتية املؤقتة، أن ت�ون املهمة املسندة إل��ا تتعلق �ش��ط إلحداث مجموعات ال

 إما:

 باختصاص �جنت�ن أو أك�� من ال�جان الدائمة؛ -

أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقار�ر ال �عود االختصاص ف��ا لدور ال�جان الدائمة  -

 التشري�� والرقا�ي.

 121املادة 

من ممثل عن �ل فر�ق ومجموعة نيابية، و�را��  تتألف مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة

 .وا�خ��ة �� �شكيلها مبدأ املناصفة والتخصص

 يتم �عو�ض املناصب الشاغرة حسب حصة �ل فر�ق أو مجموعة نيابية.

 ∗122املادة 

"تتألف مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضو�ن 

 أحدهما من املعارضة.

 رئاسة ا�جموعة ألحد أعضا��ا ع�� أساس قاعدة التمثيل النس�ي.  �سند

 

 

 

                                                           
  (الفقرة األخ��ة): 122�� شأن املادة  -∗ 

حيث إن الفقرة األخ��ة من هذه املادة نصت ع�� "إسناد" رئاسة مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة "ألحد أعضا��ا ع�� أساس قاعدة 
  ل لها هذا اإلسناد، مما ت�ون معھ الفقرة األخ��ة املذ�ورة غ�� مطابقة للدستور؛التمثيل النس�ي"، دون تحديد ا�جهة ا�خو 
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 123املادة 

تقوم مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة باملهمة املسندة إل��ا وفق الشروط والقواعد ال�ي 

يحددها هذا النظام الداخ�� و�ناء ع�� ت�ليف باملهمة ال�ي يحددها مكتب ا�جلس �� قرار 

 إحدا��ا.
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 124دة املا

يجب ع�� مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة أن تقدم تقر�رها �� أجل ال يتعدى ثالثة أشهر 

من تار�خ �شكيلها، وإذا �عذر عل��ا ذلك، وجب أن تقدم تقر�را مرحليا، يقرر مكتب ا�جلس 

االن��اء ع�� أساسھ ما إذا �ان ينب�� عل��ا أن �ستمر �� القيام باملهمة املسندة إل��ا إ�� ح�ن 

 م��ا، أو أن ين�ي هذه املهمة.

 125املادة 

تحال التقار�ر ال�ي أعد��ا مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة إ�� مكتب ا�جلس الذي يقرر 

 48، وإذا قرر عرضها ع�� ا�جلسة العامة يقوم بتعميمها ع�� جميع أعضاء ا�جلس �� مآلها

 امة.ساعة ع�� األقل قبل مناقش��ا با�جلسة الع

 126املادة 

يضع مكتب ا�جلس الوسائل املادية والبشر�ة الالزمة، بما �� ذلك ا�خ��ات واالستشارات 

املطلو�ة، رهن إشارة مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة ال�ي يحد��ا، من أجل مساعد��ا 

 ع�� إنجاز املهمة املسندة إل��ا �� أحسن الظروف.
 

  لقة بالشؤون اإلفر�قيةالفرع الثا�ي: ا�جموعة املتع
  127ملادة ا

�� إطار ا�حرص ع�� تقو�ة عالقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان اإلفر�قية 

 الذي أض�� خيارا اس��اتيجيا؛

و�عز�زا وإسهاما �� إنجاح مسار التعاون السيا��ي والنيا�ي واالقتصادي واالجتما��  

صر متينة ��جها املغرب ع�� مر السن�ن مع بلدان والثقا�� واألم�ي القائم ع�� روابط وأوا

 القارة اإلفر�قية؛

 واستشعارا بأهمية الدور املنوط بمجلس النواب �� رعاية هذه العالقات وتطو�رها؛

تحدث بقرار من املكتب مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة �سند لها مهمة التتبع �ختلف 

ليات املتاحة للمجلس ع�� مستوى التشريع مجاالت التعاون املغر�ي اإلفر�قي من خالل اآل

واملراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية ال��ملانية، و�حث �افة سبل الدعم 

 واتخاذ املبادرات الهادفة إ�� �عز�ز التضامن اإلفر�قي.
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�عد ا�جموعة تقار�ر وأبحاث ودراسات، كما تنظم ندوات علمية و�رملانية تخص القارة 

 قية والتعاون املغر�ي اإلفر�قي.اإلفر�

تضم ا�جموعة عضوا ع�� األقل عن �ل فر�ق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب 

 غ�� املنتسب�ن.
 

 الفرع الثالث: ا�جموعات املتعلقة بالشؤون الوطنية 

  والدولية والقانون الدو�� اإل�سا�ي
 128املادة 

��ا سياسة املغرب ا�خارجية القائمة ع�� االنفتاح �� نطاق الثوابت واملبادئ ال�ي تقوم عل

والتعا�ش والتواصل ب�ن مختلف الشعوب ونصرة القضايا العادلة ب�ل م�ان و�� نطاق 

الدبلوماسية ال��ملانية للمجلس ومراعاة الختصاص ال�جان الدائمة، تحدث مجموعات 

 عمل موضوعاتية مؤقتة، �ل �� مجال اختصاصها �ع�ى بــ:

 لوطنية األو�� للمغرب: قضية الوحدة ال��ابية للمملكة؛القضية ا -

 البناء املغار�ي؛ -

 التعاون العر�ي واإلسالمي واألورو�ي واألمر��ي واألسيوي؛ -

 القضية الفلسطينية العادلة؛ -

كما تحدث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق بالقانون الدو�� اإل�سا�ي، كمنظومة 

�حقوق اإل�سان؛ ت�ون من ب�ن وظائفها، كقوة اق��احية، مكملة ألح�ام القانون  الدو�� 

املساهمة �� مجال مالءمة التشريع املغر�ي مع أح�ام القانون الدو�� اإل�سا�ي و�شر 

 أح�امھ وال��وض بثقافتھ.

تقوم هذه ا�جموعات املوضوعاتية بالدراسات واألبحاث ال�ي ال �عود االختصاص ف��ا 

 �� والرقا�ي. لدور ال�جان الدائمة التشري

 تخضع هذه ا�جموعات لنفس األح�ام الواردة �� الفرع األول من هذا الباب.
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 : التواصل واإلعالم ال��ملا�يا�حادي عشرالباب 
 129املادة 

يحدد مكتب مجلس النواب �� مس��ل الوالية التشريعية إس��اتيجية لتواصل ا�جلس مع 

م وال�حافة ومختلف هيئات ومؤسسات ا�جتمع محيطھ ا�خار��، والسيما ما يتعلق باإلعال 

 وذلك وفق أح�ام الدستور والقوان�ن ا�جاري ��ا العمل. املد�ي

 الفرع األول: القناة ال��ملانية

 ∗130املادة 

 والهيأة العليا لالتصال السم�� البصري تحدث بتنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة 

 "قناة برملانية" �ع�ى بــــــ :

طة ا�جلس طبقا ملقتضيات الدستور والقوان�ن ا�جاري ��ا العمل والنظام�ن نقل أ�ش -

 الداخلي�ن للمجلس�ن مع مراعاة سر�ة أعمال ال�جن؛

طية نقل التجارب الدولية واأل�شطة ذات الطا�ع التق�ي ال�ي ��م ا�حياة ال��ملانية والديمقرا -

 والسياسية والثقافية والبيئية؛

 ياسية للشباب والنساء وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة؛دعم و��جيع املشاركة الس -

ف�ح ا�جال لتعميق مبدإ التعددية وتوسيع قاعدة املشاركة �� ا�حياة السياسية وذلك ع��  -

 برامج حوار�ة ووثائقية؛

                                                           
 :131و 130�� شأن املادت�ن  -∗ 

تنصان ع�� أنھ " تحدث بتنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة والهيأة العليا لالتصال السم�� البصري..."  131و 130حيث إن املادت�ن 

سا�ي �ن بتنسيق مع ا�ح�ومة والهيئة العليا لالتصال السم�� البصري بإعداد اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسوع�� أنھ "يقوم مكتبا ا�جلس

  للقناة ال��ملانية"؛

من الدستور منصوص عل��ا، ع�� ا�خصوص، ��  165وحيث إن االختصاصات امل��تبة عن املهام املسندة للهيأة املذ�ورة بمقت��ى املادة 

  املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السم�� البصري؛ 11.15من القانون رقم  7إ��  3املواد من 

اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسسا�ي  وحيث إنھ، ل�ن �ان �جلس النواب صالحية التنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة من أجل إعداد 

مع  تم من النظام الداخ��، فإن هذا التنسيق املسبق ال يمكن أن ي 130�ا �� املادة �غرض إحداث قناة برملانية �ع�ى با�جاالت املنصوص عل�

انون (البند األول) من الق 4من الدستور، و�سند إل��ا املادة  159هيأة ح�امة جيدة وتقن�ن تتمتع باالستقاللية املنصوص عل��ا �� الفصل 

املتعلقة بمجال االتصال السم�� البصري ومنحها، وهو اختصاص �سري  اختصاص تلقي طلبات ال��اخيص واألذون و التصار�ح 11.15

  مجال تطبيقھ ع�� القناة ال��ملانية أيضا؛

� غ�� مطابقت�ن للدستور، فيما نصتا عليھ من التنسيق مع الهيأة العليا لالتصال السم� 131و 130وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون املادتان 

 انية و�� إعداد إطارها القانو�ي و املا�� و املؤسسا�ي؛البصري �� إحداث القناة ال��مل
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 التعر�ف بإنجازات ا�جلس و�رامجھ وأهدافھ وتقر�ب املؤسسة التشريعية من املواطن؛ -

 سسات الدستور�ة ومجالس ا�ح�امة وهيئات ا�جتمع املد�ي.انفتاح املؤسسة ع�� املؤ  -

 ∗131املادة 

بإعداد  والهيئة العليا لالتصال السم�� البصري يقوم مكتبا ا�جلس�ن بتنسيق مع ا�ح�ومة 

 اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسسا�ي للقناة ال��ملانية.

 الفرع الثا�ي: اإلعالم ال��ملا�ي
 132املادة 

يجية التواصل املعتمدة من طرف مكتب مجلس النواب، �عقد رئيس ا�جلس دعما إلس��ات

ندوة �حفية �� ��اية �ل دورة يقدم خاللها لل�حافة ووسائل اإلعالم، حصيلة أعمال 

 ا�جلس التشريعية والرقابية وتقييم السياسات العمومية وأ�شطتھ الدبلوماسية.

 يصدر املكتب بالغا �حفيا عقب �ل اجتماع.

 

 

 133ادة امل

ينظم رئيس ا�جلس اإلجراءات ا�خاصة بمتا�عة �شر وإذاعة ما يجرى �� ا�جلسات العلنية 

للمجلس و�جانھ عن طر�ق وسائل اإلعالم ا�ختلفة، وذلك لضمان �سهيل مهمة ممث�� هذه 

 .الوسائل �� النشر أو اإلذاعة بدقة ملا يجرى من مناقشات

                                                           
 :131و 130�� شأن املادت�ن  -∗ 

تنصان ع�� أنھ " تحدث بتنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة والهيأة العليا لالتصال السم�� البصري..."  131و 130حيث إن املادت�ن 

سا�ي هيئة العليا لالتصال السم�� البصري بإعداد اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسوع�� أنھ "يقوم مكتبا ا�جلس�ن بتنسيق مع ا�ح�ومة وال

  للقناة ال��ملانية"؛

من الدستور منصوص عل��ا، ع�� ا�خصوص، ��  165وحيث إن االختصاصات امل��تبة عن املهام املسندة للهيأة املذ�ورة بمقت��ى املادة 

  ملتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا لالتصال السم�� البصري؛ا 11.15من القانون رقم  7إ��  3املواد من 

اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسسا�ي  وحيث إنھ، ل�ن �ان �جلس النواب صالحية التنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة من أجل إعداد 

مع  تم ام الداخ��، فإن هذا التنسيق املسبق ال يمكن أن يمن النظ 130�غرض إحداث قناة برملانية �ع�ى با�جاالت املنصوص عل��ا �� املادة 

انون (البند األول) من الق 4من الدستور، و�سند إل��ا املادة  159هيأة ح�امة جيدة وتقن�ن تتمتع باالستقاللية املنصوص عل��ا �� الفصل 

السم�� البصري ومنحها، وهو اختصاص �سري اختصاص تلقي طلبات ال��اخيص واألذون و التصار�ح املتعلقة بمجال االتصال  11.15

  مجال تطبيقھ ع�� القناة ال��ملانية أيضا؛

� غ�� مطابقت�ن للدستور، فيما نصتا عليھ من التنسيق مع الهيأة العليا لالتصال السم� 131و 130وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون املادتان 

 قانو�ي و املا�� و املؤسسا�ي؛البصري �� إحداث القناة ال��ملانية و�� إعداد إطارها ال
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 134املادة 

لل�حافة ت�ون مجهزة ب�ل وسائل التواصل واالتصال يخصص مكتب ا�جلس قاعة 

السم�� والبصري، كما يتم اعتماد ال�حفي�ن �� إطار نظام خاص يحدده مكتب 

ا�جلس، و�تم إخبار ال�حفيات وال�حفي�ن ب�ل أ�شطة ا�جلس بواسطة الرسائل 

 النصية لتمكي��م من �غطية �ل أشغال ا�جلس.

 135املادة 

ات النيابية أن �عقد بمناسبة األ�شطة ال�ي تقوم ��ا، و�� ��اية �ل يمكن للفرق وا�جموع

 دورة، ندوة �حفية ت��ز ف��ا مواقفها �� �ل القضايا ال�ي تدارسها ا�جلس.

و�قوم رؤساء ال�جان بتقديم تصر�حات �حفية عقب ان��اء أشغالها املتعلقة بالتشريع 

 مال ال�جان الدائمة.واملراقبة والدبلوماسية مع مراعاة مبدأ سر�ة أع

 136املادة 

 تمنح جائزة سنو�ة لل�حافة ال��ملانية تنظم مسطر��ا بقرار ملكتب مجلس النواب.
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 الفرع الثالث: التواصل مع ا�جتمع املد�ي

 137املادة 

يقوم مجلس النواب �� إطار مبدأ االنفتاح والتواصل ا�خار�� ع�� إقامة �عاون مع هيئات 

دف إ�� التعر�ف بإنجازات ومشاريع مجلس النواب، كما ��دف إ�� االستماع ا�جتمع املد�ي ��

 والتفاعل اإليجا�ي مع ا�شغاالت هذه الهيئات.

يحدد مكتب ا�جلس كيفيات تحقيق هذه األهداف ع�� برنامج خاص �عده �شراكة و�شاور 

 مع الهيئات املعنية.
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 ا�جزء الثالث: تنظيم أعمال ا�جلس

 يد جدول أعمال ا�جلسالباب األول: تحد

 138املادة 

 يتضمن جدول أعمال ا�جلس ما ي��:

 مشاريع القوان�ن؛ -

مق��حات القوان�ن بما ف��ا تلك ال�ي تتقدم ��ا املعارضة و�خصص لذلك يوم واحد ع��  -

 األقل �� الشهر؛

 األسئلة الشفهية �� ا�جلسة األسبوعية؛ -

 من الدستور؛ 100�ا �� الفصل األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املنصوص عل� -

 من الدستور؛ 101ا�حصيلة املرحلية ل�ح�ومة املنصوص عل��ا �� الفصل  -

 من الدستور؛ 101مناقشة السياسات العمومية وتقييمها املنصوص عل��ا �� الفصل  -

من  170إ��  161تقار�ر املؤسسات والهيئات الدستور�ة املنصوص عل��ا �� الفصول من  -

 الدستور.

 ر �جنة مراقبة املالية العامة.تقار� -

 القضايا األخرى املعروضة، أو ا�حالة ع�� مكتب ا�جلس. -

 139املادة 

جدول أعمالھ، و يتضمن هذا ا�جدول مشاريع القوان�ن ومق��حات  يضع مكتب مجلس النواب

القوان�ن باألسبقية ووفق ال��تيب الذي تحدده ا�ح�ومة طبقا ملقتضيات الفصل الثا�ي 

 من هذا النظام الداخ��. 67ن�ن من الدستور مع مراعاة املادة والثما

يطلع رئيس ا�جلس رؤساء ال�جان املعنية باألمر ورؤساء الفرق ورؤساء ا�جموعات النيابية 

   والنواب غ�� املنتسب�ن ع�� مشاريع ومق��حات القوان�ن امل�جلة �� جدول األعمال.
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 140املادة 

دول أعمال ا�جلس طبقا ملقتضيات الفصل الثا�ي والثمان�ن من إذا طلبت ا�ح�ومة �غي�� ج

مكتب ا�جلس  أو نقص أو تبديل نص أو عـدة نصوص، فإن الرئيس يطلع الدستور، بز�ادة

 ندوة الرؤساء بذلك.  ليضع جدول أعمال تكمي��، ويشعر  ع�� ذلك فورا

 141املادة 

أعمال تكمي�� وطلب رئيس �جنة  إذا اجتمع مكتب ا�جلس لتعديل جدول األعمال بجدول 

دائمة أو رئيس فر�ق أو مجموعة نيابية ��جيل مشروع أو مق��ح قانون أو قضية سبق 

دراس��ا من لدن إحدى ال�جان، يتع�ن ع�� املكتب أن يبت �� الطلب، و �شعر ندوة الرؤساء 

 82�� من الفصل بقراره  مع مراعاة أن يتم ذلك بتنسيق مع ا�ح�ومة وفقا ألح�ام الفقرة األو 

 من الدستور.
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 الباب الثا�ي: س�� ا�جلسات العامة

 الفرع األول: عقد ا�جلسات
 142املادة 

�عقد ا�جلس جلساتھ العامة �� �ل أيام العمل، ولھ أن �عقدها بصفة استثنائية خارجها �لما 

 اقتضت الضرورة ذلك.

 143املادة 

 جلسات مجلس النواب عمومية.

أن �عقد جلسات سر�ة، وذلك إما بطلب من رئيس ا�ح�ومة  أو بطلب  يمكن �جلس النواب

من ثلث أعضاء ا�جلس الذين يتحتم حضورهم �� قاعة ا�جلس ح�ن تقديم طل��م، و�جب 

 �� ا�جلسة. ع�� الرئيس أن ينادي ع�� �ل عضو م��م باسمھ ليتحقق من حضوره 

 .تنت�ي سر�ة ا�جلسة بمجرد ان��اء السبب الذي تطلب ذلك

يقرر ا�جلس �� موضوع �شر التقر�ر ال�امل الناتج عن مناقشات ا�جلسات السر�ة و�تخذ 

 هذا القرار بناء ع�� طلب من ا�ح�ومة أو من ثلث أعضاء ا�جلس �� هذا الشأن.
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 الفرع الثا�ي: نظام تدب�� قاعة ا�جلسات
 

 144املادة 

واملدعو�ن؛ ثم ملوظفي ا�جلس  ال يجوز دخول قاعة ا�جلسات إال للنواب وألعضاء ا�ح�ومة

 واملصور�ن املرخص لهم بذلك.

ال يجوز للمصور�ن االستمرار �� عملية التصو�ر داخل القاعة �عد انطالق أشغال ا�جلسات 

 العامة.

يضع مكتب ا�جلس تقسيما داخليا لقاعة ا�جلسات �� بداية الف��ة النيابية من الوالية 

 التشريعية و�� منتصفها.

س ا�جلس رؤساء الفرق وا�جموعات النيابية لالل��ام بأماكن ا�جلوس ا�خصصة يدعو رئي

 ألعضاء فرقهم ومجموعا��م.

 .أو مجموعة نيابية غ�� املنتسب�ن ألي فر�ق  مكتب ا�جلس أماكن جلوس النواب  يحدد

ل��ا، يجلس النائبات والنواب �� ا�جانب ا�خصص للفر�ق أو ا�جموعة النيابية ال�ي ينتمون إ 

و�حدد الفر�ق أو ا�جموعة النيابية املقعد ا�خاص ب�ل نائبة أو نائب تا�ع لهما و�بلغ موقعھ إ�� 

مكتب ا�جلس ؛ و�حدد املكتب املقاعد ا�خاصة بالنواب غ�� املنتسب�ن للفرق أو للمجموعات 

 النيابية.

 يجلس أعضاء ا�ح�ومة �� امل�ان ا�خصص لهم.

لدبلوماسي�ن وال�حافي�ن املعتمدين وال�حافة األجنبية و يحدد الرئيس م�انا مخصصا ل

 .أماكن للعموم

 145املادة 

يتع�ن ع�� جميع األ�خاص من غ�� أعضاء ا�جلس وأعضاء ا�ح�ومة الذين يحضرون 

من هذا النظام الداخ�� وأال يصدر ع��م، تحت  44ا�جلسات أن يل��موا بمقتضيات املادة 

 ات، أي تصرف من شأنھ أن يخل بالنظام داخل القاعة.طائلة إخراجهم من قاعة ا�جلس

وألجل ذلك، يقوم األعوان امل�لفون بالسهر ع�� النظام بأمر من الرئيس بإخراج �ل �خص  

من العموم يخل بالنظام داخل القاعة، و�حال ع�� رئيس شرطة ا�جلس �ل �خص من 

 العموم يحاول أن �عرقل املناقشات.
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 �� ا�جلسات العامةالفرع الثالث: ا�حضور 
 146املادة 

يجب ع�� النائبات والنواب حضور جميع ا�جلسات العامة، وع�� من أراد االعتذار أن يوجھ 

 رسالة إ�� رئيس ا�جلس مع بيان العذر، قبل ا�عقاد ا�جلسة العامة.

 داخ��.من هذا النظام ال 105وال �عت�� أي عذر مقبوال إال �� ا�حاالت املنصوص عل��ا �� املادة 

 تضبط الئحة حضور النائبات والنواب بأي وسيلة �عتمدها املكتب. 

 وتنشر الئحة ا�حاضر�ن واملتغيب�ن �� النشرة الداخلية للمجلس وموقعھ اإللك��و�ي.

 147املادة 

 إذا ثبت �غيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجھ الرئيس تنب��ا كتابيا إليھ.

بدون عذر عن جلسة عامة �� نفس الدورة، يوجھ إليھ الرئيس تنب��ا  وإذا ثبت �غيبھ مرة ثانية

 كتابيا ثانيا و يأمر بتالوة اسمھ �� افتتاح ا�جلسة العامة املوالية.

و�� حالة ثبوت �غيبھ بدون عذر للمرة الثالثة أو أك�� �� نفس الدورة، يقتطع من التعو�ضات 

 .ام ال�ي وقع خاللها التغيب بدون عذر مقبول الشهر�ة املمنوحة لھ مبلغ ما�� بحسب عدد األي

تنشر هذه اإلجراءات �� ا�جر�دة الرسمية لل��ملان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعھ 

 اإللك��و�ي.

تتم جميع التبليغات إ�� النائب أو النائبة املتغيب(ة) بمقر فر�قھ (ها) أو مجموعتھ(ها) 

 مجلس النواب.النيابية أو بالعنوان املصرح بھ لدى إدارة 
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 الفرع الرا�ع: اإلشراف ع�� س�� ا�جلسات العامة
 148املادة 

ويعلن عن اختتامها، ويسهر ع�� حسن س�� املناقشات، وتطبيق   يفتتح الرئيس ا�جلسة

النظام الداخ�� و�حافظ ع�� النظام، كما يمكنھ أن يوقف أو يرفع ا�جلسة �� أي وقت، وكذا 

 �� ا�حالت�ن التاليت�ن:

 داء الصالة،أل -أ 

إذا طلب أحد رؤساء الفرق أو ا�جموعات النيابية رفعها قصد التشاور، ملدة أقصاها -ب 

 عشر دقائق ملرة واحدة خالل ا�جلسة نفسها.

 149املادة 

 و�مكنھ ��مھ، ال�ي باملراسالت األعمال، جدول  �� الشروع قبل علما، ا�جلس يحيط الرئيس

ع�� األعضاء، كما يأمر بتوزيع �ل وثيقة أو تقر�ر  وزيعهاوت بطبعها أن يأمر االقتضاء عند

 جاهز يتعلق بنقطة مدرجة �� جدول أعمال ا�جلسة العامة.

 

 الفرع ا�خامس: نظام تناول ال�لمة
 150املادة 

ع�� النائبات والنواب الراغب�ن �� تناول ال�لمة أن ��جلوا أسماءهم لدى الرئيس قبل افتتاح 

 ناداة عل��م قصد تناول ال�لمة بالتوا��.ا�جلسة، الذي يرتب امل

 ال يمكن تناول ال�لمة إال �عد موافقة الرئيس.

 تلقى ال�لمات من املقاعد أساسا ومن املنصة بإذن من الرئيس.

يمكن للرئيس، بكيفية استثنائية، أن يأذن لرؤساء ال�جن الدائمة أو مقرر��ا تناول ال�لمة �� 

ت �� قضايا سبق أن عرضت �� ال�جن ال�ي �عن��م �لما دعت ا�جلسات العامة لتقديم توضيحا

 الضرورة إ�� ذلك.

 151املادة 

�عطى األسبقية �� تناول ال�لمة ل�ل تنبيھ يرمي إ�� التذك�� بضوابط س�� ا�جلسة أو بتطبيق 

مقتضيات هذا النظام الداخ��، و�� هذه ا�حالة يتم تناول ال�لمة �� ش�ل "نقطة نظام" بإذن 

 ئيس �� دقيقة واحدة و�عطى ف��ا األسبقية لرؤساء الفرق.من الر 
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إذا تب�ن أن ال�لمة ال عالقة لها بالنظام الداخ�� أو س�� ا�جلسة وجب ع�� الرئيس أن يوقف 

 املت�لم فورا و�أمر ��حب كالمھ من محضر ا�جلسة.

 152املادة 

 لألسئلة ا�خصصة يةاألسبوع ا�جلسة ��اية �� الكالم تناول  �� ا�حق والنواب للنائبات

 الوط�ي العام الرأي وإخبار عليھ الضوء إلقاء �ستلزم وطارئ  عام موضوع �� للتحدث الشفهية

 .بھ

 قبل من الواردة بالطلبات كتابة ا�جلس رئيس بإشعار النيابية أو ا�جموعة الفر�ق رئيس يقوم

 التحدث بطلب واملتعلقة ابيةالنائبات والنواب املنتم�ن أو املنتسب�ن للفر�ق أو ا�جموعة الني

 .األقل ع�� ساعة 24ا�جلسة  افتتاح قبل وطارئ  عام موضوع ��

 رئيس إ�� مباشرة طلبا��م املنتسب�ن ألي فر�ق أو مجموعة نيابية غ�� والنواب النائبات يوجھ

 .ا�جلس

 .معها باتفاق املواضيع وت��مج الطلبات املذ�ورة بموضوع ا�ح�ومة بإشعار ا�جلس رئيس يقوم

 النائبات قبل من املثارة القضايا �� وتوضيحات و�يانات بمعطيات اإلدالء �� ا�حق ل�ح�ومة

 . والنواب

 .دقيقة عشرة ستة أقصاها إجمالية زمنية حصة الغاية لهذه تخصص

 األغلبية من اثن�ن ومتحدث�ن املعارضة من اثن�ن متحدث�ن �� املتدخل�ن عدد بالتناوب يحدد

 املنتسب�ن. غ�� والنواب النائبات حقوق  مراعاة مع النيابية وا�جموعات لفرق ا ب�ن بالتناوب

 .جلسة �ل بداية قبل الئحة املتحدث�ن عليھ بناء املكتب و�حدد

 بالنسبة ا�حصة ونفس والنواب للنائبات بالنسبة اثنتان دقيقتان موضوع ل�ل يخصص

 .ل�ح�ومة

ضافية كتابة لدى رئيس ا�جلس �عممها ع�� يمكن ل�ح�ومة عند االقتضاء اإلدالء بمعطيات إ

 .رؤساء الفرق وا�جموعات النيابية وفق املساطر املعمول ��ا

إذا �عذر برمجة طلبات التحدث �� موضوع عام وطارئ �� األسبوع األول من الطلب ت��مج هذه 

الية األخ��ة �� األسبوع املوا��، مع مراعاة املقتضيات املرتبطة با�حصة الزمنية اإلجم

 ا�خصصة لهذه الطلبات. 
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 153املادة 

 املدة يتجاوزوا أن للمتدخل�ن محددة، اليجوز  زمنية مدة للمناقشات تخصص عندما

 .ا�خصصة لهم

يمكن للرئيس أن يأذن �� شرح موجب التصو�ت ملن طلبھ من النواب ملدة ال تتعدى خمس 

ألعمال، إذا �علق األمر بمناقشة لم دقائق، �� غ�� املناقشات ا�حددة زمنيا �� نطاق جدول ا

 .يحدد ف��ا وقت الكالم

 154 املادة

 الوقت جاوز  أو إذن، بدون  ت�لم أو بالكالم، فيھ لھ املأذون  املوضوع عن خرج نائب أو نائبة �ل

 :�لها أو �عضها التالية اإلجراءات حقھ �� يتخذ الرئيس لھ، ا�حدد

 بالنظام؛ تذك��ه .1

 لكالم؛ا �� االس��سال من منعھ .2

 .الصوت مك�� إقفال .3

 الفرع السادس: ضبط محاضر ا�جلسات العامة
 

 155املادة 

من هذا النظام الداخ��، �عد ا�حاضر ا�خاصة بمناقشات ا�جلسات  49طبقا ألح�ام املادة 

 العامة تحت إشراف أمناء ا�جلس.

  ويستعان، من أجل ذلك، بالتكنولوجيات ا�حديثة والوسائل السمعية البصر�ة.

 توزع هذه ا�حاضر طبقا للشروط ا�حددة من لدن مكتب ا�جلس.

تنشر محاضر مناقشات ا�جلسات العامة برم��ا با�جر�دة الرسمية لل��ملان طبقا ألح�ام 

 من هذا النظام الداخ��.  143من الدستور، مع مراعاة أح�ام املادة  68الفصل 
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 الفرع السا�ع: مسطرة التصو�ت
 156املادة 

من الدستور، التصو�ت حق �خ��ي ل�ل نائبة ونائب، وال يمكن  60ح�ام الفصل طبقا أل 

 تفو�ضھ.

�عت�� االق��اع �حيحا أيا �ان عدد ا�حاضر�ن، إال �� ا�حاالت ال�ي يوجب ف��ا الدستور أغلبية 

 معينة.

 157املادة 

أن التصو�ت ي�ون التصو�ت علنيا برفع اليد أو بواسطة ا�جهاز اإللك��و�ي املعد لذلك، غ�� 

 .ي�ون سر�ا إذا �علق األمر بتعيينات �خصية

ال يمكن تناول ال�لمة أثناء عملية التصو�ت إال إذا �علق األمر بنقطة نظام من أجل التنبيھ إ�� 

 خلل �� العملية املذ�ورة.

 158املادة 

 يبت ا�جلس بتصو�ت واحد، �� النص املتناقش فيھ،من الدستور،  83طبقا ألح�ام الفصل 

�لھ أو �عضھ إذا ما طلبت ا�ح�ومة ذلك، مع االقتصار ع�� التعديالت املق��حة أو املقبولة من 

 .قبلها، و�إم�ان ا�جلس أن �ع��ض ع�� هذه املسطرة بأغلبية أعضائھ

 159املادة 

أو يتم التصو�ت باالق��اع العل�ي وجو�ا �� ا�حاالت ال�ي �ش��ط ف��ا الدستور أغلبية معينة، 

 من هذا النظام الداخ��. 250ا�ح�ومة  منحها الثقة مع مراعاة أح�ام املادة  طلب عند

 يتم التصو�ت �� ا�حاالت املذ�ورة تحت مراقبة األمناء.

 .�علن الرئيس عن نتائج االق��اع �عد إجراء عملية التصو�ت

 160املادة 

ائبة أو نائب عندما يتعلق األمر بتعيينات �خصية يتم التصو�ت السري كتابة بوضع �ل ن

 بطاقة اق��اع �� الصندوق ا�خصص لذلك تحت مراقبة األمناء.

 161املادة 

يجب فحص قائمة املصوت�ن �� حالة التصو�ت السري إذا �ان هناك فرق ب�ن بطاقات 

التصو�ت من جهة وعدد املصوت�ن من جهة ثانية. و�� حالة استمرار الفرق �ش�ل يؤثر ع�� 

 . ئيس إعادة التصو�ت من جديدنتيجة االق��اع يقرر الر 
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 162املادة 

 ،" �ع�� عن املصادقة بلفظ " �عم

 ،" و�عدم املصادقة بلفظ " ال

 ." و�� حالة االمتناع بلفظ " ممتنع

 163املادة 

تتم املصادقة ع�� النصوص والقضايا املعروضة للتصو�ت إذا توفرت ع�� أغلبية األصوات 

 ينص ف��ا الدستور ع�� أغلبية معينة. املع�� ع��ا، باستثناء األحوال ال�ي

و�� حالة �عادل األصوات �عاد التصو�ت مرة ثانية، و�� حالة �عادل األصوات مرة أخرى فإن 

النص أو القضية املعروضة �عت��ان غ�� مصادق عل��ما. وإذا �علق األمر بالتعيينات 

سنا، فإن انتفى فارق ال�خصية و�عادلت األصوات �علن فائزا املر�حة أو املر�ح األصغر 

 السن مع التساوي �� األصوات يتم ال�جوء إ�� القرعة لإلعالن عن الفائز.

 164املادة 
 :�علن رئيس ا�جلسة عن نتائج االق��اع بكيفية إجمالية، بإحدى العبارت�ن التاليت�ن

 ..إن مجلس النواب صادق ع�� . -
 ...أو إن مجلس النواب لم يصادق ع��  -
 عالن عن نتائج االق��اع بالتفصيل، أعلن ع��ا كما ي��:وإذا طلب منھ اإل  -
 عدد املصوت�ن باملوافقة �ساوي كذا ؛ -
 عدد املصوت�ن باملعارضة �ساوي كذا ؛  -
 .عدد املمتنع�ن عن التصو�ت �ساوي كذا -

 .ال يقبل أي �غي�� �� التصو�ت �عد اختتام عملية التصو�ت
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 الباب الثالث: التنب��ات والتأديبات
 165املادة 

اإلجراءات التأديبية ال�ي يمكن اتخاذها تجاه أعضاء ا�جلس �� ا�جلسات العامة وجلسات 

 ال�جان ��:

 التذك�� بالنظام ؛ .1

 التنبيھ ؛ .2

 .التنبيھ مع اإل�عاد املؤقت .3

�عت�� هذه اإلجراءات التأديبية مؤقتة بطبيع��ا، و�نت�ي مفعولها بان��اء ا�جلسة أو االجتماع 

من هذا النظام  168و  167خالفة، دون اإلخالل بمقتضيات املادت�ن الذي وقعت فيھ ا�

 .الداخ��

 166املادة 

 : بالنظام و�ذكر وحده؛ الرئيس صالحيات من بالنظام التذك��

 .بالنظام مخل �شويش أو عرقلة بأية قام نائب أو نائبة �ل -

 .الرئيس من إذن بدون  ال�لمة تناول  نائب أو نائبة �ل -

 167املادة 

 :التاليت�ن ا�حالت�ن �� النائب أو النائبة إ�� التنبيھ الرئيس يوجھ

كر إذا -
ُ
 مرت�ن؛ بالنظام ذ

 .ا�جلس أعضاء من أك�� أو عضوا هدد أو قذف أو سب إذا -
 .واحد شهر ملدة لھ املمنوح التعو�ض ر�ع اقتطاع النائب أو للنائبة التنبيھ توجيھ عن ي��تب

 168املادة 

 ا�حاالت إحدى �� النائب أو النائبة إ�� االجتماع عن املؤقت اإل�عاد مع التنبيھ الرئيس يوجھ

 :تيةآلا

 ا�جلس؛ عمل عرقلة إ�� يؤدي �ش�ل حقھ �� املتخذة للعقو�ة يمتثل لم إذا -

 ؛ �جنة جلسة أو عامة جلسة أثناء العنف استخدم إذا -

 .لرئيسھ أو للمجلس، مهينة تصرفات عنھ صدرت إذا -
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 اثن�ن شهر�ن ملدة لھ املمنوح التعو�ض نصف اقتطاع املؤقت �عاداإل مع التنبيھ عن ي��تب

الداخ�� املتعلق بمدونة السلوك  النظام هذا من التاسع ا�جزء بمقتضيات اإلخالل دون 

 واألخالقيات ال��ملانية.

 .ف��ا اتخذ الذي ا�جلسة بان��اء املؤقت اإل�عاد هذا و�نت�ي

 169املادة 

 الرئيس يرفع حقھ، �� املتخذة التأديبية لإلجراءات النائب أو النائبة امتثال عدم حالة ��

 ضرورة يرى  ال�ي اإلجراءات ا�جلس ع�� ليق��ح املكتب و�جتمع ا�عقادها، حالة �� ا�جلسة

 .ا�خالف العضو حق �� تطبيقها

 



75 
 

 ا�جزء الرا�ع: التشريع 

 الباب األول: أح�ام عامة
 170املادة 

شريع �� ا�جاالت واملواد ال�ي يختص ��ا القانون طبقا ألح�ام يمارس مجلس النواب سلطة الت

والقوان�ن التنظيمية حسب  الدستور، ووفق املساطر والضوابط املنصوص عل��ا �� الدستور 

و�� هذا النظام الداخ�� مع مراعاة الصالحيات ا�خولة �جلس املستشار�ن بموجب ا�حالة 

 األح�ام املذ�ورة.

 171املادة 

جلس وع�� �ل �جنة من ال�جان الدائمة عند دراسة ومناقشة والتصو�ت ع�� أي ع�� ا�

مشروع أو مق��ح قانون أو أي مشروع �عديل، مراعاة أح�ام الدستور والقوان�ن التنظيمية 

  والقرارات الصادرة عن ا�حكمة الدستور�ة، وضوابط هذا النظام الداخ��.
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 ن�نالباب الثا�ي: مشاريع ومق��حات القوا

 الفرع األول: اإليداع واإلحالة
 172املادة 

 من الدستور، تودع لدى مكتب ا�جلس:  78تطبيقا ألح�ام الفصل 

مشاريع القوان�ن التنظيمية ومشاريع القوان�ن األخرى املقدمة من لدن ا�ح�ومة، أو تلك  -

 ا�حالة إ�� ا�جلس من قبل مجلس املستشار�ن �عد التصو�ت عل��ا؛

وان�ن التنظيمية ومق��حات القوان�ن األخرى املقدمة من لدن النائبات مق��حات الق -

 والنواب، أو تلك ا�حالة إليھ من قبل مجلس املستشار�ن �عد التصو�ت عل��ا.

و�تم إيداع أو إحالة املشاريع واملق��حات املذ�ورة، حسب ا�حالة، مرفوقة بمذكرة التقديمية، 

 ورقيا وع�� حامل إلك��و�ي.

ة اإلحالة من مجلس املستشار�ن، يجب أن ترفق بالتقار�ر املتعلقة ��ا، وال�ي أعد��ا و�� حال

 ال�جنة الدائمة املعنية.

كما تودع باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب مق��حات القوان�ن التنظيمية املقدمة من 

 من الدستور. 85طرف أعضاء مجلس املستشار�ن.طبقا ألج�ام الفصل 

 173املادة 

مكتب ا�جلس فور توصلھ بمشاريع ومق��حات القوان�ن ال�ي تم إيداعها لديھ أو إحال��ا يقوم 

 إ�� ا�جلس، بتوزيعها ع�� جميع النائبات والنواب ورقيا أو ع�� حامل إلك��و�ي.

 174املادة 

يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس املستشار�ن بصفة دائمة ومنتظمة ب�ل 

 ن تم إيداعھ لدى مكتب ا�جلس.مشروع أو مق��ح قانو 

 175املادة 

إذا الحظ مكتب ا�جلس أو ال�جنة الدائمة املعنية أن مق��ح قانون يتضمن مضمون مق��ح 

قانون آخر أحيل ع�� مجلس املستشار�ن، أحاط رئيس  مجلس النواب علما رئيس مجلس 

ن لدن ا�جلس الذي أودع املستشار�ن بذلك. و�� حالة االتفاق ع�� املالحظة، يدرس املق��ح م

لديھ أوال، وتتوقف الدراسة والبت �� ا�جلس الذي أحيل عليھ املق��ح الحقا، داخل أجل 

 متفق عليھ ب�ن مكت�ي ا�جلس�ن.
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 176املادة 

يحيل رئيس ا�جلس مق��حات القوان�ن املقدمة من لدن النائبات والنواب إ�� ا�ح�ومة عشرة 

 الدائمة ا�ختصة.أيام قبل إحال��ا ع�� ال�جان 

 �عد انصرام األجل، أمكن ل�جنة الدائمة برمجة دراس��ا.

 يحيط رئيس ا�جلس ا�ح�ومة علما بتار�خ وساعة املناقشة �� ال�جنة.

 177املادة 

ل�ح�ومة أن ��حب أي مشروع قانون �� أي مرحلة من مراحل املسطرة قبل تمام املوافقة 

 جلس النواب .معليھ من قبل 

 178املادة 

يمكن لصاحب أو أ�حاب �ل مق��ح قانون أو املوقع األول عليھ أن ��حبھ �� أي وقت قبل 

 املوافقة عليھ �� القراءة األو�� من طرف ا�جلس.

وإذا وقع ال�حب خالل املناقشة �� جلسة عامة، وع�� أحد النواب عن تبنيھ لھ �ستمر 

 املناقشة.

ائبة أو نائب أل�� انتخابھ أو قدم استقالتھ أو جميع املق��حات التشريعية املقدمة من لدن ن

تو�� أو أقيل أو جرد من العضو�ة ألي سبب من األسباب املنصوص عل��ا �� الدستور 

والقانون التنظي�ي �جلس النواب، تصبح غ�� مقبولة، ما لم يتب��ا عضو آخر، وذلك �� أجل 

 ال يتجاوز ثمانية أيام من تار�خ إعالن الشغور.

ح قانون رفضھ ا�جلس ال يمكن إعادة تقديمھ إال �عد م��ي سنة �شريعية ع�� و�ل مق�� 

 األقل.

 179املادة 

 : الدستور  من 80 الفصل ملقتضيات تطبيقا
 إيداعھ تم قانون  مق��ح أو مشروع �ل ا�ختصة الدائمة ال�جنة ع�� ا�جلس رئيس يحيل -

 مكتب ا�جلس مرفوقا بالوثائق ذات الصلة؛ لدى
 .الدورات ب�ن الفاصلة الف��ات خالل ال�جان عمل �ستمر -

 .أك�� أو �جنت�ن ب�ن االختصاص حول  تنازع �ل �� ا�جلس مكتب يبت
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 الفرع الثا�ي: األشغال التشريعية ل�جان

 املسطرة واآلجال 
 180املادة 

 ظرف �� عل��ا املعروضة القوان�ن ومق��حات مشاريع دراسة ال�جان الدائمة م�اتب ت��مج

 بذلك بواسطة رئيس ا�جلس. ا�ح�ومة إخبار و�تم اإلحالة عل��ا، تار�خ نم أسبوع

 عن كذا و ال�جنة ع�� أحيلت ال�ي النصوص جميع عن اجتماعها بداية �� ال�جنة رئيس �علن

 .النصوص تلك ع�� والتصو�ت ومناقشة لدراسة ال�جنة مكتب قررها ال�ي ال��مجة الزمنية

 : الدستور  من 82 الفصل مراعاة مع

 والتصو�ت تقديمها ومناقش��ا ل��مجة كقاعدة القوان�ن مق��حات إحالة تار�خ اعتماد يتم -

 عل��ا؛

 لدى أوال أودع الذي املق��ح مناقشة املوضوع نفس حول  أك�� أو مق��ح�ن وجود ال يوقف -

 ا�جلس؛ مكتب

 ،�شأنھ قانون  مق��ح تقديم سبق الذي املوضوع نفس �� قانون  مشروع إيداع يوقف ال -

 .املق��ح هذا مناقشة

 للنص الدراسة �� األسبقية �عطى واحد، موضوع ذات قوان�ن ومق��حات مشاريع إيداع وعند

ا�جلس ما لم يقرر هذا األخ�� خالف ذلك مع بيان  مكتب ع�� أوال الذي أودع التشري��

 .األسباب الداعية إ�� ذلك

 التمثيلية مراعاة مع القتضاء،ا عند �شري�� نص ل�ل خاصا مقررا الدائمة ال�جان �ع�ن

 .والتناوب، والذي يتع�ن عليھ إعداد تقر�ر ال�جنة

 181املادة 

مع مراعاة املقتضيات الواردة �� هذا الفرع وما لم يقرر مكتب ال�جنة بخالف ذلك تتم دراسة 

 النصوص التشريعية ا�حالة ع�� ال�جان الدائمة وفق ال��نامج الزم�ي التا��:

اقشة العامة توزع بالتمثيل النس�ي ب�ن الفرق وا�جموعات النيابية مع ساعات للمن 8 -

 مراعاة حقوق النواب غ�� املنتسب�ن؛

 ساعة تخصص لدراسة املواد؛ 48  -

 أيام ع�� األقل تخصص إليداع التعديالت والتصو�ت ع�� النص برمتھ. 3 -
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 182 املادة

 تالية :تنظر ال�جان �� النصوص املعروضة عل��ا وفقا للمسطرة ال

 ) التقـديم :1

 تبدأ املناقشة بتقديم النص من لدن :

ممثل ا�ح�ومة بالنسبة ملشروع القانون ا�حال إما مباشرة أو �عد موافقة مجلس  -

 املستشار�ن عليھ.

 مقرر ال�جنة ا�ختصة املع�ن، بالنسبة ملق��ح قانون ا�حال من مجلس املستشار�ن. -

 قانون.واضع أو ممثل واض�� مق��ح ال -

 ) املنـاقشة العامة :2

 ال يجوز ا�جمع ب�ن التقديم واملناقشة العامة إال إذا وافقت ال�جنة املعنية أو مكت��ا ع�� ذلك.

تجري مناقشة عامة إثر التقديم العام للنص يحصر خاللها رئيس ال�جنة قائمة املتدخل�ن، 

ح�ومة إذا �علق األمر بمشروع و�عطى ال�لمة عند ��اية التدخالت من أجل التعقيب ملمثل ا�

 قانون أو إ�� ممثل ا�ح�ومة وصاحب املق��ح إذا �علق األمر بمق��ح قانون.

 ) مناقشة املواد:3

 يتم تقديم مواد النص و مناقش��ا مادة مادة وعند االقتضاء مناقش��ا  بابا بابا أو فصال فصال.

 �� ال��اية.  حق التعقيب  و�بقى ل�جهة صاحبة النص

 التعديالت :  ) 4

�عد ان��اء املناقشة، يحدد مكتب ال�جنة موعد ا�جلسة املوالية لتقديم التعديالت كتابة و �� 

 ��خ �عدد أعضاء ال�جنة، و توزع �� ا�جلسة نفسها.

تجتمع ال�جنة �عد أر�ع و عشر�ن ساعة ع�� األقل ( أو أقل من ذلك إذا ما تم االتفاق ب�ن 

 � التعديالت املودعة.أعضاء مكتب ال�جنة) للنظر �

 �عديال.  تقدم التعديالت وتناقش، �عديال،

 ) التصو�ت :5

يتم التصو�ت ع�� �ل �عديل ع�� حدة ثم التصو�ت ع�� املادة كما عدلت  أو كما جاءت �� 

 مشروع أو مق��ح قانون ثم ع�� النص التشري�� برمتھ.
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 183املادة 

ة عل��ا �� أجل أقصاه ستون يوما، من تار�خ يتع�ن ع�� ال�جان النظر �� النصوص املعروض

 اإلحالة، لت�ون جاهزة لعرضها ع�� ا�جلسة العامة.

�� حالة انصرام األجل ا�حدد، يرفع رئيس ال�جنة تقر�را إ�� مكتب ا�جلس �شعره بأسباب 

اء عليھ التأخ��، و�ق��ح األجل الذي يراه مناسبا إل��اء الدراسة، ع�� أال يتجاوز ثالث�ن يوما؛ و�ن

 يقرر مكتب ا�جلس أجال جديدا للبت �� النص املعروض.

�عد انصرام األجل ا�جديد دون إتمام الدراسة، �عرض األمر ع�� ندوة الرؤساء، ال�ي ت�ون 

نتائج أعمالها موضوع مداوالت املكتب و�عرض خالص��ا ع�� ا�جلس �� جلسة عامة، للبت �� 

 موضوع النص املعروض ومآلھ.

 184املادة 

 النظام هذا من 112�� املادة  عل��ا املنصوص املقتضيات وفق تقار�رها الدائمة ال�جان �عد

 .الداخ��

 �� ا�جلسة مناقش��ا �� الشروع قبل ال�جان ع�� جميع أعضاء ا�جلس تقار�ر توزيع يجب

 يقرر  أن ا�خاصة �� ا�حاالت ا�جلس لرئيس األقل، و�مكن ع�� ساعة وأر�ع�ن ثمان ملدة العامة

 .وا�جموعات النيابية الفرق  رؤساء مع بتشاور  املدة هذه من أقل
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 : مناقشة مشاريع ومق��حات القوان�نالثالثالفرع 

 والتصو�ت عل��ا �� ا�جلسة العامة
 185املادة 

باستثناء ا�حاالت املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ��، ال يمكن أن �عرض للمناقشة و 

ما لم يكن من قبل موضوع تقر�ر �جنة   �ح قانون �� ا�جلسة العامةالتصو�ت مشروع أو مق�

 مختصة.

 186املادة 

 �شرع �� املناقشة باالستماع إ��:

ا�ح�ومة بالنسبة ملشروع القانون واملقرر املع�ن من لدن ال�جنة ا�ختصة بالنسبة ملق��ح -

 ح القانون.القانون ا�حال من مجلس املستشار�ن، أو واضع أو ممثل واض�� مق�� 

املقرر املع�ن من لدن ال�جنة ا�ختصة الذي يقدم م�خصا عنھ، وللرئيس صالحية تقدير -

 الوقت ا�خصص لتقديم التقار�ر.

 187املادة 

ال يمكن أن �عرض �عد ذلك للمناقشة و التصو�ت إال حالة واحدة �� الدفع �عدم القبول 

تعارض مع مقت��ى أو عدة مقتضيات الذي ي�ون الغرض منھ اإلقرار بأن النص املعروض ي

دستور�ة، و ال يتدخل �� مناقشتھ إال أحد املوقع�ن ع�� هذا الدفع وا�ح�ومة و رئيس أو مقرر 

ال�جنة ا�ختصة، و�نتج عن املصادقة ع�� الدفع �عدم القبول رفض النص املثار �شأنھ 

 الدفع. 

 188املادة 

و �عديل ال يدخل �� اختصاص السلطة يمكن ل�ح�ومة أن تدفع �عدم القبول �ل مق��ح أ

التشريعية, استنادا للفصل التاسع والسبع�ن من الدستور. وإذا لم يتوصل إ�� اتفاق �� هذا 

الشأن تتوقف املناقشة و�رفع الرئيس النازلة إ�� ا�حكمة الدستور�ة للفصل ف��ا طبقا ألح�ام 

 الفقرة الثانية من الفصل التاسع والسبع�ن من الدستور.
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 189املادة 

�عطى ال�لمة للنائبات والنواب ممث�� الفرق وا�جموعات النيابية واألعضاء غ�� املنتسب�ن 

الذين �جلوا أنفسهم للمشاركة �� املناقشة العامة حسب ال��تيب، ووفق اإلجراءات 

 من هذا النظام الداخ��. 150املنصوص عل��ا �� املادة 

 190املادة 

مادة أو �عديل من شأنھ أن يؤدي إ�� �غي�� مجرى املناقشة؛ و�تم يمكن طلب إرجاء البت �� 

حتما إرجاء البت بطلب من ا�ح�ومة أو بقرار من ال�جنة املعنية بدراستھ، و�� ا�حاالت األخرى 

 يرجع القرار إ�� الرئيس.

 191املادة 

�� مع يمكن للرئيس، ضمانا �حسن س�� املناقشات، أن �عرض ع�� ا�جلس إرجاع مادة أو أك

 التعديالت املتعلقة ��ا إ�� ال�جنة املعنية بالدراسة لتعيد التمعن �� دراس��ا.

 192املادة 

 إذا ان��ت املناقشة العامة، ال يمكن إعطاء ال�لمة ألي متدخل �عد ذلك.

غ�� أنھ، إذا طلب رئيس فر�ق أو مجموعة نيابية، أو رئيس �جنة دائمة، أو عشر أعضاء 

إرجاع النص الذي تمت مناقشتھ إ�� ال�جنة ا�ختصة إلعادة دراستھ، ا�جلس ع�� األقل، 

 عرض الطلب ع�� ا�جلس للبت فيھ. 

و�� حالة مصادقة ا�جلس ع�� الطلب املذ�ور، تتوقف املناقشة تلقائيا إ�� ح�ن تقديم ال�جنة 

 املعنية تقر�را جديدا �شأن هذا النص.

 اشرة �� مناقشة مواد النص.و�� حالة عدم املصادقة ع�� الطلب، �شرع مب

ال يجوز تقديم الطلب املذ�ور بخصوص نفس النص املعروض ع�� املناقشة والتصو�ت مرة 

 ثانية.

 193املادة 

 آخر أو مادة آخر ع�� التصو�ت �عد بأكملھ املق��ح أو املشروع نص ع�� التصو�ت �� �شرع

 .التعديل طر�ق عن إضافية مق��حة مادة

 فر�دة، مادة يتضمن مق��ح أو مشروع ع�� التصو�ت إجراء قبل إضافية دةما أية تقدم لم إذا

 مادة أي إ�حاق ذلك �عد يقبل وال بأكملھ، النص ع�� تصو�تا �عت�� املادة التصو�ت ع�� فإن

 .إضافية
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 194املادة 

 من الدستور، ألعضاء مجلس النواب ول�ح�ومة حق التعديل. 83تطبيقا ألح�ام الفصل 

افتتاح املناقشة ا�خاصة بمواد النص والتعديالت املتعلقة ��ا، أن �عارض �� ول�ح�ومة �عد 

بحث �ل �عديل قدم أمام ا�جلسة العامة ولم �عرض من قبل ع�� ال�جنة ال�ي �عي��ا األمر، و�� 

هذه ا�حالة، �عت�� التعديل غ�� مقبول. و�� حالة عدم معارضة ا�ح�ومة ع�� تقديم �عديل أو 

عرضها ع�� ال�جنة ال�ي �عن��ا األمر، يفتح باب املناقشة حول هذا التعديل  �عديالت لم �سبق

 �عده. 195أو التعديالت، وتطبق �شأ��ا مقتضيات املادة 

ال تقبل إال التعديالت املع�� ع��ا كتابة واملقدمة من لدن صاح��ا، أو ممثل واحد نيابة عن 

س مجلس النواب خالل أجل ال يتجاوز أ�حا��ا ع�� األقل، حسب ا�حالة، واملودعة لدى رئي

ساعة، قبل ا�عقاد ا�جلسة العامة ا�خصصة ملناقشة النص املع�ي ��ذه التعديالت  48

 والتصو�ت عليھ.

 195املادة 

 هذه بھ تتعلق الذي النص مناقشة ان��اء �عد مادة ب�ل املتعلقة التعديالت مناقشة �� �شرع

 التصو�ت �� �شرع ذلك و�عد األص��، النص ��ع التصو�ت قبل عل��ا التعديالت، و�صوت

 .حدة ع�� مادة �ل ع��

 196املادة 

 194التا�� مع مراعاة أح�ام املادة  ال��تيب حسب حولها املناقشة تجري  التعديالت �عددت إذا 

 :أعاله

 من املقدمة التعديالت ثم املعارضة، تقدمها ال�ي للتعديالت املناقشة، �� األسبقية �عطى -

 �جميع ال�لمة �عطى ا�حالة هذه و�� .واحد موضوع ع�� تنصب وال�ي النواب ثم با�� ةا�ح�وم

 .ال��تيب نفس وفق عل��ا التصو�ت بتعديالت، و�جري  املتقدم�ن

 للمناقشة املعروض النص حول  �عديال��م يقدموا أن األمر، �عن��م الذين للنواب يمكن -

 .ا ذات مضمون واحدواحدة، إذا �انت التعديالت املراد تقديمه دفعة

 أ�حاب من واحد إ�� باإلضافة ال�لمة �عطى ال املناقشة ع�� ما �عديل �عرض عندما -

 األمر آخر و�� االقتضاء؛ عند بدراستھ املعنية ال�جنة ملقرر  أو ولرئيس إال ل�ح�ومة التعديل،

 .للتعديل وآخر مؤ�د معارض واحد ملت�لم
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 197املادة 

التصو�ت ع�� مجموع مشاريع أو مق��حات قوان�ن، أن يقرر  يمكن للمجلس قبل الشروع ��

مناقشة ثانية حول مجموع النص أو جزء منھ، و�تم ذلك إما بطلب من ا�ح�ومة أو ال�جنة 

 املعنية بدراسة النص أو رئيس فر�ق أو عشر أعضاء ا�جلس.

 تجري املناقشة الثانية حتما إذا طلب��ا ا�ح�ومة أو ال�جنة ا�ختصة.

رجاع النصوص موضوع املناقشة الثانية إ�� ال�جنة ا�ختصة ال�ي يتع�ن عل��ا أن تقدم يتم إ

 تقر�را جديدا.

�عت�� رفض ا�جلس للتعديالت املقدمة خالل املناقشة الثانية بمثابة تأكيد للقرار الذي اتخذه 

 املناقشة األو��. ا�جلس خالل
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 الباب الثالث: أسلوب املصادقة ا�ختصر
 198املادة 

أن يطلب   لرئيس مجلس النواب أو ا�ح�ومة أو رئيس ال�جنة ا�ختصة أو رئيس فر�ق نيا�ي

 خالل ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مق��ح قانون حسب أسلوب املصادقة ا�ختصر.

ال يقبل الطلب إال إذا �ان ��م نصا لم يدرس �عد �� ال�جنة،أو قدم من لدن رئيس ال�جنة 

 ر��ا.ا�ختصة �عد استشا

�شرع �� تنفيذ األسلوب ا�ختصر للمصادقة ما لم يقدم أي اع��اض �� شأنھ أثناء ا�عقاد ندوة 

 الرؤساء.

 199املادة 

 �علن الرئيس عن هذا الطلب و�أمر بنشره وتوزيعھ ع�� النواب، و�تم إشعار ا�ح�ومة بھ.

داء من يوم اإلخبار بھ و�عد املناقشة إال �عد م��ي ثالثة أيام �املة ع�� األقل، ابت  ال �شرع ��

 توزيع التقر�ر ا�خاص بھ.

ال يمكن أن ي�ون النص املطلوب �شأنھ اعتماد أسلوب املصادقة ا�ختصر موضوعا 

 للمبادرات املتعلقة بملتمسات اإلرجاع إ�� ال�جنة أو تأجيل البت أو عدم املناقشة.

 200املادة 

ع�� اعتماد أسلوب املصادقة ا�ختصر، وذلك ل�ح�ومة ول�ل نائبة أو نائب ا�حق �� االع��اض 

ابتداء من تار�خ اإلعالن إ�� حدود الساعة السادسة مساء عشية يوم املناقشة ع�� أ�عد 

 تقدير.

يوجھ االع��اض إ�� رئيس ا�جلس الذي يبلغھ فورا إ�� ا�ح�ومة وال�جنة املعنية ورؤساء 

 الفرق، كما يأمر بنشره وتوزيعھ.

العادية ملناقشة النصوص التشريعية ��   النص ملقتضيات املسطرة  يخضع�� حالة االع��اض 

 ا�جلسة العامة.

 201املادة 

 تقبل التعديالت املقدمة من لدن النواب إ�� ح�ن ان��اء األجل ا�حدد لالع��اض.

إذا ما قدمت ا�ح�ومة �عديال �عد انصرام أجل االع��اض، ��حب النص من جدول األعمال؛ 

ا�جلسة املوالية، و تجري املناقشة حينئذ طبقا ملقتضيات املسطرة   ول أعمالوي�جل �� جد

 العادية ملناقشة النصوص التشريعية �� ا�جلسة العامة.
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 202املادة 

 ال�جنة مقرر  إ�� باالستماع ا�ختصر املصادقة أسلوب شأنھ �� املعتمد النص مناقشة تبدأ

 إبداء م��ا املطلوب ال�جان مقرري أو ملقرر  تم ��،األك ع�� دقائق عشر تتجاوز  ال ملدة ا�ختصة

 .مقرر  ل�ل خمس دقائق تجاوز  ال ملدة الرأي

 203املادة 

  النص املعروض للمصادقة ا�ختصرة، �عرض الرئيس  أي �عديل �شأن  ال يقدم  عندما

 ع�� التصو�ت �عد املناقشة العامة.  النص ب�املھ

رئيس �علن فقط عن املواد موضوع التعديالت، وال �� حالة تقديم �عديالت �شأنھ، فإن ال

يتناول ال�لمة بخصوص �ل �عديل إال صاحب التعديل أو عضو من فر�قھ، وا�ح�ومة ورئيس 

 أو مقرر ال�جنة املعنية بدراسة النص وت�لم معارض  ومت�لم مؤ�د.

ت ومشروع أو ال �عرض الرئيس للتصو�ت إال التعديالت واملواد ال�ي تنصب عل��ا تلك التعديال 

 بأكملھ. القانون  مق��ح
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 القراءة ا�جديدة ملشروع  الباب الرا�ع:

 أو مق��ح قانون بطلب من جاللة امللك
 204املادة 

عندما يطلب جاللة امللك قراءة جديدة ل�ل مشروع أو مق��ح قانون طبقا للفصل ا�خامس 

 امللك.والتسع�ن من الدستور، يحيط الرئيس ا�جلس علما بخطاب جاللة 

 205املادة 

إ�� �جنة   يأخذ الرئيس برأي ا�جلس فيما إذا �ان راغبا �� إرجاع نص املشروع أو مق��ح قانون 

 أخرى غ�� ال�ي درستھ سابقا، و�� حالة الرفض يحال النص ع�� ال�جنة ال�ي سبق أن درستھ.

 206املادة 

�� أي حال من األحوال خمسة يتحتم ع�� ال�جنة ا�ختصة أن تنظر �� النص �� أجل ال يتعدى 

 عشر يوما، و��جل القضية �� جدول أعمال ا�جلس طبقا ملقتضيات هذا النظام الداخ��.
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 الباب ا�خامس: مشروع قانون املالية

 الفرع األول: التحض�� واإليداع واإلحالة
 207املادة 

الية، �عرض الوز�ر لقانون امل 130.13من القانون التنظي�ي رقم  47تطبيقا ألح�ام املادة  

يوليو من �ل سنة ع�� �جنة املالية والتنمية االقتصادية بمجلس  31امل�لف باملالية قبل 

النواب اإلطار العام إلعداد مشروع قانون املالية للسنة املوالية والذي يتضمن، طبقا ألح�ام 

 املادة املذ�ورة:

 تطور الوضعية االقتصادية الوطنية؛ .أ

  .ب
َ
 يونيو من نفس السنة؛ 30املالية للسنة ا�جار�ة إ�� حدود  تنفيذ قانون  مُ َقدت

 املعطيات املتعلقة بالسياسة االقتصادية واملالية؛ .ج

ال��مجة امل��انياتية اإلجمالية لثالث سنوات، مع مراعاة املقتضيات االنتقالية الواردة ��  .د

 القانون التنظي�ي للمالية؛

  ،الية والتنمية االقتصاديةو��ون هذا العرض موضوع مناقشة داخل �جنة امل

 ال يتبع املناقشة عند ان��ا��ا أي تصو�ت.

 208املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية  48من الدستور، واملادة  75تطبيقا ألح�ام الفصل 

املذ�ور ، يودع باألسبقية لدى مكتب مجلس النواب مشروع قانون املالية للسنة املالية 

 أكتو�ر من السنة املالية ا�جار�ة ع�� أ�عد تقدير. 20ق املصاحبة لھ وذلك �� املوالية والوثائ

 209املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية املذ�ور، يجب  48تطبيقا ألح�ام الفقرة الثانية من املادة 

نية أن يرفق مشروع قانون املالية بمذكرة تقديم تتضمن املعطيات املتعلقة باستثمارات امل��ا

العامة واآلثار املالية والتنمية االقتصادية للمقتضيات الضر�بية وا�جمركية املق��حة �� 

املذ�ورة من أجل  48املشروع، باإلضافة إ�� املذكرات والتقار�ر املنصوص عل��ا �� املادة 

�سهيل مأمور�ة النائبات والنواب �� دراسة ومناقشة مشروع قانون املالية املعروض ع�� 

 لس.ا�ج
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كما يمكن أن يرفق مشروع قانون املالية للسنة بتقر�ر حول ا�حسابات ا�جمعة للقطاع 

 العمومي.

 210املادة 

يحيط رئيس مجلس النواب علما رئيس مجلس املستشار�ن بإيداع ا�ح�ومة مشروع قانون 

 املالية لدى مكتب ا�جلس.

صادية �جلس النواب قصد دراستھ، و�حال املشروع �� ا�ح�ن إ�� �جنة املالية والتنمية االقت

 .املذ�ور  من القانون التنظي�ي لقانون املالية 48تطبيقا ألح�ام املادة  

 211املادة 

طبقا ألح�ام الفصل الثامن والست�ن من الدستور، �عقد مجلس النواب ومجلس املستشار�ن 

 املالية.جلسة عامة مش��كة بدعوة من رئيس��ما، �عرض ف��ا ا�ح�ومة مشروع قانون 

 يتم عقد هذه ا�جلسة العامة حسب ال��نامج املتفق عليھ ب�ن مجل��ي ال��ملان وا�ح�ومة.

 212املادة 

يتع�ن ع�� رئيس �جنة املالية والتنمية االقتصادية تمك�ن جميع أعضا��ا من املذكرات 

ا أعضاء والتقار�ر املرفقة بمشروع قانون املالية وغ��ها من الوثائق واملعطيات ال�ي يطل��

 ال�جنة من ا�ح�ومة لتعز�ز و�عميق املناقشة ال��ملانية املتعلقة باملشروع داخل ال�جنة.

كما يمكن لبا�� أعضاء ا�جلس، من غ�� أعضاء ال�جنة، أن يطلبوا مدهم ب�ل وثيقة أو 

معطيات أو بيانات تتعلق بصفة مباشرة بمقت��ى من املقتضيات الواردة �� املشروع من شأ��ا 

 �ون الزمة لدراسة املشروع أو مقت��ى من مقتضياتھ ومناقشتھ.أن ت

 و�تم هذا الطلب عن طر�ق رئيس ا�جلس الذي �سهر ع�� تحقيق ذلك.
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 الفرع الثا�ي: مناقشة مشروع قانون املالية 

 داخل ال�جان الدائمة
 213املادة 

 املالية.تتو�� �جنة املالية والتنمية االقتصادية دراسة ومناقشة مشروع قانون 

�عد العرض الذي يقدمھ الوز�ر امل�لف باملالية حول مشروع قانون املالية، تتو�� �جنة املالية 

 والتنمية االقتصادية دراسة ومناقشة املشروع وفق املسطرة التالية:

االستماع إ�� البيانات واملعطيات اإلضافية ال�ي يقدمها الوز�ر امل�لف باملالية حول  -

 املشروع؛

ناقشة عامة حول املعطيات العامة للمشروع واالختيارات ال�ي يتضم��ا، وسياسة إجراء م -

 ا�ح�ومة �� تب�ي هذه االختيارات واق��احها؛

يحدد مكتب ال�جنة مدة هذه املناقشة ع�� أال تتجاوز ثالثة أيام، يوزع ف��ا الوقت ب�ن  -

 املتدخل�ن وفق قاعدة التمثيل النس�ي.

للمشروع مادة مادة، طبقا للضوابط املنصوص عل��ا �� املادة إجراء املناقشة التفصيلية  -

 من هذا النظام الداخ��؛ 182

املذ�ورة من أجل البت ف��ا  182تقديم التعديالت طبقا للمسطرة املنصوص عل��ا �� املادة  -

 �� أجل ال يتعدى خمسة أيام من أيام العمل.

ق��ح إدخالها ع�� مشروع قانون املالية. يحضر مقررو ال�جان الدائمة عند تقديم التعديالت امل

و�تع�ن أن �ش�� مقرر �جنة املالية �� تقر�ره حول املشروع إ�� املالحظات ال�ي قد يث��ها أو 

 يبد��ا املقررون املذ�ورون عند االقتضاء.

 214املادة 

جنة �شرع با�� ال�جان الدائمة باملوازاة مع دراسة ومناقشة مشروع قانون املالية من قبل �

املالية والتنمية االقتصادية، بدراسة ومناقشة مشاريع م��انيات القطاعات الوزار�ة 

 من هذا النظام الداخ��. 81واملؤسسات حسب مجال اختصاصها املنصوص عليھ �� املادة 

كما تقوم �جنة املالية والتنمية االقتصادية بدراسة ومناقشة م��انية القطاعات أو املؤسسات 

 من مجال اختصاصها.ال�ي تدخل ض
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كما �شرع ال�جان املذ�ورة باملوازاة مع دراسة ومناقشة مشاريع م��انيات القطاعات الوزار�ة �� 

دارسة ومناقشة ال��مجة امل��انياتية اإلجمالية متعددة السنوات ا�خاصة ��ذه القطاعات. 

من  48املادة  وتطبق أح�ام هذه الفقرة ابتداء من تار�خ دخول أح�ام الفقرة األخ��ة من

من القانون التنظي�ي  69القانون التنظي�ي لقانون املالية ح�� التنفيذ، واملشار إليھ �� املادة 

 املذ�ور.لقانون املالية 

 215املادة 

تضع ا�ح�ومة لدى رئاسة ال�جنة املعنية، قبل الشروع �� دراسة مشروع امل��انية املتعلقة 

ة ملفا يتضمن ��خة من امل��انية املذ�ورة مرفقا بمذكرة بالقطاع الوزاري أو املؤسسة املعني

والبيانات املو�حة ملقتضيات  تقديمية والوثائق والبيانات املتعلقة بالقطاع أو املؤسسة

مشروع امل��انية املعروض ع�� الدراسة واملناقشة، خمسة أيام قبل ا�عقاد اجتماع ال�جنة 

يتع�ن ع�� ا�ح�ومة تقديم الوثائق واملعطيات  املعنية، وذلك حسب عدد أعضاء ال�جنة، كما

ال�ي يطالب ��ا النائبات والنواب �� شأن أي بند من بنود م��انية القطاع الوزاري أو املؤسسة 

 املعنية.

وعالوة ع�� ذلك، تضع ا�ح�ومة لدى رئاسة ال�جنة املعنية الوثائق املتعلقة بال��مجة 

ا�خاصة بالقطاع الوزاري املع�ي، ع�� أن يدخل هذا  امل��انياتية اإلجمالية متعددة السنوات

من هذا  214اإلجراء ح�� التنفيذ ابتداء من التار�خ املشار إليھ �� الفقرة األخ��ة من املادة 

 النظام الداخ��.

 216املادة 

تتم دراسة ومناقشة مشاريع م��انيات القطاعات الوزار�ة واملؤسسات داخل �ل �جنة دائمة 

 التالية: وفق املسطرة

 التقديم العام ملشروع م��انية القطاع الوزاري أو املؤسسة من قبل الوز�ر املع�ي؛ -

املناقشة و قبل الشروع ف��ا يتم حصر قائمة املتدخل�ن من النائبات والنواب، وال يمكن  -

إدخال أي �غي�� عل��ا إال بموافقة مكتب ال�جنة و�� هذه ا�حالة، تحدد للمتدخل�ن امل�جل�ن 

 الئحة إضافية مدة زمنية ال تتعدى خمس دقائق.�� 

للوز�ر املع�ي أن �ستع�ن أثناء تقديم ومناقشة مشروع م��انية القطاع أو املؤسسة بمندو��ن 

من هذا  98من الدستور، واملادة  67�عي��م لهذا الغرض طبقا ألح�ام الفقرة األو�� من الفصل 

 .النظام الداخ��
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 217املادة 

 تجرى  االقتصادية والتنمية املالية �جنة لدن من املالية قانون  ملشروع انيةث قراءة حالة ��

 :التالية األح�ام وفق واحدة جلسة �� ال�جنة داخل املناقشة والتصو�ت

 واحد، نص ع�� االتفاق إ�� ال��ملان مجلسا �شأ��ا يتوصل لم ال�ي املواد �� املناقشة تنحصر -

 واد؛امل هذه �شأن إال تقدم التعديالت وال

 أن واحد، اليمك��ا نص بخصوص ا�جلس�ن كال لدن من عل��ا التصو�ت تم ال�ي املواد إن -

 .عل��ا املصادقة سبقت ال�ي املقتضيات �غي�� ع��ا ي��تب محل �عديالت ت�ون 

 

 الفرع الثالث: مناقشة مشروع قانون املالية 

 �� ا�جلسة العامة
 218املادة 

 من 77و 75 الفصل�ن ملقتضيات طبقا عليھ والتصو�ت ةاملالي قانون  مشروع مناقشة تجري 

 هذا �� عل��ا املنصوص التشريعية لقانون املالية واملسطرة التنظي�ي والقانون  الدستور 

 النظام الداخ�� املتعلقة بھ.

تحدد �� ثما�ي   زمنية حصة �� املالية قانون  مشروع من الثا�ي ل�جزء إجمالية مناقشة تتم

النيابية  وا�جموعات الفرق  توزيعها ع�� و�تمر مكتب ا�جلس خالف ذلك، ساعات، ما لم يقر 

 ، الرؤساء ندوة طرف من والنواب غ�� املنتسب�ن

 219املادة 

 دراسة �� الشروع وقبل املالية، قانون  مشروع من األول  ا�جزء مواد دراسة من االن��اء �عد

 فتح الداخ��، هذا النظام من 196 املادة �� ا�حددة للشروط طبقا الثا�ي، يمكن ا�جزء

 .�عضا أو األول كال ا�جزء حول  ثانية مناقشة

 ضرورة �ستدع��ا ال�ي التغي��ات غ�� األول  ا�جزء مقتضيات ع�� �غي��ات إدخال يجوز  ال

 .ا�جزء هذا مواد ع�� التصو�ت لعمليات نتيجة وتنسيق النص ترتيب

 املعمول  الشروط نفس وفق املالية انون ق مشروع من األول  ا�جزء مجموع ع�� التصو�ت يتم

 فإنھ األول، ا�جزء ع�� ا�جلس يوافق لم وإذا بأكملھ، قانون  مشروع ع�� عند التصو�ت ��ا
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من القانون التنظي�ي  52مرفوضا بأكملھ، وذلك طبقا ألح�ام الفقرة الثانية من املادة  �عت��

 لقانون املالية املذ�ور.

من القانون التنظي�ي املذ�ور، إذا رفض مجلس  52من املادة طبقا ألح�ام الفقرة الثالثة 

املستشار�ن مشروع قانون املالية املعروض عليھ، يبت مجلس النواب �� إطار قراءة ثانية �� 

 صيغة املشروع الذي صوت عليھ مجلس املستشار�ن بالرفض.

 220املادة 

لية املذ�ور ، يصوت ا�جلس ع�� من القانون التنظي�ي لقانون املا 53تطبيقا ألح�ام املادة 

أح�ام مشروع قانون املالية مادة مادة �عد التصو�ت ع�� التعديالت املق��ح إدخالها ع�� املادة 

 املعروضة ع�� التصو�ت.

غ�� أنھ يمكن للمجلس إجراء تصو�ت إجما�� ع�� ا�جزء الثا�ي من مشروع قانون املالية 

 ومة أو بطلب من مكتب ا�جلس.املعروض ع�� التصو�ت إما بطلب من ا�ح�

 221املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية، يتم التصو�ت ع��  55و 54تطبيقا ألح�ام املادت�ن 

 األح�ام املتعلقة بتقديرات املوارد وتلك املتعلقة بالنفقات وفق املسطرة التالية:

�انية العامة وم��انيات بالنسبة لتقديرات املوارد: يجري تصو�ت إجما�� فيما يخص امل� .أ

مرافق الدولة املس��ة بصورة مستقلة، وتصو�ت عن �ل صنف من أصناف ا�حسابات 

 ا�خصوصية ل�خز�نة.

 بالنسبة للنفقات: يتم التصو�ت وفق املسطرة التالية: .ب

 نفقات امل��انية العامة: يتم التصو�ت ع�� �ل باب وع�� �ل فصل داخل نفس الباب؛ -

الدولة املس��ة بصورة مستقلة: يتم تصو�ت إجما�� ع�� نفقات  بالنسبة لنفقات مرافق -

 هذه امل��انيات بحسب القطاع الوزاري أو املؤسسة التا�عة لها هذه املرافق؛

بالنسبة لنفقات ا�حسابات ا�خصوصية ل�خز�نة: يتم التصو�ت حسب �ل صنف من  -

 أصناف هذه ا�حسابات.

 

 

 

 222املادة 
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، يبت املذ�ور  من القانون التنظي�ي لقانون املالية 49�� من املادة تطبيقا ألح�ام الفقرة األو  

يوما املوالية  30ا�جلس �� مشروع قانون املالية للسنة املوالية املعروض عليھ داخل أجل 

 لتار�خ إيداعھ لدى مكتب ا�جلس.

قبل وفور التصو�ت ع�� املشروع أو �� حالة انصرام األجل املذ�ور دون التصو�ت عليھ من 

 من القانون التنظي�ي املذ�ور. 49ا�جلس، تطبق أح�ام الفقرة الثانية من املادة 

 223املادة 

، املذ�ور  من القانون التنظي�ي لقانون املالية 49تطبيقا ألح�ام الفقرة األخ��ة من املادة  

��ا من يدرس ا�جلس و�ناقش التعديالت املق��ح إدخالها ع�� مشروع قانون املالية املصوت عل

 و�صوت عل��ا. ،قبل مجلس املستشار�ن ا�حالة إليھ

و�� �ل األحوال، �عود للمجلس حق البت ال��ائي �� مشروع قانون املالية، وذلك خالل أجل ال 

يتعدى ستة أيام من تار�خ إحالة التعديالت املذ�ورة عند االقتضاء، وع�� أ�عد تقدير من 

قبل مجلس املستشار�ن املنصوص عليھ �� الفقرة  تار�خ ان��اء أجل البت �� املشروع من

 من القانون التنظي�ي لقانون املالية املذ�ور. 49الثالثة من املادة 

 224املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية املذ�ور ، تخضع مشاريع قوان�ن  57تطبيقا ألح�ام املادة 

ا يخص تقديمها والتصو�ت عل��ا لنفس الكيفيات ال�ي يقدم و�صوت ��ا املالية املعدلة فيم

من القانون التنظي�ي لقانون  51ع�� مشروع قانون املالية للسنة، مع مراعاة أح�ام املادة 

 �عده. 225املالية املذ�ور، وفق ما هو منصوص عليھ �� املادة 

 225املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية، يبت ا�جلس  51تطبيقا ألح�ام الفقرة الثانية من املادة 

�� مشروع قانون املالية املعدل داخل أجل ثمانية أيام املوالية لتار�خ إيداعھ لدى مكتب 

 مجلس النواب.

وفور التصو�ت ع�� املشروع أو �� حالة انصرام األجل املذ�ور دون التصو�ت عليھ من قبل 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية  51لثة من املادة ا�جلس، تطبق أح�ام الفقرة الثا

 املذ�ور.
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 226املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية  65من الدستور، واملادة  76تطبيقا ألح�ام الفصل 

املذ�ور، يودع مشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية بمكتب مجلس النواب، �� 

 الر�ع األول من السنة الثانية ال�ي ت�� سنة تنفيذ قانون املالية.أجل أقصاه ��اية 

 227املادة 

، يجب أن يرفق مشروع املذ�ور  من القانون التنظي�ي لقانون املالية 66تطبيقا ألح�ام املادة  

املذ�ورة من أجل  66قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية بالوثائق املشار إل��ا �� املادة 

مك�ن النائبات والنواب من املعطيات والبيانات واملعلومات الالزمة لدراسة املشروع املذ�ور ت

 ومعرفة حصيلة تنفيذ قانون املالية املع�ي.

 كما يمكن للنائبات والنواب أن يطلبوا لنفس الغاية املعلومات واملعطيات الضرور�ة.
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 الباب السادس: املوافقة ع�� املعاهدات

 الدوليةواالتفاقيات  
 228املادة 

إذا أحيل ع�� ا�جلس مشروع قانون باملوافقة ع�� معاهدة أو اتفاقية دولية سواء تلك ال�ي 

من الدستور أو ال�ي �عرضها  55تدخل �� اختصاص ا�جلس طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

فإن من الدستور،  55عليھ امللك قبل املصادقة عل��ا حسب الفقرة الثالثة من الفصل 

املناقشة العمومية  بخصوصها تنظم حسب ال��نامج وال��تيب اللذين حددهما املكتب ووفق 

 القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء.

 ال يصوت ع�� مواد املعاهدة أو االتفاقية الدولية وال يجوز تقديم أي �عديل �شأ��ما.

أعضاء ا�جلس أن  وقبل املصادقة من طرف امللك، يمكن لرئيس مجلس النواب أو لسدس

يحيلوا ع�� ا�حكمة الدستور�ة املعاهدة أو االتفاقية أو �عض بنودها  قصد البت �� مدى 

 مطابقة بنودها للدستور.

 229املادة 

يمكن لرئيس ا�جلس بقرار من املكتب و�ناء ع�� طلب من ال�جنة الدائمة املعنية أن يطلب من 

� الباب الثا�ي عشر من الدستور إبداء الرأي إحدى املؤسسات والهيئات املنصوص عل��ا �

، مع بخصوص االتفاقية أو املعاهدة وفقا للقوان�ن املنظمة للمؤسسات والهيئات املذ�ورة

 من الدستور. 55مراعاة أح�ام الفصل 
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 الباب السا�ع: دراسة مشاريع مراسيم القوان�ن
 

 230املادة 

راسة والتصو�ت ع�� �ل مشروع مرسوم من الدستور، تخضع الد 81تطبيقا ألح�ام الفصل 

 بقانون أودع لدى مكتب ا�جلس للمسطرة التالية:

يحيل مكتب ا�جلس مشروع املرسوم بقانون املودع لديھ إ�� ال�جنة الدائمة ا�ختصة فور  -

 التوصل بھ؛

يقوم رئيس ال�جنة بإحاطة أعضاء مكتب ال�جنة علما باملشروع املتوصل بھ، و�دعو  -

 ساعة من تار�خ إيداع املشروع لدى مكتب ا�جلس؛ 24لال�عقاد خالل  أعضاء ال�جنة

تتو�� ال�جنة بحضور ممثل ا�ح�ومة، دراسة املشروع والتصو�ت عليھ �غية التوصل إ��  -

 اتفاق مع ا�ح�ومة �شأنھ.

 231املادة 

 يحيل رئيس ال�جنة املشروع إ�� رئيس ا�جلس �عد دراستھ والتصو�ت عليھ، قصد إحالتھ إ��

من  81مجلس املستشار�ن للقيام بنفس اإلجراءات املذ�ورة تطبيقا للفقرة الثانية من الفصل 

 الدستور.

 232املادة 

داخل أجل ستة  �� حالة عدم التوصل إ�� اتفاق ب�ن ال�جنت�ن ا�ختصت�ن با�جلس�ن �شأنھ

�ختصة ، ويعرض ع�� ال�جنة الدائمة االنواب جلسم، يحال املشروع من جديد إ�� أيام

 التخاذ قرار ��ائي �شأنھ.

 233املادة 

يحيط رئيس ا�جلس رئيس مجلس املستشار�ن علما ب�ل مشروع مرسوم بقانون أودع لدى 

 مكتب ا�جلس، فور التوصل بھ.
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 الباب الثامن: عالقة مجلس النواب بمجلس املستشار�ن
 234املادة 

واب و�ناقش و�صوت ع�� �ل من الدستور، يدرس مجلس الن 84تطبيقا ألح�ام الفصل 

من  78مشروع قانون أودع بمكتب ا�جلس باألسبقية من قبل ا�ح�ومة طبقا ألح�ام الفصل 

 الدستور، وع�� �ل مق��ح قانون قدم بمبادرة من أعضائھ. 

كما يدرس ا�جلس و�ناقش و�صوت ع�� مشاريع ومق��حات القوان�ن ا�حالة إليھ من قبل 

من هذا  235يغة ال�ي أحيلت ��ا إليھ، مع مراعاة أح�ام املادة مجلس املستشار�ن �� الص

 النظام الداخ��.

و�تم التداول �� مشاريع ومق��حات القوان�ن من قبل مجلس النواب ومجلس املستشار�ن 

 بالتتا�ع �غية التوصل إ�� املصادقة ع�� نص واحد.

��ائي باألغلبية النسبية ع�� و�� حالة عدم التوصل إ�� ذلك، �عود �جلس النواب التصو�ت ال

مشروع ومق��ح القانون الذي تم البت فيھ من قبل ا�جلس�ن وفق مسطرة التداول املشار إليھ 

 أعاله.

 و�تم التصو�ت من قبل ا�جلس باألغلبية املطلقة لألعضاء ا�حاضر�ن إذا �علق األمر:

الت ذات الصلة بالتنمية بمشاريع ومق��حات القوان�ن ال�ي تخص ا�جماعات ال��ابية وا�جا -

 ا�جهو�ة و�الشؤون والقضايا االجتماعية؛

 بمشاريع ومق��حات القوان�ن التنظيمية. -

غ�� أنھ إذا �علق األمر بمشروع أو بمق��ح قانون تنظي�ي يخص مجلس املستشار�ن أو  

ا�جماعات ال��ابية، فإن التصو�ت يتم بأغلبية أعضاء ا�جلس، مع مراعاة أح�ام الفقرة 

 من الدستور. 85لثانية من الفصل ا

 235املادة 

 النواب، مجلس لدن من القوان�ن ومق��حات ملشاريع املوالية والقراءات الثانية القراءة خالل

 :التالية األح�ام مراعاة مع ا�جزء الرا�ع من الثا�ي والثالث الباب�ن أح�ام املناقشة وفق تتم

 .واحد نص ع�� االتفاق إ�� ال��ملان مجلسا �شأ��ا يتوصل لم ال�ي املواد �� املناقشة تنحصر -

 أن واحد ال يمك��ا نص بخصوص ا�جلس�ن كال لدن من عل��ا التصو�ت تم ال�ي املواد إن -

 .عل��ا املصادقة سبقت ال�ي املقتضيات �غي�� ع��ا ي��تب محل �عديالت ت�ون 
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 املقتضيات ب�ن الئمةامل ضمان أجل من إال أعاله إل��ا املشار القواعد مخالفة ال يمكن -

 .مادي خطأ أو إصالح عل��ا املصادق

 236املادة 

النواب با�جلسة  مجلس طرف من التنظيمية القوان�ن ومق��حات مشاريع �� التداول  ال يتم

 �� إل��ا املشار املسطرة ووفق مكتبھ، لدى وضعها أيام ع�� عشرة م��ي �عد إال العامة،

 من ا�حاضر�ن لألعضاء املطلقة ��ائيا باألغلبية عل��ا دقةاملصا وتتم الدستور؛ من 84 الفصل

 من هذا النظام الداخ��. 234الدستور واملادة  من 85 املذ�ور، مع مراعاة الفصل ا�جلس

 237املادة 

 أن النواب، بمجلس الدائمة من الدستور، يمكن ل�جان 68طبقا للفقرة األخ��ة من الفصل 

 أحد رئيس من بمبادرة املستشار�ن، إما بمجلس الدائمة نال�جا مع مش��كة اجتماعات �عقد

 طا�عا وطنيا تكت��ي بقضايا تتعلق بيانات إ�� لالستماع ا�ح�ومة، أو هما معا أو من ا�جلس�ن

 .هاما

 ا�جلس�ن رئيسا و�صدر املعنية، ل�جن املش��ك االجتماع ا�عقاد تار�خ ا�جلس�ن مكتبا يحدد

 مش���ا. بالغا

 .ال��ملان مجل��ي أعضاء لبا�� ثم املعنية ال�جان أعضاء إ�� و�بلغ االجتماع الأعم جدول  يحدد

 بمبادرة أو النواب مجلس من رئيس أو ا�ح�ومة من بمبادرة املش��ك االجتماع ا�عقاد حالة ��

 .املش��ك االجتماع رئاسة النواب مجلس رئيس يتو�� من رئي��ي ا�جلس�ن مش��كة

 جدول  و�قدمون  رئيس ا�جلس �� االجتماع، مساعدة املعنية انال�ج رؤساء أو رئيسا يتو��

 .االقتضاء عند التوضيحات الضرور�ة وجميع األعمال

 . مجلس �ل من �جنة �ل عن عضو املقرر  بمهمة يقوم

 ال�جنت�ن ا�ختصت�ن. أمام املذ�ورة البيانات عرض �عد املناقشة تجرى 

مجلس املستشار�ن يتو�� رئيس مجلس  �� حالة ا�عقاد االجتماع املش��ك بمبادرة من

 املستشار�ن رئاسة االجتماع املش��ك.

 

 

 238املادة 
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 النواب مجل��ي ب�ن التنسيق �حسن وضمانا ال��ملانية وا�ح�امة النجاعة لبلوغ توخيا 

 ال�ي القضايا مجمل �� للنظر التنسيق �جنة �س�ى مش��كة برملانية تحدث �جنة واملستشار�ن،

 أو الرقا�ي أو تقييم السياسات العمومية  أو التشري�� �� نطاقھ سواء ش��كامل العمل ��م

 .الدستور  من 69 الفصل بأح�ام الدبلوماسية ال��ملانية عمال

 يحدده أعمال بجدول  ال��ملان مجل��ي رئي��ي من بدعوة اجتماعا��ا التنسيق �جنة �عقد

 .مجلس �ل عن ممثل و�رأسها بالتناوب املكتبان،

 239املادة 

تصدر �جنة التنسيق التوصيات وتقدم �ل مق��ح من شأنھ تحقيق وحدة العمل ال��ملا�ي ب�ن 

ا�جلس�ن وت�امل دورهما وتنسيق جهودهما، وتنمية التواصل الفعال ب�ن أجهز��ما �� إطار 

التقيد بأح�ام الدستور والقوان�ن التنظيمية ا�جاري ��ا العمل وأح�ام النظام الداخ�� ل�ل 

 م��ما.

 240املادة 

يحيط رئيس مجلس النواب أعضاء ا�جلس علما بالتوصيات واملق��حات الصادرة عن �جنة 

 التنسيق ب�ن ا�جلس�ن، والتداب�� ال�ي اتخذت من أجل تنفيذها.
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 الباب التاسع: اق��اح مراجعة الدستور 
 241املادة 

تضيات الفصل الثالث �جلس النواب حق اتخاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور، وفقا ملق

 .والسبع�ن �عد املائة من الدستور 

ال يمكن أن تتناول املراجعة األح�ام املتعلقة بالدين اإلسالمي، و�النظام املل�ي للدولة، 

و�االختيار الديمقراطي لألمة، و�املكتسبات �� مجال ا�حر�ات وا�حقوق األساسية املنصوص 

 خامس والسبع�ن �عد املائة منھ.عل��ا �� الدستور، وفقا ألح�ام الفصل ا�

إن اق��اح مراجعة الدستور الذي يتقدم بھ عضو أو أك�� من أعضاء مجلس النواب ال ت�ح 

املوافقة عليھ إال بتصو�ت ثل�ي األعضاء الذين يتألف م��م ا�جلس، وفقا ألح�ام الفصل 

 .الثالث والسبع�ن �عد املائة من الدستور 

 242املادة 

ة رئيس ا�حكمة الدستور�ة، أن �عرض بظه�� ع�� ال��ملان، مشروع للملك �عد استشار 

مراجعة �عض مقتضيات الدستور طبقا  ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل الرا�ع والسبع�ن 

 �عد املائة من الدستور.

 �عقد ال��ملان اجتماعا مش���ا بدعوة من امللك.

 جانبھ رئيس مجلس املستشار�ن. يرأس االجتماع املش��ك رئيس مجلس النواب و�حضر إ��

  تناط أمانة ا�جلسة املش��كة للمجلس�ن بأمين�ن من �ل مجلس.

يفتتح الرئيس االجتماع املش��ك بتالوة مضام�ن مشروع املراجعة الذي يوزع ع�� أعضاء 

 ا�جلس�ن.

� كال �شرع �� مناقشة مضام�ن املشروع باالستماع إ�� مداخالت الفرق وا�جموعات ال��ملانية �

 ا�جلس�ن.

 أو بالتصو�ت اإللك��و�ي. يجري التصو�ت علنيا برفع اليد 

 ال تتم املصادقة ع�� هذه املراجعة إال بموافقة أغلبية ثل�ي األعضاء الذين يتألف م��م ال��ملان.
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 ا�جزء ا�خامس: مسؤولية ا�حكومة أمام مجلس النواب

 و�ت عليھالباب األول: ال��نامج ا�حكومي ومناقشتھ والتص
 243املادة 

 ومجلس النواب مجلس أمام ا�ح�ومة رئيس من الدستور، يتقدم 88تطبيقا ألح�ام الفصل 

 �ع��م الذي ال��نامج ويعرض ألعضاء ا�ح�ومة، امللك �عي�ن �عد مجتمع�ن املستشار�ن

 القيام ا�ح�ومة تنوي  للعمل الذي الرئيسية ا�خطوط ال��نامج هذا يتضمن أن و�جب تطبيقھ.

 السياسة االقتصادية ميادين �� و�األخص الوط�ي، النشاط مجاالت مختلف �� بھ

 وا�خارجية. والثقافية والبيئية واالجتماعية

 244املادة 

 : التالية املسطرة وفق ا�ح�ومي ال��نامج مشروع مناقشة تتم

 ةاملد و�حدد ا�ح�ومي. ال��نامج ملناقشة جلسة ا�ح�ومة مع باتفاق ا�جلس مكتب يحدد

 لها. ا�خصصة ا�جلسات إطار اإلجمالية للمناقشة �� الزمنية

 .النس�ي هذه املدة وفق قاعدة التمثيل  وتوزع

 .ا�جلسة ترفع ا�ح�ومي ال��نامج ملشروع ا�ح�ومة رئيس تقديم �عد

 وال يتعدى أيام ثالثة عن يقل ال أجل داخل ا�ح�ومي ال��نامج ملشروع العامة املناقشة تتم

 .أيام خمسة

 .للمناقشة امل�جل�ن لألعضاء ال�لمة الرئيس �عطي

 .املداخالت ع�� للرد ا�ح�ومة رئيس األخ�� �� ال�لمة يتناول 

 �عطى ال�لمة للفرق وا�جموعات النيابية لتفس�� التصو�ت.

 245املادة 

 حصولها �عد منصبة ا�ح�ومة من الدستور، �عت�� 83طبقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

 م��م، يتألف الذين املطلقة لألعضاء األغلبية بتصو�ت ع��ا املع�� النواب، مجلس ةثق ع��

 .ا�ح�ومي ال��نامج لصا�ح

�عرض رئيس مجلس النواب ال��نامج ا�ح�ومي للتصو�ت باالق��اع العل�ي برفع اليد أو 

 بالتصو�ت اإللك��و�ي.
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 الباب الثا�ي. التصر�حات والبيانات أمام مجلس النواب

 246ة املاد

 ال��ملان مجل��ي ب�ن املش��كة ا�جلسات إ�� من الدستور، إضافة 68تطبيقا ألح�ام الفصل 

 ال��ملان �عقد الداخ��، النظام بمقت��ى هذا ا�عقادها وضوابط كيفيات ع�� املنصوص

 :إ�� لالستماع تخصص مش��كة أخرى  جلسات

 ا�ح�ومة؛ رئيس يقدمها ال�ي التصر�حات -

 األجنبية؛ �وماتوا�ح الدول  رؤساء خطب -

 .هاما وطنيا طا�عا تكت��ي بقضايا تتعلق وال�ي ا�ح�ومة رئيس يقدمها ال�ي البيانات -

 247املادة 

 ب�ن محدد، باتفاق أعمال أعاله، بناء ع�� جدول  246املذ�ورة �� املادة  ا�جلسات تنعقد

 .ال��ملان مجل��ي مكت�ي

املستشار�ن  مجلس رئيس جانبھ إ�� و�حضر النواب مجلس رئيس املش��كة ا�جلسات ي��أس

 كما ي�� :

 : ا�ح�ومة رئيس يقدمها ال�ي للتصر�حات بالنسبة -1

 أمام بيانات أو تصر�حات تقديم إ�� الرامي طلبھ ا�جلس�ن رئي��ي إ�� ا�ح�ومة رئيس يوجھ

 . الضرورة الطلب عند بتقديم باالكتفاء أو موضوعها عن باإلعالن ال��ملان مشفوعا مجل��ي

 يصدر املش��كة ا�جلسة ا�عقاد تار�خ لتحديد يخصص مش���ا اجتماعا ا�جلس�ن ئيسار  �عقد

 .مش��ك إثره بالغ ع��

 :هاما وطنيا طا�عا تكت��ي بقضايا تتعلق ال�ي للبيانات بالنسبة -2

 ال��ملان مجل��ي أمام بيانات تقديم إ�� الرامي طلبھ ا�جلس�ن رئي��ي إ�� ا�ح�ومة رئيس يوجھ

 .موضوعها عن النمشفوعا باإلع

 املش��كة، ا�جلسة ا�عقاد تار�خ لتحديد يخصص مش���ا اجتماعا ا�جلس�ن رئيسا �عقد

 .مش��ك إثره بالغ ع�� يصدر

 : األجنبية وا�ح�ومات الدول  رؤساء خطب إ�� االستماع إ�� بالنسبة -3

 .املوضوع �� بالغ عنھ يصدر مش���ا اجتماعا ا�جلس�ن رئيسا �عقد

 .ال��ملان بمقر ا�جلس�ن رئي��ي طرف من ا�ح�ومة أو الدولة رئيس �ستقبل
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 .وال��حيب االفتتاح �لمة و�لقي ا�جلسة، النواب مجلس رئيس يفتتح

 املستشار�ن مجلس رئيس يلقي األجنبية، ا�ح�ومة أو الدولة رئيس خطاب إ�� االستماع �عد

 ا�ختام. �لمة

 248املادة 

 ال��ملان أمام ا�ح�ومة رئيس من الدستور، �عرض 101 طبقا ألح�ام الفقرة األو�� من الفصل

 أو النواب مجلس ثلث أعضاء من بطلب أو منھ بمبادرة إما ا�ح�ومة، لعمل املرحلية ا�حصيلة

 .املستشار�ن مجلس أعضاء أغلبية من

 .املستشار�ن مجلس رئيس جانبھ إ�� النواب، و�حضر مجلس رئيس املش��ك االجتماع يرأس

 اجتماع �عقد ا�جلس�ن رئيسا و�قوم املش��كة، ا�جلسة ا�عقاد تار�خ جلس�نا� مكتبا يحدد

 .املوضوع �� بالغ مش��ك إلصدار
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 الباب الثالث: طلب ا�حكومة منح الثقة من مجلس النواب
 249املادة 

 ير�ط، أن ا�ح�ومة لرئيس من الدستور، يمكن 103طبقا ألح�ام الفقرة األو�� من الفصل 

 تصر�ح �شأن يمنح الثقة بتصو�ت مسؤولي��ا تحمل ا�ح�ومة مواصلة اب،النو  مجلس لدى

 .عليھ املوافقة يطلب نص �شأن أو العامة، السياسة موضوع �� بھ يد��

تحدد مسطرة مناقشة التصر�ح أو النص املطلوب املوافقة عليھ والئحة تدخالت ممث�� الفرق 

ملنتسب�ن، و�عقيب ا�ح�ومة، واملدة وا�جموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غ�� ا

الزمنية للتدخالت املذ�ورة وفق قاعدة التمثيل النس�ي بقرار ملكتب ا�جلس �عد استطالع رأي 

 . ندوة الرؤساء

يرا�� �� توزيع الغالف الزم�ي حقوق املعارضة، كما تخصص ل�ح�ومة نفس ا�حصة الزمنية 

 ا�حددة �جلس النواب.

 250املادة 

 إال ا�جلس يصوت من الدستور، ال 103م الفقرت�ن الثانية والثالثة من الفصل طبقا ألح�ا

 أو من ا�ح�ومة الثقة وال ��حب الثقة، فيھ طرحت الذي اليوم من �املة أيام ثالثة م��ي �عد

 النواب. مجلس م��م يتألف الذين لألعضاء املطلقة باألغلبية إال النص، يرفض

 استقالة إ�� الثقة �حب من الدستور، يؤدي 103الفصل  طبقا ألح�ام الفقرة الرا�عة من

 جماعية. استقالة ا�ح�ومة
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 الباب الرا�ع: ملتمس الرقابة
 251املادة 

 مواصلة �� �عارض أن النواب �جلس من الدستور، يمكن 105تطبيقا ألح�ام الفصل 

املنصوص  وفق الشروط ملتمس للرقابة، ع�� باملوافقة وذلك مسؤولي��ا، تحمل ا�ح�ومة

 �عده. 252عل��ا �� املادة 

 ∗ 252املادة 

يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس ا�جلس �� ش�ل مذكرة مفصلة �سلمها لھ أحد املوقع�ن ع�� 

، مرفقة بقائمة تضم أسماء أ�حاب دوا�� تقديم امللتمس وم��راتھامللتمس، تتضمن 

نتمون أو ينتسبون إل��ا، وعند امللتمس وتوقيعا��م، والفرق وا�جموعات النيابية ال�ي ي

 االقتضاء، إذا �انوا من األعضاء غ�� املنتسب�ن.

 الداخلية ا�جلس و�شرة ا�حضر �� عليھ املوقع�ن وأسماء الرقابة ملتمس بنشر الرئيس يأمر

 .وموقعھ اإللك��و�ي

 .نفسھ الوقت �� واحد رقابة ملتمس من أك�� يوقع أن واحد نائب أو لنائبة يجوز  ال

 .إيداعھ �عد توقيع أي منھ ��حب أو الرقابة ملتمس إ�� يضاف أن يمكن ال

 253املادة 

من الدستور، ال يقبل ملتمس الرقابة املقدم للمجلس إال إذا وقعھ  105طبقا ألح�ام الفصل 

 ع�� األقل خمس األعضاء الذين يتألف م��م ا�جلس.

 

 

                                                           
 (الفقرة األو��): 252�� شأن املادة  -∗ 

�ن حيث إن الفقرة األو�� من هذه املادة تنص ع�� أنھ "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس ا�جلس �� ش�ل مذكرة مفصلة �سلمها لھ أحد املوقع

ية ضم أسماء أ�حاب امللتمس وتوقيعا��م، والفرق وا�جموعات النيابع�� امللتمس، تتضمن دوا�� تقديم امللتمس وم��راتھ، مرفقة بقائمة ت

  ال�ي ينتمون أو ينتسبون إل��ا، وعند االقتضاء، إذا �انوا من األعضاء غ�� املنتسب�ن."؛

�ن املذكرة ، �ستفاد منھ وجوب تضملدوا�� تقديم امللتمس وم��راتھوحيث إن ما نصت عليھ هذه الفقرة من تضم�ن مذكرة ملتمس الرقابة 

للتأكد من النصاب املنصوص عليھ �� قديم مضمون امللتمس والتوقيعات الضرور�ة ت يتجاوز نطاق  ممااملذ�ورة لهذه الدوا�� وامل��رات، 

املذ�ور �� نطاق  105، ع�� إعمال آلية أقرها الفصل ، ويعد قيدا، ال سند لھ �� الدستور من الدستور  105الفقرة األو�� من الفصل 

 القات ب�ن السلطت�ن التشريعية والتنفيذية، تطبيقا ملبدأي فصل السلط وتواز��ا ويشكالن جزءا أساسيا من مقومات النظام الدستوريالع

   (الفقرة الثانية) من الدستور؛  1للمملكة، طبقا للفصل 

� عليھ من تضم�ن مذكرة ملتمس الرقابة لدوا� وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون الفقرة األو�� من هذه املادة غ�� مطابقة للدستور، فيما نصت

 تقديم امللتمس وم��راتھ؛
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 254املادة 

لرقابة، ال�ي يجب أن تتم خالل أجل سبعة أيام يحدد مكتب ا�جلس تار�خ مناقشة ملتمس ا

 ع�� أ�عد تقدير من تار�خ إيداع امللتمس لدى رئيس ا�جلس.

 255املادة 

 �شرع �� مناقشة ملتمس الرقابة وفق املسطرة التالية: 

االستماع إ�� أحد موق�� امللتمس املع�ن من قبل أ�حاب امللتمس، الذي �عرض دوا��  -

 تقديمھ وم��راتھ؛

 ستماع إ�� ا�ح�ومة لتقديم موقفها؛اال  -

الستعراض .االستماع إ�� ممث�� الفرق وا�جموعات النيابية والنواب غ�� املنتسب�ن -

 مواقفهم.

و�جب أن ال تتجاوز مدة �ل تدخل املدة الزمنية ال�ي يحددها مكتب ا�جلس وفق قاعدة 

 التمثيل النس�ي.

 256املادة 

 255املناقشة وفق املسطرة املنصوص عل��ا �� املادة  �� حالة �عدد ملتمسات الرقابة، تتم

أعاله، و�مكن للمكتب أن يقرر مناقشة هذه امللتمسات دفعة واحدة، �شرط أن يقع 

 التصو�ت ع�� �ل ملتمس ع�� حدة.

 تلك �ستمر أن و�جب ا�جلس، لدن من مناقشتھ �� الشروع �عد رقابة ملتمس �حب يمكن ال

 .و�تالتص أن يقع إ�� املناقشة

 257املادة 

 املطلقة األغلبية بتصو�ت إال النواب مجلس لدن من الرقابة ملتمس ع�� املوافقة ال ت�ح

 .ا�جلس م��م الذين يتألف لألعضاء

 األصوات إال تحسب وال امللتمس إيداع ع�� �املة أيام ثالثة م��ي �عد إال التصو�ت يقع وال

 .مللتمس الرقابة املؤ�دة

 .جماعية استقالة ا�ح�ومة استقالة إ�� الرقابة ملتمس ع�� املوافقة تؤدي

 ملتمس أي تقديم ذلك �عد يقبل فال الرقابة ملتمس ع�� النواب مجلس موافقة وقعت إذا

 .الدستور  من 105 الفصل ألح�ام وفقا سنة، أمامھ طيلة رقابة
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 الباب ا�خامس: األسئلة
 258املادة 

كتابية أو شفهية إ�� رئيس ا�ح�ومة حول السياسة ل�ل نائبة أو نائب ا�حق �� توجيھ أسئلة 

 .العامة وإ�� الوزراء حول السياسات ا�خاصة القطاعية ل�ح�ومة

تحدد باتفاق مع ا�ح�ومة جلسة واحدة �ل شهر لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة 

األسئلة ع�� رئيس  إ�� رئيس ا�ح�ومة، وتقدم األجو�ة ع��ا خالل الثالث�ن يوما املوالية إلحالة

   ا�ح�ومة وفقا ألح�ام الفصل املائة من الدستور.

 تخصص �سبة من األسئلة الشفهية للمعارضة ال تقل عن �سبة تمثيلي��ا.

يجب أن يتم�� السؤال بوحدة املوضوع، وأن ال ��دف إ�� خدمة أغراض �خصية أو يتضمن 

 .توجيھ ��مة �خصية إ�� الوزراء املوجھ إل��م السؤال

 259املادة 

 .واضعيھ موقعا عليھ من ا�جلس، رئيس إ�� كتابة السؤال يقدم

 .ا�ح�ومة ع�� السؤال ا�جلس رئيس يحيل

 لدن من عل��ا السؤال إلحالة املوالية يوما العشر�ن خالل بجوا��ا ا�ح�ومة تد�� أن يجب

 .الدستور  من 100 الفصل طبقا ألح�ام ا�جلس،

 لصاحب يمكن األجل، انصرام �عد ل�جواب استعدادها ا�ح�ومة اف�� �علن ال ال�ي ا�حالة و��

 .املوالية ا�جلسة �� وتقديمھ األعمال جدول  �� ��جيلھ أن يطلب السؤال

 .املعنية ا�جلسة تار�خ و الطلب ��ذا ا�ح�ومة ا�جلس مكتب يخ��

 260املادة 

 :التالية األنواع إ�� األسئلة تنقسم

 الشفهية؛ األسئلة .1

 نية؛اآل  األسئلة .2

 مناقشة؛ تل��ا ال�ي األسئلة .3

 الكتابية؛ األسئلة .4

 .العامة السياسة حول  ا�ح�ومة رئيس إ�� املوجهة الشهر�ة الشفهية األسئلة .5

 ل�ل نائبة أو نائب ا�حق �� �حب السؤال الذي تقدم بھ ما لم تتم اإلجابة عليھ.
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 الفرع األول : األسئلة الشفهية

 261املادة 

 .و�شرها تبليغها و الشفهية األسئلة بإيداع املتعلقة الشروط يدتحد ا�جلس مكتب يتو��

إشعار  �عد كتا�ي سؤال إ�� مح�� طا�ع لھ شفوي  سؤال �ل يحول  أن ا�جلس ملكتب يمكن

 أو موافقتھ عن ليعلن أيام ثمانية أجل النائب أو للنائبة و كتابة، بذلك السؤال صاحب

 الشف�ي السؤال تحو�ل ع�� موافقة باألمر املع�ي ئبالنا أو النائبة عدم إجابة �عت�� و رفضھ،

 .كتا�ي سؤال إ��

 262املادة 

 ال��مجة يتضمن عاما برنامجا ا�ح�ومة مع باتفاق الدورة مس��ل �� ا�جلس مكتب يضع

 .أسبوع �ل �� األسئلة ستشملها ال�ي ا�ح�ومية الشهر�ة للقطاعات

 �� واحدة مرة ح�ومي قطاع �ل ي��مج أن ع�� جلسات ثالث ع�� ا�ح�ومية القطاعات توزع

 ع�� األقل. الشهر

 األسئلة : جزئيا أو �ليا يتضمن والذي األسبوعية األسئلة أعمال جدول  ا�جلس مكتب يحدد.

 .مناقشة تل��ا ال�ي األسئلة اآلنية، الشفهية، األسئلة

 ساسأ ع�� األعمال، جدول  �� ا�جاهزة الشفهية األسئلة بت�جيل ا�جلس مكتب يقوم

 ا�ح�ومية القطاعات �ل يمكن �ش�ل وتجميعها وتنظيمها أعاله، إل��ا الشهر�ة املشار ال��مجة

 .ا�جلسة خالل األقل ع�� واحد عن سؤال اإلجابة من امل��مجة

 .قطاع �ل �شأن الواردة األسئلة عدد حسب تنازليا القطاعات ترتب

 .إيداعها وتار�خ موضوعها وحدة بحسب قطاع �ل داخل األسئلة ترتب

 .باثن�ن وسبع�ن ساعة ا�جلسة تار�خ قبل امل��مجة األسئلة قائمة توزع

 263املادة 

 .ا�ح�ومة وأجو�ة والنواب النائبات ألسئلة االثن�ن يوم جلسة تخصص

 ال مدة �� الشفهية لألسئلة األسبوعية ل�جلسة ا�خصص الزم�ي الغالف ا�جلس مكتب يحدد

غ��  واألعضاء النيابية وا�جموعات الفرق  ب�ن النس�ي مثيلبالت توزع ساعات ثالث عن تز�د

 .تمثيلي��ا �سبة عن للمعارضة ا�خصصة النسبة تقل ال أن و�جب املنتسب�ن،
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 بذلك وتخ�� سؤال ل�ل خصص��ا ال�ي الزمنية املدة بتحديد النيابية وا�جموعات الفرق  تقوم

 دقيقة عن السؤال مدة تقل ال أن ع�� ا�جلسة بداية قبل ساعة وعشر�ن أر�عا رئاسة ا�جلس

 .واحدة

سؤال تلقائيا من  تحدد مدة �ل الذكر السالف األجل �� ا�جلس رئاسة إخبار عدم حالة ��

 طرف مكتب ا�جلس.

 .ا�ح�ومة ألعضاء ا�حصة نفس تخصص

 الزمن استعمال �� الصالحيات �امل املعني�ن وللوزراء السؤال صاحب النائب أو للنائبة تبقى

 أو ا�جلس ألعضاء بالنسبة ا�ح�ومة جواب ع�� التعقيب أو طرحھ �� سواء �خصص للسؤالا

 .ا�ح�ومة ألعضاء بالنسبة ع�� التعقيب والرد ا�جواب ��

 املوالية األسئلة �� للتصرف قابل غ�� ��ائيا سؤال ل�ل سلفا ا�حدد الزم�ي الغالف �عت��

 .ا�ح�ومة ألعضاء بالنسبة أو ا�جلس اءألعض بالنسبة سواء جدول األعمال �� املدرجة

 264املادة 

 يقبل وال األعمال، جدول  �� املدرجة الشفهية األسئلة عدد عن باإلعالن ا�جلسة الرئيس يفتتح

 .ا�جدول  هذا عن تدخل خارج أي

 265املادة 

 لحا وإذا عليھ؛ املوقع�ن النواب أحد أو النائبات إحدى أو النائب أو النائبة السؤال يقدم

 .كتا�ي سؤال إ�� سؤالھ يحول  �� ا�جلسة حضوره دون  ما�ع

 رئيس إ�� بطلب يتقدم أن شر�طة الحقة، جلسة إ�� سؤالھ تأجيل يطلب أن النائب أو للنائبة

 .ا�جلسة ا�عقاد قبل األقل، ع�� ساعة بأر�ع وعشر�ن ا�جلس،

 266املادة 

و أعضاء ا�ح�ومة املعني�ن يجيب عن األسئلة، حسب �ل حالة ع�� حدة، رئيس ا�ح�ومة أ

 باألمر.

 عضو ا�ح�ومة الذي يتعلق السؤال بالقطاع الوزاري الذي �شرف عليھ، �غيب حالة �� و

 أو النائبة خ��ت من أعضاء ا�ح�ومة. وعند عدم القيام بذلك، زمالئھ أحد عنھ ينيب أن يمكن

 .موالية جلسة إ�� تأجيلھ أو نفسها ا�جلسة �� سؤالھ تقديم بجواب الوز�ر ب�ن النائب املع�ي
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 267املادة 

 األسئلة �جلسة اإلجمالية ا�حصة خمس عن يقل ال زم�ي غالف اإلضافية للتعقيبات يخصص

 .الشفهية

 أو الفر�ق إ�� املنتم�ن غ�� والنواب للنائبات التوا�� ع�� اإلضافية التعقيبات �� ا�حق �عطى

 .سؤالال لصاحب(ة) ثم السؤال طارحة ا�جموعة النيابية

 .ا�جلس مكتب من بقرار الزم�ي الغالف يوزع

 .اإلضافية التعقيبات ع�� للرد مماثلة حصة ل�ح�ومة تخصص

 عليھ عضو ا�ح�ومة النائب(ة) وجواب طرف من السؤال طرح �عد اإلضافية التعقيبات تنظم

 صاحب(ة) السؤال ع�� النحو التا��: و�عقيب

 سفلھ؛أ املذ�ورة املسطرة وفق إضافية �عقيبات -

 السؤال؛ لصاحب إضا�� �عقيب -

 .اإلضافية التعقيبات مجموع ع�� عضو ا�ح�ومة رد -

 ا�ح�ومة جواب ع�� حصر�ا تنصب وأن السؤال بموضوع اإلضافية التعقيبات تتقيد أن يجب

 .نيابية مجموعة أو فر�ق ل�ل واحدا تتعدى �عقيبا ال وأن

 واملعارضة، األغلبية ب�ن بالتناوب يةاإلضاف التعقيبات إطار �� ال�لمة ا�جلسة رئيس �عطي

 واضع �ان إذا األغلبية األغلبية، ومن إ�� ينت�ي السؤال واضع �ان إذا من املعارضة ابتداء

 مجموعة أو فر�ق ألي املنتسب�ن غ�� النواب حقوق  مراعاة مع إ�� املعارضة، ينت�ي السؤال

 .النسبية قاعدة أساس ع�� نيابية

 .الرئيس من بإذن اإلضا�� تعقيبال إطار �� التدخل ي�ون 
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 الفرع الثا�ي: األسئلة ال�ي تل��ا مناقشة

 268املادة 

 .مناقشة تل��ا شفهية بأسئلة يتقدموا أن والنواب للنائبات يمكن 

 الفرق  الرئيس يبلغ ا�جلسة، أعمال جدول  �� مناقشة تل��ا شفهية أسئلة إدراج يتم عندما

 املناقشة، �� املشاركة �� الراغب�ن الئحة و�فتح املنتسب�ن، غ�� والنواب وا�جموعات النيابية

 .بذلك ا�ح�ومة و�خ��

 .النس�ي التمثيل قاعدة أساس وع�� واملعارضة األغلبية ب�ن بالتناوب املناقشة تنظم

 والنواب والنائبات النيابية وا�جموعات الفرق  طرف من للمشاركة الزمنية ا�حصص تحدد

 هذا من 263 املادة مقتضيات �� عل��ا املنصوص بالشروط ذلك يخل ال أن املنتسب�ن ع�� غ��

 .اإلجمالية ا�حصة تخصم من و الداخ��، النظام

 .ا�جلسة بداية قبل ساعة وعشر�ن أر�ع املناقشة �� الراغب�ن الئحة ا�جلس رئيس إ�� تبلغ

 الفرع الثالث : األسئلة اآلنية
 269املادة 

 باهتمام �ستأثر طارئة ظرفية بقضايا تتعلق آنية شفهية لةبأسئ يتقدموا أن للنواب يمكن 

 طر�ق عن ا�ح�ومة قبل من باست�جال عل��ا األضواء إلقاء و�ستلزم العام الوط�ي، الرأي

 .النواب مجلس

 اآلنية األسئلة ع�� الداخ�� النظام هذا من 267و 263 املادت�ن �� الواردة املقتضيات تجري 

 262 املادة �� عليھ املنصوص الدورة عمل برنامج �� ا�حددة �وميةا�ح تتعلق بالقطاعات ال�ي

 بال��مجة املعني�ن غ�� املوجهة ألعضاء ا�ح�ومة اآلنية األسئلة أما من هذا النظام الداخ��،

 وتخصص ) أسئلة3( ثالثة اآلنية األسئلة عدد يتجاوز  أن فإنھ ال يمكن الذكر السالفة

 .صة ل�ح�ومةا�ح ونفس سؤال ) ل�ل2دقيقتان (

 270املادة 

أعضاء  مع االقتضاء، عند و�تفق ا�ح�ومة، إ�� اآل�ي السؤال النواب مجلس رئيس يبلغ

 لألسئلة قادمة جلسة أول  �� عنھ وا�جواب اآل�ي برمجة السؤال ع�� املعني�ن ا�ح�ومة

 .األسبوعية الشفهية
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 271املادة 

 املع�ي لعضو ا�ح�ومة يمكن ا�ح�ومة، هاتقدم ال�ي واإلجابات املعطيات كفاية عدم حالة ��

 رئيس إ�� اإلضافية بالبيانات كتابة اإلدالء الشف�ي، السؤال واضع بطلب من أو منھ بمبادرة

السؤال،  صاحب إل��ا ينت�ي ال�ي النيابية ا�جموعة أو إ�� الفر�ق توج��ها يتو�� الذي ا�جلس

 تسب ألي فر�ق أو مجموعة نيابية،أو مباشرة إ�� العضو صاحب السؤال إذا �ان غ�� من

 .للمجلس و�ا�جر�دة الرسمية لل��ملان االلك��و�ي باملوقع وتنشر

 272املادة 

 باملوقع اإللك��و�ي للمجلس. باألسئلة جرد والنواب النائبات إشارة رهن يوضع
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 الفرع الرا�ع: �عهدات ا�حكومة خالل أجو���ا 

 ع�� األسئلة الشفو�ة 
 273املادة 

أجو���ا ع��  خالل ا�ح�ومة بتعهدات اجرد والنواب النائبات إشارة رهنتب ا�جلس مك يضع

 األسئلة الشفهية.

  274املادة 

تصنف قائمة التعهدات حسب القطاعات ا�ح�ومية وتوزع ع�� الفرق وا�جموعات النيابية 

رئيس �� والنواب غ�� املنتسب�ن، وتنشر �� املوقع اإللك��و�ي للمجلس وتوجھ ��خة م��ا إ

 ا�ح�ومة.

يتداول مكتب ا�جلس عند ��اية �ل دورة حول وضعية التعهدات ا�ح�ومية، و�رفق بحصيلة 

 الدورة تقر�ر �� املوضوع.

 275املادة 

�ح�ومة اإلجابة عن مآل التعهدات ال�ي تم جردها خالل جلسات األسئلة الشفو�ة، يمكن ل

ية والنواب غ�� املنتسب�ن، وتنشر �� املوقع وتوزع هذه اإلجابة ع�� الفرق وا�جموعات النياب

 اإللك��و�ي للمجلس. 
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 الفرع ا�خامس : األسئلة الكتابية
 

 276املادة 

 املتوصل الكتابية األسئلة عدد عن الشفهية لألسئلة ا�خصصة ا�جلسة بداية �� الرئيس �علن

 اآلجال مرور �عد جواب بدون  بقيت ال�ي وتلك ع��ا اإلجابة تمت ال�ي وعدد األسئلة ��ا،

 .الدستور  من 100 �� الفصل عل��ا املنصوص القانونية

يتداول مكتب ا�جلس عند ��اية �ل دورة حول وضعية األسئلة الكتابية ال�ي لم تتم اإلجابة 

 ع��ا. و�رفق بحصيلة الدورة تقر�ر �� املوضوع. 

  277املادة 

 ا�جر�دة الرسمية لل��ملان. �� ع��ا ا�ح�ومة أعضاء وأجو�ة الكتابية، األسئلة تنشر
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 الفرع السادس: األسئلة الشفهية الشهر�ة

 املوجهة إ�� رئيس ا�حكومة حول السياسة العامة

 278املادة 

 بالسياسة املتعلقة لألسئلة شهر �ل واحدة جلسة من الدستور، تخصص 100طبقا للفصل 

 يوما الثالث�ن خالل عل��ا ا�ح�ومة أجو�ة رئيس وتقدم ا�ح�ومة، رئيس إ�� املوجهة العامة

 األسئلة. هذه إلحالة املوالية

  279املادة 

 اليوم نفس �� ا�ح�ومة لرئيس املوجهة العامة بالسياسة املتعلقة األسئلة جلسات تنعقد

 .الشفهية لألسئلة ل�جلسة األسبوعية ا�خصص

 .ا�ح�ومة مع باتفاق آخر يوم تحديد يمكن أنھ غ��

 280املادة 

أعمال ا�جلسة ا�خصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة كال أو �عضا ما يتضمن جدول 

 ي��: 
 األسئلة ا�حور�ة ال�ي ال يمكن أن يتعدى عددها اثنان:  )1

إذا �علق األمر بوحدة املوضوع يتم طرح السؤال �� حدود دقيقة واحدة ل�ل من األغلبية  .أ
 واملعارضة؛

 يتو�� رئيس ا�ح�ومة اإلجابة؛ -
شة واحدة �� ش�ل �عقيبات �عطى ف��ا ال�لمة بالتناوب ب�ن فرق األغلبية تفتح مناق -

 وفرق املعارضة وا�جموعات النيابية (مع مراعاة حقوق النواب غ�� املنتسب�ن)؛
 يجيب رئيس ا�ح�ومة ع�� التعقيبات. -

 إذا �علق األمر �سؤال�ن �� موضوع�ن مختلف�ن تنظم ا�جلسة ع�� النحو التا��: .ب
 األول امل��مج �� جدول أعمال �� حدود دقيقة واحدة؛ يقدم السؤال -
 يجيب رئيس ا�ح�ومة؛ -
تفتح باب املناقشة �� ش�ل �عقيبات حول السؤال األول، �عطى خاللها ال�لمة  -

بالتناوب ب�ن فرق األغلبية وفرق املعارضة وا�جموعات النيابية (مع مراعاة حقوق 
 النواب غ�� املنتسب�ن)؛

 يجيب رئيس ا�ح�ومة؛ -
 �سري نفس املقتضيات بالنسبة للسؤال الثا�ي. -

 أسئلة أخرى متعلقة بالسياسة العامة: تنظم  بالنسبة ل�ل سؤال ع�� النحو التا��:  )2
 يقوم صاحب السؤال بطرحھ؛ -
 يجيب رئيس ا�ح�ومة؛ -
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 �عطى ال�لمة لصاحب السؤال للتعقيب؛ -
 .يجيب رئيس ا�ح�ومة ع�� التعقيب -

 281املادة 

 .�عقيبا��م وع�� والنواب النائبات أسئلة ع�� �خصية بصفة ا�جواب ةا�ح�وم رئيس يتو��

 282املادة 
 الغالف الزم�ي ل�جلسة:

 ال يتجاوز ثالث ساعات غالف زم�ي يخصص �جلسة األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة 
 تنظيم توزيع الغالف الزم�ي �� جدول األعمال:

سة ل�جزء األول املتعلق باألسئلة ) الغالف الزم�ي ا�خصص ل�جل3/2يخصص ثلثا ( -
 ا�حور�ة؛

 يخصص الثلث البا�� ل�جزء الثا�ي من ا�جلسة املتعلق باألسئلة األخرى. -
ساعة قبل ا�عقاد ا�جلسة بأسماء املتدخالت واملتدخل�ن  48يتم إخبار رئيس ا�جلس  -

م�ي وكيفية (مقدمات ومقدمي األسئلة واملشار�ات واملشارك�ن �� التعقيبات) و�التوزيع الز 
استعمالھ �� إطار املدة الزمنية ل�ل فر�ق ومجموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غ�� 

 املنتسب�ن.

 283املادة 

 :التا�� الش�ل ع�� ا�جلسة لهذه ا�خصص الزم�ي الغالف يوزع

 ا�ح�ومة؛ لرئيس اإلجمالية الزمنية ا�حصة نصف -

 .واملعارضة األغلبية ب�ن مناصفة اآلخر النصف -

 النس�ي التمثيل قاعدة أساس ع�� األغلبية ومجموعات لفرق  ا�خصصة الزمنية ا�حصة توزع

 .بي��ا فيما

 تمثيلي��ا بحسب بي��ا فيما املعارضة ومجموعات لفرق  ا�خصصة الزمنية ا�حصة توزع

 .النسبية

 .املنتسب�ن غ�� النواب حقوق  التوزيع هذا �� ترا��

ور مع الفرق وا�جموعات النيابية والنواب غ�� املنتسب�ن يمكن للمكتب عند االقتضاء، و�تشا

االتفاق ع�� توزيع غالف زم�ي آخر �� إطار التوافق ب�ن م�ونات ا�جلس، و�� جميع األحوال 

 لرئيس ا�ح�ومة نصف ا�حصة الزمنية اإلجمالية ا�خصصة للمجلس.
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 الباب السادس: �جان تق��ي ا�حقائق

 284املادة 

بادرة من امللك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب �جان نيابية مؤقتة، �ش�ل بم  يجوز أن

لتق��ي ا�حقائق يناط ��ا جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة أو بتدب�� املصا�ح أو 

املؤسسات واملقاوالت العمومية،وإطالع ا�جلس ع�� نتائج أعمالها، وفق الشروط الواردة �� 

 لدستور، و�� القانون التنظي�ي ا�حدد لطر�قة �سي��ها.الفصل السا�ع والست�ن من ا

 285املادة 

 تتألف �جان تق��ي ا�حقائق من ممثل عن �ل فر�ق ومجموعة نيابية.

 يتم ال�جوء إ�� قاعدة  التمثيل النس�ي �� توزيع املقاعد املتبقية.

اتخذت ضده ال يجوز أن �شارك �� أعمال �جنة لتق��ي ا�حقائق �ل نائبة أو نائب سبق أن  

 إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ أسرار �جنة مماثلة.

 286املادة 

�جان تق��ي ا�حقائق مؤقتة بطبيع��ا، وتنت�ي مهم��ا بإيداع تقر�رها لدى مكتب ا�جلس، 

وعند االقتضاء، بإحالتھ ع�� القضاء من قبل رئيس مجلس النواب، طبقا ملقتضيات الفصل 

 السا�ع والست�ن من الدستور.

وال يجوز ت�و�ن �جان لتق��ي ا�حقائق، �� وقائع ت�ون موضوع متا�عات قضائية، ما دامت 

هذه املتا�عات جار�ة؛ وتنت�ي مهمة �ل �جنة لتق��ي ا�حقائق، سبق ت�و���ا، فور فتح تحقيق 

 قضائي �� الوقائع ال�ي اقتضت �شكيلها.

ال يتعدى أسبوع�ن من  تخصص جلسة عامة ملناقشة تقار�ر �جان تق��ي ا�حقائق داخل أجل

 085.13من القانون التنظي�ي رقم  17تار�خ إيداعھ لدى مكتب ا�جلس طبقا ملقتضيات املادة 

املتعلق بطر�قة �سي�� ال�جان النيابية لتق��ي ا�حقائق، وخالل الف��ة الفاصلة ب�ن الدورات 

 �عقد دورة استثنائية ملناقشة التقر�ر.

 قتضاء، هذا التقر�ر ع�� القضاء. يحيل رئيس مجلس النواب، عند اال
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 الباب السا�ع: مناقشة السياسات العمومية وتقييمها
 287املادة 

من الدستور، يقوم مجلس النواب بتقييم السياسات العمومية، و�خصص  70طبقا للفصل 

لهذا الغرض جلسة سنو�ة ملناقشة السياسات العمومية ال�ي قام بتقييمها طبقا للمواصفات 

 ر ا�حددة �� هذا الباب.واملساط

 288املادة 

��دف التقييم الذي يقوم بھ مجلس النواب إ�� إنجاز أبحاث وتحاليل دقيقة ��دف التعرف 

ع�� نتائج السياسات وال��امج العمومية، وقياس آثارها ع�� الفئات املعنية وع�� ا�جتمع، كما 

هداف املرسومة وتحديد العوامل مستوى اإلنجاز الذي تم تحقيقھ قياسا باأل  معرفة��دف إ�� 

 ال�ي مكنت من بلوغ تلك األهداف.

وذلك �غاية إصدار توصيات وتقديم اق��احات �شأن التحسينات ال�ي يمكن إدخالها ع�� 

 السياسة العمومية موضوع التقييم.

 289املادة 

تحض��ا ل�جلسة السنو�ة ملناقشة السياسات العمومية، يحدد مكتب مجلس النواب 

اسة العمومية املق��حة للتقييم بناء ع�� اق��احات الفرق وا�جموعات النيابية �� بداية السي

 السنة التشريعية، كما يمكنھ أن �عمد إ�� برمجة متعددة السنوات.

تقدم اق��احات الفرق وا�جموعات النيابية مرفقة بدراسة أولية تظهر ا�جدوى واإلش�االت 

 ال��نامج املطلوب إخضاعھ للتقييم.الك��ى ال�ي تطرحها السياسة أو 

 290املادة 

يحسم مكتب مجلس النواب �� اختيار موضوع التقييم بناء ع�� دراسة قابلية املواضيع 

 املق��حة للتقييم وفق املعاي�� السياسية والتقنية والسياقية.

خاللھ �عد مكتب ا�جلس انتدابا لتقييم السياسة أو ال��نامج العمومي املق��ح، يحدد من 

رهانات التقييم وأسبابھ وغاياتھ ومحيطھ وكذلك نوعيتھ واألسئلة التقييمية ا�جوهر�ة ال�ي 

 تؤطره.

يدعو مكتب ا�جلس إ�� �شكيل مجموعة العمل املوضوعاتية ال�ي يو�ل إل��ا تتبع إنجاز 

 الذي أعده. االنتدابالتقييم �� املوضوع الذي حدده ووفق 
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 291املادة 

لعمل املوضوعاتية املؤقتة من ممثل واحد عن �ل فر�ق نيا�ي و�ل مجموعة تتألف مجموعة ا

 ا من املعارضة.مأحده نيابية �ع�ن من بي��م رئيس ومقرر 

 :ـــــ الذي أعده مكتب مجلس النواب ب االنتدابتضطلع مجموعة العمل انطالقا من 

 املصط�حات والعناصر املرجعية لتقييم املوضوع،صياغة  -

 ت األولية،تجميع املعطيا -

 إطالق األبحاث ا�حددة، -

 املصادقة ع�� استنتاجات األبحاث والدراسات ، -

 وضع التوصيات واإلق��احات، -

 صياغة تقر�ر التقييم. -

 292املادة 

 قرار ع�� بناء النواب، مجلس باملوازاة مع عمل مجموعة العمل املوضوعاتية، يمكن لرئيس

 ا�جلس إ�� طلبا موعة العمل امل�لفة بالتقييم،يوجھ، �ش�ل تلقائي أو بطلب من مج أن مكتبھ

الدستور�ة بحسب  واملؤسسات ا�ح�امة هيئات أو إحدى والبيئي واالجتما�� االقتصادي

 ال��نامج العمومي موضوع التقييم. حول  بحث أو دراسة إعداد أو الرأي إلبداء ا�حاجة،

ع�� مجموعة العمل  أعاله، إل��ا املشار واألبحاث والدراسات باآلراء املتعلقة التقار�ر تحال

 .قصد اإلطالع املوضوعاتية امل�لفة بالتقييم

 293املادة 

 أعمالها ا�خصصة لتقييم السياسات العمومية وجدول  ا�جلسة تار�خ ا�جلس مكتب يحدد

و�حيط رئيس ا�جلس رئيس ا�ح�ومة علما  العامة. املناقشة بتنظيم الرؤساء ندوة وتقوم

 بذلك.

ساعة ع�� األقل قبل ا�عقاد  48تب �عميم تقار�ر التقييم ع�� أعضاء ا�جلس يتو�� املك

 ا�جلسة العامة.
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 الباب الثامن: مراقبة املالية العامة
 294املادة 

من الدستور، يتو�� مجلس  148والفقرة األو�� من الفصل  70طبقا للفقرة الثانية من الفصل 

 النواب القيام بمراقبة املالية العامة.

 العامة وجدولتھ املالية مراقبة برنامج سنة �ل من أكتو�ر دورة مس��ل �� ا�جلس مكتب حددي

 .النيابية وا�جموعات الفرق  اق��اح ع�� الزمنية بناء

 295املادة 

 لهذا وتحضر للمراقبة السنوي  ال��نامج لدراسة اجتماعا��ا العامة املالية مراقبة �جنة �عقد

 مكتب ع�� وتحيلها عل��ا املعروض السنوي  ال��نامج لتفعيل تواالستشارا الغرض األسئلة

 .ا�جلس

 ع�� ا�جلس ملكتب قرار ع�� بناء واالستشارات األسئلة هذه النواب مجلس رئيس يحيل

 الدستور  من 148 الفصل من األو�� الفقرة ألح�ام وفقا وذلك األع�� ل�حسابات ا�جلس

 .اخ��الد النظام هذا من 329 ومقتضيات املادة

كما يمكن ملكتب ال�جنة أن يضع برنامجا سنو�ا لدراسة التقار�ر املوضوعاتية واملواضيع 

 املدرجة �� التقار�ر السنو�ة ال�ي ينجزها ا�جلس األع�� ل�حسابات.

أو القيام بمهام  للفرق وا�جموعات النيابية طلب دراسة مواضيع غ�� تلك ا�حددة أعاله

 حددة �� هذا النظام الداخ��.استطالعية وفق الشروط ا�

 296املادة 

 ال��نامج �� ا�حددة املواضيع ومناقشة لدراسة اجتماعات العامة املالية مراقبة �جنة �عقد

 للمراقبة. السنوي 

 .مفيدة تراها أخرى  وثيقة و�ل ل�حسابات األع�� ا�جلس وتقار�ر أجو�ة ع�� ذلك �� و�ستند

 . ال�جنة اجتماعات ا�ح�ومة تحضر

 لتقديم ال�جنة اجتماعات حضور  عنھ ينوب من أو ل�حسابات األع�� ا�جلس لرئيس مكني

 .الضرور�ة والتوضيحات التفس��ات
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 : يتضمن تقر�را املقرر  ي�ئ

 ال�جنة؛ مداوالت -

 ؛ ال�جنة وتوصيات خالصات -

 .لذلك ا�خصصة الزمنية املدة وكذا بتفعيلها ا�ح�ومة ال��مت ال�ي التوصيات -

 مكتب ع�� و�حال ال�جنة عليھ وتصادق و�ناقش، التقر�ر فيھ �عرض اجتماعا، ةال�جن �عقد

 النظام هذا من 138 املادة ملقتضيات وفقا عليھ املعروضة القضايا ضمن النواب مجلس

 :التا�� النحو ع�� تتم املناقشة فإن عامة، جلسة عقد املكتب قرر  وإذا . الداخ��

 املقرر؛ �لمة -

 النيابية؛ عاتوا�جمو  الفرق  تدخالت -

 ا�ح�ومة؛ تدخل -

 النيابية؛ وا�جموعات الفرق  �عقيب -

يتم إعداد تقر�ر ��ائي للمراقبة يتضمن تقر�ر ال�جنة ومحضر ا�جلسة العامة و�حال ع�� 

 ا�ح�ومة و�نشر با�جر�دة الرسمية لل��ملان.

 297املادة 

 �� النيابية وا�جموعات ق الفر  بمداخالت و�رفق ال�جنة للمراقبة تقر�ر ال��ائي التقر�ر يتضمن

 . ا�جلسة العامة

 و�نشر باملوقع اإللك��و�ي للمجلس و�ا�جر�دة ا�ح�ومة ع�� ومرفقاتھ التقر�ر هذا يحال

 .لل��ملان الرسمية
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 ا�جزء السادس: العمل الدبلوما��ي ال��ملا�ي �جلس النواب

 والتعيينات ال�خصية لتمثيلھ
 298املادة 

 وا�جموعات للفرق  النس�ي التمثيل أساس ع�� النيابية ف��ةال مس��ل �� ا�جلس �ش�ل

 هو ال�ي واإلقليمية الدولية ال��ملانية املنظمات لدى ا�جلس تمثل دائمة شعبا وطنية النيابية

 .الدستور  من 19 الفصل بمقتضيات عمال مبدأ املناصفة، مراعاة مع ف��ا عضو

 الدبلوماسية األ�شطة �افة و�� أعاله اإل�� املشار الدائمة الشعب �� املعارضة �ساهم

 .الدستور  من 10 الفصل ألح�ام طبقا تمثيلي��ا، �سبة يقل عن ال بما للمجلس

 قضايا لدراسة محدد أعمال جدول  حسب دور�ة بكيفية الدائمة الوطنية الشعب تجتمع

 .ا�جلس مكتب ع�� تحيلھ عملها عن تقر�را سنو�ا و�عد ��مها

 299املادة 

أجل ضمان نجاعة العمل ال��ملا�ي، وتحقيق املساهمة الفاعلة ألعضائھ �� النشاط  يتع�ن من

الدبلوما��ي ال��ملا�ي وتمثيل ا�جلس لدى الهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية، مراعاة 

 املبادئ والقواعد التالية:

النواب غ�� و  مبدأ التمثيل النس�ي للفرق وا�جموعات النيابية مع مراعاة حقوق املعارضة -

 ؛املنتسب�ن

مبدأ تخصص األعضاء املق��ح�ن لتشكيل الوفود لدى املنظمات والهيئات الدولية  -

 وا�جهو�ة، حسب طبيعة النشاط املراد القيام بھ؛

مبدأ املناصفة، �� اختيار ممث�� ا�جلس، و�شكيل الوفود وانتداب األعضاء ملهمات تمثيل  -

 ستور؛من الد 19ا�جلس، طبقا ألح�ام الفصل 

 مبدأ تمثيل النائبات والنواب الشباب �� اختيار أعضاء الوفود املنتدبة، لتمثيل ا�جلس؛ -

 مبدأ التعددية �� �شكيل الوفود حسب طبيعة املهام املراد القيام ��ا. -

�سند رئاسة الوفود لنواب الرئيس ورؤساء الفرق ورؤساء ال�جان الدائمة ورؤساء  -

 يضعھ مكتب ا�جلس.ا�جموعات النيابية وفق نظام 
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 300املادة 

 أو واملؤتمرات الدولية واإلقليمية املنظمات �� ا�جلس يمثل من انتداب ا�جلس مكتب قرر  إذا

يتم مع  الوفود �شكيل فإن امللتقيات، للمشاركة �� إحدى من النائبات والنواب وفود إرسال

 الداخ��. النظام هذا من 299 مراعاة أح�ام املادة

الفرق وا�جموعات النيابية  عدد عن أفراده عدد يقل أعضائھ �عي�ن املطلوب لوفدا �ان إذا

 التمثيل مراعاة مع دور�ة بصفة ي�ون  الوفد ذلك �عي�ن أعضاء فإن ا�جلس، م��ا يت�ون  ال�ي

 .للفرق وا�جموعات النيابية النس�ي

 �� أخرى  نيابية ةمجموع أو آخر فر�ق ع�� �ع��ض أن نيابية مجموعة أو فر�ق ألي يجوز  ال

 .أعضا��ا تر�د من ملن �عيي��ا

 301املادة 

 أسبوع. أجل داخل مكتو�ا تقر�را ا�جلس ملكتب مهمة �ل إثر الوفد رئيس يقدم

 .ا�جلس مكتب يحددها ال�ي للشروط طبقا وتوزيعھ، عند االقتضاء، التقر�ر هذا �شر يتم

 302املادة 

 طلب ع�� بناء النواب، مجلس بناية خارج وفد نيا�ي �� �شار�ون  نواب �عي�ن األمر اقت��ى إذا

 ا�ح�ومة رئيس بواسطة الشأن هذا �� بطلب تتقدم باألمر املعنية السلطة فإن ، من ا�ح�ومة

النائبات  هؤالء �عي�ن و�عد فيھ، ليبت النواب مجلس مكتب ع�� يحيلھ ا�جلس الذي رئيس إ��

 .ا�ح�ومة سرئي إ�� أسماءهم ا�جلس رئيس يبلغ والنواب،

 يوجھ االستطالعية، املهام عدا فيما مكت��ا من باق��اح دائمة �جنة رئيس عن الطلب صدر إذا

 .فيھ للتداول  ا�جلس مكتب إ�� يحيلھ الذي ا�جلس إ�� رئيس

 الفقرة �� عل��ا املنصوص الكيفية بنفس والنواب �عي�ن النائبات يتم الطلب ع�� املوافقة �عد

 .ا�ح�ومة رئيس إ�� أسماءهم ا�جلس رئيس ادة، و�بلغامل هذه من األو��

�شارك أعضاء الوفد النيا�ي املع�ن طبقا ألح�ام هذه املادة �� األ�شطة املنظمة خارج بناية 

 ا�جلس، بصف��م النيابية، ممثل�ن للمجلس، طبقا لتوج��ات رئيس ا�جلس أو مكتب ا�جلس.



125 
 

 303املادة 

 والصديقة الشقيقة الدول  برملانات مع التشريعية لف��ةا بداية �� النواب مجلس �ش�ل

 التمثيل ت�و���ا �� يرا�� "ال��ملانية والصداقة األخوة ال��ملانية الدولية "مجموعات واملنظمات

 .املناصفة ومبدأ وا�جموعات النيابية للفرق  النس�ي

النيابية،  الف��ة من األو�� السنة متم قبل ا�جموعات لهذه خاصا نظاما ا�جلس مكتب يضع

 يحدد فيھ قواعد تنظيم عملها وكيفيات س��ها.

 من ا�حددة للتوج��ات وفقا السنوي  عملها برنامج ال��ملانية والصداقة األخوة مجموعات تضع

 .عليھ املصادقة قصد املكتب ع�� وتحيلھ مكتب ا�جلس، طرف

 304املادة 

 التا�عة الهيئات أو ال�جان �� عنھ لنيابةل ا�جلس اختارهم الذين األعضاء جميع أسماء تنشر

 �� ا�خارج، إ�� النيابية الوفود �� أو  الدولية واإلقليمية، املنظمات وكذا لدى ل�ح�ومة،

 .اإللك��و�ي وموقعھ الداخلية للمجلس، والنشرة الرسمية لل��ملان ا�جر�دة

 305املادة 

ا يخص تمثيل ال��ملان لدى �سهر مجلس النواب ع�� التنسيق مع مجلس املستشار�ن فيم

املنظمات ال��ملانية الدولية واإلقليمية، ورئاسة الوفود املش��كة، مع مراعاة تمك�ن فرق 

املعارضة ومجموعا��ا من املساهمة الفاعلة �� الدبلوماسية ال��ملانية للدفاع عن القضايا 

 ن ا�جلس�ن. العادلة للوطن ومصا�حھ ا�حيو�ة. و�ش�ل لهذه الغاية، شعب مش��كة ب�
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 ا�جزء السا�ع: الديمقراطية التشاركية
املقدمة �� مجال التشريع   الباب األول: مسطرة دراسة امللتمسات
 والبت ف��ا

 

 306املادة 

بتحديد شروط  064.14من الدستور، والقانون التنظي�ي رقم  14تطبيقا ألح�ام الفصل 

منھ، تودع  8التشريع، والسيما املادة  وكيفيات ممارسة ا�حق �� تقديم امللتمسات �� مجال

امللتمسات ورقيا أو إلك��ونيا  لدى مكتب ا�جلس من قبل وكيل �جنة تقديم امللتمس وذلك 

 مقابل وصل �سلم لھ فورا أو عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي.

 307املادة 

تحقق مكتب السالف الذكر، ي 064.14من القانون التنظي�ي رقم  10و 9طبقا ألح�ام املادت�ن 

من القانون التنظي�ي  5ا�جلس من استيفاء امللتمس للشروط املنصوص عل��ا �� املادة 

 املذ�ور.

) يوما ابتداء من تار�خ اإليداع أو 60يبت مكتب ا�جلس �� امللتمس داخل أجل ست�ن (

ل التوصل. يبلغ رئيس ا�جلس وكيل �جنة تقديم امللتمس كتابة بقرار القبول أو الرفض داخ

 يوما من تار�خ البت فيھ.  15أجل أقصاه 

 يتع�ن أن ي�ون عدم قبول امللتمس معلال، وال يقبل قرار رفض امللتمس أي طعن.

كتب إ�� ال�جنة املمن قبل توزع ��خة من امللتمس املقبول ع�� جميع أعضاء ا�جلس و�حال 

 ذلك أي تصو�ت. الدائمة ا�ختصة حسب موضوع امللتمس لدراستھ ومناقشتھ دون أن �عقب

 308املادة 

من أعضاء ال�جنة الدائمة ا�ختصة يمكن ل�ل نائبة أو نائب أو مجموعة من النائبات والنواب 

 واعتماده أساسا لتقديم مق��ح قانون للمجلس.تب�ي امللتمس ا�حال إل��ا 

مق��حات  و�� هذه ا�حالة، يخضع املق��ح املذ�ور إ�� املسطرة التشريعية املطبقة �شأن دراسة

 القوان�ن ومناقش��ا والتصو�ت عل��ا، طبقا ألح�ام هذا النظام الداخ��.
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 309املادة 

حيط علما، النائبة أو النائب أو مجموعة النائبات والنواب الذين تبنوا امللتمس إلعداد مق��ح ي

 قانون �� موضوعھ، رئيس ال�جنة ا�ختصة الذي يخ�� مكتب ا�جلس بذلك.

 310املادة 

نشر امللتمسات املتوصل ��ا من قبل مكتب ا�جلس �� املوقع اإللك��و�ي للمجلس وا�جر�دة ت

 الرسمية لل��ملان مع اإلشارة إ�� القرار املتخذ �� شأ��ا.
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 الباب الثا�ي: دراسة العرائض املقدمة إ�� ا�جلس

 والبت ف��ا 
 311املادة 

بتحديد شروط  044.14نظي�ي رقم من الدستور، والقانون الت 15تطبيقا ألح�ام الفصل 

منھ، تودع  7وكيفيات ممارسة ا�حق �� تقديم العرائض إ�� السلطات العمومية، السيما املادة 

العرائض لدى رئيس ا�جلس من قبل وكيل �جنة تقديم العر�ضة، مقابل وصل �شهد بذلك، 

 أو تبعث العر�ضة عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي �� اسم رئيس ا�جلس.

يمكن أن تحال إ�� رئيس ا�جلس من قبل السلطة اإلدار�ة ا�حلية �ل عر�ضة تم إيداعها  كما

 يوما ابتداء من تار�خ اإليداع. )15( خمسة عشرة لد��ا �� أجل ال يتعدى

 312املادة 

املذ�ور، يحيل رئيس ا�جلس  044.14من القانون التنظي�ي رقم  13و 12طبقا ألح�ام املادت�ن 

دعة لديھ مباشرة أو املتوصل ��ا، عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي أو السلطة اإلدار�ة العر�ضة املو 

داخل أجل ال يتعدى خمسة عشرة  ا�حلية، إ�� �جنة العرائض ا�حدثة لدى مكتب ا�جلس

 .) يوما ابتداء من تار�خ اإليداع أو التوصل15(

 313املادة 

السالف  044.14ن القانون التنظي�ي رقم م 13فقرة األخ��ة من املادة ملقتضيات التطبيقا 

الذكر، تتألف �جنة العرائض ا�حدثة لدى مكتب ا�جلس من أر�عة أعضاء، عضوان ينتميان 

إ�� األغلبية وعضوان ينتميان إ�� املعارضة، �عي��م رئيس ا�جلس �عد استشارة رؤساء  الفرق 

 وا�جموعات النيابية. 

 314املادة 

من القانون التنظي�ي رقم  13ختصاصا��ا املنصوص عل��ا �� املادة تمارس �جنة العرائض ا

 السالف الذكر، املتمثلة �� : 044.14

من القانون  6و 3التحقق من استيفاء العر�ضة للشروط املنصوص عل��ا �� املادت�ن  -

 منھ؛ 4التنظي�ي املذ�ور، والتأكد من تقيدها بأح�ام املادة 
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ئض املقبولة، واق��اح �ل إجراء وتدب�� تراه مناسبا من أجل إبداء رأ��ا �شأن مضمون العرا -

التفاعل اإليجا�ي مع املطالب أو املق��حات أو التوصيات ال�ي تتضم��ا �� حدود صالحيات 

 ا�جلس واختصاصاتھ الدستور�ة.

 315املادة 

تدرس "�جنة العرائض" العرائض ا�حالة إل��ا من قبل رئيس ا�جلس �� إطار اجتماعات 

 خاصة، �عقدها لهذا الغرض وفق الضوابط التالية:

يوما من  30يتع�ن ع�� ال�جنة التقيد بآجال البت �� العرائض ا�حالة إل��ا وا�حددة ��  -

 ؛إحالة العر�ضة إل��اتار�خ 

أعضاء من  3ال يمكن عقد اجتماعات ال�جنة والبت �� العرائض ا�حالة إل��ا إال بحضور  -

 . أعضا��ا

ة �� القيام بمهامها مسؤول بإدارة ا�جلس، �عينھ رئيس ا�جلس لهذا الغرض، �ساعد ال�جن

 و�تو�� كتابة ال�جنة وإعداد محاضرها ومسك وثائقها.

 316املادة 

السالف الذكر، يبت مكتب  044.14من القانون التنظي�ي رقم  15و 14طبقا ألح�ام املادت�ن 

�جنة العرائض بأحد  توصلھ برأي واق��احات �عد  العر�ضة ال�ي تم قبولها موضوع ا�جلس ��

 القرارات التالية:

إحالة املطلب أو االق��اح أو التوصية املضمنة �� العر�ضة إ�� ا�جهة ا�ختصة مرفقة برأي  -

 �جنة العرائض واق��احا��ا؛

اتخاذ اإلجراءات من أجل تفعيل املطلب أو االق��اح أو التوصية املضمنة �� العر�ضة إذا  -

ك يدخل �� اختصاص ا�جلس، �� حدود الصالحيات ا�خولة لھ، والتقيد بالقواعد �ان ذل

 والضوابط املنصوص عل��ا �� هذا النظام الداخ��؛

إحالة موضوع العر�ضة إ�� �جنة من ال�جان الدائمة ا�ختصة لإلحاطة واإلخبار، إذا �ان  -

واملناقشة من قبل  موضوع العر�ضة ذي صلة بمشروع أو مق��ح قانون �� طور الدراسة

 ال�جنة الدائمة ا�ختصة.

يتع�ن أن يخ�� رئيس ا�جلس وكيل �جنة تقديم العر�ضة كتابة بقرار مكتب ا�جلس �شأ��ا 

 طبقا ملا أش�� إليھ أعاله.
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من بقرار معلل و�ل رفض من قبل مكتب ا�جلس لعر�ضة، �� ضوء رأي �جنة العرائض، يبلغ 

يوما ابتداء من  30ة تقديم العر�ضة داخل أجل ال يتعدى قبل رئيس ا�جلس إ�� وكيل �جن

من القانون التنظي�ي  14تار�خ توصل املكتب برأي �جنة العرائض، وذلك تطبيقا ألح�ام املادة 

 السالف الذكر. 044.14رقم 

 317املادة 

تب�ن  املذ�ور، إذا 044.14من القانون التنظي�ي رقم  4طبقا ألح�ام الفقرة األخ��ة من املادة 

ملكتب ا�جلس �� ضوء رأي �جنة العرائض أن موضوع العر�ضة يتضمن تظلمات أو ش�اوى 

ي�ون النظر ف��ا من اختصاص مؤسسات دستور�ة أخرى، أحال رئيس ا�جلس العر�ضة 

 املذ�ورة بواسطة رسالة إ�� املؤسسة الدستور�ة املعنية لالختصاص.

) 10داخل اجل عشرة ( نة تقديم العر�ضة بذلكو�� هذه ا�حالة، يخ�� رئيس ا�جلس وكيل �ج

 أيام ابتداء من تار�خ اإلحالة.



131 
 

 ا�جزء الثامن: عالقة مجلس النواب مع املؤسسات الدستور�ة

الباب األول: عالقة مجلس النواب با�جلس األع�� للسلطة 

 القضائية
 318املادة 

ملتعلق با�جلس األع�� للسلطة ا 100.13من القانون التنظي�ي رقم  110تطبيقا ألح�ام املادة 

القضائية، ُ�عرض تقر�ر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض حول تنفيذ السياسة 

 ا�جنائية وس�� النيابة العامة أمام �جنة العدل والتشريع وحقوق اإل�سان.

 ي�ون التقر�ر املذ�ور متبوعا بمناقشة دون تصو�ت.

تقر�ر، وكذا املدة الزمنية ا�خصصة ل�ل فر�ق أو يحدد الغالف الزم�ي ا�خصص ملناقشة ال

 مجموعة نيابية من قبل مكتب ال�جنة، مع مراعاة حقوق النواب غ�� املنتسب�ن.

�عد ال�جنة تقر�را يتضمن خالصات نقاشها والتوصيات الصادرة ع��ا، ينشر �� ا�جر�دة 

ملستشار�ن ورئيس الرسمية لل��ملان وتوجھ ��خة منھ إ�� رئيس ا�ح�ومة ورئيس مجلس ا

 ا�جلس األع�� للسلطة القضائية والوكيل العام لدى محكمة النقض

 319املادة 

 ساعة قبل ا�عقاد جلسة مناقشة التقر�ر املذ�ور. 48يتم إخبار أعضاء مجلس النواب 

 320املادة 

من القانون  112من الدستور وأح�ام املادة  113تطبيقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

السالف الذكر، �جلس النواب أن يطلب، من ا�جلس األع�� للسلطة  100.13التنظي�ي رقم 

القضائية، رأي ا�جلس حول �ل مسألة تتعلق بالعدالة السيما آراءه �� شأن مشاريع 

 .ومق��حات القوان�ن املتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة

 321املادة 

السالف الذكر، يد�� ا�جلس  100.13انون التنظي�ي رقم من الق 112تطبيقا ألح�ام املادة 

 .يوما �سري ابتداء من تار�خ توصلھ بطلب الرأي 60برأيھ خالل مدة ال تتجاوز 

يوما، و�� هذه ا�حالة يد�� رئيس  20وإذا أث��ت حالة االست�جال يقلص األجل املذ�ور إ�� 

 .حالة املوجهة إليھ لطلب إبداء الرأيمجلس النواب بم��رات ودوا�� االست�جال، �� رسالة اإل 



132 
 

يمكن للمجلس األع�� للسلطة القضائية بصفة استثنائية، أن يطلب تمديد األجل�ن املذ�ور�ن 

 إذا �عذر عليھ إبداء رأيھ خاللهما.

 322املادة 

املذ�ور، يقوم  100.13من القانون التنظي�ي رقم  112تطبيقا ألح�ام الفقرة األخ��ة من املادة 

مجلس النواب بإخبار ا�جلس األع�� للسلطة القضائية بمآل اآلراء ال�ي أد�� ��ا  رئيس

 والقرارات ال�ي اتخذها �شأ��ا.

 



133 
 

 الباب الثا�ي: عالقة مجلس النواب با�حكمة الدستور�ة

 323املادة 

 066.13من الدستور واملادة األو�� من القانون التنظي�ي رقم  130طبقا ألح�ام الفصل 

با�حكمة الدستور�ة، ينتخب مجلس النواب، عند �شكيل ا�حكمة الدستور�ة ألول  املتعلق

 مرة،  ثالثة أعضاء من ب�ن امل���حات وامل���ح�ن الذين يقدمهم مكتب مجلس النواب.

 يتلقى مكتب ا�جلس األسماء املق��حة لل��شيح من قبل الفرق وا�جموعات النيابية.

 ت وامل���ح�ن قبل جلسة االنتخاب.�علن املكتب عن أسماء امل���حا

 يتم التصو�ت ع�� �ل م���حة أو م���ح ع�� حدة.

 يتم التصو�ت  باالق��اع السري و�أغلبية ثل�ي أعضاء ا�جلس.

 324املادة 

ساعة ع�� األقل قبل  48توزع ملفات امل���حات وامل���ح�ن ع�� جميع أعضاء ا�جلس 

 ب.ا�عقاد ا�جلسة العامة ا�خصصة لالنتخا

 325املادة 

من الدستور، يتم �ل ثالث سنوات انتخاب  130تطبيقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

م���حة أو م���ح لعضو�ة ا�حكمة الدستور�ة، من أجل �عو�ض العضو الذي ان��ت مدة 

انتدابھ وفق نفس اإلجراءات املطبقة ع�� انتخاب امل���ح�ن لعضو�ة ا�حكمة الدستور�ة 

 ة.ألول مر 

 326املادة 

من  14و 13من الدستور ومقتضيات املادت�ن  130تطبيقا ألح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 

القانون التنظي�ي املتعلق با�حكمة الدستور�ة، يتم انتخاب عضو أو أعضاء ا�حكمة 

الدستور�ة، الذين سيحلون محل األعضاء الذين ان��ت مدة عضو���م، إما �سبب ان��اء مدة 

من  12نتداب أو الوفاة، أو االستقالة أو اإلعفاء �� ا�حاالت املنصوص عل��ا �� املادة اال 

القانون التنظي�ي املذ�ور، وفق نفس اإلجراءات املشار إل��ا أعاله، �لما �ان انتخاب العضو 

 أو األعضاء املذ�ور�ن يرجع االختصاص فيھ إ�� مجلس النواب.
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 327املادة 

خمس أعضاء مجلس النواب أن يحيلوا القوان�ن قبل إصدار األمر  لرئيس مجلس النواب أو

بتنفيذها إ�� ا�حكمة الدستور�ة لتبت �� مطابق��ا للدستور، طبقا ملقتضيات الفصل الثا�ي 

 والثالث�ن �عد املائة من الدستور.
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 الباب الثالث: عالقة مجلس النواب با�جلس األع�� ل�حسابات

 328املادة 

من القانون التنظي�ي لقانون املالية،  66من الدستور، واملادة  148م الفصل تطبيقا ألح�ا

يقدم ا�جلس األع�� ل�حسابات مساعدتھ إ�� مجلس النواب بمناسبة إحالتھ للتقر�ر الذي 

أنجزه حول تنفيذ قانون املالية من خالل اإلجابة ع�� طلبات التوضيح واالستفسارات املوجهة 

ھ من قبل رئيس مجلس النواب، بمناسبة دراستھ التقر�ر املذ�ور إليھ أو املعروضة علي

والتصر�ح العام للمطابقة ب�ن ا�حسابات الفردية للمحاسب�ن وا�حساب العام للمملكة املرفق 

 ��ذا التقر�ر.

 329املادة 

عالوة ع�� األجو�ة ال�ي يقدمها ا�جلس األع�� ل�حسابات �جلس النواب ع�� طلب التوضيحات 

مة إليھ، بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع قانون التصفية، يمكن �جلس النواب طلب املقد

املساعدة �� ا�جاالت املتعلقة بمراقبة املالية العامة، وتوجيھ أسئلة واستشارات إ�� ا�جلس 

األع�� ل�حسابات تخص مجاالت التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة باملالية العامة، املندرجة 

 ظائف مجلس النواب ومهامھ، وذلك من خالل:ضمن و 

طلب إبداء الرأي �شأن �ل مقت��ى �شري�� ذي طا�ع ما�� أو لھ ا�ع�اس ما��، وارد ��  -

مشروع أو مق��ح قانون معروض ع�� ا�جلس من أجل الدراسة واملناقشة والتصو�ت �� 

 ا�جلسة العامة، أو ع�� ال�جان الدائمة ا�ختصة لنفس الغرض؛

ئلة من أجل طلب توضيح أو طلب تقديم بيانات أو معلومات حول منظومة توجيھ أس -

 الرقابة ع�� املالية العامة، وتقييمها، وكيفيات ممارس��ا؛

إعداد �ل دراسة �حساب ا�جلس، أو مساعدتھ ع�� إعدادها، حول واقع تدب�� املالية  -

 الية؛العامة من قبل املصا�ح العمومية، وتقييم حصيلة تنفيذ قوان�ن امل

 330املادة 

توجھ طلبات ا�جلس و�جانھ الدائمة من أجل ا�حصول ع�� مساعدة ا�جلس األع�� 

 ل�حسابات، وأجو�تھ عن األسئلة واالستشارات املطلو�ة بواسطة رئيس ا�جلس.

يتم االتفاق ب�ن رئيس مجلس النواب والرئيس األول للمجلس األع�� ل�حسابات ع�� اآلجال، 

ل خاللها بأجو�ة ا�جلس األع�� ل�حسابات ع�� طلبات ا�جلس، أخذا �ع�ن ال�ي يمكن التوص

 االعتبار طبيعة القضايا واألسئلة املطروحة وال��مجة الزمنية ألشغال ا�جلس.
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 331املادة 

 ال��ملان، أمام األخ�� هذا أعمال عن عرضا ل�حسابات األع�� للمجلس األول  الرئيس يقدم

 .ا�ح�ومة و��ن أعضائھ ب�ن حدة ع�� مجلس �ل لداخ متبوعا بمناقشة و��ون 

 .ل�حسابات األع�� للمجلس األول  الرئيس مع باتفاق املش��كة ا�جلسة هذه ا�عقاد تار�خ يحدد

 332املادة 

تخصص جلسة ملناقشة العرض الذي قدمھ ا�جلس األع�� ل�حسابات بحضور ا�ح�ومة ال�ي 

انات واملعلومات ال�ي ترى فائدة �� إخبار ا�جلس يمك��ا أن تد��، إذا رغبت �� ذلك، ب�ل البي

 ��ا.

تحدد مسطرة املناقشة بناء ع�� اتفاق مش��ك ب�ن مجل��ي ال��ملان ترا�� نوعية وطبيعة 

 املوضوعات املتضمنة �� العرض املقدم من طرف رئيس ا�جلس األع�� ل�حسابات.

 نفس ا�حصة ل�ح�ومة يتم توزيع الغالف الزم�ي حسب قاعدة التمثيل النس�ي وتخصص
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 الباب الرا�ع: عالقة مجلس النواب 

 با�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي
 333املادة 

املتعلق  128.12رقم من القانون التنظي�ي  2من الدستور، واملادة  152تطبيقا ألح�ام الفصل 

 قتصادياال ا�جلس �ستش�� أن النواب با�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي، �جلس

 القواعد وفق و�يئي، واجتما�� طا�ع اقتصادي لها ال�ي القضايا جميع �� والبيئي واالجتما��

وخالل اآلجال املنصوص عل��ا ��  وفق الكيفيات املذ�ور، وذلك التنظي�ي القانون  يحددها ال�ي

 .هذا القانون التنظي�ي و�� هذا النظام الداخ��

 334املادة 

من القانون التنظي�ي السالف الذكر، �جلس النواب أن يحيل ع��  3تطبيقا ألح�ام املادة 

ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي مشاريع ومق��حات القوان�ن ال�ي تضع إطارا لألهداف 

 األساسية لنشاط الدولة �� امليادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

 335املادة 

 استشارة ا�جلس لرئيس لتنظي�ي السالف الذكر، يمكنمن القانون ا 4طبقا ألح�ام املادة 

 الطا�ع القوان�ن ذات �شأن مشاريع ومق��حات والبيئي واالجتما�� االقتصادي ا�جلس

 واملشغل�ن ب�ن األجراء العالقات تنظيم إ�� م��ا الرامية والسيما واالجتما�� والبيئي االقتصادي

 اقتصادي طا�ع لھ عالقة �سياسة عمومية ذاتما �ل وكذا ال�حية، للتغطية أنظمة سن وإ��

  بيئي. اجتما�� أو أو

 من بطلب والبيئي واالجتما�� االقتصادي ا�جلس ��ا يد�� ال�ي اآلراء الرسمية با�جر�دة تنشر

التنظي�ي  من القانون   36 املادة من الثا�ي للبند طبقا بھ، تتعلق ال�ي املسائل �� مجلس النواب

 .املذ�ور 

 336املادة 

السالف الذكر واملتعلقة باآلجال  128.12من القانون التنظي�ي رقم  5تطبيقا ألح�ام املادة 

ال�ي يجب ع�� ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبيئي اإلدالء خاللها برأيھ �شأن مشاريع 

ومق��حات القوان�ن والقضايا ا�حالة إليھ وا�حددة �� شهر�ن، يمكن لرئيس ا�جلس أن يطلب 

يوما، وذلك بموجب رسالة يوجهها إ�� رئيس ا�جلس  20دالء بالرأي املطلوب خالل أجل اإل 
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االقتصادي واالجتما�� والبيئي، يث�� ف��ا حالة االست�جال ال�ي تدعو إ�� اإلسراع بالبت �� 

 النص أو القضية املعروضة ع�� ا�جلس، والدوا�� ال�ي تكمن وراء ذلك.

املطلوب �� اآلجال املذ�ورة، �عت�� النصوص والقضايا املعروضة  و�� حالة عدم إدالئھ بالرأي

 عليھ أ��ا ال تث�� لديھ أي مالحظة.

 337املادة 

من القانون التنظي�ي السالف الذكر، لرئيس مجلس النواب أن يطلب  7طبقا ألح�ام املادة 

 ئي.إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث من ا�جلس االقتصادي واالجتما�� والبي

 338املادة 

من القانون التنظي�ي السالف الذكر، يمكن ألعضاء ال�جان الدائمة  27طبقا ألح�ام املادة 

�جلس النواب املنتدب�ن من قبلھ، أن يحضروا جلسات ا�جمعية العامة للمجلس االقتصادي 

واالجتما�� والبيئي، بصفة مالحظ�ن، �عد إخبار رئيس هذا ا�جلس، كما يمكن أن يتم 

 الستماع إل��م من لدن �جان ا�جلس أو جمعيتھ العامة إذا ما طلبوا ذلك.ا

 339املادة 

 يطلب أن النواب مجلس من القانون التنظي�ي السالف الذكر، لرئيس 24طبقا ألح�ام املادة 

 والبيئي. االقتصادي واالجتما�� للمجلس العامة ل�جمعية استثنائية اجتماعات عقد

 340املادة 

 أن النواب مجلس لرئيس من القانون التنظي�ي السالف الذكر، يمكن 28ام املادة طبقا ألح�

 أمام ليعرض أحد أعضائھ ينتدب أن والبيئي واالجتما�� االقتصادي ا�جلس رئيس من يطلب

 واالجتما�� والبيئي االقتصادي ا�جلس نظر وجهة النواب، �جلس الدائمة ال�جان إحدى

 عليھ والتقار�ر واآلراء الصادرة عنھ. املعروضة القوان�ن ��حاتمشاريع ومق  حول  وشروحاتھ

 341املادة 

من القانون التنظي�ي  2من الدستور، واملادة  152طبقا ألح�ام الفقرة الثانية من الفصل 

 العامة التوجهات �� برأيھ والبيئي واالجتما�� ا�جلس االقتصادي السالف الذكر، يد��

 املستدامة إذا طلب مجلس النواب اإلدالء بالرأي املذ�ور لفائدتھ. ةوالتنمي الوط�ي لالقتصاد
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 بمؤسسات النواب مجلس الباب ا�خامس: عالقة

 ا�جيدة وا�حر�ات وا�ح�امة ا�حقوق  حماية وهيئات

 التشاركية والديمقراطية واملستدامة البشر�ة والتنمية
 342املادة 

 أعمالها عن تقر�را التالية والهيئات ساتاملؤس الدستور، تقدم من 160 الفصل ألح�ام طبقا

 :ال��ملان إ�� السنة �� األقل ع�� واحدة مرة

 اإل�سان؛ �حقوق  الوط�ي ا�جلس -

 الوسيط؛ مؤسسة -

 با�خارج؛ املغر�ية ا�جالية مجلس -

 التمي��؛ أش�ال جميع ومحار�ة املناصفة هيئة -

 ؛ البصري  السم�� لالتصال العليا الهيئة -

 املنافسة؛ مجلس -

 ومحار���ا؛ الرشوة من والوقاية للن�اهة الوطنية ةالهيئ -

 العل�ي؛ والبحث والت�و�ن لل��بية األع�� ا�جلس -

 والطفولة؛ لألسرة االستشاري  ا�جلس -

 .ا�جمعوي  والعمل للشباب االستشاري  ا�جلس -

 .النواب مجلس مكتب لدى التقار�ر تودع

 التقار�ر مناقشة طر�قة حدة، ��ع مجلس �ل مكتب مداولة �عد مجل��ي ال��ملان، رئيسا يحدد

 .مجلس �ل أعضاء ب�ن

ا�ح�ومة ال�ي يمك��ا أن تد�� ب�ل البيانات واملعلومات ال�ي ترى فائدة ��  بمشاركة املناقشة تتم

 إخبار ا�جلس ��ا.

 343املادة  

من الدستور بناء  170إ��  161تتم مناقشة تقار�ر املؤسسات املنصوص عل��ا �� الفصول من 

التحديد املوضوعا�ي الذي يقرره مكتب ا�جلس باتفاق مع مجلس املستشار�ن �عد ع�� 

 استشارة رؤساء الفرق وا�جموعات النيابية مع مراعاة حقوق النواب غ�� املنتسب�ن.

 يتم توزيع الغالف الزم�ي حسب قاعدة التمثيل النس�ي وتخصص نفس ا�حصة ل�ح�ومة.
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 344املادة 

 يطلب أن املعنية، الدائمة ال�جنة من طلب ع�� و�ناء املكتب، من اربقر  ا�جلس، لرئيس يمكن

 الرأي إبداء الدستور  من عشر الثا�ي الباب �� عل��ا املنصوص والهيئات إحدى املؤسسات من

 والهيئات للمؤسسات املنظمة وفق القوان�ن قانون  مق��ح مشروع أو مضام�ن بخصوص

 املذ�ورة.

 345املادة 

لنواب ا�جلس علما �� جلسة عامة باآلراء واالق��احات والدراسات يحيط رئيس مجلس ا

واألبحاث ال�ي أنجز��ا املؤسسات الدستور�ة، سواء بمبادرة م��ا أو بناء ع�� طلب مجلس 

 النواب، وال�ي توصل ��ا هذا األخ��.

 346املادة 

ف وصالحيات من الدستور حول تألي 171إ�� ح�ن صدور القوان�ن املنصوص عل��ا �� الفصل 

من الدستور،  170إ��  161وقواعد س�� املؤسسات والهيئات املنصوص عل��ا �� الفصول من 

يتم العمل باملقتضيات القانونية ا�جاري ��ا العمل ذات الصلة وال�ي تخص عالقة مجلس 

 النواب باملؤسسات والهيئات املذ�ورة ��  هذا النظام الداخ��.

 347املادة  

س �� التعيينات ال�خصية املو�ولة لھ قانونا �� املؤسسات الدستور�ة �سهر رئيس ا�جل

وهيئات حماية ا�حقوق وا�حر�ات وا�ح�امة ا�جيدة والتنمية البشر�ة واملستدامة 

والديمقراطية التشاركية، ع�� مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص 

 والتعددية.
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 الباب السادس: مقتضيات خاصة

التعليم العا��  ع األول:  عالقة مجلس النواب بمؤسساتالفر 

 والبحث العل�ي
 348املادة 

ي��م مجلس النواب اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العا�� والبحث العل�ي من أجل 

التعاون وتبادل ا�خ��ات بي��ما لتقو�ة التواصل ب�ن الباحث�ن املتخصص�ن �� العمل ال��ملا�ي 

 واملمارس�ن لھ.

 349املادة 

��دف هذه الشرا�ات تقديم وتوف�� خدمات علمية للمجلس من أجل �سهيل قيامھ بمهامھ 

الدستور�ة، ويستفيد من هذه ا�خدمة �ل أجهزة وأعضاء ا�جلس، من مكتب و�جان دائمة 

 ومؤقتة ومجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة وفرق ومجموعات نيابية ونواب غ�� منتسب�ن.

الشرا�ات أيضا ��جيع البحث �� مجال العمل ال��ملا�ي، وتنظيم ملتقيات يحدد وتروم هذه 

موضوعها مكتب ا�جلس بتعاون مع املؤسسة املعنية، و��م تزو�د مكتبة ا�جلس وإغناءها 

بالبحوث والدراسات األ�اديمية ال�ي تم إنجازها �� هذه اإلطار، كما يمكن �جلس النواب أن 

إ�� كفاءات وخ��ات للقيام بدراسات متخصصة وذلك بطلب من أحد ي�جأ �� إطار �عاقدي 

 أجهزة ا�جلس.

 350املادة 

�عقد مجلس النواب ندوة علمية سنو�ة تخصص ملوضوع �� إطار اختصاصاتھ الدستور�ة، 

يحدده مكتب ا�جلس باتفاق مع مؤسسة التعليم العا�� املعنية، وتحضر أشغال هذه الندوة 

 �ح�ومية ا�ختصة.العلمية القطاعات ا

يخصص ا�جلس جائزة سنو�ة ألحسن بحث يتعلق بالعمل ال��ملا�ي، ويسهر ع�� �شر األعمال 

العلمية املنجزة �� هذا اإلطار وال�ي تقبل من طرف ال�جنة العلمية الساهرة ع�� ا�جائزة، 

فيات و�حدد بقرار للمكتب شروط وضوابط هذه ا�جائزة، وم�ونات هذه ال�جنة العلمية، وكي

 اشتغالها.

�جلس النواب أن يخصص منحا سنو�ة لت�جيع البحوث العلمية ا�ختلفة السيما �� مجال 

 البحث �� العمل ال��ملا�ي، و�حدد بقرار للمكتب شروط ومعاي�� تقديم هذه املنح.
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 الفرع الثا�ي: املركز ال��ملا�ي لألبحاث والدراسات
 351املادة 

الدراسات بقرار من مكتب مجلس النواب، و�قوم هذا املركز يحدث مركز برملا�ي لألبحاث و 

بتدعيم األداء ال��ملا�ي من خالل املساهمة �� �عز�ز دور مجلس النواب بالقيام بمهامھ 

 .التشريعية والرقابية الدستور�ة

 352املادة 

يقدم املركز هذه ا�خدمات بطلب من مكتب ا�جلس أو ال�جان النيابية، أو مجموعات  -

املوضوعاتية املؤقتة، أو للفرق وا�جموعات النيابية، كما يمكن أن يقدمها ألعضاء  العمل

 .ا�جلس �ش�ل فردي

 353املادة 

 :يقدم املركز ا�خدمات التالية

 ؛الدراسات واألبحاث املتخصصة -

 ؛األوراق التقنية واملعطيات بخصوص السياسات العمومية -

 ؛دراسات تحليلية للتشريعات -

 ؛نصوص التشريعيةدراسات األثر لل -

 ؛دراسات حول قضايا رقابية -

 ؛أوراق تقنية ��م العمل الدبلوما��ي �جلس النواب -

من  79(الفصل  والتشري�� من الدستور) 77(الفصل املا�� اال�ع�اسدراسات حول  -

 ؛للنصوص التشريعية الدستور)

 دراسات حول املالية العمومية والتقييم املا��. -

 354املادة 

ا�جلس و�إشراف هذا املركز، خط هاتفي مباشر �� خدمة أعضاء  يحدث لدى إدارة

 ا�جلس لتقديم االستشارة واملعلومات الفور�ة لفائد��م.
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 355املادة 

يندرج هذا املركز �� إطار املشاريع وال��امج املسطرة �� م��انية ا�جلس وتخصص لھ 

 م��ا االعتمادات املالية والبشر�ة الالزمة لتسي��ه.
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 ال��ملانية واألخالقيات السلوك ء التاسع: مدونةا�جز
 356املادة 

 إ�� ال��ملانية، املضمنة �� هذا ا�جزء من النظام الداخ��، واألخالقيات السلوك مدونة ��دف

 .النيابية املسؤولية دور  و�عز�ز الصا�ح العام وإيثار املواطنة وقيم الديمقراطية القيم ترسيخ

 وضوابط الواجبات وكذا ال��ملانية للممارسة املؤطرة املبادئ دونةامل هذه تحدد الغرض، ولهذا

 .��ا السلوك املرتبطة

 داخل والضوابط املبادئ بتلك التقيد ع�� والنواب النائبات بإلزام الكفيلة اآلليات تضع كما

 .ا�جلس وخارجھ

 الباب األول: املبادئ األخالقية العامة

 357املادة 

 القواعد تحدد أساسھ ع�� الذي العام املرج�� اإلطار العامة األخالقية املبادئ �ش�ل

 : �التا�� و�� ، ا�جزء هذا �� عل��ا املنصوص التفصيلية

 : العام الصا�ح إيثار )1

 العامة املص�حة إيثار وع�� واملواطن�ن الوطن ملص�حة �عملوا أن والنواب النائبات ع�� يجب

 �ستغلوا النيابية، وأال مهامهم مع ملصا�حا تضارب وتجنب خاصة أو فئو�ة مص�حة �ل ع��

 .لذو��م أو لهم عينية أو مالية منفعة أو خاصة مص�حة لتحقيق النيابية مهامهم

 : االستقاللية )2

 بي��م تحول  اعتباري  أو ذا�ي ل�خص تبعية حالة �� ي�ونوا ال أن والنواب النائبات ع�� يجب

 أي تحت أنفسهم ال يضعوا وأن الداخ��، نظامال هذا �� املب�ن النحو ع�� واجبا��م أداء و��ن

 .النيابية واجبا��م أداء ع�� يؤثر قد منظمات أو ألفراد غ��ه أو ما�� ال��ام

 : واالل��ام املسؤولية

 أن عل��م و�تع�ن واملواطن�ن، املواطنات أمام قرارا��م عن مسؤولون  النواب مجلس أعضاء

 .واملصداقية لدقةبا تتسم أسس ع�� وتدخال��م مواقفهم يبنوا

 واالستقامة األمانة )3

 املواطنات ثقة يصونوا وأن وإخالص، بأمانة األمة يمثلوا أن والنواب النائبات ع�� يجب

 .والشرف والفضيلة االستقامة بخصال يتصفوا وأن تقو���ا ع�� �عملوا وأن ف��م، واملواطن�ن
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 أو ال��ديد ع�� تنطوي  اتعبار  أو ألفاظ استعمال تجنب والنواب النائبات ع�� يجب كما

 .الشتم أو االستفزاز أو ال��هيب
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 الباب الثا�ي: قواعد السلوك واألخالقيات ال��ملانية

 358املادة 

 النظام وهذا الدستور  �� عل��ا املنصوص باألح�ام التقيد والنواب النائبات ع�� يتوجب

 :ب املتعلقة ضم��ا ومن الداخ��،

 هو كما ا�ختلفة، ا�جلس وأ�شطة العامة ساتوا�جل ال�جان أعمال �� ا�حضور  -

 . الداخ�� النظام هذا من 146 و 105املادت�ن  �� عليھ منصوص

 الداخ�� النظام هذا من 6 املادة �� عليھ منصوص هو كما باملمتل�ات بالتصر�ح اإلدالء -

 ؛

 اإلشهار�ة كما هو منصوص العمليات �� النيابية الصفة بيان استعمال عن االمتناع -

 الداخ��؛ النظام هذا من 4 املادة �� عليھ

 النظام هذا من 5 املادة �� عليھ منصوص هو كما جديد م�ي �شاط ب�ل التصر�ح -

 الداخ��؛

 الفصل ألح�ام وفقا النيابية ا�جموعة أو الفر�ق أو السيا��ي االنتماء عن التخ�� عدم -

 .الداخ�� النظام هذا من 8 املادةو  الدستور  من 61

 359املادة 

 وفق إلك��و�ي موقع إ�شاء ا�جلس إدارة بمساعدة منھ أو بمبادرة أو نائب نائبة �ل ع�� يتع�ن

ا�جلس، مع مراعاة مبدإ سر�ة أشغال ال�جان الدائمة  مكتب يحددها مقتضيات وضوابط

 :التالية املعطيات املوقع هذا با�جلس و�تضمن

 ؛ والكتابية الشفهية األسئلة -
 القوان�ن؛ مق��حات -
 الدائمة؛ ال�جان وداخل العامة ا�جلسات �� ملداخالتا -
 التعديالت؛ -
 ؛ التقار�ر -
 ا�خارجية؛ املهام -

 .نيابية طبيعة ذات أخرى  أ�شطة وأي -
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 360املادة 

 مراعاة مع للمجلس، الواجب االح��ام مع يتناسب لباس ارتداء والنواب النائبات ع�� يتع�ن

 . الداخ�� النظام هذا من 43و 16 املادت�ن

 ا�جرائد بقراءة اال�شغال أو الهاتف ع�� التحدث عن االمتناع والنواب النائبات ع�� يتع�ن

 . الدائمة ال�جن جلسات وداخل العامة ا�جلسات س�� أثناء ذلك ما شابھ أو وال�حف

 .العامة ا�جلسات والوجبات الغذائية داخل األطعمة التدخ�ن وتناول  يمنع كما

 �� املناسبة اإلجراءات واتخاذ القواعد هذه اح��ام ومراقبة ضبط مهمة ا�جلس ملكتب �سند

 باألمر. للمعني�ن وإشعارات تنب��ات االقتضاء و�وجھ عند شأ��ا

 361املادة 

 وقبل للتقار�ر إنجازهم أثناء ا�جلس هيئات قبل من املنتدب�ن أو ال�جان مقرري ع�� يتع�ن

 أثناء يتلقو��ا ال�ي املعلومات استعمال موعد والن�اهة واملوضوعية التقيد با�حياد �شرها،

 . املهام بتلك بالقيام فيما يتصل إال النيابية مهامهم تأدية

 362املادة 

 لتق��ي نيابية �جنة أو قانون  مق��ح أو بمشروع ترتبط �خصية مص�حة لھ نائب أو نائبة �ل

 أو تجرده ع�� ثريؤ  قد املصا�ح تضارب حالة �� يوجد مؤقتة، استطالعية أو مهمة ا�حقائق،

 قانون  مق��ح أو مشروع مناقشة �� الشروع قبل النواب مجلس بذلك رئيس يخ�� استقالليتھ،

 بتضارب املرتبطة القضايا طرح أو استطالعية أو مهمة والتق��ي البحث بمهمة القيام أو

 .املصا�ح

 363املادة 

 حصر�ة بصفة ��محوز  �� توجد معلومات �سر�ب أو استعمال والنواب للنائبات يحق ال

 مصا�ح أو �خصية مص�حة تحقيق ��دف النيابية مهامهم ممارسة عل��ا بمناسبة حصلوا

 .معينة فئو�ة
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 الباب الثالث: مقتضيات إجرائية

 364املادة 

 مكتب ا�جلس ع�� �سهر عالوة ع�� املهام ال�ي يضطلع ��ا طبقا ألح�ام هذا النظام الداخ��،

يتضمن  ونة من خالل دليل عم�� �عده مكتب ا�جلسمقتضيات هذه املد حسن تطبيق

تفس��ا وشرحا ملدونة السلوك واألخالقيات ال��ملانية و�ا�� مقتضيات النظام الداخ�� ذات 

 اتخاذ جميع اإلجراءات والتداب�� التنفيذية الالزمة من أجل ذلك.ب، و�قوم الصلة

 365املادة 

 مكتب ينتدب ا�جلس، ومكتب لرئيس يقهاتطب املو�ول  الصر�حة باملقتضيات اإلخالل دون 

 التتبع بمهمة للقيام أعضائھ ب�ن من أك�� أو عضوا نيابية ف��ة �ل مس��ل النواب �� مجلس

 بتقديم والقيام ال��ملانية، واألخالقيات السلوك مدونة تطبيق مقتضيات وحسن املستمر

 .األقل ع�� عية�شري سنة �ل �� املوضوع تقر�ر وإعداد ا�جلس ملكتب االستشارة
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 ا�جزء العاشر: مراجعة النظام الداخ�� للمجلس
 366املادة 

 النواب. �جلس الداخ�� النظام �عديل اق��اح حق تقديم للنائبات وللنواب

الداخ��  النظام �جنة إ�� وتحال بمكتب ا�جلس، الداخ�� النظام �عديل مق��حات تودع

 املنصوص التشريعية املسطرة وفق عل��ا، صوتو� وتدرس �عده، 367ا�حدثة بموجب املادة 

 .الداخ�� النظام هذا عل��ا ��

 367املادة 

 مق��حات �� بالنظر إل��ا �عهد الداخ�� النظام �جنة �س�ى �جنة ا�حاجة عند ا�جلس �ش�ل

 .للمجلس الداخ�� بالنظام التعديالت املتعلقة

 الدائمة ال�جان ورؤساء كتبامل وأعضاء ا�جلس رئيس من الداخ�� النظام �جنة تتألف

 .النيابية الفرق وا�جموعات ورؤساء

 .النظام الداخ�� هذا �� الدائمة ألعمال ال�جان املقررة الضوابط وفق أعمالها ال�جنة تباشر

 368املادة 

 ا�جلس رئيس يحيلها الداخ��، النظام ع�� الواردة التعديالت ع�� النواب مجلس موافقة �عد

 69 الفصل�ن طبقا ملقتضيات الدستور، ألح�ام مطابق��ا �� لتبت دستور�ة،ا�حكمة ال إ��

 من القانون التنظي�ي املتعلق با�حكمة الدستور�ة. 22الدستور، واملادة  من 132و

 369املادة 

الرسمية  ا�جر�دة �� الدستور�ة لدن ا�حكمة من شأنھ �� البت �عد الداخ�� النظام هذا ينشر

 .للدستور  بمطابقتھ بالتصر�ح القا��ي الدستور�ة ا�حكمة عن ادرالص مرفقا بالقرار
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 ا�حمد � وحده،                                                                  اململكة املغر�ية

  ا�حكمة الدستور�ة

 006/17:  ملف عدد

 م.د 37/17: قرار عدد

 باسم جاللة امللك و طبقا للقانون 

  ا�حكمة الدستور�ة،

�عد اطالعها ع�� النظام الداخ�� �جلس النواب ا�حال إل��ا رفقة كتاب السيد رئيس مجلس النواب، 

وذلك للبت �� مطابقتھ للدستور، عمال بأح�ام الفقرة ، 2017أغسطس  11امل�جل بأمان��ا العامة �� 

  من القانون التنظي�ي املتعلق با�حكمة الدستور�ة؛ 22من الدستور واملادة  69األو�� من الفصل 

و�عد االطالع ع�� مذكر�ي مالحظات السيدين رئيس ا�ح�ومة ورئيس مجلس املستشار�ن امل�جلت�ن 

 ؛2017سطس أغ 29و 31بنفس األمانة العامة �� 

  و�عد االطالع ع�� با�� املستندات املد�� ��ا من طرف السيد رئيس مجلس النواب؛

يوليو  29( 1432من شعبان  27بتار�خ  1.11.91و�ناء ع�� الدستور، الصادر بتنفيذه الظه�� الشر�ف رقم 

 )؛2011

در بتنفيذه الظه�� الشر�ف املتعلق با�حكمة الدستور�ة، الصا 066.13و�ناء ع�� القانون التنظي�ي رقم 

 25(الفقرة األو��) و 22)، السيما املادت�ن 2014أغسطس  13( 1435من شوال  16بتار�خ  1.14.139رقم 

  منھ؛

 و�عد االستماع إ�� تقر�ر العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛

 فيما يتعلق باالختصاص:  -أوال 

تور توجب إحالة النظام الداخ�� �جلس النواب، قبل من الدس 132حيث إّن الفقرة الثانية من الفصل 

  للدستور، الشروع �� تطبيقھ، إ�� ا�حكمة الدستور�ة للبّت �� مطابقتھ 

األمر الذي ت�ون بموجبھ ا�حكمة الدستور�ة مختصة بالبّتِ �� مطابقة النظام الداخ�� �جلس النواب 

 للدستور؛
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 فيما يتعلق باإلجراءات: -ثانيا

يب�ن من االطالع ع�� الوثائق املدرجة �� امللف، أن النظام الداخ�� ملـجلس الـنواب قـد أقـره  حيث إنھ

، و�عد ذلك، قام رئيس 2017أغسطس  8ا�جـلس بـالتصـو�ت فـي جلـستھ العـامة املـنعقـدة يـوم الثالثاء 

ك طبقا ألح�ام الفقرة مجلس النواب بإحالتھ إ�� ا�حكمة الدستور�ة للبت �� مطابقتھ للدستور، وذل

من الدستور، ووفقا ملقتضيات الفقرة األو�� من  132والفقرة الثانية من الفصل  69األو�� من الفصل 

 من القانون التنظي�ي املتعلق با�حكمة الدستور�ة؛ 22املادة 

الداخ�� من القانون التنظي�ي املتعلق با�حكمة الدستور�ة، �ستوجب إحالة النظام  22حيث إن املادة 

�جلس النواب، وكذا التعديالت املدخلة عليھ �عد إقراره، ع�� الفور، قبل الشروع �� تطبيقھ، إ�� 

 ا�حكمة الدستور�ة قصد البت �� مطابقتھ للدستور؛

من القانون التنظي�ي املذ�ور تنص ع�� أنھ "تقوم ا�حكمة الدستور�ة، فور  25وحيث إن املادة 

ة للمجالس... بإبالغ ذلك إ�� امللك ورئيس ا�ح�ومة ورئيس �ل مجلس من مجل��ي إحالة...األنظمة الداخلي

 ال��ملان الذي يتو�� إعالم أعضاء مجلسھ باألمر.

ولرئيس ا�ح�ومة... ورئيس مجلس املستشار�ن وأعضاء ا�جلس�ن أن يدلوا إ�� ا�حكمة الدستور�ة بما 

 ة عل��ا"؛يبدو لهم من مالحظات كتابية �� شأن القضية املعروض

وحيث إنھ، بناء ع�� ذلك، أبلغت ا�حكمة الدستور�ة، فورا، ا�جهات املنصوص عل��ا �� الفقرة األو�� من 

أعاله، ومنحت السيدين رئيس ا�ح�ومة ورئيس مجلس املستشار�ن أجال لإلدالء بمالحظا��م ��  25املادة 

 املوضوع؛

األجل، بمذكرات مالحظات السيدين رئيس  وحيث إن األمانة العامة لهذه ا�حكمة، توصلت، داخل

 ؛2017أغسطس  29و 31ا�ح�ومة ورئيس مجلس املستشار�ن بتار�خ 

 فيما يتعلق باملوضوع:  -ثالثا

إ�� النظام الداخ�� �جلس النواب، بصفة  174و 69و 68و 61و 10حيث إّن الدستور �سند �� فصولھ 

عارضة ل�حقوق ال�ي ضم��ا لها الدستور، وتحديد خاصة، تحديد كيفيات ممارسة الفرق ال��ملانية للم

التصر�ح �شغور مقعد �ل عضو بمجلس  إ�� ا�حكمة الدستور�ة �شأن طلب آجال ومسطرة اإلحالة 

النواب تخ�� عن انتمائھ السيا��ي الذي تر�ح باسمھ لالنتخابات أو الفر�ق أو ا�جموعة النيابية ال�ي 
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بط ال�ي يمكن أن تنعقد ف��ا اجتماعات ال�جان الدائمة بصفة علنية، ينت�ي إل��ا، وتحديد ا�حاالت والضوا

وتحديد كيفيات وضوابط ا�عقاد االجتماعات املش��كة ب�ن مجل��ي ال��ملان سواء ع�� مستوى ا�جلسات 

العمومية أو اجتماعات ال�جان الدائمة، وكذلك، تحديد قواعد تأليف و�سي�� الفرق وا�جموعات النيابية 

ب إل��ا، وواجبات األعضاء �� املشاركة الفعلية �� أعمال ال�جان وا�جلسات العامة، وا�جزاءات واالنتسا

املطبقة �� حالة الغياب، وعدد ال�جان الدائمة واختصاصها وتنظيمها، مع تخصيص رئاسة �جنة أو 

�� اجتماع  �جنت�ن للمعارضة ع�� األقل، وتحديد كيفيات مصادقة ال��ملان، املنعقد بدعوة من امللك،

 مش��ك �جلسيھ، ع�� مشروع مراجعة الدستور، الذي �عرضھ امللك ع�� ال��ملان؛

وحيث إن تطابق النظام الداخ�� �جلس النواب مع أح�ام الدستور �ستوجب مطابقتھ أيضا للقوان�ن 

 التنظيمية املنصوص عل��ا �� الدستور؛

مادة تتوزع  369ا�حكمة الدستور�ة يت�ون من وحيث إّن النظام الداخ�� �جلس النواب املعروض ع�� 

ع�� عشرة أجزاء، خصص ا�جزء األول م��ا ملقتضيات تتعلق بأح�ام تمهيدية، والثا�ي ملبادئ وقواعد 

تنظيم أجهزة ا�جلس و كيفيات س��ها، والثالث لس�� أعمال ا�جلس، والرا�ع للتشريع، وا�خامس 

لسادس للعمل الديبلوما��ي ال��ملا�ي والتعيينات ال�خصية ملسؤولية ا�ح�ومة أمام مجلس النواب، وا

لتمثيلھ، والسا�ع للديمقراطية التشاركية، والثامن لعالقة مجلس النواب مع املؤسسات الدستور�ة، 

  والتاسع ملدونة السلوك واألخالقيات ال��ملانية، و العاشر ملراجعة النظام الداخ�� للمجلس؛ 

ھ، يتب�ن من فحص م
ّ
واد هذا النظام الداخ�� مادة مادة، أ��ا، إما مواد مطابقة للدستور، أو مواد وحيث إن

ليس ف��ا ما يخالف الدستور، مع مراعاة مالحظات ا�حكمة الدستور�ة �شأ��ا، أو مواد غ�� مطابقة 

 للدستور؛

I - :فيما يخص املواد املطابقة للدستور  

 15و 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8) و5و 3و 2األو�� و (الفقرات 7و 6و 4و 3و 2و 1حيث إن أح�ام املواد 

 29و 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21) و2(الفقرتان األو�� و 20(الفقرة األو��) و 19و 18و 17و 16و

و الفقرة األخ��ة)  4و 3و 2(الفقرات  39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31(الفقرة األخ��ة) و 30و

 58و 57و 56و 55و 54و 53و 52و 51و 50و 49و 47و 46و 45و 44و 43خ��ة) و(الفقرة األ  42و 41و 40و

 70و 69و 68و 67) و2(الفقرتان األو�� و 66و 65(الفقرتان األو�� واألخ��ة) و 64و 63و 62و 61و 60و 59و

 3و 2(الفـقرات  89و 88و 87و 86و 85و 84و 83و 81و 80و 79و 78و 77و 76و 75و 74و 73و 72و 71و

 103و 102و 101(الفقرة األخ��ة) و100و 99و 98و 97و 96و 95و 94و 93و 92و 91و 90�ة) وواألخـ�

 118و 117و 116و 113(ما عدا البند األخ��) و 112و 111و 110و 109و 108و 107و 106و 105و 104و

) 6و 5و 3و 2(الفقرات األو�� و127و 126و 125و 124و 123(الفقرة األو��) و 122و 121و 120و 119و
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 141و 140و 139و 138و 137و 136و 135و 134و 133و 132و 129(الفقرتان الثالثة واألخ��ة) و 128و

 157و 156و 155و 154و 153و 152و 151و 150و 149و 148و 147و 146و 145و 144و 143و 142و

 172و 171و 170و 169و 168و 167و 166و 165و 164و 163و 162و 161و 160و 159و 158و

 183و 182و 181و 180و 179و 178و  177و 176و 175و 174و 173واألخ��ة) و 3�� و(الفقرات األو 

 196و 195) و2(الفقرتان األو�� و 194و 193و 192و 191و 190و 189و 188و 187و 186و 185و 184و

 212و 211و 210و 209و 208و 207و 206و 205و 204و 203و 202و 201و 200و 199و 198و 197و

 228و 227و 226و 225و 224و 223و 222و 221و 220و 219و 218و 217و 216و 215و 214و 213و

 244و 243و 242و 241و 240و 239و 238و 237و 236و 235و 234و 233و 232و 231و 230و 229و

 256و 255و 254و 253واألخ��ة) و 3و 2(الفقرات  252و 251و 250و 249و 248و 247و 246و 245و

 272و 271و 270و 269و 268و 267و 266و 265و 264و 263و 262و 261و 260و 259و 258و 257و

 288و 287و 286و 285و 284و 283و 282و 281و 280و 279و 278و 277و 276و 275و 274و 273و

 305و 304و 303و 302و 301و 300و 299و 298و 297و 296و 295و 294و 293و 292و 291و 289و

 319و 318و 317و 316و 315و 314و 313و 312و(الفقرة األو��)  311و 310و 309و 308و 307و 306و

 335و 334و 333و 332و 331و 330و 329و 328و 327و 326و 325و 324و 323و 322و 321و 320و

 352و 351و 350و 349و 348و 346و 345و 344و 343و 342و 341و 340و 339و 338و 337و 336و

 368و 367و 366و 365و 364و 363و 362و 361و 360و 359و 358و 357و 356و 355و 354و 353و

  مطابقة للدستور؛  369و

II -  فيما يخص املواد ال�ي ليس ف��ا ما يخالف الدستور مع مراعاة مالحظات ا�حكمة الدستور�ة

  �شأ��ا:

 :5�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ هذه املادة من أنھ " يجب ع�� �ل نائبة أو نائب أن يصرح خالل مدة انتدابھ ملكتب 

من القانون التنظي�ي  20و  17ا�جلس ب�ل �شاط م�ي جديد �ع��م ممارستھ طبقا ملقتضيات املادت�ن 

من القانون التنظي�ي  20�جلس النواب" ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن مقتضيات املادة 

  من النظام الداخ��؛  4�جلس النواب تتعلق باملادة 

 ):4(الفقرة  7�� شأن املادة 

من هذه املادة من أنھ " يجب ع�� النائبة والنائب الذي يوجد فعال ��  4حيث إن ما نصت عليھ الفقرة 

يوما تبتدئ من تار�خ تبليغ قرار ا�حكمة  15وضعيتھ داخل أجل  �سوي  أن  التنا��  إحدى حاالت 
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قانون التنظي�ي رقم من ال 35الدستور�ة" ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة مقتضيات املادة 

 املتعلق بتنظيم و �سي�� أشغال ا�ح�ومة والوضع القانو�ي ألعضا��ا؛ 065.13

  (الفقرة األخ��ة): 19�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األخ��ة من هذه املادة من أنھ "�علن رئيس ا�جلس عن اختتام الدورة 

ما يخالف الدستور، مع مراعاة التنسيق مع مجلس  العادية �� جلسة عمومية خاصة بذلك" ليس فيھ

املستشار�ن بخصوص برمجة تار�خ ا�جلسة العمومية ا�خصصة الختتام الدورة العادية، إعماال 

  من الدستور؛  69ملتطلبات نجاعة العمل ال��ملا�ي املنصوص عل��ا �� الفقرة الثانية من الفصل 

  (الفقرة األخ��ة): 20�� شأن املادة 

ث إن ما نصت عليھ الفقرة األخ��ة من هذه املادة من تحر�ر ال�اتب العام �جلس النواب محضرا حي

باملعطيات املنصوص عل��ا �� الفقرة الثانية من هذه املادة، و�شر ا�حضر املذ�ور با�جر�دة الرسمية ليس 

نشرة العامة ل�جر�دة فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مصط�ح "ا�جر�دة الرسمية" إ�� ال

  الرسمية؛ 

  (الفقرة األو��): 30�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األو�� من هذه املادة من أنھ " يتو�� رئيس مجلس النواب اإلشراف ع�� 

عملية انتخاب أعضاء مكتب ا�جلس، ويساعده �� ذلك النائبتان والنائبان األصغر سنا" ليس فيھ ما 

  ستور، شرط أن ي�ون النائبتان والنائبان األصغر سنا من غ�� امل���ح�ن؛يخالف الد

   (الفقرة األو��): 42�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األو�� من هذه املادة من أن مكتب مجلس النواب يحدد "الضوابط 

الدستور، شرط أن ال  املرجعية الواجب مراعا��ا �� عالقات ا�جلس ا�خارجية" ليس فيھ ما يخالف

يتعدى موضوعھ نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخ�� ا�خاصة بالعالقات ا�خارجية 

للمجلس، و أال تتعارض مع املقتضيات املذ�ورة، وأال تحدث قواعد يمكن أن �ش�ل من حيث موضوعها 

 ع �� تطبيقھ؛جزءا من النظام الداخ�� الذي يخضع ملراقبة ا�حكمة الدستور�ة قبل الشرو 

 

 



156 
 

 (الفقرة األخ��ة): 66�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األخ��ة من هذه املادة من أنھ "يمكن للفرق وللمجموعات النيابية والنواب 

غ�� املنتسب�ن املنتم�ن للمعارضة أن ��حبوا التصر�ح املنصوص عليھ أعاله �� أي وقت" ليس فيھ ما 

   اعاة أن يتم �حب التصر�ح كتابة، طبقا لقاعدة توازي األش�ال؛ يخالف الدستور، مع مر 

 :82�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ هذه املادة من أنھ " يمكن لرئيس �ل �جنة دائمة أن يد�� عقب �ل اجتماع، إذا 

دعت الضرورة لذلك، بتصر�ح لوسائل اإلعالم" ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة مبدإ عدم 

من  68من الفصل  3اإلخالل بالصبغة السر�ة الواجبة �أصل عام الجتماعات تلك ال�جان، طبقا للفقرة 

  الدستور؛ 

  (الفقرة األو��): 100�� شأن املادة 

حيث إن ما تضمنتھ الفقرة األو�� من هذه املادة من أنھ "�عقد ال�جان الدائمة اجتماعا��ا بكيفية 

ال��مجة ال�ي تحددها م�ات��ا" ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن وأن ذلك يتم " وفق  مستمرة" 

تضمن هذه ال��مجة واجب أعضاء ال�جان �� املشاركة الفعلية �� أشغال أجهزة ا�جلس، طبقا للمبدإ 

    (الفقرة الثالثة) من الدستور؛  69املنصوص عليھ �� الفصل 

  (البند األخ��): 112�� شأن املادة 

مكتب ا�جلس تقار�ر بمثابة قواعد  ن ما نص عليھ البند األخ�� من هذه املادة من أنھ "يضع حيث إ

اس��شادية �عمم ع�� مقرري ال�جان" ليس فيھ ما يخالف الدستور، شرط أن تقتصر ع�� تقديم قواعد 

عمل اس��شادية لتوحيد وتحس�ن طر�قة تحر�ر تقار�ر ال�جان، وأال تتضمن مقتضيات جديدة تتعلق �

موضوعها جزءا من النظام الداخ�� الذي يخضع ملراقبة  ال�جان يمكن أن �ش�ل من حيث إجراءا��ا أو 

 ا�حكمة الدستور�ة قبل الشروع �� تطبيقھ؛

  :115و 114�� شأن املادت�ن 

حيث إن ما تضمنتھ هاتان املادتان، �� إطار إعمال مبدأي ا�ح�امة ا�جيدة ونجاعة العمل ال��ملا�ي 

) من الدستور، من إعداد مقرري 2(الفقرة  69) والفصل 2صوص عل��ما �� الفصل األول (الفقرة املن

ال�جان الدائمة "عند ��اية �ل دورة جردا لتعهدات ا�ح�ومة خالل اجتماعات هذه ال�جان، مع مراعاة 

ھ هذه التعهدات من النظام الداخ��"، وتوجي 96من الدستور واملادة  68أح�ام الفقرة الثالثة من الفصل 
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"إ�� مكتب ا�جلس الذي يقوم بتعميمها ع�� الفرق وا�جموعات النيابية والنواب غ�� املنتسب�ن، مصنفة 

حسب القطاعات ا�ح�ومية" وكذا �شرها "�� املوقع اإللك��و�ي للمجلس وتوجيھ ��خة م��ا إ�� رئيس 

جردها خالل اجتماعات ال�جان الدائمة  ا�ح�ومة"، وإم�ان ا�ح�ومة "اإلجابة عن مآل التعهدات ال�ي تم

مع توزيع هذه اإلجابة ع�� الفرق وا�جموعات النيابية والنواب غ�� املنتسب�ن" و�شرها �� املوقع 

اإللك��و�ي للمجلس، ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن جرد التعهدات ال �ش�ل آلية قائمة 

تعمال معطيات وخالصات هذا ا�جرد �� نطاق آليات مراقبة الذات ملراقبة العمل ا�ح�ومي، وأن يتم اس

من الدستور، ووفقا  105و 103و 102و 101و 100و 70العمل ا�ح�ومي املنصوص عل��ا �� الفصول 

  للكيفيات ا�حددة �� النظام الداخ��؛

 (الفقرة الرا�عة): 127�� شأن املادة 

ة ع�� أنھ " تحدث بقرار من املكتب مجموعة عمل ما نصت عليھ الفقرة الرا�عة من هذه املاد حيث إن 

موضوعاتية مؤقتة �سند لها مهمة التتبع �ختلف مجاالت التعاون املغر�ي اإلفر�قي من خالل اآلليات 

املتاحة للمجلس ع�� مستوى التشريع واملراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية ال��ملانية، 

املبادرات الهادفة إ�� �عز�ز التضامن اإلفر�قي"، ليس فيھ ما يخالف و�حث �افة سبل الدعم واتخاذ 

مع مراعاة أال تتجاوز مهامها االستشار�ة نطاق تتبع مجاالت التعاون املغر�ي اإلفر�قي إ��  الدستور، 

ممارسة االختصاص املسند إ�� ال�جنة الدائمة ا�ختصة بالشؤون ا�خارجية و التعاون املنصوص عل��ا �� 

  من النظام الداخ��؛ 124من النظام الداخ��، وأن تتقيد بمقتضيات املادة  81ادة امل

  (الفقرتان األو�� والثانية): 128 �� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األو�� من هذه املادة من "إحداث مجموعات عمل موضوعاتية مؤقتة، �ل 

و�� للمغرب: قضية الوحدة ال��ابية للمملكة، والبناء �� مجال اختصاصها "�ع�ى بالقضية الوطنية األ  

املغار�ي والتعاون العر�ي واإلسالمي واألورو�ي واألمر��ي واألسيوي والقضية الفلسطينية العادلة"، ليس 

املشار إل��ا ��  أال تتجاوز مهامها االستشار�ة نطاق العناية بالقضايا  فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة 

من  81ممارسة االختصاص املسند إ�� ال�جنة الدائمة ا�ختصة املنصوص عل��ا �� املادة  رة، إ�� هذه الفق

مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تتعلق  النظام الداخ��، وإن ما نصت عليھ الفقرة الثانية من "إحداث 

ت�ون من ب�ن  بالقانون الدو�� اإل�سا�ي، كمنظومة مكملة ألح�ام القانون الدو�� �حقوق اإل�سان؛

وظائفها، كقوة اق��احية، املساهمة �� مجال مالءمة التشريع املغر�ي مع أح�ام القانون الدو�� اإل�سا�ي 

و�شر أح�امھ وال��وض بثقافتھ"، ليس فيھ ما يخالف الدستور، طاملا أن الوظيفة االستشار�ة �جموعة 

ملكة املغر�ية، املنصوص عليھ �� التصدير العمل املذ�ورة، تندرج ضمن املساهمة �� إعمال ال��ام امل

الذي �ش�ل جزءا ال يتجزأ من الدستور �� "حماية منظوم�ي حقوق اإل�سان و القانون الدو�� اإل�سا�ي و 
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ال��وض ��ما، واإلسهام �� تطو�رهما مع مراعاة الطا�ع ال�و�ي لتلك ا�حقوق و عدم قابلي��ا للتجزيء"، 

ستشار�ة �جموعة العمل املذ�ورة، يتحدد �� مجال�ن أقر الدستور دون إغفال أن نطاق الوظيفة اال 

بت�املهما، مجال القانون الدو�� �حقوق اإل�سان كمنظومة من القواعد الدولية املصممة �حماية و�عز�ز 

حقوق اإل�سان ل�جميع دون تمي��، ومجال القانون الدو�� اإل�سا�ي، الذي يت�ون من قواعد �س��، �� 

اع املس�ح، أو ألسباب إ�سانية، إ�� حماية األ�خاص الذين ال �شار�ون أو الذين كفوا عن أوقات الن� 

  املشاركة �� األعمال العدائية، ولتحديد وسائل وأساليب ا�حرب؛

 (الفقرة الثانية): 172�� شأن املادة 

شاريع واملق��حات حيث إن ما نصت عليھ الفقرة الثانية من هذه املادة من أنھ "و�تم إيداع أو إحالة امل

املذ�ورة، حسب ا�حالة، مرفوقة بمذكرة تقديمية، ورقيا وع�� حامل إلك��و�ي"، ليس فيھ ما يخالف 

  الدستور شرط أال يكت��ي إرفاق املشاريع واملق��حات بمذكرات تقديمية طا�عا إلزاميا؛ 

  (الفقرة األخ��ة): 194�� شأن املادة 

�ة من هذه املادة من أنھ "ال تقبل إال التعديالت املع�� ع��ا كتابة حيث إن ما نصت عليھ الفقرة األخ�

واملقدمة من لدن صاح��ا، أو ممثل واحد نيابة عن أ�حا��ا ع�� األقل، حسب ا�حالة، واملودعة لدى 

ساعة، قبل ا�عقاد ا�جلسة العامة ا�خصصة ملناقشة  48رئيس مجلس النواب خالل أجل ال يتجاوز 

ه التعديالت والتصو�ت عليھ" ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار ا�ح�ومة النص املع�ي ��ذ

   ��ذه التعديالت؛ 

  :290�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ هذه املادة من أنھ "يحسم مكتب مجلس النواب �� اختيار موضوع التقييم بناء 

اي�� السياسية والتقنية والسياقية. �عد مكتب ع�� دراسة قابلية املواضيع املق��حة للتقييم وفق املع

وأسبابھ  ا�جلس انتدابا لتقييم السياسة أو ال��نامج العمومي املق��ح، يحدد من خاللھ رهانات التقييم 

التقييمية ا�جوهر�ة ال�ي تؤطره. يدعو مكتب ا�جلس إ��  واألسئلة  نوعيتھ  وغاياتھ ومحيطھ وكذلك 

وعاتية ال�ي يو�ل إل��ا تتبع إنجاز التقييم �� املوضوع الذي حدده ووفق �شكيل مجموعة العمل املوض

االنتداب الذي أعده"، ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة إخبار ا�ح�ومة بموضوع التقييم لتمكي��ا 

  من التحض�� ل�جلسة السنو�ة ا�خصصة ملناقشة السياسات العمومية؛ 
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  خ��ة):(الفقرة األ  311�� شأن املادة 

حيث إن ما نصت عليھ هذه الفقرة من أنھ "كما يمكن أن تحال إ�� رئيس ا�جلس من قبل السلطة اإلدار�ة 

) يوما ابتداء من تار�خ اإليداع"، 15ا�حلية �ل عر�ضة تم إيداعها لد��ا �� أجل ال يتعدى خمسة عشرة (

لزوم إحالة السلطة اإلدار�ة ا�حلية ليس فيھ ما يخالف الدستور، مع مراعاة أن ينصرف مدلولها إ�� 

من  7املودعة لد��ا إ�� رئيس ا�جلس، ع�� النحو املنصوص عليھ �� الفقرة األخ��ة من املادة  للعر�ضة 

بتحديد شروط و كيفيات ممارسة ا�حق �� تقديم العرائض إ�� السلطات  44.14القانون التنظي�ي رقم 

  العمومية؛ 

  :347�� شأن املادة 

إن هذه املادة تنص ع�� أن رئيس ا�جلس �سهر "�� التعيينات ال�خصية املو�ولة لھ قانونا �� حيث 

املؤسسات الدستور�ة وهيئات حماية ا�حقوق وا�حر�ات وا�ح�امة ا�جيدة والتنمية البشر�ة واملستدامة 

لتعددية"، ليس والديمقراطية التشاركية، ع�� مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص وا

فيھ ما يخالف الدستور، شرط إجراء رئيس ا�جلس الستشارات مسبقة مع أعضاء املكتب ورؤساء الفرق 

 وا�جموعات النيابية؛

III- :فيما يخص املواد غ�� املطابقة للدستور 

  (الفقرة األو��): 89(الفقرة الثانية) واملادة  30�� شأن املادة 

نصت ع�� أنھ "تجري عملية التصو�ت ع�� �ل قائمة باالق��اع  30ملادة حيث إن الفقرة الثانية من ا

نصت ع�� أنھ " ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان الدائمة عن طر�ق  89العل�ي"؛ وأن الفقرة األو�� من املادة 

 االق��اع العل�ي"؛

�ون سر�ا إذا من النظام الداخ�� قد نصت ع�� "أن التصو�ت ي 157وحيث إن الفقرة األو�� من املادة 

  �علق األمر بتعيينات �خصية" كقاعدة عامة؛ 

من الدستور،  11و 2وحيث إن التصو�ت السري، باعتباره من مظاهر حر�ة االق��اع املقررة �� الفصل�ن 

  يظل هو املبدأ األسا��ي الذي يتع�ن أن �سود ح�ن يتعلق األمر بالتصو�ت ع�� أ�خاص؛

من أنھ "تجري عملية  30ھ، ي�ون ما نصت عليھ الفقرة الثانية من املادة و حيث إنھ، بناء ع�� ما سبق بيان

التصو�ت ع�� �ل قائمة باالق��اع العل�ي"فيما يخص انتخاب مكتب ا�جلس و ما نصت عليھ الفقرة األو�� 
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من أنھ "ينتخب ا�جلس رؤساء ال�جان الدائمة عن طر�ق االق��اع العل�ي" غ�� مطابق  89من املادة 

  ور؛للدست

 (الفقرة األو��): 39�� شأن املادة 

حيث إن الفقرة األو�� من هذه املادة نصت ع�� أنھ " يحدد مكتب ا�جلس الدعم املا�� ا�خصص للفرق 

وا�جموعات النيابية ومجموعات العمل املؤقتة ال�ي يحد��ا ا�جلس لدعم أ�شط��ا ولسد حاجيا��ا 

  رة"؛املتعلقة بال�جوء إ�� ا�خ��ة واالستشا

منھ ع�� أنھ  126وحيث إن النظام الداخ�� قد را�� طبيعة مهام مجموعات العمل املؤقتة ملا نص �� املادة 

" يضع مكتب ا�جلس الوسائل املادية والبشر�ة الالزمة، بما �� ذلك ا�خ��ات واالستشارات املطلو�ة، رهن 

أجل مساعد��ا ع�� إنجاز املهمة املسندة إشارة مجموعات العمل املوضوعاتية املؤقتة ال�ي يحد��ا، من 

 إل��ا �� أحسن الظروف."؛

من النظام  39من املادة  5و 4و 3و 2وحيث إن معاي�� توزيع الغالف املا�� املنصوص عل��ا �� الفقرات 

تتعلق بالفرق وا�جموعات ال��ملانية، دون مجموعات العمل املؤقتة، و�� ملزمة بمقت��ى املادة  الداخ��، 

   من هذا النظام بتقديم جميع الوثائق املثبتة لنفقا��ا؛  40

فيما نصت عليھ من إضافة  غ�� مطابقة للدستور  39وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون الفقرة األو�� من املادة 

مجموعات العمل املؤقتة للفرق وا�جموعات النيابية ضمن معاي�� توزيع الغالف املا�� ا�خصص للفرق 

 نيابية؛وا�جموعات ال

  :48�� شأن املادة 

حيث إن هذه املادة نصت ع�� أنھ "يتو�� ا�حاسبان تحت سلطة رئيس ا�جلس اإلشراف ع�� التسي�� املا�� 

  واإلداري للمجلس"؛

من الدستور تنص ع�� أنھ ينتخب أعضاء املكتب ع�� أساس التمثيل  62من الفصل  4وحيث إن الفقرة 

  منھ أن مكتب مجلس النواب جهاز ذو طبيعة جماعية؛النس�ي ل�ل فر�ق مما �ستفاد 

من النظام الداخ�� نصت ع�� أن املكتب يضع م��انية ا�جلس و �س�� شؤونھ املالية،  38وحيث إن املادة 

من النظام الداخ�� املذ�ور، باملكتب "ممارسة مهام تدب�� و�سي�� شؤون ا�جلس" و  36كما أناطت املادة 

  لتسي�� اإلداري �املوارد البشر�ة وا�حافظة ع�� ممتل�ات ا�جلس؛م��ا مهام تتعلق با
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، أن إشراف ا�حاسب�ن ع�� التسي�� املا�� و اإلداري للمجلس يتم تحت 48وحيث إنھ �ستفاد من املادة 

سلطة رئيس مجلس النواب وحده، مما يجعل ممارسة املكتب ملهامھ املتعلقة بالتسي�� املا�� واإلداري 

  أعاله، أمرا متعذرا، قانونا وعمال؛ 38و 36ع�� النحو املب�ن �� املادت�ن للمجلس، 

غ�� مطابقة للدستور، فيما أغفلتھ من التنصيص ع�� دور املكتب  48وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون املادة 

  �� اإلشراف ع�� مهام ا�حاسب�ن املتعلقة بالتسي�� املا�� واإلداري للمجلس؛

  الفقرة الثانية):( 64�� شأن املادة 

حيث إن الفقرة الثانية من هذه املادة نصت ع�� أنھ "تق��ح �ل مجموعة نيابية، ال�ي �ساوي أو يز�د عدد 

أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء املطلوب لتشكيل فر�ق نيا�ي، ممثل��ا لشغل مناصب رئاسة ال�جان 

  الدائمة بطر�قة ديمقراطية"؛

من الدستور، أن حق ال���ح لرئاسة ال�جان  62قرة الثالثة من الفصل وحيث إنھ �ستفاد من أح�ام الف

الدائمة متاح �جميع أعضاء ا�جلس، وذلك باستثناء تلك ا�خصصة للمعارضة ال�ي يقتصر حق ال���ح 

 من الدستور؛ 69لرئاس��ا ع�� م�ونات املعارضة، طبقا للفقرة األخ��ة من الفصل 

الصالحية، حسب تقديره واختياره، �� تحديد القواعد املتعلقة بانتخاب وحيث إنھ ل�ن �ان �جلس النواب 

من  69والفقرة األخ��ة من الفصل  62أح�ام الفقرة الثالثة من الفصل  رئاسة ال�جان الدائمة، مع مراعاة 

الدستور، بما يضمن نجاعة ممارسة ا�جلس االختصاصات املسندة لھ دستور�ا �� مجاالت التشريع 

عمل ا�ح�ومة وتقييم السياسات العمومية، فإن تحقيق هذه األهداف يجب أن يتم مع ا�حفاظ ومراقبة 

) من الدستور دون تمي��، �� اق��اح 3(الفقرة  69ع�� حق ا�جموعات ال��ملانية، املنصوص عل��ا �� املادة 

ة الثانية من املادة ممثل��ا لشغل مناصب رئاسة ال�جان الدائمة بطر�قة ديمقراطية، مما ت�ون معھ الفقر 

غ�� مطابقة للدستور، فيما حصرت حق اق��اح ا�جموعات ال��ملانية ملمثل��ا لشغل مناصب رئاسة  64

�ساوي أو يز�د عدد أعضا��ا عن نصف عدد األعضاء املطلوب  ال�جان الدائمة، ع�� ا�جموعات ال�ي 

  لتشكيل فر�ق نيا�ي وحدها، دون با�� ا�جموعات ال��ملانية؛

  (الفقرة األخ��ة): 122�� شأن املادة 

حيث إن الفقرة األخ��ة من هذه املادة نصت ع�� "إسناد" رئاسة مجموعة العمل املوضوعاتية املؤقتة 

"ألحد أعضا��ا ع�� أساس قاعدة التمثيل النس�ي"، دون تحديد ا�جهة ا�خول لها هذا اإلسناد، مما ت�ون 

  طابقة للدستور؛معھ الفقرة األخ��ة املذ�ورة غ�� م

 :131و 130�� شأن املادت�ن 
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تنصان ع�� أنھ " تحدث بتنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة والهيأة  131و 130حيث إن املادت�ن 

العليا لالتصال السم�� البصري..." وع�� أنھ "يقوم مكتبا ا�جلس�ن بتنسيق مع ا�ح�ومة والهيئة العليا 

  اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسسا�ي للقناة ال��ملانية"؛لالتصال السم�� البصري بإعداد 

من الدستور  165وحيث إن االختصاصات امل��تبة عن املهام املسندة للهيأة املذ�ورة بمقت��ى املادة 

املتعلق بإعادة تنظيم الهيأة  11.15من القانون رقم  7إ��  3منصوص عل��ا، ع�� ا�خصوص، �� املواد من 

  السم�� البصري؛ العليا لالتصال

وحيث إنھ، ل�ن �ان �جلس النواب صالحية التنسيق مع مجلس املستشار�ن وا�ح�ومة من أجل إعداد 

اإلطار القانو�ي واملا�� واملؤسسا�ي �غرض إحداث قناة برملانية �ع�ى با�جاالت املنصوص عل��ا �� املادة  

مع هيأة ح�امة جيدة وتقن�ن تتمتع  ن أن يتم من النظام الداخ��، فإن هذا التنسيق املسبق ال يمك 130

(البند األول) من القانون  4من الدستور، و�سند إل��ا املادة  159باالستقاللية املنصوص عل��ا �� الفصل 

اختصاص تلقي طلبات ال��اخيص واألذون و التصار�ح املتعلقة بمجال االتصال السم�� البصري  11.15

  ل تطبيقھ ع�� القناة ال��ملانية أيضا؛ومنحها، وهو اختصاص �سري مجا

غ�� مطابقت�ن للدستور، فيما نصتا عليھ من التنسيق  131و 130وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون املادتان 

مع الهيأة العليا لالتصال السم�� البصري �� إحداث القناة ال��ملانية و�� إعداد إطارها القانو�ي و املا�� و 

  املؤسسا�ي؛ 

 (الفقرة األو��): 252ادة �� شأن امل

حيث إن الفقرة األو�� من هذه املادة تنص ع�� أنھ "يودع ملتمس الرقابة لدى رئيس ا�جلس �� ش�ل 

مذكرة مفصلة �سلمها لھ أحد املوقع�ن ع�� امللتمس، تتضمن دوا�� تقديم امللتمس وم��راتھ، مرفقة 

ا�جموعات النيابية ال�ي ينتمون أو ينتسبون بقائمة تضم أسماء أ�حاب امللتمس وتوقيعا��م، والفرق و 

  إل��ا، وعند االقتضاء، إذا �انوا من األعضاء غ�� املنتسب�ن."؛

وحيث إن ما نصت عليھ هذه الفقرة من تضم�ن مذكرة ملتمس الرقابة لدوا�� تقديم امللتمس وم��راتھ، 

تقديم مضمون  مما يتجاوز نطاق  �ستفاد منھ وجوب تضم�ن املذكرة املذ�ورة لهذه الدوا�� وامل��رات،

من  105امللتمس والتوقيعات الضرور�ة للتأكد من النصاب املنصوص عليھ �� الفقرة األو�� من الفصل 

املذ�ور �� نطاق  105الدستور، و �عد قيدا، ال سند لھ �� الدستور، ع�� إعمال آلية أقرها الفصل 

طبيقا ملبدأي فصل السلط وتواز��ا ويشكالن جزءا العالقات ب�ن السلطت�ن التشريعية والتنفيذية، ت

   (الفقرة الثانية) من الدستور؛  1أساسيا من مقومات النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 
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وحيث إنھ، تبعا لذلك، ت�ون الفقرة األو�� من هذه املادة غ�� مطابقة للدستور، فيما نصت عليھ من 

   تقديم امللتمس وم��راتھ؛ تضم�ن مذكرة ملتمس الرقابة لدوا�� 

 لهذه األسباب:

 تق��ي:

 14و 13و 12و 11و 10و 9و 8) و5و 3و 2(الفقرات األو�� و 7و 6و 4و 3و 2و 1بأنَّ مقتضيات املواد  -أوال
 28و 27و 26و 25و 24و 23و 22و 21) و2(الفقرتان األو�� و 20(الفقرة األو��) و 19و 18و 17و 16و 15و
و الفقرة  4و 3و 2(الفقرات  39و 38و 37و 36و 35و 34و 33و 32و 31��ة) و(الفقرة األخ 30و 29و

 56و 55و 54و 53و 52و 51و 50و 49و 47و 46و 45و 44و 43(الفقرة األخ��ة) و 42و 41و 40األخ��ة) و
 68و 67) و2(الفقرتان األو�� و 66و 65(الفقرتان األو�� واألخ��ة) و 64و 63و 62و 61و 60و 59و 58و 57و
 89و 88و 87و 86و 85و 84و 83و 81و 80و 79و 78و 77و 76و 75و 74و 73و 72و 71و 70و 69و

 101(الفقرة األخ��ة) و100و 99و 98و 97و 96و 95و 94و 93و 92و 91و 90واألخـ��ة) و 3و 2(الفـقرات 
 116و 113(ما عدا البند األخ��) و 112و 111و 110و 109و 108و 107و 106و 105و 104و 103و 102و
 2(الفقرات األو�� و127و 126و 125و 124و 123(الفقرة األو��) و 122و 121و 120و 119و 118و 117و
 139و 138و 137و 136و 135و 134و 133و 132و 129(الفقرتان الثالثة واألخ��ة) و 128) و6و 5و 3و
 155و 154و 153و 152و 151و 150و 149و 148و 147و 146و 145و 144و 143و 142و 141و 140و
 171و 170و 169و 168و 167و 166و 165و 164و 163و 162و 161و 160و 159و 158و 157و 156و
 182و 181و 180و 179و 178و  177و 176و 175و 174و 173واألخ��ة) و 3(الفقرات األو�� و 172و
 195) و2(الفقرتان األو�� و 194و 193و 192و 191و 190و 189و 188و 187و 186و 185و 184و 183و
 211و 210و 209و 208و 207و 206و 205و 204و 203و 202و 201و 200و 199و 198و 197و 196و
 227و 226و 225و 224و 223و 222و 221و 220و 219و 218و 217و 216و 215و 214و 213و 212و
 243و 242و 241و 240و 239و 238و 237و 236و 235و 234و 233و 232و 231و 230و 229و 228و
 255و 254و 253واألخ��ة) و 3و 2(الفقرات  252و 251و 250و 249و 248و 247و 246و 245و 244و
 271و 270و 269و 268و 267و 266و 265و 264و 263و 262و 261و 260و 259و 258و 257و 256و
 287و 286و 285و 284و 283و 282و 281و 280و 279و 278و 277و 276و 275و 274و 273و 272و
 304و 303و 302و 301و 300و 299و 298و 297و 296و 295و 294و 293و 292و 291و 289و 288و
 318و 317و 316و 315و 314و 313و 312(الفقرة األو��) و 311و 310و 309و 308و 307و 306و 305و
 334و 333و 332و 331و 330و 329و 328و 327و 326و 325و 324و 323و 322و 321و 320و 319و
 351و 350و 349و 348و 346و 345و 344و 343و 342و 341و 340و 339و 338و 337و 336و 335و
 367و 366و 365و 364و 363و 362و 361و 360و 359و 358و 357و 356و 355و 354و 353و 352و
     مطابقة للدستور؛  369و 368و

(الفقرة األو��)  30(الفقرة األخ��ة) و 20(الفقرة األخ��ة) و 19) و4(الفقرة  7و 5بأنَّ مقتضيات املواد  -ثانيا

 115و 114(البند األخ��) و 112(الفقرة األو��) و 100و  82(الفقرة األخ��ة) و 66(الفقرة األو��) و  42و

 311و 290(الفقرة األخ��ة) و 194) و2(الفقرة  172(الفقرتان األو�� والثانية) و 128) و4(الفقرة  127و

حظات ال�ي أبد��ا ا�حكمة الدستور�ة ليس ف��ا ما يخالف الدستور مع مراعاة املال  347(الفقرة األخ��ة) و

 �شأ��ا؛
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(الفقرة األو��)  89) و2(الفقرة  64و 48(الفقرة األو��) و39) و2(الفقرة  30بأنَّ مقتضيات املواد  -ثالثا

 (الفقرة األو��) غ�� مطابقة للدستور؛ 252و  131و 130(الفقرة األخ��ة) و 122و

 �� السيد رئيس مجلس النواب، و�نشره �� ا�جر�دة الرسمية.تأمر بتبليغ ��خة من قرارها هذا إ -را�عا

 )2017سبتم�� 11(  1438من ذي ا�حجة  20وصدر بمقر ا�حكمة الدستور�ة بالر�اط �� يوم اإلثن�ن 

 اإلمضاءات

 اسعيد إهراي

 أحمد الساملي اإلدري��ي        عبد األحد الدقاق       ا�حسن بوقنطار    السعدية بلم�� 

 محمد املر��ي      موالي عبد العز�ز العلوي ا�حافظي         عبد الصادق محمد بن 

 محمد بن عبد الرحمان جوهري       محمد األنصاري 
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