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  النظامني الداخليني للربملاناليوم الدراسي حول 

 ةــــريياألمشروع 

 :تقديم

مصدرا أساسيا من مصادر القانون  الداخلي للربملان النظام يعترب  

 النظام لعمل التنظيمية املؤطرة والقوانني  للدستور الربملاني باعتباره امتدادا

املعرب عنها  السياسية لتوازناتأداة ضرورية لرتمجة ا فهو مت ومن .ككل السياسي

 ذات والقرارات التدابري باعتباره جمموع الداخلي النظامو .الدستور وروحه يف نص 

 آلية اجملالس للتوفيقبالربملان، هو  اخلاص اجملال إىل ترجع اليت الداخلية الطبيعة

 مع الربملان، ووسيلته للتفاعل لأعما يف االستقرار وضرورات التطوير متطلبات بني

 والدستورية اليت تطرأ على املشهد السياسي، مما يسمه بطبيعة السياسية املتغريات

 . تطويرهالربملاني و العمل إجناح من أجل والتعديل للتغيري قابال مرنا وجيعله متحركة

 

من أي وقت مضى إىل تعبئة كل أكثر فالربملان مبجلسيه حمتاج اليوم 

أداء وظائفه الدستورية على أكمل وجه ممكن متوخيا نهج  ه وموارده لضمانطاقات

املؤسسي وجتويد عمله  هحتسني أداءبهدف سبل التعاون والتنسيق بني جملسيه، 

 . تقييم السياسات العموميةكذا الصالحيات املتعلقة بالتشريعي والرقابي و

 

ذ توليه عرش أسالفه من حممد السادس نصره اهللما فتئ جاللة امللك  ذلكول

يف أول  -جاللته–طالب يولي أهمية قصوى هلذا الورش الربملاني حيث  ،امليامني
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تنقيح نظاميهما الداخليني "اجمللسني ب 9111خالل افتتاح السنة التشريعية خطاب له 

مع التنسيق بينهما عن طريق تشكيل جلان خمتلطة اعتبارا منا أنهما ليسا برملانني 

غرفتان لربملان واحد ينبغي العمل فيه على عقلنة املناقشات ورفع  منفصلني ولكن

مستواها وتفادي تكرارها وحسن تدبري الزمن املخصص هلا سواء يف أعمال اللجان 

 ...."رأو اجللسات العامة تطلعا ملمارسات أرقى ومنجزات أكث

–نهض يإىل إطار مشولي متكامل  جاللته للثنائية الربملانيةرؤية  استندتلقد 

 ٬ترسيخ التعاون الضروري بني جملسي الربملان" عرب -كما جاء يف خطاب جاللته

وأن جتعلوا من ترشيد عالقات احلوار الدائم والتعاون  ٬عرب نظام حمكم مضبوط

قوامه االحرتام التام  ٬إطارا راسخا ٬الوثيق واملتوازن بني احلكومة والربملان

 .." خلصوصية كل منهما وجمال اختصاصه

يتعني " : على أنه 96الدستوري الذي شدد يف فصله  اإللزاموتأسيسا على 

على اجمللسني، يف وضعهما لنظاميهما الداخليني، مراعاة تناسقهما وتكاملهما، 

 ...".لربملانيا ضمانا لنجاعة العمل

استثمار التكامل بني "بالقاضية للتوجيهات امللكية السامية  ،وتنفيذا

 ...".ع من مستوى أدائه ومن جودة التشريعات اليت يصادق عليهاجملسي الربملان للرف

توخى تعميق البحث العلمي والقانوني يف أجنع يينظم الربملان يوما دراسيا 

النظامني الداخليني السبل الكفيلة بتحقيق التعاون والتناسق والتكامل بني 

   .للمجلسني

 :السياق

استعداد جملسي الربملان لتعديل يف سياق  اليوم الدراسيهدا أتي تنظيم ي  

املراجعة الدستورية اليت عرفتها بعد مرور أربع سنوات على  نظاميهما الداخليني

لك من تراكمات عديدة المست خمتلف ذ، بكل ما يعنيه 1199سنة خالل بالدنا 
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، وإشكاليات متنوعة جنمت عن إعمال املساطر املعتمدة جوانب العمل الربملاني

، واملصادقة على قوانني تنظيمية جديدة،وانتهاء الطابع اجلديدطبقا للدستور 

 1199االنتقالي الذي كان يسم جملس املستشارين منذ املصادقة على دستور 

إعادة النظر يف تشكل التوجيهات امللكية الداعية إىل  من جهتها

ي يف أفق تفعيل العمل الربملان ني مبا يضمن تكاملهما وتناغمهااختصاصات اجمللس

ظامني أرضية صلبة للتعديالت املراد إدخاهلا على الن وإضفاء النجاعة عليه

 .الداخليني

 :األهداف

اإلنصات إىل العديد من  ا اليوم الدراسيذعرب تنظيمه هل يتوخى الربملان مبجلسيه

يف أفق إجياد أفضل الصيغ الكفيلة بتطوير بشأن القضايا امللحة  وجهات النظر

 :، ويتعلق األمر أساسا بملانبني جملسي الربالعمل 

 ؛مساط    تش يع (1

 ؛   قا   (2

 ؛تق  م   س اسات   ع  م    (3

 ؛عالق    رب ان مع حم طه   ؤسساتي (4

 .مدون    س  ك   رب اني (5
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