
 عالقة مجلس النواب
والبيئياالقتصادي واالجتماعي بالمجلس   



 تقديم

تتناول هذه السلسلة من الدالئل عالقة مجلس النواب بالمؤسسات المنصوص عليها في 

 .الدستور على اعتبار الحاجة الملحة للمعلومة بهذا الخصوص

والبداية في هذه السلسلة ستكون مع المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، حيث سيتم 

التطرق لهذه العالقة من خالل المراجع التشريعية التي سيتم اعتمادها والمتمثلة في 

المتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي  128.12 الدستور والقانون التنظيمي رقم

 .والبيئي والنظام الداخلي لمجلس النواب

وفي إطار بسط وتبسيط المعطيات الواردة في هذه النصوص التشريعية سيتم تناول هذه 

 :حول العالقة من خالل التساؤل 

عالقة مجلس النواب ضمن العالقات الواردة في اختصاصات المجلس االقتصادي 

واالجتماعي والبيئي، والمساطر المتبعة في اإلحاالت واالستشارات التي يطلبها مجلس 

 .النواب، ومآلها في المجلس

عالقة مجلس النواب بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي فيما يخص مشاركة مجلس 

النواب في أشغال المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ومشاركة هذا األخير في 

 أشغال مجلس النواب

كما سنتساءل حول عالقة مجلس النواب بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في 

جانبها المتعلق بالعضوية وشروط وضوابط االختيار والتعيين في المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والبيئي



 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في فصول الدستور1.

وظائف وصالحيات المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في عالقته 2.
 بمجلس النواب

على المجلس  اإلحالة من طرف مجلس النواب واإلحالة الذاتية3.
 االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 مآل اآلراء التي أدلى بها المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي4.

مشاركة مجلس النواب في أشغال المجلس االقتصادي واالجتماعي 5.
 والبيئي

مجلس النواب وعالقته بالعضوية بالمجلس االقتصادي واالجتماعي 6.
 والبيئي
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 .يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي•
 151الفصل 

للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس االقتصادي •
 .واالجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي

 .يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية المستدامة•

 152الفصل 

يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، وتنظيمه، وصالحياته، •
 .تسييره وكيفيات

 153الفصل 

 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في فصول الدستور

المجلس 
االقتصادي 
واالجتماعي 

 والبيئي

مجلس 

 النواب

مجلس 

 المستشارين

 الحكومة



من  152عالقة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالسلطتين التشريعية والتنفيذية حسب الفصل 
 128.12من القانون التنظيمي  2الدستور؛ واختصاصاته حسب المادة 

 :إذن فالعالقة بين مجلس النواب والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تقوم على أمرين

لمجلس النواب أن يستشير المجلس االقتصادي  -1
واالجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها 

 .طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي

يدلي المجلس برأيه في التوجهات العامة  -2

 .لالقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

يضطلع المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس 
 :يليالمستشارين  وعلى أساس هذه الوظيفة تحدد صالحياته في ما 

 

 ؛التوجهات العامة لالقتصاد الوطني والتنمية المستدامةفي  إبداء الرأي  -

 المتقدمة؛المتعلقة بالجهوية  بيئيالوي جتماعاالقتصادي واالطابع األخرى ذات ال جميع القضاياإبداء الرأي في  -

 ا؛هة والدولية وانعكاساتيوهتحليل الظرفية وتتبع السياسات االقتصادية واالجتماعية الوطنية والج -

 تقديم اقتراحات في مختلف الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ -

 في بلورة ميثاق اجتماعي؛ همةاالقتصاديين واالجتماعيين والمسا الفرقاءتيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين  -

 .إنجاز الدراسات واألبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صالحياته -



من القانون التنظيمي للمجلس  6و 4و  3المادة )
 (االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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 :والبيئي للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

 األساسية للدولة في الميادين االقتصادية واالجتماعية والبيئية دافھلألالتي تضع إطارا 

ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي، والسيما الرامية منھا إلى تنظيم العالقات بين األجراء والمشغلين  
   االجتماعية،أو إلى سن أنظمة للتغطية 

 .التي لھا عالقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي

 اإلحالة من طرف مجلس النواب على المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 4و  3المادتان )

 (من النظام الداخلي لمجلس النواب 214والمادة 

 االستشارة في مشاريع ومقترحات القوانين

 إلبداء الرأي •
 إعداد دراسة أو بحث•

لرئيس مجلس النواب بناء على قرار 
مكتبه أن يوجه طلبا إلى المجلس 
 االقتصادي واالجتماعي والبيئي

تحال التقارير المتعلقة باآلراء والدراسات واألبحاث المشار إليھا أعاله، على اللجن الدائمة المختصة لإلطالع 
 .على مضمونھا

حول السياسات العمومية المحددة من 
قبل مكتب مجلس النواب والمراد 

 تقييمھا

 االستشارة في السياسات العمومية

 اإلحالة الذاتية

 بذلك وابأن يخبر مجلس النعلى 

   اختصاصه،جز دراسات أو أبحاث في مجاالت ينأو  بآراء أو تقديم اقتراحاتأن يدلي 



 اإلحالة في الظروف العادية

 إحالة المشاريع أو المقترحات برسالة إحالة موجھة إليه من قبل مجلس النواب•

يبدي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي رأيه خالل مدة ال تجاوز شھرين تسري ابتداء من تاريخ •

 .توصله باإلحالة

 اإلحالة في حالة االستعجال

إحالة المشاريع أو المقترحات برسالة إحالة موجھة إليه من قبل مجلس النواب يشار فيھا إلى حالة •

 االستعجال ودواعيھا

يبدي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي رأيه في ھذه الحالة خالل مدة ال تجاوز عشرين يوما •

 تسري ابتداء من تاريخ توصله باإلحالة

 حالة تعذر عليه اإلدالء باالستشارة المطلوبة خالل المدتين المحددتين،

 يطلب المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بصفة استثنائية تمديد األجلين المذكورين •

 يكون الطلب برسالة يبين فيھا المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي األسباب الموجبة لھذا التمديد •

 ال يتجاوز التمديد في حالة اإلحالة العادية شھرا•

 ال يتجاوز التمديد في حالة االستعجال عشرة أيام•

يجب على المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن يدلي برأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا 

 ،4و  3المحالة عليه بموجب المادتين 

وفي حالة عدم إدالء المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي برأيه في اآلجال المشار إليها، تعتبر المشاريع 

 .والمقترحات والقضايا المحالة إليه، غير مثيرة ألية مالحظات لديه

 مساطر اإلحالة على المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 8و  7و  5المادة )

بخصوص طلب إبداء الرأي أو إعداد دراسة أو بحث من قبل رئيس مجلس النواب، توجه اآلراء والدراسات 

 (7المادة ) واألبحاث إلى رئيس مجلس النواب اآلراء والدراسات واألبحاث التي طلبھا

يجب على مجلس النواب موافاة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، تلقائيا أو بطلب منه، بالمعلومات 

 (8المادة ) والمعطيات والوثائق التي من شأنھا مساعدته على ممارسة صالحياته



من القانون التنظيمي للمجلس  36و 9المادة )

 (االقتصادي واالجتماعي والبيئي

من النظام الداخلي  181إلى  178المواد من )

 (لمجلس النواب
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 الرأي المتعلق بطلب االستشارة

التعميم على أعضاء 
مجلس النواب والنشر في 

الموضع اإللكتروني 
وتضمينه ضمن إصدارات 

 المجلس

مناقشة موضوع الرأي  
في إطار يوم دراسي 
ينظمه مجلس النواب 
وإعداد تقرير إلحالته 

على المجلس االقتصادي 

 واالجتماعي والبيئي 

إحالة الرأي للدراسة 
والمناقشة على اللجنة 

المختصة مع إعداد تقرير 
يحال على مكتب المجلس 
للنظر في جدوى مناقشة 

الموضوع في جلسة 

 .عمومية

اعتبار الرأي الصادر عن 
المجلس االقتصادي 
واالجتماعي والبيئي 

مرجعا وأرضية في إطار 
إعداد التقرير السنوي 

المتعلق بتقييم السياسات 
 العمومية

 الرأي المتعلق بمقترحات القوانين

تشمل التقارير الموجزة المنجزة من طرف اللجنة حول 
المواضيع أو حول النصوص التشريعية المدروسة فيها 

ضمن وثائق التقارير الرأي االستشاري الذي يبديه 
المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وبعض 

 72المادة )الدستور المؤسسات المنصوص عليها في 

 (من النظام الداخلي لمجلس النواب

لرئيس مجلس النواب أن يطلب من رئيس المجلس 
االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن ينتدب أحد أعضائه 

ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة لمجلس النواب، 
وجهة نظر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

عليه حول مقترحات القوانين المعروضة  وشروحاته

 (من النظام الداخلي لمجلس النواب 231المادة )

 مآل رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي في مجلس النواب

 (من النظام الداخلي لمجلس النواب 231و  72المواد )

 

في  بهابمآل اآلراء التي أدلى  يقوم رئيس مجلس النواب بإخبار المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 (9المادة ) .بهاإطار اإلحاالت التي توصل 

 النشر في الجريدة الرسمية
 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 36المادة )

الجتماعي والبيئي  تنشر في الجريدة الرسمية اآلراء التي يدلي بها المجلس االقتصادي وا

 .بطلب من مجلس النواب

 مآل رأي المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي 36و   9المادة )



من القانون التنظيمي للمجلس  26و  24المادة )
 (االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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لرئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن يوجه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية بطلب من 

 (24المادة )النواب رئيس مجلس 

يخبر رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي رئيس مجلس النواب بجدول أعمال الجمعية 
العامة، وبرنامج عمل اللجان الدائمة داخل أجل سبعة أيام، يسري ابتداء من تاريخ وضعھما من قبل 

 (26المادة )والبيئي مكتب المجلس االقتصادي واالجتماعي 

يمكن أن يحضر جلسات الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أعضاء اللجان 
ذه الغاية، بصفة مالحظين، بعد إخبار رئيس المجلس االقتصادي ھالدائمة لمجلس النواب المنتدبون ل

واالجتماعي والبيئي، كما يمكن أن يتم االستماع إليھم من لدن اللجان الدائمة للمجلس االقتصادي 

 (27المادة )واالجتماعي والبيئي أو جمعيته العامة إذا ما طلبوا ذلك 

أن ينتدب، بطلب من رئيس مجلس النواب، أحد االقتصادي واالجتماعي والبيئي  يمكن لرئيس المجلس
أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة المعنية بمجلس 

حول مشاريع ومقترحات  وشروحاتهالنواب وجھة نظر المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 

 (28المادة )عنه القوانين المعروضة عليه والتقارير واآلراء الصادرة 

 مشاركة أعضاء مجلس النواب في أشغال المجلس االقتصادي االجتماعي والبيئي
 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 26و 24المادة )



من القانون التنظيمي  17إلى  11المواد من )
 (للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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أعضاء يعينھم رئيس مجلس النواب من فئة ممثلي النقابات األكثر تمثيال ( 6)ستة ": ب"الفئة 

 تنتدبھم ؛لألجراء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وذلك باقتراح من النقابات التي 

والجمعيات المھنية  يئاتأعضاء يعينھم رئيس مجلس النواب من فئة الھ( 6)ستة ": ج"الفئة 
التي تمثل المقاوالت والمشغلين العاملين في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفالحة 

والصيد البحري والطاقة والمعادن والبناء واألشغال العمومية والصناعة التقليدية، وذلك 
والجمعيات المھنية التي تنتدبھم بناء على معايير التجربة والخبرة  يئاتباقتراح من الھ

 والمؤھالت العلمية؛

والجمعيات  يئاتأعضاء يعينھم رئيس مجلس النواب من فئة الھ( 4)أربعة ": د"الفئة 
، والسيما العاملة منھا في مجال  الجمعويالنشيطة في مجاالت االقتصاد االجتماعي والعمل 

، وكذا والھشاشة حماية وصون البيئة والرعاية االجتماعية والتنمية البشرية ومحاربة الفقر 
، يتم اختيارھم اعتبارا لمساھمتھم  لكينوحماية حقوق المستھ والتعاضديفي المجال التعاوني 

 .الميادين ذهھفي 

 ضوابط تعيينات رئيس مجلس النواب في المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وشروطها
 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 15و  11المادة )

 استشارة رئيس مجلس النواب للفرق والمجموعات البرلمانية قبل تعيينه لألعضاء المذكورين

من الدستور بضمان تمثيلية المغاربة المقيمين في الخارج والخبراء  18مراعاة الفصل 
من أعضاء المجلس " د"و" ج"و" ب"و" أ"الفئات المھتمين بملف الھجرة في تعيين 

 االقتصادي واالجتماعي والبيئي

الفئات المناصفة بين الرجال والنساء في تعيين مبدأ من الدستور بتحقيق  19مراعاة الفصل 

 من أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي" د"و" ج"و" ب"و" أ"

 (15المادة ) يشترط في أعضاء المجلس أن يكونوا متمتعين بحقوقھم المدنية والسياسية

ت مكوناته
ن فئا
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 معطيات خاصة بتعيينات رئيس مجلس النواب في المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
 (من القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 17و 16و 14و 13و 12المواد )

 :اإلجراءات المتخذة في حالة فقدان عضو من أعضاء المجلس لعضويته

 يعلن رئيس المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي عن ذلك•
مدة عضويته العادية  اءهيتم تعيين من يحل محله قبل تاريخ انت•

 اهبستين يوما على األقل مع مراعاة الفئة التي ينتمي إلي
حالة فقدان الصفة التي 

 :اهعين على أساس

يوما من تبليغ واقعة الوفاة أو قرار االستقالة،  15حالة الوفاة أو االستقالة يعين من يخلفه خالل مدة 
 إلى رئيس مجلس النواب إذا كان العضو المعني عين من طرفه

في خمس سنوات قابلة  االقتصادي واالجتماعي والبيئي تحدد مدة والية أعضاء المجلس•
 :مدة الوالية (14المادة ) .واحدةللتجديد مرة 

المادة ) .النواباألعضاء على رئيس مجلس  ؤالءھاقتراح تحدد بموجب مرسوم مسطرة •
12) 

مسطرة 
 :االقتراح

تتنافى العضوية في المجلس مع العضوية في مجلس النواب، ويعتبر مستقيال من •
عضوية المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي العضو الذي أصبح في حالة 

 (13المادة )التنافي
 :حالة التنافي

مدة تعيين  (17المادة )الكيفية يعين الخلف لقضاء الفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه، وفق نفس •
 :الخلف

ضوية
ن الع

فقدا
 


