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 :من الدستور  96الفصل 

 (الفقرة األوىل)

ه ال جيوز العمل به يضع كل من اجمللسني نظامه الداخلي ويقره بالتصويت،  إال أن"
 ... "إال بعد أن تصرح احملكمة الدستورية مبطابقته ألحكام هذا الدستور

 
 :من الدستور  231الفصل 

 (الفقرة الثانية)

ألمر ال إصدار بحتال االنظمة إىل احملكمة الدستورية القوانني التنظيمية ق
بل قرين نظمة الداخلية لكل من جملس النواب وجملس املستشاألبتنفيذها وا

 .الشروع يف تطبيقها لتبت يف مطابقتهما للدستور
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 تنظيم جملس النواب: اجلزء األول

 افتتـاحهـا و اختـتامـها: دورات اجمللـس: البـاب األول

 1املادة 

تبتدئ يوم يعقد جملس النواب جلساته يف دورتني عاديتني يف السنة، ويرأس امللك افتتاح الدورة األوىل اليت 

 .اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر

تفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعة الثانية من شهر أبريل؛ تطبيقا ملقتضيات الفصل اخلامس والستني من 

 .الدستور

يقصد يف هذا النظام الداخلي مبستهل الفرتة النيابية يف حالة والية تشريعية كاملة اجلمعة الثانية لدورة 

جراء انتخابات سابقة ألوانها يشرع اجمللس يف إويف حالة ة التشريعية األوىل هلذه الوالية، أكتوبر من السن

 .مباشرة صالحياته الدستورية مباشرة بعد االعالن النهائي لنتائج هذه االنتخابات 

 2املادة 

و بأغلبية جملس النواب أثلث أعضاء ميكن مجع الربملان يف دورة استثنائية إما مبرسوم وإما بطلب من 

 .أعضاء جملس املستشارين

تعقد الدورة االستثنائية على أساس جدول أعمال حمدد، وعندما تتم املناقشة يف القضايا اليت يتضمنها 

 .جدول األعمال ختتم الدورة مبرسوم؛ طبقا ملقتضيات الفصل السادس والستني من الدستور

املدرجة  القضايادورة العادية ومل ينه اجمللس بعد مجيع تعترب الدورة االستثنائية منتهية إذا ما حل موعد ال

 .تلقائيا للبت فيها خالل الدورة العادية القضاياالدورة ، وحتول هذه هذه يف جدول أعمال 

 3املادة 

 .تتلى آيات من القرآن الكريم عند افتتاح كل دورة

 4املادة 

اللباس الوطين، و يف غريها من اجللسات لباسا  والنواب جلسة افتتاح دورة أكتوبر مرتدين النائباتحتضر 

 .تقليديا كامال أو لباسا عصريا كامال

رتتب عليه اجلزاءات املنصوص عليها يف وتكل خروج عن هذه القاعدة  ا ألحكام هذا املقتضى عترب خمالفي

 .من هذا النظام الداخلي الباب الرابع من اجلزء الثاني

 

 5املادة 

لس أربعة أشهر على األقل يف كل دورة جاز ختم الدورة مبرسوم؛ تطبيقا ملقتضيات إذا استمرت جلسات اجمل

 .الفصل اخلامس والستني من الدستور

 .ألي نائبة أو نائبتعلن الرئاسة عن اختتام الدورة العادية يف جلسة عمومية خاصة، وال متنح الكلمة 
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 ء االنتخاب وشغور املقاعدالعضوية وحاالت التنايف والتجريد وإلغا: البـاب الثاني

 6املادة 

حيمل كل عضو من أعضاء جملس النواب اسم نائبة برملانية أو نائب برملاني ، ويتوفر كل النائبات والنواب 

لتعريف اعلى بطاقة خاصة بهم تسلم إليهم من لدن رئيس جملس النواب، ويقدمونها كلما استوجب األمر 

 .اهمالقيام مبهبصفتهم النيابية وتسهيل 

 7املادة 

مينع على كل نائبة أو نائب أن يستعمل امسه أو يسمح باستعمال امسه مشفوعا ببيان صفته يف كل إشهار 

جيب عليه أن يصرح خالل مدة انتدابه ملكتب  ويتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطها، 

من القانون التنظيمي   و نياجمللس بكل نشاط مهين جديد يزمع ممارسته طبقا ملقتضيات املادت

 .جمللس النواب

 8املادة 

جيب على كل نائبة أو نائب أن يودع لدى األمانة العامة للهيئة املختصة باجمللس األعلى للحسابات 

تصرحيا كتابيا باملمتلكات واألصول اليت يف حيازته ، بصفة مباشرة أو غري مباشرة طبقا للقوانني اجلاري 

 .بها العمل

 9ادة امل

 :من قانونه التنظيمي، مع 31و 31 و31و  31طبقا للمواد  تتنافى العضوية يف جملس النواب

 ؛صفة عضو يف احملكمة الدستورية -

 ؛اجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي صفة عضو يف  -

 ؛رئاسة جملس جهة -

أو جملس مقاطعة غرفة مهنية أو جمللس مجاعة أو جملس عمالة أو إقليم من رئاسة واحدة ل أكثر -

 ؛مجاعية أو جمموعة تؤسسها مجاعات ترابية

 ؛صفة عضو يف احلكومة -

مزاولة كل مهمة عمومية غري انتخابية، يف مصاحل الدولة أو اجلماعات الرتابية أو املؤسسات العمومية،  -

من القانون العام أو الشركات اليت متلك الدولة أكثر  ن من أشخاصي اخآخرنياألشخاص االعتباريأو 

من القانون  31من رأمساهلا، باستثناء مأمورية مؤقتة بتكليف من احلكومة طبقا ألحكام املادة  % 13نسبة 

 جمللس النواب؛ التنظيمي

 ؛مهام رئيس جملس اإلدارة أو متصرف منتدب -

مهام مدير عام أو مدير، و عند االقتضاء، مع مهام عضو يف جملس اإلدارة اجلماعية أو عضو يف جملس   -
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% 13 بصفة مباشرة أو غري مباشرة، أكثر من نسبة ،رقابة، املزاولة يف شركات املساهمة اليت متلك الدولةال

 ؛من رأمساهلا

  .مزاولة مهام غري متثيلية تؤدي أجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غري حكومية-

ئيس جملس النواب على احملكمة الدستورية يف أجل بعد ثبوت إحدى حاالت التنايف املذكورة أعاله، حييلها ر
يوما  بناء على طلب من مكتب اجمللس، وتكون هذه اإلحالة فورية إذا تعلق األمر بتعيني نائب  أقصاه 

 .عضوا يف احلكومة

من القانون التنظيمي جمللس  ويف حالة الشك أو النزاع املنصوص عليهما يف الفقرة الثانية من املادة 
 .يوما واب، يرفع مكتب اجمللس األمر إىل احملكمة الدستورية داخل أجل ال يتعدى الن

 01املادة 

جيرد من عضوية جملس النواب كل نائبة أو نائب ختلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح بامسه 
ر أو وجد يف من الدستو لالنتخابات، أو الفريق أو اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها، طبقا للفصل 

من القانون التنظيمي جمللس النواب، مع مراعاة أحكام املادة  و احلاالت املنصوص عليها يف املادتني 
 .من نفس القانون

يعترب التخلي عن اإلنتماء السياسي أو عن الفريق أو عن اجملموعة النيابية، تصرفا إراديا وشخصيا يثبت من 
صريح به أو من خالل ثبوت واقعة منصوص عليها يف القوانني اجلاري بها خالل اإلفصاح عنه كتابة أو الت

 .العمل

كتابة ( ها)باألمر لتأكيد موقفه ( ة)يقوم مكتب اجمللس بالتأكد من واقعة التخلي ، عرب دعوة املعين 
 .مبراسلة املكتب( ها)يوما من تاريخ توصله  داخل أجل 

 .ونيةتكون الدعوة بإحدى وسائل التبليغ القان

 .ويف حالة عدم توصل مكتب اجمللس باجلواب داخل األجل احملدد، يعترب  ذلك تأكيدا لواقعة التخلي

يصدر املكتب مقررا يثبت واقعة التخلي ويرفقه بطلب التجريد من العضوية الذي حييله رئيس جملس 
 .يوما بعد ثبوت واقعة التخلي النواب على احملكمة الدستورية يف أجل أقصاه 

حييل رئيس اجمللس طلب التجريد من العضوية على احملكمة الدستورية يف احلاالت املنصوص عليها يف 
يوما ، بناء على طلب من مكتب  من القانون التنظيمي جمللس النواب،  يف أجل أقصاه  و ، املواد 

  .اجمللس، بعد االستماع إىل النائبة أو النائب املعين باألمر

 11املادة 

أو شغور مقعده أو جتريده من  جمللس بقرار إلغاء انتخاب أحد النواب،ا رئيس احملكمة الدستوريةأشعرت إذا 
، كما   بعد إخبار املكتب اجمللس علما بفحواه يف أول جلسةفإنه حييط عضويته أو إقالته أو بطالن انتخابه، 
 .أيامداخل أجل ال يتعدى مثانية ،  حييط رئيس احلكومة  علما بذلك

 .ويعمل باملقتضيات نفسها يف حاالت الوفاة واالستقالة
 اجمللس علما بها يف أقرب جلسة،املكتب ثم تقدم االستقاالت كتابة إىل رئيس اجمللس، الذي حييط 

 .ليحيلها بعد ذلك داخل أجل ال يتعدى مثانية أيام على احملكمة الدستورية للتصريح بشغور املقعد
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 املكتـب املـؤقـت: الثــالثالبـاب 

 12املادة 

إيداع االنتخابات التشريعية  عالن الرمسي عن نتائجإلفور ا رئيس احلكومة توىلييف مستهل الفرتة النيابية 

ودوائرهم  مساء النائبات والنواب الفائزين أالعام جمللس النواب تتضمن  اتبالك ىاللوائح الرمسية لد

 .االنتخابية وتواريخ ميالدهم

األكرب سنا من و نائب أقدم نائبة أ إشعاراللوائح الرمسية بفور توصله بجمللس النواب  لكاتب العاميقوم ا 

، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب تتالية املتشريعية اللواليات ألكرب عدد من ااملهمة النيابية بني الذين مارسوا 

تنظيم جلسة انتخاب  ىلإلشراف عللتشريعية، العام النائبة أو النائب املوالي يف السن ثم يف عدد الواليات ا

  . رئيس جملس النواب

صغر سنا، ويدعو يف بالغ صادر عن ألتشكيل مكتب مكون من نائبتني ونائبني ا( ة)املؤقت ( ة)الرئيس يتوىل

  .اجمللس  (ة)عقد جلسة عمومية النتخاب رئيسالنائبات والنواب إىل املكتب املؤقت 

 .مبساعدة املكتب املؤقت اجمللس (ة)تسيري اجللسات اخلاصة بانتخاب رئيس( ة)املؤقت ( ة)يتوىل الرئيس

بنشرها ( ة)املؤقت  (ة)ويأمر الرئيس الرمسية،مساء النائبات والنواب حسب القائمة أيعلن املكتب املؤقت عن 

  . يف حمضر اجللسة وإثباتهايف اجلريدة الرمسية 

من لدن احملكمة الدستورية يف كل طعن يهم انتخاب  املتخذةت حييط املكتب املؤقت اجمللس علما بالقرارا

 . عضاء جملس النوابأ

 .اجمللس (ة)حتت إشراف املكتب املؤقت أية مناقشة ال تتعلق بانتخاب رئيس ىال ميكن أن جتر 

 31املادة 

تب العام خالل املدة الفاصلة بني الفرتتني التشريعيتني وإىل حني انتخاب رئيس اجمللس ، يتوىل الكا

للمجلس تدبري األمور املالية واإلدارية اجلارية واملتعلقة بصرف أجور وتعويضات املوظفني والنفقات 

  .الضرورية لسري اجمللس
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 مكتـب جملـس النـواب: البـاب الـرابع

 14املادة 

 :يتألف مكتب جملس النواب من 

 الـرئيس؛ -

الثاني، والنائب الثالث، والنائب الرابع، والنائب اخلامس،  النائب األول، والنائب: مثانية نواب للرئيس -

 والنائب السادس، والنائب السابع، والنائب الثامن؛

 حماسبان اثنان؛ -

 .ثالثة أمناء -

أو أمني واحد وال  حيق الرتشيح ألحدهما  أو /تقدم فرق املعارضة أمساء مرشحيها ملنصب حماسب واحد و

 .املعارضةهلما إال نائبة أو نائب من 

 انتخاب رئيس جملس النواب: الفرع األول

 15املادة 

 من هذا النظام الداخلي يف مستهل 31و 31و 31وفق مقتضيات املواد   النواب ينتخب رئيس جملس

 الفرتة النيابية، ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة، تطبيقا ألحكام الفصل

 .تني من الدستورالثاني والس

 16املادة 

جملس النواب عن فتح باب ( ة)أثناء اجللسة املخصصة النتخاب رئيس( ة)املؤقت( ة)يعلن الرئيس

 . الرتشيحات

عن ذلك  ،يف نفس اجللسة بالتعبري املؤقت، بس رئلل( ها)تقديم ترشيحه يف ق احل لكل نائبة أو نائب 

 .عن طريق الوقوف ورفع اليد شخصيا

  .التصويتعملية  شرع يف يعن قائمة املرشحني، ثم ( ها)أو من يساعده  (ة)املؤقت (ة)ئيسيعلن الر

 17املادة 

اجمللس يف  باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتكون منهم عن طريق االقرتاع السري (ة)ينتخب الرئيس

 فائزاسنا  األصغر( ة)رب املرشح الدور األول؛ وباألغلبية النسبية يف الدور الثاني؛ وعند تعادل األصوات يعت

 .إذا حصل التساوي يف السن( ة)الفائزلإلعالن عن   ويتم اللجوء إىل القرعة؛ (ة)

 .فباألغلبية النسبية يف دورة واحدة( ة)واحدا   (ة) و إذا كان املرشح

ليشغل مقعد  (ها)برئاسة جملس النواب، و يدعوه  (ة)الفائز (ة) عن اسم املرشح (ة) املؤقت (ة) يعلن الرئيس

 .الرئاسة
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 18املادة 

ملا تبقى من  (ة)جديد  (ة)اجمللس لسبب من األسباب، يتم انتخاب رئيس  (ة) يف حالة شغور منصب رئيس

 :الفرتة األوىل أو الثانية يف أجل حسب احلالتني التاليتني 

 إذا كانت الدورة منعقدة، يف مدة أقصاها مخسة عشر يوما؛ -

، من تاريخ شغور يوما 51، يتعني عقد دورة استثنائية يف مدة أقصاها صلة بني الدوراتيف الفرتة الفا -

 .منصب الرئيس

حسب  (ة)السابق   (ة)أحد نواب الرئيس  (ة)يقوم مقام الرئيس، (ة)اجلديد (ة) إىل حني انتخاب الرئيس

 و يف الفصول  باستثناء االختصاصات املنصوص عليها (ة) ترتيبهم وميارس كل اختصاصات الرئيس

 .من الدستور  وو و و و و و

 انتخاب أعضاء مكتب جملس النواب: الثانيالفرع 

 19املادة 

ينتخب أعضاء مكتب اجمللس يف مستهل الفرتة النيابية، ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من 

 .    ، تطبيقا ألحكام الفصل الثاني والستني من الدستورل فريقعلى أساس التمثيل النسيب لكالفرتة املذكورة، 

يقدم كل فريق إىل الرئيس، أربعة وعشرين ساعة على األقل، قبل افتتاح جلسة االنتخاب، قائمة بأمساء 

 .مرشحيه، وترفض كل قائمة يتجاوز عدد أفرادها العدد املقرر

حدة، عدد املقاعد الواجب ملؤها، تقدم مجيع إذا مل يتجاوز عدد املرشحني بالنسبة لكل مهمة على 

 .الرتشيحات ضمن قائمة موحدة حتدد فيها املناصب

ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله يف عملية فرز األصوات، ثم يعلن رئيس جملس النواب بعد عملية الفرز عن 

 .نتيجة االقرتاع

ول جلسة يعقدها اجمللس، وذلك ملا وإذا حدث شغور يف منصب من املناصب يتم ملؤه بالكيفية نفسها يف أ

 .تبقى  من الفرتة احملددة قانونا

 22املادة 

حييط رئيس  جملس النواب جاللة امللك علما بتشكيل هيئات اجمللس املتعلقة باملكتب ورؤساء اللجن 

الدائمة ورؤساء الفرق ورؤساء اجملموعات النيابية، كما يبلغ ذلك إىل رئيس احلكومة ورئيس جملس 

 .ستشارينامل
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 اختصاصات مكتب جملس النواب: الثالثالفرع 

 21املادة 

يتوىل مكتب جملس النواب ممارسة املهام اليت خيوهلا له  الدستور، وهذا النظام الداخلي، كما يتوىل 

 :املكتب ممارسة مهام تدبري وتسيري شؤون اجمللس مبا فيها املهام التالية

 تطوير وتأهيل عمل اجمللس؛-

 ظيم العالقات اخلارجية؛تن-

 شؤون النائبات والنواب؛-

 املوارد البشرية؛-

 احملافظة على ممتلكات اجمللس؛-

 .التواصل واإلعالم والتوثيق-

 22املادة 

حيــدد مكتــب اجمللــس املــوارد املاليــة املخصصــة للفــرق النيابيــة و اجملموعــات النيابيــة لــدعم أنشــطتها و لســد      

 .اىل اخلربة و االستشارةحاجياتها املتعلقة باللجوء 

يوزع املكتب الغالف املالي املخصص للفرق النيابية و اجملموعات النيابية على أساس قاعـدة التمثيـل النسـيب،    

مــع مراعــاة حتديــد نســبة تــوزع بالتســاوي بــني الفــرق النيابيــة و نســبة أخــرى تــوزع بالتســاوي بــني اجملموعــات      

 .النيابية

نســبتني اللــتني حيــددهما املكتــب يف مســتهل الواليــة التشــريعية عــن نســبة     ال جيــب أن يقــل جممــوع هــاتني ال 

03%. 

خيصص مكتب اجمللس موارد بشرية للفرق النيابية و اجملموعات النيابية على أساس قاعدة التمثيـل النسـيب   

 .مع مراعاة حد أدنى للفرق النيابية و حد أدنى للمجموعات النيابية حيددان من طرف املكتب

 .هذا التوزيع حقوق النائبات والنواب غري املنتسبني يراعي يف

 

 23املادة 

 .يضع املكتب اهليكلة اإلدارية للمجلس ويتوىل حتديد املهام لكل وحدة إدارية

  24املادة 
 .حيدد املكتب يف جلساته األوىل مهام كل عضو من أعضائه كتابة

من جلن اجمللس الدائمة أو رئاسة فريق نيابي أو وبني رئاسة جلنة  ال ميكن اجلمع بني العضوية يف املكتب

 .رئاسة جلنة مراقبة صرف ميزانية اجمللس
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 25املادة 

يستدعي الرئيس اجمللس لالجتماع ويرتأس اجتماعاته سواء تعلق األمر باجللسات العامة أو باجتماعات 
 .املكتب أو بندوة الرؤساء

 وكلما اقتضى األمر ذلك ، ل أسبوع خالل الدوراتيستدعي الرئيس املكتب لالجتماع مرة على األقل ك

 .خارج الدورات

تكون اتصاالت اجمللس وعالقاته اخلارجية بواسطة الرئيس، وتوجه مراسالت اجمللس إىل احلكومة من خالل   
 .رئيس احلكومة

من  ادة من امل األخريةيقوم نواب الرئيس مقامه يف حالة تغيبه حسب ترتيبهم، مع مراعاة أحكام الفقرة 
 .هذا النظام الداخلي

تكون مداوالت املكتب سرية، وميكن للرئيس بعد استشارة أعضاء املكتب استدعاء خرباء أو متخصصني 

 .لتنوير املكتب حول قضايا معينة

 .احلاضرينيتخذ املكتب قراراته بأغلبية 

 .للمجلس واإلداريشراف املكتب على التسيري املالي إحتت  اناسباحمليسهر 

يراقب األمناء حترير حماضر اجللسات العامة و عمليات التصويت اليت تتم خالهلا، وكذا نتائج سائر 

 .وضبط حاالت غياب النائبات والنواب يف اجللسات العامةاليت جترى فيها االقرتاعات 

 26املادة 

انني، باألسبقية يضع املكتب جدول أعمال اجمللس ويتضمن هذا اجلدول مشاريع القوانني ومقرتحات القو

، ويبلغه مبجرد  ووفق الرتتيب الذي حتدده احلكومة، وفقا ألحكام الفصل الثاني والثمانني من الدستور

ورئيس جملس املستشارين ورؤساء اللجن ورؤساء الفرق واجملموعات النيابية وإىل  وضعه إىل رئيس احلكومة

 .سالتهمالنواب غري املنتسبني ألي فريق يف املكان املخصص ملرا

 .يتمتع املكتب بكامل الصالحيات لإلشراف على مناقشات اجمللس

املقدمة من قبل  تلك خيصص يوم واحد على األقل يف الشهر لدراسة مقرتحات القوانني، ومن بينها

 .املعارضة، طبقا ألحكام الفصل الثاني والثمانني من الدستور

 27املادة 

لدستور وكذا القانون التنظيمي الذي حيدد مراحل تفعيل الطابع مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف ا

 :الرمسي لألمازيغية، يقوم مكتب اجمللس باإلجراءات التالية

بتوفري الوسائل البشرية واملادية و اللوجستيكية الضرورية لضمان تفعيل األحكام املشار إليها أعاله داخل -

 أشغال اجمللس؛

جهزة الرمسية املعنية باللغة األمازيغية ختصص لتبادل املعلومات وتنسيق بإبرام اتفاقيات تعاون مع األ-

املبادرات واملساهمة يف وضع تصورات ومقرتحات حلماية اللغة األمازيغية وإدماجها يف احلياة العامة 

 .والنهوض بها

 28املادة 

ات هندام كل من يلج يتوىل مكتب جملس النواب حتديد ضوابط الولوج اىل مقر ومرافق اجمللس ومواصف

 .اجمللس سواء تعلق األمر بالنائبات والنواب أو املوظفني والصحافيني واملصورين والعموم

واحرتام املؤسسة واحملافظة على بنايات اجمللس واملنقوالت التابعة  وحرمة حيرص املكتب على ضمان هيبة
س خاص منتدب من رجال القوات له؛ وحيرص على توفري األمن الداخلي واخلارجي للمجلس بواسطة حر
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 .ورجال املطافئ؛ وحيدد املكتب العدد الضروري الذي يطلب انتدابهالوطين املسلحة امللكية ورجال األمن 

 29املادة 

على األقل  (ة)وممرض( ة)لس حتت إشراف طبيبالوحدة الصحية باجملاملكتب توفري خدمات طبية ب يتوىل

 .بعني املكان

 32املادة 
تب ميزانية اجمللس ويسري شؤونه املالية، تسجل االعتمادات املرصودة مليزانية اجمللس يف امليزانية يضع املك

 .العامة للدولة
  .للمجلسيضع املكتب االنظمة اخلاصة لتنظيم وتسيري املرافق االدارية واملالية 

 جلنة مراقبة صرف ميزانية اجمللس: الفرع الرابع

 31املادة 

خاصـة مؤقتة على أساس التمثيل النسيب للفرق، من أجل التحقق من سالمة صرف  يشكل اجمللس جلنة
ميزانية اجمللس للسنة املنصرمة؛ وترفع تقريرا يف هذا الشأن إىل اجمللس، داخل أجل شهر من تاريخ 

 .تشكيلها، تعقبه مناقشة
 .ابية أو من ينوب عنهمتتألف هذه اللجنة من ثالثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق واجملموعات الني

يتم اللجوء إىل قاعدة التمثيل النسيب خبصوص املقاعد املتبقية بعد متثيل كافة رؤساء الفرق واجملموعات 

 .النيابية أو خبصوص احلالة اليت يفوق فيها عدد هؤالء الرؤساء العدد اإلمجالي ألعضاء اللجنة املذكورة

أشغال هذه اللجنة إال إذا طلب منهم تقديم معلومات  أو ال حيق ألعضاء مكتب اجمللس أن يشاركوا يف 
 .معطيات حول صرف امليزانية

تتشكل جلنة مراقبة صرف ميزانية اجمللس، أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة التشريعية الثانية، 
تهي عندها الوالية ومن كل سنة تليها، ويف السنة األخرية، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة العادية اليت تن

 .التشريعية
 .يضع املكتب نظاما داخليا حيدد من خالله القواعد املطبقة على حماسبة اجمللس

تباشر اللجنة أعماهلا وفق الضوابط املقررة ألعمال اللجان يف هذا النظام الداخلي، وتنتخب اللجنة يف أول 
 .اجتماع هلا رئيسا ومقررا، أحدهما من نواب املعارضة
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 الفـرق واجملموعات النيابية: اخلامسبـاب ال

 32املادة 

وتعترب هذه الفرق واجملموعات . للنائبات والنواب أن يكونوا فرقا أو جمموعات نيابية داخل جملس النواب 
أشغال اجمللس طبقا ألحكام الدستور يف ، هيئات وأفرادا، األداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النوابالنيابية 
 . ام الداخليوهذا النظ

  .ال ميكن أن يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا؛ من غري النواب املنتسبني
 .ال ميكن أن يقل عدد كل جمموعة نيابية عن أربعة أعضاء

لكل نائبة أو نائب غري منتم ألي فريق أو جمموعة نيابية االنتساب إىل أي فريق من الفرق أو ميكن 
 .بعد تأسيسها اجملموعات النيابية

تصبح النائبة أو النائب املنتسب عضوا يف الفريق أو اجملموعة النيابية املنتسب إليها، وخيضع حبكم ذلك  
 .من هذا النظام الداخلي 53ألحكام املادة 

 . ال يؤثر االنتساب إىل أي فريق من الفرق يف تشكيل هياكل اجمللس

 33املادة 

ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى  رتة النيابيةتشكل الفرق واجملموعات النيابية يف مستهل الف 

بأمساء باسم رئيس الفريق أو اجملموعة النياية  ووتبلغ إىل رئيس اجمللس لوائح  من الفرتة املذكورة، 

 .أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم  والتسمية اليت مت اختيارها للفريق أو اجملموعة النيابية

، ال يؤثر أي تغيري يف عدد أعضائها يف وضعها القانوني وعلى وعات النيابيةالفرق واجملمبعد تشكيل  

  .حقوقها وواجباتها

 91املادة  

يف حالة انتخابات جزئية ينتمي النائبة أو النائب إىل الفريق أو اجملموعة النيابية ذات االنتماء السياسي  

 .يف  هذه االنتخابات ( ها)بامسه( ت)الذي ترشح 

الفريق أو اجملموعة النيابية اليت كان ينتمي إليها النائبة أو النائب ، ميكن هلما أن ينتميا يف حالة حل  

 .إىل أي فريق أو جمموعة نيابية أثناء الفرتة النيابية 

  

                                                           
 -  بشأنها ( 924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري ( الفقرة الثانية) 32املادة:  

ليس فيه ما " عن عشرين عضوا، من غري النواب املنتسبنيال ميكن أن يقل عدد كل فريق "حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه املادة من أنه "     

 "خيالف الدستور، مع مراعاة أن صفة النائب املنتسب تنحصر يف النواب الذين التحقوا بالفرق أو اجملموعات النيابية بعد تأليفها
 -  بشأنها( 924/2213 القرار رقم)ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  33املادة: 

تبقى من الفرتة  حيث إن ما ورد يف الفقرة األوىل من هذه املادة من أن الفرق واجملموعات النيابية يعاد تشكيلها يف السنة الثالثة عند دورة أبريل ملا"     

رخنراط يف فرق أو جمموعات نيابية غري تلك اليت النيابية، ليس فيه ما خيالف الدستور، على أن ال يفهم، بأي حال من األحوال، أنه يتيح للنواب اال

 من الدستور؛ 15شاركوا يف تأليفها يف مستهل الفرتة النيابية، وذلك حتت طائلة تطبيق أحكام الفصل 

أعضائها يف وضعها  بعد تشكيل الفرق واجملموعات النيابية ال يؤثر أي تغيري يف عدد"وحيث إن ما ورد يف الفقرة األخرية من نفس املادة من أنه      

، ليس فيه ما خيالف الدستور، مع ضرورة العمل بقاعدة النسبية فيما خيص حقوق وواجبات الفرق واجملموعات "القانوني وعلى حقوقها وواجباتها

 "من الدستور 55يف الفصل  النيابية حسب عدد أعضائها، إعماال ملبدإ مشروعية التمثيل الدميقراطي القائم على االنتخابات املقرر دستوريا، السيما
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 13املادة  

يتعني على الفرق و اجملموعات النيابية اليت ختتار االنتماء إىل املعارضة أن تقدم تصرحيا مكتوبا يعلن عن 
 .لك إىل رئاسة اجمللسذ

ميكن للفرق  وللمجموعات النيابية املنتمية للمعارضة أن تسحب التصريح املنصوص عليه أعاله  يف أي 
 .وقت

 .ينشر التصريح باالنتماء إىل املعارضة وكذا سحبه باجلريدة الرمسية

  13املادة  

جه اخلصوص طرق التدبري لوائحها الداخلية اليت حتدد على و الفرق واجملموعات النيابيةتضع  

 .الدميقراطي واملشاركة الفعالة يف أنشطة وأجهزة اجمللس وفق مقتضيات هذا النظام الداخلي

 .وعضوين على األقلرئيس يتكون من  اجمموعة نيابية مكتبأو كل فريق يشكل 

ويكون . داخليةمكتبه املسري بطريقة دميقراطية  حتددها لوائحها الالفريق أو اجملموعة النيابية خيتار 

 .ناطقا رمسيا باسم  فريقه أو جمموعته سالرئي

( 12)لدى رئيس اجمللس مثانية وأربعني وأمساء أعضاء املكتب تودع لوائح الفرق واجملموعات النيابية  

 .ساعة قبل افتتاح اجللسة املخصصة لإلعالن عن الفرق واجملموعات النيابية

، ثم ونوابهم موعات النيابية، وعن تسميتها وأمساء رؤسائها يعلن رئيس اجمللس عن أعضاء الفرق واجمل 

 .يأمر بنشرها مع أمساء النواب غري املنتسبني للفرق واجملموعات النيابية يف اجلريدة الرمسية

37املادة   

 .لرئاسة اللجن الدائمة بطريقة دميقراطيةالفرق يف مكتب اجمللس، وممثلي الفرق يتم اقرتاح ممثلي 
متثيلية للنساء  والشباب مبكاتب الفرق واجملموعات  وداخل النسب املخصصة لكل فريق أو  ختصص وجوبا

جمموعة نيابية يف أجهزة وأنشطة اجمللس ويف التعيينات الشخصية والوفود املشاركة يف الديبلوماسية 
 .الربملانية

 38 املادة

عالن إلميكن خالل الفرتة النيابية الداخلي،  من هذا النظام ا 00استثناء من أحكام الفقرة األوىل من املادة 

من الدستور  15و أكثر، دون اإلخالل بأحكام الفصل أفريق وجمموعة عن اندماج فريقني أو جمموعتني أو 

. عالن عن هذا االندماج بناء على بيان مشرتك حيمل توقيعات رؤساء الفرق أو اجملموعات املعنيةإلويتعني ا. 

من هذا  00فريق اجلديد أو اجملموعة اجلديدة لنفس املسطرة احملددة يف املادة وخيضع انتخاب رئيس ال

 .النظام الداخلي

  .القائمة ال يكون لالندماج أي تأثري على هياكل اجمللس

 .مكتب الفريق أو اجملموعة النيابيةلدى حبقهم يف التعبري عن مواقفهم  باالندماجن وعضاء املعنياأليتمتع 

.رؤسائها س علما بكل تغيري يطرأ على الفرق  أواجملموعات النيابية ببيان موقع من طرفيبلغ رئيس اجملل

، الداخلية للمجلس وموقعه االلكرتوني للربملان والنشرة تنشر مجيع هذه التغيريات يف اجلريدة الرمسية

 .ويتم اإلعالن عنها يف اجللسة العامة

                                                           
 -  بشأنها( 924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

لس، اجمل حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أن الفرق واجملموعات النيابية اليت ختتار االنتماء إىل املعارضة تقدم تصرحيا مكتوبا بذلك إىل رئيس"     

نطبق وأن هذا التصريح ميكن أن يسحب يف أي وقت، وأن ذلك كله ينشر يف اجلريدة الرمسية، ليس فيه ما خيالف الدستور، طاملا أن هذا اإلجراء ي

 "أيضا على النواب غري املنتسبني ألي فريق أو جمموعة نيابية
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 39املادة 

عيات للدفاع عن املصاحل الشخصية أو املهنية داخل اجمللس؛ كما مينع على النائبات والنواب تأسيس مج
مينع داخل اجمللس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق االجتماعات اليت تعقدها أو تنظمها أجهزة 

 .جملس النواب املشار إليها يف هذا النظام الداخلي
ول موضوعات ذات االهتمام املشرتك عقد اجتماعات ح ،وبإذن من رئيس اجمللسميكن للنائبات  والنواب  

 .جمللس النواب ضمن الصالحيات الدستورية شريطة أن تندرج

 حقوق املعارضة: الباب السادس 

 42املادة 
يشعر كل رئيس فريق نيابي رئيس جملس النواب باختياره املعارضة ويتم اإلعالن عن ذلك يف اجللسة 

 .العمومية املوالية هلذا اإلشعار
فرق املعارضة مبجلس النواب من احلقوق املنصوص عليها يف الفصل العاشر من الدستور اليت يعود تستفيد 

تنظيمها إىل النظام الداخلي الواردة يف هذا الباب،  وكذلك يف املقتضيات ذات الصلة املنصوص عليها يف 
 .املواد األخرى من هذا النظام الداخلي

 41املادة 


  

  التشريع

لفعلية يف مسطرة التشريع، ال سيما عن طريق تسجيل مقرتحات قوانني جبدول أعمال املشاركة ا-أ
اجمللس، ولفريق من املعارضة أن يطلب تسجيل مقرتحات قوانني جبدول أعمال اجمللس بعد انصرام اخآجال 

 .املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي
دقائق  يف بداية اجللسة  01 حدود خيصص لفريق من املعارضة صاحب املقرتح حصة زمنية يف-بـــ

من الدستور لتقديم البيانات  21املخصصة لدراسة مقرتحات القوانني طبقا للفقرة الثانية من الفصل 
 .والتوضيحات خبصوص مقرتحات القوانني املقدمة من قبله واألسباب اليت أدت إىل تأخري البت فيها

صة الزمنية ملناقشة مقرتحات القوانني املقدمة من قبل ختصص باملناصفة بني األغلبية واملعارضة احل-ج
 .املعارضة

 .تقدم باألسبقية التعديالت املقرتحة من فرق املعارضة باجللسة العامة حول كل مادة-د

 

                                                           
 - بشأنها ( 924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

من حقوق لفرق املعارضة مبجلس النواب ليس فيه ما خيالف الدستور، شريطة أن يشمل  ( 45و 42و 41و 42)حيث إن ما تضمنته هذه املواد "     

 "كذلك اجملموعات النيابية والنواب غري املنتسبني ألي فريق أو جمموعة نيابية املنتمني للمعارضة

 
 - بشأنها ( 929/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري 41شأن املادة  يف: 
من املعارضة ليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة أن الفصل العاشر من " ِفرق"أو " َفريق"حيث إن ما ورد يف هذه املادة من ختويل حقوق معينة لـ"

بصيغة اإلطالق، مما " املعارضة"إال أنه استعمل يف فقرتيه األوىل والثانية عبارة " فرق املعارضة"ستخدم يف فقرتيه الثالثة واألخرية عبارة الدستور، وإْن ا
مل كافة يستفاد منه أن احلقوق املخولة للمعارضة، وكذا الواجبات الواقعة على عاتقها مبوجب هذا الفصل، ال تقتصر على الفرق الربملانية، بل تش

 "مكونات املعارضة من جمموعات نيابية ونواب غري منتسبني
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   42املادة 

 املراقبة
 :ملتمس الرقابة -أ

لفرق املعارضة  ، 029و 021، 020، 021من الدستور ومواد النظام الداخلي  011مع مراعاة أحكام الفصل 
 أن تقرتح على مكتب اجمللس، بعد مضي ثالثة  أيام على إيداعه، تاريخ اجللسة وموعدها املخصص للتصويت

 .واحلصة الزمنية بالنسبة هلا
 :اللجان النيابية لتقضي احلقائق-ب 
 .خيصص منصب رئيس أو مقرر اللجن النيابية لتقصي احلقائق لفرق املعارضة-
بقية يف االختيار ما بني هذين املنصبني لفرق املعارضة، وال يصح الرتشح للمنصب الذي مت تعطى األس-

 .اختياره إال لعضو من فرق املعارضة
 .ختصص لفرق املعارضة نصف احلصة الزمنية املخصصة ملناقشة تقارير جلن تقصي احلقائق-
 .متثل كافة فرق املعارضة يف هذه اللجن -
 :عية املؤقتةاملهام االستطال -ج ـ 
خيصص منصب رئيس أو مقرر مهمة استطالعية لفرق املعارضة، وتعطى األسبقية يف االختيار ما بني -

 .هذين املنصبني لفرق املعارضة
حيق لكل فريق أن يتقدم مبذكرة توضح مواقفه من القضايا موضوع املهمة االستطالعية، وتلحق هذه -

 .هاملذكرة بالتقرير دون أن تعترب جزءا من

 43املادة 

 العضوية يف احملكمة الدستورية 

تساهم املعارضة يف اقرتاح املرتشحني ويف انتخاب اعضاء احملكمة الدستورية وذلك وفق الكيفيات املنصوص 

  .من هذا النظام الداخلي    111 عليها يف املادة
 

 44املادة 

 اللجن الدائمة
تكون من بينها وجوبا اللجنة املكلفة بالتشريع، وال  خيصص اجمللس رئاسة جلنتني على األقل للمعارضة
 .حيق الرتشح لرئاستها إال لنائبة أو نائب من املعارضة

 

 45املادة 

 الدبلوماسية الربملانية
 .الربملانيةأو أكثر من فرق املعارضة تقديم اقرتاحات ملكتب اجمللس بهدف تعزيز دور الدبلوماسية لفريق 

تساهم املعارضة يف مجيع الشعب الربملانية بنسبة ال تقل عن متثيليتها ويراعى يف تشكيل الوفود الربملانية 
 .يف املهام اخلارجية حضور املعارضة

                                                           
 -  بشأنها( 924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

لف الدستور، شريطة أن يشمل من حقوق لفرق املعارضة مبجلس النواب ليس فيه ما خيا( 01و 04و 05و 03) حيث إن ما تضمنته هذه املواد"     

 "كذلك اجملموعات النيابية والنواب غري املنتسبني ألي فريق أو جمموعة نيابية املنتمني للمعارضة

 



النوابلمجلس  النظام الداخلي  

 
19 

 

 

 46املادة 
 العضوية يف مكتب جملس النواب

 .ينتخب أعضاء مكتب اجمللس بالتمثيل النسيب للفرق
أو منصب أمني ال يرتشح هلما إال نائبة أو نائب  من املعارضة طبقا /اسب وخيصص باألسبقية منصب حم

 .من هذا النظام الداخلي 01للمادة 

 47املادة 
 جلنة مراقبة صرف امليزانية

 .خيصص وجوبا منصب رئيس أو مقرر اللجنة لعضو ال يرتشح فيه إال نائب أو نائبة من املعارضة

 48املادة 
 وسائل العمل

احلق يف التوفر على اإلمكانات املادية والبشرية للنهوض مبهامها من اعتمادات وخربات وفضاءات للمعارضة 
 .من هذا النظام الداخلي 11لالشتغال مع مراعاة مقتضيات املادة 
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 املساواة واملناصفة: الباب السابـع

 49املادة 

  : وسعيا من جملس النواب إىل من الدستور  09تفعيال ملقتضيات الفصل 

التشريع واملراقبة والدبلوماسية  ىمستو ىدعم وتقوية املكتسبات النسائية يف كل اجملاالت وتعزيز ها عل-

 القرار ؛ اختاذمراكز ى مستو ىالربملانية وعل

ني روابط العمل املشرتك مع سائر هيئات اجملتمع املدني واحلقوقي والسياسي من أجل النهوض تمت-

 بأوضاع املرأة ؛

و تطوير عالقات تشاركية مع املؤسسات الفاعلة يف املنتظم الدولي والعاملة يف جمال حقوق خلق أ -

  اإلنسان

يناط بها  جمموعة عمل مؤقتة  تشكل بقرار من مكتب اجمللس بعد استشارة الفرق واجملموعات النيابية ،

تأثر باهتمام النائبات إجراء دراسات وتقديم اقرتاحات وتوصيات يف املواضيع السالفة الذكر واليت تس

 .والنواب

 52املادة 

يضع مكتب ساس قاعدة التمثيل النسيب  وأتتكون هذه اجملموعة املؤقتة  من  النائبات والنواب وتتشكل  على 

  .اجمللس حتت تصرفها الوسائل املادية والبشرية لتحقيق أهدافها

 51املادة 
يف كل مهمة أسندت إليها، وحتيله على مكتب  بإعداد تقرير  جمموعة العمل املؤقتة املشار إليها أعاله تقوم 

 .اجمللس الختاذ املناسب بشأنه

 52املادة 

  :تراعى متثيلية النساء يف تقديم الرتشيحات ملناصب املسؤولية وذلك حسب األصناف التالية

  ؛العضوية يف مكتب اجمللس ورئاسة اللجن الدائمة: الصنف األول  -

  ؛عضوية يف مكاتب اللجنال: الصنف الثاني  -

  .رئاسة جمموعات الصداقة والعضوية بالشعب الوطنية: الصنف الثالث -

 53املادة 

يقوم وجوبا الفريق النيابي الذي يعود له احلق يف تقديم أكثر من ترشيحني اثنني للمناصب املنصوص 
 .ح هلا إال نائبة أو نائباتعليها يف الصنف األول املشار إليها أعاله بتخصيص ثلث املناصب ال ترتش

 .يتم العمل بهذه املسطرة عند جتديد املناصب
  .تسري نفس املقتضيات بالنسبة للصنفني الثاني والثالث

                                                           
 -  ابشأنه ( 924/2213القرار رقم )ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري اليس فيه : 53املادة: 

نيابية من ختصيص ثلث ترشيحاتها للنائبات فليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة مبدإ التناسب بني عدد الفرق ال 10ما ألزمت به املادة  "

 "النائبات العضوات يف كل فريق وعدد مناصب املسؤولية اخآيلة إليه

 



النوابلمجلس  النظام الداخلي  

 
21 

 

 54املادة 
يسهر مكتب جملس النواب يف نطاق حتديد السياسات العمومية اخلاضعة للتقييم، على إدراج السياسات 

 .واملرأة والطفولة والصحة يف برنامج عملية التقييم العمومية، املتعلقة بقضايا املناصفة
يسهر مكتب اجمللس بتنسيق مع رئيس احلكومة بتخصيص جلسات حول قضايا موضوعاتية يف ارتباط 

 .باملساواة ومناهضة التمييز والعنف

 اللجــان الـدائمــة: الثامنالباب 
  عددها و اختصاصاتها وتأليفهـا: األولالفرع 

 
 55املادة 

 :اللجن الدائمة جمللس النواب تسعة هي

 : جلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسالمية واملغاربة املقيمني يف اخلارج-0
  11: عدد أعضائها-
الدفاع الوطين واملناطق  -شؤون املغاربة املقيمني باخلارج –التعاون  -الشؤون اخلارجية : ختتص مبا يلي 

 .األوقاف والشؤون اإلسالمية -يا قدماء املقاومني قضا –احملتلة واحلدود 
 :جلنة الداخلية واجلماعات الرتابية والسكنى وسياسة املدينة -1
   11: عدد أعضائها-

 .التعمري والسكنى وسياسة املدينة –اجلهوية واجلماعات الرتابية  –الداخلية : ختتص مبا يلي
 
:جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان -9

  
  11: دد أعضائهاع-

العالقات مع  –الشؤون اإلدارية  –األمانة العامة للحكومة  –حقوق اإلنسان  –العدل :  ختتص مبا يلي
 .اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية للحسابات –الربملان واجملتمع املدني

 

 :جلنة املالية والتنمية االقتصادية -1
  11: عدد أعضائها-

الشؤون  –املؤسسات العمومية  –اخلوصصة  –تأهيل االقتصاد  –االستثمار  –املالية :  ختتص مبا يلي
 .العامة واالقتصاد االجتماعي

 :جلنة القطاعات االجتماعية -1
 11: عدد أعضائها-

املرأة  –التكوين املهين  –الشؤون االجتماعية  –التشغيل  –الشباب والرياضة  –الصحة :   ختتص مبا يلي
 .قضايا اإلعاقة–ضامن واألسرة والطفل والت

 

                                                           
 -  بشأنه ( 924/2213القرار رقم )ليس فيه ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري:  (3البند ) 55املادة: 

، على أن اختصاص جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان يشمل أيضا اجمللس األعلى واجملالس اجلهوية 0حيث تنص هذه املادة، يف بندها رقم "

 للحسابات؛

يعد هيئة ذات صبغة قضائية  منه، 501حيث إّن اجمللس األعلى للحسابات الذي يضمن الدستور استقالله، وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 

من الدستور، فإن اختصاص جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان بالنظر يف  501ُيصدر مقررات قضائية، مبقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 

لرئيس األول للمجلس أمام دون أن يعين ذلك مثول اميزانية اجمللس األعلى للحسابات واجملالس اجلهوية للحسابات،  ليس فيه ما خيالف الدستور، 

من الدستور، دعوة اجمللس األعلى للحسابات لتقديم مزيد من  501، علما بأنه جيوز هلذه األخرية، إعماال ألحكام الفقرة األوىل من الفصل هذه اللجنة

 "املتعلقة باملالية العامةاإليضاحات املتعلقة باألسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف الربملان يف التشريع واملراقبة والتقييم 
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 :جلنة القطاعات اإلنتاجية-6
 

 11: عدد أعضائها -
الصناعة التقليدية  –السياحة  –الصيد البحري  –الصناعة  –التنمية القروية  –الفالحة : ختتص مبا يلي

 . التجارة الداخلية واخلارجية والتكنولوجيات احلديثة –
 :والبيئةجلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن -7
 11: عدد أعضائها -

 -املياه والغابات  –الطاقة واملعادن  –املواصالت  –البيئة  –املاء  –النقل  –التجهيز :  ختتص مبا يلي
 .التنمية املستدامة

 

 :جلنة التعليم والثقافة واالتصال-2
 

 11: عدد أعضائها
 .االتصال واإلعالم –الثقافة  –التعليم : ختتص مبا يلي-
 

املالية العامةنة مراقبة جل-9 

:  

 

 19: عدد أعضائها
 

 :دون اإلخالل بالدور الرقابي املكفول لباقي اللجان الدائمة  ختتص جلنة مراقبة املالية العامة مبا يلي
  ؛اإلنفاق العمومي للحكومة وتتبع مراقبة-0
من  012قارير اليت يعدها وفقا للفصل دراسة التقارير املوضوعاتية للمجلس األعلى للحسابات والت -1

 الدستور؛
 .النصوص التشريعية املتعلقة مبراقبة املالية العامة-9

 

 56املادة 
تتوفر كل جلنة دائمة على مكاتب وقاعة لالجتماعات خاصة بها وطاقم إداري كفء منظم يف إطار 

 .وض بأعماهلامصلحة حتت إشراف رئيس اللجنة، وختصص هلا كل الوسائل الكفيلة بالنه

 57املادة 

خيصص حيز زمين للنقل التلفزي املباشر لوقائع اجتماعات اللجن الدائمة املنعقدة وفق مقتضيات املادة 

من هذا النظام الداخلي حني يتعلق األمر بقضايا وطنية  وجهوية  تستأثر باهتمام  الرأي العام  019

 .الوطين

                                                           
  بشأنها ( 929/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  (9البند ) 55يف شأن املادة: 
كومة، ليس فيه ما خيالف الدستور، وحيث إن ما ورد يف هذا البند مْن أّن جلنة مراقبة املالية العامة تتوىل مهمة مراقبة وتتبع اإلنفاق العمومي للح "

من هذا النظام الداخلي، اليت ليس فيها ما خيالف  445 إىل 451 طاملا أن هذه املهمة لن متارس إال يف نطاق املقتضيات املنصوص عليها يف املواد من
 "الدستور؛

 
 

  -   بشأنها ( 924/2213قم القرار ر)ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

ر، حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أنه خيصص حيز زمين للنقل التلفزي املباشر لوقائع اجتماعات اللجان الدائمة ليس فيه ما خيالف الدستو"     

 "النظام الداخلي للمجلس طاملا كان ذلك مقتصرا على احلاالت اليت تعقد فيها اللجان اجتماعاتها بصفة علنية، وفق الضوابط احملددة يف
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 58 املادة

الدائمة عن طريق االقرتاع السري يف مستهل الفرتة النيابية ثم يف سنتها ينتخب اجمللس رؤساء اللجن 
 .الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستني من الدستور

 .أخرى دائمةال حيق لرئيس جلنة دائمة أن يرأس جلنة 

من بينهما وجوبا اللجنة املكلفة بالتشريع وفقا  خيصص اجمللس رئاسة جلنتني على األقل للمعارضة تكون
 .من الدستور، وال حيق الرتشح لرئاستهما  إال لنائبة أو نائب من املعارضة 36و  31ألحكام الفصلني 

 . ساعة قبل افتتاح جلسة االنتخاب 42تقدم الرتشيحات إىل رئاسة اجمللس 

 .لتصويت على الئحة تضم كل الرتشيحاتإذا تعادلت الرتشيحات مع عدد املناصب املقررة جيري ا

 59 املادة

جيب على كل نائبة أو نائب أن يكون عضوا يف جلنة من اللجن الدائمة، وال حيق أن يكون عضوا يف أكثر 
 .من جلنة دائمة واحدة 

 .تتشكل اللجان الدائمة يف بداية الفرتة التشريعية على أساس التمثيل النسيب
بني لفريق نيابي أو جملموعة نيابية بناء على طلبهم أعضاء يف اللجن الدائمة يف يعني النواب غري املنتس

 .حدود العدد املقرر من لدن مكتب اجمللس
 .لكل نائبة أو نائب غري عضو باللجنة احلق يف احلضور واملشاركة يف أعماهلا دون أن يشارك يف التصويت

احلاضرين، ثم لباقي ممثلي الفرق عات النيابية تعطى الكلمة باألسبقية لرؤساء الفرق ورؤساء اجملمو
واجملموعات املنتدبني من قبلها واملسجلني لدى رئاسة اللجنة قبل بداية االجتماع، ثم تعطى الكلمة بعد 

 .ذلك ألعضاء اللجنة ثم لباقي أعضاء اجمللس احلاضرين 
وع أو لكل جلسة واحلصص ميكن ملكتب اللجنة أن حيدد الغالف الزمين اإلمجالي للمناقشة لكل موض

 .احملددة للمتدخلني ، وخيرب بها رئيس اللجنة يف بداية االجتماع
خرج عن املوضوع املأذون فيه بالكالم، أو تكلم بدون إذن أو جتاوز الوقت احملدد له، يتخذ ( ة)كل متكلم

 :الرئيس يف حقه اإلجراءات التالية، بعضها أو كلها
 تذكريه بالنظام؛-
 السرتسال يف الكالم؛منعه من ا-
 .إقفال مكرب الصوت-

 62 املادة

تنتخب مكاتب اللجان الدائمة يف مستهل الفرتة النيابية، ثم يف سنتها الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من 

 .  الفرتة املذكورة تطبيقا للفصل الثاني والستني من الدستور

 :يتألف مكتب كل جلنة دائمة على الشكل التالي 

 ئيـس؛الر -

 النائب األول والنائب الثاني والنائب الثالث والنائب الرابع؛: أربعة نواب للرئيس -

 مقرر؛ -

 نائب املقرر؛ -

 .أمـنـاء -

 .يضم مكتب كل جلنة دائمة ممثال عن كل فريق نيابي، وميارس اختصاصاته حتت إشراف مكتب اجمللس



النوابلمجلس  النظام الداخلي  

 
24 

 

أعمال اللجان املتفرعة عنها، وتسيري يتمتع مكتب اللجنة الدائمة بكامل الصالحية لربجمة أعماهلا و
مناقشاتها وحتديد مواعيد ومدد اجتماعاتها، واإلشراف على وضع التقارير املقدمة إىل اجللسة العامة باسم 

 . اللجنة
ميكن للفرق واجملموعات النيابية، بطلب ترفعه إىل مكتب اجمللس، أن تستبدل من ميثلها يف عضوية اللجان 

 .الدورة األوىل من كل سنة تشريعية الدائمة عند افتتاح

ألعضاء اللجنة الدائمة أن ينتخبوا يف أي وقت، خالل الفرتة النيابية، عضوا جديدا مبكتبها لتعويض عضو 
 .آخر فقد عضويته بسبب الوفاة أو االستقالة أو التجريد من العضوية يف جملس النواب

 .وب عنه أول نائب يف الرتتيب يف حالة غياب رئيس اللجنة ألي سبب من األسباب ، ين
 .يعقد مكتب  اللجنة اجتماعات دورية، وذلك على األقل مرة يف الشهر

 .ساعة قبل املوعد يتم استدعاء أعضاء املكتب 

 61 املادة

ميكن للجن الدائمة أن تستحدث جلانا فرعية ، بهدف تعميق دراسة النصوص القانونية احملالة عليها حسب 
 .عة الختصاصها والتعديالت املقدمة خبصوص النصوص املعروضة عليهاالقطاعات اخلاض

 .يرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدائمة  أو أحد نوابه

 62املادة 

مببادرة من مكتبها أو  ها ،اتاختصاصتندرج ضمن موضوعات حول دراسية  اأيامميكن للجن الدائمة أن تنظم 

 . يابية أو ثلث أعضائها بعد موافقة مكتب اجمللسبناء على طلب رئيس فريق أو جمموعة ن
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 الدور االستطـالعي للجان الدائمـة: الفرع الثاني

 63 املادة

جيوز للجن الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث 
مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، مبهمة استطالعية 

اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت و تشريعي معني، أو موضوع يهم اجملتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة احلكومة
 .باتفاق مع مكتب جملس النواب العمومية

كلفني بها متثل مجيع  الفرق واجملموعات النيابية  يف املهام االستطالعية املؤقتة إذا كان عدد األعضاء امل
 .يساوي عدد الفرق واجملموعات النيابية

يتم اللجوء إىل قاعدة التمثيل النسيب خبصوص املقاعد املتبقية بعد متثيل كافة الفرق واجملموعات 
النيابية أو خبصوص احلالة اليت يفوق فيها عدد الفرق واجملموعات النيابية العدد االمجالي لألعضاء 

 .عية املؤقتةاملكلفني باملهمة االستطال
 .وجيوز للفرق النيابية أن تنتدب عنها ممثال أو ممثلني من خارج اللجنة اليت شكلت املهمة االستطالعية

يتعني على رئيس اجمللس أن يسهر على توفري الشروط الضرورية لقيام أعضاء اللجن مبهامهم مبا يف ذلك 
 .السعي حلصوهلم على الوثائق والبيانات الالزمة لذلك

 . هذه املهام استطالعية حمضةتعترب
 .يعد النواب املكلفون باملهام تقريرا عن كل مهمة استطالعية

 32 املادة

 :تتم  دراسة تقارير املهام االستطالعية املؤقتة على النحو التالي

ال  حيال تقرير املهمة االستطالعية على مكتب اجمللس  باملوازاة مع إحالته على اللجنة املعنية، داخل أجل-

 يتعدى ستني يوما من انتهاء املهمة؛ 

 جتري مناقشة تقرير املهمة االستطالعية داخل اللجنة، وتستدعى احلكومة حلضور املناقشة؛-

 تتوىل اللجنة الدائمة إعداد تقرير حول املناقشة  العامة  لتقرير املهمة االستطالعية ؛-

لى مكتب اجمللس الذي يقوم بدراسته الختاذ قرار حيال تقرير اللجنة رفقة تقرير املهمة االستطالعية ع-

 .رفعه إىل اجللسة العامة من عدمه

يف حالة رفع تقرير اللجنة إىل اجللسة العامة ملناقشته ، ميكن للحكومة حضور اجللسة لإلجابة عن 

 .التساؤالت واالستفسارات املرتبطة مبناقشة التقرير املذكور
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 ـاناجتمـاعات اللج:  الفرع الثالث

  65املادة

ميكن ألعضاء اللجنة أو رؤساء الفرق واجملموعات النيابية  أن يطلبوا عقد اجتماعات من أجل دراسة موضوع 

 .يرتبط بالقطاعات اليت تدخل يف نطاق اختصاصها

 .يوجه الطلب لرئيس اللجنة ويقرر يف شأنه مكتبها قبل إحالته على رئيس اجمللس

 :دعاء من لدن تعقد اللجان اجتماعاتها باست

 رئيس جملس النواب مببادرة منه أو بطلب من احلكومة، -

رئيس اللجنة املعنية مببادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنة خارج الدورات، أو بطلب من  -

 .ثلث أعضائها

ق واملعطيات يتضمن االستدعاء جدول األعمال، وجيب على القطاع احلكومي املعين موافاة اللجنة بالوثائ

 .موضوع االجتماع ثالثة أيام قبل انعقاده

ال ميكن تأجيل اجتماع اللجنة ، إال مببادرة من رئيسها أو بطلب من أعضاء مكتبها أو بطلب من نصف 

 . أعضاء اللجنة احلاضرين

 66 املادة

ملخصص لألسئلة تعقد اللجن الدائمة اجتماعاتها خالل كل أيام األسبوع، باستثناء صباح اليــــــوم ا

 .الشفوية

ال ميكن ألي جلنة أن جتتمع أثناء انعقاد اجللسات العامة، إال يف احلاالت اليت حييل فيها اجمللس على 

 . اللجنة املختصة مسائل قصد الدراسة املستعجلة

 .على األقل ختصص للتشريعأربعاء تعقد اللجن الدائمة اجتماعات كل يوم 

 67 املادة

 .لس أن يأذن يف اجتماع مشرتك بني جلنتني أو أكثر من جلن اجمللسميكن لرئيس اجمل

 .و يرأس االجتماع حينئذ رئيس اجمللس أو أحد نوابه، و يعترب رؤساء اللجن املعنية مساعدين له
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 احلضـور يف اللـجـان:  الفرع الرابع

 68 املادة

عاتها، وعلى من أراد االعتذار أن يوجه جيب على أعضاء اللجان النيابية الدائمة احلضور يف مجيع اجتما
رسالة مكتوبة قبل بداية االجتماع إىل رئيس اللجنة مع بيان العذر ، وإذا تعذر ذلك ميكن تبليغ االعتذار 

 .عرب رئيس الفريق أو اجملموعة النيابية
 :تعترب مقبولة األعذار التالية

 .حضور نشاط رمسي بالدائرة االنتخابية-أ
 .خارج أرض الوطنالقيام مبهمة -ب
 .إجازة مرضية -ج
 .العطلة السنوية-د
 .مهمة نيابية أو رمسية ذات طابع وطين-هـ
املشاركة يف دورات جمالس اجلماعات الرتابية أو الغرف املهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين -و

 .يتحملون مسؤولية بهذه اجملالس
ضور واملتغيبني بدون عذر يف حمضر كل جلسة وتبلغ تسجل أمساء األعضاء احلاضرين واملعتذرين عن احل

 .ملكتب اجمللس
تتلى أمساء املتغيبني يف بداية االجتماع املوالي، وتسجل أمساء الذين تغيبوا دون أن يربروا ذلك يف النشرة 

 .الداخلية للمجلس وموقعه اإللكرتوني

 69 املادة

لنائبة أو النائب حبسب عدد األيام اليت تغيب فيها  يتم االقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية املمنوحة ل
بدون عذر مقبول، يعلن رئيس اجمللس عن هذا اإلجراء يف جلسة عامة و ينشر يف النشرة الداخلية للمجلس 

 .و اجلريدة الرمسية

 72املادة 
طبقا  للوزراء أن حيضروا اجتماعات اللجن، وميكنهم أن يستعينوا مبندوبني يعينونهم هلذا الغرض،

 .ملقتضيات الفصل السابع والستني من الدستور
يتعني االستماع إىل الوزراء إذا ما طلبوا ذلك،  كما ميكن ملندوبي احلكومة أن يتناولوا الكلمة إذا طلب 

  .ذلك أحد أعضاء احلكومة
 .ختصص طاولة االجتماعات ألعضاء اجمللس والوزراء

بطاولة االجتماعات بناء على طلب من احلكومة بعد موافقة ميكن استثناء ألحد مندوبي احلكومة اجللوس 
 .رئيس اللجنة

حضور  وميكن لرؤساء اللجن الدائمة الرتخيص ملوظفي اللجنة الدائمة املعنية وموظفي الفرق املنتدبني
 . أشغاهلا عند االقتضاء

 71 املادة

الوزراء ت واملقاوالت العمومية، حبضور مسؤولي اإلدارات واملؤسساميكن للجن الدائمة أن تطلب االستماع إىل 
وتتضمن  جلسة االستماع مناقشة  .من الدستور ةتهم، تطبيقا للفصل الثاني بعد املائوحتت مسؤولياملعنيني 
 .عامة
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 اللجـن حماضـر وتقاريـر جلسات:  اخلامسالفرع 
 
 72املادة 

 .يتم حترير حمضر مفصل عقب انتهاء اجتماع كل جلنة
 يز تقارير موجزة حول املواضيع  اليت تدرس داخل اللجن وتنشر يف النشرة الداخلية واملوقع اإللكرتونتنج

 .للمجلس
للنائبات والنواب احلق يف اإلطالع على حماضر جلسات اللجن يف عني املكان، وكذا على تقاريرها وكل 

 .وثائقها ومستنداتها اليت تبقى حمفوظة لدى اللجنة
 :رر اللجنة تقريرا موقعا بامسه تراعى فيه الدقة واملوضوعية واألمانة ويشملحيرر ويقدم  مق

؛ املوزعة داخل اللجنة من قبل احلكومةالنصوص األصلية و الوثائق  -
 ملخص املناقشة العامة وملخص مناقشة مواد النص التشريعي املقدمة أمام اللجنة؛ -
 ى النص برمته؛التعديالت املقدمة ونتائج التصويت عليها  وعل-
  املنصوص عليها يف الدستور؛الرأي االستشاري الذي تبديه بعض املؤسسات -
 إحصاء عدد اجللسات و ساعات العمل اخلاصة بكل اجتماع؛ -
حضور وغياب واعتذار كل عضو من أعضائها مع اإلشارة إىل النائبات والنواب غري األعضاء الذين  -

 شاركوا يف األشغال؛
للجنة عند نهاية السنة التشريعية إعداد تقرير مفصل عن حصيلة عملها، والنصوص اليت يتوىل  رئيس ا

 .اجمللس بقيت قيد الدرس وحييله على مكتب
 .توضع مجيع احملاضر والوثائق يف حمفوظات اجمللس عند نهاية كل دورة تشريعية

                                                           
 - بشأنها (924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

 حيث إن ما تضمنته هذه املادة من مقتضيات تتعلق مبحتويات التقارير املنجزة بشأن املواضيع اليت تدرس داخل اللجان ونشرها، ليس فيه ما"     

من  11الدستور، مع مراعاة عدم اإلخالل بالصبغة السرية الواجبة كأصل عام الجتماعات تلك اللجان، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل خيالف 

 "الدستور
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 جمموعات العمل املوضوعاتية:  التاسعالباب 

 73املادة 

   .جمموعة نيابيةطلب من رئيس فريق او  ىعمل مؤقتة بقرار من مكتب اجمللس بناء عل حتدث جمموعات

  . جمموعات العمل مؤقتة بطبيعتها وتنتهي بانتهاء أعماهلا 

  74املادة 
هم اختصاص جلنتني دائمتني أو إليها   تيشرتط يف تكوين جمموعات العمل املؤقتة  أن تكون املهمة املسندة 

ن الدائمة أو مهمة تستوجب القيام بدراسات وأحباث وإعداد تقارير ال يعود االختصاص فيها أكثر من اللج
 .لدور اللجن الدائمة التشريعي والرقابي

   75املادة 
املناصفة  إممثال عن كل فريق وجمموعة نيابية، ويراعى يف تشكيلها مبداملؤقتة تضم جمموعة العمل 

 .والتخصص
 .غرة حسب حصة كل فريق أو جمموعةويتم تعويض املناصب الشا

  76املادة 
 .تتألف جمموعات العمل املؤقتة من رئيسة أو رئيس ومكتب يضم عضوين أحدهما من املعارضة

  77املادة 

تقوم جمموعات العمل املؤقتة مبهام حمددة ووفق قواعد وآليات حيددها مكتب اجمللس وذلك لتقوم على 
 .ني يستأثر باهتمام النائبات والنوابوجه اخلصوص بـــتدارس موضوع مع

 78املادة 

جيب على جمموعة العمل املؤقتة أن تقدم تقريرها يف أجل ال يتعدى ثالثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا 
تعذر ذلك تقدم اجملموعة تقريرا أوليا يقرر مكتب اجمللس على أساسه ما إذا كان ينبغي على جمموعة 

 .تتوقف عن العمل العمل أن تواصل عملها أو

  79 املادة

 .حتال تقارير جمموعات العمل املؤقتة على مكتب اجمللس الذي يقرر يف شأنها

 82املادة 

يسهر مكتب اجمللس على توفري وسائل الدعم جملموعات العمل املؤقتة أثناء ممارسة مهامها من خربة 

 .كما يوفر هلا الوسائل املادية والبشرية. واستشارة ودراسات
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 التعيينات الشخصية لتمثيل جملس النواب: العاشرالبـاب 
 81 املادة

يشكل اجمللس يف مستهل الفرتة النيابية على أساس التمثيل النسيب للفرق واجملموعات النيابية شعبا 
 وطنية دائمة متثل اجمللس لدى املنظمات الربملانية الدولية واجلهوية اليت هو عضو فيها مع مراعاة مبدأ

 .من الدستور 59املناصفة، عمال مبقتضيات الفصل 
تساهم املعارضة يف الشعب الدائمة املشار إليها أعاله ويف كافة األنشطة الدبلوماسية للمجلس مبا ال يقل 

 .من الدستور 53عن نسبة متثيليتها، طبقا ألحكام الفصل 
لدراسة قضايا تـهمها وتعد تقريرا  جتتمع الشعب الوطنية الدائمة بكيفية دورية حسب جدول أعمال حمدد

 .سنويا عن عملها حتيله على مكتب اجمللس

 82 املادة

إذا قرر مكتب اجمللس انتداب من ميثل اجمللس يف املنظمات واملؤمترات أو إرسال وفود من النواب للمشاركة 
من هذا النظام الداخلي  15 يف امللتقيات فإن تشكيل الوفود يتم على أساس الفقرة الثانية والثالثة من املادة

 .مع مراعاة مبدأ املناصفة يف اختيار ممثليها
إذا كان الوفد املطلوب تعيني أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق اليت يتكون منها اجمللس، فإن تعيني 

 .أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية  مع مراعاة التمثيل النسيب للفرق
ة نيابية أن يعرتض على فريق آخر أو جمموعة نيابية  أخرى يف تعيينه ملن يريد ال جيوز ألي فريق أو جمموع

 .من أعضائهما

 83 املادة

يقدم رئيس الوفد على إثر كل مهمة ملكتب اجمللس تقريرا مكتوبا داخل أجل أسبوع، ويقرر املكتب بشأنه ما 
 .يراه مفيدا

 .مكتب اجمللس يتم نشر هذا التقرير وتوزيعه طبقا للشروط اليت يضعها

 84 املادة

إذا اقتضى األمر تعيني نواب يشاركون يف جلنة نيابية خارج بناية جملس النواب، بناء على طلب من 
احلكومة ، فإن السلطة املعنية باألمر تتقدم بطلب يف هذا الشأن بواسطة رئيس احلكومة إىل رئيس اجمللس 

عد تعيني هؤالء النواب على أساس الفقرة الثانية الذي حييله على مكتب جملس النواب ليبت فيه ؛ وب
 .من هذا النظام الداخلي ، يبلغ  رئيس اجمللس أمساءهم إىل  رئيس احلكومة 15والثالثة من املادة 

إذا صدر الطلب عن رئيس جلنة دائمة باقرتاح من مكتبها فيما عدا املهام االستطالعية، يوجه الطلب إىل 
 .لى مكتب اجمللس للتداول فيهرئيس اجمللس الذي حييله ع

بعد املوافقة على الطلب يتم تعيني النواب بنفس الكيفية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة 
 .ويبلغ رئيس اجمللس أمساءهم إىل رئيس احلكومة
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 85 املادة

يقة واملنظمات الربملانية يشكل جملس النواب يف بداية الفرتة التشريعية مع برملانات الدول الشقيقة والصد
يراعى يف تكوينها التمثيل النسيب للفرق واجملموعات " جمموعات األخوة والصداقة الربملانية"الدولية 

 . النيابية ومبدأ املناصفة
 .يضع مكتب اجمللس نظاما خاصا هلذه اجملموعات قبل متم السنة األوىل من الفرتة النيابية

الربملانية برنامج عملها السنوي وفقا للتوجيهات احملددة من طرف مكتب تضع جمموعات األخوة والصداقة 
 .اجمللس وحتيله على املكتب قصد املصادقة عليه

 86 املادة

تنشر أمساء مجيع األعضاء الذين اختارهم اجمللس للنيابة عنه يف اللجن أو اهليئات التابعة للحكومة وكذا 
الوفود النيابية إىل اخلارج، يف اجلريدة الرمسية والنشرة الداخلية لدى املنظمات اجلهوية والدولية، أو يف 
 .للمجلس، واملوقع اإللكرتوني للمجلس

 

 تأليفهـا و اختصاصها: نـدوة الرؤسـاء:  احلادي عشرالبـاب 

 87 املادة

 .الدائمةتتألف ندوة الرؤساء من رئيس جملـس النواب ونوابه، و رؤساء الفـرق النيابية ، ورؤساء اللجان 

 88 املادة

 .تستدعى ندوة الرؤساء لالجتماع من لدن رئيس جملس النواب
خيرب رئيس اجمللس رئيس احلكومة بيوم وساعة وجدول أعمال اجتماع ندوة الرؤساء وميكن للحكومة أن 
 تبعث ممثلها يف هذا االجتماع، ويكون له حق التدخل يف املناقشات ليبدي رأي احلكومة يف ترتيب جدول

 .األعمال وتنظيمه وذلك يف القضايا اليت تعنيها
ساعة قبل موعد  40ميكن لكل عضو يف ندوة الرؤساء أن يقرتح تسجيل نقطة أو عدة نقط يف جدول األعمال 

 .انعقاد االجتماع

 89 املادة

تبدي تتقدم ندوة الرؤساء بكل اقرتاح يتعلق بتنظيم املناقشة العامة للنصوص املعروضة على اجمللس، و 
 .رأيها حول أشغال اللجان، و تتداول يف الربجمة الزمنية ألشغال اجمللس

خالل التصويت داخل ندوة الرؤساء خيصص لرؤساء الفرق عدد من األصوات يعادل عدد أعضاء فرقهم دون 
 .احتساب املنتمني منهم لندوة الرؤساء
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 سـري أعمـال اجمللـس: اجلـزء الثـاني
 يـد جـدول أعـمال الـمجلسحتـد:  الباب األول

 92املادة 

 :يلييتضمن جدول أعمال اجمللس ما 
 القوانني؛مشاريع  .1
وخيصص لذلك يوم واحد على األقل يف مبا فيها تلك اليت تتقدم بها املعارضة مقرتحات القوانني  .1

 الشهر؛
 األسئلة الشفهية يف اجللسة األسبوعية؛ .3
 من الدستور؛ 111عليها يف الفصل  العامة املنصوص ةاألسئلة املتعلقة بالسياس .7
 من الدستور؛ 111احلصيلة املرحلية للحكومة املنصوص عليها يف الفصل  .5
 من الدستور؛ 111مناقشة السياسات العمومية وتقييمها املنصوص عليها يف الفصل  .6
من الدستور وطبقا للشروط والكيفيات  17امللتمسات يف جمال التشريع املنصوص عليها يف الفصل  .4
 ليت حيددها القانون التنظيمي املتعلق بها؛ا
 .من الدستور 141إىل  161تقارير املؤسسات واهليئات الدستورية املنصوص عليها يف الفصول من  .2
 .القضايا األخرى املعروضة، أو احملالة على مكتب اجمللس .9

 91املادة 

ومقرتحات القوانني انني ، و يتضمن هذا اجلدول مشاريع القوهأعمال جدول جملس النواب يضع مكتب
مع  من الدستور الثاني والثمانني باألسبقية ووفق الرتتيب الذي حتدده احلكومة طبقا ملقتضيات الفصل 

 .من هذا النظام الداخلي 71مراعاة املادة 
مشاريع على ورؤساء اجملموعات النيابية يطلع رئيس اجمللس رؤساء اللجان املعنية باألمر و رؤساء الفرق 

   .رتحات القوانني املسجلة يف جدول األعمالومق

 92 املادة

من الدستور،  الثاني والثماننيإذا طلبت احلكومة تغيري جدول أعمال اجمللس طبقا ملقتضيات الفصل 
ليضع   مكتب اجمللس على ذلك فورا فإن الرئيس يطلع نصوص،أو نقص أو تبديل نص أو عـدة  بزيادة

 .ندوة الرؤساء بذلك  جدول أعمال تكميلي، ويشعر

 93املادة 

إذا اجتمع مكتب اجمللس لتعديل جدول األعمال جبدول أعمال تكميلي وطلب رئيس جلنة دائمة أو رئيس 
تعني يمن لدن إحدى اللجان،  سبق دراستهامقرتح قانون أو قضية مشروع أو تسجيل  ةنيابيأو جمموعة فريق 

 .الرؤساء بقراره على املكتب أن يبت يف الطلب، و يشعر ندوة
 
 

                                                           
 -  بشأنها (924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  (الفقرة الثانية) 91املادة: 
ساء اجملموعات حيث إّن ما ورد يف الفقرة الثانية من هذه املادة من أّن رئيس اجمللس ُيطلع رؤساء اللجان الدائمة املعنيـة باألمر ورؤساء الفرق ورؤ"     

بار أيضا النواب غري النيابية على مشاريع ومقرتحات القوانني املسجلة يف جدول األعمال، ليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة أْن يشمل هذا اإلخ
 "تسبني ألي فريق أو جمموعة نيابيةاملن

 
 -  بشأنها (924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  93املادة: 
ة، مبناسبة اجتماع مكتب اجمللس املخصص حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه إذا طلب رئيس جلنة دائمة أو رئيس فريق أو جمموعة نيابي"     

ن يبت لتعديل جدول األعمال جبدول أعمال تكميلي، تسجيل مشروع أو مقرتح قانون أو قضية سبقت دراستها من لدن إحدى اللجان يتعني على املكتب أ
ق مع احلكومة اليت يعود إليها حتديد ترتيب يف الطلب ويشعر ندوة الرؤساء بقراره، ليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة أن يتم ذلك بتنسي

 "من الدستور 14مشاريع ومقرتحات القوانني اليت يتضمنها جدول أعمال اجمللس، وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل 
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 سـيـر اجللســات: الباب الثاني
 عقـد اجللســات: الفرع األول

 94 املادة

 .غريها يف كل أيام العمل، وله أن يعقدها بصفة استثنائية يف العامةيعقد اجمللس جلساته 

 95 املادة

 .جلسات جملس النواب عمومية
أو بطلب من ثلث أعضاء  رئيس احلكومة ما بطلب من ميكن جمللس النواب أن يعقد جلسات سرية، وذلك إ

اجمللس الذين يتحتم حضورهم يف قاعة اجمللس حني تقديم طلبهم، وجيب على الرئيس أن ينادي على كل 
 .يف اجللسة عضو منهم بامسه ليتحقق من حضوره 

 .تنتهي سرية اجللسة مبجرد انتهاء السبب الذي تطلب ذلك
التقرير الكامل الناتج عن مناقشات اجللسات السرية ويتخذ هذا القرار بناء يقرر اجمللس يف موضوع نشر 

 .على طلب من احلكومة أو من ثلث أعضاء اجمللس يف هذا الشأن

 نظـام القـاعـة: الفـرع الثـاني

 96 املادة

رين ثم ملوظفي اجمللس واملصو واملدعوين؛ال جيوز دخول قاعة اجللسات إال للنواب وألعضاء احلكومة 
 .املرخص هلم بذلك

.بعد انطالق أشغال اجللسات العامة داخل القاعةللمصورين االستمرار يف عملية التصوير  جيوزال 
من الوالية التشريعية ويف يضع مكتب اجمللس تقسيما داخليا لقاعة اجللسات يف بداية الفرتة النيابية 

.منتصفها
لاللتزام بأماكن اجللوس املخصصة ألعضاء فرقهم  يابيةواجملموعات الن الفرق رؤساءيدعو رئيس اجمللس 

 .وجمموعاتهم
 .غري املنتسبني ألي فريق  مكتب اجمللس أماكن جلوس النواب  حيدد

، وحيدد الفريق اينتمون إليهأو اجملموعة النيابية اليت يف اجلانب املخصص للفريق جيلس النائبات والنواب 
ويبلغ موقعه إىل مكتب اجمللس ؛ وحيدد  ماتابع هل نائبة أو نائببكل  املقعد اخلاصأو اجملموعة النيابية 

 .أو للمجموعات النيابيةاملكتب املقاعد اخلاصة بالنواب غري املنتسبني للفرق
 .جيلس أعضاء احلكومة يف املكان املخصص هلم

 .أماكن للعموم حيدد الرئيس مكانا خمصصا للدبلوماسيني والصحافيني املعتمدين والصحافة األجنبية و

 97 املادة

خيل بالنظام   يقوم األعوان املكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئيس بإخراج كل شخص من العموم
 .داخل القاعة، وحيال على رئيس شرطة اجمللس كل شخص من العموم حياول أن يعرقل املناقشات
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 احلضـور يف اجللسات العامة: الفرع الثـالث

 98 املادة

، وعلى من أراد االعتذار أن يوجه رسالة إىل رئيس العامةالنواب حضور مجيع اجللسات النائبات وجيب على 
 .قبل انعقاد اجللسة العامةاجمللس مع بيان العذر، 

 .من هذا النظام الداخلي 62تعترب مقبولة األعذار املنصوص عليها يف املادة 
احلاضرين مبا فيها املناداة عليهم بأمسائهم؛ وتنشر الئحة  يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها املكتب

 .وموقعه االلكرتوني املتغيبني يف النشرة الداخلية للمجلسو

 99 املادة

 .الرئيس تنبيها كتابياإليه مقبول  يوجه   بدون عذر عامةإذا تغيب عضو عن جلسة 
يأمر  وجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا ووإذا تغيب مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة يف نفس الدورة، ي

 .مسه يف افتتاح اجللسة العامة املواليةإبتالوة 
ويف حالة تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر يف نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية املمنوحة 

 له 
 .مبلغ مالي حبسب عدد األيام اليت وقع خالهلا التغيب بدون عذر مقبول

 .وموقعه االلكرتونيالنشرة الداخلية للمجلس للربملان و نشر هذه اإلجراءات يف اجلريدة الرمسيةت

 اإلشـراف على سـري اجللسـات العامة واللجـان الدائمة: الفـرع الرابع

 122 املادة

ام، يفتتح الرئيس اجللسة، ويسهر على حسن سري املناقشات، وتطبيق النظام الداخلي و حيافظ على النظ
 :التاليتنيكما ميكنه أن يوقف أو يرفع اجللسة يف أي وقت، و كذا يف احلالتني 

 ألداء الصالة،-أ 
رفعها قصد التشاور، ملدة أقصاها عشر دقائق ملرة أو اجملموعات النيابية إذا طلب أحد رؤساء الفرق -ب 

 .واحدة خالل اجللسة نفسها

 121 املادة

لشروع يف جدول األعمال، باملراسالت اليت تهمه، وميكنه عند االقتضاء أن حييط الرئيس اجمللس علما، قبل ا
 .يأمر بطبعها وتوزيعها على األعضاء
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 نظـام تـنـاول الكـلـمـة: الفرع اخلامس
 122 املادة

الراغبني يف تناول الكلمة أن يسجلوا أمساءهم لدى الرئيس قبل افتتاح اجللسة، الذي يرتب الراغبات وعلى 
 .اداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوالياملن

 .ال ميكن تناول الكلمة إال بعد موافقة الرئيس
 .تلقى الكلمات من املقاعد أساسا ومن املنصة بإذن من الرئيس

ميكن للرئيس، بكيفية استثنائية، أن يأذن لرؤساء اللجن الدائمة أو مقرريها تناول الكلمة يف اجللسات 
 .يف قضايا سبق أن عرضت يف اللجن اليت تعنيهم كلما دعت الضرورة إىل ذلكالعامة لتقديم توضيحات 

 123 املادة
تتعلق بتطبيق مقتضيات النظام , "نقطة نظام " تكون األسبقية يف التدخالت للتنبيه إىل ضوابط يف شكل 

 .الداخلي للمجلس أو سري اجللسة
 .دقيقة واحدة بإذن من الرئيس؛ يف  ''نقطة نظام''يكون التدخل يف نطاق 

 إذا تبني أن املداخلة ال عالقة هلا بالنظام الداخلي أو سري اجللسة وجب على الرئيس أن يوقف املتكلم فورا
 . ويأمر بسحب كالمه من حمضر اجللسة

 124املادة 

يف للنائبات والنواب احلق يف تناول الكالم يف نهاية اجللسة األسبوعية املخصصة لألسئلة الشفهية للتحدث 
 .موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطين به

يقوم رئيس الفريق  واجملموعة النيابية  بإشعار رئيس اجمللس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات 
 .ساعة على األقل  والنواب  واملتعلقة بطلب  التحدث يف موضوع عام وطارئ قبل افتتاح اجللسة
 .يوجه النائبات والنواب غري املنتسبني طلباتهم مباشرة إىل رئيس اجمللس

 .يقوم رئيس اجمللس بإشعار احلكومة  مبوضوع الطلبات وتربمج املواضيع باتفاق معها
 .للحكومة احلق يف اإلدالء مبعطيات وبيانات وتوضيحات يف القضايا املثارة من قبل النائبات والنواب 

 .حصة زمنية إمجالية أقصاها ستة عشرة دقيقة ختصص هلذه الغاية
حيدد بالتناوب عدد املتدخلني يف متحدثني اثنني من املعارضة ومتحدثني اثنني من األغلبية بالتناوب  بني 
الفرق واجملموعات النيابية مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غري املنتسبني ، وحيدد املكتب بناء عليه الئحة 

 .بداية كل جلسة املتحدثني قبل
 .خيصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب ونفس احلصة بالنسبة للحكومة

ميكن للحكومة عند االقتضاء اإلدالء مبعطيات إضافية كتابة لدى رئيس اجمللس يعممها على رؤساء 

 .الفرق واجملموعات النيابية وفق املساطر املعمول بها



النوابلمجلس  النظام الداخلي  

 
36 

 

 125 املادة

 .جاوزوا مدة الكالم املقررةيتصص للمناقشات مدة زمنية حمددة ال جيوز للمتدخلني أن حينما خت
ميكن للرئيس أن يأذن يف شرح موجب التصويت ملن طلبه من النواب ملدة ال تتعدى مخس دقائق، يف غري 

 .الكالم املناقشات احملددة زمنيا يف نطاق جدول األعمال، إذا تعلق األمر مبناقشة مل حيدد فيها وقت

 126 املادة

خرج عن املوضوع املأذون له فيه بالكالم، أو تكلم بدون إذن، أو جاوز الوقت احملدد له، يتخذ نائبة أو نائب كل 
 :كلها  الرئيس يف حقه اإلجراءات التالية بعضها أو

 ؛تذكريه بالنظام - 1
 ؛منعه من االسرتسال يف الكالم - 2
 .إقفال مكرب الصوت - 3

 ضبط حماضر اجللسات العامة: لسادسالفرع ا

 127 املادة

تنشر وتوزع  العامةاملعلوماتية والسمعية البصرية خاصة مبناقشات اجللسة   يتم إجناز تقارير بالوسائل
 .طبقا للشروط احملددة من لدن املكتب

الثامن الفصل  تنفيذا ألحكامللربملان،  اجلريدة الرمسيةيف   برمتهاجللسات العامة ينشر حمضر مناقشات 
 .من الدستور والستني
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 مـسطـرة التصويـت: الباب الثالث

 128 املادة

 .من الدستور الستنيالتصويت حق شخصي ال ميكن تفويضه، طبقا ألحكام الفصل 
 .يف احلاالت اليت يوجب فيها الدستور أغلبية معينة  يعترب االقرتاع صحيحا أيا كان عدد احلاضرين، إال

 129 املادة

برفع اليد أو بواسطة اجلهاز اإللكرتوني املعد لذلك ، غري أن التصويت يكون سريا إذا علنيا التصويت  يكون
 .تعلق األمر بتعيينات شخصية

 .ال ميكن تناول الكلمة أثناء عملية التصويت إال برسم نقطة نظام للتنبيه إىل خلل يف هذه العملية

 112 املادة

 االقتصار النص املتناق  فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت احلكومة ذلك، مع يبت اجمللس بتصويت واحد، يف
وبإمكان اجمللس أن يعرتض على هذه املسطرة بأغلبية  ،على التعديالت املقرتحة أو املقبولة من قبلها

 .من الدستورالثالث والثمانني قتضيات الفصل ، وذلك طبقا ملأعضائه

 111 املادة

حتما يف احلاالت اليت يشرتط فيها الدستور أغلبية معينة أو عند طلب  العليناع يتم التصويت باالقرت
حتت مراقبة األمناء، ويعلن  وذلك، من هذا النظام الداخلي 146مع مراعاة أحكام املادة  احلكومة منح الثقة

 .الرئيس بعد ذلك عن نتائج االقرتاع

 112 املادة

بطاقة   نائبة أو نائب  كل  بوضع  كتابة  السري  التصويتعندما يتعلق األمر بتعيينات شخصية يتم 
 .الصندوق املخصص لذلك حتت مراقبة األمناء  اقرتاع يف

 113 املادة

يتحتم فحص قائمة املصوتني يف التصويت السري إذا كان هناك فرق بني بطاقات التصويت من جهة وعدد 
كل يؤثر على نتيجة االقرتاع يقرر الرئيس إعادة املصوتني من جهة ثانية ؛ ويف حالة استمرار الفرق بش

 .التصويت من جديد

 114 املادة

 ،"نعم " يعرب عن املصادقة بلفظ 
 ،"ال " وبعدم املصادقة بلفظ 
 ".ممتنع " ويف حالة االمتناع بلفظ 

 115 املادة

عنها، باستثناء األحوال  تتم املصادقة على القضايا املعروضة للتصويت إذا توفرت على أغلبية األصوات املعرب
 .اليت ينص فيها الدستور على أغلبية معينة

ويف حالة تعادل األصوات يعاد التصويت مرة ثانية، ويف حالة تعادل األصوات مرة أخرى فإن القضية املعروضة 
شحة تعطى األولوية للمر وإذا تعلق األمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت األصوات . تعترب غري مصادق عليها

فإن انتفى فارق السن مع التساوي يف األصوات يتم اللجوء إىل القرعة لتعيني   ،و للمرشح األصغر سناأ
 .الفائز
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 116 املادة

 :التاليتنييعلن الرئيس عن مضمون االقرتاع، عموما، بشكل إمجالي، بإحدى العبارتني 
 ...إن جملس النواب صادق على   -
 ...على  أو إن جملس النواب مل يصادق -

 :يعلن عن النتائج كما يلي   فإنه التفصيل،إال إذا طلب منه 
 ؛عدد املصوتني باملوافقة يساوي كذا -
 ؛كذا  عدد املصوتني باملعارضة يساوي -
 .يساوي كذا عدد املمتنعني عن التصويت  -
 .يقبل أي تغيري يف التصويت بعد اختتام عملية التصويت ال
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 ات والتأديبـاتالتنبيه: الباب الرابع

 117 املادة

 :اإلجراءات التأديبية اليت ميكن اختاذها جتاه أعضاء اجمللس يف اجللسات العامة وجلسات اللجن هي 
 ؛التذكري بالنظام -1
 ؛التنبيه -2
 .التنبيه مع اإلبعاد املؤقت -3

وقعت  الذيو االجتماع أ وينتهي مفعوهلا بانتهاء اجللسة تعترب هذه اإلجراءات التأديبية مؤقتة بطبيعتها،
 .من هذا النظام الداخلي011و 009، دون االخالل مبقتضيات املادتني فيه املخالفة

 118 املادة

 :التذكري بالنظام من صالحيات الرئيس وحده ؛ ويذكر بالنظام 
 .قام بأية عرقلة أو تشوي  خمل بالنظام نائبة أو نائبكل -
 .ن إذن من الرئيستناول الكلمة بدونائبة أو نائب كل -

 119 املادة

 :التاليتنييف احلالتني  نائبة أو النائبالتنبيه إىل اليوجه الرئيس 
 ؛كر بالنظام مرتنيإذا ُذ -
 .إذا سب أو قذف أو هدد عضوا أو أكثر من أعضاء اجمللس -

 .داقتطاع ربع التعويض املمنوح له ملدة شهر واح نائبة أو النائبيرتتب عن توجيه التنبيه لل

 122 املادة

 :اخآتيةيف إحدى احلاالت  نائبة أو النائبإىل ال االجتماعالتنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن يوجه الرئيس 
 ؛إذا مل ميتثل للعقوبة املتخذة يف حقه بشكل يؤدي إىل عرقلة عمل اجمللس -
 عامة أو جلسة جلنة ؛إذا استخدم العنف أثناء جلسة  -
 .نة للمجلس، أو لرئيسهإذا صدرت عنه تصرفات مهي -

دون االخالل  اقتطاع نصف التعويض املمنوح له ملدة شهرين اثنني يرتتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت 
 .مبقتضيات اجلزء السادس من هذا النظام الداخلي

 .بانتهاء اجللسة الذي اختذ فيهااملؤقت بعاد إلوينتهي هذا ا

 121 املادة

لإلجراءات التأديبية املتخذة يف حقه، يرفع الرئيس اجللسة يف حالة  ة أو النائبنائبيف حالة عدم امتثال ال
  .انعقادها، وجيتمع املكتب ليقرتح على اجمللس اإلجراءات اليت يرى ضرورة تطبيقها يف حق العضو املخالف
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 احلصـانة الربلـمانيـة :الباب اخلامس

 122 املادة

، وال البحث عنه، وال إلقاء القبض عليه، وال اعتقاله وال جملس النوابال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء 
حماكمته، مبناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه، ماعدا إذا كان الرأي املعرب عنه 

ضيات قت، تنفيذا ملجيادل يف النظام امللكي أو الدين اإلسالمي، أو يتضمن ما خيل باالحرتام الواجب للملك
 .من الدستور الرابع والستنيالفصل 
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 التشـريـع: اجلـزء الثالث
 مـشـاريــع ومقـتـرحـات القـوانــني :الباب األول

 اإليـداع واإلحـالــة : الفـرع األول

 123 املادة

 :الدستورمن  الثامن والسبعنيتودع مبكتب اجمللس وفقا ألحكام الفصل 
 ؛لدن احلكومة أو احملالة من جملس املستشارين للمصادقة مشاريع القوانني املقدمة من -
املقدمة من لدن النواب أو احملالة من جملس  التنظيميةمقرتحات القوانني ومقرتحات القوانني  -

 .املستشارين للمصادقة
 .ويأمر املكتب بتوزيعها على النواب

بصيغتها الورقية واإللكرتونية،  حتال كل مشاريع ومقرتحات القواننيكما حيرص مكتب اجمللس على أن 
 .   وتكون مرفوقة بالتقارير يف حالة إحالتها من جملس املستشارين

 .حييط رئيس اجمللس علما رئيس جملس املستشارين حبالة إيداع مشاريع ومقرتحات القوانني

 124 املادة

ح قانون آخر أحيل على إذا الحظ مكتب اجمللس أو اللجنة املعنية أن مقرتح قانون يتضمن مضمون مقرت
جملس املستشارين حييطه علما بذلك، و يف حال االتفاق على املالحظة، يدرس املقرتح من لدن اجمللس 

داخل أجل متفق عليه ، الذي أودع به أوال وتتوقف الدراسة والبت يف اجمللس الذي أحيل عليه االقرتاح الحقا
 .بني مكتيب اجمللسني

 125 املادة

قبل إحالتها على  عشرين يوما، لس مقرتحات القوانني املقدمة من لدن النواب إىل احلكومةحييل رئيس اجمل
 .اللجان الدائمة املختصة

 .إذا انصرم األجل، أمكن للجنة الدائمة املختصة برجمة دراستها
 .حييط رئيس اجمللس احلكومة علما بتاريخ وساعة املناقشة يف اللجنة

 126 املادة

مشاريع القوانني يف أي مرحلة من مراحل املسطرة قبل موافقة جملس النواب التامة  للحكومة أن تسحب
 .عليها

وميكن لصاحب مقرتح قانون أو املوقع األول عليه أن يسحبه يف أي وقت قبل املوافقة عليه يف القراءة األوىل، 
 .ستمر املناقشة، وعرب أحد النواب عن تبنيه له تعامةوإذا وقع السحب خالل املناقشة يف جلسة 

أو أقيل أو ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو تويف  نائبة أو نائبمجيع املقرتحات التشريعية املقدمة من لدن 
جرد من العضوية ألي سبب من األسباب املنصوص عليها يف الدستور والقانون التنظيمي جمللس النواب 

 .جاوز مثانية أيام من تاريخ إعالن الشغورتل ال يتصبح غري مقبولة، ما مل يتبنها عضو آخر، وذلك يف أج
 .وكل مقرتح قانون رفضه اجمللس، ال ميكن إعادة تقدميه إال بعد مضي سنة تشريعية على األقل

 127 املادة

 :من الدستور  الثماننيطبقا ملقتضيات الفصل 
مت إيداعه لدى مكتب حييل رئيس اجمللس على اللجنة الدائمة املختصة كل مشروع أو مقرتح قانون  -

 .اجمللس
 .يستمر عمل اللجان خالل الفرتات الفاصلة بني الدورات -

 .يبت مكتب اجمللس يف كل تنازع حول االختصاص بني جلنتني أو أكثر
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 األشغـال التشريعـية للــجـان : الفـرع الثـاني
 املسطرة واخآجال 

 128 املادة

حات القوانني املعروضة عليها يف ظرف أسبوع من تاريخ اإلحالة تربمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقرت
 .، ويتم إخبار احلكومة بذلكعليها

يعلن رئيس اللجنة يف بداية اجتماعها عن مجيع النصوص اليت أحيلت على اللجنة و كذا عن الربجمة 
 .الزمنية اليت قررها مكتب اللجنة لدراسة ومناقشة والتصويت على تلك النصوص

 :  من الدستور 28اعاة الفصل مع مر
 .يتم اعتماد تاريخ إحالة مقرتحات القوانني كقاعدة لربجمة تقدميها ومناقشتها والتصويت عليها -
 .  مكتب اجمللس أوال لدىال يوقف وجود مقرتحني أو أكثر حول نفس املوضوع مناقشة املقرتح الذي أودع   -
 .ي سبق تقديم مقرتح قانون بشأنه، مناقشة هذا املقرتحال يوقف إيداع مشروع قانون يف نفس املوضوع الذ-

وعند إيداع مشاريع ومقرتحات قوانني ذات موضوع واحد، تعطى األسبقية يف الدراسة للنص التشريعي الذي 
 .أودع أوال على مكتب اجمللس

 .اوبعند االقتضاء، مع مراعاة التمثيلية والتن تعني اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي

 129املادة 

وميكنها  عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس اجمللس أو من احلكومة . اجتماعات جلان اجمللس سرية
 .أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها

 :ميكن أن تنعقد االجتماعات بصفة علنية يف احلاالت التالية
 وعاجل يقتضي إلقاء الضوء عليه؛ ئموضوع طار -
 م شرحية واسعة من املواطنني وامللزمني؛نص تشريعي يه -
 .موضوع رقابي يستأتر باهتمام الرأي العام الوطين -

 . حيضر اجللسات السرية للجن الدائمة أعضاء اجمللس وأعضاء احلكومة 
 .عالمإليدلي رئيس اللجنة عقب اجللسة، كلما تدعو الضرورة إىل ذلك،  بتصريح لوسائل ا

 .صفة علنية حيرص رئيس اللجنة على ضبط احلضورويف حالة عقد جلسات اللجنة ب
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 132 املادة

 :تنظر اللجان يف النصوص املعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية 

 :التقـديم ( 1
 :تبدأ املناقشة بتقديم النص من لدن 

 .ممثل احلكومة بالنسبة ملشروع القانون احملال إما مباشرة أو بعد موافقة جملس املستشارين عليه -
 .مقرر اللجنة املختصة املعني، بالنسبة ملقرتح قانون احملال من جملس املستشارين -
 .واضع أو ممثل واضعي مقرتح القانون -

 : املنـاقشة( 2
 يشرع يف الدراسة مبناقشة عامة،

 .وعند االقتضاء مناقشتها  بابا بابا أو فصال فصال يتم تقديم مواد النص و مناقشتها مادة مادة
 .يف النهاية  حق التعقيب  لجهة صاحبة النصويبقى ل

 :التعديالت   ( 3
بعد انتهاء املناقشة، حيدد مكتب اللجنة موعد اجللسة املوالية لتقديم التعديالت كتابة و يف نسخ بعدد 

 .أعضاء اللجنة، و توزع يف اجللسة نفسها
ما مت االتفاق بني أعضاء مكتب  أو أقل من ذلك إذا) جتتمع اللجنة بعد أربع و عشرين ساعة على األقل 

 .للنظر يف التعديالت املودعة( اللجنة
 .تعديال  تقدم التعديالت وتناق ، تعديال،

 :التصويت ( 7
يتم التصويت على كل تعديل على حدة ثم التصويت على املادة كما عدلت  أو كما جاءت يف مشروع أو 

 .مقرتح قانون ثم على النص التشريعي برمته

 131 املادة

يتعني على اللجان النظر يف النصوص املعروضة عليها يف أجل أقصاه ستون يوما، من تاريخ اإلحالة، لتكون 
 .جاهزة لعرضها على اجللسة العامة

يف حالة انصرام األجل احملدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إىل مكتب اجمللس يشعره بأسباب التأخري، ويقرتح 
وبناء عليه يقرر مكتب اجمللس أجال  يوما؛جاوز ثالثني تهاء الدراسة، على أال ياألجل الذي يراه مناسبا إلن

 .جديدا للبت يف النص املعروض
بعد انصرام األجل اجلديد دون إمتام الدراسة، يعرض األمر على ندوة الرؤساء، اليت تكون نتائج أعماهلا 

للبت يف موضوع النص املعروض ، موضوع مداوالت املكتب وتعرض خالصتها على اجمللس يف جلسة عامة
 .ومآله
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 132 املادة

 .من هذا النظام  الداخلي 42املادة املنصوص عليها يف  قتضيات وفق امل ها تقاريراللجن الدائمة تعد 
ساعة على األقل،  مثان وأربعنيملدة  العامةجيب توزيع تقارير اللجان قبل الشروع يف مناقشتها يف اجللسة 

واجملموعات  لس يف احلاالت اخلاصة أن يقرر أقل من هذه املدة بتشاور مع رؤساء الفرقوميكن لرئيس اجمل
 .النيابية

 مناقشة مشاريع ومقرتحات القوانني يف اجللسة العامة: الفـرع الثالث

 133املادة 

مشروع  باستثناء احلاالت املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي، ال ميكن أن يعرض للمناقشة و التصويت
 .ما مل يكن من قبل موضوع تقرير جلنة خمتصة  العامةأو مقرتح قانون يف اجللسة 

 134املادة 

 :إىليشرع يف املناقشة باالستماع 
احلكومة بالنسبة ملشروع القانون واملقرر املعني من لدن اللجنة املختصة بالنسبة ملقرتح القانون احملال من -

 .ثل واضعي مقرتح القانونجملس املستشارين، أو واضع أو مم
املقرر املعني من لدن اللجنة املختصة الذي يقدم ملخصا عنه، وللرئيس صالحية تقدير الوقت املخصص -

 .لتقديم التقارير

 135املادة 

ال ميكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة و التصويت إال حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي يكون 
النص املعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، و ال يتدخل يف  الغرض منه اإلقرار بأن

مناقشته إال أحد املوقعني على هذا الدفع واحلكومة و رئيس أو مقرر اللجنة املختصة، و ينتج عن املصادقة 
 .على الدفع بعدم القبول رفض النص املثار بشأنه الدفع

 136املادة 

, لقبول كل مقرتح أو تعديل ال يدخل يف اختصاص السلطة التشريعيةميكن للحكومة أن تدفع بعدم ا
وإذا مل يتوصل إىل اتفاق يف هذا الشأن تتوقف املناقشة ويرفع . استنادا للفصل التاسع والسبعني من الدستور

الرئيس النازلة إىل احملكمة الدستورية للفصل فيها طبقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل التاسع 
 .عني من الدستوروالسب

 137املادة 

 .أنفسهم يف املناقشة العامة  سجلوا  للنائبات والنواب الذين  تعطى الكلمة
بعد اختتام املناقشات العامة ال ميكن أن يعرض على املناقشة أو التصويت إال ملتمس واحد لرئيس فريق أو 

ري مناقشته إىل اللجنة املختصة، رئيس جلنة أو عشر أعضاء اجمللس يرمي إىل إرجاع جمموع النص اجلا
 .من هذا النظام الداخلي 135وتتم مناقشة امللتمس وفق الشروط احملددة يف املادة 

 .ويف حالة املصادقة على امللتمس تتوقف املناقشة إىل حني تقديم اللجنة تقريرا جديدا
 .ويف حالة عدم املصادقة على امللتمس يشرع حتما يف مناقشة مواد النص
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 138ملادة ا

تعديل من شأنه أن يؤدي إىل تغيري جمرى املناقشة؛ ويتم حتما إرجاء   ميكن طلب إرجاء البت يف مادة أو
 .البت بطلب من احلكومة أو بقرار من اللجنة املعنية بدراسته، ويف احلاالت األخرى يرجع القرار إىل الرئيس

 139املادة 

أن يعرض على اجمللس إرجاع مادة أو أكثر مع التعديالت ميكن للرئيس، ضمانا حلسن سري املناقشات، 
 .املتعلقة بها إىل اللجنة املعنية بالدراسة لتعيد التمعن يف دراستها

 142املادة 

بأكمله بعد التصويت على آخر مادة أو آخر مادة إضافية   يشرع يف التصويت على نص املشروع أو املقرتح
 .مقرتحة عن طريق التعديل

دم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقرتح يتضمن مادة فريدة، فإن التصويت إذا مل تق
 .على املادة يعترب تصويتا على النص بأكمله، وال يقبل بعد ذلك إحلاق أي مادة إضافية

 141املادة 

يف حبث كل ألعضاء جملس النواب وللحكومة حق التعديل، وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن تعارض 
تعديل مل يعرض من قبل على اللجنة اليت يعنيها األمر، طبقا ملقتضيات الفصل الثالث والثمانني من 

 .الدستور
ويف حالة  عدم اعرتاض احلكومة على تقديم تعديل أو تعديالت مل تعرض على اللجنة اليت يهمها األمر، 

من  173عليها نفس املقتضيات الواردة يف املادة  يفتح باب املناقشة حول هذا التعديل أو التعديالت، وجترى
 .هذا النظام الداخلي

ال تقبل إال التعديالت املعرب عنها كتابة واملوقعة من لدن واحد من أصحابها على األقل و املقدمة داخل 
 .اللجنة املختصة يف اخآجال املقررة

 142املادة 

انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديالت، يشرع يف مناقشة التعديالت املتعلقة بكل مادة بعد 
 .على حدة مادة كل على التصويت يشرع يف ويصوت عليها قبل التصويت على النص األصلي، وبعد ذلك

 143املادة 

 :إذا تعددت التعديالت جتري املناقشة حوهلا حسب الرتتيب التالي
فرق املعارضة، ثم التعديالت املقدمة من احلكومة ثم تعطى األسبقية يف املناقشة، للتعديالت اليت تقدمها 

ويف هذه احلالة تعطى الكلمة جلميع املتقدمني بتعديالت، . باقي النواب واليت تنصب على موضوع واحد
 . وجيري التصويت عليها وفق نفس الرتتيب

 .دفعة واحدة ميكن للنواب الذين يعنيهم األمر، أن يقدموا تعديالتهم حول النص املعروض للمناقشة
عندما يعرض تعديل ما على املناقشة ال تعطى الكلمة باإلضافة إىل واحد من أصحاب التعديل، إال 

ولرئيس أو ملقرر اللجنة املعنية بدراسته عند االقتضاء؛ ويف آخر األمر ملتكلم واحد معارض و آخر  للحكومة
 .مؤيد للتعديل

 144املادة 
ويت على جمموع مشاريع أو مقرتحات قوانني، أن يقرر مناقشة ثانية ميكن للمجلس قبل الشروع يف التص

حول جمموع النص أو جزء منه، ويتم ذلك إما بطلب من احلكومة أو اللجنة املعنية بدراسة النص أو رئيس 
 .فريق أو عشر أعضاء اجمللس

 .جتري املناقشة الثانية حتما إذا طلبتها احلكومة أو اللجنة املختصة
 .النصوص موضوع املناقشة الثانية إىل اللجنة املختصة اليت يتعني عليها أن تقدم تقريرا جديدايتم إرجاع 

يعترب رفض اجمللس للتعديالت املقدمة خالل املناقشة الثانية مبثابة تأكيد للقرار الذي اختذه اجمللس 
 .املناقشة األوىل خالل
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 األسلوب املختصر للمصادقة: الباب الثاني

 145املادة 

أن يطلب خالل ندوة   لرئيس جملس النواب أو احلكومة أو رئيس اللجنة املختصة أو رئيس فريق نيابي
 .الرؤساء مناقشة مشروع أو مقرتح قانون حسب أسلوب املصادقة املختصر

ال يقبل الطلب إال إذا كان يهم نصا مل يدرس بعد يف اللجنة،أو قدم من لدن رئيس اللجنة املختصة بعد 
 .ارتهااستش

 .يشرع يف تنفيذ األسلوب املختصر للمصادقة ما مل يقدم أي اعرتاض يف شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء

 146املادة 

 .يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب، ويتم إشعار احلكومة به
بتداء من يوم اإلخبار به وبعد توزيع املناقشة إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على األقل، ا  ال يشرع يف

 .التقرير اخلاص به
ال ميكن أن يكون النص املطلوب بشأنه اعتماد أسلوب املصادقة املختصر موضوعا للمبادرات املتعلقة 

 .مبلتمسات اإلرجاع إىل اللجنة أو تأجيل البت أو عدم املناقشة

 147املادة 

اض على اعتماد أسلوب املصادقة املختصر، وذلك ابتداء من للحكومة ولكل نائبة أو نائب احلق يف االعرت
 .تاريخ اإلعالن إىل حدود الساعة السادسة مساء عشية يوم املناقشة على أبعد تقدير

يوجه االعرتاض إىل رئيس اجمللس الذي يبلغه فورا إىل احلكومة واللجنة املعنية ورؤساء الفرق، كما يأمر 
 .بنشره وتوزيعه
العادية ملناقشة النصوص التشريعية يف اجللسة   النص ملقتضيات املسطرة  اض خيضعيف حالة االعرت

 .العامة

 148املادة 

 .تقبل التعديالت املقدمة من لدن النواب إىل حني انتهاء األجل احملدد لالعرتاض
 إذا ما قدمت احلكومة تعديال بعد انصرام أجل االعرتاض، يسحب النص من جدول األعمال؛ ويسجل يف

اجللسة املوالية، و جتري املناقشة حينئذ طبقا ملقتضيات املسطرة العادية ملناقشة النصوص   جدول أعمال
 .التشريعية يف اجللسة العامة

 149املادة 

تبدأ مناقشة النص املعتمد يف شأنه أسلوب املصادقة املختصر باالستماع إىل مقرر اللجنة املختصة ملدة ال 
األكثر، مت ملقرر أو مقرري اللجان املطلوب منها إبداء الرأي ملدة ال جتاوز مخس  تتجاوز عشر دقائق على

 .دقائق لكل مقرر

 152املادة 

على   النص بكامله  النص املعروض للمصادقة املختصرة، يعرض الرئيس  أي تعديل بشأن  ال يقدم  عندما
 .التصويت بعد املناقشة العامة

فإن الرئيس يعلن فقط عن املواد موضوع التعديالت، وال يتناول الكلمة  يف حالة تقديم تعديالت بشأنه،
خبصوص كل تعديل إال صاحب التعديل أو عضو من فريقه، واحلكومة ورئيس أو مقرر اللجنة املعنية 

 .بدراسة النص وتكلم معارض  ومتكلم مؤيد
التعديالت ومشروع أو ال يعرض الرئيس للتصويت إال التعديالت واملواد اليت تنصب عليها تلك 

 .القانون بأكمله مقرتح
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  القراءة اجلديدة ملشروع أو مقرتح قانون: الباب الثالث

 بطلب من جاللة امللك

 151املادة 

عندما يطلب جاللة امللك قراءة جديدة لكل مشروع أو مقرتح قانون طبقا للفصل اخلامس والتسعني من 
 .اب جاللة امللكالدستور، حييط الرئيس اجمللس علما خبط

 152املادة 

إىل جلنة أخـــرى غري   يأخذ الرئيس برأي اجمللس فيما إذا كان راغبا يف إرجاع نص املشروع أو مقرتح قانون
 .اليت درسته سابقا، ويف حالة الرفض حيال النص على اللجنة اليت سبق أن درسته

 153املادة 

أجل ال يتعدى يف أي حال من األحوال مخسة عشر يوما،  يتحتم على اللجنة املختصة أن تنظر يف النص يف
 .وتسجل القضية يف جدول أعمال اجمللس طبقا ملقتضيات هذا النظام الداخلي
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 مشـروع قانـون املاليـة: الباب الرابع
 التحضـري و اإليـداع واإلحـالة: الفرع األول

 154املادة 

قوانني  اريع  اد التقارير الالزمة لتسهيل دراسة ومناقشة مشتقوم جلنة املالية والتنمية االقتصادية بإعد

 .املالية
من الوثائق واملعطيات الضرورية لتعزيز املناقشة مبناسبة إيداع مشروع قانون املالية ويتعني متكينها  

األوىل  الربملانية حول هذا املشروع املنصوص عليها يف القانون التنظيمي لقانون املالية وفقا ألحكام الفقرة
 من الدستور 45من الفصل 

وهلا أن تستدعي وزير املالية ليدلي ببيانات يف املوضوع، كما ميكنها أن تطلب من احلكومة تقديم إيضاحات 
 .خالل مراحل تنفيذ قانون املالية وعند نهاية السنة املالية

 155 املادة

ة به باألسبقية لدى مكتب جملس النواب يف يودع مشروع قانون املالية للسنة وامليزانيات الفرعية املتعلق
 .ملاليةقانون امبقتضى القانون التنظيمي ل اخآجال احملددة

 .حييط رئيس جملس النواب رئيس جملس املستشارين علما بإيداع احلكومة مشروع قانون املالية
 

 156 املادة

ومة مشروع قانون املالية، يعقد جملس النواب وجملس املستشارين جلسة عامة مشرتكة تعرض فيها احلك
 .طبقا للفصل الثامن والستني من الدستور

 .يتم عقد هذه اجللسة العامة حسب الربنامج املتفق عليه بني جملسي الربملان واحلكومة
حيال املشروع يف احلني على جلنة املالية والتنمية االقتصادية جمللس النواب قصد دراسته، وللنواب أن 

كل وثيقة هلا صلة ببنود هذا املشروع مل يتم إيداعها ضمن املرفقات، ويسهر رئيس يطلبوا من احلكومة 
 .جملس النواب على حتقيق ذلك

 منـاقشة مشروع قانـون املاليـة داخل اللجان الدائمة: الفـرع الثاني

 157املادة 

ناقشة باالستماع إىل وزير تتوىل جلنة املالية والتنمية االقتصادية مناقشة مشروع قانون املالية، وتبتدئ امل
. املالية الذي يقدم بيانات إضافية حول املشروع ؛ ثم يشرع يف مناقشة عامة للميزانية وللسياسة احلكومية 

  أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسيب  حيدد مكتب اللجنة مدتها على أال جتاوز ثالثة 
بعد ذلك اقرتاحات التعديل للنظر فيها يف أجل ال يشـرع يف مناقشة مفصلة للمشروع، مادة مادة؛ تقدم 

 .يتعدى مخسة أيام من أيام العمل
حيضر مقررو اللجان الدائمة عند تقديم التعديالت، ويتحتم على مقرر جلنة املالية أن يشري يف تقريره إىل 

 .مالحظاتهم
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 158املادة 

نيات الفرعية للوزارات والقطاعات اليت ترتبط تشرع باقي اللجان الدائمة يف التحضري لدراسة مشاريع امليزا
 .باختصاصاتها، مبوازاة أعمال جلنة املالية

أيام قبل  مخسةيقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسريه، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنة 
ضحة ملقتضيات الوثائق والبيانات املو ملفا يتضمن أعضاء اجمللساملعنية وبعدد   انعقاد اجتماع اللجنة

 .من هذا النظام الداخلي  157امليزانية وبنودها، املنصوص عليها يف املادة 
 .عليه أن يقدم أيضا الوثائق األخرى اليت يطالب بها النواب يف شأن بند أو مقتضى يف امليزانية الفرعية

 .جتماع اللجنةلدى رئاسة اللجنة مخسة أيام قبل انعقاد ا يزانيةشروع املمذكرة التقديم ملتودع 
يعترب اإلعالن عن الئحة املتدخالت واملتدخلني  قبل الشروع يف املناقشة نهائيا ، وال تقبل بشأنها أي تغيريات 
إال مبوافقة مكتب اللجنة، ويف هذه احلالة حتدد للمتدخلني املسجلني يف الئحة إضافية  مدة زمنية  ال 

 .تتعدى مخس دقائق

 159املادة 

القانون املالي من لدن جلنة املالية والتنمية االقتصادية جترى املناقشة  ثانية ملشروعيف حالة قراءة 
 :والتصويت داخل اللجنة يف جلسة واحدة وفق األحكام التالية

، وال تقدم يف املواد اليت مل يتوصل بشأنها جملسا الربملان إىل االتفاق على نص واحد  تنحصر املناقشة -
 .ذه املوادالتعديالت إال بشأن ه

ال ميكنها أن تكون حمل , إن املواد اليت مت التصويت عليها من لدن كال اجمللسني خبصوص نص واحد -
 .تعديالت يرتتب عنها تغيري املقتضيات اليت سبقت املصادقة عليها

 يف اجللسات العامة منـاقشة مشـروع قــانون املالية: الفـرع الثالث

 162املادة 

اخلامس والسبعني والسابع ع قانون املالية و التصويت عليه طبقا ملقتضيات الفصلني جتري مناقشة مشرو
الدستور والقانون التنظيمي للمالية واملسطرة التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام  من  والسبعني
 .الداخلي

املكتب ويتم توزيعها إمجالية للجزء الثاني من مشروع القانون املالي يف حصة زمنية حيددها تتم مناقشة 
 .ندوة الرؤساءعلى الفرق واجملموعات النيابية من طرف 

 161املادة 

قانون املالية، وقبل الشروع يف دراسة اجلزء الثاني،   بعد االنتهاء من دراسة مواد اجلزء األول من مشروع
ثانية حول اجلزء األول ، فتح مناقشة الداخلي من هذا النظام 173  ميكن طبقا للشروط احملددة يف املادة

 .كال أو بعضا
ال جيوز إدخال تغيريات على مقتضيات اجلزء األول غري التغيريات اليت تستدعيها ضرورة ترتيب و تنسيق 

 .اجلزءهذا النص نتيجة لعمليات التصويت على مواد 
بها عند يتم التصويت على جمموع اجلزء األول من مشروع قانون املالية وفق نفس الشروط املعمول 

يعترب مرفوضا  هفإن ،التصويت على مشروع قانون بأكمله، و إذا مل يوافق اجمللس على اجلزء األول 
 .بأكمله
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 162املادة 

 .أن تراعى يف مقرتحات وتعديالت النواب احلفاظ على توازن مالية الدولة يتعني
، إذا كان قبوهلا يؤدي النوابقدم بها للحكومة أن ترفض، بعد بيان األسباب، املقرتحات والتعديالت اليت يت

بالنسبة لقانون املالية إىل ختفيض املوارد العمومية، أو إىل إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة يف تكليف 
  .من الدستور السابع والسبعنيموجود، تطبيقا ألحكام الفصل 

 163املادة 

لق بتنفيذ قانون املالية، خالل السنة الثانية ، قانون التصفية املتعجملس النوابتعرض احلكومة سنويا على 
ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز اليت انتهت مدة . اليت تلي سنة تنفيذ هذا القانون

 . ، تطبيقا للفصل السادس والسبعني من الدستورهااذنف
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 املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية :الباب اخلامس
 164املادة 

سواء تلك اليت تدخل يف  على معاهدة أو اتفاقية دولية وافقةمشروع قانون باملعلى اجمللس إذا أحيل 
أو اليت يعرضها عليه امللك قبل  من الدستور 55من الفصل  الثانية ةلفقراختصاص اجمللس طبقا ل

تنظم خبصوصها  مية ، فإن املناقشة العمومن الدستور 55 الفصلمن الثالثة حسب الفقرة  املصادقة عليها
 .حسب الربنامج والرتتيب اللذين حددهما املكتب ووفق القرارات التنظيمية لندوة الرؤساء

 .ال يصوت على مواد املعاهدة أو االتفاقية الدولية وال جيوز تقديم أي تعديل بشأنهما
يلوا على ، ميكن لرئيس جملس النواب أو لسدس أعضاء اجمللس أن حيوقبل املصادقة من طرف امللك

 .احملكمة الدستورية املعاهدة أو اإلتفاقية أو بعض بنودها  قصد البت يف مدى مطابقة بنودها للدستور

 165املادة 
ميكن لرئيس اجمللس بقرار من املكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة املعنية أن يطلب من إحدى 

و أاالتفاقية شر من الدستور إبداء الرأي خبصوص املؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الباب الثاني ع
 . وفقا للقوانني املنظمة للمؤسسات واهليئات املذكورةاملعاهدة 

                                                           
 -  بشأنها (924/2213القرار رقم )مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  ما خيالف الدستور، اليس فيه 165املادة:  

من  11الفصل يف حدود ما تسمح به القوانني املنظمة هلذه املؤسسات واهليئات، ومع ضرورة التقيد، فيما خيص املعاهدات واالتفاقيات الدولية، بأحكام "

 "الدستور
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 دراسة مشاريع مراسيم القوانني :الباب السادس

 166 املادة

  ميكن للحكومة أن تصدر خالل الفرتة الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان اليت يعنيها األمر يف
طبقا  أثناء الدورة العادية التالية للربملان عليهامراسيم قوانني جيب عرضها بقصد املصادقة  اجمللس
 .من الدستور  الواحد والثماننيللفصل 

 167 املادة

يودع مشروع املرسوم بقانون لدى مكتب جملس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان املعنية يف كال اجمللسني، 
وإذا مل حيصل هذا اإلتفاق، فإن القرار . ل أجل ستة أيام، إىل قرار مشرتك بينهما يف شأنهبغية التوصل داخ

 .من الدستور  الواحد والثماننيلفصل لفقرة الثانية من اطبقا ل، يرجع إىل اللجنة املعنية يف جملس النواب
  

مشروع املرسوم بقانون  اعيف أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعد إيدمبجلس النواب اللجنة املعنية  جتتمع
 .يف دراسته وفق املسطرة التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي  وتشرع
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 عالقة جملس النواب مبجلس املستشارين :الباب السابع

 168 املادة

احد؛ يتداول جملسا الربملان بالتتابع يف كل مشروع أو مقرتح قانون، بغية التوصل إىل املصادقة على نص و
ويتداول جملس النواب باألسبقية، وعلى التوالي، يف مشاريع القوانني، ويف مقرتحات القوانني، اليت قدمت 
مببادرة من أعضائه؛ ويتداول جملس املستشارين بدوره باألسبقية، وعلى التوالي، يف مشاريع القوانني وكذا 

جملس يف النص الذي صوت عليه اجمللس  يف مقرتحات القوانني اليت هي من مبادرة أعضائه؛ ويتداول كل

 ؛ليهإاخآخر يف الصيغة اليت أحيل بها 
ويعود جمللس النواب التصويت النهائي على النص الذي مت البت فيه، وال يقع هذا التصويت إال باألغلبية 

تنمية املطلقة ألعضائه احلاضرين، إذا تعلق األمر بنص خيص اجلماعات الرتابية، واجملاالت ذات صلة بال
  .من الدستور 47، وذلك طبقا ألحكام الفصل اجلهوية والشؤون االجتماعية

 169 املادة

خالل القراءة الثانية و القراءات املوالية ملشاريع ومقرتحات القوانني من لدن جملس النواب، تتم املناقشة 
 :التاليةوفق أحكام البابني األول والثاني من هذا اجلزء مع مراعاة األحكام 

 .يف املواد اليت مل يتوصل بشأنها جملسا الربملان إىل االتفاق على نص واحد  تنحصر املناقشة -
ال ميكنها أن تكون حمل , إن املواد اليت مت التصويت عليها من لدن كال اجمللسني خبصوص نص واحد -

 .تعديالت يرتتب عنها تغيري املقتضيات اليت سبقت املصادقة عليها
فة القواعد املشار إليها أعاله إال من أجل ضمان املالءمة بني املقتضيات املصادق عليها أو ال ميكن خمال -

 .إصالح خطأ مادي

 172 املادة

ال يتم التداول يف مشاريع ومقرتحات القوانني التنظيمية من طرف جملس النواب، إال بعد مضي عشرة أيام 
؛ وتتم املصادقة عليها نهائيا من الدستور 45يف الفصل على وضعها لدى مكتبه، ووفق املسطرة املشار إليها 

باألغلبية املطلقة لألعضاء احلاضرين من اجمللس املذكور؛ غري أنه إذا تعلق األمر مبشروع أو مبقرتح قانون 
 .تنظيمي خيص جملس املستشارين أو اجلماعات الرتابية، فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء جملس النواب

رار القوانني التنظيمية املتعلقة مبجلس املستشارين، باتفاق بني جملسي الربملان، على نص جيب أن يتم إق
 .موحد

، ال ميكن إصدار األمر بتنفيذ القوانني التنظيمية، إال بعد أن تصرح احملكمة الدستورية مبطابقتها للدستور
 .من الدستور 45وذلك طبقا ألحكام الفصل 

 171 املادة

مع اللجن الدائمة مبجلس املستشارين،  ، أن تعقد اجتماعات مشرتكةمبجلس النوابة ميكن للجن الدائم
لالستماع إىل بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا إما مببادرة من رئيس أحد اجمللسني أو من احلكومة، 

 .من الدستور 64طبقا للفقرة األخرية من الفصل وطنيا هاما، 
االجتماع املشرتك للجن املعنية، ويصدر رئيسا اجمللسني بالغا مشرتكا  حيدد مكتبا اجمللسني تاريخ انعقاد

 .حيدد جدول أعمال  اإلجتماع  ويبلغ إىل أعضاء اللجن املعنية ثم لباقي أعضاء  جملسي الربملان
يف حالة انعقاد االجتماع املشرتك مببادرة من احلكومة أو من جملس النواب أو مببادرة مشرتكة من 

 .وىل رئيس جملس النواب رئاسة االجتماع املشرتكاجمللسني يت
يتوىل رئيسا أو رؤساء اللجن املعنية مساعدة رئيس االجتماع ويقدمون جدول االعمال ومجيع التوضيحات 

 . الضرورية عند االقتضاء
 .يقوم مبهمة املقرر عضو عن كل جلنة من كل جملس 
 .جنتنيجترى املناقشة بعد عرض البيانات املذكورة أمام الل
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 مكرر 171ملادة ا

يف حالة انعقاد االجتماع املشرتك مببادرة من جملس املستشارين يتوىل رئيس جملس املستشارين رئاسة 

 .االجتماع املشرتك

 172 املادة

توخيا لبلوغ النجاعة واحلكامة الربملانية وضمانا حلسن التنسيق بني جملسي النواب واملستشارين، حتدث 

مشرتكة تسمى جلنة التنسيق للنظر يف جممل القضايا اليت تهم العمل املشرتك سواء يف  جلنة برملانية

 . من الدستور 19نطاقه التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسي عمال بروح الفصل 

تعقد جلنة التنسيق اجتماعاتها بدعوة من رئيسي جملسي الربملان جبدول أعمال حيدده املكتبان، ويرأسها 

 .ثل عن كل جملسبالتناوب مم

                                                           
 -  بشأنها( 924/2213القرار رقم ) ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري: 

يف حالة انعقاد االجتماع املشرتك مببادرة من جملس املستشارين يتوىل رئيس جملس املستشارين رئاسة "ا نصت عليه هذه املادة من أنه حيث إن م"     

قرة ، ليس فيه ما خيالف الدستور، ما دام األمر يتعلق باالجتماعات املشرتكة بني اللجان الدائمة للربملان، املنصوص عليها يف الف"االجتماع املشرتك

 "من الدستور 11األخرية من الفصل 
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 اقرتاح مراجعة الدستور: الباب الثامن

 173 املادة

بعد املائة  الثالث والسبعنيجمللس النواب حق اختاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور، وفقا ملقتضيات الفصل 
 .من الدستور

ختيار الدولة، وباميكن أن تتناول املراجعة األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي، وبالنظام امللكي لل ال
، وباملكتسبات يف جمال احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور، وفقا لألمة الدميقراطي

 .هاملائة من اخلامس والسبعني بعدألحكام الفصل 
إن اقرتاح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء جملس النواب ال تصح املوافقة عليه إال 

بعد املائة من  الثالث والسبعنيويت ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس، وفقا ألحكام الفصل بتص
 .الدستور

 174املادة 

مشروع مراجعة بعض الربملان،  ىن يعرض بظهري علالدستورية، أللملك بعد استشارة رئيس احملكمة 
 .من الدستوراملائة ع والسبعني بعد طبقا  ألحكام الفقرة الثالثة من الفصل الرابمقتضيات الدستور 

 .يعقد الربملان اجتماعا مشرتكا بدعوة من امللك
 .وحيضر إىل جانبه رئيس جملس املستشارين االجتماع املشرتك رئيس جملس النواب يرأس

  .بأمينني من كل جملستناط أمانة اجللسة املشرتكة للمجلسني 
 .مشروع املراجعة الذي يوزع على أعضاء اجمللسني بتالوة مضامني االجتماع املشرتكيفتتح الرئيس 
 .باالستماع إىل مداخالت الفرق واجملموعات الربملانية يف كال اجمللسنيمضامني املشروع  يشرع يف مناقشة
   .علنيا برفع اليدجيري التصويت 

 .الربملان ال تتم املصادقة على هذه املراجعة إال مبوافقة أغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم
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 مسؤولية احلكومة أمام  جملس النواب: اجلزء الرابع 
 والتصويت عليه الربنـامـج احلكـومـي مناقشته: الباب األول

 175 املادة

بعد تعيني امللك ألعضاء وجملس املستشارين جمتمعني أمام جملس النواب  رئيس احلكومة يتقدم 
ه، وجيب أن يتضمن هذا الربنامج اخلطوط الرئيسية للعمل احلكومة ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبيق

الذي تنوي احلكومة القيام به يف خمتلف جماالت النشاط الوطين وباألخص يف ميادين السياسة 
من الثامن والثمانني تطبيقا ألحكام الفصل ،والثقافية واخلارجيةوالبيئية االقتصادية واالجتماعية 

 .الدستور

 176 املادة

 :قشة مشروع الربنامج احلكومي وفق املقتضيات التالية تتم منا
املدة الزمنية اإلمجالية حيدد مكتب اجمللس باتفاق مع احلكومة جلسة ملناقشة الربنامج احلكومي  وحتدد 

 .يف إطار اجللسات املخصصة للمناقشة، توزع بالتمثيل النسيب
 .جللسةترفع ا ملشروع الربنامج احلكومي رئيس احلكومةبعد تقديم 

 .داخل أجل ال يقل عن ثالثة أيام وال يتعدى مخسة أيام ملشروع الربنامج احلكوميتتم املناقشة العامة 
 .يعطي الرئيس الكلمة لألعضاء املسجلني للمناقشة

 .للرد على املداخالت األخري رئيس احلكومةالكلمة يف   يتناول
قرتاع العلين برفع اليد أو بالتصويت باال الربنامج احلكومي للتصويتجملس النواب يعرض رئيس 
 .اإللكرتوني

 .تعطى الكلمة للفرق واجملموعات النيابية لتفسري التصويت

األغلبية املطلقة بعد حصوهلا على ثقة جملس النواب، املعرب عنها بتصويت  احلكومة منصبةتعترب 

 .الذين يتألف منهم، لصاحل الربنامج احلكومي ألعضاءل
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 التصـرحيـات والبيانات  أمام جملس النواب: الباب الثاني
 177 املادة

إضافة إىل اجللسات املشرتكة بني جملسي الربملان املنصوص على كيفيات وضوابط انعقادها مبقتضى 
 :هذا النظام الداخلي، يعقد الربملان جلسات أخرى مشرتكة ختصص لالستماع إىل

 التصرحيات اليت يقدمها رئيس احلكومة؛
 اء الدول واحلكومات األجنبية؛خطب رؤس

 .  البيانات اليت يقدمها رئيس احلكومة واليت تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما
 .تنعقد هذه اجللسات جبدول أعمال باتفاق بني مكتيب جملسي الربملان

 .وحيضر إىل جانبه رئيس جملس املستشارينرئيس جملس النواب املشرتكة يرتأس اجللسات 
 :سبة للتصرحيات اليت يقدمها رئيس احلكومة بالن -1

مام جملسي الربملان أو بيانات أتقديم تصرحيات  ىلإرئيسي اجمللسني طلبه الرامي إىل يوجه رئيس احلكومة 
 . الضرورةو باالكتفاء بتقديم الطلب ، عند أباإلعالن عن موضوعها مشفوعا 
ثره إ ىريخ انعقاد اجللسة املشرتكة يصدر علاجمللسني اجتماعا مشرتكا خيصص لتحديد تا رئيسايعقد 

 . بالغ مشرتك
 :بالنسبة للبيانات اليت تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا هاما-2
يوجه رئيس احلكومة إىل رئيسي اجمللسني طلبه الرامي إىل تقديم بيانات أمام جملسي الربملان مشفوعا -

 .باإلعالن عن موضوعها
ثره إ ىعا مشرتكا خيصص لتحديد تاريخ انعقاد اجللسة املشرتكة يصدر علاجمللسني اجتما رئيسايعقد  

 .بالغ مشرتك
 :خطب رؤساء الدول واحلكومات االجنبية  ىلإاالستماع  ىلإبالنسبة  -3

  .املوضوعبالغ يف  عنه اجمللسني اجتماعا مشرتكا يصدر رئيسايعقد 
 .مبقر الربملان ،اجمللسني يئيسأو احلكومة من طرف ريستقبل رئيس الدولة 

 .والرتحيب كلمة االفتتاحيفتتح رئيس جملس النواب اجللسة ويلقي 
 .كلمة اخلتاماملستشارين  يلقي رئيس جملس أو احلكومة األجنبية رئيس الدولة خطاب  إىل بعد االستماع 

 178 املادة

بطلب من ثلث  أوة منه مببادر إما الربملان احلصيلة املرحلية لعمل احلكومة، أماميعرض رئيس احلكومة 

من  111من الفصل  جملس املستشارين طبقا للفقرة األوىل أعضاء أغلبيةمن  أوجملس النواب  أعضاء

  .الدستور

 .يرأس االجتماع  املشرتك رئيس جملس النواب وحيضر إىل جانبه رئيس جملس املستشارين

ا اجمللسني بعقد اجتماع إلصدار بالغ تاريخ انعقاد اجللسة املشرتكة ويقوم رئيس حيدد مكتبا اجمللسني
 .مشرتك يف املوضوع
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 طلـب احلكومـة منـح الثقـة من جملس النواب: الباب الثالث

 179 املادة

ميكن لرئيس احلكومة أن يربط، لدى جملس النواب، مواصلة احلكومة حتمل مسؤوليتها بتصويت مينح 
 .مة، أو بشأن نص يطلب املوافقة عليهبه يف موضوع السياسة العادلي الثقة بشأن تصريح ي

ال يصوت اجمللس إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه الثقة، وال تسحب الثقة من 
إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب، طبقا ملقتضيات أو يرفض النص، احلكومة 

 .من الدستور الثالث بعد املائةصل و الثالثة من الف الفقرتني الثانية
من  الثالث بعد املائةسحب الثقة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية، وفقا ألحكام الفصل  ييؤد

 .الدستور
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 ملتمـس الـرقـابـة: الباب الرابع

 182 املادة

على ملتمس  مسؤوليتها، وذلك باملوافقة  ميكن جمللس النواب أن يعارض يف مواصلة احلكومة حتمل
األعضاء الذين يتألف منهم اجمللس، وفقا  مخسالرقابة، وال يقبل هذا امللتمس إال إذا وقعه على األقل 

  .من الدستور اخلامس بعد املائةألحكام الفصل 
 

 181 املادة

 .عامةيتم إيداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به إىل رئيس اجمللس يف جلسة 
ونشرة اجمللس الداخلية وموقعه  تمس الرقابة وأمساء املوقعني عليه يف احملضريأمر الرئيس بنشر مل

 .اإللكرتوني
 .واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد يف الوقت نفسه نائبة أو نائبال جيوز ل

 .ال ميكن أن يضاف إىل ملتمس الرقابة أو يسحب منه أي توقيع بعد إيداعه

 182 املادة

مناقشة ملتمس الرقابة، وجيب أن تقع هذه املناقشة على أبعد أجل يف اليوم السابع من  حيدد املكتب تاريخ
 .تاريخ إيداع امللتمس

بشرط أن يقع  تها دفعة واحدة تنظم املناقشة يف حالة تعدد ملتمسات الرقابة، وميكن للمكتب أن يقرر مناقش
 .التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة

بة بعد الشروع يف مناقشته من لدن اجمللس، وجيب أن تستمر تلك املناقشة إىل أن ال ميكن سحب ملتمس رقا
 .يقع التصويت

 183 املادة

ال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من لدن جملس النواب إال بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين 
 .منهم اجمللس يتألف 

لة على إيداع امللتمس وال حتسب إال األصوات املؤيدة مللتمس وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كام
 .الرقابة

 .تؤدي املوافقة على ملتمس الرقابة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية
إذا وقعت موافقة جملس النواب على ملتمس الرقابة فال يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه 

 .من الدستور مس بعد املائةاخلاطيلة سنة، وفقا ألحكام الفصل 
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 األسئلة: الباب اخلامس

 184 املادة

وإىل لكل نائبة أو نائب احلق يف توجيه أسئلة كتابية أو شفهية إىل رئيس احلكومة حول السياسة العامة 
 .الوزراء حول السياسات اخلاصة القطاعية للحكومة

تعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل رئيس حتدد باتفاق مع احلكومة جلسة واحدة كل شهر لألسئلة امل
احلكومة، وتقدم األجوبة عنها خالل الثالثني يوما املوالية إلحالة األسئلة على رئيس احلكومة وفقا ألحكام 

   .الفصل املائة من الدستور
 .ختصص نسبة من األسئلة الشفهية للمعارضة ال تقل عن نسبة متثيليتها

املوضوع، وأن ال يهدف إىل خدمة أغراض شخصية أو يتضمن توجيه تهمة  جيب أن يتميز السؤال بوحدة
 .شخصية إىل الوزراء املوجه إليهم السؤال

 185 املادة

 .يقدم السؤال كتابة إىل رئيس اجمللس، موقعا من واضعيه
 .حييل رئيس اجمللس السؤال على احلكومة

إلحالة السؤال عليها من لدن اجمللس، وفقا  ةاملواليجيب أن تدلي احلكومة جبوابها خالل العشرين يوما 
 .الدستور  من املائةألحكام الفصل 

األجل، ميكن لصاحب السؤال أن  ويف احلالة اليت ال تعلن فيها احلكومة استعدادها للجواب بعد انصرام 
 .يطلب تسجيله يف جدول األعمال و تقدميه يف اجللسة املوالية

 .الطلب و تاريخ اجللسة املعنيةخيرب مكتب اجمللس احلكومة بهذا 

  186املادة 

 :تنقسم األسئلة إىل األنواع التالية
 األسئلة الشفهية ؛ .0
 األسئلة اخآنية؛ .1
 .األسئلة اليت تليها مناقشة .9
 األسئلة الكتابية؛ .1
 .األسئلة الشفهية الشهرية املوجهة إىل رئيس احلكومة حول السياسة العامة .1

 

 ةاألسئلـة الشفهي: الفرع األول

 187 املادة

 .يتوىل مكتب اجمللس حتديد الشروط املتعلقة بإيداع األسئلة الشفهية و تبليغها و نشرها
ميكن ملكتب اجمللس أن حيول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو حملي إىل سؤال كتابي بعد إشعار 

ه أو رفضه، و تعترب عدم أجل مثانية أيام ليعلن عن موافقت نائبة أو النائبصاحب السؤال بذلك كتابة، و لل
 .ي إىل كتابيهاملعين باألمر موافقة على حتويل السؤال الشفنائبة أو النائب الإجابة 

 311املادة 

يضع مكتب اجمللس يف مستهل الدورة باتفاق مع احلكومة برناجما عاما يتضمن الربجمة الشهرية 

 .للقطاعات احلكومية اليت ستشملها األسئلة يف كل أسبوع

القطاعات احلكومية على ثالث جلسات على أن يربمج كل قطاع حكومي مرة واحدة يف الشهر على  توزع

 .األقل
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األسئلة الشفهية، : حيدد مكتب اجمللس جدول أعمال األسئلة األسبوعية والذي يتضمن كليا أو جزئيا 

 .األسئلة اخآنية، األسئلة اليت تليها مناقشة

الشفهية اجلاهزة يف جدول األعمال، على أساس الربجمة الشهرية  يقوم مكتب اجمللس بتسجيل األسئلة

املشار إليها أعاله،  وتنظيمها وجتميعها بشكل ميكن كل القطاعات احلكومية املربجمة من اإلجابة عن 

 .سؤال واحد على األقل خالل اجللسة

 .ترتب القطاعات تنازليا حسب عدد األسئلة الواردة يف كل قطاع

 .داخل كل قطاع حبسب وحدة موضوعها وتاريخ إيداعهاترتب األسئلة 

 .توزع قائمة األسئلة املربجمة قبل تاريخ اجللسة بأربع وعشرين ساعة على األقل
 

 189 املادة

 .ألسئلة  النائبات والنواب وأجوبة احلكومة الثالثاءختصص جلسة يوم 
سئلة الشفهية  يف مدة ال تقل عن حيدد مكتب اجمللس الغالف  الزمين املخصص للجلسة األسبوعية لأل

ساعة ونصف وال تزيد عن ثالث ساعات توزع بالتمثيل النسيب بني الفرق واجملموعات النيابية واألعضاء غري 
 .املنتسبني، وجيب أن ال تقل النسبة املخصصة للمعارضة عن نسبة متثيليتها

صصتها لكل سؤال وخترب بذلك رئاسة تقوم الفرق واجملموعات النيابية بتحديد املدة الزمنية اليت خ
 . اجمللس أربعة وعشرين ساعة قبل بداية اجللسة  على أن ال تقل مدة السؤال عن دقيقة واحدة
 .يف حالة عدم إخبار رئاسة اجمللس يف األجل السالف الذكر حتدد تلقائيا دقيقتان لكل سؤال

 .ختصص نفس احلصة ألعضاء احلكومة
احب السؤال وللوزراء املعنيني كامل الصالحيات يف استعمال الزمن املخصص تبقى للنائبة أو النائب ص

للسؤال سواء يف طرحه أو التعقيب على جواب احلكومة بالنسبة ألعضاء اجمللس أو يف اجلواب والرد على 
 .التعقيب بالنسبة ألعضاء احلكومة

املوالية املدرجة يف جدول  ةيف األسئل يعترب الغالف الزمين احملدد سلفا لكل سؤال نهائيا غري قابل للتصرف
 . األعمال سواء بالنسبة ألعضاء اجمللس أو بالنسبة ألعضاء احلكومة

 192املادة 
وال يقبل أي تدخل  األعمال؛يفتتح الرئيس اجللسة باإلعالن عن عدد األسئلة الشفهية املدرجة يف جدول 

 .خارج عن هذا اجلدول

 191 املادة

وإذا حال مانع دون حضوره يف  عليه؛أحد النواب املوقعني إحدى النائبات أو أو  ة أو النائبنائبيقدم السؤال ال
 .اجللسة حيول سؤاله إىل سؤال كتابي

أن يطلب تأجيل سؤاله إىل جلسة الحقة، شريطة أن يتقدم بطلب إىل رئيس اجمللس، بأربع  نائبة أو النائبلل
 .وعشرين ساعة على األقل، قبل انعقاد اجللسة

 192 املادة

أو الوزراء املعنيون باألمر، و يف حالة تغيب الوزير الذي يهمه السؤال  رئيس احلكومةال جييب عن األسئلة إال 
 نائبة أو النائبال تمباشرة ميكن أن ينيب عنه أحد زمالئه من الوزراء، وإذا مل ينب عنه أحدا من زمالئه، خري

 . اجللسة نفسها أو تأجيله إىل اجللسة املواليةاملعين جبواب الوزير بني تقديم سؤاله يف
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 193املادة  

 .خيصص للتعقيبات اإلضافية غالف زمين ال يقل عن مخس احلصة االمجالية جللسة األسئلة الشفهية
خيصص احلق يف التعقيبات اإلضافية على التوالي للنائبات والنواب  غري املنتمني إىل الفريق أو اجملموعة 

 .السؤال( ة)طارحة السؤال ثم لصاحب النيابية 
 .يوزع الغالف الزمين بقرار من مكتب اجمللس

 .ختصص للحكومة حصة مماثلة للرد على  التعقيبات اإلضافية
( ة)عليه وتعقيب صاحب( ة)وجواب الوزير (  ة)تنظم التعقيبات اإلضافية  بعد طرح السؤال من طرف النائب

 : السؤال ، على النحو التالي
 بات إضافية وفق املسطرة املذكورة أسفله؛تعقي -
 السؤال؛( ة)تعقيب إضايف لصاحب  -
 .على جمموع التعقيبات اإلضافية( ة)رد الوزير -

جيب أن تتقيد التعقيبات اإلضافية مبوضوع السؤال وأن تنصب حصريا على جواب احلكومة وأن ال تتعدى 
 .تعقيبا واحدا لكل فريق أو جمموعة نيابية

لسة الكلمة يف إطار التعقيبات اإلضافية بالتناوب بني األغلبية واملعارضة، ابتداء من يعطي رئيس اجل
املعارضة إذا كان واضع السؤال ينتمي إىل األغلبية ، ومن األغلبية إذا كان واضع السؤال ينتمي إىل 

 .اعدة النسبيةاملعارضة، مع مراعاة حقوق النواب غري املنتسبني ألي فريق أو جمموعة نيابية على أساس ق
 .يكون  التدخل يف إطار التعقيب اإلضايف  بإذن من الرئيس

 
 األسئلة اليت تليها مناقشة: الفـرع الثاني

 194 املادة

 .لنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشةلنائبات واميكن ل
اجملموعات الفرق و عندما يتم إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة يف جدول أعمال اجللسة يبلغ الرئيس

 .ذلكبالنواب غــري املنتسبني ويفتح الئحة الراغبني يف املشاركة يف املناقشة، وخيرب احلكومة النيابية و
 .تنظم املناقشة بالتناوب بني األغلبية واملعارضة وعلى أساس قاعدة التمثيل النسيب

والنائبات والنواب غري املنتسبني حتدد احلصص الزمنية للمشاركة من طرف الفرق واجملموعات النيابية 
من هذا النظام الداخلي، و ختصم  141على أن ال خيل ذلك بالشروط املنصوص عليها يف مقتضيات املادة 

 .من احلصة اإلمجالية
 .تبلغ إىل رئيس اجمللس الئحة الراغبني يف املناقشة أربعة وعشرين ساعة  قبل بداية اجللسة

                                                           
 -  بشأنها (924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  (الفقرة الرابعة) 193املادة: 

ل فريق أو جمموعة نيابية ليس فيه ما خيالف حيث إن ما تضمنته الفقرة الرابعة من هذه املادة من أنه ال تتعدى التعقيبات اإلضافية تعقيبا واحدا لك"

 "الدستور، مع مراعاة حقوق النواب غري املنتسبني ألي فريق أو جمموعة نيابية على أساس قاعدة النسبية
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 اخآنيـةاألسئلـة : الفـرع الثالث

 195 املادة

ميكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية آنية تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام 
 .الوطين، وتستلزم إلقاء األضواء عليها باستعجال من قبل احلكومة عن طريق جملس النواب

خلي على األسئلة اخآنية اليت تتعلق من هذا النظام الدا 099و 029جترى املقتضيات الواردة يف املادتني 
أما األسئلة اخآنية املوجهة  022بالقطاعات احلكومية احملددة يف برنامج عمل الدورة املنصوص عليه يف املادة 
 :للوزراء غري املعنيني بالربجمة السالفة الذكر فإنها تنظم على النحو التالي

لكل سؤال ونفس احلصة ( 1)اسئلة وختصص دقيقتان( 9)ال ميكن أن يتجاوز عدد األسئلة اخآنية ثالثة 
 .للحكومة

 196 املادة

ويتفق عند االقتضاء، مع الوزراء املعنيني على برجمة  احلكومة،يبلغ رئيس جملس النواب السؤال اخآني إىل 
 .األسبوعيةالسؤال اخآني واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة لألسئلة الشفهية 

 197 املادة

لس على ختصيص  حيز زمين يف وسائل اإلعالم العمومية ألنشطة اجمللس باتفاق مع يسهر مكتب اجمل
 . احلكومة، مع مراعاة حق املعارضة املنصوص عليها يف الفصل العاشر من الدستور

 

 198املادة 

بطلب يف حالة عدم كفاية املعطيات واإلجابات اليت تقدمها احلكومة ، ميكن للوزير املعين مببادرة منه أو 
من واضع السؤال  الشفوي اإلدالء كتابة بالبيانات اإلضافية إىل رئيس اجمللس الذي يتوىل توجيهها إىل 

 .الفريق أو اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها صاحب السؤال وتنشر باملوقع االلكرتوني للمجلس

  199املادة 

 .وبتعهدات احلكومة خالل أجوبتها يوضع رهن إشارة النائبات والنواب جرد باألسئلة الرقابية
 

 األسئلـة الكتابيـة: الفـرع الرابع

 222 املادة

املتوصل بها  وعدد  يعلن الرئيس يف بداية اجللسة املخصصة لألسئلة الشفهية عن عدد األسئلة الكتابية
ملنصوص عليها يف األسئلة اليت متت اإلجابة عنها وتلك اليت بقيت بدون جواب بعد مرور اخآجال القانونية ا

 .من الدستور 011الفصل 

 221 املادة

 .للربملان  تنشر األسئلة الكتابية، وأجوبة أعضاء احلكومة عنها يف اجلريدة الرمسية

                                                           
 -  بشأنها( 924/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  198 املادة: 
 ما ورد يف هذه املادة من نشر البيانات الكتابية اإلضافية يف املوقع االلكرتوني للمجلس، ليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة نشرهاحيث إن "     

 "أيضا يف اجلريدة الرمسية للربملان
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األسئلة الشفهية الشهرية املوجهة إىل رئيس احلكومة حول : الفرع اخلامس

 السياسة العامة

 222املادة 
 

لة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة إىل رئيس احلكومة، وتقدم أجوبة ختصص جلسة واحدة كل شهر لألسئ
 .من الدستور 011رئيس احلكومة عليها خالل الثالثني يوما املوالية إلحالة هذه األسئلة طبقا للفصل 

  223املادة 
صص للجلسة يف نفس اليوم املخاألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة املوجهة لرئيس احلكومة  تنعقد جلسات

 .األسبوعية لألسئلة الشفهية

 .غري أنه ميكن حتديد يوم آخر باتفاق مع احلكومة

 224 املادة

 : يتضمن جدول أعمال اجللسة املخصصة لألسئلة املتعلقة بالسياسة العامة كال أو بعضا ما يلي
 : األسئلة احملورية اليت ال ميكن أن يتعدى عددها اثنان .3
 ملوضوع يتم طرح السؤال يف حدود دقيقة واحدة لكل من األغلبية واملعارضة؛إذا تعلق األمر بوحدة ا . أ
 يتوىل رئيس احلكومة اإلجابة؛ -
تفتح مناقشة واحدة يف شكل تعقيبات تعطى فيها الكلمة بالتناوب بني فرق األغلبية وفرق املعارضة  -

 ؛(مع مراعاة حقوق النواب غري املنتسبني)واجملموعات النيابية 
 .احلكومة على التعقيباتجييب رئيس  -
 :إذا تعلق األمر بسؤالني يف موضوعني خمتلفني تنظم اجللسة على النحو التالي . ب
 يقدم السؤال األول املربمج يف جدول أعمال يف حدود دقيقة واحدة؛ -
 جييب رئيس احلكومة؛ -
 فرق األغلبية تفتح باب املناقشة يف شكل تعقيبات حول السؤال األول، تعطى خالهلا الكلمة بالتناوب بني -

 ؛(مع مراعاة حقوق النواب غري املنتسبني)وفرق املعارضة واجملموعات النيابية 
 جييب رئيس احلكومة؛ -
 .تسري نفس املقتضيات بالنسبة للسؤال الثاني -
 :تنظم  بالنسبة لكل سؤال على النحو التالي: أسئلة أخرى متعلقة بالسياسة العامة  .4
 يقوم صاحب السؤال بطرحه؛ -
 ئيس احلكومة؛جييب ر -
 تعطى الكلمة لصاحب السؤال للتعقيب؛ -
 .جييب رئيس احلكومة على التعقيب -

 225املادة 

 .يتوىل رئيس احلكومة اجلواب بصفة شخصية على أسئلة النائبات والنواب وعلى تعقيباتهم

 226املادة 

 :الغالف الزمين للجلسة -
 . يرتاوح بني ساعة وساعتنيخيصص جللسة األسئلة املتعلقة بالسياسة العامة غالف زمين

 :تنظيم توزيع الغالف الزمين يف جدول األعمال -
 الغالف الزمين املخصص للجلسة للجزء األول املتعلق باألسئلة احملورية؛( 9/1)خيصص ثلثا -
 .خيصص الثلث الباقي للجزء الثاني من اجللسة املتعلق باألسئلة األخرى-
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 :كيفية استعمال الغالف الزمين -
لكل فريق نيابي استعمال الزمن املخصص له يف اجللسة إما كليا يف اجلزء األول أو كليا يف ميكن -

اجلزء الثاني، أو استعمال حصة منه يف اجلزء األول  والباقي يف اجلزء الثاني مع مراعاة حقوق اجملموعات 
 النيابية والنواب غري املنتسبني؛

مقدمات ومقدمي )اجللسة بأمساء املتدخالت واملتدخلني ساعة قبل انعقاد  12يتم إخبار رئيس اجمللس -
وبالتوزيع الزمين وكيفية استعماله يف إطار املدة الزمنية ( األسئلة واملشاركات واملشاركني يف التعقيبات

 .لكل فريق وجمموعة نيابية مع مراعاة حقوق النواب غري املنتسبني

 227املادة 

 :لسة على الشكل التالياملخصص هلذه اجل الغالف الزمين  يوزع
 نصف احلصة الزمنية اإلمجالية لرئيس احلكومة؛ -
 .يوزع النصف اخآخر مناصفة بني األغلبية واملعارضة -

 . توزع احلصة الزمنية املخصصة لفرق وجمموعات األغلبية على أساس قاعدة التمثيل النسيب فيما بينها
 .فيما بينها حبسب متثيليتها النسبية توزع احلصة الزمنية املخصصة لفرق وجمموعات املعارضة

 .تراعى يف هذا التوزيع حقوق النواب غري املنتسبني
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 لـجان تقـصي احلقـائق:  الباب السادس

 228 املادة

أعضاء جملس النواب جلان نيابية مؤقتة، لتقصي  ثلثبطلب من مببادرة من امللك أو تشكل   جيوز أن
املتعلقة بوقائع معينة أو بتدبري املصاحل أو املؤسسات واملقاوالت احلقائق يناط بها مجع املعلومات 

من الدستور،  السابع والستنيوفق الشروط الواردة يف الفصل  ،العمومية،وإطالع اجمللس على نتائج أعماهلا
 .ويف القانون التنظيمي احملدد لطريقة تسيريها

 229 املادة

 .يق وجمموعة نيابيةمن ممثل عن كل فرتتألف جلان تقصي احلقائق 
 .يتم اللجوء إىل قاعدة  التمثيل النسيب يف توزيع املقاعد املتبقية

سبق أن اختذت ضده إجراءات تأديبية  نائبة أو نائبال جيوز أن يشارك يف أعمال جلنة لتقصي احلقائق كل  
 .من أجل عدم حفظ أسرار جلنة مماثلة

 212 املادة

لس، وعند االقتضاء، اجمل ا، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتبجلان تقصي احلقائق مؤقتة بطبيعته
 .من الدستور السابع والستنيطبقا ملقتضيات الفصل جملس النواب، بإحالته على القضاء من قبل رئيس 

وال جيوز تكوين جلان لتقصي احلقائق، يف وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه املتابعات 
تنتهي مهمة كل جلنة لتقصي احلقائق، سبق تكوينها، فور فتح حتقيق قضائي يف الوقائع اليت جارية؛ و

 .اقتضت تشكيلها
 .مة ملناقشة تقارير جلان تقصي احلقائقاختصص جلسة ع

 .على القضاءالتقارير  إمكانية إحالة هذهجملس النواب يف مكتب يبت 
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 قييمهامناقشة السياسات العمومية وت:  السابعالباب 
 211املادة 

خيصص جملس النواب جلسة سنوية خالل النصف األول من دورة أبريل ملناقشة السياسات العمومية 

 .من الدستور 010وتقييمها وفق الفقرة الثانية من  الفصل 
 

 212املادة 
اسات يهدف  تقييم السياسات العمومية، من خالل إجراء أحباث وحتاليل، إىل التعرف على نتائج السي

والربامج العمومية وقياس تأثرياتها على الفئات املعنية وعلى اجملتمع ومدى حتقيقها لألهداف املتوقعة 
 .وحتديد العوامل اليت أدت إىل بلوغ هذه النتائج

 213املادة 

العمومية املراد تقييمها يف مستهل دورة أكتوبر من كل سنة تشريعية  تحيدد مكتب اجمللس السياسا
 . ء على اقرتاح من رؤساء الفرق واجملموعات النيابيةوذلك بنا

 .بذلك فورا علماتتم إحاطة رئيس احلكومة 

 214املادة 

لرئيس جملس النواب بناء على قرار مكتبه أن يوجه طلبا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أو 
من الدستور  071إىل  060ول من إحدى هيئات احلكامة واملؤسسات  الدستورية املنصوص عليها يف الفص

إلبداء الرأي أو إعداد دراسة أو حبث حول السياسات العمومية احملددة من قبل مكتب جملس النواب واملراد 
 .تقييمها

حتال التقارير املتعلقة باخآراء والدراسات واألحباث املشار إليها أعاله، على اللجن الدائمة املختصة لإلطالع 
 .على مضمونها

 .للحكومة حضور اجتماعات اللجن إذا رغبت يف ذلك ميكن
 .العمومية تتهدف  أشغال اللجن الدائمة إىل حتضري اجللسة السنوية  ملناقشة وتقييم السياسا

 215املادة 

 .مكتب اجمللس تاريخ اجللسة وجدول أعماهلا وتقوم  ندوة الرؤساء بتنظيم املناقشة العامة  حيدد

 216املادة 

اللجن يف جلسة عامة حيددها املكتب، وتعطى فيها الكلمة بالتوالي للفرق واجملموعات  تعرض تقارير
 .النيابية ثم للحكومة ثم للفرق واجملموعات النيابية

 .وقائع املناقشة تقرير عام يتضمن حمضر تضبط أعمال اجللسة يف 
 217املادة 

على أعضاء اجمللس أسبوعني اثنني على  يتوىل مكتب اجمللس تعميم تقارير التقييم املنبثقة عن اللجن
 .األقل قبل انعقاد اجللسة العامة السنوية
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 مراقبة املالية العامة:  الثامن الباب 
 218املادة 

يتوىل جملس النواب القيام مبراقبة املالية العامة وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل السبعني والفقرة 
 .ألربعني بعد املائة من الدستوراألوىل من الفصل الثامن وا

حيدد مكتب اجمللس يف مستهل دورة أكتوبر من كل سنة برنامج مراقبة املالية العامة وجدولته الزمنية 
 .بناء على اقرتاح الفرق واجملموعات النيابية

 219املادة 
ضر هلذا الغرض اجتماعاتها لدراسة الربنامج السنوي للمراقبة وحت تعقد جلنة مراقبة املالية العامة

 .واالستشارات لتفعيل الربنامج السنوي املعروض عليها وحتيلها على مكتب اجمللس ةاألسئل
واالستشارات بناء على قرار ملكتب اجمللس على اجمللس األعلى  ةحييل رئيس جملس النواب هذه األسئل

د املائة من الدستور ومقتضيات للحسابات وذلك وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل الثامن واألربعني بع
 .من هذا النظام الداخلي 111املادة 

 222املادة 
 .تعقد جلنة مراقبة املالية العامة  اجتماعات لدراسة املواضيع  احملددة يف الربنامج السنوي للمراقبة

 .وكل وثيقة أخرى تراها مفيدة وتستند يف ذلك على أجوبة وتقارير اجمللس األعلى للحسابات
 .ضر احلكومة اجتماعات اللجنة حت

حضور اجتماعات اللجنة لتقديم التفسريات  ميكن لرئيس اجمللس األعلى للحسابات أو من ينوب عنه
 .والتوضيحات الضرورية

 :يهيئ املقرر تقريرا يتضمن 
 مداوالت اللجنة؛ -
 خالصات وتوصيات اللجنة ؛-
 .الزمنية املخصصة لذلك التوصيات اليت التزمت احلكومة بتفعيلها وكذا املدة-

تعقد اللجنة اجتماعا، يعرض فيه التقرير ويناق  وتصادق عليه اللجنة وحيال على مكتب جملس النواب 
وإذا قرر املكتب عقد جلسة . من هذا النظام الداخلي  91ضمن القضايا املعروضة عليه وفقا ملقتضيات املادة 

 :عامة، فإن املناقشة تتم على النحو التالي
 لمة املقرر؛ك-
 تدخالت الفرق واجملموعات النيابية؛-
 تدخل احلكومة؛ -
 .تعقيب الفرق واجملموعات النيابية-

 221املادة 
يتضمن التقرير النهائي للمراقبة  تقرير اللجنة ويرفق مبداخالت الفرق واجملموعات  النيابية يف اجللسة 

 .العامة 
 .شر باجلريدة الرمسية للربملانحيال هذا التقرير ومرفقاته على احلكومة وين
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 مقتضيات خاصة: اجلزء اخلامس
 عـالقـة جملـس النــواب باحملكمة الدستورية: األولالباب 

222املادة 

 

ب، عند تشكيل احملكمة الدستورية ألول مرة،  ينتخب جملس النوامن الدستور،  131طبقا ألحكام الفصل 
 .ن يقدمهم مكتب جملس النوابثالثة أعضاء من بني املرتشحني الذي

 .يتلقى مكتب اجمللس األمساء املقرتحة للرتشيح من قبل  الفرق واجملموعات النيابية
 .يعلن املكتب عن أمساء املرتشحني قبل جلسة االنتخاب

 .حدة ىكل مرشح على يتم التصويت عل

 .يتم التصويت  باالقرتاع السري وبأغلبية ثلثي أعضاء اجمللس
 

 223املادة 
قبل إصدار األمر بتنفيذها إىل القوانني أعضاء جملس النواب أن حييلوا  مخسلرئيس جملس النواب أو 

من  الثاني والثالثني بعد املائةملقتضيات الفصل  ا، طبقبت يف مطابقتها للدستورتل احملكمة الدستورية
 .الدستور

 

 عالقة جملس النواب باجمللس  األعلى للحسابات: الثانيالباب 

 224 املادة

يف اجملاالت املتعلقة مبراقبة املالية  املساعدة تقديم  جمللس النواب أن يطلب من اجمللس األعلى للحسابات
وجييب عن األسئلة واالستشارات املرتبطة بوظائف الربملان يف التشريع واملراقبة والتقييم املتعلقة  ،العامة

 .من الدستور األربعني بعد املائةالثامن وطبقا ألحكام الفصل  ،باملالية العامة

   225 املادة

ويكون متبوعا الربملان،  هذا األخري أمام لمجلس األعلى للحسابات عرضا عن أعماللالرئيس األول يقدم 

 .داخل كل جملس على حدة بني أعضائه وبني احلكومة مبناقشة

 .لمجلس األعلى للحساباتحيدد تاريخ انعقاد هذه اجللسة املشرتكة باتفاق مع الرئيس األول ل

 .يعقد جملس النواب جلسة ختصص للمناقشة حبضور احلكومة
 

                                                           
   بشأنها( 929/2213القرار رقم )ليس فيها ما خيالف الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري  222يف شأن املادة: 

ليس فيها حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إجراءات تتعلق بكيفية انتخاب جملس النواب لثالثة أعضاء باحملكمة الدستورية عند تشكيلها ألول مرة، 
م الفقرة الثالثة من ما خيالف الدستور، على أن تراعى نفس اإلجراءات لدى جتديد ثلث كل فئة من أعضاء احملكمة كل ثالث سنوات، وفق أحكا

 من الدستور؛503 الفصل
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 عالقة جملس النواب باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي: الثالث الباب 
 226املادة 

يف مجيع القضايا اليت هلا طابع والبيئي جمللس النواب أن يستشري اجمللس االقتصادي واالجتماعي 
 ، وفق القواعد اليت حيددها القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعيوبيئي واجتماعي اقتصادي
 .من الدستور الثاني واخلمسني بعد املائة ، طبقا ألحكام الفصل والبيئي 

 227املادة 

لدولة حييل جملس النواب مقرتحات القوانني اليت يتقدم بها النواب واليت تضع إطارا لألهداف األساسية ل
للمجلس االقتصادي من القانون التنظيمي  3يف امليادين االقتصادية ويف جمال التكوين، طبقا للمادة 

  .والبيئي واالجتماعي

   228املادة 

والبيئي خبصوص مقرتحات القوانني  جمللس االقتصادي واالجتماعيميكن لرئيس جملس النواب استشارة ا
القتصادي واالجتماعي والسيما الرامية منها إىل تنظيم العالقات بني املتعلقة بالتكوين أو ذات الطابع ا

األجراء واملشغلني واىل سن أنظمة للتغطية االجتماعية، وكذا كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي 
 .والبيئي للمجلس االقتصادي واالجتماعيمن القانون التنظيمي  7أو ثقايف أو بيئي  طبقا املادة 

ريدة الرمسية اخآراء اليت يدلي بها اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي بطلب من جملس تنشر باجل
للمجلس من القانون التنظيمي  36النواب يف املسائل اليت تتعلق به، طبقا للبند الثاني من املادة 

 .والبيئي االقتصادي واالجتماعي

 229املادة 

 جمللس االقتصادي واالجتماعيإعداد دراسة أو حبث  من ا لرئيس جملس النواب أن يطلب إبداء الرأي أو
  .والبيئي طبقا للمادة السابعة  من القانون التنظيمي هلذا األخري

  232املادة 

لرئيس جملس النواب أن يطلب عقد اجتماعات استثنائية للجمعية العامة للمجلس االقتصادي  
 .والبيئي للمجلس االقتصادي واالجتماعيالتنظيمي من القانون  27واالجتماعي والبيئي، طبقا للمادة 

ميكن ألعضاء اللجان الدائمة جمللس النواب املنتدبون هلذه الغاية،أن حيضروا جلسات اجلمعية العامة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي،  بصفة مالحظني، بعد إخبار رئيس اجمللس املذكور، كما ميكن 

من  24لدن جلان اجمللس أو مجعيته العامة إذا ما طلبوا ذلك، طبقا للمادة أن يتم االستماع إليهم من 
   .والبيئي للمجلس االقتصادي واالجتماعيالقانون التنظيمي 

 231املادة  

ميكن لرئيس جملس النواب أن يطلب من رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أن ينتدب أحد 
الدائمة جمللس النواب، وجهة نظر اجمللس االقتصادي واالجتماعي أعضائه ليعرض أمام إحدى اللجان 

من القانون التنظيمي  24والبيئي وشروحاته حول مقرتحات القوانني املعروضة عليه، طبقا للمادة 
 .والبيئي للمجلس االقتصادي واالجتماعي

  232املادة 

من الدستور، يدلي اجمللس  ملائةالثاني واخلمسني بعد اطبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
 .والتنمية املستدامةالعامة لالقتصاد الوطين  التوجهاتبرأيه يف والبيئي االقتصادي و االجتماعي 
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ؤسسات وهيئات اماية احلقوق واحلريات عالقة جملس النواب مب: الرابعباب ال
 كيةوالتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشار واحلكامة اجليدة

  233املادة 

إىل الربملان،  وذلك طبقا تقريرا عن أعماهلا مرة واحدة على األقل يف السنة التالية تقدم املؤسسات واهليئات 
 : ألحكام الفصل الستني بعد املائة من الدستور

 اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؛ -
 مؤسسة الوسيط؛ -
 جملس اجلالية املغربية باخلارج؛  -
 ملناصفة وحماربة مجيع أشكال التمييز؛اهليأة املكلفة با -
 اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري ؛ -
 جملس املنافسة؛  -
 اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛  -
 اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي؛  -
 اجمللس اإلستشاري لألسرة والطفولة؛ -
 .اجلمعوياجمللس االستشاري للشباب والعمل  -

 .تودع التقارير لدى مكتيب جملسي الربملان
حيدد رئيسا اجمللسني بعد مداولة مكتب كل جملس على حدة طريقة مناقشة التقارير بني أعضاء كل 

 .جملس
 .تتم املناقشة مبشاركة احلكومة

 234املادة 

ة أن يطلب من إحدى ميكن لرئيس اجمللس بقرار من املكتب وبناء على طلب من اللجنة الدائمة املعني
املؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الباب الثاني عشر من الدستور إبداء الرأي خبصوص مضامني مشروع 

 .أو مقرتح قانون وفقا للقوانني املنظمة للمؤسسات واهليئات املذكورة

 235 املادة

يف وصالحيات وقواعد سري من الدستور حول تأل 515ل إىل حني صدور القوانني املنصوص عليها يف الفص
من الدستور، يتم العمل باملقتضيات  513إىل  515املؤسسات واهليئات املنصوص عليها يف الفصول من 

القانونية اجلاري بها العمل ذات الصلة واليت ختص عالقة جملس النواب باملؤسسات واهليئات املذكورة يف  
 .هذا النظام الداخلي
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 لسلوك واألخالقيات الربملانيةمدونة ا:  اجلزء السادس

  236املادة 

تهدف مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية إىل ترسيخ القيم الدميقراطية وقيم املواطنة وإيثار الصاحل 
 .العام وتعزيز دور املسؤولية النيابية

ضوابط السلوك وهلذا الغرض حتدد  هذه املدونة املبادئ املؤطرة للمارسة الربملانية وكذا الواجبات و
 .املرتبطة بها

كما تضع اخآليات الكفيلة بإلزام النائبات والنواب على التقيد بتلك املبادئ والضوابط داخل اجمللس 
 .وخارجه

 املبادئ األخالقية العامة: الباب األول 

  237املادة 

اعد التفصيلية املنصوص تشكل املبادئ األخالقية العامة اإلطار املرجعي العام الذي على أساسه حتدد القو
 :عليها يف هذا اجلزء ، وهي كالتالي 

 : إيثار الصاحل العام - (0
جيب على النائبات والنواب  أن يعملوا ملصلحة الوطن واملواطنني  وعلى إيثار املصلحة العامة على كل 

يابية لتحقيق مصلحة  فئوية أو خاصة وجتنب تضارب املصاحل مع مهامهم النيابية وأال يستغلوا مهامم الن
 .مصلحة خاصة وكل منفعة مالية أو عينية هلم أو لذويهم

 : االستقاللية- (1
جيب على النائبات والنواب  أن ال يكونوا يف حالة تبعية لشخص ذاتي أو اعتباري حتول بينهم وبني أداء 

مالي أو غريه  واجباتهم على النحو املبني يف هذا النظام الداخلي، وأن ال يضعوا أنفسهم حتت أي التزام
 .ألفراد أو منظمات قد يؤثر على أداء واجباتهم النيابية

 :املسؤولية وااللتزام  -  (9
أعضاء جملس النواب مسؤولون عن قراراتهم أمام املواطنات واملواطنني ويتعني عليهم أن يبنوا مواقفهم 

 .وتدخالتهم على أسس تتسم بالدقة واملصداقية
 األمانة واالستقامة - (1

وأن  فيهم وإخالص وأن يصونوا ثقة املواطنات واملواطنني أن ميثلوا األمة بأمانة النائبات والنواب جيب على
 .وأن يتصفوا خبصال االستقامة والفضيلة والشرف يعملوا عل تقويتها

جتنب استعمال ألفاظ أو عبارات تنطوي على التهديد أو الرتهيب  أو  كما جيب على النائبات والنواب
 . أو الشتماالستفزاز 
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 قواعد السلوك واألخالقيات الربملانية: الباب الثاني 

 238املادة 

يتوجب على النائبات والنواب التقيد باألحكام واملقتضيات املنصوص عليها يف الدستور وهذا النظام 
 :الداخلي ومن ضمنها املتعلقة ب

لفة، كما هو منصوص عليه يف املادتني احلضور يف أعمال اللجن واجللسات العامة وأنشطة اجمللس املخت-
 . من  هذا النظام الداخلي  92و 62
 من هذا النظام الداخلي ؛ 2كما هو منصوص عليه يف املادة : اإلدالء بالتصريح باملمتلكات -
من هذا النظام  7االمتناع عن استعمال بيان الصفة النيابية يف العمليات اإلشهارية عليه يف املادة -

 الداخلي؛
 من هذا النظام الداخلي؛ 7التصريح بكل نشاط مهين جديد كما هو منصوص عليه يف املادة -
من الدستور  60وفقا ألحكام  الفصل عدم التخلي عن االنتماء السياسي أو الفريق أو اجملموعة النيابية -

 .من هذا النظام الداخلي 01و مقتضيات املادة 

 239املادة 

أو مبساعدة إدارة اجمللس إنشاء موقع إلكرتوني وفق مقتضيات ( ها)أونائب مببادرة منه يتعني على كل نائبة
 :وضوابط حيددها مكتب اجمللس، ويتضمن هذا املوقع املعطيات التالية

 االسئلة الشفوية والكتابية ؛-
 مقرتحات القوانني؛-
 املداخالت يف اجللسات العامة وداخل اللجن الدائمة؛-
 التعديالت؛-
 تقارير ؛ال-
 املهام اخلارجية؛-
 .وأي أنشطة آخرى ذات طبيعة  نيابية-

 242املادة 

 16و 1يتناسب مع االحرتام الواجب للمجلس مع مراعاة املادتني  لباسيتعني على النائبات والنواب ارتداء 
 .من هذا النظام الداخلي

الصحف أو ما اجلرائد ونشغال بقراءة يتعني على النائبات والنواب االمتناع عن التحدث عرب اهلاتف أو اال
 .أثناء سري اجللسات العامة وداخل جلسات اللجن الدائمة  شابه ذلك
 .تناول األطعمة والوجبات داخل اجللسات العامة كما مينع

تسند ملكتب اجمللس مهمة ضبط ومراقبة احرتام هذه القواعد واختاذ اإلجراءات املناسبة يف شأنها ويوجه 
 .للمعنيني باألمروإشعارات  تنبيهاتء عند االقتضا

 241املادة 

وقبل نشرها ، التقيد جنازهم للتقارير إيتعني على مقرري اللجن أو املنتدبني من قبل هيئات اجمللس أثناء 
احلياد واملوضوعية والنزاهة وعدم استعمال املعلومات اليت يتلقونها أثناء تأدية مهامهم النيابية  إال فيما ب

 .م ابتلك امله لقيامبايتصل 

                                                           
 -  بشأنها (924/2213القرار رقم )مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري ليس فيها ما خيالف الدستور  239املادة: 

ني الذي يتعني على كل نائب حيث إن ما نصت عليه هذه املادة من إدراج املداخالت يف اللجان الدائمة والتقارير ضمن حمتويات املوقع االلكرتو "   

من  11إنشاؤه، ليس فيه ما خيالف الدستور، شريطة عدم اإلخالل مببدإ سرية أشغال اللجان املقرر كأصل عام مبقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 

 "الدستور، وعدم نسبة التقارير اليت تصدر باسم اللجنة إىل نائب بعينه
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 242املادة 

كل نائبة أو نائب له مصلحة شخصية ترتبط مبشروع أو مقرتح قانون أو جلنة نيابية لتقصي احلقائق أو 
مهمة استطالعية مؤقتة يوجد يف حالة تضارب املصاحل قد يؤثر على جترده أو استقالليته  خيرب بذلك 

وع أو مقرتح قانون أو القيام مبهمة البحث والتقصي أو رئيس جملس النواب قبل الشروع يف مناقشة مشر
 .مهمة استطالعية أو طرح القضايا املرتبطة بتضارب املصاحل

 243املادة 

استعمال أو تسريب معلومات توجد يف حوزتهم  بصفة حصرية  حصلوا عليها  لنائبات والنوابال حيق ل
 .خصية أو مصاحل فئوية معنيةمبناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف حتقيق مصلحة ش

 

 مقتضيات إجرائية: الباب الثالث 

 244املادة 

إضافة إىل املقتضيات الواردة يف الباب الرابع من اجلزء الثاني من هذا النظام الداخلي، يسهر مكتب اجمللس 
 .على حسن سري تنفيذ وتطبيق مقتضيات مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية

 245املادة 

ن اإلخالل باملقتضيات الصرحية املوكول تطبيقها لرئيس  ومكتب اجمللس، ينتدب مكتب جملس النواب  دو
يف مستهل كل فرتة نيابية عضوا أو أكثر من بني أعضائه للقيام مبهمة التتبع املستمر  وحلسن تطبيق 

اجمللس وإعداد تقرير يف  مقتضيات مدونة السلوك واألخالقيات الربملانية والقيام بتقديم االستشارة ملكتب
 .املوضوع كل سنة تشريعية على األقل

 

 مراجعة النظام الداخلي للمجلس: اجلزء السابع

 246املادة 

تودع مقرتحات تعديل النظام الداخلي مبكتب  النواب؛للنواب حق اقرتاح تعديل النظام الداخلي جمللس 
ت عليها، وفق املسطرة التشريعية املنصوص عليها اجمللس، وحتال على جلنة النظام الداخلي، وتدرس ويصو

 .يف هذا النظام الداخلي

 247املادة 

يشكل اجمللس عند احلاجة جلنة تسمى جلنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر يف مقرتحات التعديالت 
 .املتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس

 كتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرقامل اجمللس وأعضاءتتألف جلنة النظام الداخلي من رئيس 
 .النيابيةواجملموعات 

 .تباشر اللجنة أعماهلا وفق الضوابط املقررة ألعمال اللجان يف هذا النظام

 248املادة 

احملكمة بعد موافقة جملس النواب على التعديالت الواردة على النظام الداخلي، حييلها رئيس اجمللس إىل 
ني التاسع والستني والثاني والثالثني مطابقتها ألحكام الدستور، طبقا ملقتضيات الفصل يف لتبت الدستورية،
 .من الدستور بعد املائة

 249املادة 

ويثبت مع  الرمسية،يف اجلريدة  احملكمة الدستوريةينشر هذا النظام الداخلي بعد البت يف شأنه من لدن 
 .القاضي بالتصريح مبطابقته للدستور الدستوريةاحملكمة هذا النشر نص وتاريخ املقرر الصادر عن 
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