
 النواب بالمحكمة الدستوريةعالقة مجلس 

 المملكة المغربية 

 البرلمان 
 مجلس النواب 



 تقديم

في استمرار لما بدأته هذه السلسلة من تناول عالقة مجلس النواب بالمؤسسات المنصوص 

عالقة مجلس ”: الدالئلعليها في الدستور سيكون موضوع هذا الجزء من سلسلة 

 .“النواب بالمحكمة الدستورية

 

مكانة متميزة للقضاء الدستوري وذلك  2011لقد خول الدستور المغربي المعدل في سنة 

باالنتقال من المجلس الدستوري إلى درجة المحكمة الدستورية، باعتبارها هيئة مستقلة 

من الدستور  37و  6قائمة بذاتها، حيث جاء هذا التعديل في إطار تأسيس الفصلين 

   .الدستوريةلسمو هذا األخير على القوانين األخرى وترسيخهما لمفهوم الشرعية 

 

الجزء المخصص من الدستور  134إلى  129ويعتبر الباب الثامن الذي يضم الفصول من 

للمحكمة الدستورية، إضافة إلى مقتضيات خاصة بها في فصول متفرقة منه؛ وعلى 

من هذا الباب من الدستور، تم إصدار القانون التنظيمي رقم  131أساس الفصل 

المتعلق بالمحكمة الدستورية، حدد من خالله مختلف المقتضيات المتعلقة  066.13

بقواعد تنظيم المحكمة الدستورية، وسيرها، واإلجراءات المتبعة أمامها، ووضعية 

؛ وبالنظر إلى العالقة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب فقد تطرق ...أعضائها،

 .النظام الداخلي لهذا األخير إلى العالقة بينهما من خالل مجموعة من المواد

 

بناء على ما سبق سيتم التفصيل في العالقة بين المحكمة الدستورية ومجلس النواب 

 :التاليةمستعينين بالنصوص التشريعية المنظمة لهما من خالل المحاور 
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 المرتكز الدستوري للمحكمة الدستورية1.

عالقة المحكمة الدستورية من حيث االختصاصات 2.
 بمجلس النواب

المساطر المتبعة في اإلحاالت المقدمة من طرف 3.
 مجلس النواب على المحكمة الدستورية

 مجلس النواب والعضوية في المحكمة الدستورية4.
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 129الفصل  إحداث المحكمة•

 130الفصل  تأليف المحكمة الدستورية وشروط أعضائها•

 131الفصل  .التنصيص على مضامين القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية•

 132الفصل  اختصاصات المحكمة الدستورية•

 133الفصل  الدفع بعدم دستورية قانون والنص على القانون التنظيمي المتعلق به•

 134الفصل  آثار التصريح بعدم الدستورية وإلزامية قبول قرارات المحكمة•

 المحكمة الدستورية في الباب الثامن من الدستور
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 10الفصل  ضمان الدستور حق المعارضة في اقتراح المترشحين وانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية  •

 44الفصل  رئاسة رئيس المحكمة الدستورية لمجلس الوصاية•

 55الفصل  البت في مطابقة االلتزامات الدولية للدستور•

59الفصل  اإلعالن عن حالة االستثناء بظهير•  

 61الفصل  حاالت تجريد أعضاء البرلمان من العضوية•

69الفصل  تصريح المحكمة الدستورية بدستورية النظام الداخلي لمجلس النواب•  

 73الفصل  تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم•

79الفصل  البت في الخالف حول دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون•  

 85الفصل  البت في دستورية القوانين التنظيمية•

 96الفصل  استشارة الملك لرئيس المحكمة الدستورية بخصوص حل الملك لمجلسي البرلمان أو أحدهما•

 104الفصل  استشارة رئيس الحكومة لرئيس المحكمة الدستورية بخصوص حل مجلس النواب•

 174الفصل  عرض مراجعة الدستور على البرلمان بظهير بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية•

 المحكمة الدستورية في فصول متفرقة من الدستور
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 المحكمة الدستورية في المنظومة الدستورية المغربية

المحكمة 

 الدستورية

مجلس 

 المستشارين

 الملك

 الحكومة

مجلس 

 النواب
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 االستشارات التي تقدمها المحكمة الدستورية1.

 المطابقة للدستور2.

دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال 3.

 يدخل في مجال القانون

 الدفع بعدم دستورية قانون4.

تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل 5.

 بمرسوم

 التجريد من عضوية مجلس النواب6.
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 44الفصل  :الوصايةمجلس 

يعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب •

 .الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره

يرأس مجلس الوصاية رئيس المحكمة •

 الدستورية

 59الفصل  :االستثناءحالة 

مكن للملك أن ُيعلن حالة االستثناء بظهير، بعد ي•
استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس 

مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، 

 ورئيس المحكمة الدستورية،

 96الفصل  :أحدهماحل مجلسي البرلمان أو 

للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية •
وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، 

ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير 

 .المجلسين معا أو أحدهما

 104الفصل  :النوابحل مجلس 

يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد •
استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس 

المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس 

 .وزاري

عرض مشروع مراجعة الدستور على البرلمان 

 174الفصل  :بظهير

للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، •
أن يعرض بظهير، على البرلمان، مشروع 

 .مراجعة بعض مقتضيات الدستور

 االستشارات التي تقدمها المحكمة الدستورية -1
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 المطابقة للدستور -2

ال يمكن إصدار األمر بتنفيذ القوانين التنظيمية، •
إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها 

 .للدستور

يحيل رئيس الحكومة على الفور القوانين •
التنظيمية التي أقرها البرلمان، بصفة نهائية، إلى 

 المحكمة الدستورية

 132والفصل  85الفصل : الدستور•
 21المادة : القانون التنظيمي  

 170المادة : النظام الداخلي لمجلس النواب  

 القوانين التنظيمية -1

الداخلي النظام  حال إلى المحكمة الدستوريةي•
لمجلس النواب قبل الشروع في تطبيقه لتبت في 

 .مطابقته للدستور

على الفور النظام  يحيل رئيس مجلس النواب•
مجلس وكذا التعديالت المدخلة عليه للالداخلي 

 مجلسالبعد إقراره من قبل 

 132والفصل  69الفصل : الدستور•

 22المادة : القانون التنظيمي

 248المادة : النظام الداخلي لمجلس النواب

النظام الداخلي لمجلس  -2
 النواب

إذا صرحت المحكمة الدستورية، أن التزاما دوليا •
يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على 

 .هذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة الدستور

 رئيس مجلس النواب   رسالة من•

رسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها 
إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب ال يقل 

 .األعضاء الذين يتألف منهمعضو من  66عن 

 55الفصل : الدستور•

 24المادة : القانون التنظيمي

 164المادة : النظام الداخلي لمجلس النواب

 االلتزامات الدولية -3

القوانين، قبل إصدار األمر بتنفيذها، إحالة يمكن •
إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها 

 للدستور

 رسالة من  رئيس مجلس النواب •

رسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها 
إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب ال يقل 

 األعضاء الذين يتألف منهمعضوا من  79عن 

 132الفصل : الدستور•

 23 المادة  :التنظيميالقانون 

 223المادة : النظام الداخلي لمجلس النواب

 القوانين -4
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 دفع الحكومة بعدم قبول كل مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال القانون -3

للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل 
مقترح أو تعديل ال يدخل في مجال 

كل خالف في هذا الشأن  .القانون

 تبت فيه المحكمة الدستورية

يحال الخالف على المحكمة 
 مجلس بطلب من رئيسالدستورية 

اإلقرار النواب ويكون الغرض منه 
بأن النص المعروض يتعارض مع 

 مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية

 (79الفصل ): الدستور

 (30 المادة : )التنظيميالقانون 

: النوابالنظام الداخلي لمجلس 
 (135و 136المادة )

 الدفع بعدم دستورية قانون -4

 133الفصل : الدستور

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق 
بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك 

إذا دفع أحد األطراف بأن القانون، الذي سيطبق في 
النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها 

 .الدستور

 28المادة : القانون التنظيمي

تحدد بقانون تنظيمي الحق، شروط وإجراءات 
ممارسات المحكمة الدستورية الختصاصاتها في مجال 

 النظر في كل دفع بعدم دستورية قانون
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 التجريد من عضوية مجلس النواب -6

 61الفصل : الدستور

المقعد، بناء على  بشغوروتصرح المحكمة الدستورية 
إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه األمر، وذلك وفق 
أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا 

 .آجال ومسطرة اإلحالة على المحكمة الدستورية

 10المادة : النظام الداخلي
يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب 
التجريد من العضوية الذي يحيله رئيس مجلس النواب 

يوما بعد  15على المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 

 .ثبوت واقعة التخلي

إذا أشعرت المحكمة الدستورية رئيس المجلس بقرار 
تجريد أحد النواب من عضويته فإنه يحيط المجلس 

 .علما بفحواه في أول جلسة بعد إخبار المكتب

 تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم -5

    73الفصل  :الدستور

يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل 
بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان 

مضمونها يدخل في مجال من المجاالت التي تمارس 

 .فيها السلطة التنظيمية اختصاصها

 29 المادة : القانون التنظيمي

يحيل رئيس الحكومة القضية إلى المحكمة ... 
الدستورية لتبت فيها خالل شهر، وتخفض هذه المدة 

إلى ثمانية أيام إذا صرحت الحكومة بأن األمر يدعو إلى 
 .التعجيل

تقرر المحكمة الدستورية في ما إذا كانت النصوص 
 المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية
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 في حالة البت في المطابقة للدستور المسطريةاالجراءات 

 (اإلحالة على المحكمة الدستورية)

بعد التوصل برسالة اإلحالة تقوم المحكمة الدستورية  -
 بإبالغ الملك ورئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان

 يعلم رئيس مجلس النواب أعضاء مجلسه بهذه اإلحالة -

 (من القانون التنظيمي 25المادة )

لرئيس مجلس النواب وأعضاءه أن يدلوا إلى المحكمة  -
الدستورية بما يبدو لهم من مالحظات كتابية في شأن القضية 

 المعروضة عليها 

 (من القانون التنظيمي 25المادة )

الدستورية في هذه الحاالت، إلى  مةكتؤدي اإلحالة إلى المح
من  132الفصل ) وقف سريان أجل إصدار األمر بالتنفيذ

 .(الدستور

 آجال بت المحكمة الدستورية في المطابقة للدستور

 ثالثون يوما تحتسب من تاريخ اإلحالة عليها•

 في حالة االستعجال بطلب من الحكومة ثمانية أيام•

 (من القانون التنظيمي 26المادة )•

 صدور قرار المحكمة الدستورية
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 في حالة البت في المطابقة للدستور المسطريةاالجراءات 

 (-1-القرار صدور )

 صدور قرار المحكمة الدستورية

 التصريح بالمطابقة للدستور

 نشر قرار مطابقة القانون للدستور

تصريح المحكمة بعدم دستورية بند من 
 بنود التزام دولي

ال يمكن المصادقة عليه إال بعد مراجعة 
 الدستور 
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انتهاء وقف سريان األجل المحدد إلصدار 
 األمر بتنفيذ القانون



 في حالة البت في المطابقة للدستور المسطريةاالجراءات 

 (-2-القرار صدور )

 صدور قرار المحكمة الدستورية والتصريح بعدم مطابقة مادة أو أكثر للدستور 
 (من القانون التنظيمي 27م )

انعدام إمكانية فصل المادة عن النص 
 التشريعي

يحول القرار دون إصدار األمر بتنفيذ 
القانون أو القانون التنظيمي أو العمل 

 بالمادة موضوع القرار من النظام الداخلي

وجود إمكانية فصل المادة عن النص 
 التشريعي

يجوز إصدار األمر بتنفيذ القانون أو 
القانون التنظيمي أو العمل بالنظام الداخلي 

 باستثناء المادة المعنية بعدم الدستورية
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إعادة المسطرة التشريعية بالنسبة 

للمقتضيات المخالفة للدستور عبر إحالتها 

على السلطة التشريعية لتنفيذ قرار 

المحكمة الدستورية ونشر باقي النص 
 التشريعي 

إعادة المسطرة التشريعية عبر إحالة 

النص التشريعي على السلطة التشريعية 
 لتنفيذ قرار المحكمة الدستورية



 (من الدستور 134الفصل )الدستورية آثار القرار الصادر عن المحكمة 

حالة التصريح بعدم دستورية مقتضى على 
من الدستور أي خالل  132أساس الفصل 

 المسطرة التشريعية قبل إصدار  القانون

عدم إصدار األمر 
 بتنفيذ القانون 

عدم تطبيقه إذا تم 
 إصدار األمر بتنفيذه 

حالة التصريح بعدم دستورية مقتضى على 
من الدستور أي بعد  133أساس الفصل 

انتهاء المسطرة التشريعية وصدور 
 القانون

 مقتضىالينسخ 

ابتداء من التاريخ 
الذي حددته 

المحكمة الدستورية 
 في قرارها
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 في حالة البت في المطابقة للدستور المسطريةاالجراءات 

 (آثار القرار)

ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة 

 .وجميع الجهات اإلدارية والقضائية



 الدفع بعدم القبول في حالة  المسطريةاالجراءات 
 (من القانون التنظيمي 31و  30من الدستور والمادة  79الفصل )

تتوقف فورا مناقشة االقتراح أو 
 التعديل في الجلسة العامة

 

تتولى الجهة التي تحيل األمر إلى 
المحكمة الدستورية فور ذلك 

إشعار الجهات األخرى التي لها 
 كذلك صالحية نفس اإلجراء

للجهة التي تم إشعارها على هذه 
الصورة أن تبدي من المالحظات 

ما تراه مناسبا في الموضوع 
داخل األجل المحدد من لدن 

 المحكمة الدستورية

تبت المحكمة الدستورية في 

 ظرف ثمانية أيام 

تبلغ قرارها داخل أجل أقصاه 
ثالثة أيام من تاريخ صدوره إلى 
رئيس الحكومة ورئيس مجلس 

النواب ورئيس مجلس 

 المستشارين

يعرض في الجلسة العامة مجددا 
و ال يتدخل في مناقشته إال أحد 

الموقعين على هذا الدفع الحكومة 

   المختصة،رئيس أو مقرر اللجنة 

و ينتج عن المصادقة على الدفع 
بعدم القبول رفض النص المثار 

 .بشأنه الدفع
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 التجريد من عضوية مجلس النوابفي حالة  المسطريةاالجراءات 
 (النظام الداخلي من10المادة )

  يصدر المكتب مقررا يثبت واقعة التخلي

 يرفقه بطلب التجريد من العضوية

 مرفوقاالمقرر  يحيل رئيس مجلس النواب

 على المحكمة الدستوريةبالطلب 

يوما بعد ثبوت  15في أجل أقصاه تتم اإلحالة 

 .واقعة التخلي

شعر المحكمة الدستورية رئيس مجلس ت

 من عضويتهالمعني ب ئبقرار تجريد الناالنواب 

ى بفحوالمجلس علما رئيس المجلس  يحيط
في أول جلسة بعد  قرار المحكمة الدستورية

 .المجلس إخبار مكتب
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 عضوا 12عدد أعضاء المحكمة الدستورية •

 ثالثة  أعضاء ُينتخبون من قبل مجلس النواب، من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتبه•

 كم عدد أعضاء المحكمة الدستورية؟

 تسع سنوات غير قابلة للتجديديعينون لمدة •

   هايتم كل ثالث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء•

عضاء، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثالث سنوات والثلث الثاني لمدة ألعند أول تعيين ل•

 ست سنوات والثلث األخير لمدة تسع سنوات

 مدة واليتهم؟ ماهي

 تكوين عال في مجال القانون، التوفر على •

 كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، التوفر على •

   سنة،مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة •

 .مشهود لهم بالتجرد والنزاهة•

 ما هي الشروط الواجبة فيهم؟

 عضوية مجلس المستشارين ،عضوية مجلس النواب ،عضوية الحكومة•

 عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،عضوية المجلس األعلى للسلطة القضائية•

عضوية كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر •

 .الجيدة بالحكامةمن الدستور والخاص 

ممارسة أي وظيفة أخرى عامة أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في •
شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة 

 .دولية غير حكومية

ممارسة أي مهنة حرة ولهذا الغرض يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة •

 (من القانون التنظيمي 6المادة ).عضويتهحرة، تعليق هذه الممارسة خالل مدة 

 ؟ جمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستوريةجوز الالمهام التي ال يما هي 

 مكونات المحكمة الدستورية
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 تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل

 ال يتعدى ثمانية أيام

ثمانية  أجل داخل 
أيام من تاريخ 
اإلعالن عن 

 النتائج

يمكن الطعن في عملية 
ونتائج انتخابات أعضاء 

المحكمة الدستورية 

 المنتخبين

يتلقى مكتب المجلس األسماء المقترحة 
للترشيح من قبل  الفرق والمجموعات 

من النظام  222المادة ) .النيابية

 (الداخلي

يعلن المكتب عن أسماء المترشحين قبل 
من النظام  222المادة ) .االنتخابجلسة 

 (الداخلي

  .حدةيتم التصويت على كل مرشح على 

 (من النظام الداخلي 222المادة )

يتم التصويت  باالقتراع السري وبأغلبية 
من  222المادة ) .المجلسثلثي أعضاء 

 (النظام الداخلي

ينشر ملخص محضر الجلسة العامة 
انتخابهم لمجلس النواب المتضمن لنتائج 

 (من القانون التنظيمي 1المادة )

   من القانون التنظيمي 2المادة  مكنت

 الطعنمن 

س النواب
مسطرة االنتخاب بمجل
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 انتهاء المدة المحددة لها

 وفاة العضو

 تقدم لرئيس المحكمة •

 يبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل•

التي تنص على أنه يجب على كل عضو من 11يراعى في ذلك مقتضيات المادة •
لمهمة عامة انتخابية أن يقدم  الترشحأعضاء المحكمة الدستورية يرغب في 

  ،...ترشيحهاستقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب 

 ويسري أثر استقالته فور تقديمها إلى الرئيس•

 االستقالة

 مزاولة أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية•

 فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسة•

حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة •

 الدستورية من مزاولة مهامه

إخالل بااللتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون التنظيمي •
 المتعلق بالمحكمة الدستورية

بعد إحالة األمر إليها  اإلعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية

 :من رئيس مجلس النواب في الحاالت التالية
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 على األقل بخمسة عشر يوما تباشر المسطرة قبل انتهاء مدة واليته •

يحيط رئيس المحكمة الدستورية مجلس النواب علما بالتاريخ الذي •
من تاريخ نهاية قبل ثالثة أشهر ستنتهي فيه مدة االنتداب كل عضو، 

 .الوالية

تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء •

 .من تاريخ انتهاء مدة عضوية األعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم

من القانون  13المادة ) حالة انتهاء المدة المحددة

 (التنظيمي

من تبليغ الحالة إلى رئيس  خمسة عشر يوماتباشر المسطرة خالل •

 مجلس النواب

في حالة عدم انعقاد مجلس النواب يحتسب األجل من تاريخ انعقاد •

 المجلس

إذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤالء األعضاء، داخل •
األجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر 
قراراتها، وفق نصاب ال ُيحتسب فيه األعضاء الذين لم يقع بعد 

 (من الدستور 130الفصل )انتخابهم 

يكمل العضو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضاء •
المحكمة الدستورية ألي سبب من األسباب الفترة المتبقية من مدة 

 .انتداب العضو الذي خلفه

من  14المادة ) حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه

 (القانون التنظيمي
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