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  تقدمي

  بقلم عبد الواحد الراضي  

   رئيس جملس النواب

هذه الدراسة التحليلية للنظام الداخلي اجلديد لس النواب اليت  تشكل

يزة يف حقل القانون أجنزها السيد النائب رشيد املدور مسامهة متم

الربملاين، اعتبارا ملا تتضمنه من معطيات ترصد مراحل اإلعداد لتعديل 

  النظام الداخلي لس النواب منذ الوالية التشريعية السادسة

، وملا 2007-2002 إىل غاية الوالية التشريعية السابعة 2002- 1997

ام الداخلي حتتويه أيضا من حتليل ملختلف املستجدات اليت متيز النظ

احلايل للمجلس كما مت إقراره يف الوالية التشريعية احلالية بعد مالءمته 

  .  2004 أبريل 28مع قرار الس الدستوري يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

ومن املؤكد أن املهمة األساسية اليت قام ا األستاذ رشيد املدور 

 منذ بداية كمقرر للجنة اليت سهرت على مراجعة النظام الداخلي

 قد مكنت ،عملها إىل عرض نتائجها على الس من أجل املصادقة
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الباحث من اإلحاطة بسياق عدد من التعديالت اليت مشلت النظام 

  .الداخلي وأبعادها

 تتجلى ،ولذلك فإن قيمة هذا العمل باإلضافة جلوانبها التوثيقية اهلامة

شغال التحضريية أيضا يف املستوى التحليلي من خالل استحضار األ

 ومداوالا الغنية يف قراءة املقتضيات ،للجنة مراجعة النظام الداخلي

اجلديدة اليت جاء ا النظام الداخلي احلايل يف ميادين العمل التشريعي 

  .والرقايب

إنين إذ أشيد بأمهية هذا البحث الذي يعترب إضافة متميزة للمكتبة   

ه األحباث سواء من طرف املمارسني الربملانية، أمتىن أن تتطور مثل هذ

 ألن يف تطورها إغناء للممارسة ، أو الباحثني املهتمني،للعمل الربملاين

الدميقراطية مبا تفتحه هذه األحباث من فرص للنقاش حول السبل 

 والرفع املستمر من ،الكفيلة بعقلنة وتأهيل وترشيد العمل النيايب

 يف حتصني الدميقراطية  مردوديته وفعاليته خدمة لطموحات شعبنا

  . والتقدم والتنمية اتمعية الشاملة،وتقويتها

  
  عبد الواحد الراضي            

   رئيس جملس النواب      
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  بسم اهللا الرمحان الرحيم

  املقدمة 
يضع كـل   " من الدستور على أن    44نص املشرع الدستوري املغريب يف الفصل       

، ولكن ال جيوز العمل به إال بعد        من السني نظامه الداخلي ويقره بالتصويت     

  ".أن يصرح الس الدستوري مبطابقته ألحكام هذا الدستور

وتأسيسا عليه، يعترب الربملان املؤسسة الدستورية الوحيدة اليت نص املشرع على           

وجوب وضرورة أن تضع نظامها الداخلي اخلاص ا، وقد توخى املشرع من            

  :هذا املقتضى أمرين أساسيني

ما، إخضاع النظام الداخلي للربملان ملبدأ مراقبة الدستورية، مبا يضمن  أوهل- 

 وعدم خمالفته ألحكام الدستور، ومبا يؤدي إىل عدم جماوزة احلدود املرسومة أ

اإلخالل بالتوازن الذي وضعه املشرع الدستوري بني السلطتني التشريعية 

، اليت تبناها املغرب منذ أول "ةالربملانية املعقلن"والتنفيذية، جتسيدا لفلسفة وفكر 

  . تأسيا بنظام اجلمهورية اخلامسة يف فرنسا1962دستور أقره يف سنة 

 ثانيهما، بيان أمهية النظام الداخلي للربملان، من حيث هو األداة األساسية لتنظـيم              -

 وتقنني العالقـات بـني الفـاعلني        ولضبط ,لمجلسل الداخلي العملوحسن سري   

يـضمن حقـوق    و، األغلبية واملعارضـة يف املعادلة بنيقق التوازن   حيمبا  السياسيني،  
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 اجلـزاءات هلا   يضع املخالفات، و  يبني و ، الواجبات حيددكما أنه    ،األقليات الربملانية 

  .حيتكم إليه لفض الرتاعات واخلالفاتوأخريا وليس آخرا ، والعقوبات

ـ          داخلي وأقـره   وتطبيقا هلذا املقتضى الدستوري، وضع جملس النواب نظامه ال

، ومنذ ذلك احلني عرف     1962 يف ضوء دستور     1963بالتصويت أول مرة سنة     

النظام الداخلي للمجلس عددا من املراجعات والتعديالت، ليواكب التطورات         

  .الدستورية والسياسية اليت عرفها املغرب

 2004وتعترب املراجعة اليت خضع هلا النظام الداخلي لس النـواب يف سـنة              

 مل تكن استجابة للمراجعة الدسـتورية       - وألول مرة  -ا، من حيث كوا   أمهه

 ولكنـها كانـت   ،1998، حيث إن عملية املالءمة تلك متـت يف        1996لسنة  

تستهدف إدخال إصالحات جوهرية وفق رؤية شاملة متبصرة تواقة لتطـوير           

لـى  سري الس الداخلي، ع   الرفع من مستوى    ، و والرقي به  الربملايننظام العمل   

مستويات حسن تدبري الوقت يف التبادل املكوكي ملشاريع ومقترحات القوانني          

بني السني، وعقلنة املناقشات ورفع مستواها وتفـادي تكرارهـا بينـهما،            

، ا استجد من الوقائع واألحداث     أجوبة مل  دومعاجلة عدد من االختالالت، وإجيا    

ربملانية املغربية، اليت نتجت عـن      وتقنني األعراف والتقاليد اإلجيابية للممارسة ال     

  .الثنائية الربملانية وجتربة التناوب الدميقراطي

معامل الرؤية الناظمة وكـذا     ووقد كان يل شرف املسامهة يف وضع األسس النظرية          

املقترحات العملية هلذه املراجعة، مث مواكبة مسريا، باعتباري مقررا سـواء للجنـة             

 1999 أكتوبر   21اخلي اخلاصة، منذ يومها األول، بتاريخ       اإلعداد أو للجنة النظام الد    

 تاريخ املصادقة   2004 أبريل   15 إىل غاية    2002-1997يف الفترة التشريعية السادسة     
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 م د بـشأن النظـام       04/561على تعديالت املالءمة مع قرار الس الدستوري رقم         

  .2007-2002الداخلي اجلديد يف الفترة التشريعية السابعة 

د قادتين هذه املسؤولية إىل البحث يف األسس العلمية والنظرية اليت تؤطر األنظمـة            وق

الداخلية للمؤسسات التشريعية، والدراسة املقارنة مع أنظمة داخلية ـالس نيابيـة            

خمتلفة أوربية وعربية، ورصد التطورات اليت عرفها النظام الداخلي لـس النـواب             

 مراقبة الدستورية اليت صدرت بشأنه سواء من لـدن          املغريب، مث فحص مجيع قرارات    

  .1998 إىل 1963الغرفة الدستورية أو الس الدستوري منذ 

هذه املسرية بينت يل أن املعرفة باألسس املرجعيـة والتطـورات والظـروف             

 ويف مقدمتها   ،التارخيية وأسباب ورود النصوص القانونية املنظمة للعمل الربملاين       

 لس النواب هي الكفيل بالتفاعل االجيايب مع النصوص املنظمة          النظام الداخلي 

  .منجزات أكثرمردودية أفضل و أرقى و برملانيةارسةمن أجل مم

النظام الداخلي لـس    " وتأسيسا على ما سبق، رأيت أن أضع هذا الكتاب،        

، وقد حاولت أن أمجع فيه كل ما يتعلق بالنظام الداخلي           "النواب دراسة وتعليق  

ديد لس النواب، دراسة وحتليال وتعليقا وشرحا، مسامهة يف بناء املعرفـة            اجل

  . املشار إليها سابقا، من أجل الرقي بالعمل الربملاين وتطويره والنهوض به

  :وهو ينقسم إىل فصلني وملحق

، عبارة عن دراسة لإلطار العام الذي أعد فيـه هـذا النظـام              الفصل األول 

  : كما يلي،مباحث من خالل مخسة ،الداخلي

 املبحث األول، تناول أسس الرؤية الناظمة اليت حكمت تعديل النظام الداخلي           

السابق، وقد تضمن مطالب مخسة، األول، الثنائية الربملانية وضـرورة تقـنني            

التنسيق بني السني، والثاين، جتربة التناوب الـسياسي والظـواهر الربملانيـة            
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النظام الداخلي السابق واحلاجـة إىل التعـديل،        اجلديدة، والثالث، اختالالت    

والرابع، اخلطاب امللكي والدعوة ملراجعة النظام الداخلي، واخلامس، أهـداف          

  .التعديل ومميزاته

املبحث الثاين، وهو عبارة عن تسجيل دقيق ليوميات النظام الداخلي من خالل            

 1997/2002لسادسة   يوثق يومياته يف مرحلة الفترة التشريعية ا       ،مطلبني، األول 

 تاريخ اخلطاب امللكي للمغفور له امللك احلسن الثاين مبناسبة          1998 أكتوبر   9من

افتتاح الدورة األوىل للسنة التشريعية الثانية، الذي دعا فيه إىل املالءمـة بـني              

 2001 شـتنرب    20النظامني الداخليني لس النواب وجملس املستـشارين، إىل         

قشة املشروع األول يف جلنة العدل والتشريع، بـسبب         تاريخ توقف دراسة ومنا   

انتهاء مدة االنتداب النيايب لتلك الفترة،  والثاين تسجيل ليومياتـه يف مرحلـة              

 من تاريخ أول اجتماع ملكتب الس       ،2007 /2002الفترة التشريعية السابعة      

خلاصـة   تاريخ تشكيل جلنة النظام الداخلي ا      2003 يناير   8بعد تشكيله بتاريخ    

 25اليت كلفت بدراسة ومناقشة املشروع يف صيغته الثانية املتطورة واملنقحة إىل            

 م د، بـشأن     04/570 تاريخ صدور قرار الس الدستوري رقـم         2004ماي  

 م د، يقـضي مبطابقتـها ألحكـام         04/561تعديالت املالءمة مع قراره رقم      

جلديد لـس النـواب     الدستور، وهو القرار الذي أصبح به النظام الداخلي ا        

  .مطابقا للدستور يف مجيع مواده

 هذا التعديل شكال ومضمونا، وقد ركـز        معاملاملبحث الثالث، خصص لبيان     

فيه الكالم على التعديالت النوعية اليت مهت مثانية مواضيع أساسـية، تاركـا             

  .التفصيل إىل حني عرض النظام الداخلي املعدل
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    م د الصادر بشأن     04/561لس الدستوري رقـم    املبحث الرابع تناول قرار ا 

 بالدراسة والتعليق،   2004 يناير   29النظام الداخلي املعدل املصادق عليه بتاريخ       

حيث مت إبراز مدى التطور الذي حصل على مستوى ممارسة وضـع النظـام              

الداخلي لس النواب من حيث االخنفاض القياسي لعدد املالحظـات الـيت            

الدستورية، حيث إا يف هذه املراجعة  مل جتاوز أربعة مـواد            تصدر عن مراقبة    

قضى الس الدستوري مبخالفتها للدستور، واحدة منها مكررة، وقد بينت أن           

ثالثة مواد منها مل نسلم فيها للمجلس الدستوري بصواب اجتهاده القضائي يف            

  .شأا

 الـس   املبحث اخلامس، خصص لعرض نصوص تعديالت املالءمة مع قـرار         

الدستوري املشار إليه سابقا، ويوميات مناقشتها ودراستها والتصويت عليهـا،          

  .وكذا نص تصريح وقضاء الس الدستوري الصادر بشأا

، فقد عرض فيه نص النظام الداخلي اجلديد لـس النـواب     الفصل الثاين أما  

ـ           تور، املصادق عليه والذي صرح الس الدستوري مبطابقته ألحكـام الدس

مصحوبا بتعليقات وشروح تتعلق مبـواده، مـن حيـث بيـان مـستجداا        

والتعديالت اليت أدخلت عليها، مع اإلشارة إىل أسباب ورودها، ومقارنتها مع           

مواد النظام الداخلي السابق، وأحيانا إىل التطور الذي عرفته بعض املواد منـذ             

 بعض املواد فإا تذيل     ، وبالنسبة إىل  1963أول نظام داخلي لس النواب سنة       

بيان املراد منها، وأحيانا أخرى بتدقيق مـسطرة تنفيـذها وكيفيـة            وبتفسري  

  .تطبيقها

 فقد أدرج فيه نص النظام الداخلي اخلاص بالقواعد املطبقة علـى            امللحق،وأما  

حماسبة جملس النواب، الذي تعترب هذه هي املرة األوىل اليت يوضع فيهـا هـذا               
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 تاريخ  1963غم من كون النص على ضرورة وضعه، كان منذ          النظام، على الر  

وضع أول نظام داخلي لس النواب، وكذا نص القرارين الـصادرين عـن             

الس الدستوري بشأن النظام الداخلي اجلديد لس النواب، توثيقـا هلمـا،            

  . وحىت يكونا مرجعا يف بيان دستوريته

 أول كتاب عمـل     -ما أحسب  في -وأخريا، فإن هذا الكتاب، من حيث هو        

على دراسة وحتليل النظام الداخلي لس النواب، ليس إال خطوة على الطريق،            

ولبنة أوىل يف صرح مشروع ثقايف يتطلع إىل املسامهة يف تأسيس وبناء وتعميم             

  . ثقافة برملانية مغربية

  .واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 

  رشيد املدور       
  28-02-2005  
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  الفصل األول

  الرؤية الناظمة 

  لتعديل النظام الداخلي 

  لس النواب
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  املبحث األول

  الرؤية الناظمة للتعديل 
  الدواعي واألسس

 

 من حيث هي نقلة نوعيـة يف     1997/2002السادسةلقد كانت الفترة التشريعية     

به من خصوصيات وما انفردت به      مبا متيزت   و،   املغريب تعزيز الصرح الدميقراطي  

  حمكا حقيقيا الختبار مـدى جـودة        دستورية وسياسية  من أحداث وتطورات  

، حيث أظهرت   1998 أبريل    14لس النواب املؤرخ يف      الداخلي نظامالوجناعة  

املمارسة عددا من اختالالت النظام الداخلي  ونواقصه، وجـاءت اخلطـب            

 ثالث مرات على التوايل لتؤكد بعضا من تلك         امللكية يف افتتاح السنة التشريعية    

 وتدعو إىل تنقيحه وتعديله، وجمموع هذه العوامـل جعلـت مـن             ،الشوائب

مراجعة النظام الداخلي لس النواب وتعديله ضرورة حتمية، ووفقا مـوع           

تلك املعطيات تشكلت رؤية نسقية متكاملة حددت أهداف التعديل وأسـس           

 :  القول يف هذا املبحث إىل املطالب التاليةاملراجعة، ومن مت سنفصل

  املطلب األول، الثنائية الربملانية وضرورة تقنني التنسيق بني السني،  •

  املطلب الثاين، جتربة التناوب السياسي والظواهر الربملانية اجلديدة،  •

  املطلب الثالث، اختالالت النظام الداخلي السابق واحلاجة إىل التعديل، •

 رابع، اخلطاب امللكي والدعوة ملراجعة النظام الداخلي،املطلب ال •

  .املطلب اخلامس، أهداف التعديل ومميزاته •
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  املطلب األول

   الربملانيةالثنائية
  وضرورة التنسيق بني السني

:  يتكون من غـرفتني    1996 منذ التعديل الدستوري لسنة       املغريب الربملانأصبح  

باالقتراع املباشر ملدة مخـس سـنوات،       جملس النواب وينتخب مجيع أعضائه      

وجملس املستشارين وينتخب أعضاؤه باالقتراع غري املباشر ملدة تسع سـنوات،       

 علـى  تتباينـان االختصاصات، لكنـهما    و تكادان تتماثالن يف املهام   غرفتان  

، متاثل من جهة وتباين من جهة أخرى، نتج         مستوى البنية والنوعية والتشكيلة   

التفاوت واالختالف بني النظـامني      اهر السلبية، من أبرزها   عنهما عدد من املظ   

الداخليني للمجلسني، خاصة على مستوى املسطرة التشريعية، يف جانبها املتعلق          

بعملية التبادل املكوكي للنصوص التشريعية بني الغرفتني، حيث كـان التعثـر            

ب التنسيق  واالرجتال وضياع الوقت السمة األساسية هلذه العملية؛ كما أن غيا         

بني السني على مستوى األسئلة الشفوية جعل مشهدها األسبوعي موسـوما           

بالتكرار املرهق ألعضاء احلكومة، واململ واملنفر للربملـانيني أنفـسهم قبـل            

املشاهدين املتابعني لتلك اجللسات عرب اإلذاعة والتلفزة، ناهيك عن ما كـان            

 على شكليات برتوكوليـة،     لسني بني إدارة ا   زايدةمويقع أحيانا من تعصب     

رفـع مـستواها    و عقلنة املناقـشات  "  أمام ةشكلت عوائق حقيقي   وهذه أمور 

  ∗".وحسن تدبري الزمن املخصص هلا وتفادي تكرارها

                                                           
   1999  أكتوبر08اجلمعة  اريخمقتطف من خطاب جاللة امللك حممد السادس مبناسبة افتتاح الربملان بت  ∗
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هذا، وعلى الرغم من التعديالت اليت عرفها النظام الداخلي عند بداية الفتـرة             

 وصادق عليها جملس النواب     ،1996التشريعية للمالءمة مع املراجعة الدستورية      

، فإن ما ظهر  من تفاوت واختالل يف العمل الداخلي           1998 دجنرب   14بتاريخ  

مبنطق الثنائية الربملانية، ووفقا للرؤية املغربية اخلاصة، استدعى ضرورة املالءمـة           

 .والتنسيق بني النظامني الداخليني لكل من جملس النواب وجملس املستشارين

  املطلب الثاين

   السياسي التناوبربةجت
  والظواهر النيابية اجلديدة

ألول مرة يف املغرب، متكن نتائج االنتخابات التشريعية أحزابا معارضة مـن             

 سياسـيتني   جبـهتني  قيادة ائتالف حكومي، أفرز مشهدا سياسيا يتألف من       

 يف  جناحهما تتمتعان بقدر كبري من احلماس إلثبات قدراما وتأكيد          ،واضحتني

 جهة األغلبية وحكومتها من جهة واملعارضة من        ،عني اجلديدين لكل منهما   املوق

  .ثانية

 موقعهـا و متمرسة على العمل النيايب   و جتربة طويلة يف املعارضة      هلا النيابية   فاألغلبية

 ،قتراحيـة االاجلـدال أومـن قوـا       و املناقشة على    من قدرا  اجلديد مل يضعف  

 جتربة التناوب وقد كانت لـذلك       بإجناح أكثر    كانت معنية   املسنودة ا،  واحلكومة

وكـان يف    املرحلة كان ثريا     هذهجتليات حيث إن اإلنتاج التشريعي للحكومة يف        

  . يف شكل مدونات قانونية ذات احلجم الكبري،جزء مهم منه

 يف موقعهـا    مهمتـها  النيابية مل تكن أقل حرصا منهما على إجناح          واملعارضة 

  .وات يف األغلبيةبعد أن ظلت لسن، اجلديد
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 على اشتغل ، سياسي جديد  فاعل بدخول إن املشهد النيايب حينئذ متيز أيضا        مث

اجلدية واملثابرة مـن أجـل أن       وباحلماس  اجلبهتني معا وكان هو اآلخر يتمتع       

  .أفضليكون أداؤه 

 هذه العوامل جمتمعة جعلت جملس النواب يعرف نشاطا متميزا وحيويـة            كل 

  :مؤشراا هذه بعض ، مسبوقة وفاعلية غريملحوظة

سؤاال أي بزيادة   12197خالل تلك الفترة بلغ      أن عدد األسئلة اليت قدمت     •

 . سؤال على الفترة اليت قبلها4800

 نـصا أي   198أن عدد النصوص التشريعية اليت صادق عليها الس بلغ           •

 على الفترة اليت قبلها، وعـدد التعـديالت الـيت           ا تشريعي ا نص 36 بزيادة

 .مت ا خمتلف الفرق النيابية على تلك النصوص كان مرتفعاتقد

 اسـتثنائية،  راتدوثالث   عادية و  تسع دورات  ، دورة 12 بلغ   عدد الدورات أن   •

 عقد الـس  ،حىت إنه ليخال للمالحظ أن جملس النواب كان يف دورة مفتوحة 

 . جلسة على الفترة اليت قبلها74 جلسة عمومية بزيادة 315خالهلا 

  .  يف نتائجها شأوا كبريا ألول مرة تقصي احلقائق بلغتجلنة تشكيل •

ألول مرة يف تـاريخ     و الربملانية الذي عرف طريقه يف سابقة        احلصانة ملف •

  .التصويت يف اجللسة العامةو املناقشة إىلالربملان املغريب 

، وانتقال بعضهم أكثر من مرة من فريـق آلخـر،            النواب ترحال ظاهرة •

 . السأجهزة استقرارسلبا على ت وهذه الظاهرة أثر

ظاهرة املشادات الكالمية، واحلدة يف اخلطاب بني األغلبيـة واملعارضـة،            •

والتنابز باأللقاب وتبادل االامات، وما ينتج عنـها مـن حالـة عـدم              
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االستقرار يف نظام القاعة، وعدم انضباط بعض النواب للرئاسة يف عملـها        

 ..للجلساتعلى ضبط واحترام النظام العام 
**** 

من ضـرورة التنـسيق بـني         الربملانية وما أفرزت   الثنائية إنويف األخري، ف  
 مـن احليويـة والنـشاط الرقـايب        خلقـت  وجتربة التناوب وما     ،السني

وأخـضعاه  ،  حقيقي وضعا النظام الداخلي للمجلس أمام حمك        ،والتشريعي
  : حيثلتجربة واقعية

ألقضية ما مل يكن للمجلس سابق عهد       واملستجدات وا   الوقائع من أحدثا -
   معاجلتها، لتنظيمها وأحكام خاصةاجتهادا تشريعيا ووضع  تطلب مما ،به
 اليت  ه واختالالت  من نقائص النظام الداخلي للمجلس وشوائبه      عددا أفرزا -

  . استوجبت التصحيح واملراجعة

  املطلب الثالث

  اختالالت النظام الداخلي السابق

 عديل واحلاجة إىل الت

 النظام الـداخلي     اختالالت مت الكشف على عدد من     ،وتأسيسا على ما سبق   

 :ندرجها كما يلي  ونواقصه،1998 دجنرب 14املصادق عليه يف 

 بـسبب   املطروحـة،  ت اإلشكاال ن ع اليت جتيب إىل املواد    صعوبة الوصول  .1

 البناء والتصميم والتوزيع علـى      بسبب غياب منهجية   وتكرارها، و  كثرة املواد 

عـدم  باإلضافة إىل  لألمور، املنطقي والواقعي وحدة املوضوع والتسلسل   ساسأ

 .  عليها دالة فرعيةوجود عناوين
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 الـصياغة   بسبب أن  املراد،   الداللة على  غموض العبارة وعدم وضوحها يف     .2

 تكن تتوفر  على عناصر  البيان  والبالغـة  والفـصاحة               اللغوية يف عمومها مل   

 لغة النظام    عن الفرنسية   ترمجة حرفية    مترجم  يف أغلبه  نصل حيث  إن  ا     ،العربية

وغموض   يف األسلوب  ، مما  أدى  إىل ركاكة      الداخلي للجمعية الوطنية بفرنسا   

 .يف العبارة، وقد نتج عن ذلك كله تضارب يف التفسري واختالف يف التأويل

 ممـا أدى إىل    احترامهـا،    تعقد املساطر التنظيمية املنصوص عليها وصعوبة      .3

طلبا لليسر والسهولة والسرعة، وقد أمثـر هـذا           جماوزا عمليا، لتوافق على   ا

التوافق أعرافا وتقاليد برملانية تراكمت من خالل املمارسة، فأصبح من الواجب           

 . تقنينها وتوثيقها والنص عليها يف النظام الداخلي للمجلس

حلضور والغياب   من مثل ا   ، التنظيمية ت اإلشكاال املنطق السليب يف معاجلة بعض     . 4

 جند يف املادة األوىل منـه       ،يف اجللسات العمومية واللجان، ففي الباب السابع مثال       

 مجلة صادمة تقرر حق النواب يف عدم احلـضور، دون أن تـنص علـى     163رقم  

للنواب احلق يف أن يعتذروا عن حضور جلـسة         "إلزامية ووجوب احلضور هكذا،     

فكانت الصياغة بذلك     وجوب احلضور،  ولن جند مادة واحدة تنص على     " عمومية

يف احلني أن منطق التنظـيم وحـسن     وهو استثناء، له تقعد للغياب وتؤصل   وكأا

التسيري والتدبري يقتضي النص على وجوب احلضور أوال من حيث هو أصل جيـب         

 . تقعيده وتقنينه، مث بعد ذلك النص على املقتضيات املتعلقة بالغياب

 مل يسبق    حمشوا مبواد تعاجل إشكاليات افتراضية     النصحيث كان   الالواقعية،   .5

لواقع التجربة   ال متت    أن وقعت يف املمارسة وال يتوقع حدوثها، من حيث إا         

 من مثل املقتضيات املتعلقة بتنظيم التنازع بني        ،واملمارسة الربملانية املغربية بصلة   

 .جلنتني أو أكثر حول أيها أحق بدراسة نص تشريعي ما
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 مثـل الـس االقتـصادي        التطـورات الدسـتورية     بعض ايرةعدم مس  . 6

 . مثل االقتراع بنظام الالئحةوالسياسيةواالجتماعي، 

، مثل كيفية جتـسيد     ما استجد يف جمال املمارسة الربملانية     عدم اإلجابة على     .7

 أو  العالقة وتنظيمها وتنسيقها بني الغرفتني، جملس النواب وجملس املستشارين،        

 .ظاهرة انتقال النواب من فريق إىل فريق كيفية احلد من

عدم تعديل املواد املنتقدة من الس الدستوري يف قراره الصادر بـشأا،             .8

حيث إن االحترام الواجب للدستور يستوجب املبادرة واإلسـراع بتعديلـها           

 .ملالءمتها مع قرارات مراقبة الدستورية بشأا

، للربملان  الداخليني نظامنيالمة بني   ء املال االختالالت، وحتقيق   هذه إن معاجلة 
، وتقـنني األعـراف     وإجياد أجوبة على ما استجد من الوقائع واألحـداث        

 جعل مـن مراجعـة النظـام        والتقاليد اإلجيابية للممارسة الربملانية املغربية،    
الداخلي لس النواب مراجعة شاملة أمرا ضروريا ال مندوحة عنه من أجل            

   . الربملاين والرقي بهالرفع من مستوى العمل

  املطلب الرابع

  اخلطاب امللكي والدعوة ملراجعة النظام الداخلي 

تسجيل حالة عدم املالءمة بني النظامني الـداخليني  أن بيانه،  اجلدير بالذكر   من  

تـهما  الـدعوة إىل مراجع   ولسي الربملان جملس النواب وجملس املستشارين،       

 النواب،   الداخلي لس   ملف مراجعة النظام   للمالءمة بينهما، وكذا تسريع فتح    

 ، باإلضافة إىل حتديد التوجهات العامة هلذا التعديل،       دخل حيز التنفيذ  ت وجعلها
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 من   مبناسبة افتتاح الدورتني األوليتني     الساميني  امللكيني  اخلطابني جاء يف هو ما   

  :السنتني التشريعيتني للربملان 

يف افتتاح السنة التشريعية الثانية من       احلسن الثاين    امللكاألول هو خطاب     •

والنقطة :"راهث حيث قال طيب اهللا      ،1998 أكتوبر   9 بتاريخ   الفترة السادسة 

اليت أريد أن أثري انتباهكم إليها أعضاء السني املوقرين هـي إن كـان              

باإلمكان يف هذه الـدورة وبكيفية سريعة أن تالئموا أكثر ما ميكن بـني             

 لس النـواب وجملس املستشارين، فإذا أنتم وصلتم        نييالقانونني الداخل 

إىل نتيجة إجيابية يف هذا املوضوع ويف هذا امليدان فسيكون ذلك خطـوة             

إجيابية ستسهل علـى اجلميع برملانا وحكومة العمـل للنظـر جـديا يف         

 جيب أن يكون التبادل املكوكي للقـوانني        الوقت؛القوانني وبدون ضياع    

طا جبميع الشروط وجبميع الوقائيات حىت يكون يف أحسن         بني الغرفتني حما  

وهذا شيء يتعلق حبسن إرادتكـم       ،ما ميكن وحىت مير على أحسن ما يرام       

  ". ولن تبخلوا حبسن إرادتكم على بلدكم العزيز

 يف افتتاح الـسنة التـشريعية       ،الثاين خطاب جاللة امللك حممد السادس     و •

 حيث أشار إىل التـأخر  1999 أكتوبر 8، بتاريخ الثالثة من الفترة السادسة 

يف تنفيذ ما سبق للملك احلسن الثاين أن دعا إليه، من العمل على تنقـيح               

 النظامني الداخليني للربملان، وأبرز بعضا من اختالالت العمـل الربملـاين،          

 فإننا ننتظر من الغرفتني تنقيح تنظيميهما الداخليني        " :حيث قال حفظه اهللا   

ا عن طريق جلان مشتركة اعتبارا منا أما ليسا برملـانني           مع التنسيق بينهم  

لكن غرفتان لربملان واحد ينبغي العمل فيه على عقلنة املناقشات          ومنفصلني  

حسن تدبري الزمن املخصص هلا سـواء       وتفادي تكرارها   ورفع مستواها   و
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منجزات أكثر  وأو اجللسات العامة تطلعا ملمارسة أرقى        يف أعمال اللجان  
".  

السادس يف خطاب افتتاح السنة التشريعية األخرية         عاد جاللة امللك حممد    وقد •

 أعـضاء    عن مدى قيام   ليتساءل ،2001 أكتوبر   12 بتاريخ   من الفترة نفسها،  

 مشريا من طرف خفي إىل التـأخر        ،م على الوجه األمثل مبسؤوليا    السني

  ودعـا  خليني للربملـان،  غري املربر يف إجناز املالءمة املطلوبة بني النظامني الدا        

 ،الستخالص العرب مما شاب هذه الفترة التشريعية من أوجه القصور"الربملانيني 

  ". واالختالالت الشوائب كل من مؤسساتنا  حتصني على للعمل

 وتأسيسا على االخـتالالت     هديها،وعلى ضوء التوجيهات امللكية السامية      
 أفرزا نتـائج االنتخابـات      بعني االعتبار املستجدات اليت   املسجلة، وأخذا   

، تـشكلت رؤيـة نـسقية       التشريعية األخرية وفق نظام االقتراع بالالئحة     
متكاملة أطرت هذا التعديل من خالل أهداف واضحة جعلته يتميـز عـن             

  . أهلته ألن يكون األول من نوعهتمبميزا    سابقيه

  ملطلب اخلامسا

 أهداف التعديل ومميزاته

  الفرع األول

 شرة للتعديل األهداف الع

 ترشيده،واالجتاه حنو عقلنة العمل النيايب  .1

 التشريعي،والرفع من مستوى أداء النواب الرقايب  .2

 تسريع وترية العمل،وتدبري الزمن  .3

 مرونة املساطر ووضوحها، .4
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 تفادي التكرار بني السني، .5

 )التسمياتوضبط اآلجال (  النظامني الداخليني للمجلسنيمالءمة .6

  السني، التنسيق بنيتقنني .7

 املايل للمجلس،التدبري شفافية التنظيم اإلداري و .8

التجربة عـدم   ب ثبتتركيزها وحذف ما    واختصارها  وإعادة صياغة املواد     .9

 إمكانية تطبيقه،

 .التسلسل الواقعيوترتيب املواد على أساس وحدة املوضوع  .10

  الفرع الثاين

   مميزات التعديل

ب الربملانيني، خاصة منهم األعـضاء      اعترب التعديل يف نظر العديد من النوا      
السابقني الذين عايشوا التعديالت السابقة، وكذا بعض أسـاتذة القـانون           
الدستوري املعنيني بتدريس موضوع النظام الداخلي، أن هذا التعديل هـو           
أول تعديل من نوعه عرفه النظام الداخلي لس النواب، وأحسب أن الذي            

  :مميزات وخصائص، أمجلها كما يليجعله كذلك هو ما متيز به من 
األبواب والفـروع   ومن حيث إنه مراجعة شاملة لكل األجزاء        : أوال  

تعديالت هو   إمنا   ،، يف حني أن الذي كان يقع من قبل         شكال ومضمونا  املوادو

خاصة مع التعديالت واملراجعات الدسـتورية       املالءمة،جزئية انتقائية من أجل     

  . تصحيحية إصالحية شاملة ناظمةستند إىل رؤيةختص مواد بعينها، دون أن ت

، فقد بدأ اإلعداد لـه      من حيث الوقت والزمن الذي استغرقه     : ثانيـا

يف اية الدورة الثانية من السنة الثانية يف الفترة التشريعية السادسة، وبالـضبط             

 التاريخ الذي قرر فيه مكتب الس تشكيل جلنـة مـن            1999 يوليوز   29يف  
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عداد مقترحات يف شأن مراجعته، لكن املصادقة عليه مل تـتم إال يف             أعضائه إل 

اية الدورة األوىل من السنة الثانية من الفترة التشريعية السابعة،وبالـضبط يف            

  أغلـب   يف حني أن   ، وهو ما يعادل أربع سنوات وستة أشهر،       2004 يناير   29

 . التشريعيةالفترات السابقة كانت تقع على عجل عشية افتتاح راجعاتامل

تعديل مؤسس على رؤية واضحة نسقية ومتكاملة       من حيث هو     :ثالثا

ات  مع خـصوصي    النظام الداخلي لس النواب     يتوافق شاملة، هدفت إىل أن   

صحيح أننـا يف    ،   الظرفية  ويتناسب مع احتياجاتنا   نظامنا الدستوري والسياسي  

الـسبق يف هـذا    وإجنازه استفدنا من جتارب اآلخرين ممن هلم قـصب    إعداده

 أن حنافظ على أصالة وخصوصية      كله على اال،  لكن كنا حريصني احلرص       

 منوهـا  نشأا ودرجـة  من حيث راعينا مقتضياا، الدميقراطية املغربية التجربة  

  .وحاجتها إىل التطور التدرجيي

املقتضيات املتعلقة من حيث احلرص على مطابقته مع مجيع : رابعا

 ومقررات الغرفة الدستورية وقرارات العادية،و التنظيمية والقوانني بالدستور

الس الدستوري السابقة املتعلقة مبطابقة النظام الداخلي للربملان مع أحكام 

 أي خمالفة هذا التعديل يف أفق أن ال يالحظ الس الدستوري على الدستور،

ية، كما سنبينه ، وقد حتقق هذا املقصد واحلمد هللا بنسبة قياسلتلك املقتضيات

 .خالل تعليقنا على قرار الس الدستوري بشأنه

من حيث احترام الشكلية القانونية يف صياغته، وقد جتلـت          : خامسا

هذه االحترافية يف تصديره بديباجة تأصيلية للمراجع الدستورية والقانونية اليت          

به، موثقـة   يستند إليها يف وضع النظام الداخلي لس النواب وإقراره والعمل           
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بأرقامها وتوارخيها، وذلك  لبيان مشروعيته القانونية، باإلضافة إىل توقيع األمر           

  .بإصدار التنفيذ والنشر يف اجلريدة الرمسية

تعين أن النظـام الـداخلي       وأخريا، فإن هذه املميزات واخلصائص ال     

العمل  أن   بل أتوقع  ، الكمال والتمام  وصل درجة  ذه املراجعة قد   لس النواب 

، وسيضع   سيكون أكثر حيوية ونشاطا وجتديدا     الفترة التشريعية النيايب يف هذه    

كل املقتضيات اجلديدة يف حمك التجربة، وقد تفضي املمارسـة إىل ضـرورة             

  مما يستدعي تعديل مواده بني الفينة واألخرى، مع العلم أن عمليـة              تطويرها،

، حيـث   سهولة من ذي قبـل     يسرا و   بعد تعديله أكثر   التعديل كما هي اليوم   

وأمـر   ، بدون قيد أو شرط     حق التقدم بالتعديالت مكفوال لكل النواب      أصبح

 ممارسني هلم مسؤوليات مباشـرة      من أعضاء حبثها موكوال للجنة خاصة تتألف      

  .  ويومية يف تدبري وتسيري الشأن النيايب
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  املبحث الثاين

  يوميات مراجعة النظام الداخلي
املراجعة من مسار طويل، عرب حمطات خمتلفـة، ويوميـات                   مرت هذه   

مرحلة الفترة التشريعية الـسادسة     :متعددة، ميكن تقسيمه منهجيا إىل مرحلتني     

  .2007 /2002 ومرحلة الفترة التشريعية السابعة ،1997/2002

  املطلب األول

  1997199719971997/2002200220022002مرحلة الفترة التشريعية السادسة 
  1998 أكتوبر 9 •

لك احلسن الثاين يدعو إىل املالءمة بني النظامني الداخليني لـس           املغفور له امل  

النواب وجملس املستشارين، يف خطاب ألقاه مبناسبة افتتاح الدورة األوىل للسنة           

  .التشريعية الثانية، من الفترة التشريعية السادسة

  1999 يوليوز 29 •

داد مقترحات   مكتب الس يقرر يف اجتماع له، تشكيل جلنة من أعضائه إلع          

  .يف شأن مراجعة النظام الداخلي، مل تتمكن من مباشرة أعماهلا

  1999 أكتوبر 8 •

 الـسنة    الـدورة األوىل مـن      يف افتتاح  ،جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا     

، جيدد الدعوة إىل الربملان لتعديل وتنقـيح        التشريعية الثالثة من الفترة السادسة    

فإننا ننتظر من الغـرفتني تنقـيح       : "ربملان، بقوله النظامني الداخليني لسي ال   

  ".تنظيميهما الداخليني
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  1999 أكتوبر 21 •

 وتعقد يف اليـوم نفـسه أول        ، املنبثقة عنه  1مكتب الس جيدد تشكيل اللجنة    

  . اجتماع هلا

  2001 يوليوز 05 •

مكتب جملس النواب بعد مصادقته على مشروع املراجعة، حييل املقترح علـى            

 .76: دل والتشريع، وقد سجل حتت رقمجلنة الع

  2001 يوليوز 10 •

 مقرر اللجنة املنبثقة عن املكتب يقدم مقترح التعديل، يف جلنة العدل والتشريع؛            

  .أي بعد مرور سنتني من تشكيل اللجنة املكلفة بإعداد املقترح

 . اجتماعاتةوقد عقدت اللجنة للنظر يف املقترح ودراسته سبع

  2001 شتنرب 20 •

ة العدل والتشريع توقف النظر يف مقترح التعديل، بعد ما تـبني مـن خـالل                جلن

 تشمله املراجعة باعتبار أن هذا       الذي -الدراسة واملناقشة أن اجلزء اخلاص بالتشريع     

 مـا   كثري من مواده    يف  خيالف - ال يطرح مشاكل تذكر    اجلزء يف جانب املمارسة   

 فتقرر تشكيل جلنة فرعية مـن       ,ظر وحيتاج هو اآلخر إىل إعادة الن      جيري به العمل  

 الداخلي، وقـد    مأعضاء جلنة العدل، الستكمال املراجعة الشاملة جلميع مواد النظا        

  . انتهت الفترة التشريعية ومل تستطع اللجنة الفرعية أن تنجز ما كلفت به

ولعل انصراف النواب لالستعداد لالنتخابات التشريعية كان سببا أساسـا يف           

 أبريـل   14ه املراجعة للنظام الداخلي املصادق عليـه بتـاريخ          تأجيل إمتام هذ  

1998..  

                                                           
1  

السادة م عبد العزيز العلوي احلافظي رئيسا، ورشيد املدور مقررا وأمني الدمنايت ومحيد سعيد : ضمت اللجنة يف عضويتها

   .واحلسني خري الدين أعضاء
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  املطلب الثاين

  2007200720072007 /2002200220022002مرحلة الفترة التشريعية السابعة 

يف أول اجتماع عقده مكتب جملس النواب، بعد تشكيله يف السنة األوىل مـن              

، قرر استئناف عملية املراجعة الـشاملة       2007-2002الفترة التشريعية اجلديدة    

للنظام الداخلي للمجلس، وعهد إىل مقرر اللجنة السابق إعداد مشروع جديد،           

على ضوء ما انتهى إليه العمل يف الفترة التشريعية السابقة، آخذا بعني االعتبار             

املستجدات السياسية، ممثلة يف نتائج انتخابات تشريعية وفق نظـام االقتـراع            

 على املشروع األويل، دخلت     بالالئحة اجلديد، وبعد أن صادق مكتب الس      

 :مراجعة النظام الداخلي يف سريورة جديدة، هذه يوميتها

  2003يناير  8 •

خاصة للنظام الداخلي لس النواب، وتشرع اللجنـة يف          2 الس يشكل جلنة  

كـان   شروع املراجعة والتعديل، وقد عقدت لذلك ثالثني اجتماعا،       مدراسة  

أت أعماهلا اليت دامت سنة كاملة مـن        ،حيث  2004 يناير   28آخرها بتاريخ   

  . 2004 إىل يناير 2003يناير 

  2004 يناير 29 •

  . الس يصادق على تعديل النظام الداخلي لس النواب يف جلسة عمومية

                                                           
 مضيان وحسن  تألفت اللجنة اخلاصة، من السادة عبد الواحد الراضي رئيسا، ورشيد املدور مقررا، ونور الدين 2

املاعوين وحممد الضور وحممد حمب وعلي الرحيمي ومصطفى اليعكويب ومجال بوري، و إدريس لـشكر رئـيس                 

الفريق االشتراكي، وعبد اهللا الواريت عن الفريق االستقاليل، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق احلركي، ومصطفى              

ريق التجمع الوطين لألحرار، وعبد الرمحان ملتيوي رئـيس         الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية، وحممد عبو رئيس ف        

الفريق الدستوري الدميقراطي، وعبد السالم اخلباز رئيس فريق التحالف االشتراكي، وحلسن احلسناوي رئيس فريق   

  .االحتاد الدميقراطي
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  2004 فرباير 05 •

رئيس جملس النواب حييل النظام الداخلي املصادق عليه إىل الس الدستوري،           

  .عدلة ألحكام الدستورليبت يف مطابقة املواد امل

  2004 مارس 08 •

 م د، بشأن تعديل النظام الداخلي، يقضي 04/561الس الدستوري يصدر قراره رقم   

  .، غري مطابقة للدستور175و )الفقرة األخرية( 103و116و82بأن أحكام املواد 

  2004 أبريل 5 •

م جلنة النظام   املقرر يقدم مقترح تعديالت املالءمة مع قرار الس الدستوري أما         

  . للنظر فيها3الداخلي

  2004أبريل  28 •

  .الس يصادق على تعديالت املالءمة، يف جلسة عمومية

  2004  أبريل29 •

  .رئيس جملس النواب حييل تعديالت املالءمة إىل الس الدستوري

  2004 ماي 25 •

 م د، بشأن تعـديالت املالءمـة،       04/570الس الدستوري يصدر قراره رقم      

  . مبطابقتها ألحكام الدستوريقضي

                                                           
ة مكتب الس ومسئويل  عضويوقعت على مستوى وقع تعديل يف عضوية جلنة النظام الداخلي باعتبار التغيريات اليت 3

بعض الفرق النيابية يف بداية السنة التشريعية الثانية، وأصبحت تتألف كالتايل من السادة أعضاء املكتب، عبد الواحد 

الراضي رئيسا، ورشيد املدور مقررا، ونور الدين مضيان، وفاطنة الكحيل وأمحد لكري وحممد حمب وميلودة حازب 

ومن رؤساء وممثلي الفرق النيابية السادة إدريس لشكر رئيس الفريق االشتراكي، وعبد ،ريومصطفى اليعكويب ومجال بو 

احلميد عواد رئيس الفريق االستقاليل، وإدريس السنتيسي رئيس الفريق احلركي، ومصطفى الرميد عن فريق العدالة 

ئيس الفريق الدستوري الدميقراطي، ونزهة والتنمية، وحممد عبو رئيس فريق التجمع الوطين لألحرار، وزكرياء السماليل ر

    .الصقلي رئيس فريق التحالف االشتراكي، وحلسن احلسناوي رئيس فريق االحتاد الدميقراطي
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  املبحث الثالث

   التعديل شكال ومضمونامعامل

 إجنازا للنظام الداخلي لس النواب      هذه املراجعة الشاملة  أحسب  
 من حيث كوا أحد أعمدة اإلصالح الضرورية لتطـوير وحتـسني            ا،تارخيي

اإلجيـايب  ثر   إن شاء اهللا تعاىل األ     ذا التعديل سيكون هل و إدارة العمل الربملاين،  
 ومردودية أفضل علـى     ، التشريعية للمؤسسة على ضمان سري أمثل      والكبري

  .املستويني الرقايب والتشريعي

وكما سبقت اإلشارة فإن مميزات عديدة تضافرت لتنـتج تعـديال           
 الداللة على مدى اهود الذي     ويكفي يف شامال يتسم بالعمق وبعد الرؤية،      

أن  ، وبلغة أفصح  ، اإلضافة  عدد تعديالت  ر أن أن أذك  ،بذل يف هذه املراجعة   
  وأما تعـديالت احلـذف      فكرة، 250250250250 أكثر من     بلغت اجلديدة عدد األفكار 

 فبلغت على سبيل اإلمجال ال احلصر، أكثر من         وهي يف ذاا أفكار جديدة،    
 إليها عدد التعـديالت الـشكلية الـيت يـصعب           فإذا أضفنا   تعديال، 140140140140

 حجـم اإلصـالح     سـيظهر ،  بري من املواد   بسب تعلقها بعدد ك    إحصاؤها
  . لس النوابنظام الداخليالوالتجديد الذي عرفه 

ولبيان اإلصالحات األساسية والتغيريات النوعية اليت أدخلت على        
 موجز ملعامل هذا التعديل على      النظام الداخلي لس النواب، نعرض بشكل     

  :مستوى الشكل واملضمون
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  املطلب األول

   مستوى الشكلالتعديل على

كثرية التعديالت الشكلية اليت أدخلت على النظام الداخلي لس النواب          

 : ميكن إمجاهلا يف العناصر التاليةيصعب عدها أو إحصاؤها، لكن

وضع ديباجة تصديرية تتضمن بيان النصوص املرجعية اليت يـستند إليهـا            •

 تذييله بتوقيع   جملس النواب يف وضع نظامه الداخلي وتعديله والعمل به، مث         

 .رئيس الس اآلمر بإصدار تنفيذه ونشره باجلريدة الرمسية

وضع فهرسة خاصة لكل جزء من األجزاء اخلمسة اليت يتألف منها النظام             •

 ، إضافة إىل الفهرسة العامة اليت توجد يف األخـري         ،الداخلي يف بداية اجلزء   

عمليـة  وتـسهيل   ،  وذلك لتمكني النائب من معرفة حمتويات كل جـزء        

 .الوصول إىل املواد املطلوبة يف أقرب وقت ممكن

لتكون أكثر تعبريا عـن مـضمون   ، صياغة العناوين صياغة وظيفية إجيابية    •

    .األبوابواألجزاء 

 ،األبواب ترتيبا موضوعيا وواقعياوالفروع وترتيب املواد وجتميع  •

 نبـا مادة جت  140 بفارق   180 إىل   320اختصارها من   وتقليص عدد املواد     •

 إلطالة،وا للتكرار

البالغة العربية، وكـذا نظـام      واإلعراب   و الصرفالنحو و  قواعد   مراعاة •

 .النقطوالفواصل 

   .اعتماد النص الدستوري حرفيا يف املقتضيات دستورية •

الفقرات وجعـل   والبنط، وإعادة تصميم الصفحات     وحتسني جودة اخلط     •

 .ضاألبواب منفصلة ومستقلة عن بعضها البعو األجزاء
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  املطلب الثاين

  معامل التعديل على مستوى املضمون

كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، فإن التعديالت على مستوى املضمون          

 تعديال، وقد بلغت تعديالت اإلضافة لوحدها أكثر مـن          390بلغت أكثر من    

وقد ارتأيت أن أكتفي يف هذا املقام بعـرض ألمههـا، تاركـا               تعديال، 250

حىت أثبت كل   ،لثاين، مبناسبة عرض النظام الداخلي املعدل     التفصيل إىل الفصل ا   

 تعديل مع املادة اليت تتعلق به وألغتنمها فرصه إلجراء مقارنة مع املادة األصلية،            

  .وأحسب أن الفائدة ذه الطريقة ستكون عملية ومثمرة

إن أهم التعديالت على مستوى املضمون ميكن تقسيمها حبـسب           
  : هي،قسامموضوعاا إىل مثانية أ

    التدبري املايل للمجلس: أوال

تـدقيق دور    تقنني و  ، مت  املايل للمجلس  لتسيريل أفضل    شفافية من أجل 

  .، وضوابط عملهاحتديد آجال تشكيلهاو جلنة مراقبة صرف ميزانية الس

  اللجــان: ثانيا
 :التعديالت اليت مهت عمل اللجان على سبيل اإلمجال مخسة هي

 يف  تندرج جلنة دائمة لكي يتناسب والقطاعات اليت        تغيري عدد أعضاء كل    .1

غاهلا، حيث كان العدد يف السابق متساويا       تشارية  تكذا و واختصاص كل جلنة    

  عـضوا  نيبني مجيع اللجان، أما اآلن فبعض اللجان ارتفع عـددها إىل سـت            

 لتمكينها من طاقـات   و ليتناسب وحجم االختصاصات املوكولة إىل أعضائها،     

  . فيها تفعيل اللجان الفرعيةتيسريوإضافية 
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 مـن   أكربلتحقيق قدر   الدائمة  القطاعات بني اللجان     وتوزيع   إعادة انتشار  .2

جلنة احلصانة  : ، باإلضافة إىل تشكيل جلنتني خاصتني إضافيتني مها       وازن بينها تال

  . الربملانية وجلنة النظام الداخلي، كما سيأيت بيانه

 أصبح التعيني   ،مكاتبهاوان الدائمة    يف عضوية اللج    أمثل استقرارومن أجل    .3

 تـأخر    مما كان يـؤثر علـى      ، من كل سنة   يقع يف بداية الفترة التشريعية بدال     

  . وارتباك براجمها،اللجان يف بداية كل سنة تشريعيةانطالق أعمال 

دعم صالحيات مكاتب اللجان    و تقوية   من أجل تسيري أفضل ألعماهلا متت      .4

تدبري الزمن املخصص للنظر    وتسيري اجتماعاا    عن   مسئوليتهاالدائمة من حيث    

 . احملالة إليهايف النصوص التشريعية

  االستدعاء لضبط آجا مت  واعيد اجتماعات اللجان     أفضل مل  حترامامن أجل    .5

  .اإلخبارو

  احلضور والغياب: ثالثا
لتشجيع النواب على احلضور، وجتنب الغياب غري املربر، يف اجللسات          

  :وضعت اإلجراءات التالية العامة ويف اللجان،

  إلزامية العضوية يف اللجان، .1

   احلضور يف مجيع االجتماعات،النص على وجوب .2

عن طريق رسالة موجهة إىل الرئيس، مع بيان         االعتذار عن احلضور يكون    .3

  العذر يف أجل ال جياوز ثالثة أيام من تاريخ االجتماع،

ر واملتغيبني بـدون    تسجيل أمساء األعضاء احلاضرين واملعتذرين عن احلضو       .4

  عذر، يف التقارير اليت ترفع إىل الس،

  تالوة أمساء املتغيبني يف بداية االجتماع املوايل، .5

  توجيه تنبيه كتايب إىل النائب املتغيب بدون عذر مقبول، .6
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   للمجلس،نشر أمساء املتغيبني بدون عذر يف النشرة الداخلية .7

وقع خالهلا التغيب بـدون     االقتطاع من التعويض حبسب عدد األيام اليت         .8

  .عذر

  املسطرة التشريعية: رابعا
 :هذه معامله وقع تغيري هام فيما يتعلق باملسطرة التشريعية،

، حبكـم   للمجلـس وتعيني مقرر خاص لكل نص تشريعي، يوفر للجنة          •

دقيقـة  و رؤيـة شـاملة   التخصص واملباشرة عن قرب اللذين ميكنانه من        

متكن اليت   ،النص املعروض للمناقشة  أكرب قدر من املعطيات حول      ،  للنص

 .تقدمي التعديالت الضروريةوتطورها و من حسن املناقشة

وضع التعديالت بشأن النصوص املعروضة للمناقشة يف إطارها الدستوري          •

  : والقانوين، حيث وقع النص 

على وجوب تقدميها والنظر فيها ومناقشتها تعديال تعديال مـن حيـث            . أ

  .ال تقل أمهية عن النصوص التشريعية الواردة بشأاكوا نصوص تشريعية 

عدم إدماجها يف النصوص األصلية لتحافظ على استقالليتها مـن          . ب

جهة،  ومن جهة ثانية لعدم جماوزة اللجـان الختـصاصاا يف هـذا              

الشأن، حيث إن املشرع الدستوري بني أن دور اللجـان ينحـصر يف       

وقد سـبق   . قة ا دون البت فيها    النظر يف النصوص والتعديالت املتعل    

للمجلس الدستوري أن قضى بأن ختويـل اللجـان مكنـت إلغـاء             

التعديالت املقترحة وقصر نظر جملس النواب على التعـديالت الـيت           

صادقت عليها أو اليت اعتربا قابلة للمناقشة يف جلساته العامـة غـري             

ر اللجان   منه على أن دو    56 و 53مطابق للدستور الذي ينص الفصالن      

 ال يعدو دراسـتها     -فيما يتعلق مبشاريع ومقترحات القوانني    -الربملانية  
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ودراسة التعديالت املقترح إدخاهلا عليها من احلكومة أو من النـواب           

وإبداء رأيها يف ذلك وعرضه على جملس النواب الذي له وحده حـق             

  ∗.البت فيه بالقبول أو الرفض

ن يف إبراز حجم التعديالت الـيت       وفائدة هذا التعديل والتصويب، تكم    

يدخلها جملس النواب على النصوص التشريعية، ومن خاللـه اهـود          

 حيث إن ما كان عليه العمل قبـل         ،الذي يبذله النواب يف هذا الشأن     

هذا التعديل، كان ال يربز إال التعـديالت الـيت ترفـضها احلكومـة         

 أما التعديالت   ،ةويتمسك أصحاا بتقدميها من جديد يف اجللسة العام       

 وحبكم الطبيعة   ،اليت تقبلها احلكومة فكانت تدمج يف النصوص األصلية       

السرية الجتماعات اللجان فإا ال تصدر عنها حماضر تفصيلية متكـن           

الرأي العام من اإلطالع على حجم التعديالت اليت أدخلها النواب على           

قبلتها احلكومة   وسيظهر أيضا عدد التعديالت اليت       ،النصوص التشريعية 

 مث من جهة ثانية فإن هذا األسـلوب         ،وعدد التعديالت اليت مل تقبلها    

سيمكن عددا كبريا من النواب من املشاركة يف املناقـشة يف اجللـسة             

العامة، حيث إنه باإلضافة إىل مسحته اإلجيابية سيضفي حيوية أكثـر           

   .على اجللسات العامة التشريعية

رفوعة إىل اجللسة العامة، الصادرة عـن اللجـان         توحيد منوذج التقارير امل    •

الدائمة بشأن النصوص التشريعية، من حيث بيان مكوناا األساسية الـيت          

 .جيب أن تكون يف مجيع التقارير

                                                           
 بتاريخ 4291عدد / ج،)1995 يناير 3 (1415، صادر يف فاتح شعبان 52.95 القرار رقم  ∗

  )1995 يناير 25 (1415 شعبان 23
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  األسئـلـة :خامسا
  :ندرجه كما يليري الذي وقع على مستوى األسئلة يالتغ

 20(   الدسـتوري العمل على إلزام أعضاء احلكومة سياسيا باحترام األجل    )1

 فيها احلكومة تعلنيف احلالة اليت ال    للجواب على أسئلة النواب، حبيث إنه       ) يوما

ميكن لصاحب الـسؤال أن يطلـب       ،  استعدادها للجواب بعد انصرام األجل    

  الـس  خيرب مكتـب  و تقدميه يف اجللسة املوالية،   وتسجيله يف جدول األعمال     

  لسة املعنية،تاريخ اجلو احلكومة ذا الطلب حينئذ

ـ الة اليت تغيب فيها الوزير ومل ينب عنه أحدا من زمالئه،            احليف   ) 2 ري النائـب   خي

  . املعين جبواب الوزير بني تقدمي سؤاله يف اجللسة نفسها أو تأجيله إىل اجللسة املوالية

اعتماد مقاييس موضوعية يف ترتيب جدول أعمال جلسة األسئلة الشفوية           )3

املساواة بني النواب أكثريـة كـانوا أو        كرب قدر من     أ  وضمان ،تهيف اجتاه عقلن  

يقوم مكتب الس بتسجيل األسئلة الشفهية اجلاهزة يف جـدول          حبيث   أقلية،

اليت ترتـب    ،أعمال جلسات يوم األربعاء، على أساس جتميعها تبعا للقطاعات        

وترتب األسئلة داخل كـل      تنازليا حسب عدد األسئلة الواردة يف كل قطاع،       

  .تاريخ إيداعهاحبسب سب وحدة موضوعها وقطاع حب

كل سؤال شفوي له طـابع شخـصي أو         متكني مكتب الس من حتويل       )4

للنائب  غري أنه    حملي إىل سؤال كتايب بعد إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة،         

عدم إجابة النائب املعين باألمر     لكن  أجل مثانية أيام ليعلن عن موافقته أو رفضه،         

، والغرض من هذا اإلجراء     حتويل السؤال الشفوي إىل كتايب    موافقة على   تعترب  

 رفعـا ملـستوى جلـسات     ،التقليل واحلد من كثرة األسئلة احمللية والشخصية      

  .األسئلة الشفوية اليت ينبغي أن تتناول قضايا وطنية وعامة
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 احملورية لتصبح أكثر سـهولة       الشفهية تقدمي األسئلة وتطوير مسطرة برجمة     )5

متكني اجلميع من املشاركة فيها يف إطار تدبري زمين يراعي          و برجمتهامن حيث   

 .احلصص املخصصة للنواب بالتمثيل النسيب

    احلصانة الربملانية :سادسا

، وضع تـدابري دقيقـة  اجلديد يف موضوع احلصانة الربملانية، يتمثل يف      

 النظـر يف طلبـات       وتسريع  لتسهيل ومسطرة واضحة ضبطت فيها اآلجال،    

 من شأنه أن يضر مبصاحل املشتكني، وقد شكلت هلـذا           ؤألي تباط رفعها، منعا   

، تتشكل يف بداية الفتـرة      ''جلنة احلصانة الربملانية  '' تسمى   ،جلنة خاصة الغرض  

  .التشريعية ويتم اختيار أعضائها على هذا األساس ابتداءا

    النظام الداخلي     تعديل:سابعا

من  سهلة،لي عملية   التقدم بتعديالت متعلقة بالنظام الداخ    حيث أصبح   

تـشكيل جلنـة    و ،خالل متكني مجيع النواب من هذا احلق دون قيد أو شرط          

 ممارسـني هلـم درايـة    مسئولنيخاصة تسمى جلنة النظام الداخلي تتألف من       

 . يعهد إليها بالنظر يف التعديالت املقدمة بشأنه،بالنظام الداخلي

    العالقة بني السني  :ثامنا

ل حتديد دقيق للمعلومات الواجب تبادهلـا بـني         مت تقنينها، من خال   

 وبيان أسس وضوابط تشكيل اللجان الثنائية       ؛جملس املستشارين وجملس النواب   

 إمكانية عقد اجتماعات جلان ثنائية مشتركة      النص على    من خالل  و ،املختلطة

  .بينهما، وبيان ضوابطها
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  املبحث الرابع

  والتعليق عليه قرار الس الدستوري

 2004 ينـاير    29ا صادق جملس النواب يف جلسة عمومية بتاريخ         بعدم

أحاله رئيس جملس النـواب إىل الـس        وعلى مقترح تعديل نظامه الداخلي،      

  . لفحص دستوريته،2004فرباير  5  يوم 4الدستوري

رقـم   6 بشأنه القرار  20045 مارس   8أصدر الس الدستوري بتاريخ     

  :قضى مبوجبهود،  . م04/561

 نصا أو مضمونا من النظـام       ،بة لألحكام املأخوذة كليا أو جزئيا     بالنس

  :1998 أبريل 14الداخلي املؤرخ يف 

 بأن ال حمل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لس النواب الـيت      

سبق للمجلس الدستوري أن صرح مبطابقتها مع أحكام الدسـتور، وذلـك            

ي ا وفقـا ألحكـام الفقـرة        مراعاة حلجية قرارات الس الدستوري املقض     

  . من الدستور81األخرية من الفصل 

                                                           
حتال القوانني التنظيمية قبل إصدار األمر بتنفيذها،       : "  من الدستور    81الثانية من الفصل    تطبيقا ملقتضيات الفقرة     4

  ،"والنظام الداخلي لكل من جملسي الربملان قبل الشروع يف تطبيقه إىل الس الدستوري ليبت يف مطابقتها للدستور

 كما وقـع    الدستوري، املتعلق بالس    29-93 من القانون التنظيمي     21وتنفيذا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة       

وحييل رئيس جملس النواب وجملس املستشارين إىل الس الدستوري على الفور النظام الداخلي              " :وتتميمهتغيريه  

لس النواب والنظام الداخلي لس املستشارين وكذا التعديالت املدخلة عليهما بعد إقرارها من قبل كل مـن                 

  ."ذكورينالسني امل
2004 مارس 9 مؤرخ بتاريخ 5

.  
 املتعلـق بـالس     29-93وبناء على القانون التنظيمـي      ,  منه   81 و 44بناء على الدستور، خصوصا الفصلني       6

 سابقة للمجلس الدستوري بشأن تطابق أحكام النظـام         ت كما وقع تغيريه وتتميمه، وبناء على قرارا       ،الدستوري

  الدستورالداخلي لسي الربملان مع 
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  : املعدلة واملستحدثةمأما بالنسبة لألحكا

 غري مطابقة   175و) الفقرة األخرية  (103 و 116و 82بأن أحكام املواد    

  .للدستور

  . ليس فيها ما خيالف الدستور بتحفظ22وبأن أحكام املادة 

    يف شأنه املالحظـات    أقدملس الدستوري،   ونظرا لألمهية القانونية لقرار ا  
   :التالية

  األولاملطلب 

    مالحظات يف الشكل

 احترم إىل حـد     2002/2007إن جملس النواب يف هذه الفترة التشريعية          -  أ

 من القـانون التنظيمـي للمجلـس        21، عمال باملادة     "الفورية" كبري مبدأ   

 التعديالت املدخلة    النظام الداخلي وكذا   أن إحالة الدستوري، اليت تنص على     

عليه بعد إقرارها من قبل الس الذي يعنيه األمر، بواسطة رئيسه إىل الس              

 .الدستوري تكون على الفور

وحيث إن جملس النواب صادق على مقترح تعديل النظام الـداخلي           

 هو مـدون يف كتـاب       ا، كم متت اإلحالة و ،2004 يناير   29بتاريخ اخلميس   

فإن املدة الفاصـلة بـني       ،2004 فرباير   5، بتاريخ   096/04 عدد   تالضبط حت 

املصادقة واإلحالة مل جتاوز مخسة أيام من أيام العمل، مع العلم أن يوم املصادقة              

وتعترب هذه املدة أقل املدد اليت سـجلتها        , صادف يوم اختتام الدورة التشريعية    

إىل  1963 سنة    منذ أول نظام داخلي    ،بعد استقراء ومقارنة بني احلاالت املشاة     

وقـد  ، إن أقل مدة سجلت يف حاالت مماثلة هي مخسة عشر يوما           ثحي اليوم،
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واألسوأ من التأخر هو الـشروع يف  ،جاوزت هذه املدة يف أحيان أخرى الشهر 

  .العمل ببعض املواد املعدلة دون إحالتها على الس الدستوري

غري أنه   ،من لدن جملس النواب قد يبدو شكليا      " الفورية"إن احترام   
يف العمق يؤشر على أن املؤسسة التشريعية تعطي النموذج مـن نفـسها يف          

  .   االحترام الواجب للقوانني واملؤسسات الدستورية

إن الس الدستوري على امتداد قراراته املختلفة املتعلقة مبطابقة النظـام             -  ب

حيـث مل   ل دوما حمترما لألجل القانوين،     ظ الداخلي لكل من جملسي الربملان،    

 من القـانون    23يسبق له أن جاوز مدة الشهر إلصدار قراراته، وفقا للمادة           

يبت الس الدستوري يف    " التنظيمي للمجلس الدستوري اليت تنص على أن        

 ".مطابقة القانون للدستور خالل شهر من إحالته إليه 

قضى الس الدستوري بشأن تعديل النظام الداخلي اجلديـد لـس             -  ت

، وقد كـان مـن       واحدة منها مكررة    أربع مواد فقط   ة بعدم دستوري  النواب

 احلـرص   مقاصد الس اليت سعى إليها أثناء إعداده ودراسته هلذا التعديل هو          

مع مقتضيات الدستور والقوانني التنظيمية املنصوص عليهـا         التام   التوافقعلى  

ت مراقبـة    واحترام مجيـع مقـرارا     يف الدستور، وكذا مع القوانني العادية،     

الدستورية اليت صدرت بشأن مطابقة النظام الـداخلي للربملـان ألحكـام            

 1963الدستور، بدأ من عهد الغرفة الدستورية إىل الس الدستوري، أي منذ            

  .1998إىل غاية 

 ملحـوظ يف  إن هذا العدد القليل من املالحظات يعد تقدما يدل على تطور            

وعلى الرغم من ذلـك،     . وتعديلهلنواب  ممارسة وضع النظام الداخلي لس ا     
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فإن ثالثة من األحكام األربعة اليت قضى الس الدستوري بعدم دسـتوريتها            

باملقارنة مع ما سجله على غريه من التعديالت        ومما سيأيت بيانه،     مسلمة،غري  

السابقة من قبله يظهر الفرق،حيث قضى الس الدستوري بالنسبة للنظـام           

وبالنسبة للنظـام    ، مادة 47 بعدم دستورية أحكام     1995لسنة  الداخلي املعدل   

بالنسبة  أما   ، مادة 14قضى بعدم دستورية أحكام      1998الداخلي املعدل لسنة    

  مل يقض إال بعدم دستورية أحكام        2004للنظام الداخلي اجلديد املعدل لسنة      

 . مواد فقط4

لس الدستوري غـري    إن أحكام املواد املعدلة واملستحدثة اليت اعتربها ا         -  ث

 ،مطابقة للدستور تتعلق مبوضوعات ليست أساسية بالنسبة لـس النـواب          

  :وبيان ذلك على النحو التايل

  األول يتعلق بإجراء تأدييب ملخالفة مفترضة  •
إن الربملان بصفة عامة مل يعرف حاالت استخدم فيها العنف أثناء جلـسة             

أو لرئيسه، بـل إن      لمجلسه تصرفات مهينة ل   ئأو صدرت من أعضا    ،عمومية

ومن مث فإن هذا اإلجراء التأدييب هـو        , الربملان مل يعرف ما هو أقل من ذلك         

والتنصيص عليه إمنا مت ألغراض تربوية، بغاية الردع والزجـر          ،ملخالفة افتراضية 

 .والوقاية

  الثاين يتعلق باألسلوب املختصر للمصادقة •
ية خاصة للمصادقة على مسطرة تشريعإن األسلوب املختصر للمصادقة  

قد اشترط املشرع للشروع يف تنفيذه أن ال يقدم أي والنصوص التشريعية، 

 وحنن نعلم أن توفر شرط اإلمجاع يكاد يكون مستحيال يف بشأنه، اعتراض

ومن أعضاء ينتمون  ،جملس تشريعي يتألف من أعضاء من األغلبية واملعارضة
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ومن أعضاء ينتظمون يف ،تماء سياسيهليئات سياسية حزبية وآخرين ليس هلم ان

ومن مث فليس هلم متثيل يف ندوة الرؤساء ،فرق نيابية وآخرين ليس هلم فريق

أنه حىت ودليل ذلك،  ،املعنية بدراسة طلب اعتماد األسلوب املختصر للمصادقة

يف احلاالت القليلة اليت مت االتفاق فيها على اعتماد األسلوب املختصر 

احترام اإلمجاع من هذا النائب أو ذاك، ويتمسك حبقه يف للمناقشة، مل يتم 

  . هلذا فإن الس ال يعول كثريا على اعتماد هذا األسلوب،املناقشة

  7لس االقتصادي واالجتماعيايتعلق باستشارة  الثالث، •

ومل يـصدر     وحيث إن الس االقتصادي واالجتماعي مل يتأسس بعـد،        

ستشارة لن تتم يف الوقت القريب، ومن جهة ثانية         فإن هذه اال   قانونه التنظيمي، 

 ومل يسبق   ،فإن حكم االستشارة نفسها يدخل يف املستحبات وليس الواجبات        

  .للمجلس أن طلبها من أي مؤسسة أخرى

  املطلب الثاين

  مالحظات يف اجلوهر
 103و116 و 82 : ى الس الدستوري بعدم دستورية أحكام املـواد       ـــقض

 ليس فيهـا مـا خيـالف        22، كما أنه قضى بأن املادة       175 و )الفقرة األخرية (

الدستور شريطة أن ترصد االعتمادات مليزانية جملس النواب من لدن الـسلطة            

  .التنفيذية املكلفة بوضع امليزانية العامة للدولة

، ما قضى به الس الدستوري بشأن هـذه املـواد    وسنعتمد يف املالحظة على     

  :راحلمنهجية تتألف من ثالث م
                                                           

 ولس النواب ولس املستـشارين أن       للحكومة: الرابع والتسعني من الدستور    الفصلطبقا ملقتضيات   7

  . واجتماعي الس االقتصادي واالجتماعي يف مجيع القضايا اليت هلا طابع اقتصادي يستشريوا

  . الس برأيه يف االجتاهات العامة لالقتصاد الوطين والتكوينيديل



  دراسة وتعليق: النظام الداخلي لس النواب

 44  2007- 2002جملس النواب                                                                         الفترة التشريعية منشورات 

  أوال، عرض املادة كما وردت يف النظام الداخلي، •

  ثانيا، عرض قرار الس الدستوري بشأا،  •

  .ثالثا، التعليق على القرار •

  الفرع األول

  حول املنع من املشاركة يف أشغال الس مدة مخسة عشر يوما

  : كما وردت يف النظام الداخلي للمجلس82828282املادة  •
 يف إحدى احلاالت    إىل النائب  ت عن مقر الس يوجه    التنبيه مع اإلبعاد املؤق   

  : اآلتية

  .املتخذة يف حقه بشكل يؤدي إىل عرقلة عمل السإذا مل ميتثل للعقوبة 

  .إذا استخدم العنف أثناء جلسة عمومية

  .أو لرئيسهإذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، 

ركة يف أشـغال الـس      يترتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت، املنع من املـشا         

اقتطاع نصف التعويض املمنوح له ملدة      والدخول إليه مدة مخسة عشر يوما،       و

  .شهرين اثنني

  :قرار الس الدستوري بشأا •

 الس، من أن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن مقر          82ما ورد يف أحكام املادة      

غال الس والـدخول  يترتب عنه بوصفه إجراء تأديبيا املنع من املشاركة يف أش     

إليه مدة مخسة عشر يوما، من شأنه أن يشكل انقطاعا يف االنتـداب الـذي               

 من الدستور، ويـؤدي إىل      36يستمده من متثيليته لألمة وفق مقتضيات الفصل        

احليلولة دون مزاولة النائب للمهام املوكولة إليه من طرف ناخبيه، األمر الذي            
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عاد املؤقت، من منع من املشاركة يف أشـغال         يكون ما رتب عن التنبيه مع اإلب      

  . غري مطابق للدستوريوما،الس والدخول إليه ملدة مخسة عشر 

  : التعليق على القرار •

ال خالف حول مبدأ متكني النائب من مزاولة املهام املوكولة إليه من لـدن              

 ناخبيه، ومن مث منع كل إجراء من شأنه أن يشكل انقطاعا يف االنتداب الـذي   

مـن الدسـتور، غـري أن     36 يستمده من متثيليته لألمة وفق مقتضيات الفصل  

املشرع الدستوري الذي أقر هذا املبدأ، هو نفسه الذي أقر مبدأ دستوريا آخر،             

 من الدستور يقضي بإمكانية اعتقال الربملاين، يف حاالت بينـها،           39يف الفصل   

 الربملاين مـن حتمـل      ي ال تعف  منها حالة التلبس باجلرمية، حيث إن متثيلية األمة       

جريرة أعماله املخالفة للقانون، كما أن احلرص على منع كل ما من شـأنه أن               

يشكل انقطاعا يف هذا االنتداب ال ميكن أن حيول دون اعتقال الربملاين وفقـا              

  .للحاالت املنصوص عليها يف الدستور

 باإلبعاد  ىالذي قض واحلالة اليت أقر فيها جملس النواب ذاك اإلجراء التأدييب          

املشاركة يف أشغال الس والدخول إليه ملـدة          من املؤقت للنائب، وذلك مبنعه   

 واملتمثلـة يف    ، بناء على خطورة األعمال املرتكبـة      همخسة عشر يوما، إمنا أقر    

 يف مقابل هـذا اإلجـراء   قد أقر السواستخدام العنف أثناء جلسة عمومية،      

يت متنع أي شطط يف استعمال السلطة، حيث أوكل          مجيع الضمانات ال   ،التأدييب

أمر اقتراح هذا اإلجراء إىل رئيس الس وحده، وان الس هو الذي يصدره             

قدمي ت ل ب املعين من تناول الكلمة    ئ باإلضافة إىل متكني النا    التصويت،عن طريق   

"  علـى أن      من النظام الداخلي   84 ، حيث نصت املادة    يف املوضوع  هإيضاحات

 الس عقوبة التنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة            يصدر

  ".بناء على اقتراح من رئيس الس
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 للنائب املطلوب يف حقه تطبيق هذه العقوبة أن يتناول الكلمة من أجـل        "و

اإلدالء بوجهة نظره أو أن ينيب عنه أحد زمالئه للقيام بذلك يف حدود عـشر         

  ."دقائق

لتنفيـذ ذاك اإلجـراء      الـس    املسطرة اليت أقرها   أن   ،الحظةواجلدير بامل 

  .لرفع احلصانة عن النائب واملقررة  املنصوص عليها نفسهاالتأدييب، تقريبا هي

ومن مث، ال نرى أي تعارض، مع الضمانات املنصوص عليها، بـني مبـدأ              

عاقبتـه،  ، ومبـدأ م   متكني النائب من مزاولة املهام املوكولة إليه من لدن ناخبيه         

  .وفقا للقانون، على املخالفات اليت ميكن أن يرتكبها

غري أنه من الالفت لالنتباه، أن الس الدستوري توقف يف قراره هذا               

 مع العلم أن مبدأ اإلبعاد املؤقت ورد أيضا يف مادتني أخرتني مها             ،82عند املادة   

  .84و 79املادة : 

 1963ي األول لس النواب لـسنة       ، أن النظام الداخل    أيضا واجلدير بالذكر 

 منه على هذا اإلجراء التأدييب وعرب عنه بالعتاب مـع احلرمـان             62نص يف الفصل    

املؤقت ملدة مخسة عشر يوما على األكثر، ومل تر الغرفة الدستورية يف هذا الفصل ما               

  .خيالف الدستور، حيث إا مل تصنفه من بني الفصول غري املطابقة للدستور

ر بالذكر أيضا، أن النظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية نص يف           واجلدي

 على عقوبة التوبيخ مع اإلبعاد املؤقت اليت يترتـب          77 و 76 و 75 و 74 و 73 و 70املواد  

عنها املنع من املشاركة يف أشغال اجلمعية، ومن الظهور ثانية يف القصر إىل ما بعـد                

مل يسجل الس الدستوري الفرنسي     ، هذا و  ..مضي مخسة عشر يوما من اجللسات     

عدم مطابقة هذا اإلجراء ألحكام الدستور، هذا مع العلم أن وضـعية الربملـاين يف               
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اجلانب املتعلق باحلصانة الربملانية وحقوقه يف ممارسة املهام املوكولة إليه مـن لـدن               

  . ناخبيه يف الدستور الفرنسي هي نفسها املقررة يف الدستور املغريب

  الثاينالفرع 

    حول عدم منح احلكومة حق االعتراض على أسلوب املصادقة املختصر

  : كما وردت يف النظام الداخلي لس116116116116املادة  •
وذلك , لكل نائب احلق يف االعتراض على اعتماد أسلوب املصادقة املختصر         

سة مساء عشية يوم املناقـشة      دابتداء من تاريخ اإلعالن إىل حدود الساعة السا       

يوجه االعتراض إىل رئيس الس الذي يبلغه فورا إىل احلكومة          . تقدير على أبعد 

  .كما يأمر بنشره وتوزيعه, واللجنة املعنية ورؤساء الفرق

 يف حالة االعتراض خيضع النص ملقتضيات املسطرة العادية ملناقشة النـصوص           

  .التشريعية يف اجللسة العمومية

  :قرار الس الدستوري بشأا •
تضمنته هذه املادة من أحكام سبق للمجلس الدستوري أن قـضى           حيث إن ما    

 ال يأخذ بعني االعتبار مـا       1998 املؤرخ يف ماي     98/212بعدم دستوريتها يف قراره     

 من إقرار حق احلكومة، هي أيضا، يف االعتراض علـى اعتمـاد أسـلوب               هورد في 

  .للدستور غري مطابقة 116املصادقة املختصر، األمر الذي تكون معه املادة 

  : التعليق على القرار •

بالرجوع إىل قرار الس الدستوري املشار إليه أعاله، يالحظ أن القـرار بعـدم        

 الذي  1998 أبريل   14 من النظام الداخلي املؤرخ يف       257و 256و 255دستورية املواد   

 من شأما املس مببدأ     اختذه الس الدستوري إمنا كان مؤسسا على علتني أساسيتني        

الفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، ومببدأ املساواة بني احلكومـة وأعـضاء            
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جملس النواب يف مناقشة املشاريع ومقترحات القوانني، حيث إن تلك املواد جمتمعـة             

تضمنت أحكاما تلزم احلكومة بالعمل على أن تسجل املشروع أو مقترح قـانون،             

ألعمال الذي له األسبقية أو يف جدول       موضوع التصويت بدون مناقشة، يف جدول ا      

 النواب  ىأعمال تكميلي، كما أا قصرت حق االعتراض على ذلك والتنازل عنه عل           

  .وحدهم

القاضي بعـدم    04/561 أن الس الدستوري يف قراره       ،يالحظوباملقارنة  

 مل ينسب للمادة علة املس مببدأ الفـصل  الذي حنن بصدده   116دستورية املادة   

سلطتني التشريعية والتنفيذية، حيث اقتصر يف التعليل على عدم التنصيص          بني ال 

على منح احلكومة حق االعتراض على أسلوب املـصادقة املختـصر أسـوة             

، يتبني أن الس الدستوري يرى      98/212بالنواب،  وباإلحالة على القرار رقم       

مة وأعضاء جملـس     ذا االعتبار، أخلت مببدأ املساواة بني احلكو       116أن املادة   

  . فهي غري مطابقة للدستورمثالنواب، ومن 

  . مببدأ املساواة116وانطالقا مما سلف، سنركز يف تعليقنا على مدى إخالل املادة 

أوال، البد من االنتباه إىل الفروق املوجودة بني أحكام مواد النظام الداخلي            

مواد النظام الـداخلي    اجلديد املتعلقة بأسلوب املصادقة املختصر جمتمعة، وبني        

حيث إا يف اجلديد متيـزت        باملوضوع ذاته،   املتعلقة 98/212موضوع القرار   

  :بإضافة مقتضيات وإلغاء أخرى كما يلي

  :اجلديدةاملقتضيات 
يشرع يف تنفيـذ األسـلوب      " ،  114ما ورد يف الفقرة األخرية من املادة        

  ،"ناء انعقاد ندوة الرؤساءاملختصر للمصادقة ما مل يقدم أي اعتراض يف شأنه أث

إذا ما قـدمت احلكومـة      " ،  117 من املادة    الثانيةوأيضا ما ورد يف الفقرة      

تعديال بعد انصرام أجل االعتراض، يسحب النص مـن جـدول األعمـال؛             
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جتـري املناقـشة حينئـذ طبقـا        وويسجل يف جدول أعمال اجللسة املوالية،       

  ."التشريعية يف اجللسة العموميةملقتضيات املسطرة العادية ملناقشة النصوص 

  :املقتضيات اليت ألغيت
إذا ما اتفقت ندوة الرؤساء علـى        " 255 يف النص القدمي يف املادة       دما ور 

تصويت دون مناقشة حول مشروع أو مقترح قانون يعلن عن هذا اإلجراء عن             

طريق التعليق، وحينئذ تعمل احلكومة على تسجيل ذلك املقترح أو املشروع يف            

  .."جدول األعمال الذي له األسبقية أو يف جدول أعمال تكميلي

وتأسيسا عليه، فإن القياس يف احلكم على مواد النظام الداخلي اجلديد على            

 يعد بـاطال،     مع هذه الفوارق   حكم ورد يف حق مواد النظام الداخلي السابق       

  .ألنه ال قياس مع وجود الفارق

املادة  األوىل عندما أشارت     ،ثالث مرات  ، أن حق اعتراض احلكومة ثابت     ثانيا،

يشرع يف تنفيذ األسلوب املختصر للمصادقة ما       "  يف الفقرة األخرية منها إىل أنه        114

الرؤسـاء  ومعلوم أن ندوة    " مل يقدم أي اعتراض يف شأنه أثناء انعقاد ندوة الرؤساء           

 النظـام    مـن  50وفقا ألحكام املـادة      ، يتقرر اجتماعها، فإن رئيس الس     عندما

 وميكن للحكومة أن    ،خيرب الوزير األول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء       الداخلي،  

تبعث ممثلها يف هذا االجتماع، ويكون له حق التدخل يف املناقشات ليبـدي نظـر               

 وبناء عليـه    ،"احلكومة يف سري جدول األعمال وتنظيمه وذلك يف القضايا اليت تعنيها          

 ومن مث حق االعتراض ؟ والثانيـة        خل يف ندوة الرؤساء،   يتبني أن للحكومة حق التد    

 ، بصيغة املبين للمجهول    للحكومة حني أوردته    إن املادة نفسها أثبتت هذا احلق      حيث

 واإلطالق يفيد العموم أي عمـوم احلاضـرين يف اجتمـاع نـدوة         ،دون أن حتدد  

كومة احلق يف    ومن بينهم احل   جلميع أعضاء ندوة الرؤساء   الرؤساء، وتأسيسا عليه فإن     

  . على أسلوب املصادقة املختصر أثناء انعقاد ندوة الرؤساءضاالعترا
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 من النظام الـداخلي هـذا احلـق يف          117املادة   عندما أكدت    ،واملرة الثالثة 

 نصت على أن احلكومة إذا ما قدمت تعديال حىت          ثاالعتراض عمليا وواقعيا، حي   

 .ة القانون من جدول األعمالبعد انصرام أجل االعتراض، فإن النص يسحب بقو

ن هذه املادة نفسها، قد أقرت بشكل واضح مبدأ املساواة          واجلدير بالذكر أ  

بني احلكومة والنواب يف حق االعتراض حني رتبت على سحب النص موضوع         

مسطرة األسلوب املختصر، بناء على تقدمي احلكومة لتعـديالا، أن يـسجل            

جتري املناقشة حينئذ طبقا ملقتـضيات      وية،  النص يف جدول أعمال اجللسة املوال     

املسطرة العادية ملناقشة النصوص التشريعية يف اجللسة العمومية، وهـو نفـس            

املقتضى الذي يترتب على اعتراض النواب على اعتمـاد أسـلوب املـصادقة             

  .116املختصر،  املنصوص عليه يف الفقرة األخرية من املادة 

 عندما خصت بالذكر النواب دون احلكومـة،        116ة   أن املاد  ، أيضا واجلدير بالذكر 

فذلك باعتبار أا املرة األوىل اليت ينص فيها على دورهم وبيـان مـوقفهم مـن                

يف املـادة    أسلوب املصادقة املختصر، ومل تأت املادة على ذكر احلكومة ملا سلف          

  .ؤساء االعتراض أثناء انعقاد ندوة الرها يف االقتراح وحقها يف حق من إقرار114

هذا باإلضافة إىل أن احلكومة، فضال عن حقها يف االعتراض أثناء انعقـاد             

ندوة الرؤساء، وفضال عن اللجوء إىل تقدمي التعديالت إللغاء أسلوب املصادقة           

  .املختصر، ميكنها أن تعترض عليه من خالل أي نائب من نواب أغلبيتها

ـ              ر املبـدأين   ومن خالل ما سبق، يتـبني أن روح النظـام الـداخلي تق

 املساواة بني   مبدأالفصل بني السلطتني التشريعية والتنفيذية، و     ، مبدأ   نيالدستوري

 ينتفي ما أسس عليه الس الدستوري       مث، ومن   احلكومة وأعضاء جملس النواب   

  .قراره، وما أسس على باطل فهو باطل
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  الفرع الثالث

    ماعيحول العالقة بني جملس النواب والس االقتصادي واالجت

  :املادتان كما وردتا يف النظام الداخلي لس •
ميكن االستماع كذلك إىل عضو من الس       )" الفقرة األخرية    ( 103املادة  

  ."175االجتماعي وفق الشروط احملددة يف املادة واالقتصادي 

إذا ما عني الس االقتصادي واالجتماعي عضوا من أعضائه ليديل          " 175املادة  

التكوين، طبقا ملقتضيات الفقـرة     وجتاهات العامة لالقتصاد الوطين     برأيه يف اال  

التسعني من الدستور، يتوىل رئيس الس االقتصادي       والثانية من الفصل الرابع     

  .االجتماعي إشعار رئيس الس بذلكو

االجتماعي وفقـا للمقـررات     ويتم االستماع إىل عضو الس االقتصادي       

  ".وة الرؤساءالتنظيمية الصادرة عن ند

  :قرار الس الدستوري بشأما •
حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان حول عالقة جملس النواب بالس االقتصادي            

واالجتماعي خمالف للدستور يف غياب القانون التنظيمي هلذا الس املنصوص عليه يف            

  . وطريقة سريه من الدستور واملخول إليه حتديد تركيبته وتنظيمه وصالحيته95الفصل 

  : التعليق على القرار •
 يؤكد ما سبق وأن     للدستور،إن ما ذهب إليه الس الدستوري من خمالفة املادتني          

 1 من النظام الداخلي لس النواب     63بشأن املادة    95.52 يف قراره رقم     سابقاقضى به   

حلـق يف   أن لكل جلنـة ا حيث إن ما تضمنته من " ، اعتربها غري مطابقة للدستور    اليت

طلب استدعاء مقرر من الس االقتصادي واالجتماعي ليقدم هلا عرضا يف أي مسألة             

                                                           
  1994 نونرب 22 ادق عليه بتاريخاملص  1
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تعنيها، وهذا له ارتباط بصالحيات وطريقة تسيري الس املذكور اليت أحال الفـصل             

 منه  77، وكذا بشأن املادة     2" من الدستور حتديدها إىل قانون تنظيمي مل يصدر بعد         93

 تضمنت تدابري تتعلق بتسيري جلان تقصي احلقائق أحاهلا املشرع إىل            ألا ،لالعتبار ذاته 

  . قانون تنظيمي مل يصدر بعد حينئذ

 وفقا ملا قـرره املـشرع الدسـتوري يف          الدستوري،وحيث إن قرارات الس     

 مطلقـة،  وتكتسي حجية   به، من الدستور، تتوفر على قوة الشيء املقضي         81الفصل  

ال يغفل عن القرارات الدستورية الـسابقة املتعلقـة          أن   النواب،كان األوىل مبجلس    

يف  ويتفـادى الـنص      ، وأن ينتبه إىل هذا املقتضى القانوين      ،بالنظام الداخلي للربملان  

  . مل يصدر بعدنظامه الداخلي على ما هو من اختصاص قانون تنظيمي

يمي بوضع قانون تنظ  إلثارة االنتباه إىل ضرورة اإلسراع      وأعتقد أا مناسبة    

   . وإخراجه للوجودللمجلس االقتصادي واالجتماعي

  الفرع الرابع

   ووصاية السلطة التنفيذيةحول ميزانية الس

  :مجلس ل كما وردت يف النظام الداخلي ل22222222املادة  •
ويسري شؤونه املاليـة، تـسجل االعتمـادات        الس   ية ميزان املكتبيضع  

  .مة للدولةاملرصودة مليزانية الس يف امليزانية العا

يضع املكتب األنظمة اخلاصة لتنظيم وتـسيري املرافـق اإلداريـة واملاليـة             

   .للمجلس

                                                           
  1995  يناير25 املوافق 1415 شعبان 23 بتاريخ ،4291 اجلريدة الرمسية عدد  2
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  :قرار الس الدستوري بشأا  •
حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن االعتمادات املرصودة مليزانية الـس       

تسجل يف امليزانية العامة للدولة ليس فيه ما خيالف الدستور علمـا أن هـذه               

االعتمادات جيب أن ترصد مليزانية جملس النواب من لدن الـسلطة التنفيذيـة             

  .املكلفة بوضع امليزانية العامة للدولة

  : التعليق على القرار  •
 ما يفيد أن مكتب الس يضع امليزانية باستقالل         22ليس يف منطوق املادة     

  .عن السلطة التنفيذية املكلفة بوضع امليزانية العامة للدولة

بناء على قرارات ومقررات مراقبـة       ، متام اإلدراك   يدرك اليوم  ربملان إن ال  مث

له أن حيتوي إال على مقتضيات       النظام الداخلي ال يسوغ     أن ،الدستورية سابقة 

 وأن مسألة االستقالل املايل للربملان      ،8راجعة ملا هو من اختصاص الس وحده      

من لدن النظـام الـداخلي      جتاوز اختصاص وصالحيات اال اخلاص املنظم       

 ، ما قضى به الس الدستوري يف هذا الـشأن         ، وليس ببعيد عن علمه    ،للربملان

 من النظام الداخلي لس املستـشارين       39 املادةوآخره ما قضى به من خمالفة       

من أن على احلكومة أن تدرج يف مشروع القـانون          ، ألن ما تضمنته   ،للدستور

رين كما مت حصرها من لدن مكتبه ينطـوي علـى      املايل ميزانية جملس املستشا   

تدخل من جهاز تابع للسلطة التشريعية يف إعداد مشروع قـانون يرجـع إىل              

  .9اختصاص السلطة التنفيذية 

  

                                                           
  .50 ص1964 يناير 10، بتاريخ 2672ج ر ع /1963 دجنرب 31، مؤرخ يف 1 املقرر رقم  8
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  املبحث اخلامس

  تعديالت املالءمة 
   مع قرار الس الدستوري

بعد صدور قرار الس الدستوري بِشأن تعديل النظـام الـداخلي     
تكليف مقـرر جلنـة      ، قرر مكتب الس   2004200420042004 يناير   29292929عليه يوم   املصادق  

 مع قرار الس الدستوري     إعداد مقترح تعديالت املالءمة   بالنظام الداخلي   
  .، ودعوة جلنة النظام الداخلي لالجتماع04040404/561561561561رقم 

  املطلب األول

  جلنة النظام الداخلي
  مةتنظر يف قرار الس الدستوري ومقترح تعديالت املالء

اجتماعا للنظر يف   ،  عقدت جلنة النظام الداخلي    2004  أبريل 5 بتاريخ

قرار الس الدستوري، وكذا مقترح تعديالت املالءمة مع القرار، حيث جـاء   

أن السيد رئيس اللجنة رئيس الس قدم عرضا حول اإلجراءات          "يف تقريرها   

ح األخطاء املطبعيـة    بدأ بتصحي  اليت اختذت منذ املصادقة على النظام الداخلي،      

واملادية اليت شابت النص املصادق عليه، ومـرورا باإلحالـة علـى الـس              

الدستوري يف األجل القانوين وانتهاء بصدور قرار الس الدستوري؛ وقد عرب           

السيد الرئيس عن اعتزاز جملس النواب بالتطور امللحوظ يف ممارسـته وضـع             

مل ينتقـد    ،  باعتبار أن الس الدستوري     النظام الداخلي لس النواب وتعديله    

  . السابقة يظهر الفرق وباملقارنة مع التجارب سوى أربعة مواد فقط،
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أن التطور الذي أشار إليـه       الذي بني  الكلمة مقرر اللجنة،   بعد ذلك، تناول  

إليه تطور آخر على مـستوى الكيـف،         السيد الرئيس على مستوى الكم، يضاف     

  . نتقدة ليست من املوضوعات األساسية بالنسبة لعمل السحيث إن املوضوعات امل

كما سجل أن االنتقاد الذي وجهه الس الدستوري ملادتني مـن املـواد             

األربعة املنتقدة غري مسلم، ويتعلق األمر مبوضوع اإلبعاد املؤقت والتنـصيص علـى             

ىل ذلـك   املختصر   للمصادقة، إضـافة إ       حق احلكومة يف االعتراض على األسلوب     

  .أكد صحة االنتقاد بشأن املادتني املتعلقتني بالس االقتصادي واالجتماعي

 ينص على    منه 81وحيث إن الدستور يف الفصل      " وختم الكلمة بقوله  

 إصدار أو تطبيق أي نص خيالف الدستور، وأن قـرارات الـس             زأنه ال جيو  

ات العامـة   الدستوري ال تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل الـسلط           

 جملسنا إال أن يعدل أحكام املـواد        عومجيع اجلهات اإلدارية والقضائية، ال يس     

  ".املنتقدة من لدن الس الدستوري

بعد ذلك، عرض مقرر اللجنة، التعديالت املقترحة للمالءمة مع قـرار   

  . دراستها من لدن أعضاء اللجنةمتتالس الدستوري، و

  املطلب الثاين

  قرار الس الدستوري بشأاوالءمة نص تعديالت امل
  الفرع األول

  نص تعديالت املالءمة

 صادق جملس النواب باألغلبية املطلقة على التعديالت        ،2004 أبريل   28بتاريخ  

اليت أدخلت على نص النظام الداخلي للمالءمة مع قرار الس الدستوري رقم            

  : وهي أربعة ندرجها كما يلي ،04/561



  دراسة وتعليق: النظام الداخلي لس النواب

 56  2007- 2002جملس النواب                                                                         الفترة التشريعية منشورات 

  لاألوالتعديل 

  حذف املنع من املشاركة يف أشغال الس مدة مخسة عشر يوما
: كما وردت يف النظام الداخلي للمجلس      82الفقرة املنتقدة من املادة      •

يترتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت، املنع من املـشاركة يف أشـغال الـس               

دة اقتطاع نصف التعويض املمنوح له مل     ووالدخول إليه مدة مخسة عشر يوما،       

  .شهرين اثنني

يترتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت، اقتطـاع نـصف          : بعد التعديل  •

  .التعويض املمنوح له ملدة شهرين اثنني

  الثاينالتعديل 

   بالس االقتصادي واالجتماعي من تدابري تنظيميةقحذف ما يتعل
 كما وردت يف النظـام الـداخلي        103الفقرة اليت حذفت من املادة       •

ميكن االستماع كـذلك إىل عـضو مـن الـس االقتـصادي              ":للمجلس

  ".175واالجتماعي وفق الشروط احملددة يف املادة 

  الثالثالتعديل 

  التنصيص على حق احلكومة يف االعتراض على املصادقة املختصرة
لكل  : كما وردت يف النظام الداخلي للمجلس      116الفقرة املنتقدة من املادة      •

وذلك ابتداء مـن    , على اعتماد أسلوب املصادقة املختصر    نائب احلق يف االعتراض     

  . عشية يوم املناقشة على أبعد تقديرمساءسادسة التاريخ اإلعالن إىل حدود الساعة 

يف االعتراض علـى اعتمـاد      للحكومة ولكل نائب احلق     :بعد التعديل  •

وذلك ابتداء من تاريخ اإلعالن إىل حدود الـساعة         , أسلوب املصادقة املختصر  

  .ر أبعد تقديسة مساء عشية يوم املناقشة علىدساال
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  الرابعالتعديل 

   بالس االقتصادي واالجتماعي من تدابري تنظيميةقحذف ما يتعل
إذا ما عني الس االقتـصادي   :  كما وردت يف النظام الداخلي     175املادة   •

لـوطين  االجتماعي عضوا من أعضائه ليديل برأيه يف االجتاهات العامة لالقتصاد ا          و

والتكوين، طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع والتسعني من الدسـتور،            

  .يتوىل رئيس الس االقتصادي واالجتماعي إشعار رئيس الس بذلك

يتم االستماع إىل عضو الس االقتصادي واالجتمـاعي وفقـا للمقـررات            

  .التنظيمية الصادرة عن ندوة الرؤساء

طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع والتسعني        : لبعد التعدي  •

من الدستور، يديل الس االقتصادي واالجتماعي برأيه يف االجتاهات العامـة           

  .  لالقتصاد الوطين والتكوين

  الفرع الثاين

  قرار الس الدستوري بشأن تعديالت املالءمة والتعليق عليه
  القرار : الفقرة األوىل* 

على  2004  أبريل 28بتاريخ   دق جملس النواب يف جلسة عمومية     بعدما صا 

ـ  بعدما و ،04/561تعديالت املالءمة مع قرار الس الدستوري رقم          رئـيس   ا أحاهل

، أصـدر الـس     2004 أبريـل    29 إىل الس الدستوري بتـاريخ       جملس النواب 

  :ه، صرح مبوجب2004 ماي 25 بتاريخ 04/570الدستوري بشأا القرار رقم 

  لس النـواب،   من النظام الداخلي   175و 116و 103و 82املواد  بأن أحكام   "

   ".مطابقة للدستور،  صياغتها ومضموايف 

وذا القرار أصبح النظام الداخلي اجلديد لس النواب جبميع مواده مطابقـا            

  .ألحكام الدستور
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  : التعليق على القرار ،الفقرة الثانية* 
 أي  ،82ي فيما يتعلق بتعديل املالءمة املتعلـق باملـادة          إن الس الدستور  

يوافق مـا سـبق   "املنصوص عليها بني أن هذا التعديل ) يوما 15(حذف مدة اإلبعاد  

للمجلس الدستوري أن قضى به على أساس أن اإلبعاد املؤقت من مقر الس الذي              

أصبح مفعوله ينتهي،    بدون أن يقترن مبدة حمددة       82مت االحتفاظ به يف مستهل املادة       

  .1" بانتهاء اجللسة اليت اختذ فيها القرار،باعتبار الصيغة اجلديدة املعدلة

وعلى الرغم من أن الس الدستوري غفل عـن أن االبتعـاد املؤقـت مت        

 ولكـن   ، بدون أن يقترن مبدة   حمددة       82 ليس فقط يف مستهل املادة       ،االحتفاظ به 

يتأكد أن الس الدستوري ال يعترض على اإلبعـاد          فإنه   ،84 و 79أيضا يف املادتني    

 إذا ما كان مفعوله ينتهي بانتهاء اجللسة الـيت اختـذ فيهـا              ،املؤقت من حيث املبدأ   

 بيان املدة لكانت غري خمالفـة       82القرار، حبيث إنه لو مل يرد يف الصيغة األوىل للمادة           

دة االبتعاد املؤقت الـيت      وعلى هذا األساس كان بإمكان الس أن يقرر م         ،للدستور

 حيث إن املفهوم الذي حيدد اإلبعاد املؤقت يف اية اجللسة اليت اختـذ فيهـا                ،يشاء

  .04/561 ومل يشر إليه يف القرار الذي قبله برقم 04/570القرار مل يرد إال يف القرار 

وتبعا للمنطق نفسه نتساءل، أال يشكل إبعاد النائب عن إمتام جلـسة            

غرق يوما أو نصف يوم، انقطاعا يف االنتداب الذي يستمده من           عامة، قد تست  

  ؟  متثيليته لألمة

ومن مث فإين أكرر القول، بأن الس الدستوري قد جانب الـصواب            

 يوما عن أشغال الس، ملـا       15عندما قضى بعدم دستورية اإلبعاد املؤقت ملدة        

  .04/561سبق وبينته حني صدور قرار رقم 

                                                           
   2004 ماي 25 بتاريخ 04/570القرار رقم   1
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  الربملان

  جملس النواب

  النظام الداخلي

  
  السالم على رسول اهللالسالم على رسول اهللاووالصالة الصالة وواحلمد هللا احلمد هللا 

  

 من 23يذه يف ـور الصادر األمر بتنفـالدستمن  81و 44الفصلني ى ـاء علـبن

  .1996 أكتوبر 7وافق ـ م1417ادى األوىل ـمج

 املتعلق بالس الدستوري، كما وقع 29.93 من القانون التنظيمي رقم 21بناء على املادة و

  .تتميمهوتغيريه 

 1424 ذي احلجة 7بناء على إقرار الس بتعديل النظام الداخلي لس النواب بتاريخ و

 04.570بتعديالت املالءمة مع قرار الس الدستوري رقم و، 2004 يناير 29موافق 

  .2004 أبريل 28 موافق 1425 ربيع األول 8 تاريخب

ادرة ـ الص04.570و 04.561و 98.212وري رقم ـبناء على قرارات الس الدستو

 1425رم ـ من حم16و 1998 ماي 20 موافق 1419 من حمرم 23وايل يف ـعلى الت

 2004 ماي 25وافق ـ م1425ع الثاين ـن ربيـ م5و 2004ارس ـ م8ق ـوافـم

  بق النظام الداخلي لس النواب مع الدستور ؛بشأن تطا

   من هذا النظام الداخلي ؛108بناء على املادة و

  :األسبابذه هل

 :كاآليت اجلريدة الرمسيةر يف ـينشو ليـام الداخــ يشرع يف العمل ذا النظ
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  تنظيم جملس النواب: اجلزء األول

  دورات الس: الباب األول

  ية مبجلس النوابالعضو: الباب الثاين

  املكتب املؤقت: الباب الثالث

  مكتب جملس النواب: الباب الرابع

  الفرق النيابية: الباب اخلامس

  اللجان الدائمة: الباب السادس

  التعيينات الشخصية لتمثيل جملس النواب: الباب السابع

  ندوة الرؤساء: الباب الثامن
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  اب األولـالب

  اختـتامـهاوا ـاحهـافتت :سـدورات ال

   1املادة 

يف السنة، ويرأس امللك افتتاح الـدورة        10عاديتنييعقد جملس النواب جلساته يف دورتني         

وتفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعـة       ،األوىل اليت تبتدئ يوم اجلمعة الثانية من شهر أكتوبر        

  .رالثانية من شهر أبريل ؛ تطبيقا ملقتضيات الفصل األربعني من الدستو

  2دة املا

اء جملس النواب    يف دورة استثنائية إما بطلب من األغلبية املطلقة ألعض         الربملان ميكن مجع     

  .  وإما مبرسوم، ألعضاء جملس املستشارينأو

 الـيت  الـنقط دورة االستثنائية على أساس جدول أعمال حمدد، وعندما تتم مناقشة   ال         تعقد  

 طبقا ملقتضيات الفصل احلادي واألربعـني     سوم؛مبريتضمنها جدول األعمال ختتم الدورة      

  11.من الدستور

                                                           
  أن الدورتني عاديتني، النص علىوقع على مستوى تدقيق الصياغة، من حيث يف هذه املادة التعديل 10

ن املادة األصلية كانت تنص على أن جملس النواب يعقد دورتني دون أن حتدد طبيعتهما، فكانت إل

 يعقد أكثر من لس عقد دورات غري عادية، واحلال أن الس تنفي عن االصياغة معيبة من حيث كوا

دورتني ما بني عادية واستثنائية؛ مث إن التعديل صرح على أن هذا احلكم مأخوذ من الدستور مضمونا 

  . ونصا
على مقتضيات الدورة االستثنائية، يف النظام الداخلي للمجلس  هذه هي املرة األوىل اليت ينص فيها 11

قاصد هذا التعديل، كما سيظهر يف مواد أخرى أيضا، النص على املقتضيات املتعلقة حيث إن من م

 حىت يكون النظام ، والقوانني التنظيمية والقوانني العاديةربالسري الداخلي للربملان املبثوثة يف الدستو

   .الداخلي للمجلس مرجعا شامال يغطي كل اجلوانب املتعلقة بالعمل الربملاين
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  3املادة 

  .تتلى آيات من القرآن الكرمي عند افتتاح كل دورة  

   4املادة 

يف غريها من اجللسات    و،   مرتدين اللباس الوطين   رحيضر النواب جلسة افتتاح دورة أكتوب       

  .12لباسا تقليديا كامال أو لباسا عصريا كامال

  5املادة 

إذا استمرت جلسات الس ثالثة أشهر على األقل يف كل دورة جـاز خـتم الـدورة                   

  13. تطبيقا ملقتضيات الفصل األربعني من الدستورمبرسوم؛

ال متنح الكلمة ألي ويعلن الرئيس عن اختتام الدورة العادية يف جلسة عمومية خاصة، 

  .خطيب

  

  

  

                                                           
12
 وروده ب هذه املادة، النص على أن النواب ملزمني بارتداء لباس مناسب ملقام الس، وسب اجلديد يف 

أن بعض النواب خاصة عندما يشتد احلر يتحللون من اللباس الرمسي، مما خيل باالحترام والوقار الواجب 

ن صحفيني للمؤسسة التشريعية، وهذا أمر ينسحب بالضرورة على مجيع الذين يلجون قاعة اجللسات م

  .وزوار
 ت مقتضيا يف النظام الداخلي للمجلس،من املقتضيات اجلديدة اليت وقع التنصيص عليها ألول مرة 13

  .الدستور املتعلقة باختتام الدورات
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 14 الثايناب ـالب

  ة مبجلس النوابـالعضوي

 شغـور املقاعـدو االنتخـاب وإلغـاء

  6املادة 

 ويتوفر كل  أو نائبة برملانية؛ نائب برملايناسم جملس النواب، من أعضاءحيمل كل عضو   

ما النواب على بطاقات خاصة م تسلم إليهم من لدن رئيس جملس النواب، ويقدموا كل

  .التعريف بصفتهم النيابيةاألمر ستوجب ا

ر امسه أو يسمح بذكر امسه مشفوعا ببيان صفته يف كل إشهار كل نائب أن يذكمينع على 

 كما جيب عليه أن يصرح خالل مدة انتدابه ،أو صناعية أو جتارية يتعلق مبقاولة مالية

 من 18 و15ملكتب الس بكل نشاط مهين جديد يزمع ممارسته طبقا ملقتضيات املادتني 

  .  15لس النوابالقانون التنظيمي

نواب أن يقدموا إىل رئيس الس عند افتتاح الوالية التشريعية قائمة مفصلة ملا جيب على ال  

ميلكون هم وأوالدهم القاصرون من عقارات أو قيم منقولة، من خالل تصريح بالشرف 

                                                           
أحكام هذا النظام مت تقدمي هذه املقتضيات، بعدما كانت يف اجلزء الثاين يف   ترتيب إعادة يف إطار 14

  .  الترتيب الواقعي يعترب خاصية من خصوصيات هذا التعديل الشاملالترتيب السابق؛ حيث إن 
 يتعلق بتغيري 06.02تضمنت مقتضى نص عليه القانون التنظيمي رقم  من هذه املادة  الفقرة الثانية 15

 املتعلق مبجلس النواب، والفقرة الثالثة تضمنت مقتضى نص عليه 31.97وتتميم القانون التنظيمي رقم 

 املتعلق بإقرار موظفي ومستخدمي الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات العمومية 25.92 القانون رقم

وأعضاء احلكومة وأعضاء جملس النواب وجمالس اجلماعات احمللية والفرق املهنية باملمتلكات العقارية 

نص عليها ألول مرة والقيم املنقولة اليت ميلكوا أو ميلكها أوالدهم القاصرون، ومها من املقتضيات اليت ي

  .يف النظام الداخلي
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والسادسة من القانون  والثالثة  الثانيةويوقعونه، تنفيذا ملقتضيات املواد األوىل وحيررونه 

  . ء جملس النواب باملمتلكات العقاريةاملتعلق بإقرار أعضا

  7املادة 

إذا أشعر الس الدستوري رئيس الس بقرار إلغاء انتخاب أحد النواب، فإنه يأمر بنشره   

 ويعمل باملقتضيات نفسها جلسة؛يف أول  يف اجلريدة الرمسية، وحييط الس علما بفحواه

  .يف حالة الوفاة أو االستقالة

  . كتابة إىل رئيس الس، الذي حييط الس علما ا يف أقرب جلسةتقدم االستقاالت  

  .حييط رئيس الس الوزير األول بكل شغور  

  8املادة 

العضوية يف مكتب وال جيوز للنواب األعضاء يف احلكومة أن جيمعوا بني مهامهم احلكومية   

  16.ق النيابيةالس أو رئاسة جلنة من اللجان الدائمة أو رئاسة فريق من الفر

                                                           
 من هذا النظام متنع على عضو مكتب جملس 18 من املقتضيات اجلديدة، وسبب ورودها أن املادة  16

النواب أن جيمع بني هذه العضوية واملهام املشار إليها يف هذه املادة وقد تبني أا ال متنع على النواب 

يات وعلى الرغم من إنه أمر مستبعد احلدوث إال أن احلرص على أعضاء احلكومة من حتمل تلك املسؤول

  .اتصاف النظام الداخلي بالشمولية وقع التنصيص على املنع
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  لثاــاب الثـالب

  تـؤقـب املـاملكت
  9املادة 

 يتقدم األكرب سنا من النواب احلاضرين لرئاسة مكتب مؤقت يف انتظـار             الفترة النيابية يف مستهل      

  .17، فإن تعذر ذلك لسبب من األسباب، توالها من يليه سناانتخاب رئيس جملس النواب

أربعة من األعضاء يساعده وخلاصة بانتخاب الرئيس،  اة الرئيس املؤقت تسيري اجللسيتوىل

  . من النواب احلاضريناألصغر سنا

يتوىل الرئيس املنتخب تسيري اجللسات اخلاصة بانتخاب أعضاء مكتب الس، يساعده و

  . أربعة من األعضاء احلاضرين األصغر سنا

خاب الرئيس، أحد ويف مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس اجللسة اخلاصة بانت

  ؛18الرئيسنواب الرئيس حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحه ملنصب 

  19.السنة نفسها األمناء الذين مت انتخام يف دورة أكتوبر من هويساعد

                                                           
 قام ا األقدر ، يتعذر على األكرب سنا القيام باملهمة املنصوص عليهاعندما وقع التنصيص على أنه  17

يكون األكرب سنا غري قادر على التسيري ألسباب  تفاديا لإلحراج الذي يقع عندما كالذي يليه سنا، وذل

  .صحية أو لعدم القدرة على القراءة
، تاريخ صدور قرار 1998 ماي 20منذ  يف النظام الداخلي هذه من التعديالت اليت كان جيب إدخاهلا 18

منته  بالترقيم السابق، حيث إن ما تض5  الذي قضى بعدم دستورية املادة 212.98الس الدستوري رقم 

هذه املادة يف فقرا الثانية، من أنه يف مستهل دورة أبريل من السنة الثالثة يترأس اجللسة االفتتاحية رئيس 

جملس النواب أو أحد خلفائه حسب ترتيبهم بشرط عدم ترشحهم ملنصب الرئيس، غري مطابق للدستور 

ورة أبريل من السنة الثالثة للفترة فيما خيص ختويل الرئيس رئاسة اجللسة املذكورة، إذ إنه يف مستهل د

 من الدستور ومل تعد له بالتايل 37النيابية تكون مدة واليته قد انتهت مبقتضى الفقرة الثالثة من الفصل 

  .صفة لرئاسة اجللسة اليت ينتخب فيها من يتوىل رئاسة جملس النواب ملا تبقى من الفترة النيابية

 ني باعتبارهم األعضاء املنتخبباألمناءانتخاب الرئيس يف دورة أبريل  يف عملية األصغر سنامت استبدال   19

  .ملزاولة هذه املهمة
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الس ميكن أن جتري حتت إشراف املكتب املؤقت أية مناقشة ال تتعلق بانتخاب رئيس ال       

  .مكتب السأعضاء و

  10ملادة ا

فتتاح أول دورة تشريعية يعلن رئيس املكتب املؤقت عـن أمسـاء النـواب              عند ا 

املنتخبني حسب القائمة الرمسية املعلنة من لدن السلطة املختصة مث يأمر بنشرها يف اجلريدة              

  .الرمسية، وإثباا يف حمضر اجللسة

 انتخاب وحييط الس علما بالقرارات املتخذة من لدن الس الدستوري يف كل طعن يهم  

  .أعضاء جملس النواب
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  رابعـاب الـالب

  وابـس النـب جملـمكت

  11املادة 

  :منيتألف مكتب جملس النواب   

  ، الـرئيس-

، النائب الرابع والنائب الثالث،والنائب الثاين، والنائب األول، :  نواب للرئيس مثانية-

  . لنائب الثامنالنائب السابع، واوالنائب السادس، ووالنائب اخلامس، 

   . حماسـبان اثنان-

  20 .اءـأمن ثـالثة -

                                                           
والباقي  إثنان مخسة منهم نواب للرئيس من بينهم حماسبان كان املكتب يتألف من ممثل لكل فريق، 20

سته لس النواب أمناء، وقد كان هذا من االقتراحات الوجيهة اليت ميز ا السيد عبد الواحد الراضي رئا

 الدائمة بنسبة ةضاء مكتب الس وعدد اللجان النيابيعيف الفترة التشريعية السادسة حيث قلص عدد أ

النصف، عقلنة للعمل وترشيدا للنفقات، لكن حتت ضغط بعض الفرق اليت أرادت أن تكون ممثلة بأكثر 

 إىل 9تب مت رفع عدد أعضاء املكتب من من واحد ترضية للراغبني منها الذين يتنافسون على عضوية املك

، وفصلت مهمة احملاسبة عن النيابة عن الرئيس؛ وقد كاد األمر يسري على اللجان إال أن متسك بعض 14

  .الفرق باملنهجية السابقة حال دون ذلك

  ".نواب الرئيس "استبدل ب" خلفاء الرئيس " إىل أن مصطلح نشري أيضابقي أن 

 أعضاء مكتب الس وإن كان خيضع للتمثيل النسيب للفرق وفقا ملقتضيات واجلدير بالذكر أن عدد

فإنه ظل يتراوح بني التوسعة والتضييق، فإذا كانت هناك رغبة يف توسعة متثيلية الفرق رفع  الدستور،

حنو تضييق حجم التمثيلية قلص العدد؛ وهكذا ينحو  االجتاه  كانالعدد الذي يتألف منه املكتب، وإذا

، و 1963/1965يف الفترة التشريعية 13 : كما يلي النواب حبسب الفترات  عدد أعضاء مكتب جملستطور

 يف الفترة 13و ،93/97يف الفترة  18و ،84/92 يف الفترة 15و ،77/83 يف الفترة24و ،70/71 يف الفترة 22

97/2002.   
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  الفرع األول

  انتخاب رئيس جملس النواب
  12املادة 

ينتخب رئيس جملس النواب أوال يف مستهل الفترة النيابية، مث يف دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه    

                                             21.ني من الدستورالثالثو، تطبيقا ألحكام الفصل السابع الفترة، وذلك ملا تبقى منها

  13املادة 

يدعو الرئيس املؤقت أعضاء الس النتخاب رئيس جملس النواب باإلعالن عن فتح باب     

 يساعده ؛ مث  الترشيح ؛ ويتلقى الترشيحات يف اجللسة نفسها، ويعلن عنها هو أو من

  .لتصويتيشرع يف ا

  14املادة 

ينتخب الرئيس عن طريق االقتراع السري كتابة باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتكـون            

وعند تعادل األصـوات،  الثاين؛ منهم الس يف الدور األول؛ وباألغلبية النسبية يف الدور          

يتم اللجوء  يعترب املرشح األكرب سنا فائزا؛ فإن انتفى فارق السن مع التساوي يف األصوات       

  .إىل القرعة لتعيني الفائز

  .إذا كان املرشح واحدا فباألغلبية النسبية يف دورة واحدةو

يدعوه ليشغل مقعـد    و،   املرشح الفائز برئاسة جملس النواب     اسميعلن الرئيس املؤقت عن       

  22.الرئاسة

                                                           
يس يكون طبقا ملقتضيات هذه الصياغة أكثر وضوحا من اليت كانت تنص فقط على أن انتخاب الرئ 21

وبالتايل ال تقدم حكما واضحا يف   أحكام الدستور،حالدستور، وهي معيبة من حيث كوا ال توض

  .املوضوع
أصبح الرئيس ينتخب يف دورتني بدال من ثالثة، باألغلبية  حبيث عملية انتخاب الرئيس وقع تعديلها، 22

واحدة  املرشح واحدا يف دورة ة اليت يكون فيهاويف احلال املطلقة يف دورة واحدة بدل من دورتني،

باألغلبية النسبية، وذلك تفاديا لعبثية االنتخاب يف هذه احلالة واليت قبلها، حيث إنه يف الغالب األعم 

  .يكون املرشح مرشحا من األغلبية النيابة
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  15املادة 

جديد ملـا   ر منصب رئيس الس لسبب من األسباب، يتم انتخاب رئيس           ويف حالة شغ    

  : يف أجل حسب احلالتني التاليتنيأو الثانية تبقى من الفترة األوىل

  كانت الدورة منعقدة، ففي مدة أقصاها مخسة عشر يوما،و إذا وقع الشغور -

  23 . إذا وقع خارج الدورات، فعند افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور-          

 الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حـسب         انتخاب الرئيس اجلديد، يقوم مقام     إىل حني و  

ترتيبهم وميارس كل اختصاصات الرئيس باستثناء االختصاصات املنـصوص عليهـا يف            

  .من الدستور 81 و79 و71 و35 و21الفصول 

  الفرع الثاين

  انتخاب أعضاء مكتب جملس النواب
  16املادة 

تطبيقا  ،ل فريقينتخب أعضاء مكتب الس ملدة سنة على أساس التمثيل النسيب لك

عن طريق االقتراع السري، عند افتتاح ،24الثالثني من الدستوروألحكام الفصل السابع 

  . الدورة األوىل من كل سنة تشريعية

جلسة ، قبل افتتاح 25يقدم كل فريق إىل الرئيس، أربعا وعشرين ساعة على األقل

  .املقررعدد الدها ، قائمة بأمساء مرشحيه، وترفض كل قائمة جاوز عدد أفرااالنتخاب

إذا مل جياوز عدد املرشحني بالنسبة لكل مهمة على حدة، عدد املقاعد الواجب ملؤها، 

  .26تقدم مجيع الترشيحات ضمن قائمة موحدة حتدد فيها املناصب

                                                           
  .جديد هذه املادة، حتديد آجال انتخاب رئيس جديد يف حال شغور منصب رئيس الس 23
  .12 ينطبق على هذه الصياغة التعليق الوارد بشأن املادة رقم 24
  .يف إعداد جلسة االنتخاب االرتباك الذي حيصل تفادي تقييد يرمي إىل 25
 رفع التخيري، حيث أصبح تقدمي الترشيحات على الشكل املنصوص عليه يف احلالة  هوجديد هذه املادة 26

 .املشار إليها واجبا
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بعد مث يعلن رئيس جملس النواب  ،27األصوات ينتدب كل فريق عضوا لتمثيله يف عملية فرز

  .تراععملية الفرز عن نتيجة االق

 28.ناصب يتم ملؤه بالكيفية نفسها يف أول جلسة يعقدها الساملر يف منصب من ووإذا حدث شغ  

  17املادة 

 هيئات الس املتعلقـة باملكتـب       علما بتشكيل  حييط رئيس جملس النواب جاللة امللك         

 ألول كما يبلغ ذلك إىل الوزير ا      النيابية؛ورؤساء اللجان الدائمة، وكذلك رؤساء الفرق       

  .29ورئيس جملس املستشارين

  الفرع الثالث

  اختصاصات مكتب جملس النواب
  18املادة 

  .حيدد املكتب يف جلساته األوىل اختصاص كل عضو من أعضائه  

رئاسة جلنة من جلان و ال ميكن اجلمع بني العضوية يف املكتب والعضوية يف احلكومة أو  

  .أو ورئاسة فريق نيايب 30الدائمةالس 

                                                           
 كانت تنص 22 املادة حيث إن ،للقيام بعملية الفرزوترشيد العمل استبدلت القرعة بالتعيني  من أجل العقلنة 27

  .أن القرعة جتري بني املصوتني غري املرشحني الختيار ثالثة أعضاء يعهد إليهم مبهمة الفرز "على
  . موعدا مللئهبعد حدوث الشغور"أول جلسة يعقدها"أضافت هذه الصياغة تقييدا مل يكن من قبل هو حتديد  28
اإلضافة اليت يف هذه املادة هي اعتبار رئيس جملس املستشارين من اجلهات اليت جيب التواصل معها   29

وإخبارها مبستجدات جملس النواب ومتغرياته سواء تعلق األمر ياكله أو جبدول أعماله كما سيأيت يف 

كرار تلاسني من أجل عقلنة أعماهلما وتفادي ، ومن مقاصد هذه اإلضافة تقنني التنسيق بني ال20املادة 

  ..وضياع الوقت
حصرت هذه املادة رئاسة اللجان الدائمة دون غريها من اللجان،من املهام اليت مينع اجلمع بينها وبني  30

عضوية املكتب،باعتبار أن من املقتضيات اليت أتت يف التعديل اجلديد، إناطة رئاسة جلنة النظام الداخلي 

اجتماع مشترك بني جلنتني أو أكثر  مسؤوليات يفكن أن يتولواميلس، كما أن أعضاء املكتب لرئيس ا 

  . من جلان الس الدائمة،أو جلنة ثنائية مشتركة أو جلنة من جلان األخوة والصداقة
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  19دة املا

يترأس اجتماعاته سواء تعلق األمر باجللسات العامة     و يستدعي الرئيس الس لالجتماع      -  

  .أو باجتماعات املكتب أو بندوة الرؤساء

، وتوجه مراسالت الس    31 تكون اتصاالت الس وعالقاته اخلارجية بواسطة الرئيس       -

  . الوزير األولمن خاللإىل احلكومة 

  . مقامه يف حالة تغيبه حسب ترتيبهم يقوم نواب الرئيس-  

  .اإلداري للمجلسو  يسهر احملاسبون حتت إشراف املكتب على التسيري املايل-  

  . األمناء حترير احملاضر وعملية التصويت، وكذا نتائج سائر االقتراعاتيراقب          _ 

  20املادة 

 خلمسني من الدستور،  اووفقا ألحكام الفصل السادس     يضع املكتب جدول أعمال الس        

  اللجان ورؤساء ورؤساء 32ورئيس جملس املستشارين الوزير األول   وضعه إىل ويبلغه مبجرد   

  .33 يف املكان املخصص ملراسالمألي فريقغري املنتسبني الفرق النيابية وإىل النواب 

  34.يتمتع املكتب بكامل الصالحيات لإلشراف على مناقشات الس  

                                                           
بني احلكم املنصوص عليه يف هذه املادة حيدد على سبيل احلصر أن مجيع االتصاالت والعالقات اليت تتم  31

 مسألة العلم ا هوهذ الس ومجيع املؤسسات يف الداخل واخلارج تقع بالضرورة بواسطة رئيس الس،

 ..وااللتزام مبقتضياا جينب الس الكثري من اخلالفات
 .أضيف رئيس جملس املستشارين لتقنني التواصل الواجب بني السني 32

 ختصيص مكان معلوم، ذين ليس هلم فريق يف اإلخبار، ويفاإلشارة إىل ضرورة صيانة حق النواب ال  33 

  . على مكتب الس حتديدهبجي
 من األصوات يتناسب مع عدد احذف مقتضى كان ينص على أن لكل عضو من أعضاء املكتب عدد  34

 غري مطابق ه الذي قضى بأن98/212أعضاء الفريق الذي ميثله، بناء على قرار الس الدستوري رقم 

 الذي ينص يف فقرته األخرية على أن اعتماد التمثيل النسيب للفرق يف مكتب ، من الدستور37 للفصل

  .جملس النواب يكون عند تشكيل هذا املكتب ال عند إجراء التصويت فيه
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  21املادة 

له ؛ وحيرص على توفري      املكتب على احملافظة على بنايات الس واملنقوالت التابعة       حيرص     

األمن الداخلي واخلارجي للمجلس بواسطة حرس خاص منتدب من رجـال القـوات             

املسلحة امللكية ورجال األمن ورجال املطافئ ؛ وحيدد املكتب العدد الـضروري الـذي              

  .يطلب انتدابه

  22املادة 

ويسري شؤونه املالية، تسجل االعتمادات املرصـودة مليزانيـة         الس   يةميزان املكتبيضع    

  35.العامة للدولة الس يف امليزانية

   36.يضع املكتب األنظمة اخلاصة لتنظيم وتسيري املرافق اإلدارية واملالية للمجلس  

  الفرع الرابع

  جلنة مراقبة صرف ميزانية الس
  23املادة 

صـة مؤقتة على أساس التمثيل النسيب للفرق، من أجل التحقق من يشكل الس جلنة خا

داخل ،  وترفع تقريرا يف هذا الشأن إىل السسالمة صرف ميزانية الس للسنة املنصرمة؛

  .تشكيلهاأجل شهر من تاريخ 

  .هم          تتألف هذه اللجنة من ثالثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب عن

ال حيق ألعضاء مكتب الس أن يشاركوا يف أشغال هذه اللجنة إال إذا طلب منهم تقدمي                          

  .معلومات أو معطيات حول صرف امليزانية

                                                           
 قضى الس الدستوري يف شأن أحكام هذه املادة أن ليس فيها ما خيالف الدستور شريطة أن ترصد  35

القرار (بوضع امليزانية العامة للدولة   املكلفةية جملس النواب من لدن السلطة التنفيذيةاالعتمادات مليزان

  . 2004 مارس 8 م د الصادر بتاريخ 04/561رقم 
 لكن مل يبادر مكتب من املكاتب السابقة للمجلس بوضع هذه 1963هذا املقتضى منصوص عليه منذ   36

إىل وضع نظام داخلي  2004تشريعية الربيعية من سنة ، وقد وفق مكتب الس يف الدورة الالقواعد

   ).انظر امللحق( للمحاسبة 
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تتشكل جلنة مراقبة صرف ميزانية الس، أول مرة بعد افتتاح دورة أكتوبر من السنة 

األخرية، شهرا واحدا قبل اختتام الدورة يف املرة ومن كل سنة تليها، والتشريعية الثانية، 

  37 .العادية اليت تنتهي عندها الوالية التشريعية

  .38يضع املكتب نظاما داخليا حيدد من خالله القواعد املطبقة على حماسبة الس

يف هذا النظام  39تباشر اللجنة أعماهلا وفق الضوابط املقررة ألعمال اللجان  

  .الداخلي

                                                           
  :عرفت هذه املادة ثالث تغيريات  37

وهي ) جلنة العشرين  ( أعضاءها كانت تسمى من قبل بعددث تسميتها مبوضوعها، حي،أوال •

  . عن اللجنة ووظيفتهاتسمية ال تعرب

ضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية من أجل ع عشر  تقليص عددها من عشرين إىل ثالثة،ثانيا •

 عن االستغالل السياسي وتصفية احلسابات، عن طريق اضمان سري أفضل وافتحاص مسؤول، بعيد

  تصيد األخطاء اإلدارية ونشر املغالطات،

لها؛  ملسؤولياا يف الفترة التشريعية اليت شكلت فيها دون اليت قباثالثا، ضبط آجال تشكيلها، حتديد •

  .  تشكيلها مرهونا برغبة وإرادة املكتبى ال يبقوحىت
 صالحيات اللجنة وكيفية ممارسة مهامها، ، بيان على وجه التحديد والدقة،الغرض من هذه األنظمة 38

يتمتع باالستقالل املايل، وبالتايل يعترب من وجهة نظر الس  حيث إن الربملان يف وضعه احلايل ال

الغرفة الدستورية مؤسسة عمومية ختضع جلميع وسائل الرقابة املالية اليت تطبق على الدستوري ومن قبله 

  متتعه باالستقالل املايلأساس على  وضعهاما وضع هذه املادة أول مرةدمؤسسات الدولة، والربملان عن

  يفترض مراقبة داخلية، وحيث إنه مل تقبل هذه الوضعية وعدلت للمالءمة مع قرارات مراقبةالذي

 . أبقى الربملان على هذه جلنة أمال يف احلصول على صفة االستقالل املايل،الدستورية
 مجيع اللجان اخلاصة مثل جلنة النظام الداخلي وجلنة احلصانة،  بيان أحكامهذا احلكم سيتكرر مبناسبة 39

اليت تعطي حق  العضوية ا، وكذ يكلتها واالستدعاء واحلضور والغيابةواملراد بالضوابط تلك املتعلق

 ..إمكانية احلضور واملشاركة املفتوحة جلميع األعضاء من غري حق التصويتمث بالتصويت، 
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  اب اخلامسـالب

  ةـيـرق النيابـالف

  24املادة 

  .للنواب أن يكونوا فرقا داخل جملس النواب �

  .عشرين عضوا ؛من غري النواب املنتسبنيال ميكن أن يقل عدد كل فريق عن  �

  40 . أن ينتسبوا إىل أي فريق من الفرق النيابيةميكن للنواب  غري املنتسبني  �

 41.يف أكثر من فريق نيايبأن يكون عضوا ال حيق لنائب  �

  25ادة امل

 قائمـة   ،يف بداية الدورة األوىل من كل سنة تـشريعية،        يبلغ كل فريق إىل رئيس الس     

تتضمن أمساء أعضائه ممهورة بتوقيعام واسم الرئيس الناطق بامسه، والتسمية اليت اختارها             

  .لنفسه

                                                           
 الذي عدد الوالغاية من رفع،يعد هذا التعديل من أبرز التعديالت اليت أدخلت على النظام الداخلي  40

 والتشجيع على ،عدد املخاطبني تقليص  عشرين عضوا عشر إىلـينثاتشكيل فريق نيايب من يسمح ب

عطي تاليت " املنتسب" وقع التنصيص على وضعية جديدة هي يف االجتاه نفسهالت سياسية، وث تكتشكيل

 يف فريق نيايب حسب االختيار دون أن ةللنائب أو النواب الذين مل يتمكنوا من النصاب فرصة العضوي

  .يفقد املعين أو املعنيون هويتهم احلزبية والسياسية

 كان هو النصاب القانوين لتشكيل الفرق النيابية خالل مجيع الفترات 12لذكر أن عدد واجلدير با

  .   عضوا24 اليت كان النصاب فيها 1970/1971باستثناء الفترة التشريعية ،التشريعية
 على الرغم من كونه حقا ثابتا ال ،مت حذف مقتضى بشأن حق النائب يف أن ال ينتمي ألي فريق  41

تستهدف إليه لكن عدم اإلشارة  ،ليل أن تشكيل الفرق نفسه هو على سبيل االختيارنزاع حوله، بد

  . النواب يف فرق نيابيةراإلفصاح عن الرغبة يف أن ينتظم مجيع أو أكث
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ساعة قبل افتتـاح اجللـسة      ) 48(أربعني  وتودع لوائح الفرق لدى رئيس الس مثانية        

  42.خصصة لإلعالن عن الفرقامل

يعلن رئيس الس عن تشكيل الفرق، ويعلن عن أمسائها وأمساء رؤسائها الناطقني بامسها،               

  . للفرق يف اجلريدة الرمسية املنتسبنيمث يأمر بنشرها مع أمساء النواب غري

  26املادة 

يف ثيلـه   متكل فريق وقع تشكيله بعد انتخاب أعضاء املكتب ورؤساء اللجان ال يؤخـذ              

  .43املواليةاالعتبار يف هيئات الس إال يف بداية الدورة األوىل للسنة التشريعية 

  27املادة 

  :يليكما بنية الفرق النيابية ببيان موقع،  رئيس الس علما بكل تغيري يطرأ على يبلغ

  .  البيان النائب املستقيلوقعي: يف حالة االستقالة  .أ

  .قع البيان رئيس الفريقيو: يف حالة اإلقالة . ب 

   44 . رئيس الفريق والنائب املعينيوقع البيان كل من: االنتسابويف حاليت االخنراط . ج  

                                                           
 ساعة قبل افتتاح اجللسة املخصصة لإلعالن عن الفرق ملنع التأخر 48 على أجل صوقع التنصي  42

لفرق النيابية، وقد دعم هذا اإلجراء مبقتضى آخر ايف إعداد لوائح واالرتباك الذي حيصل بسب التأخر 

 األجل، حبيث يكون الس قد انتهى من انتخاب مورد يف املادة املوالية ينص على أن الفرق اليت ال حتتر

 يف االعتبار يف هيئات الس إال يف بداية الدورة األوىلمتثيلها ؤخذ يال ، أعضاء املكتب ورؤساء اللجان

  .                                                    املقبلةللسنة التشريعية 
من اإلجراءات اجلديدة اليت تقررت يف اجتاه دعم استقرار هيئات الس،حيث إن التغيريات اليت تطرأ على عدد   43

 السبب يف تلك التغيريات ن ال يكوالفرق سواء بزيادة عددها أو نقصانه يؤثر سلبا على استقرارا هيئات الس،وحىت

هو التسابق حنو العضوية يف تلك اهليئات وقع التنصيص على أن الفرق اليت يقع تشكيلها بعد انتخاب هياكل الس ال 

 . يف االعتبار من ناحية التمثيلية إال يف بداية السنة التشريعية املواليةذتؤخ
أن تغيري بنية الفرق بالزيادة أو النقصان يف عدد أعضائها يرتبط حبقوق تتعلق  وجه العالقة بني هذه املادة واليت قبلها، 44

 بالنائب بصفته تلك وتدور معه حيث دار، ومن مت فإن إخبار الرئيس بالتغيريات يترتب عليه إعادة توزيع تلك احلقوق على
تنقل على شاشة أمواج اإلذاعة وضوء املعطيات اجلديدة، من ذلك مثال حصته يف األسئلة الشفوية اليت تذاع على 

 النشر يف اجلريدة  كذلكومن مت فإن تبليغ الرئيس يستهدف ، احلكومة أيضاباإلضافة إىل أن هذه التغيريات تعين ،التلفزيون

  .مجلس وضمنا املوقع اإللكتروين لتمكني األعضاء من أخبار السلالرمسية، وقد أضاف التعديل النشرة الداخلية ل
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  .النشرة الداخلية للمجلسوه التغيريات يف اجلريدة الرمسية ذ     تنشر مجيع ه

  28املادة 

 من مكاتب الس؛مقر بشرية داخل موارد وللفرق النيابية احلق يف التوفر على إمكانيات مادية        

يعمل مكتب الس   و،   تتناسب مع عدد أعضاء كل فريق      ، لتنظيم مصاحلها الداخلية   موظفنيو

    45.على توفريها يف حدود إمكانيات الس عند بداية الفترة التشريعية

  29املادة                               

؛ كما  شخصية أو املهنية داخل الس      مينع على النواب تأسيس مجعيات للدفاع عن املصاحل ال        

مينع داخل الس عقد اجتماعات خاصة خارجة عن نطاق االجتماعات الـيت تعقـدها أو               

  .تنظمها أجهزة جملس النواب املشار إليها يف هذا النظام الداخلي

النائبات عقد اجتماعات حول مواضيع ذات االهتمام املشترك بإذن مـن           وميكن للنواب   

  46.سرئيس ال

                                                           
باعتبار " كافية"ييد اإلمكانات املقدمة للفرق النيابية يف حدود اإلمكانات املتوفرة للمجلس، بدال من مت تق  45

 بأن هذا الدعم يقدم يف بداية الفترة التشريعية باعتبار أن  أيضا باستقالل مايل؛ كما قيدعأن الس ال يتمت

  . فتتاح الفترة التشريعيةالتشكيل الطبيعي للفرق يكون على ضوء نتائج االنتخابات عند ا
 ،الس ت خاصة داخل بناية ءاإضافة جديدة تتيح لألعضاء ذوي االهتمامات املشتركة تنظيم لقا 46

 ال خترج عن إطارها وتتحول إىل لقاءات طائفية أو عرقية أو غريها مت التنصيص على أا تتم من أجل أنو

  . رئيس الس خيضع ملوافقةبطلب
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  الباب السادس

  ةــدائمـان الــاللج

  الفرع األول
  اـ وتأليفه،اختصاصااوعددها 

  30املادة 

   : هي47اللجان الدائمة لس النواب ستة

  31 أعضائها د وعد48اإلسالميةجلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون  -1

  :  وختتص مبا يلي  عضوا

شؤون اجلالية املغربية املقيمة    و فاقيات الدولية االتواملعاهدات  و الشؤون اخلارجية والتعاون    

 قضايا قـدماء املقـاومني واألوقـاف      واحملتلة واحلدود   الدفاع الوطين واملناطق    وباخلارج  

  .الثقافة واالتصالو والشؤون اإلسالمية

  : وختتص مبا يليعضوا  60  وعدد أعضائها جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان،-2  

العالقات مع الربملان والشؤون اإلدارية واألمانة العامة للحكومة وسان حقوق اإلنوالعدل   

  .والس األعلى واالس اجلهوية للحسابات

                                                           
 منذ الفترة التشريعية السادسة يف إطار الترشيد الذي انتهجه السيد عبد 6ان الدائمة  أصبح عدد اللج47

 فقد كان 70/1971 جلنة يف مجيع الفترات التشريعية باستثناء فترة 12الواحد الراضي، حيث كان عددها 

  .  جلان دائمة10عددها 
مت تقليص عدد أعضاء جلنة اخلارجية  ئمة،رية اشتغاهلا األقل باملقارنة مع باقي اللجان الداتنظرا ألن و 48

  ووالشؤون اإلسالمية األوقاف دعما للجان األكثر اشتغاال، وأضيف إىل اختصاصها قطاع 31 إىل 54من

 ةجلنة العدل والتشريع وجلنة املالي ،هيومت رفع عدد أعضاء أربعة جلان دائمة  املقاومني؛قضايا قدماء 

 يف حني بقي عدد أعضاء جلنة ،60إىل  54 القطاعات االجتماعية من ةوجلنة القطاعات اإلنتاجية وجلن

  . عضوا54الداخلية 
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وختتص مبـا  عضوا  54 وعدد أعضائها  جلنة الداخلية والالمركزية والبنيات األساسية،     -3  

والنقـل   التجهيزوئة  البياملاء  و  وإعداد التراب الوطين    واإلسكان  و التعمري و الداخلية: يلي  

  .واملواصالت

  :يليوختتص مبا  عضوا 60 أعضائها د، وعد جلنة املالية والتنمية االقتصادية-4  

  . والشؤون العامة،املؤسسات العموميةواخلوصصة و االقتصاد أهيلتواالستثمارات واملالية   

   :يلي مبا  عضوا وختتص60 وعدد أعضائها  جلنة القطاعات اإلنتاجية،-   5

واالقتصاد التقليدية  الصناعةوالسياحة والصيد البحري والصناعة والفالحة والتنمية القروية   

  .الطاقة واملعادنوالتجارة اخلارجية والداخلية التجارة واالجتماعي 

  : وختتص مبا يلي  عضوا 60وعدد أعضائها  جلنة القطاعات االجتماعية، -6  

قضايا والتكوين املهين والشؤون االجتماعية و شغيلالتو والرياضة ابالشبوالصحة والتعليم   

   .قضايا املعاقنيوالتعاون الوطين والعائلة 

  31املادة 

 عند افتتـاح    ،ينتخب الس رؤساء اللجان الدائمة ملدة سنة عن طريق االقتراع السري            

  49. أعاله16الدورة األوىل من كل سنة تشريعية وفق مقتضيات املادة 

  .ة دائمة أن يرأس جلنة أخرىال حيق لرئيس جلن

  32املادة 

 أن يكـون     له ال حيق  و ،جيب على كل نائب أن يكون عضوا يف جلنة من اللجان الدائمة             

  .عضوا يف أكثر من جلنة دائمة واحدة

  . على أساس التمثيل النسيبالتشريعيةبداية الفترة يف تتشكل اللجان الدائمة   

أعضاء يف اللجان الدائمة يف حدود      بناء على طلبهم    يب   لفريق نيا  املنتسبنيالنواب غري   يعني    

  .مكتب السالعدد املقرر من لدن 

                                                           
  .فأصبحت املادة بذلك أكثر وضوحا مل يكن منصوصا عليها يف السابق،جديدة مقتضيات  49
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للفريق الذي انفصل عنه عضو ميثله يف إحدى اللجان الدائمة، أن يعني بدله عضوا آخر، ولـيس                   

  .عضويته يف اللجنة إذا كان عدد أعضائها سيجاوز العدد املقرربللنائب املنفصل حق التمسك 

يف  نائب غري عضو باللجنة احلق يف احلضور واملشاركة يف أعماهلا دون أن يـشارك                كلل  

  .التصويت

  50.أعضاء اللجنة مث لباقي أعضاء الس احلاضرينولرؤساء الفرق تعطى الكلمة باألسبقية   

  33املادة 

  :يتألف مكتب كل جلنة دائمة على الشكل التايل   

  الرئيـس •

 أربعة نواب للرئيس  •

  .51أمـنـاء •

                                                           
يف إطار تطوير عمل اللجان الدائمة والعمل على استقرارها وحسن تسيريها عرفت هذه املادة ثالث  50

   :تعديالت هي

وجوب العضوية يف اللجان، حيث كان مسكوتا عن حكم هذه العضوية ومع التوجه حنو ضبط  �

احلضور واالقتطاع بسبب الغياب غري املربر وخمافة أن يكون ذلك ذريعة لعدم العضوية فيها وقع 

  .التنصيص على وجوب العضوية يف اللجان الدائمة

 واحدة يف بداية الفترة التشريعية بدال من كل ني النواب األعضاء يف كل جلنة دائمة يقع مرةيتع �

 كان التجديد السنوي ثسنة، انسجاما مع إرادة املشرع الدستوري  الذي أرادها أن تكون دائمة، حي

 مع فتح إمكانية التبديل االستثنائي، وهذا املقتضى نفسه جيري ، طويلةايعرقل عملها ويؤخر انطالقها أيام

 .33 ملادةعلى مكاتب اللجان كما يف ا

إعطاء الكلمة باألسبقية لرؤساء الفرق النيابية أو ممثلها الرئيسي يف اللجنة، مث ألعضاء اللجنة  �

  . الرمسيني، وبعد ذلك لباقي أعضاء الس الراغبني يف املشاركة يف أعماهلا
 الس إىل تعديل رط التغيري الذي عرفته هيكلة مكاتب اللجان متثل يف رفع عدد األمناء دون حتديد حىت ال يض51

وحذف مهمة مساعد األمني من حيث عدم احلاجة إليها بوجود أكثر ،املادة عند كل تغيري يطرأ على عدد الفرق

 مع العلم أن األمناء ميكن أن يقوموا ،من أمني،مث حذف مهمة املقرر ألنه أصبح لكل نص تشريعي مقرر خاص به

  .م وجود مقرر خاص لنص تشريعي مابدور التقرير يف احلاالت العامة أو عند عد
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، وميارس اختصاصاته حتت إشـراف  يضم مكتب كل جلنة دائمة ممثال عن كل فريق نيايب   

   .مكتب الس

ن املتفرعة عنها،   اربجمة أعماهلا وأعمال اللج   ليتمتع مكتب اللجنة الدائمة بكامل الصالحية         

ة اجتماعاا، واإلشراف على وضع التقارير املقدم     ومدد  وتسيري مناقشاا وحتديد مواعيد     

  52.إىل اجللسة العمومية باسم اللجنة

  .يف بداية الفترة التشريعيةالدائمة تتشكل مكاتب اللجان 

أن تستبدل من ميثلها يف مكاتـب         النيابية، بطلب ترفعه إىل مكتب الس،       ميكن للفرق  

  .وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح الدورة األوىل من كل سنة تشريعية

  34املادة 

احملالة القانونية  فرعية دف تعميق دراسة النصوص اتستحدث جلانأن ن الدائمة للجاميكن   

 خبـصوص النـصوص     التعديالت املقدمة و الختصاصها  حسب القطاعات اخلاضعة   يهاعل

  53.املعروضة عليها

                                                           
 فإن أهم تعديل يف هذه املادة ، اإلشارة إليه سابقا من تغريات على مستوى اللجانتباإلضافة إىل ما مت 52

هو تقوية صالحية رؤساء ومكاتب اللجان الدائمة على مستوى تنظيم املناقشات والربجمة وحتديد 

ون االرجتال واالرتباك والتردد يف القرارات اليت تعين هذه املواعيد، وسبب ورود هذا التعديل احليلولة د

  .اللجان
مث  ،لتفعيلها    اجلديد هو وضع هذا املقتضى ضمن مادة مستقلة من أجل إثارة االنتباه إىل هذه اآللية  53

  من أكثر من نصاللجنة من حتضري بيان دورها على مستوى حتضري األعمال التشريعية، مما ميكن
تشريعية املوضوعة على جدول أعماهلا بشكل متواز، كسبا للوقت وحسن النصوص ال

  .تدبريه
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  الفرع الثاين

  الدور االستطـالعي للجان الدائمـة
  35املادة 

 استطالعية مؤقتة، حـول شـروط        مبهمة أعضائها أن تكلف بعض     للجان الدائمة جيوز    

وظروف تطبيق نص تشريعي معني، أو موضوع يهم اتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة              

  . باتفاق مع مكتب جملس النواباحلكومة

يعد النواب املكلفون مبهمة االستطالع تقريرا من أجل عرضه على اللجنة قصد مناقـشته            

  54 .السمكتب وإحالته على 
  لثالثاالفرع 

  انـاعات اللجـاجتم
  36املادة 

 ميكن ألعضاء اللجنة أن يطلبوا عقد اجتماعاا من أجـل دارسـة موضـوع يـرتبط                  

  55.بالقطاعات اليت تدخل يف نطاق اختصاصها

  .يقرر يف شأنه مكتبهاويوجه الطلب لرئيس اللجنة 

مـاع بـصفة     وميكن التعجيل مبوعد االجت    ،56قبل االجتماع بأربعة أيام   تستدعى اللجان   

  .استثنائية إذا ما تطلب جدول أعمال الس ذلك

   : تعقد اللجان اجتماعاا باستدعاء من لدنو  

                                                           
رغبة يف تنشيط أكرب  مقتضياا،  من أجل تفعيل،من خالل عنوان الفت اآللية  هو إبراز هذه،اجلديد هنا أيضا 54

ن الدائمة إىل لعمل جملس النواب، وبالفعل فبمجرد توزيع النظام الداخلي يف شكله اجلديد سارعت بعض اللجا

 يف إطار هذه ، استطالعيةطلب القيام باملهام االستطالعية، وكانت أول جلنة كلفت بعض أعضائها القيام مبهمة

  .املادة هي جلنة العدل والتشريع وكان موضوعها يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة األسرة يف بعض احملاكم املغربية
مل وقد اقتضت الرؤية اليت أسسنا عليها مقترح التعديل، تقنني  هذا املقتضى من األمور اليت جرى ا الع55

  . العمل اجرى املقتضيات اليت 
 ساعة إىل أربعة أيام وهو األجل نفسه 48 التعديل هو رفع أجل االستدعاء حلضور اجتماعات اللجان من 56

اء باالستدعاءات يف  من أجل تفادي الغياب الذي حيصل بسبب عدم توصل األعض،لالستدعاء خارج الدورات

  .اآلجال املعقولة
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   رئيس جملس النواب مببادرة منه أو بطلب من احلكومة،-  

مببادرة منه داخل الدورات وبعد موافقة مكتب اللجنـة خـارج           رئيس اللجنة املعنية     -

  57.االدورات، أو بطلب من ثلث أعضائه

 - على األقل- إذا طلب ذلك خارجها إالال ميكن تأجيل أي اجتماع، داخل الدورات أو 

  58 . احلاضريننصف أعضاء اللجنة املعنية

    .يتضمن االستدعاء جدول األعمال  

  37املادة 

،وهلا أن جتتمـع    59واجلمعةاخلميس  والثالثاء  االثنني و تعقد اللجان الدائمة اجتماعاا أيام        

 خمصـصا   يوم األربعاء  إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويبقى صباح        غريهانائية يف   بصفة استث 

  .الجتماعات الفرق

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

   60.الس على اللجنة  املختصة مسائل قصد الدراسة املستعجلة

  38املادة 
  . السأو أكثر من جلان أن يأذن يف اجتماع مشترك بني جلنتني ميكن لرئيس الس

                                                           
صبح الطلب أحيث ، ثلث أعضاء اللجنة مبوافقة مكتب اللجنة الذي يتقدم بهمت حذف تقييد الطلب 57

  .ساري املفعول دون أن يكون مرهونا بتلك املوافقة
ها تقييد تأجيل االجتماعات داخل الدورات مبوافقة نصف أعضاء اللجنة احلاضرين كما احلال خارج 58

  .سواء بسواء
 ةأضيف يوم اجلمعة حيث إن العمل جرى يف الفترة التشريعية على عقد اجتماعات عادية للجان الدائم 59

  .فيه
من األمور اليت كانت تربك عمل الس عقد اجتماعات للجان يف الوقت الذي تنعقد فيه اجللسات  60

وى اجللسات العمومية والتنبيه إىل مست ومن أجل بيان أن األولوية هي لالجتماعات على،العمومية

ضرورة تنسيق مكاتب اللجان مع مكتب الس يف برجمة االجتماعات، تقرر التنصيص على هذا األمر 

  .حسما لكل خالف حمتمل حول هذا املوضوع
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يعترب رؤساء اللجان املعنية مساعدين ويرأس االجتماع حينئذ رئيس الس أو أحد نوابه، و

  61.له

  الرابعالفرع 

  انـجـور يف اللـاحلض
  39املادة 

عتذار أن يوجه جيب على أعضاء اللجنة احلضور يف مجيع اجتماعاا، وعلى من أراد اال   

  .، يف أجل ال جياوز ثالثة أيام من تاريخ االجتماعرسالة إىل رئيس اللجنة مع بيان العذر

  .يف حمضر كل جلسةاملتغيبني بدون عذر واملعتذرين عن احلضور وتسجل أمساء األعضاء احلاضرين   

وا دون أن يربروا تتلى أمساء املتغيبني يف بداية االجتماع املوايل ؛ وتسجل أمساء الذين تغيب

  62.ذلك يف النشرة الداخلية للمجلس

  40املادة 

يتم االقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية املمنوحة للنائب حبسب عدد األيام اليت وقـع              

خالهلا التغيب بدون عذر مقبول،  يعلن رئيس الس عن هذا اإلجراء يف جلسة عمومية               

  63.ة الرمسيةاجلريدوينشر يف النشرة الداخلية للمجلس و

                                                           
 يف حال ةيعد هذا أيضا، من املقتضيات اليت تستهدف تطوير العمل النيايب،حبيث ميكن للجان الدائم 61

ق فيما بينها، أن تعقد اجتماعات مشتركة للنظر يف موضوع ما، بإذن من رئيس الس،وقد وقع االتفا

  .التنصيص على مسطرة تنظيم هذه االجتماعات
  :اجلديد الذي أتت به هذه املادة على هذا املستوى يتمثل يف  62

  تذار وأجل تقدميه،وحتديد مسطرة االع التأكيد على وجوب حضور أعضاء اللجنة يف مجيع اجتماعاا، �

  حمضر كل جلسة،تسجيل أمساء احلاضرين واملتغيبني يف �

 تالوة أمساء املتغيبني يف بداية االجتماع املوايل، �

مل يكلفوا أنفسهم باالعتذار أو الذين مل تكن أعذارهم  نشر أمساء املتغيبني عن االجتماع الذين �

  .مقبولة يف النشرة الداخلية للمجلس
  : املتخذة للحد من الغياب غري املربر تقررت التدابري التالية تكملة لإلجراءات63
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  41املادة 

 وميكنهم أن يستعينوا مبنـدوبني يعينـوم هلـذا          اللجان؛ أن حيضروا اجتماعات     للوزراء  

  .  واألربعني من الدستورالثاين الفصل طبقا ملقتضيات ،الغرض

 كما حيق ملندويب احلكومة أن يتناولوا الكلمة        ،        يتعني االستماع إىل الوزراء إذا ما طلبوا ذلك       

   .ا طلب ذلك أحد أعضاء احلكومةإذ

  لكل جلنة احلق يف أن تطلب بواسطة رئيس الس يف كل مسألة تعنيها االستماع إىل         

  ،احلكومةأعضاء عضو من  -

جملس من االس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية  أو شبه    ممثل عن    -

  64.ي على القطاععمومية أو شركة الدولة حبضور عضو احلكومة الوص

  اخلامسالفرع 

  انـر جلسات اللجـر وتقاريـاضـحم
  42املادة 

  . تنتهي مجيع جلسات اللجان بتحرير حمضر مفصل لكل جلسة 

 على حماضر جلسات اللجان، وكذا على كل وثائقها ومستنداا          اإلطالعللنواب احلق يف      

  .اليت تبقى حمفوظة لدى اللجنة

    
                                                                                                                                  

االقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية املمنوحة للنائب حبسب عدد األيام اليت وقع خالهلا التغيب  �

  ،بدون عذر مقبول

اإلعالن عن االقتطاع يف حال صدوره، يف جلسة عمومية و نشر القرار يف النشرة الداخلية  �

 .جلريدة الرمسيةللمجلس و ا

هو العذر املبيح للغياب كما هو يف قانون الوظيفة العمومية اجلاري " العذر املقبول"يبقى أن نشري إىل أن 

  .به العمل
 من األمور اليت كسبها الس من خالل هذا التعديل، بعد أن كانت حمل خالف حول مشروعيتها، 64

الس العليا أو مندوب سامي أو مدير مؤسسة عمومية جملس من اممثل عن طلب االستماع إىل إمكانية 

   .أو شبه عمومية أو شركة الدولة حبضور عضو احلكومة الوصي على القطاع
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  : يشملحيرر مقرر اللجنة تقريرا

  الوثائق اليت قدمت يف اللجنة،والنصوص األصلية  -

   ، أمام اللجنةاملقدمة املناقشاتملخص  -

  ،اللجنةيف عمليات التصويت  -

   ،اخلاصة بكل موضوعساعات العمل وإحصاء عدد اجللسات  -

ها مع اإلشارة إىل النواب غري األعضاء الذين ئحضور وغياب كل عضو من أعضا -

  .غالاألش شاركوا يف

يضع رئيس اللجنة عند اية السنة التشريعية تقريرا مفصال عن حصيلة عملها، والنصوص               

   .اليت بقيت قيد الدرس

  65.والوثائق ضمن حمفوظات الستشريعية توضع مجيع احملاضر كل دورة عند اية 

                                                           
 توحيد التصور ملا ينبغي أن تكون عليه وتتضمنه التقارير من معلومات  هو،اجلديد يف هذا التعديل 65

عية توضع يف التقارير كما قدمت يف األصل، باإلضافة إىل اإلشارة إىل أن النصوص التشري ؛ ومعطيات

وهذا ما قضى ،حيث إن هذه الصالحية خاصة بالس وحده،مبعىن أن اللجنة ال تدخل عليها أي تعديل

 فيما يتعلق مبشاريع -على أن دور اللجان الربملانية".. م د بقوله 95/52به الس الدستوري يف قراره رقم 

 دراستها ودراسة التعديالت املقترح إدخاهلا عليها من احلكومة أو من و ال يعد–ومقترحات القوانني 

  " .النواب وإبداء رأيها يف ذلك وعرضه على الس الذي له وحده حق البت فيه بالقبول أو الرفض
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  السـابعاب ـالب

  التعيينات الشخصية لتمثيل جملس النواب

  43املادة 

س يف بداية  الفترة  التشريعية على أساس التمثيل النسيب للفرق شعبا وطنيـة               يشكل ال 

  66.اجلهوية اليت هو عضو فيهاودائمة متثل الس لدى املنظمات الربملانية الدولية 

  44املادة 

أو إرسال وفود من    يف املنظمات واملؤمترات      الس الس انتداب من ميثل   مكتب  إذا قرر     

  .فإن تشكيل الوفود يتم على أساس التمثيل النسيب للفرق ة يف امللتقيات للمشاركالنواب

إذا كان الوفد املطلوب تعيني أعضائه يقل عدد أفراده عن عدد الفرق اليت يتكون منـها                

  .التمثيل النسيب للفرق فإن تعيني أعضاء ذلك الوفد يكون بصفة دورية مع مراعاة ،الس

  . يف تعيينه ملن يريد من  أعضائهلى فريق آخرأن يعترض عال جيوز ألي فريق   

  45املادة 

 جملس  النواب، فـإن       بناية   خارجنيابية  إذا اقتضى األمر تعيني نواب يشاركون يف جلنة           

السلطة املعنية باألمر تتقدم بطلب يف هذا الشأن بواسطة الوزير األول إىل رئيس الـس               

 ؛ وبعد تعيني هؤالء النواب على أسـاس         الذي حييله على مكتب جملس النواب ليبت فيه       

  67.الوزير األول التمثيل النسيب يبلغ الرئيس أمساءهم إىل

                                                           
 الربملانية وتنظيم مشاركة جملس النواب يف املنظمات الدولية واجلهوية مت ة سعيا إىل تأهيل الدبلوماسي 66

نصيص على أن الس يشكل يف بداية  الفترة  التشريعية على أساس التمثيل النسيب للفرق شعبا وطنية الت

  . دائمة متثل الس لدى املنظمات الربملانية الدولية و اجلهوية اليت هو عضو فيها
لس، وأن اتصال هذه املسطرة تأكيد ملا سلف بيانه من كون أن مجيع العالقات اخلارجية تتم بواسطة رئيس ا 67

 .الس باحلكومة يكون من خالل الوزير األول
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  46 املادة 

توزيعـه  ويتم نشره   و كل مهمة ملكتب الس تقريرا مكتوبا،         على إثر  يقدم رئيس الوفد  

  68.طبقا للشروط اليت يضعها مكتب الس

  47املادة 

فترة التشريعية مع برملانات الدول الـشقيقة والـصديقة         يشكل جملس النواب يف بداية ال       

  .يراعى يف تكوينها التمثيل النسيب للفرق النيابية" جمموعات األخوة والصداقة الربملانية "

  . 69يضع مكتب الس نظاما خاصا ا وبرنامج عملها  

  48املادة 

التابعـة  أو اهليئات   اللجان  تنشر أمساء مجيع األعضاء الذين اختارهم الس للنيابة عنه يف             

يف للحكومة وكذا لدى املنظمات اجلهوية والدولية، أو يف الوفود النيابيـة إىل اخلـارج،             

  70. واملوقع اإللكتروين للمجلس،والنشرة الداخلية للمجلس اجلريدة الرمسية

                                                           
ألزم رؤساء الوفود النيابية بتقدمي تقرير مكتوب حول مشاركة  أي ترشيد الدبلوماسية الربملانية ، يف اإلطار نفسه68

  .ليكون مرجعا يؤسس عليه الس مشاركته الالحقة ، يرفع إىل مكتب الس،الوفد املغريب
إىل امسها أخذا باالعتبار طبيعة العالقة اليت تربطنا مع برملانات الدول " األخوة" هذه املادة هو إضافة لفظ جديد 69

 حالعربية واإلسالمية،مث تكليف مكتب الس بوضع نظام خاص ا واألهم هو الربنامج السنوي هلا حىت ال يصب

   .عتأليفها كل فترة شكليا يتم على الورق وال يفعل يف الواق
  أكربالغاية من التنصيص على نشر أمساء األعضاء املشاركني يف املهام خاصة منها اخلارجية هو إضفاء شفافية 70

من التساؤالت وأحيانا  على عمل الس يف هذا اال باعتبار أن موضوع املهام يف اخلارج يثري الكثري

  .اركة بني الفرق النيابية احترام النسبية يف التمثيلية يف املش مدىاالحتجاجات حول
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  الثـامـناب ـالب

  اختصاصهاوتأليفهـا  : اءـدوة الرؤسـن

  49املادة 

رؤساء اللجان النيابية، ورق ـرؤساء الف وس النواب،ـء من رئيس جملتتألف ندوة الرؤسا

  . السسـرئي نوابو الدائمة

  50املادة 

   . تستدعى ندوة الرؤساء لالجتماع من لدن رئيس جملس النواب

خيرب رئيس الس الوزير األول بيوم وساعة اجتماع ندوة الرؤساء وميكن للحكومـة أن              

جتماع، ويكون له حق التدخل يف املناقشات ليبدي نظر احلكومة          تبعث ممثلها يف هذا اال    

  .يف سري جدول األعمال وتنظيمه وذلك يف القضايا اليت تعنيها

  51املادة 

العامة للنصوص املعروضة على   بكل اقتراح يتعلق بتنظيم املناقشةتتقدم ندوة الرؤساء

  .جمة الزمنية ألشغال الستتداول يف الربوتبدي رأيها حول أشغال اللجان، والس، 

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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  سري أعمال الس: اجلزء الثاين

  حتديد جدول أعمال الس: الباب األول

  لساتسري اجل: الباب الثاين

  مسطرة التصويت: الباب الثالث

  التنبيهات والتأديبات: الباب الرابع

  احلصانة الربملانية: الباب اخلامس
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  الباب األول
  جلسـمال املـدول أعـد جـحتدي

  52املادة 

  :يتضمن جدول أعمال الس ما يلي   

  شاريع ومقترحات القوانني ؛م -1    

  سبوعية  ليوم األربعاء ؛ األسئلة الشفهية يف اجللسة األ-2    

  . القضايا األخرى املعروضة، أو احملالة على مكتب الس-3    

  53املادة 

يتضمن هذا اجلدول باألسبقية ووفق الترتيب      ويضع املكتب جدول أعمال الس،      

اقتراحات القـوانني   والذي حتدده احلكومة مناقشة مشاريع القوانني اليت تقدمها احلكومة          

  .اخلمسني من الدستورو طبقا ملقتضيات الفصل السادس اليت تقبلها

رؤساء الفـرق علـى طلبـات       ويطلع رئيس الس رؤساء اللجان املعنية باألمر        

  .  خيربهم بتاريخ االجتماع الذي تعقده ندوة الرؤساء يف أقرب وقتوالتسجيل 

  54املادة 

فصل السادس واخلمسني   إذا طلبت احلكومة تغيري جدول أعمال الس طبقا ملقتضيات ال           

من الدستور، بزيادة أو نقص أو تبديل نص أو عـدة نصوص، فإن الرئيس يطلع مكتب               

  . الس على ذلك فورا ليضع جدول أعمال تكميلي، ويشعر ندوة الرؤساء بذلك

  55املادة 

إذا اجتمع مكتب الس لتعديل جدول األعمال جبدول أعمال تكميلي وطلب رئيس جلنة   

من لـدن إحـدى     أو رئيس فريق نيايب تسجيل مقترح قانون أو قضية قد درست            دائمة  

  .يشعر ندوة الرؤساء بقرارهواللجان، تعني على املكتب أن يبت يف الطلب، 



  دراسة وتعليق: النظام الداخلي لس النواب

 93  2007- 2002جملس النواب                                                                         الفترة التشريعية منشورات 

  اينـالباب الث

  ساتـجلـري الـس

  الفرع األول

  عقـد اجللســات

  56املادة 

ـ يف كل أيام العمل  يعقد الس جلساته العمومية        ها بـصفة اسـتثنائية يف   د، وله أن يعق

  .71غريها

  57املادة 

بعد إجراء تصويت مستعجل بدون مناقـشة،  سرية ميكن لس النواب أن يعقد جلسات     

وذلك إما بطلب من الوزير األول أو بطلب من ثلث أعـضاء الـس الـذين يتحـتم       

حني تقدمي طلبهم، وجيب على الرئيس أن ينادي علـى كـل    حضورهم يف قاعة الس     

  .يف اجللسة عضو منهم بامسه ليتحقق من حضوره 

يقرر الس يف موضوع نشر التقرير الكامل الناتج عن مناقشات اجللسات السرية ويتخذ               

   .هذا القرار بناء على طلب من احلكومة أو من ثلث أعضاء الس يف هذا الشأن

 الـس حـول     عندما ينتهي السبب الذي تطلب عقد اجللسة السرية، يستشري الرئيس         

  .استئناف اجللسة العمومية

                                                           
يف األصل كان عقد اجللسات العمومية مقيدا بزوال أيام األسبوع ومن غري يوم اجلمعة، وحيث إن  71

العمل جرى على عقدها أيضا يف الصباح ويف اجلمعة كذلك، تقرر تقنني هذه الوضعية على النحو 

  .املنصوص عليه يف املادة
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  الثـاينرع ـالف

  نظـام القـاعـة

  58املادة 

؛ مث ملوظفي الس  نويال جيوز دخول قاعة اجللسات إال للنواب وألعضاء احلكومة واملدع  

  .ن املرخص هلم بذلكيواملصور

ى تقسيم  يدعو رئيس الس ممثلي الفرق لتخصيص أماكن جلوس أعضاء فرقهم، بناء عل             

   72.داخلي لقاعة اجللسات يضعه مكتب الس

   73.حيدد  مكتب الس أماكن جلوس النواب غري املنتسبني ألي فريق         

جيلس النواب يف اجلانب املخصص للفريق الذي ينتمون إليه، وحيدد الفريق املقعد اخلاص بكل نائب   

  . للفرقاملنتسبني؛ وحيدد املكتب املقاعد اخلاصة بالنواب غري له ويبلغ موقعه إىل مكتب الس  تابع

  .جيلس أعضاء احلكومة يف املكان املخصص هلم

 حيدد الرئيس مكانا خمصصا للدبلوماسيني والصحافيني املعتمدين والـصحافة األجنبيـة           

  . وأماكن للعموم

  59املادة 

س بإخراج كل شـخص مـن       يقوم األعوان املكلفون بالسهر على النظام بأمر من الرئي        

العموم  خيل بالنظام داخل القاعة، وحيال على رئيس قوة شرطة الس كل شخص مـن                

  . العموم حياول أن يعرقل املناقشات

                                                           
كان يتم باتفاق بني رئيس الس ورؤساء الفرق،وقد ظهر باملمارسة أن رغبات تقسيم القاعة بني الفرق النيابة  72

بعض الفرق ال تتأسس على مقاييس موضوعية بقدر ما هي مقاييس ذاتية،ويظهر هذا جليا يف أن نوابا ينتمون إىل 

مشقة س يكلف أمني الوهذا الوضع غري الطبيعي  ،صحيح والعكس ،املعارضة جيلسون بني فرق األغلبية

أصبح أمر  ،وتأسيسا عليه ،عمليات التصويت واالقتراعأثناء وصعوبة يف إحصاء أصوات املؤيدين أو املعارضني 

  . التمييز بني األغلبية واملعارضةسيتم على أسالتقسيم القاعة من اختصاص مكتب الس 
 . قاعة اجللسات العموميةمن اإلجراءات املعينة على ضبط حضور النواب يف ،هذا املقتضى والذي قبله 73



  دراسة وتعليق: النظام الداخلي لس النواب

 95  2007- 2002جملس النواب                                                                         الفترة التشريعية منشورات 

   لثاـالفرع الث

  يةـور يف اجللسات العمومـاحلض
  60املادة 

 وعلى من أراد االعتذار أن يوجـه        74، مجيع اجللسات العمومية   حضورجيب على النواب      

  .، يف أجل ال جياوز ثالثة أيام من تاريخ االجتماعمع بيان العذرالس رسالة إىل رئيس 

 وتنشر  بأمسائهم؛ املناداة عليهم    مبا فيها ا املكتب   عتمدهيضبط حضور النواب بأي وسيلة ي       

  . للمجلسالئحة املتغيبني يف النشرة الداخلية

  61املادة 

  : مقبول  عمومية بدون عذرةجلسعن إذا تغيب عضو   

  تنبيها كتابيا،  يوجه الرئيس إىل النائب املتغيب   -

 .املوالية يف افتتاح اجللسة العمومية امسهيأمر بتالوة  -

  يقتطع من التعويضات الشهرية املمنوحة للنائب مبلغ مايل حبسب عدد األيام اليت وقع               -

  .خالهلا التغيب بدون عذر مقبول

  75.داخلية للمجلس واجلريدة الرمسية يف النشرة ال تنشر هذه اإلجراءات

  الرابعرع ـالف

  اتـري اجللسـراف على سـاإلش
  ان ـة واللجـوميـالعم

  62املادة 

 وحيافظ  يفتتح الرئيس اجللسة، ويسهر على حسن سري املناقشات، وتطبيق النظام الداخلي       

  :ني التاليتنيكذا يف احلالتوكما ميكنه أن يوقف أو يرفع اجللسة يف أي وقت،  على النظام،

                                                           
 اليت تربز املنطق اجلديد الذي طبع هذا التعديل، التأكيد على وجوب احلضور ،من اإلجراءات اجلديدة 74

  .يف مجيع االجتماعات
 .الغاية من جمموع هذه اإلجراءات التقليل من ظاهرة الغياب غري املربر 75
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  76ألداء الصالة، –أ    
 إذا طلب أحد رؤساء الفرق رفعها قصد التشاور، ملدة أقصاها عشر دقـائق ملـرة                -ب    

  .77واحدة خالل اجللسة نفسها
  63املادة 

، وميكنه  اليت مه راسالت  ، بامل قبل الشروع يف جدول األعمال    ،  حييط الرئيس الس علما   
  .وتوزيعها على األعضاءعند االقتضاء أن يأمر بطبعها 

  اخلامسالفرع 
  ةـمـلـاول الكـنـام تـنظ

  64املادة 
قبل افتتاح اجللـسة،     على الراغبني يف تناول الكلمة أن يسجلوا أمساءهم لدى الرئيس            -  

  ، الذي يرتب املناداة عليهم قصد تناول الكلمة بالتوايل
  . الكلمة إال بعد موافقة الرئيسال ميكن تناول -  
  .من املنصة بإذن من الرئيسو الكلمات من املقاعد أساسا تلقى -  

  65املادة 
تتعلق بتطبيق  , "نقطة نظام   "  تكون األسبقية يف التدخالت للتنبيه إىل ضوابط يف شكل           -  

  . أو سري اجللسةمقتضيات النظام الداخلي للمجلس
  78.دقيقة واحدةيف  ؛الرئيسبإذن من  يكون‘'نظامنقطة ''نطاق التدخل يف -

                                                           
 التوقف أليا، حيث ن ال يكو، حىت"د حلول الوقتعن" هذا املقتضى هو حذف قيد ىالتعديل الذي طرأ عل 76

 من املناسب رفع اجللسة فيها، نإن وقت الصالة حيل يف بعض األحيان يف حلظات من أشغال الس ال يكو

 . مثل التوقف يف جلسة األسئلة الشفوية قبل إمتام األسئلة املتعلقة بقطاع من القطاعات الوزارية
يد املدة الزمنية، وعدد املرات اليت ميكن استعمال فيها هذا احلق، مما مل يكن  يتمثل يف حتد،جديد املادة 77

 .منصوصا عليه يف السابق
اجلديد هو، ختفيض الوقت املخصص للتدخل يف إطار نقطة نظام، حىت ال يأخذ وقتا أكثر على حساب   78

 ، يوزع الوقت فيها بالتمثيل النسيبجدول األعمال املقرر، خاصة عندما يتعلق األمر حبصة األسئلة الشفوية اليت

حيث إن ما يستهلك من الوقت بسبب نقط النظام يكون على حساب أسئلة النواب املربجمة يف اية جدول 

 . اليت حترم من البت التلفزي،األعمال
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 إذا تبني أن املداخلة ال عالقة هلا بالنظام الداخلي أو سري اجللسة وجب على الرئيس أن                 -         

  .يوقف املتكلم فورا

  66املادة 

 يف اية اجللسة، يف مدة ال       ، بعد موافقة الرئيس   يف موضوع خاص،  ميكن للنائب التحدث      

  79.دقيقتنيتزيد عن 

  67املادة 

  . جياوزوا مدة الكالم املقررةن أمتدخلنيلل ال جيوز  زمنية حمددةحينما ختصص للمناقشات مدة  

ميكن للرئيس أن يأذن يف شرح موجب التصويت ملن طلبه من النواب ملدة ال تتعدى مخس 

، إذا تعلق األمر مبناقشة مل       يف غري املناقشات احملددة زمنيا يف نطاق جدول األعمال         ق،دقائ

  . 80حيدد فيها وقت الكالم

  68املادة 

أو جـاوز    له فيه بالكالم، أو تكلم بـدون إذن،        كل متكلم خرج عن املوضوع املأذون       

   :أو كلهاله، يتخذ الرئيس يف حقه اإلجراءات التالية بعضها  احملدد الوقت

   تذكريه بالنظام،- 1  

   منعه من االسترسال يف الكالم، - 2  

      . إقفال مكرب الصوت- 3  

                                                           
 من خالله يستطيعون التعبري عن مواقف من قضايا ،هذه املادة تتيح للنواب التدخل يف موضوع خاص 79

 إخبار الس أو إثارة انتباه احلكومة إىل أحداث ذات طبيعة خاصة، شريطة أن ال يتحول وة، أمعين

 .التدخل إىل وسيلة رقابية جديدة
 .دقائق 5  إىل15 وقت التدخل لتفسري التصويت من ضاجلديد هو، ختفي  80
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  السادسالفرع 

  لسات العموميةضبط حماضر اجل
  69املادة 

السمعية البصرية خاصة مبناقشات اجللسة العمومية و تقارير بالوسائل املعلوماتية زيتم إجنا

  .تنشر وتوزع طبقا للشروط احملددة من لدن املكتب

 ألحكام الفصل الثالث واألربعني من ا، تنفيذ الرمسيةبرمته باجلريدةينشر حمضر املناقشات 

  81 .الدستور

  

                                                           
ل املعلوماتية والسمعية  ومت استبداهلا بتقارير تنجز بالوسائ،التعديل هو إلغاء حترير حماضر خمتصرة 81

البصرية، توضع رهن إشارة النواب ألخذ نسخ منها وفق شروط يضعها املكتب، والغاية هي تركيز 

 اليت ستنشر يف اجلريدة الرمسية تطبيقا ،اجلهود لإلسراع وجماوزة النقص احلاصل يف إجناز احملاضر الكاملة

 .للدستور، مث يف املوقع اإللكتروين للمجلس
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  ب الثالثالبا

  تـرة التصويـسطـم
  70املادة 

  . من الدستور36، طبقا ألحكام الفصل التصويت حق شخصي ال ميكن تفويضه           

يعترب االقتراع صحيحا أيا كان عدد احلاضرين، إال يف احلاالت اليت يوجب فيها الدستور   

   82.أغلبية معينة

  71املادة 

أو بـاالقتراع   املعـد لـذلك      اجلهاز اإللكتروين    أو بواسطة يعرب عن التصويت برفع اليد        

  . العمومي على املنصة، غري أن التصويت يكون سريا إذا تعلق األمر بتعيينات شخصية

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

  72املادة 

 وعلى صـاحب الطلـب أن       ، على نص تشريعي   بالتجزئةويت  ميكن املطالبة بإجراء تص     

 يكون التصويت بالتجزئـة   . يوضح األبواب أو الفصول اليت يطلب جتزئة التصويت عليها        

 أو أغلبية النواب ر احلكومة أو اللجنة املعنية باألموجوبا إذا طلبت ذلكعلى نص تشريعي  

 يف املختصةرة احلكومة أو اللجنة ويف احلاالت األخرى يقرر الرئيس بعد استشا؛ احلاضرين

 وذلك مع مراعاة مقتضيات الفـصل  ما إذا كان األمر يستدعي التصويت بالتجزئة أم ال،      

  .السابع واخلمسني من الدستور

                                                           
املادة ذا الشكل أكثر انسجاما مع روح الدستور، الذي يعمل على ضمان حقوق األقلية  أصبحت 82

واحليلولة دون استبداد األغلبية، حيث كانت املسطرة قبل التعديل تنص أنه إذا مل حتضر األغلبية املطلقة 

رئيس اجللسة مرة  وإذا مل حيضر الثلث بعد مرور هذه املدة يرفع ال،يرفع الرئيس اجللسة ملدة نصف ساعة

 حيث ميكن لثلث ،ثانية ملدة نصف ساعة أخرى، والقواعد نفسها كانت مقررة على مستوى اللجان

أعضاء جلنة أو رئيس فريق أن يطلبوا تأجيل التصويت حبجة عدم حضور األغلبية املطلقة ألعضاء اللجنة 

 ،ى الذين حيضرون يف األوقات احملددةوميتد التأجيل إىل اليوم املوايل، وهذا وضع فيه كثري من التجين عل

و تتعسف املعارضة يف توظيفه ،كما أنه أسلوب تتحايل به األغلبية من أجل ضمان حضور أعضائها

  .للعرقلة أو فضح غياب األغلبية
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  73املادة 

يتم التصويت باالقتراع العمومي حتما يف احلاالت اليت يشترط فيها الدستور أغلبية معينة               

جيري على املنصة بالبطاقات االمسية حتـت مراقبـة         وثقة،  أو عند طلب احلكومة منح ال     

  83. ويعلن الرئيس بعد ذلك عن الئحة أمساء املقترعني وكذا عن نتائج االقتراعاألمناء،

                                                           
 مقتضيات جديدة حتسم يف شكل االقتراع وطريقته، عندما يوجب الدستور أغلبية معينة؛ وهذه احلاالت على 83

  :ر هيسبيل احلص

 مشترك أو إذا مل يقر السان النص الذي اقترحته جيوز نص مل تتمكن اللجنة الثنائية املختلطة من اقتراح إذا .1

 مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهما عند االقتضاء النوابللحكومة أن تعرض على جملس 

 جملس النواب أن يقر ائيا ميكنيف هذه احلالة ال  من التعديالت املقترحة خالل املناقشة الربملانية، وتتبناه ما

 . يتألف منهمالذينالنص املعروض عليه إال باألغلبية املطلقة لألعضاء 

 باألغلبية املطلقة ألعضائه يف حالة إقراره عمال عليه أن جملس النواب قد وافق على النص املعروض يعترب .2

  ). من الدستور58 الفصل/3الفقرة . (75 الفصلبأحكام الفقرة الثانية من 

 من 5 للفقرة اإقرار القوانني التنظيمية والتعديالت املدخلة عليها يتم باألغلبية املطلقة ألعضاء الس، وفق .3

 . من الدستور58الفصل 

املصادقة على الربنامج احلكومي تتم باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب، وفقا للفقرة  .4

 . من الدستور60فصل  من ال3

استثناء إمكانية االستفتاء يف شأن مشروع أو مقترح قانون أقر أو رفض يف كل من السني بعد قراءة  .5

 . من الدستور69جديدة بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منهم، وفقا ملقتضيات الفصل 

احلكومة حتمل مسؤوليتها بتصويت مينح سحب الثقة من احلكومة أو رفض النص اللذان ربط الوزير األول مواصلة  .6

الثقة بشأن تصريح يفضي به يف موضوع السياسة العامة أو بشأن نص يطلب املوافقة عليه،ال يتمان إال باألغلبية 

 .  من الدستور75 من الفصل 2املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب،وفقا ملقتضيات الفقرة 

 من لدن جملس النواب ال تصح إال بتصويت األغلبية املطلقة لألعضاء الذين املوافقة على ملتمس الرقابة .7

 . من الدستور76 من الفصل 2يتألف منهم، وفقا ملقتضيات الفقرة 

املوافقة على اقتراح توجيه االام إال بقرار يتفق عليه جملسا الربملان عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي  .8

 كل جملس باستثناء األعضاء الذين يعهد إليهم باملشاركة يف املتابعة أو التحقيق األعضاء الذين يتألف منهم

 . من الدستور90أو احلكم، وفقا ملقتضيات الفصل 

املوافقة على اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء جملس النواب أو جملس املستشارين ال تصح  .9

 االقتراح بعد ذلك إىل الس اآلخر وحيالين يتألف منهم الس املعروض عليه االقتراح، إال بتصويت ثلثي األعضاء الذ

  .من الدستور104 الذين يتألف منهم؛ وفقا ملقتضيات الفصل األعضاءوال تصح موافقته عليه إال بأغلبية ثلثي 
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  74املادة 

عندما يتعلق األمر بتعيينات شخصية يتم التصويت السري كتابة بوضع كل نائب بطاقة   

  .بة األمناءاقتراع يف الصندوق املخصص لذلك حتت مراق

  75املادة 

يتحتم فحص قائمة املصوتني يف التصويت السري إذا كان هناك فرق بني بطاقات   

بشكل يؤثر يف حالة استمرار الفرق و التصويت من جهة وعدد املصوتني من جهة ثانية ؛

   .يقرر الرئيس إعادة التصويت من جديدعلى نتيجة االقتراع 

  76املادة 

  ، "نعم " ظ يعرب عن املصادقة بلف  

  ، "ال " وبعدم املصادقة بلفظ   

  ".ممتنع  " بلفظويف حالة االمتناع   

  77املادة 

األصوات املعرب عنها،  غلبيةأتتم املصادقة على القضايا املعروضة للتصويت إذا توفرت على  

   .باستثناء األحوال اليت ينص فيها الدستور على أغلبية معينة

د التصويت مرة ثانية، ويف حالة تعادل األصوات مرة أخرى          ويف حالة تعادل األصوات يعا    

  .غري مصادق عليها فإن القضية املعروضة تعترب

 وإذا تعلق األمر بالتعيينات الشخصية وتعادلت األصوات فإن املرشح األكرب سنا يعترب فائزا،  فإن               

  .لفائزانتفى فارق السن مع التساوي يف األصوات يتم اللجوء إىل القرعة لتعيني ا

  78ملادة ا

  :، بإحدى العبارتني التاليتني 84بشكل إمجايل ، عموما،يعلن الرئيس عن مضمون االقتراع  

                                                           
الن عن مضمون التصويت بشكل  اإلع،من معامل عقلنة العمل الربملاين اليت استهدفها التعديل ترشيدا للوقت 84

 تأسيسا على الثقة الواجب أن حتظى ا الرئاسة، حيث يفوض للرئيس ،إمجايل، دون احلاجة إىل إحصاء األصوات

النظر يف حجم املؤيدين واملعارضني من خالل عملية التصويت اليت تتم برفع األيدي ويقرر بشأا حتت مراقبة 

األمر، من األغلبية واملعارضة،حبق املطالبة بإحصاء األصوات واإلعالن عن نتيجة  ملن يعنيه ، مع االحتفاظ،الس

  .التصويت بالتفصيل
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  ....إن جملس النواب صادق على �

  ...إن جملس النواب مل يصادق علىأو  �

 :   فإنه  يعلن عن النتائج كما يلي ،إال إذا طلب منه التفصيل

   عدد املصوتني باملوافقة يساوي كذا -

  كذا   يساويباملعارضة عدد املصوتني -

   يساوي كذا املمتنعني عن التصويت  عدد -

  .ال يقبل أي تغيري يف التصويت بعد اختتام عملية التصويت
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  عـاب الرابـالب

  85اتـالتنبيهات والتأديب

  79املادة 

  العمومية وجلسات  اإلجراءات التأديبية اليت ميكن اختاذها جتاه أعضاء الس يف اجللسات           

  : اللجان هي 

   التذكري بالنظام،-1  

  التنبيه، -2  

  .اإلبعاد املؤقتالتنبيه مع  -3  

  80املادة 

  : التذكري بالنظام من صالحيات الرئيس وحده ؛ ويذكر بالنظام   

  . كل نائب قام بأية عرقلة أو تشويش خمل بالنظام-  

  . كل نائب تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس-  

  81املادة 

   :احلالتني التاليتني يف إىل النائب ويوجه التنبيه،  

   إذا ذكر بالنظام مرتني،-  

  الس  أو أكثر من أعضاءا عضوهدد سب أو قذف أو إذا -

  . واحد التعويض املمنوح له ملدة شهرربعاقتطاع توجيه التنبيه للنائب  يترتب عن 

                                                           
 هذا الباب عرف عدة تغيريات مهت هيكلته وخضوع مقتضياته لتدرج العقوبات مبا يتناسب وحجم 85

  .املخالفات
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  82املادة 

   : يف إحدى احلاالت اآلتية إىل النائب قر الس يوجهالتنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن م  

  .املتخذة يف حقه بشكل يؤدي إىل عرقلة عمل السإذا مل ميتثل للعقوبة  - 

  . إذا استخدم العنف أثناء جلسة عمومية-

  .أو لرئيسه إذا صدرت عنه تصرفات مهينة للمجلس، -

لتعويض املمنوح لـه ملـدة شـهرين    يترتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت اقتطاع نصف ا      

  86.اثنني

  83املادة 

 املتخذة يف حقه، ويف حالة ما إذا ارتكب         لإلجراءات التأديبية يف حالة عدم امتثال النائب      

، وجيتمـع املكتـب    يف حالة انعقادهاالس يرفع الرئيس اجللسة   نائب جرمية داخل بناية   

  .بيقها يف حق العضو املخالفليقترح على الس اإلجراءات اليت يرى ضرورة تط

  84 املادة 

يصدر الس عقوبة التنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة بناء على                

  .اقتراح من رئيس الس

للنائب املطلوب يف حقه تطبيق هذه العقوبة أن يتناول الكلمة من أجل اإلدالء بوجهـة               

  .ام بذلك يف حدود عشر دقائقنظره أو أن ينيب عنه أحد زمالئه للقي

                                                           
من أجل " ة مخسة عشر يومااملنع من املشاركة يف أشغال الس و الدخول إليه مد"مت حذف عبارة   86

 الذي قضى فيه بأا غري مطابقة للدستور، وزاد يف قراره 04/561املالءمة مع قرار الس الدستوري رقم 

  . بأن مفعول اإلبعاد املؤقت ينتهي بانتهاء اجللسة اليت اختذ فيها القرار04/570رقم 
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  اب اخلامسـالب

   87ةـمانيـرلـانة البـاحلص
  85املادة 

ال ميكن متابعة أي عضو من أعضاء جملس النواب وال البحث عنه وال إلقاء القبض عليه                  

  .وال اعتقاله وال حماكمته  إال يف نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثالثني من الدستور
  86املادة 

  . رفع احلصانة لدى  رئيس الس من لدن وزير العدلتودع طلبات
  87املادة 

، يعهد إليها   ''جلنة احلصانة الربملانية  ''يشكل الس يف بداية الفترة التشريعية جلنة تسمى         

بالنظر يف طلبات إيقاف اعتقال أحد النواب أو التدابري الرامية إىل حرمانه أو احلد مـن                

  .حريته أو متابعته

 تتألف جلنة احلصانة الربملانية على أساس التمثيل النسيب من ثالثة عشر عضوا من بينـهم                        

  .رؤساء الفرق النيابية

حييل  مكتب  جملس  النواب  الطلبات  املودعة لديه فور التوصل ا إىل جلنة  احلـصانة                       

  88. الربملانية

                                                           
 من حيث بيان حدود ت والبعرف هذا الباب عدة تغيريات استهدفت توضيح مسطرة اإلحالة 87

وذلك لتجاوز مناطق الظل والفراغ اليت كانت سببا يف تأجيل البت يف عدد  ،جالاآلاملسؤوليات وتدقيق 

وتتميما هلذه املقتضيات مت النص على تشكيل جلنة خاصة يف  ،من امللفات املرتبطة مبوضوع رفع احلصانة

 )17.01رقم  (؛ واجلدير بالذكر أنه مت إصدار قانون انةبداية الفترة التشريعية تتوىل دراسة ملفات احلص

  .  يتعلق باحلصانة يتوىل بيان أحكام اإلجراءات السابقة على اإلحالة إىل الربملان
 الغاية من تشكيل جلنة خاصة باحلصانة الربملانية احترام آجال البت يف طلبات رفعها،حيث إن جلنة العدل 88

ليها من نصوص تشريعية يصعب عليها احترام اآلجال املنصوص عليها للبت يف  إلوالتشريع بسبب كثرة ما حيا

وهو العدد الذي كانت  54عضوا بدال من  13تلك امللفات،ومن جهة ثانية مت التنصيص على أا تتشكل من 

ة رؤساء ن تقليص العدد وعضويإ حيث ،تتألف منه جلنة العدل والتشريع،من بينهم بالضرورة رؤساء الفرق النيابية

  . من شأما توفري ضمانات أكثر لصيانة احلقوق واألعراضنالفرق إجراءا
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  88املادة 

عين  باألمر،  الذي له  احلق  يف  أن  جيب  على  اللجنة   أن  تستمع  إىل  النائب  امل

  .إبداء وجهة  نظره  أمام اللجنةوينيب  عنه  أحد  النواب  لتمثيله 

تبت  اللجنة  يف  الطلب املعروض عليها خالل الدورة نفسها، وفقا  ملقتضيات النظام 

  .الداخلي  املنظم  ألعمال  اللجان

  89املادة 

انة يف اجللسة نفسها اليت يعرض فيها الطلب، يصدر الس قراره يف طلب رفع احلص

النائب املعين باألمر أو عضو واحلكومة ووذلك بعد مناقشة ال يشارك فيها إال مقرر اللجنة 

خطيب آخر ضده وفق ما قررته وخطيب واحد مع الطلب وآخر ميثله من أعضاء الس، 

  .ندوة الرؤساء

  

   90املادة 

كن تقدمي أي طلب جديد يهم نفس الوقائع ما مل تقدم يف حالة رفض الس الطلب، ال مي

  89.معطيات جديدة

  91املادة 

يف حالة  اختتام  الدورة التشريعية  دون  أن  تبت اللجنة  يف  طلب اإلذن بإلقاء القبض،   

  .  حيال الطلب على مكتب الس

                                                           
حيث إنه قضى  ،98/212 رقم يتعديل كان الواجب أن يتم مباشرة بعد صدور قرار الس الدستور 89

ضه  من  أن  كل  طلب  اعتقال نائب  أو  متابعته  سبق  أن  رف"  أن ما تضمنته املادة قبل التعديل،مبوجبه

ال خالل  الدورة  النيابية  اليت  مت فيها  الرفض  فقط  بل  ،جملس  النواب  ال جيوز  تقدميه  من جديد

  من الدستور  39، يتجاوز  ما يقتضيه  الفصل  على  سبيل  الدوام  وأيا  كانت  الظروف  واملالبسات

              .ويعد  بالتايل  غري  مطابق  ألحكامه
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 الفقرة الثالثة يبت مكتب الس يف الطلبات املعروضة عليه طبقا للمقتضيات الواردة يف  

. الثالثني من الدستور، داخل أجل ثالثني يوما من تاريخ التوصل اومن الفصل التاسع  

  .يتخذ قراره باألغلبية النسبية ألعضائهو

إذا افتتحت الدورة التشريعية ومل يبت املكتب يف الطلبات املعروضة عليه، فإا حتال   

اسة والبت وفق املسطرة املنصوص عليها يف هذا مباشرة على جلنة احلصانة الربملانية للدر

  .النظام

  92املادة 

ترفع طلبات إيقاف االعتقال أو املتابعة املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من الفصل التاسع   

  .الثالثني من الدستور إىل جملس النواب من لدن املعين باألمر أو من ينوب عنهو

  .رة على جلنة احلصانة الربملانيةحييل مكتب الس هذه الطلبات مباش  

  .تبت اللجنة يف الطلبات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها ا  

فإذا انتهى األجل يدرج الطلب يف جدول أعمال أقرب جلسة يعقدها الس من غري   

    . جلسة األسئلة الشفوية

     .89 ادةيبت الس يف الطلب وفقا للمسطرة املنصوص عليها يف امل          

يوجه رئيس جملس النواب القرار الصادر عن الس إىل وزير العدل مع بيان األسباب           

  . والتصريح باألفعال اليت يطبق عليها
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  التشريع: اجلزء الثالث

  مشاريع ومقترحات القوانني: الباب األول

  األسلوب املختصر للمصادقة: الباب الثاين

  اءة اجلديدة للقانون بطلب من جاللة امللكالقر: الباب الثالث

  مناقشة  مشروع قانون املالية: الباب الرابع

  املوافقة على املعاهدات واالتفاقيات الدولية: الباب اخلامس

  دراسة مشاريع مراسيم القوانني: الباب السادس

  عالقة جملس النواب مبجلس املستشارين: الباب السابع

  عة الدستوراقتراح مراج: الباب الثامن
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  اب األولـالب

  نيـات القوانــيع ومقترحـارمش
  رع األولـالف

  ةــالـداع واإلحـاإلي
  93املادة 

  :توضع مبكتب الس وفقا ألحكام الفصل الثاين واخلمسني من الدستور   

  . مشاريع القوانني املقدمة من لدن احلكومة أو احملالة من جملس املستشارين للمصادقة-  

   .ات القوانني املقدمة من لدن النواب أو احملالة من جملس املستشارين للمصادقة مقترح-  

  . على النواباملكتب بتوزيعهاويأمر   

  .حييط رئيس الس علما رئيس جملس املستشارين حبالة إيداع مشاريع ومقترحات القوانني  

  94املادة 

  يتضمن مضمون مقترح قانون    إذا الحظ مكتب الس أو اللجنة املعنية أن مقترح قانون           

يف حال االتفاق على املالحظـة،      و،  علما بذلك ه  طيحي  جملس املستشارين  على أحيل   آخر

 يف الس الذي تتتوقف الدراسة والبو يدرس املقترح من لدن الس الذي أودع به أوال

  90.أحيل عليه االقتراح الحقا

  95املادة 

ثالثني يوما قبل ىل احلكومة قدمة من لدن النواب إ امل مقترحات القوانني    حييل رئيس الس    

  .إحالتها على اللجان الدائمة املختصة

  .، أمكن للجنة الدائمة املختصة برجمة دراستها انصرم األجلإذا

  91. يف اللجنة علما بتاريخ وساعة املناقشةحييط رئيس الس احلكومة

                                                           
  . اجلديدة اليت تدخل يف إطار العقلنة والتنسيق  بني السني وجتنب الوقوع يف تكرار األعمال من األحكام 90
 تدقيق املسطرة اخلاصة بدراسة مقترحات القوانني اليت يتقدم ا النواب من شأنه أن يعطي للمبادرة التشريعية النيابية 91

 مما كان له ،سابق كان حيول دون برجمة دراستهاحيث إن عدم وضوحها يف ال ،كامل حقها يف الدراسة والتصويت

  ..يع قوانني احلكومةرانعكاس سليب على عدد مقترحات القوانني اليت ختضع للدراسة والتصويت باملقارنة مع مشا
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  96املادة 

موافقة جملس مرحلة من مراحل املسطرة قبل  مشاريع القوانني يف أي تسحبللحكومة أن   

  . التامة عليهاالنواب

 يف أي وقت قبل املوافقـة       يسحبهوميكن لصاحب مقترح قانون أو املوقع األول عليه أن            

عليه يف القراءة األوىل، وإذا وقع السحب خالل املناقشة يف جلسة عمومية، وعرب أحـد               

  .تستمر املناقشةله النواب عن تبنيه 

 أو تـويف   أو قدم اسـتقالته  املقترحات التشريعية املقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه       مجيع  

تـاريخ  ، وذلك يف أجل ال جياوز مثانية أيام من          رمل يتبنها عضو آخ    تصبح غري مقبولة، ما   

  .إعالن الشغور

تشريعية علـى   ، ال ميكن إعادة تقدميه إال بعد مضي سنة          السوكل مقترح قانون رفضه     

  92.األقل

  97املادة 

    :     طبقا ملقتضيات الفصل الرابع واخلمسني من الدستور   

حييل رئيس الس على اللجنة الدائمة املختصة كل مشروع أو مقترح قانون مت إيداعه  - 

  ، لدى مكتب الس

  . يستمر عمل اللجان خالل الفترات الفاصلة بني الدورات- 
 

                                                           
  . مت رفع أجل إعادة تقدمي مقترح قانون رفضه الس من دورة إىل سنة تشريعية92
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  اين ـرع الثـالف

   93انــجـية للـال التشريعـشغاأل
  املسطرة واآلجال

  98املادة 

  يف أول  عليها ةتربمج مكاتب اللجان دراسة مشاريع ومقترحات القوانني املعروض    

  94.اجتماع هلا يف ظرف أسبوع من تاريخ اإلحالة عليها         

وكذا عـن    يعلن رئيس اللجنة يف بداية اجتماعها عن مجيع النصوص اليت أحيلت على اللجنة              

  .التصويت على تلك النصوصومناقشة والربجمة الزمنية اليت قررها مكتب اللجنة لدراسة 

  95.تعني اللجان الدائمة مقررا خاصا لكل نص تشريعي  

  99املادة 

  :تنظر اللجان يف النصوص املعروضة عليها وفقا للمسطرة التالية

                                                           
ما يتعلق بالرتاع بني اللجان حول  ، الداخلي لس النواب من تعديالت احلذف اليت عرفها النظام 93

أو ما يتعلق برغبة جلنة ما يف إبداء رأيها يف نص معروض على جلنة  ،أيهن األحق بالنص املعروض للدراسة

أما  ،باعتبار أن االس اليت حتتكم إىل هذه املقتضيات متنع حضور النواب غري األعضاء يف اللجان ،أخرى

  .مقرر أن لكل نائب احلق يف املشاركة يف مجيع اللجانعندنا ف
   . من أجل تدبري أفضل للوقت، يدخل هذا التعديل يف تدقيق اآلجال 94
 فقد أصبح لكل نص تشريعي ، كما سبقت اإلشارة إىل ذلك عند احلديث عن هيكلة مكاتب اللجان 95

ات املقرر اخلاص االهتمام باملوضوع مقرر خاص به،ويعد هذا من التغيريات النوعية، ذاك أن من مواصف

 وهو ما سيوفر للجنة املعنية أكرب قدر من املعطيات حول النص موضوع الدراسة، ،والدراية به ما أمكن

 ومعرفته بالدراسات التحضريية وكذا املقارنة مث إملامه بالصريورة ،من خالل اتصاله باجلهة واضعة النص

والشك أن هذا القدر  ، املاليةه الدستورية والقانونية وانعكاساتهطات وكل ارتبا، للنص إن كانتةالتارخيي

 ، مستوى الدراسة أو على مستوى التعديالتمن املعرفة سييسر عمل اللجنة وجيوده سواء على

 ولعل النموذج الذي ، عليها املقرر القار يف الوضعية السابقةروهو عمل حيتاج إىل متابعة دقيقة ال يقد

 هذه كانت سببا يفلتعديل هي التجربة اليت خضتها مقررا للجنة النظام الداخلي وحفز على هذا ا

  . الدراسة
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  : تبدأ املناقشة بتقدمي النص من لدن  : التقـدمي) 1

  . إما مباشرة أو بعد موافقة جملس املستشارين عليه بالنسبة ملشروع القانون احملالحلكومة  ممثل ا-  

  .بالنسبة ملقترح قانون احملال من جملس املستشاريناملعني، مقرر اللجنة املختصة -

  .واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون    -     

   :املنـاقشة) 2

    يشرع يف الدراسة مبناقشة عامة،

  .تم تقدمي مواد النص ومناقشتها مادة مادة ي  

  .ويبقى للجهة صاحبة النص  حق التعقيب  يف النهاية

  :التعديالت  )  3

بعد انتهاء املناقشة، حيدد مكتب اللجنة موعد اجللسة املوالية لتقدمي التعديالت كتابة ويف 

  .توزع يف اجللسة نفسهاونسخ بعدد أعضاء اللجنة، 

على األقل  أو أقل من ذلك إذا ما مت االتفاق بني (عشرين ساعة وبع جتتمع اللجنة بعد أر

  .للنظر يف التعديالت املودعة) أعضاء مكتب اللجنة

   96.تقدم التعديالت وتناقش، تعديال،  تعديال

                                                           
 ؛ التعديل يف هذه املادة هو توضيح املسطرة وتدقيقها من خالل بيان واضح ملراحلها الثالث األساسية  96

ناقشة ودراسة مث التأكيد على أن تقدمي التعديالت ومناقشتها عمل تشريعي ال يقل أمهية عن محيث 

من  ،جب إحاطة هذه املرحلة بالعناية الالزمة حىت تأخذ الوقت الذي تستحقهاوالومن  ،النص األصلي

باعتبار أن تقدمي التعديالت يعين يف  ، ساعة بعد جلسة تقدمي التعديالت للتصويت24ذلك حذف حتديد 

حيث إن تقدمي  ،مر من قبلعلى خالف ما كان عليه األ ،التعديل عرضها ومناقشتها تعديال تعديال

التعديالت مل يكن يعين سوى تبادهلا بني أعضاء اللجنة وتسليم احلكومة نسخة منها يف جلسة واحدة قد 

ترفع مستوى دراسة التعديالت ن مث إن هذه املسطرة اجلديدة من شأا أ ، دقيقة15 أكثر من قال تستغر

حيث إن األمر على النحو  ، لصاحب التعديليسياسمن مستوى املواقف اآللية املسبقة حسب املوقع ال

 ا أو سحبااجلديد الذي يتيح االستماع واملناقشة وتبادل الرأي جيعل املوقف من  التعديالت قبوال أو رفض

  . صحية  مؤسسا على نقاش توفرت له شروطاموقفا بعديا ال قبلي
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  100املادة 

 مـن   97 يف النصوص املعروضة عليها يف أجل أقصاه ستون يوما،         النظريتعني على اللجان      

 وال ميكن  أن يقل عن عشرة .لتكون جاهزة لعرضها على اجللسة العموميةتاريخ اإلحالة، 

أيام كاملة من تاريخ اإليداع إذا تعلق األمر بقانون تنظيمي وفقا ألحكام الفصل الثـامن               

   98.واخلمسني من الدستور

يف حالة انصرام األجل احملدد، يرفع رئيس اللجنة تقريرا إىل مكتب الس يشعره بأسباب                

أخري، ويقترح األجل الذي يراه مناسبا إلاء الدراسة، على أال جياوز ثالثـني يومـا ؛    الت

  .وبناء عليه يقرر مكتب الس أجال جديدا للبت يف النص املعروض

اليت تكون   ، يعرض األمر على ندوة الرؤساء،     إمتام الدراسة بعد انصرام األجل اجلديد دون        

تب وتعرض خالصتها على الس يف جلسة عامـة،          موضوع مداوالت املك   هلاانتائج أعم 

  .ليحسم يف أمر النص املعروض

  101املادة 

  :تتضمن تقارير اللجان الدائمة   

  99،النص األصلي ملشروع أو مقترح القانون -

 ،100التعديالتوملخص املناقشة العامة واملتعلقة باملواد  -

  .التعديالت املتعلقة بكل مادة -

                                                           
  .  إىل شهرين لدراسة النصوص يف اللجان من ثالثة أشهرقصوى خفضت املدة ال 97
 مل يكن منصوصا عليه من حيث هو مسطرة تشريعية خاصة، وكان يطبق حببس ، هذا املقتضى الدستوري 98

 يف ،مشروع القانون التنظيمي يف مكتب الس وال حيال إىل اللجنة املعنية إال بعد مرور عشرة أيام من وضعه

 يقصد ،قته مراقبة دستورية النظام الداخلي كما يستفاد من الدستور وكما طب،حني أن املشرع الدستوري

  .   وليس الدراسة على مستوى اللجان الدائمةالعرض واملناقشة والتصويت يف اجللسة العمومية
كما سبقت اإلشارة إىل ذلك، على أن املشروع أو املقترح ينبغي أن يدرج يف التقرير على  ، مت التأكيد 99

الت املتعلقة به تكون مرفقة،لتعرض مجيعها على الس سواء اليت حالته اليت أحيل ا،مبعىن أن التعدي

  . قبلت أو اليت رفضت أو اليت سحبت
  .وقع التنصيص على إدراج ملخص املناقشات املتعلقة ا ، تأكيدا ألمهية التعديالت100
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ل الشروع يف مناقشتها يف اجللسة العمومية ملدة أربع وعشرين جيب توزيع تقارير اللجان قب

أن يقرر أقل من هذه املـدة       يف احلاالت اخلاصة    وميكن لرئيس الس    ،  ساعة على األقل  

  101. الفرقبتشاور مع رؤساء

  رع الثالثـالف

  مناقشة مشاريع ومقترحات القوانني
  يف اجللسة العمومية

  102املادة 

نصوص عليها يف هذا النظام الداخلي، ال ميكن أن يعرض للمناقـشة            باستثناء احلاالت امل    

ما مل يكن من قبل موضـوع        مشروع أو مقترح قانون يف اجللسة العمومية           والتصويت

  .تقرير جلنة خمتصة

  103املادة 

    :يشرع يف املناقشة باالستماع إىل   

 املختصة بالنسبة ملقتـرح     اللجنةاملعني من لدن    قرر  املة بالنسبة ملشروع القانون و    ماحلكو  

  .أو واضع أو ممثل واضعي مقترح القانون القانون احملال من جملس املستشارين،

للرئيس صالحية تقدير و،  اللجنة املختصة الذي يقدم ملخصا عنه املعني من لدنقررامل  

  102. التقاريرقدميتالوقت املخصص ل

                                                           
ا، يف مواضع  هذا االستثناء مت التنصيص عليه للحاجة إليه يف بعض احلاالت،وهذه تقنية مت اللجوء إليه101

  . لتقنني ما يقع يف احلاالت اخلاصة،أخرى من هذا التعديل
 مت حذف مقتضى من هذه املادة يتعلق باإلحالة على 04/561 بناء على قرار الس الدستوري رقم 102

حيث إن حتديد ذلك من  ،شروط حمددة تنظم االستماع إىل  عضو من الس االقتصادي و االجتماعي

  .مي مل يصدر بعدشأن قانون تنظي
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  104 املادة

يت إال حالة واحدة هي الدفع بعدم القبول الذي التصووال ميكن أن تعرض بعد ذلك للمناقشة 

يكون الغرض منه اإلقرار بأن النص املعروض يتعارض مع مقتضى أو عدة مقتضيات دستورية، 

وال يتدخل يف مناقشته إال أحد املوقعني على هذا الدفع و احلكومة و رئيس أو مقرر اللجنة 

  .ل رفض النص املثار بشأنه الدفعاملختصة، و ينتج عن املصادقة على الدفع بعدم القبو

  105  ال$#دة 

 يدخل يف اختصاص السلطة     ال أن تدفع بعدم القبول كل اقتراح أو تعديل          للحكومةميكن  

وإذا مل يتوصل إىل اتفاق يف هذا .  واخلمسني من الدستورالثالث لفصلاستنادا ل, التشريعية

س الدستوري للفـصل فيهـا طبقـا    الشأن تتوقف املناقشة ويرفع الرئيس النازلة إىل ال       

  . ألحكام الفقرة الثانية من الفصل الثالث واخلمسني من الدستور

  106ال$#دة 

  .تعطى الكلمة  للمتكلمني الذين سجلوا  أنفسهم يف املناقشة العامة  

ملتمس واحد  عرض على املناقشة أو التصويت إال       يد اختتام املناقشات العامة ال ميكن أن        عب 

يرمي إىل إرجاع جمموع النص اجلاري      أو عشر أعضاء الس        أو رئيس جلنة      لرئيس فريق 

   .103مناقشته إىل اللجنة املختصة،و تتم مناقشة امللتمس وفق الشروط احملددة يف املادة 

  .و يف حالة املصادقة على امللتمس تتوقف املناقشة إىل حني تقدمي اللجنة تقريرا جديدا

    .لى امللتمس يشرع حتما يف مناقشة مواد النصويف حالة عدم املصادقة ع

  107املادة 

  ميكن طلب إرجاء البت يف مادة أو تعديل من شأنه أن يؤدي إىل تغيري جمرى املناقشة 

اللجنـة املعنيـة بدراسـته، ويف    بقرار من   ويتم حتما إرجاء البت بطلب من احلكومة أو         

  .احلاالت األخرى يرجع القرار إىل الرئيس
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  108املادة 

  أكثر  أو  إرجاع مادة  يعرض على الس     ميكن للرئيس، ضمانا حلسن سري املناقشات، أن        

   .ا املتعلق ا إىل اللجنة املعنية بالدراسة لتعيد التمعن يف دراستهت التعديالمع

  109املادة 

بعد التصويت على آخر مادة أو بأكمله يشرع يف التصويت على نص املشروع أو املقترح       

  .مقترحة عن طريق التعديلدة إضافية آخر ما

فإن فريدة،  إذا مل تقدم أية مادة إضافية قبل إجراء التصويت على مشروع أو مقترح يتضمن مادة                  

  .إحلاق أي مادة إضافيةبعد ذلك وال يقبل النص بأكمله، التصويت على املادة يعترب تصويتا على 

  110املادة 

ديل، وللحكومة بعد افتتاح املناقشة أن تعارض        التع حق جملس النواب وللحكومة     ألعضاء

 الفصلطبقا ملقتضيات ,  اللجنة اليت يعنيها األمرعلىيف حبث كل تعديل مل يعرض من قبل 

  .   واخلمسني من الدستورالسابع

  على األقـل   أصحااواحد من    التعديالت املعرب عنها كتابة واملوقعة من لدن         تقبل إال ال    

  .ة يف اآلجال املقررةة املختصاللجنواملقدمة داخل 

  .أو توافق على مناقشتها التعديالت اليت تقدمها احلكومة بعد افتتاح املناقشة العامة ال تقبل إال  

  111املادة 

بعد انتهاء مناقشة النص الذي تتعلق به هذه التعديالت املتعلقة بكل مادة يشرع يف مناقشة   

،  وبعد ذلك  يـشرع يف         النص األصلي  التعديالت، ويصوت عليها قبل التصويت على     

  .التصويت على كل مادة على حدة

  112املادة 

  :إذا تعددت التعديالت جتري املناقشة حوهلا حسب الترتيب التايل   

  .بالتعديالت األكثر ابتعادا عن النص املقترح مع البدء لتعديالت األخرى اإللغاء مث باقي اتعديالت 
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للتعديالت اليت تقدمها احلكومة على التعديالت اليت يقـدمها         تعطى األسبقية يف املناقشة،     

النواب و اليت تنصب على موضوع واحد، و يف هذه احلالة تعطى الكلمة جلميع املتقدمني               

  .بتعديالت و جيري تصويت واحد على مجيع هذه التعديالت

 مناقـشة   إذا قدمت تعديالت متعددة متعارضة بعضا أو كال، فللرئيس احلق أن يعرضـها يف             

  .عليها بالتوايل كذلك التصويت ألصحاب التعديالت قبلواحدة تعطى الكلمة خالهلا بالتوايل 

  .دفعة واحدة ميكن للنواب الذين يعنيهم األمر، أن يقدموا تعديالم حول النص املعروض للمناقشة

 ب إىل واحد من أصحاعندما يعرض تعديل ما على املناقشة ال تعطى الكلمة باإلضافة

 ؛ ويف آخرعند االقتضاء اللجنة املعنية بدراسته أو ملقرر  إال للحكومة و لرئيس ،التعديل

 .  معارض و آخر مؤيد للتعديلاألمر ملتكلم واحد

  113املادة 

 على جمموع مشاريع أو مقترحات قوانني، أن الشروع يف التصويتميكن للمجلس قبل 

نه، ويتم ذلك إما بطلب من احلكومة أو يقرر مناقشة ثانية حول جمموع النص أو جزء م

جتري املناقشة الثانية  . عشر أعضاء الس رئيس فريق أواللجنة املعنية بدراسة النص أو

    .               حتما إذا طلبتها احلكومة أو اللجنة املختصة

تقدم  نإرجاع النصوص موضوع املناقشة الثانية إىل اللجنة املختصة اليت يتعني عليها أ يتم

                                                           .تقريرا جديدا

خالل املناقشة الثانية مبثابة تأكيد للقرار الذي اختذه   يعترب رفض الس للتعديالت املقدمة

  . األوىلاملناقشةالس خالل 
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  اينـاب الثـالب
  األسلوب املختصر للمصادقة

  114املادة 

 يطلب  نيايب أن يس جملس النواب أو احلكومة أو رئيس اللجنة املختصة أو رئيس فريق             لرئ  

  .خالل ندوة الرؤساء مناقشة مشروع أو مقترح قانون حسب أسلوب املصادقة املختصر

أو قدم من لدن رئيس اللجنة , ال يقبل الطلب إال إذا كان يهم نصا مل يدرس بعد يف اللجنة

  . املختصة بعد استشارا

يشرع يف تنفيذ األسلوب املختصر للمصادقة ما مل يقدم أي اعتراض يف شأنه أثناء انعقاد 

  .ندوة الرؤساء

  115املادة 

  . ويتم إشعار احلكومة به،يعلن الرئيس عن هذا الطلب ويأمر بنشره وتوزيعه على النواب

 يوم اإلخبار به  إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على األقل، ابتداء منيف املناقشةال يشرع 

  .وبعد توزيع التقرير اخلاص به

ال ميكن أن يكون النص املطلوب بشأنه اعتماد أسلوب املصادقة املختصر موضوعا 

  . أو عدم املناقشةتللمبادرات املتعلقة مبلتمسات اإلرجاع إىل اللجنة أو تأجيل الب

  116املادة 

وذلك ابتداء , لوب املصادقة املختصرلكل نائب احلق يف االعتراض على اعتماد أس و103للحكومة  

  .سة مساء عشية يوم املناقشة على أبعد تقديردمن تاريخ اإلعالن إىل حدود الساعة السا

                                                           
 أضيفت لفظة احلكومة بناء على قرار الس الدستوري الذي اعترب أن املادة بدوا حترم احلكومة من 103

 وقد بينت يف تعليقي على قرار الس الدستوري أن ،حق يف االعتراض على أسلوب املصادقة املختصر

ة يف ندوة الرؤساء املنصوص عليه يف هذا هذا احلق مكفول للحكومة من خالل حقها يف احلضور واملناقش

النظام الداخلي وكذا بصيغة املبين للمجهول اليت ورد ا احلق يف االعتراض مما تفيده من عموم يشمل 

 .كل احلاضرين يف ندوة الرؤساء
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         يوجه االعتراض إىل رئيس الس الذي يبلغه فورا إىل احلكومة واللجنة املعنيـة ورؤسـاء               

  . بنشره وتوزيعه يأمركما, الفرق

 ملناقشة النصوص التـشريعية يف      املسطرة العادية  ملقتضيات   خيضع النص تراض           يف حالة االع  

  .اجللسة العمومية

  117املادة 

.تقبل التعديالت املقدمة من لدن النواب إىل حني انتهاء األجل احملدد لالعتراض  

إذا ما قدمت احلكومة تعديال بعد انصرام أجل االعتراض، يسحب النص مـن جـدول               

يف جدول أعمال اجللسة املوالية، و جتري املناقشة حينئذ طبقا ملقتضيات ؛ ويسجل لاألعما

  .املسطرة العادية ملناقشة النصوص التشريعية يف اجللسة العمومية

  118املادة 

تبدأ مناقشة النص املعتمد يف شأنه أسلوب املصادقة املختصر باالستماع إىل مقرر اللجنة              

ى األكثر، مت ملقرر أو مقرري اللجان املطلوب منها         املختصة ملدة ال جتاوز عشر دقائق عل      

  .إبداء الرأي ملدة ال جتاوز مخس دقائق لكل مقرر

  119املادة 

            عندما  ال يقدم  أي تعديل بشأن  النص املعروض للمصادقة املختصرة، يعرض الرئيس                

  .   النص بكامله  على التصويت بعد املناقشة العامة

 حالة تقدمي تعديالت بشأنه، فإن الرئيس يعلن فقط عن املواد موضوع التعديالت، وال             يف

يتناول الكلمة خبصوص كل تعديل إال صاحب التعديل أو عضو من فريقه، و احلكومـة               

  .ورئيس أو مقرر اللجنة املعنية بدراسة النص و متكلم معارض و متكلم مؤيد

ال التعديالت و املواد اليت تنصب عليها تلك التعـديالت                      ال يعرض الرئيس للتصويت إ    

  .ومشروع أو مقترح القانون بأكمله
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  الثـاب الثـالب

  القراءة اجلديدة ملشروع أو اقتراح قانون 

   بطلب من جاللة امللك

  120املادة 

 بعض فصوله طبقـا     قانون أو عندما يطلب جاللة امللك قراءة جديدة ملشروع أو مقترح            

  .ابع والستني من الدستور حييط الرئيس الس علما خبطاب جاللة امللكللفصل الس

  121املادة 

 ملشروع أو مقترح قانون إىليأخذ الرئيس بنظر الس فيما إذا كان راغبا يف إرجاع نص ا  

 سابقا، ويف حالة الرفض حيال النص على اللجنة الـيت           درستهرى غري اليت    ـــجلنة أخ 

  .درستهسبق أن 

  122املادة                                             

 يف أجل ال يتعدى يف أي حال من األحوال          تنظر يف النص  يتحتم على اللجنة املختصة أن        

 وتسجل القضية يف جدول أعمال الس طبقا ملقتضيات هذا النظـام            ،مخسة عشر يوما  

  .الداخلي
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  عـرابـاب الـالب

  مشـروع قانـون املاليـة

  لفرع األول ا

  الةـداع واإلحـ اإلي وريـالتحض

   123املادة 

 مـشروعي   النظر يف تقوم جلنة املالية والتنمية االقتصادية بإعداد التقارير الالزمة لتسهيل            

قانون املالية وقانون التصفية، من أجل ذلك هلا أن متكن من اإلطالع على الوثائق املتعلقة               

 امليزانيات امللحقة واحلسابات اخلصوصية تطبيقا ألحكام       بنفقات امليزانية العامة وعمليات   

  . القانون التنظيمي للمالية

وهلا أن تستدعي وزير املالية ليديل ببيانات يف املوضوع، كما ميكنـها أن تطلـب مـن                         

  .104احلكومة تقدمي إيضاحات خالل مراحل تنفيذ قانون املالية وعند اية السنة املالية

  124املادة 

مبكتب جملس النـواب   105و امليزانيات الفرعية املتعلقة بهودع مشروع قانون املالية للسنة  ي  

يف اآلجال احملددة ؛ ويشفع  بتقرير تعرض فيه اخلطوط العريضة للتوازن االقتصادي واملايل         

  . والنتائج احملصل عليها واآلفاق املستقبلية والتغيريات اليت أدخلت على املداخيل والنفقات

                                                           
باب  يف نقل مقتضياا من الباب املتعلق باللجان الدائمة إىل هذا ال،اجلديد يف هذه املادة يتمثل أوال 104

ما نصت عليه الفقرة األخرية من إمكانية دعوة وزير املالية يف  ثانيا ،اخلاص بقانون املالية وهو أنسب

 .ميزانية السنة القادمة و تقدمي إيضاحات حول تنفيذ قانون املالية للسنة احلالية ليديل ببيانات حول حتضري
ات الفرعية املتعلقة به من حيث ضرورة مت التنصيص إضافة إىل مشروع قانون املالية على امليزاني 105

 .إيداعها يف اآلجال احملددة ألجل تفادي االرتباك الذي حيصل بسبب التأخر يف إيداعها
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حق بالتقرير املذكور وثائق تتعلق بنفقات امليزانيـة العامـة وبعمليـات احلـسابات              وتل

 طبقـا   ،اخلصوصية للخزينة ومبرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة وباملؤسسات العمومية        

   106.ملقتضيات القانون التنظيمي للمالية

ومة مشروع   حالة إيداع احلك   يفحييط رئيس جملس النواب رئيس جملس املستشارين علما         

  .رةـــأول مإليه قانون املالية 

  125املادة 

  .يعقد الس جلسة عمومية خاصة تقدم فيها احلكومة مشروع قانون املالية  

 جلنة املالية والتنمية االقتصادية قصد دراسته، وللنواب أن علىحيال املشروع يف احلني 

  .مل يقع إيداعها ضمن املرفقاتيطلبوا من احلكومة كل وثيقة هلا صلة ببنود هذا املشروع 

  رع الثاين ـالف

  ةـون املاليـاقشة مشروع قانـمن
   الدائمة داخل اللجان

  126املادة 

 و تبتـدئ املناقـشة      ،          تتوىل جلنة املالية والتنمية االقتصادية مناقشة مشروع قانون املاليـة         

ـ  حول   107باالستماع إىل وزير املالية الذي يقدم بيانات إضافية        شروع ؛ مث يـشرع يف      امل

 حيدد مكتب اللجنة مدا على أال جتاوز ثالثة         . مناقشة عامة للميزانية وللسياسة احلكومية    

   108.أيام، يوزع فيها الوقت بالتمثيل النسيب

                                                           
وقع التنصيص على كل الوثائق الواجب على احلكومة إرفاقها مبشروع قانون املالية على سبيل احلصر  106

 .حىت يعلم النواب حقوقهم ويعلموا حدودها
أكيد على أن تقدمي الوزير يف جلنة املالية جيب أن يكون يف شكل معطيات إضافية غري تلك  وقع الت107

حبيث إنه إذا مل يكن ما يضيفه إىل ما سبق ذكره يف التقدمي ،اليت قدمت يف اجللسة العمومية تفاديا للتكرار

 . األول يشرع يف املناقشة العامة
د األقصى للزمن املمكن ختصيصه للمناقشة العامة اليت تسبق املناقشة يف اجتاه ترشيد الوقت، وقع التنصيص على احل 108

 .  التفصيلية، حيث حدد يف ثالثة أيام على األكثر، وأن هذا الوقت يوزع بني النواب على أساس التمثيل النسيب
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 للنظر عديلالت تقدم بعد ذلك اقتراحات مادة؛رع يف مناقشة مفصلة للمشروع، مادة  ـيش

  .109أيام العمل  من يف أجل ال يتعدى مخسة أيامفيها

، و يتحتم على مقرر جلنـة       110حيضر مقررو اللجان الدائمة املختلفة عند تقدمي التعديالت         

 .املالية أن يشري يف تقريره إىل مالحظام

  127املادة                                           

 رعيـة للـوزارات   تشرع باقي اللجان الدائمة يف التحضري لدراسة مشاريع امليزانيات الف           

  .111اليت ترتبط باختصاصاا، مبوازاة أعمال جلنة املاليةوالقطاعات 

يقدم كل وزير مشروع ميزانية القطاع الذي يسريه، وعليه أن يضع لدى رئاسة اللجنـة                 

الوثائق  وبعدد النواب املنتمني هلا ملفا يتضمن     اللجنة املعنية    ثالثة أيام قبل انعقاد اجتماع    

  112 .124 املنصوص عليها يف املادة وضحة ملقتضيات امليزانية وبنودها،والبيانات امل

الوثائق األخرى اليت يطالب ا النواب يف شأن بند أو مقتـضى يف             وعليه أن يقدم أيضا     

  .امليزانية الفرعية

  . 113تسلم مذكرة التقدمي للميزانية ألعضاء  اللجنة كتابة

                                                           
نون يف االجتاه نفسه مت حتديد الزمن واحلد األقصى الذي ميكن ختصيصه لالنتهاء من دراسة مشروع قا 109

 . على مستوى جلنة املاليةاملالية
 حتديد مقرري اللجان الدائمة املكلفني مبشاريع امليزانيات الفرعية ودعوم حلضور ،جديد هذه املادة 110

 حيث كان األمر يف السابق جييز لكل جلنة دائمة ،أعمال جلنة املالية بشكل خاص عند تقدمي التعديالت

 .حتديد صفة العضو، ويف مجيع املراحل دون حتديدأن حتدد عضوا منها للمشاركة دون 
كسبا للوقت مت التنصيص على شروع باقي اللجان يف دراسة امليزانيات الفرعية مبوازاة مع أعمال جلنة  111

 .املالية وتفاديا ألي تعارض مع القانون التنظيمي للمالية اعترب ذلك يف إطار األشغال التحضريية
 ألشغاهلا مت حتديد أجل ثالثة أيام قبل انعقاد اان األخرى، وضبط من أجل تسهيل أعمال اللج112

 .اجتماعها املقرر لوضع الوثائق املتعلقة بامليزانية الفرعية املعنية
 كان ث وحي، وقع التنصيص على ضرورة تسليم التقدمي مكتوبا إىل النواب من أجل توحيد املسطرة113

 .مال اللجانعدم تقدميه مكتوبا سببا حيتج به يف تأخري أع
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  رع الثالثـالف

  يف اجللسات العمومية يةانون املالـروع قـاقشة مشـمن
  128ة املاد

الفصلني اخلمسني طبقا ملقتضيات  و التصويت عليه  مشروع قانون املاليةمناقشةجتري   

و املسطرة ) الباب الثالث(القانون التنظيمي للمالية   ووالواحد و اخلمسني من الدستور

  .114التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي

  .يزانيات وفق الربنامج الذي يضعه املكتب بتشاور مع ندوة الرؤساءتتم مناقشة امل  

  129املادة 

بعد االنتهاء من دراسة مواد اجلزء األول من مشروع قانون املالية، وقبل الشروع يف 

من هذا النظام، فتح مناقشة 112دراسة اجلزء الثاين، ميكن طبقا للشروط احملددة يف املادة 

 . كال أو بعضاثانية حول اجلزء األول

يتم التصويت على جمموع اجلزء األول من مشروع قانون املالية وفق نفس الشروط 

املعمول ا عند التصويت على مشروع قانون بأكمله، وإذا مل يوافق الس على اجلزء 

  .األول من مشروع قانون املالية، فإن مشروع القانون يعترب مرفوضا بأكمله

 من هذا النظام  دراسة ثانية كلية أو جزئية ملشروع 112املادة عندما تتم عمال بأحكام 

قانون املالية قبل الشروع يف تقدمي الشروحات حول التصويت على جمموع النص، ال جيوز 

إدخال تغيريات على مقتضيات اجلزء األول غري التغيريات اليت تستدعيها ضرورة ترتيب 

 .اد اجلزء الثاينوتنسيق النص نتيجة لعمليات التصويت على مو

  130املادة 

يتم بقوة القانون حذف أو رفض املواد اإلضافية أو التعديالت الرامية إىل ختفيض املـوارد     

العمومية وإما إىل إحداث تكليف عمومي أو الزيادة يف تكليف موجود، وفيما عدا ذلك              

                                                           
 جديد هذه املادة هو حتديد الفصلني من الدستور والباب من القانون التنظيمي على سبيل احلصر من 114

 .حيث كوا املرجع الذي حيكم مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع قانون املالية
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لواحـد  جيب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل،  تطبيقا ألحكـام الفـصل ا                

   115.واخلمسني من الدستور، ووفقا للمادة األربعني من القانون التنظيمي للمالية

  131املادة 

يتم تنظيم مناقشة االعتمادات املدرجة يف اجلزء الثاين من مشروع قانون املالية مبقررات 

  .صادرة عن ندوة الرؤساء حتدد مبوجبها هلذه الغاية مدة الكالم املخصصة وكيفية توزيعها

                                                           
ضمن مقتضيات إذا اتضح أن مشروع تعديل يدخل : هذه املادة قبل التعديل كانت على النحو التايل  115

 من الدستور فإن الس يرفضه، وهذه الصياغة كانت تثري نقاشا يتكرر مبناسبة مناقشة 51الفصل 

 كل سنة بني من يتمسك بظاهر هذه الصياغة اليت تفيد أن الس هو الذي يقرر يف ،مشروع قانون املالية

وبالرجوع إىل القانون التنظيمي مصري مشروع التعديل وبني من يعترب أن احلكومة هي صاحبة القرار، 

  . ويرفع اللبس يف املوضوع،الذي أخذت منه هذه الصياغة اجلديدة يتضح األمر
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  سـباب اخلامـال

  املوافقة على املعاهدات و االتفاقيات الدولية

  132املادة 

إذا أحيل مشروع قانون باإلذن يف املصادقة على معاهدة أو باملوافقة على اتفاقية دولية غري    

فإن الس يدرسه حسب مقتضيات الفقرتني الثانية والثالثة من الفصل ،  خاضعة للمصادقة 

 وال يصوت على مواد هاتني الوثيقتني وال جيوز تقدمي أي           ،ن الدستور احلادي والثالثني م  

  .تعديل بشأما

تنظم املناقشة العمومية املخصصة للموافقة على املعاهدات واالتفاقيات حـسب الربنـامج                  

  . ندوة الرؤساء ووفق القرارات التنظيمية لوالترتيب اللذين حددمها املكتب
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  ادساب السـالب 

  دراسة مشاريع مراسيم القوانني

  133املادة 

لحكومة أن تصدر خالل الفترة الفاصلة بني الدورات وباتفاق مع اللجان اليت لميكن   

 مراسيم قوانني جيب عرضها بقصد املصادقة يف أثناء الدورة العادية يف السيعنيها األمر 

   . دستور طبقا للفصل اخلامس واخلمسني من ال.التالية للربملان

  134املادة 

  . وتناقشه اللجنة املعنية،يودع مشروع مرسوم بقانون مبكتب جملس النواب  

يستدعي رئيس الس اللجنة املعنية لالجتماع يف أجل أقصاه أربع وعشرون ساعة بعـد              

  .إيداعه

 على  ،وتشرع  يف دراسته وفق املسطرة التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي            

 . مثان وأربعني ساعةيتم البت فيه داخلأن 
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  اب السابعـالب

  116عالقة جملس النواب مبجلس املستشارين

  135املادة 

خالل القراءة الثانية و القراءات املوالية ملشاريع ومقترحات القوانني مـن لـدن جملـس                 

مع مراعاة األحكـام     تتم املناقشة وفق أحكام البابني األول والثاين من هذا اجلزء            ،النواب

  :التالية

 تنحصر املناقشة  يف املواد اليت مل يتوصل بشأا جملسا الربملان إىل االتفاق على نـص                 -  

  .واحد

ال ميكنها ,  إن املواد اليت مت التصويت عليها من لدن كال السني خبصوص نص واحد          -            

  .ليت سبقت املصادقة عليهاتعديالت يترتب عنها تغيري املقتضيات ا أن تكون حمل

 ال ميكن خمالفة القواعد املشار إليها أعاله إال من أجل ضمان املالءمة بني املقتـضيات                -  

  .املصادق عليها أو إصالح خطأ مادي

  136املادة 

أو مـرة    ،إذا مل يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتني يف كال السني               

علـى   واحدة يف كل منهما إذا أعلنت احلكومة االستعجال، جيوز للحكومة أن تعمـل            

 طبقا ألحكام الفصل الثامن واخلمسني من       ،اجتماع جلنة ثنائية خمتلطة من أعضاء السني      

   117.الدستور

                                                           
تسمية هذا الباب ذه التسمية بدال من القراءات املتتالية للقوانني تأكيد لتوجه عام يتبناه جملس  116

 .عالقة والتنسيق بني السنيالنواب يف عالقته مبجلس املستشارين يرمي من خالله إىل تقنني ال
 حيث إا يف الصياغة السابقة للتعديل كانت ،هذه املادة اعتمد يف صياغتها على النص الدستوري 117

على سبيل حمل اعتراض الس الدستوري من حيث كوا جعلت عرض مشروع أو مقترح القانون 
 على اللجنة الثنائية املختلطة بعد تعرض وجوباد أن  يف احلالة املشار إليها يف املادة، يف حني أا الباجلواز

 .تشكيلها
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  137املادة 

لنواب، والذي   جلنة ثنائية خمتلطة إىل رئيس جملس ا       إىل تكوين تبلغ احلكومة قرارها الرامي       

يتوىل إشعار الس بذلك على الفور، وتتوقف يف احلني كل مناقشة جارية بشأن الـنص               

  .موضوع الطلب

  138املادة 

 ثالثـة  ،أعضاء) 6( من ستة  118 بناء على اتفاق بني السني     الثنائية املختلطة تتألف اللجنة     

 وثالثة من جملـس  ،ملعنيةمن جملس النواب يعينهم رئيس الس بتشاور مع رئيس اللجنة ا   

  .املستشارين

 وتنتخب  ،تعقد اللجنة اجتماعاا مبقر الس الذي أودع به أوال النص موضوع املناقشة             

ونائـب الـرئيس     ، مقر االجتماعمن السالرئيس ونائب املقرر    مكتبها بشكل يكون  

  119.واملقرر من الس اآلخر

ف اليت أحيلت عليها وفق الضوابط املقـررة        دراسة األحكام حمل اخلال   يف   اللجنة   تشرع

  . النظام الداخلي للمجلس مقر االجتماعاللجان يفألعمال 

  139املادة 

تتحدد مهام اللجنة الثنائية املختلطة يف اقتراح نص بشأن األحكام اليت ما زالت حمل 

 الذي تقترحه اللجنة الثنائية املختلطة على النصخالف، وميكن للحكومة أن تعرض 

                                                           
جلنة للمالءمة بني النظامني الداخليني  1999شكل جملس النواب وجملس املستشارين يف أكتوبر  118

 من كل 3، 6حتديد عدد أعضاء اللجنة الثنائية املختلطة يف :  فكان مما وقع االتفاق بشأنه،للمجلسني

 .جملس
ى مستوى هيكلة هذه اللجنة جتسد يف استحداث منصب نائب الرئيس و نائب املقرر بدال التعديل عل 119

  .من مقررين عن كل من السني
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 قبول أي تعديل إال مبوافقة احلكومة، طبقا احلالةالسني إلقراره، وال جيوز يف هذه 

    120.ملقتضيات الفصل الثامن واخلمسني من الدستور

أن تنهي أشغاهلا وتضع تقريرها يف اللجنة إذا تعلق األمر مبشروع قانون املالية           يتحتم على 

 34رض احلكومة األمر عليها، طبقا ملقتضيات املادة سبعة أيام من يوم ع يزيد علىأجل ال 

   121.من القانون التنظيمي لقانون املالية

 تنتهي أشغال اللجنة الثنائية املختلطة مبجرد إعدادها لتقريرها يف شأن األحكام حمل   

  .اخلالف

  140املادة 

لعرضه على إذا مل تتمكن اللجنة الثنائية املختلطة من اقتراح نص مشترك على احلكومة   

على جملس النواب تعرض احلكومة ، أو إذا مل يقر السان النص الذي اقترحته، 122الس

مشروع أو اقتراح قانون بعد أن تدخل عليهما عند االقتضاء ما تتبناه من التعديالت 

ص  النواب أن يقر ائيا النلساملقترحة خالل املناقشة  الربملانية، ويف هذه احلالة ال ميكن 

 طبقا ملقتضيات الفصل ،منهم املعروض عليه إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف

  .الثامن واخلمسني من الدستور

  141ملادة ا

وإذا تعلق األمر بدراسة مشروع مرسوم قانون، ومل يتأت االتفاق على قرار مشترك يف 

كومة تشكيل جلنة  أجل ستة أيام من إيداع املشروع، يباشر بطلب من احلداخلشأنه 

                                                           
 ، مت حذف أجل مثانية أيام، والعرض التلقائي على السني املنصوص عليهما يف املادة قبل التعديل120

إلجناز   اللجنة املذكورة غري مقيدة بأجل الذي قضى بأن98/212  رقممة مع قرار الس الدستوريءللمال

 بل احلكومة هي اليت تتوىل ،مهمتها وأن النص املشترك الذي تنتهي إليه ال يعرض تلقائيا على السني

  .عرضه عليهما إن شاءت
 يف إطار تقريب ، املنصوص عليه يف القانون التنظيمي لقانون املاليةوقع التنصيص على هذا األجل 121

 .تسهيال لعمل النائب ، الضرورية وجتميعها يف هذا النظاماملعلومات
 .139 مت حذف كلمة داخل اآلجال احملددة ملا سبق بيانه يف التعليق على املادة 122
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 من أعضاء السني تتوىل يف ظرف ثالثة أيام من عرض األمر عليها اقتراح خمتلطةثنائية 

    . على اللجان املختصةمشتركقرار 

 االتفاق بني احلكومة واللجان مرفوضا إذا مل تتمكن اللجنة الثنائية املختلطة من ويعترب

أو إذا مل توافق اللجان الربملانية املعنية على  املضروب هلا األجلاقتراح قرار مشترك داخل 

  .نيطبقا ملقتضيات الفصل اخلامس واخلمس،  داخل أجل أربعة أيامعليهاالقرار املقترح 

  142املادة 

الـمقتضيات نفسها خالل القراءات املوالية للقراءة األوىل للقـوانني التنظيميـة           بيعمل    

  123.والتعديالت املدخلة عليها

  143املادة 

من أعضاء السني إما بطلب من احلكومـة أو         ) أو أكثر (ميكن اجتماع جلنتني خمتلطتني       

  124.بعد اتفاق رئيسي السني

و يكون الرئيس و نائب املقرر لالجتماع من الس املقر، و نائب الرئيس و املقرر مـن                   

  .الس اآلخر

  144املادة 

 مشروع أو لك, س املستشارين بدون تأخري          حييل رئيس جملس النواب على رئيس جمل

  .ويتم إشعار احلكومة ذه اإلحالة, مقترح قانون صوت عليه الس ومل يصبح ائيا

 بـرفض أي    الـوزير األول   جملس املستشارين و  رئيس   من            يشعر رئيس جملس النواب كال    

    .مشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من جملس املستشارين

                                                           
 لتأكيد أن املسطرة املتعلقة مبشاريع ومقترحات القوانني هي نفسها اليت تطبق بشأن ،مادة جديدة 123

 .ة عليها سواء بسواءالقوانني التنظيمية والتعديالت املدخل
تعترب هذه املادة اجلديدة من التعديالت النوعية اليت أتت يف هذا النظام من حيث كوا تفتح ألول  124

مرة باب التنسيق وتدبري الوقت وجتنب التكرار بني جملس النواب وجملس املستشارين باعتبارمها جملسني 

 .لربملان واحد
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  اب الثامنـالب

  اقتراح مراجعة الدستور

  145ملادة ا

لس النواب حق اختاذ املبادرة قصد مراجعة الدستور، وفقا ملقتضيات الفصل الثالث بعد   

  .راملائة من الدستو

ال تصح   به عضو أو أكثر من أعضاء جملس النوابيتقدم اقتراح مراجعة الدستور الذي إن  

ألعضاء الذين يتألف منهم الس، وفقا ألحكام الفصل  إال بتصويت ثلثي اعليهاملوافقة 

  .الرابع بعد املائة من الدستور

تتناول مراجعة الدستور، النظام امللكي للدولة وكذلك النصوص املتعلقة بالدين ال ميكن أن   

  125. بعد املائة من الدستورالسادس الفصلوفقا ألحكام اإلسالمي، 

  

  

                                                           
 والنص عليها كما هي يف ،ت الس اليت تتعلق مبراجعة الدستور هو جتميع صالحيا، جديد هذه املادة125

  .الدستور دون مواربة
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  ومة أمام جملس النوابمسؤولية احلك: اجلزء الرابع

  

  الربنامج احلكومي، مناقشته والتصويت عليه: الباب األول

  تصرحيات احلكومة أمام جملس النواب: الباب الثاين

  طلب احلكومة منح الثقة من جملس النواب: الباب الثالث

  ملتمس الرقابة: الباب الرابع

  األسئلة: الباب اخلامس

  جلان تقصي احلقائق: الباب السادس

  احملكمة العليا: لباب السابعا
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  اب األولـالب

  يـومـج احلكـامـالربن

  عليه والتصويت مناقشته

  146املادة 

 الوزير األول أمام جملـس      يتقدم ،من الدستور واخلامس والسبعني    الستني   نيتطبيقا ألحكام الفصل    

قه، وجيب أن يتضمن     تعيني امللك ألعضاء احلكومة ويعرض الربنامج الذي يعتزم تطبي         بعدالنواب  

 النـشاط  الربنامج اخلطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي احلكومة القيام به يف خمتلف جمـاالت     هذا

  .واخلارجيةالوطين وباألخص يف ميادين السياسة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

 إال بعد مضي  يتبعها تصويت ال يقععمومية         ويكون هذا الربنامج موضوع مناقشة يف جلسة 

 املطلقـة   باألغلبيـة  إال   يرفض وال   ، الذي عرض فيه الربنامج    اليومثالثة أيام كاملة على     

وفقا للشروط املنصوص عليهـا يف الفقـرتني        .لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب     

 عدم املصادقة على    عنالثانية والثالثة من الفصل اخلامس والسبعني من الدستور، ويترتب          

 وفقا للفقرة األخـرية مـن الفـصل    ،مجاعيةامج احلكومي استقالة احلكومة استقالة     الربن

  126.اخلامس والسبعني من الدستور

  147املادة 

  : تتم مناقشة مشروع الربنامج احلكومي وفق املقتضيات التالية   

حتدد ندوة الرؤساء املدة الزمنية اإلمجالية يف إطار اجللسات املخصصة للمناقشة، تـوزع               

  127 .التمثيل النسيبب

                                                           
 متثل أساسا يف التنصيص على مقتضيات مسطرية نص عليها ،التعديل الذي طرأ على هذه املادة 126

 يف الترتيب السابق 264 أن املادة 212.98الدستور،وقد سبق للمجلس الدستوري أن سجل يف قراره 

 .على أن تراعى تلك املقتضيات عند  التطبيق مطابقة للدستور ،علقة باملوضوع ذاتهاملت
 .  من توزيع للوقت املخصص للمناقشة بالتمثيل النسيب،تقنني ملا جرى به العمل  127
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بعد تقدمي الوزير األول ملشروع الربنامج احلكومي ؛ يعطي الرئيس الكلمـة لألعـضاء                

  .املسجلني للمناقشة

  .داخالتامليتناول  الكلمة يف األخري الوزير األول للرد على   

  .146 وفق مقتضيات الفقرة الثانية من املادة عرض الرئيس الربنامج احلكومي للتصويتي  
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  اب الثاين ـالب

  ةـومـكـات احلـرحيـتص

   أمام جملس النواب 

  148املادة 

  .ميكن للحكومة أن تطلب اإلدالء بتصريح أمام الس تعقبه أوال تعقبه مناقشة  

تنظم بالكيفية نفسها املشار إليها يف املادة       فإا   ،إذا أدلت احلكومة بتصريح تعقبه مناقشة       

  128.السابقة

 املنصوص عليها يف هذه     شأن التصرحيات  تصويت كيفما كان نوعه يف       إجراء أي كن  ال مي   

  .املادة

                                                           
 حذف إمكانية الكالم اليت يأذن ا لكل فريق ليشرح وجهة نظره ، التغيري الذي عرفته هذه املادة هو 128

 . اليت ختتار فيها احلكومة اإلدالء بتصريح ال تعقبه مناقشةيف احلالة
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  اب الثالثـالب

  ةـة منح الثقـب احلكومـطل

  من جملس النواب

  149املادة 

إذا قرر الوزير األول عمال مبقتضيات الفقرة األوىل من الفصل اخلامس والـسبعني مـن                 

 مواصلة احلكومة حتمل مسؤولياا بتصويت ميـنح         أن يربط لدى جملس النواب     ،الدستور

، أو بشأن نص يطلـب       للحكومة  به يف موضوع السياسة العامة     يديلالثقة بشأن تصريح    

هذا من 146املوافقة عليه، تقوم ندوة الرؤساء بتنظيم املناقشة وفق الشروط احملددة يف املادة 

  .ب الوزير األول وترفع اجللسة بعد االستماع إىل تعقي،النظام الداخلي

  150املادة 

ال يصوت الس إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة من اليوم الذي طرحت فيه الثقـة، وال                   

تسحب الثقة من احلكومة إال باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتألف منهم جملس النواب،             

  .الدستورطبقا ملقتضيات الفقرتني الثالثة والثانية من الفصل اخلامس والسبعني من 

 وفقا ألحكام الفصل اخلـامس      ،يؤدى سحب الثقة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعية         

  129.والسبعني من الدستور

                                                           
 . بيان أن هذه املقتضيات مقتضيات دستورية منصوص عليها، اجلديد هو 129
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  اب الرابعـالب

  ةـابـرقـس الـملتم

  151املادة 

لس النواب أن يعارض يف مواصلة احلكومة حتمل  مسؤوليتها، وذلك باملوافقة على ميكن   

ل هذا امللتمس إال إذا وقعه على األقل ربع األعضاء الذين يتـألف  ملتمس الرقابة، وال يقب   

  .  وفقا ألحكام الفصل السادس والسبعني من الدستور،منهم الس

  152املادة 

  .يتم إيداع ملتمس الرقابة بتسليم مستند خاص به إىل رئيس الس يف جلسة عمومية  

  . عليه يف احملضريأمر الرئيس بنشر ملتمس الرقابة وأمساء املوقعني  

  .ال جيوز لنائب واحد أن يوقع أكثر من ملتمس رقابة واحد يف الوقت نفسه  

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

  153املادة 

حيدد املكتب تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، وجيب أن تقع هذه املناقشة على أبعد أجل يف                 

  .بع من تاريخ إيداع امللتمساليوم السا

تنظم املناقشة يف حالة تعدد ملتمسات الرقابة، وميكن للمكتب أن يقرر مناقشة مشتركة هلا   

  .بشرط أن يقع التصويت على كل ملتمس رقابة على حدة

ال ميكن سحب ملتمس رقابة بعد الشروع يف مناقشته من لدن الس، وجيب أن تستمر                 

  .قع التصويتتلك املناقشة إىل أن ي
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  154املادة 

ال تصح املوافقة على ملتمس الرقابة من لدن جملس النواب إال بتصويت األغلبية املطلقـة                 

  . السيتألف منهملألعضاء الذين 

 وال حتـسب إال     وال يقع التصويت إال بعد مضي ثالثة أيام كاملة على إيداع امللـتمس              

  .األصوات املؤيدة مللتمس الرقابة

  .وافقة على ملتمس الرقابة إىل استقالة احلكومة استقالة مجاعيةتؤدي امل  

إذا وقعت موافقة جملس النواب على ملتمس الرقابة فال يقبل بعد ذلك تقدمي أي ملتمس               

   130. وفقا ألحكام الفصل السادس والسبعني من الدستور،رقابة أمامه طيلة سنة

  

                                                           
 . التأكيد على أن جمموع املقتضيات املنصوص عليها يف هذا الباب مقتضات دستورية130
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  اب اخلامسـالب

  ةــلـاألسئ

  155املادة 

 احلق يف توجيه أسئلة إىل الوزير األول أو الوزراء حول الـسياسة العامـة، أو          لكل نائب   

  .القطاعية للحكومة السياسات اخلاصة

 أو  شخـصية  جيب أن يتميز السؤال بوحدة املوضوع، وأن ال يهدف إىل خدمة أغراض             

  .يتضمن توجيه مة شخصية إىل الوزراء املوجه إليهم السؤال

  156املادة 

  .هيل كتابة إىل رئيس الس، موقعا من واضعيقدم السؤا  

  .على احلكومة حييل رئيس الس السؤال  

 من لـدن    يهاعلجيب أن تديل احلكومة جبواا خالل العشرين يوما التالية إلحالة السؤال              

  .من الدستور، وفقا ألحكام الفصل السادس واخلمسني الس

ميكـن  ،  تعدادها للجواب بعد انـصرام األجـل      اس فيها احلكومة    تعلنويف احلالة اليت ال       

  .لصاحب السؤال أن يطلب تسجيله يف جدول األعمال و تقدميه يف اجللسة املوالية

  131.احلكومة ذا الطلب و تاريخ اجللسة املعنية الس خيرب مكتب  

  

  

                                                           
وىف سؤاله األجل الدستوري يف أن يطلب  التنصيص على حق النائب الذي است،اجلديد يف هذه املادة هو  131

تسجيله يف جدول أعمال جلسة األسئلة الشفوية بغض النظر عن استعداد احلكومة أو عدم استعدادها لإلجابة عن 

 .سؤاله
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  الفرع األول

  ة الشفهيةـاألسئل

  157املادة 

  132.ونشرها بإيداع األسئلة الشفهية و تبليغهايتوىل مكتب الس حتديد الشروط املتعلقة   

ميكن ملكتب الس أن حيول كل سؤال شفوي له طابع شخصي أو حملي إىل سؤال كتايب بعد                   

إشعار صاحب السؤال بذلك كتابة، و للنائب أجل مثانية أيام ليعلن عن موافقتـه أو رفـضه،           

  133.ل السؤال الشفوي إىل كتايبوتعترب عدم إجابة النائب املعين باألمر موافقة على حتوي

  158املادة 

ختصص جلسة عمومية يوم األربعاء ألسئلة النواب وأجوبة  احلكومة، تطبيقـا ألحكـام              

  .الفصل السادس واخلمسني من الدستور

يقوم مكتب الس بتسجيل األسئلة الشفهية اجلاهزة يف جدول أعمال جلـسات يـوم              

اليت ترتب تنازليا حسب عدد األسئلة الواردة طاعات األربعاء، على أساس جتميعها تبعا للق

  .يف كل قطاع

  134.ترتب األسئلة  داخل كل قطاع حبسب وحدة  موضوعها وتاريخ إيداعها

                                                           
 أن يعد مكتب الس مذكرة تتضمن تلك الشروط من حيث طريقة إيداع األسئلة ،الغاية من هذا املقتضى 132

 وحيث أن ، إذ إن احتساب األجل الدستوري يبدأ من تاريخ  اإلحالة،لتها على احلكومةوترقيمها ومواقيت إحا

  .ترقيمها يفيد يف حتديد ترتيب جدول أعمال جلسة األسئلة الشفوية
من أجل إتاحة فرصة أكرب ملكتب الس بتحويل األسئلة الشفوية ذات الطابع الشخصي أو احمللي إىل أسئلة  133

 . يعترب ذلك منه موافقة على التحويل،ة اليت ال يرد فيها النائب املعين يف األجل احملدد ويف احلال،كتابية
 من أجل فهم أمهية ونوعية التعديل الذي عرفته هذه املادة البد من معرفة ما كان عليه احلال قبله، 134

لى ذلك حيث إن املنهجية اليت اعتمدت يف ترتيب جدول أعمال األسئلة الشفوية كانت كما نصت ع

:  وترتيبها كاأليت  على أساس جتميع األسئلة تبعا للقطاعات أو الوزارات املسؤولة عنها،292املادة 

 .ثانيا،مث باقي األسئلة)اليت تليها مناقشة ( األسئلة اآلنية أوال،و األسئلة احملورية 
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 كانت تثري العديد من وهذه املنهجية اليت تعتمد يف ترتيب األسئلة حبسب األنواع املشار إليها سابقا

منها أن إعطاء األولوية لألسئلة اآلنية يفرض تفريق األسئلة اليت تنتمي إىل قطاع واحد حبجة أا  اإلشكاليات،

 من كوما يتناوالن املوضوع نفسه  الرغمبل قد يفرق بني سؤالني أو أكثر على ،ختتلف من حيث نوعيتها

مرة ألن األول فاز  ،ان يضعف فاعلية املتأخر ترتيبا فيظلم مرتنيمما ك ،واجلواب عنهما حتما سيكون واحدا

والوزير نفسه يكون حمرجا بني أن يكرر ما سبق ذكره أو أن    ،لتايل شيئالبالسبق وحاز االهتمام كله ومل يبق 

انية من ومرة ث ،حييل صاحب السؤال املتأخر على اجلواب السابق ذكره مبناسبة اجلواب عن السؤال األول ترتيبا

 وذنبه الوحيد أنه مل يصفه صاحبه ، ألنه األسبق وضعا وإيداعا،أوال  حقيقة هو األوىل بالترتيب،حيث إنه

باآلين، ومن جهة ثانية كان هذا الوضع يثري املعارضة من حيث إن إدراج عدد كبري من األسئلة اآلنية يفرض 

 هي أسئلة ،عليها كاألسئلة آنية لة اليت توافق احلكومةبالضرورة تأخري أسئلة املعارضة باعتبار أن غالبية األسئ

 اآلنية وغريها سواء كان واقعا بني ةواحلاالت اليت يكون فيها االختالل صارخا بني األسئل ،لنواب األغلبية

بالسطو على  نواب األغلبية أنفسهم أو بينهم وبني نواب املعارضة يكثر فيها االحتجاج وتبادل االامات

 الثالثة يضطر للمكوث  جهة ثالثة كان الوزير الذي له أسئلة موزعة على األنواعن، و م..ألسئلةمواضيع ا

أسئلة آنية إىل حني أن يأيت دور أسئلة معين باجلواب عنها مربجمة طويال يف القاعة بعد جوابه مثال على 

  .ضمن األسئلة العادية

ترتيب جدول أعمال جلسة  أخضعنا ،اتولوضع حد لتلك االحتجاج ،وتأسيسا على تلكم املالحظات

 فالقطاعات ترتب تنازليا حبسب عدد األسئلة الواردة ، على أسس موضوعية،األسئلة الشفوية ملنطق جديد

 أي الوزارة والوزارات والكتابات امللحقة ه ونقصد هنا القطاع احلكومي جبميع اختصاصات،يف كل قطاع

حدة املوضوع تقسم إىل جمموعات وترتب أيضا تنازليا  واألسئلة داخل القطاع الواحد حبسب و،به

 وسواء األسئلة اليت جتمعها وحدة املوضوع أو املستقلة مبوضوعها ترتب حبسب تاريخ ،حبسب عددها

 مع مالحظة أنه مل يعد مييز األسئلة اآلنية سوى أن احلكومة قررت ،إيداعها الذي يرمز إليه برقم ترتييب

 ويشار إليها ضمن جدول األعمال بأا آنية،لكنها من حيث ، األجل الدستوريماإلجابة عنها قبل انصرا

  .الترتيب ختضع للمنطق نفسه

  :الفلسفة اليت حكمت هذا التعديل مؤسسة على قواعد ثالث هي

 حيث ، يأخذ أمهيته وحيتل األولوية يف الترتيب حبسب عدد األسئلة الواردة فيهع فالقطا،قاعدة األكثرية .1

  . زادت أمهيته وتقدم يف الترتيب، وكلما ارتفع عدد أسئلة قطاع ما،دليل على االهتمامإن العدد 

 ألنه كما يقول أهل ، حيث يتم جتميع األسئلة ذات املوضوع الواحد،قاعدة وحدة املوضوع .2

   ."املناسبة شرط: "املنطق 

 . قاعدة األسبقية لألول .3
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  .توزع قائمة األسئلة املربجمة قبل تاريخ اجللسة بأربع وعشرين ساعة على األقل

  159املادة 

؛ املدرجة يف جدول األعمال      135فهية األسئلة الش  عدديفتتح الرئيس اجللسة باإلعالن عن        

  .لدوهذا اجلوال يقبل أي تدخل خارج عن 

  : السؤال وللوزير للجواب وفق املسطرة التالية لعرضتعطى الكلمة للنائب   

   دقائق لعرض السؤال والتعقيب على اجلواب،ثالث -    

  . دقائق لإلجابة عن السؤال والرد على التعقيبثالث -    

  160املادة 

لسؤال النائب أو أحد النواب املوقعني عليه ؛ وإذا حال مـانع دون حـضوره يف                يقدم ا   

  .سؤال كتايب اجللسة حيول سؤاله إىل

للنائب أن يطلب تأجيل سؤاله إىل جلسة الحقة، شريطة أن يتقدم بطلـب إىل رئـيس                  

  136.الس، بأربع وعشرين ساعة على األقل، قبل انعقاد اجللسة

  161املادة 

 باألمر، و يف حالة تغيب الوزير        األسئلة إال الوزير األول أو الوزراء املعنيون       ال جييب عن    

الذي يهمه السؤال مباشرة ميكن أن ينيب عنه أحد زمالئه من الوزراء، وإذا مل ينب عنه                

                                                           
 اختصارا للوقت، حيث ،باإلعالن فقط عن عددهامت استبدال اإلعالن عن مضمون األسئلة الشفوية   135

 .ال فائدة من هذا اإلعالن
 وقع التنصيص على مقتضى جديد، ، بسب عدم متكنه من احلضور،حىت يتفادى النائب حتويل سؤاله 136

 بشرط أن يضع طلبه قبل انعقاد اجللسة اليت أدرج فيها سؤاله بأربع وعشرين ،ميكنه من طلب التأجيل

 .ساعة
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 خري النائب املعين جبواب الوزير بني تقدمي سؤاله يف اجللسة نفـسها أو              ،أحدا من زمالئه  

   137.املواليةتأجيله إىل اجللسة 

  رع الثاينـالف

  األسئلة اليت تليها مناقشة

  162املادة 

  . ميكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة شفهية تليها مناقشة  

عندما يتم إدراج أسئلة شفهية تليها مناقشة يف جدول أعمال اجللسة يبلـغ الـرئيس الفـرق                   

  .ملناقشة، و خيرب احلكومة كذلكوالنواب غري املنتسبني و يفتح الئحة الراغبني يف املشاركة يف ا

  138.حتدد احلصص الزمنية للمشاركة بالتمثيل النسيب، و ختصم من احلصة اإلمجالية

  لثالثرع اـالف

  ةـة اآلنيـاألسئل
  163املادة 

آنية تتعلق بقضايا ظرفية طارئة تستأثر باهتمام الرأي العام         شفهية  ميكن للنواب أن يتقدموا بأسئلة        

  .لقاء األضواء عليها باستعجال من قبل احلكومة عن طريق جملس النوابالوطين، وتستلزم إ

                                                           
ملقتضيات اجلديدة اليت دف إىل منع االرتباك الذي حيصل بسبب غياب وزير وعدم اإلنابة عنه يف من ا 137

 .اجلواب على سؤال استوىف كامل األجل الدستوري هو ختيري النائب املعين بالسؤال بني تقدميه أو تأجيله
ئلة اليت تليها مناقشة أمر  أوهلما أن إدراج األس،اجلديد يف موضوع األسئلة اليت تليها مناقشة أمران 138

 حيددها النائب ة ثانيهما أن احلصة اليت يشارك ا يف املناقش،يقرر فيه النواب أنفسهم وليس مكتب الس

 يف حدود حصته اإلمجالية، حيث إا ، على أساس وحدات مدة كل واحدة منها ثالث دقائق،نفسه

 . ختصم منها
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  164املادة 

يبلغ رئيس جملس النواب السؤال اآلين إىل احلكومة مبجرد ما يتوصل به، ويتفق، عند 

االقتضاء، مع الوزراء املعنيني على برجمة السؤال اآلين واجلواب عنه يف أول جلسة قادمة 

  . األربعاءلألسئلة الشفهية ليوم

  الرابعرع ـالف

  ةـة الكتابيـاألسئل

  165املادة 

  139. األسئلة الكتابية عددعنالشفهية يعلن الرئيس يف بداية اجللسة املخصصة لألسئلة   

  166املادة 

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

  

                                                           
 واالكتفاء باإلعالن عن عددها ،سة املخصصة لألسئلة الشفهيةباجلل" كل جلسة عمومية"مت استبدال  139

 هذا التعديل تقعيد ملا جرى به العمل حيث إن الس تعذر عليه ،بدل اإلعالن عن مضموا اإلمجايل

  .االلتزام بتلك املقتضيات لعدم واقعيتها
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  الباب السادس

  ائقـصي احلقـجان تقـل

  167ة املاد

تشكل بطلب من أغلبية أعضاء جملس النواب جلان نيابية مؤقتة، لتقصي احلقائق             جيوز أن   

يناط ا مجع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة وإطالع الس على النتائج اليت تنتهي إليهـا       

أعماهلا، وفق الشروط الواردة يف الفصل الثاين واألربعني مـن الدسـتور، ويف القـانون              

  . احملدد لطريقة تسيريها140ظيميالتن

  168املادة 

ال جيوز أن يشارك يف أعمـال       . 141تتألف جلان تقصي احلقائق على أساس التمثيل النسيب         

جلنة لتقصي احلقائق كل نائب سبق أن اختذت ضده إجراءات تأديبية من أجل عدم حفظ               

  .أسرار جلنة مماثلة

  169املادة 

 طبقا ملقتضيات الفصل وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرهاجلان تقصي احلقائق مؤقتة بطبيعتها، 

  .الثاين و األربعني من الدستور

تودع جلان تقصي احلقائق تقاريرها لدى رئيس جملس النواب مبجرد انتهائها من املهمـة                

يبت جملس النواب يف شأن هذه التقارير وفق مقتضيات القانون التنظيمي الذي  .املنوطة ا

  .حيدد تسيريها

                                                           
سيري اللجان النيابية لتقصي املتعلق بطريقة تكما وقع تغيريه وتتميمه  5.95تنظيمي رقم القانون ال  140

   .احلقائق
حيث إنه مما درج عليه هذا التعديل الشامل للنظام الداخلي ، من التمثيل النسيبالفرق مت حذف كلمة  141

 فاملقاعد املخصصة لألوىل تكون ، التمييز بني املهام التسيريية واملهام الرقابية والتشريعية،لس النواب

نيابية خاصة دون غريها، وبالنسبة للثانية تكون بالنسبة على العدد اإلمجايل بالتمثيل النسيب للفرق ال

 مما يتيح فرصة املشاركة للفرق واموعات بل وحىت األفراد إذا ،لألعضاء الذين يتألف منهم الس

 . مثل احلصة الزمنية املخصصة للمناقشة توزع بالنسبية اليت تضمن املشاركة للجميع،أمكن ذلك
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  السابعاب ـلبا

  ياـلـة العـاحملكم

  170املادة 

، نصف أعـضاء احملكمـة      أعضائهينتخب جملس النواب يف مستهل الفترة النيابية من بني            

العليا، طبقا ملقتضيات الفصلني احلادي والتسعني والثـاين والتـسعني مـن الدسـتور،              

  .وملقتضيات القانون التنظيمي للمحكمة  العليا

  171املادة 

 العليا ؛    ن يوجه جملس النواب التهمة إىل أعضاء احلكومة وأن حيالوا على احملكمة           ميكن أ   

  .تطبيقا ملقتضيات الفصل التاسع والثمانني من الدستور

 طبقا  ،جملس النواب جيب أن يكون اقتراح توجيه االام موقعا على األقل من ربع أعضاء             

  .ألحكام الفصل التسعني من الدستور

جيه االام ضد أعضاء احلكومة وحيال ويناقش وفق الشروط واآلجال اليت          يودع اقتراح تو    

  .حدد القانون التنظيمي للمحكمة العليا

ال تتم املوافقة على اقتراح توجيه االام ضد أعضاء احلكومة إال بقرار يـصدره جملـس                

 النواب عن طريق التصويت السري بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف منـهم الـس،             

أو احلكـم ؛ طبقـا       أو التحقيق  باستثناء األعضاء الذين يعهد إليهم باملشاركة يف املتابعة       

  .ملقتضيات الفصل التسعني من الدستور
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  مقتضيات خاصة: اجلزء اخلامس
  

  عالقة جملس النواب بالس الدستوري: الباب األول

  الجتماعيعالقة جملس النواب بالس االقتصادي وا: الباب الثاين

  عالقة جملس النواب بالس األعلى للحسابات: الباب الثالث

  مراجعة النظام الداخلي للمجلس: الباب الرابع
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  اب األولـالب

  بالس الدستوري وابــس النـة جملـالقـع
  172 املادة

  مـن   بعد استشارة فرق الس، ثالثة أعضاء من الـس أو          ،يعني رئيس جملس النواب     

 ويتم جتديد ثلثهم كـل      ،ارجه ليكونوا أعضاء يف الس الدستوري ملدة تسع سنوات        خ

 التاسـع والـسبعني     نيطبقا ملقتضيات الفـصل   142  ، وفقا لقانون تنظيمي   ،ثالث سنوات 

  .والثمانني من الدستور

   173 املادة

مـر  لرئيس جملس النواب أو ربع أعضاء جملس النواب أن حييلوا القوانني قبل إصـدار األ                

  طبقا ملقتضيات الفصل احلادي ،بتنفيذها إىل الس الدستوري ليبت يف مطابقتها للدستور

   .والثمانني من الدستور

                                                           
  .يتعلق بالس الدستوري 29.93انون تنظيمي رقم   ق 142
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  اب الثاينـالب

  عالقة جملس النواب بالس االقتصادي واالجتماعي
  174 املادة

ا طـابع   لس النواب أن يستشري الس االقتصادي واالجتماعي يف مجيع القضايا اليت هل             

 وفق القواعد اليت حيددها القانون التنظيمي للمجلـس االقتـصادي   ،اقتصادي واجتماعي 

  . من الدستورالرابع والتسعني  ألحكام الفصلطبقا ،واالجتماعي

  175املادة 

 يـديل الـس     ،من الدستور            طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الرابع و التسعني        

  (∗).جتماعي برأيه يف االجتاهات العامة لالقتصاد الوطين والتكويناالقتصادي و اال

                                                           
  ).55أنظر ص (  متت إعادة صياغة هذه املادة طبقا لقرار الس الدستوري  (∗)
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  اب الثالثـالب

  بالس األعلى للحسابات عالقة جملس النواب

  176املادة 

لس النواب أن يطلب من الس األعلى للحسابات بذل املساعدة يف امليادين اليت تدخل               

حكام الفصل الـسابع والتـسعني مـن        يف نطاق اختصاصاته مبقتضى القانون ؛ طبقا أل       

  .الدستور
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  باب الرابعـال

  مراجعة النظام الداخلي للمجلس

  177املادة 

 تودع مقترحات تعديل النظام  حق اقتراح تعديل النظام الداخلي لس النواب ؛143للنواب  

 وفق  ، وتدرس ويصوت عليها،   144الداخلي مبكتب الس، وحتال على جلنة النظام الداخلي       

  .املسطرة التشريعية املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي

  178املادة 

يشكل الس عند احلاجة جلنة تسمى جلنة النظام الداخلي يعهد إليها بالنظر يف مقترحات                

  .التعديالت املتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس

                                                           
 هكذا بدون قيد أو شرط، ميكن للنواب أن يتقدموا بتعديالت بشأن النظام الداخلي ، للنواب 143

 النظام الداخلي لس النواب حيث كان للمجلس، خبالف ما كان عليه األمر منذ أول مرة وضع فيها

 وأحسب أنه كان ،يشترط عشر عدد أعضاء الس كحد أدىن لقبول النظر يف أي تعديل للنظام الداخلي

حمكوما خبلفية الصراع بني األغلبية واألقلية خاصة يف أول فترة تشريعية وقد كان هذا الشرط تعجيزا غري 

 حتث ،ينت هذا بتفصيل يف مبحث دراسي سينشر يف كتاب الحقا وقد ب،مربر من الناحية الدستورية

 ، ومدى دستورية اشتراط العدد لقبول تقدمي تعديله،مسطرة التعديل يف النظام الداخلي للربملانعنوان 

 .وأمهية إحالة التعديل على جلنة خاصة للنظر فيها
لي على جلنة خاصة حتمل اسم جلنة من التعديالت النوعية إحالة التعديالت املتعلقة بالنظام الداخ 144

 حيث إن أعضاء اللجنة كما ،الفاعلية والسرعة إىل ، وهذا التعديل يرمي فيما يرمي إليه،النظام الداخلي

بينت ذلك املادة التالية هم أكثر أعضاء الس تطبيقا ألحكام ومواد النظام الداخلي من حيث كوم 

 أن يكونوا األقدر على النظر يف ، وباليت يفترض فيهم،رييتحملون مسؤوليات أو يشاركون يف التسي

 ومن جهة ثانية إن أعضاء هذه اللجنة باستثناء احملاسبني واألمناء يلتقون ،التعديالت ومناقشتها وتقييمها

يف اجتماعات ندوة الرؤساء مما جيعل اجتماعهم لغرض النظر يف تعديالت النظام الداخلي أكثر تيسريا من 

 واليت بسبب كثرة ما حيال عليها ،ني كانت تلك التعديالت حتال على جلنة العدل والتشريع ح،ذي قبل

 . يف تعديالت النظام الداخلي-بالسرعة املطلوبة- يتعذر عليها أن جتد الوقت للنظر ،من نصوص
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ؤساء اللجان الدائمـة    تتألف جلنة النظام الداخلي من رئيس الس و أعضاء املكتب و ر           

  .ورؤساء الفرق النيابية

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

  179املادة 

بعد موافقة جملس النواب على التعديالت الواردة على النظام الداخلي، حييلها رئيس الس 

دستور، طبقا ملقتضيات الفصل احلادي إىل الس الدستوري، ليبت يف مطابقتها ألحكام ال

  . والثمانني من الدستور

  180املادة 

  يف اجلريدة الرمسية،ينشر هذا النظام الداخلي بعد البت يف شأنه من لدن الس الدستوري

ويثبت مع هذا النشر نص وتاريخ املقرر الصادر عن الس الدستوري القاضي بالتصريح             

  .مبطابقته للدستور

  حد الراضيعبد الوا

  رئيس جملس النواب

  1425 من ربيع الثاين 5: الرباط يف 

  .2004 ماي 25موافق 
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  املالحق

  
 النظام الداخلي اخلاص بالقواعد املطبقة

  على حماسبة جملس النواب

+  
  قرارات مراقبة دستورية 

  النظام الداخلي اجلديد لس النواب
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  بالقواعد املطبقة النظام الداخلي اخلاص 
  على حماسبة جملس النواب

  احلمد هللا وحده        اململكة املغربية     
  الربملان       

  جملس النواب    

  1/2004: قرار رقم

  مكتب جملس النواب،
   من الدستور،44بناء على الفصل 

  أبريـل  15وبناء على النظام الداخلي لس النواب كما وقع تعديله بتـاريخ            

   منه،23 و22 و19صا املواد ، خصو2004

 الصادرين علـى    04/570  و 04/561وبناء على قراري الس الدستوري رقم       

 مـاي  25 (1425 ربيع الثـاين  5و ) 2004 مارس 8 (1425 حمرم  16التوايل يف   

   بشأن تطابق أحكام النظام الداخلي لس النواب مع الدستور،)2004

  :يضع
  :، اآليتعلى حماسبة جملس النواب املطبقةاخلاص بالقواعد  النظام الداخلي
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  األول الباب

  مسك احملاسبة
  1111 املادة

  مبادئ عامة
  :متسك حماسبة الس تبعا لطريقة التقييد املزدوج واليت تقوم على املبادئ التالية

  استقاللية السنوات املالية* 

  احلقوق املثبتة* 

  . التصميم احملاسبايت العام* 

   الثاينالباب

  احلسابات ووضع سجالت احملاسبةحصر 
   2222املادة 

حتصر وضعية اإلصدارات واآلداءات لكل سنة مالية، موقعة من لدن رئيس جملس النواب             

  .ومؤشر عليها من لدن اخلازن العام

  .وتقسم هذه الوضعية وفق القواعد املالية العامة اجلاري ا العمل
  3333املادة 

العتمادات املالية املتاحة، تسجل يف فـصل امليزانيـة    كل نفقة التزم ا الس بناءا على ا       

  .املخصص هلا
  4444املادة 

تتم عملية احملاسبة لاللتزامات بالنفقات، وفق الصفقات وسندات الطلب، وأعمال االقتناء، 

  .والعقود، واالتفاقيات، وعقود التوظيف، وقرارات االقتراض، والوثائق املربرة لاللتزام

موقع " سند التحصيل"أو من خالل " سند األداء"لنفقات من خالل تتم معاينة تصفية كل ا

من لدن املصاحل املصفية على الفواتري املتوصل ا أو الصادرة أو على الوثائق الـيت حتـل                 

  .حملها

كل التغيريات، كيفما كان نوعها، اليت تقع على األوامر باألداء أو على وثائق اإلثبـات،               

  .ختضع لقرارات اآلمر بالصرف
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  5555املادة 
تتطلب كل النفقات إعداد أوامر لألداءات مؤرخة، وحتمل رقما ترتيبيا حـسب الـسنة              

  .املالية

  :وهذه األوامر، جيب أن حتمل البيانات التالية

 .بالصرفاآلمر تأشرية  •

 .املرجعية املالية •

 .سنة أصل احلق •

    .التعيني الدقيق ألصل احلق •

 .صلحة املعنيةعالمة التأشرية والتصفية للنفقة من قبل امل •

 .مبلغ وموضوع النفقة •

  .مراجع الوثائق املربرة لاللتزام •

    6666املادة 

إن كل وسيلة لألداء، جيب إلزاما أن حتمل التوقيع لآلمر بالصرف أو كل شخص آخـر                

  .مفوض من لدنه هلذا الغرض

  7777 املادة 
ساسية، كسند  ال ميكن االلتزام بأية عملية يف احلسابات، دون اإلعداد املسبق، للوثيقة األ           

  ...الطلب أو سند النقل أو سند احلجز أو العقد أو طلب عروض أو قرار

  8888املادة 

  : متسك املصاحل اإلدارية واملالية السجالت التالية 

 .سجل االلتزامات •

 .سجل اآلداءات •

 .جذاذية املوظفني •

 .جذاذية الصفقات •

 .دفاتري سندات الطلب •

 :التالية سجل جرد املمتلكات الذي حيمل البيانات  •
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 .رقم اجلرد لكل ملك •

 .تاريخ االقتناء •

 .تواجد امللك •

 .مرجع فاتورة املزود، عند االقتضاء •

 .مكان تواجد امللك •

 .مثن االقتناء •

    .إشارة إحتمالية لتوقفه أو سحبه •

  9999املادة 
  .يقوم الوكيل بإعداد وضعيات الصندوق اخلاص بوكالة النفقات عند اية كل شهر

  10101010املادة 
ايل هو املسؤول على تربيد واحملافظة على الوثائق وسجالت احملاسبة، وكـذلك            القسم امل 

  .املستندات املربرة للنفقات

  الباب الثالث
  املراقبة من لدن جلنة مراقبة صرف ميزانية الس

   11111111املادة 
 من النظام الداخلي لس، يف اآلجال املنـصوص         23 تناط باللجنة اخلاصة، احملدثة باملادة    

، بالتحقق من سالمة صرف ميزانية الس للسنة املنصرمة، اليت مت حصر حـساباا          عليها

  .  من لدن مكتب الس

دف التأكد من مطابقة عمليات النفقات للمقتضيات القانونية والتنظيمية، تتم مراقبـة            

  .املستندات يف عني املكان

  
  12121212املادة 

ة مراقبة صرف ميزانية الس تقريرا       للجن - حتث إشراف مكتب الس    -يقدم احملاسبون 

  :يتضمن كل العمليات احلسابية للسنة املالية املعنية، كما يلي
 .التدابري املتعلقة بتنفيذ امليزانية •
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 .اإلجراءات املتعلقة بإعداد وإجناز صفقات األشغال واملعدات واخلدمات •
 .الشروط املتعلقة باالقتناءات العقارية •
 .األغياراالتفاقيات املربمة مع  •
 .تطبيق النظام األساسي للموظفني •
 .وضعية اخلزينة •

  .ميكن للجنة أن تطلب االستماع للمحاسبني
   13131313املادة 

  :بالنسبة للنفقات فإن املراقبة م  
 .صفة اآلمر بالصرف أو املفوض له •
 .وجود األرصدة •
 . قواعد االلتزام والتصفية وصرف النفقاتاحترام •
 .آلمر بالصرف واخلازن التمييز بني مهام ااحترام •
صحة توجيه النفقات لألصول والسطور والفقرات واألبواب اليت تتعلق ـا وفـق              •

 .طبيعتها وموضوعها
 .تربير تنفيذ اخلدمة •
 .صحة حسابات التصفية •
 .إعداد الوثائق املربرة •
 . القواعد القانونية املتعلقة بالصفقات العموميةاحترام •
 .قة بتدبري املوارد البشرية القواعد القانونية املتعلاحترام •
 .األجلتطبيق قواعد التقادم وسقوط  •
  .الطابع اإلبرائي للصرف واألداء لصاحب احلق احلقيقي •

  .وتقوم اللجنة أيضا بالتحقيق يف حساب وكاالت النفقات
  14141414املادة 

  :فيما خيص املمتلكات فاملراقبة ختص 
 .احملافظة على احلقوق واالمتيازات والرهون •
  . ومحاية املمتلكاتاحملافظة، •
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  رابعالباب ال
  15151515املادة 

  أشغال اللجنة   
 تعد جلنة املراقبة تقريرا عن مهامها يف أجل أقصاه شهر واحد بعد تاريخ تشكيلها، وترفعه 

  .إىل الس، طبقا ملقتضيات الفقرة األوىل من النظام الداخلي للمجلس

 وكذا نتائج األشغال املتعلقة بقانونية يتضمن التقرير وصفا للمراقبات والتحقيقات املنجزة،

  .احلساب املايل

  16161616املادة 
  .أعمال جلنة مراقبة صرف ميزانية الس سرية بطبيعتها

  .تباشر اللجنة أعماهلا وفق الضوابط املقررة ألعمال اللجان يف النظام الداخلي للمجلس

  مقتضيات ختامية
 بالقواعد املطبقة على حماسبة جملس      صادق مكتب الس على هذا النظام الداخلي اخلاص       

  .م2004  يوليوز 29 موافقهـ 1425رمضان  مجادى الثانية 11النواب بتاريخ   

  اإلمضاء
  رئيس جملس النواب
  عبد الواحد الراضي
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  قرارات مراقبة دستورية 
   النظام الداخلي اجلديد لس النواب

ام الداخلي اجلديد لس    صدر عن الس الدستوري بشأن مراقبة دستورية النظ       

  : هذا نصهما،النواب قرارن اثنان

  

  لالقرار األو

  2004200420042004 مارس 8888 بتاريخ 04040404/561561561561رقم 
        ،،،،الحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحده

   باسم جاللة امللك

   الس الدستوري،

 بعد اطالعه على النظام الداخلي لس النواب احملال إليه رفقة كتاب الـسيد             

 فربايـر  6 العامة للمجلس الدستوري يف جملس النواب املسجل باألمانة رئيس

 من الدستور والفقرة    81 و 44 وذلك لفحص دستوريته عمال بالفصلني       ،2004

 املتعلـق بـالس     29-93 من القانون التنظيمـي رقـم        21الثانية من املادة    

  ,الدستوري،  كما وقع تغيريه وتتميمه

   منه، 81 و44و بناء على الدستور،  خصوصا الفصلني 

 املتعلق بالس الدسـتوري،  كمـا   29-93ء على القانون التنظيمي رقم  و بنا 

  .  منه21وقع تغيريه وتتميمه، خصوصا الفقرة الثانية من املادة 

 98/212 و95/87 و 95/82 و   95/52وبناء على قرارات الس الدستوري رقم       

 4 (1416صفر  5و  )1995 يناير 3( 1415الصادرة على التوايل يف فاتح شعبان 

 1419 حمرم احلرام    23 و   )1995 يوليو   31( 1416 ربيع األول    2 و   )1995يوليو  
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 بشأن تطابق  أحكام النظام الداخلي لس النـواب مـع            ) 1998 ماي   20 (

 ( 1419 صفر   2 الصادر يف يوم     98/213الدستور وقرار الس الدستوري رقم      

لس املستشارين مـع     بشأن  تطابق أحكام النظام الداخلي        ) 1998 ماي   28

   .الدستور

   ،وبعد االستماع إىل تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون

حيث إن تطابق النظام الداخلي لس النواب مع أحكام الدسـتور يـستلزم             

   ،مطابقته أيضا للقوانني التنظيمية املنصوص عليها يف الدستور

ض على نظر الس الدستوري     وحيث إن النظام الداخلي لس النواب املعرو      

 نصا  أو مضمونا من النظام الداخلي        ،يتضمن أحكاما  مأخوذة  كليا أو جزئيا       

 وأحكاما مقتبسة منه مع إدخال تعديالت جوهرية        ،1998 أبريل   14املؤرخ يف   

  ، وأخرى مستحدثة بكاملها،عليها

النظـام  النظـام  النظـام  النظـام   فيما يتعلق   باألحكام   المأخوذة بنصها   أو بمضمونها   من                   فيما يتعلق   باألحكام   المأخوذة بنصها   أو بمضمونها   من                   فيما يتعلق   باألحكام   المأخوذة بنصها   أو بمضمونها   من                   فيما يتعلق   باألحكام   المأخوذة بنصها   أو بمضمونها   من                  ----    1111

   .1998ابريل ابريل ابريل ابريل  14الداخلي لمجلس النواب   المؤرخ في الداخلي لمجلس النواب   المؤرخ في الداخلي لمجلس النواب   المؤرخ في الداخلي لمجلس النواب   المؤرخ في 

حيث  إن  هذه  األحكام تتضمنها  يف  النظام  الداخلي  املعروض  على  نظر                     

الفقرة ( 15   و     13 و 12 و   11 و   10 و 8 و 7 و   3 و   1الس  الدستوري املواد     

املواد مـن   و47 و45 و44 و 35 و   28 و   27 واملواد   21 و   20 و   18 و   )األخرية  

 إىل  76 واملواد مـن     74 و 68 و 67 و 66 و 65 و 64 و   63 و   59 واملواد   57 إىل   49

 109 و 108 و 107 و 105 و 102 و 100 و 99 واملـواد    89 و 85 و 83 واملواد   78

 146 و134 و 133 و128  و125 واملــواد 122 إىل 120 واملــوادمن 112و111و

   .179 و176واد  وامل172 إىل 162 واملواد من 154 إىل 148واملواد من 

وحيث إن أحكام املواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدسـتوري أن صـرح             

  .مبطابقتها للدستور مبقتضى قراراته  املومأ  إليها أعاله
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وحيث إنه، وتبعا لذلك،  ال حمل إلعادة فحص دستوريتها، وذلـك مراعـاة              

خرية مـن   حلجية قرارات الس الدستوري املقضي ا وفق أحكام الفقرة األ         

  .  من الدستور81الفصل 

        : : : :  فيما يتعلق باألحكام المعدلة والمستحدثة فيما يتعلق باألحكام المعدلة والمستحدثة فيما يتعلق باألحكام المعدلة والمستحدثة فيما يتعلق باألحكام المعدلة والمستحدثة–––– 2222

حيث إنه يبني من التحقيق الذي قام به الس الدستوري أن هـذه األحكـام               

 17 و   16 و   ) الفقـرة األوىل     ( 15 و   14 و   9 و   6 و   5 و 4 و   2تتعلق بـاملواد    

 34 إىل   30 واملـواد مـن      29 و   26 و   25 و   24 واملواد   23 و   22 و   19واملواد  

 70 و   69 و   62 و   61 و 60 و   58 واملواد   48 و   46 واملواد   43 إىل   36واملواد من   

 87 و   86 واملادتان   84 و   82 و   81  و    80 و   79 واملواد   75 و   73 و   72 و   71و  

و  110 واملواد   106 و   104 و   103 و   101 واملواد   98 إىل   90 واملواد من    88و  

 و 127 و 126 واملواد  124 و   123 واملادتان   119 إىل   115  واملواد من  114 و   113

 إىل  155 واملواد من    147 و   145 إىل   135 واملواد من    132 و   131 و   130 و   129

 . 180 و 178 و 177 واملادتان 175 و 174 و 173 واملواد 161

   :2فعن املادة 

  دورة    حيث  إن ما تضمنته  هذه  املادة  من  إمكانية  مجـع  الربملـان   يف                     

أعمال حمدد إما بطلب من األغلبيـة املطلقـة    جدول  أساس   على  استثنائية

ألعضاء   جملس   النواب  أو  ألعضاء  جملس  املستشارين  وإمـا  مبرسـوم                      

وعندما  تتم مناقشة  النقط  اليت  يتضمنها جدول  األعمال  ختـتم الـدورة                   

  . مطابق  للدستور،مبرسوم
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   :4وعن  املادة 

يث إن ما تضمنته هذه املادة يف شقها الثاين من أن النواب يرتـدون   عنـد    ح

حضور اجللسات، من غري جلسة افتتاح دورة أكتوبر، لباسا تقليديا كـامال أو    

  . لباسا عصريا كامال، ليس فيه ما خيالف الدستور

   :5وعن  املادة 

ستمرت جلـسات   حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا األوىل من انه إذا ا            

 مطـابق   ،الس ثالثة أشهر على األقل يف كل دورة جاز ختم الدورة مبرسوم           

للدستور، وإن ما ورد يف فقرا الثانية من أن الرئيس يعلن عن اختتام الـدورة               

 ليس  فيه    ، دون أن متنح  الكلمة ألي خطيب       ،العادية يف جلسة عمومية خاصة    

  . ما خيالف الدستور

   :6وعن املادة 

يث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثانية من منع كل نائب ذكر  امسه أو                 ح

السماح بذكر امسه مشفوعا ببيان صفته يف كل إشهار يتعلق مبقاولة ماليـة أو              

صناعية أو جتارية ومن إلزامه التصريح بكل نشاط  مهين  يزمع ممارسته خالل              

 املتعلق  31-97نون التنظيمي رقم     من القا  18 و   15مدة انتدابه مبقتضى املادتني     

 وإن ما ورد يف فقرا  الثالثة من وجوب تقـدمي النـواب إىل               ،مبجلس النواب 

 العقارية  باملمتلكات  تصرحيا  رئيس جملس النواب عند افتتاح الفترة التشريعية

ميلكوا أو ميلكها أوالدهم القاصرون وفق أحكام املواد   اليت  املنقولة والقيم  

 املتعلق بإقرار أعضاء    25-92وىل والثانية والثالثة والسادسة من القانون رقم        األ

   كل هذا ليس فيه ما خيالف الدستور، ،جملس النواب  باملمتلكات العقارية
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   :9وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا األوىل من أنه إذا تعذر لسبب  من 

 للنائب األكرب سنا رئاسة  املكتب املؤقت ،ابية يف مستهل الفترة الني،األسباب

 وإن ما ورد يف فقرا الرابعة من أنه   يف مستهل أبريل من ،توالها من يليه سنا

 حسب ترتيبهم بشرط ،السنة الثالثة يترأس اجللسة االفتتاحية أحد نواب الرئيس

ء عدم ترشحهم ملنصب الرئيس ليس فيه ما خيالف الدستور، مادام أن أعضا

مكتب الس ينتخبون ملدة سنة عند افتتاح الدورة األوىل من كل سنة 

   .تشريعية

   :14وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من كون الرئيس ينتخب عـن               

طريق االقتراع السري كتابة باألغلبية املطلقة لألعضاء الذين يتكـون منـهم            

غلبية النسبية يف الدور الثاين وما ورد  من أنـه يف         وباأل ،الس يف الدور األول   

 ،حالة ما إذا كان املرشح واحدا فيتم انتخابه باألغلبية النسبية يف  دورة واحدة             

  .ليس فيه ما خيالف الدستور

  :15وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من أنه يف حالة شغور منصب                

 األسباب أثناء انعقاد الدورة يتم انتخاب  رئيس جديد          رئيس الس لسبب من   

 وعنـد   ،ملا تبقى من الفترة األوىل أو الثانية يف أجل أقصاه مخسة عشر يومـا             

 ليس فيه ما    ،افتتاح أول دورة تلي حالة الشغور إذا وقع ذلك خارج  الدورات           

  .خيالف الدستور
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   : 16وعن املادة 

لفقرة الثانية من أن كل فريـق يقـدم إىل          حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف ا       

 قبل افتتاح جلسة االنتخاب قائمـة       ، أربعا وعشرين ساعة على األقل     ،الرئيس

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،بأمساء مرشحيه

   :17وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن رئيس جملس النواب، حييط جاللة امللك              

 كما يتم تبليغ ذلك إىل كل مـن الـوزير األول            علما بتشكيل هيئات الس،   

  . ورئيس جملس املستشارين، ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 19وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من استدعاء رئـيس الـس               

أو باجتماعات   لالجتماع ورئاسة اجتماعاته سواء تعلق األمر باجللسات العامة       

 ليس فيه ما خيالف الدستور  كمـا أن مـا ورد يف              ،أو بندوة الرؤساء  املكتب  

الفقرة الثالثة من أن النواب يقومون مقام الرئيس يف حالة تغيبه حسب ترتيبهم،             

ليس فيه ما  خيالف الدستور، مادام األمر  يقتصر علـى اسـتدعاء الـس                

   .لالجتماع ورئاسة جلساته وإجراء اتصاالت  الس بواسطته

   :22وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن االعتمادات املرصودة مليزانيـة الـس              

تسجل يف امليزانية العامة للدولة ليس فيه ما خيالف الدستور علمـا أن هـذه               

االعتمادات جيب أن ترصد مليزانية جملس النواب من لدن الـسلطة التنفيذيـة             

   .ولةاملكلفة بوضع امليزانية العامة للد
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   :23وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثانية من تشكيل جلنة خاصة  مؤقتة               

من ثالثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق النيابية أو من ينوب  عنهم مـن                

أجل التحقق من سالمة صرف ميزانية الس للسنة املنـصرمة  ومـا ورد يف               

من كون مكتب الس يضع  نظاما داخليا حيدد          ،الفقرتني اخلامسة والسادسة  

من خالله القواعد املطبقة على حماسبة الس وأن اللجنة تباشر أعماهلا وفـق             

 ليس فيه ما خيـالف      ،الضوابط املقررة ألعمال اللجان يف هذا النظام  الداخلي        

   .الدستور

   :24وعن املادة 

 من أنه ال ميكن أن يقل   عـدد  حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثانية      

كل فريق عن عشرين عضوا ليس فيه ما خيالف الدستور، دون اإلخالل حبـق              

  . عدمهمن أي فريق  كل نائب يف االنتماء إىل 

   :25وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثانية من إيداع لوائح الفرق لـدى               

اعة قبل افتتاح اجللسة املخصصة لإلعالن      رئيس الس خالل مثانية وأربعني س     

  . عن الفرق،  ليس فيه ما خيالف الدستور

   :26وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن كل فريق وقع تشكيله بعـد انتخـاب                

أعضاء املكتب ورؤساء اللجان ال يؤخذ متثيله يف االعتبار يف هيئات الس إال             

  . نة التشريعية املوالية، ليس فيه ما خيالف الدستوريف بداية الدورة األوىل للس
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   :29وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من منع النواب تأسيس مجعيات للدفاع  عـن               

املصاحل الشخصية أو املهنية داخل الس ليس فيه ما خيالف الدستور  على أن              

ات   الربملانيـة     تأسيس مجعيات هلا طابع آخر جيب أن يتم مببـادرة املؤسـس           

 وما ورد يف الفقرة الثالثة من أنه ميكـن للنـواب      ،املنصوص عليها يف الدستور   

والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات ذات االهتمام املشترك بإذن مـن           

  . ليس  فيه ما خيالف الدستور،الرئيس

   :  30وعن املادة 

ن وتوسـيع  حيث إن ما تضمنته هذه املادة من تغـيري أمسـاء بعـض اللجـا       

اختصاصاا والزيادة أو التقليص يف عدد أعضائها، لـيس فيـه مـا خيـالف               

  .الدستور

   :31وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من انتخاب رؤساء اللجان الدائمة من طـرف              

الس ملدة سنة عن طريق االقتراع السري، عند افتتاح الدورة األوىل من كل             

  . ما خيالف الدستورسنة تشريعية، ليس فيمه

   :32وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من أنه جيب على كل  نائـب                 

 وما ورد يف الفقرة  األخرية مـن         ،أن يكون عضوا  يف جلنة من اللجان الدائمة        

إعطاء الكلمة باألسبقية لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة املعنية  مث لباقي أعـضاء              

  . ليس فيه ما خيالف الدستور، احلاضرينالس
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   : 33وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من تشكيل مكتب كل جلنة دائمة يف   بدايـة                 

 من الرئيس وأربعة نواب وأمناء وممثل عن كل   فريق نيـايب،  ،الفترة التشريعية 

األخرية  وإن ما ورد يف الفقرة       ،ميارس اختصاصاته حتت إشراف مكتب الس     

 بطلب ترفعه إىل مكتب الس  أن تستبدل من ميثلها يف            ،من أن للفرق النيابية   

مكاتب وعضوية اللجان الدائمة عند افتتاح   الدورة األوىل من كـل سـنة               

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،تشريعية

   :34وعن  املادة 

ستحدث جلانا  حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه ميكن للجان الدائمة أن ت            

فرعية دف تعميق دراسة النصوص القانونية احملالة عليها حسب القطاعـات           

اخلاضعة الختصاصاا والتعديالت املقدمة خبصوص النصوص املعروضة عليها،        

   .ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 36وعن املادة 

ربعة أيـام   حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثالثة من استدعاء اللجان أ            

 وما ورد يف الفقرة السادسة منها من استدعاء اللجنـة املعنيـة             ،قبل االجتماع 

 ،مببادرة من رئيسها داخل الدورات وبعد موافقة مكتبها خـارج   الـدورات     

  .ليس فيه ما خيالف الدستور

   :37وعن املادة 

نـة أن   حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثانية من أنه ال ميكن ألي جل              

جتتمع أثناء انعقاد اجللسات العمومية، إال يف احلاالت اليت حييل فيها الس على             

  . اللجنة املختصة مسائل قصد الدراسة املستعجلة، ليس فيه ما خيالف الدستور
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   :  38وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه ميكن لرئيس الس  أن يأذن يف اجتماع                

جلنتني أو أكثر من جلان الس وأن يرأس االجتماع هو أو أحـد             مشترك بني   

 ليس فيـه مـا خيـالف        ،نوابه مع اعتبار رؤساء  اللجان املعنية مساعدين له        

   .الدستور

   :39وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه  املادة من أنه جيب على أعضاء  اللجنة احلـضور يف                 

ر توجيه رسالة إىل رئيس اللجنة مـع         وعلى من أراد االعتذا    ،مجيع اجتماعاا 

  وعن ما ورد من      ، يف أجل ال جياوز ثالثة أيام من تاريخ االجتماع         ،بيان العذر 

تسجيل أمساء  األعضاء احلاضرين واملعتذرين عن احلضور واملتغيبني يف بدايـة            

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،االجتماع املوايل

   :40وعن املادة 

ه املادة من االقتطاع من مبلغ التعويـضات الـشهرية          حيث إن ما تضمنته هذ    

 ،املمنوحة للنائب حبسب عدد األيام  اليت تغيب خالهلا بدون عـذر مقبـول             

وإعالن الرئيس عن ذلك يف جلسة عمومية ونشره يف النشرة الداخلية للمجلس            

  .واجلريدة الرمسية جيد سنده يف احلرص على أداء النائب املهام النيابية املوكولة

   :41وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثانية من االستماع إىل الوزراء أثنـاء         

اجتماع اللجان إذا ما طلبوا ذلك وتناول الكلمة من طرف مندويب احلكومـة             

إذا طلب ذلك أحد أعضاء احلكومة، وما ورد يف الفقرة األخرية من أن لكـل               

رئيس الس االستماع إىل مـدير مؤسـسة        جلنة احلق يف أن تطلب بواسطة       
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عمومية أو شبه عمومية أو شركة الدولة حبضور عضو احلكومة الوصي علـى             

  .القطاع، ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 42وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة حول التقرير الذي حيرره مقرر اللجنة والعناصر             

 يضعه عند اية السنة التشريعية عن حصيلة        اليت جيب أن تشمله والتقرير الذي     

عملها وإيداع مجيع احملاضر والوثائق ضمن حمفوظات الس، ليس فيـه مـا             

  . خيالف الدستور

   :43وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته  هذه  املادة  من أن الـس يـشكل يف بدايـة الفتـرة             

ائمة متثل الس لدى    التشريعية على أساس التمثيل النسيب للفرق شعبا وطنية د        

  ليس  فيه  ما  خيالف          ،املنظمات الربملانية الدولية واجلهوية اليت هو عضو فيها       

   .الدستور

   :46وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن رئيس الوفد يقدم على إثر كـل مهمـة       

يـضعها   ويتم نشره وتوزيعه طبقا للشروط  اليت         ،ملكتب الس تقريرا مكتوبا   

   . ليس فيه ما خيالف الدستور،مكتب الس

   :48وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من نشر أمساء مجيع األعضاء الـذين اختـارهم     

الس للنيابة  عنه يف  اللجان أو اهليئات التابعة للحكومـة  وكـذا   لـدى                   

ـ     ،املنظمات اجلهوية والدولية    يف  اجلريـدة  ،ارج أو يف الوفود النيابيـة إىل اخل

 ليس فيه ما    ، أو املوقع  اإللكتروين للمجلس     ،الرمسية والنشرة الداخلية للمجلس   

  .خيالف للدستور
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   :58وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن مكتب الس حيـدد أمـاكن جلـوس           

ن النواب غري املنتسبني ألي فريق، وما ورد من جلوس أعضاء احلكومة يف املكا            

   . ليس فيه ما خيالف الدستور،املخصص هلم

   :60وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه جيب على النواب حضور مجيع اجللسات              

 وعلى من أراد االعتذار أن يوجه رسالة إىل رئيس الس مع بيـان              ،العمومية

 ورد مـن أن      ما ن وإ ،العذر، يف أجل ال جياوز ثالثة أيام من تاريخ االجتماع         

ضبط حضور النواب يتم بأي وسيلة يعتمدها املكتب مبا فيها املنـاداة علـيهم      

بأمسائهم،  ونشر الئحة املتغيبني يف النشرة الداخلية للمجلس، ليس فيـه مـا              

  .خيالف الدستور

   :61وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه  املادة  من أنه يف حالة  تغيب عـضو عـن جلـسة       

 فإن الرئيس يوجه إليه تنبيها كتابيا ويأمر بـتالوة          ،ون عذر مقبول  عمومية بد 

امسه يف افتتاح اجللسة العمومية املوالية ويقتطع من التعويضات الشهرية املمنوحة         

إليه مبلغ  مايل  حبسب عدد األيام اليت وقع خالهلا  التغيب بدون عذر مقبـول    

  لـيس     ،س واجلريدة الرمسية  وتنشر هذه اإلجراءات يف النشرة الداخلية  للمجل       

  .فيه ما خيالف الدستور

   :62وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثالثة من رفع اجللـسة مـن لـدن                   

الرئيس بطلب أحد رؤساء الفرق قصد التشاور ملدة أقصاها عشر دقائق ملـرة             

  . واحدة، ليس فيه ما خيالف الدستور
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   :69وعن  املادة  

إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من أنه يـتم إجنـاز تقـارير                حيث  

بالوسائل ملعلوماتية والسمعية البصرية خاصة مبناقـشات اجللـسة العموميـة           

ونشرها وتوزيعها طبقا للشروط احملددة من لدن املكتب، ليس فيه ما خيـالف             

  . الدستور

   :70وعن  املادة  

دة يف فقرا الثانية من أن صحة االقتراع ليست         حيث إن ما يستفاد من هذه املا      

رهينة بعدد احلاضرين إال يف احلاالت اليت يوجب فيها الدستور أغلبية معينـة،             

  . ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 71وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة الثانية من أن تناول الكلمة أثناء عملية               

 برسم نقطة نظام للتنبيه إىل خلل يف هذه   العملية، ليس             التصويت ال ميكن إال   

  .فيه ما خيالف الدستور

   : 72وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إمكانية النواب املطالبة بـإجراء تـصويت               

بالتجرئة على نص تشريعي ووجوبا  إذا طلبت ذلك احلكومة أو اللجنة املعنية             

  مـن الدسـتور يف       87 مع مراعاة  مقتضيات الفصل       باألمر أو أغلبية النواب   

احلاالت األخرى  عندما يقرر الرئيس بعد  استشارة احلكومة  أو اللجنة املعنية              

   ليس  فيه ما خيالف الدستور ،إذا كان األمر يستدعى التصويت بالتجزئة أم ال
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   : 73وعن املادة 

راع العمومي الذي يتم    حيث إن ما تضمنته هذه املادة خبصوص التصويت باالقت        

حتما يف احلاالت اليت يشترط فيها الدستور أغلبية معينة أو عند طلب احلكومة             

  .منح الثقة وكيفية إجرائه ليس فيه ما خيالف الدستور

   :  75 وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف شقها الثاين من أنه يف حالة استمرار الفـرق                

طاقات التصويت بشكل يؤثر على نتيجة االقتراع يقـرر         بني قائمة املصوتني وب   

  . الرئيس إعادة التصويت من جديد، ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 82 و 81 و 80 و 79وعن املواد 

حيث إن ما تضمنته هذه املواد جمتمعة من أن ما مت التنـصيص عليـه ضـمن                  

ائب بأيـة عرقلـة   أو         من تذكري بالنظام يف حالة قيام الن       ،اإلجراءات التأديبية 

 ومن تنبيه يترتب    ،تشويش خمل بالنظام أو تناول الكلمة بدون إذن من الرئيس         

عن توجيهه للنائب اقتطاع ربع التعويض املمنوح له ملدة شهر واحـد عنـدما           

يقوم بسب أو قذف أو ديد عضو أو أكثر من أعضاء الـس أو إذا ذكـر                 

  .ستور ليس فيه ما خيالف الد،بالنظام مرتني

 من أن التنبيه مع اإلبعاد املؤقـت عـن مقـر            82أما  ما ورد يف أحكام املادة        

الس، يترتب عنه بوصفه إجراء تأديبيا منع النائب من املشاركة يف أشـغال               

 من شأنه أن يـشكل انقطاعـا يف   ،الس والدخول إليه مدة مخسة عشر يوما      

 مـن   36 مقتـضيات الفـصل      االنتداب  الذي يستمده من متثيليته لألمة وفق       

 ويؤدي  إىل احليلولة دون مزاولة النائب للمهام املوكولة إليـه مـن              ،الدستور

 من  ، األمر الذي يكون معه ما رتب عن التنبيه مع اإلبعاد املؤقت           ،طرف ناخبيه 
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 غري   ،منع من املشاركة  يف  أشغال الس والدخول إليه ملدة مخسة عشر يوما             

  .مطابق للدستور

   : 84ملادة وعن ا

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من أن الس يـصدر عقوبـة       

التنبيه مع اإلبعاد املؤقت عن طريق التصويت بدون مناقشة بناء على اقتراح من             

رئيس الس وأن للنائب املعين أو من ينوب عنه أن يتناول الكلمـة لـإلدالء               

يس فيه ما خيالف الدستور،  مع مراعـاة  بوجهة نظره يف حدود عشر دقائق،  ل  

  .  أعاله82ما سبق إيضاحه خبصوص أحكام املادة 

   : 86وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إيداع طلبات رفع احلصانة لـدى رئـيس               

   . ليس فيه ما خيالف الدستور،الس من لدن وزير العدل

   : 87وعن املادة 

جلنـة احلـصانة       "دة خبـصوص تـشكيل      حيث إن ما تـضمنته هـذه املـا        

واملهمة املوكولة إليها وحتديد عدد أعضائها وإحالة الطلبات إليها مـن        "الربملانية

  .  ليس فيه ما خيالف الدستور،لدن مكتب الس

   :88وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثانية من أن جلنة احلصانة الربملانيـة               

لب املعروض عليها خالل الدورة نفسها، وفقا ملقتضيات النظـام          تبت يف الط  

  .الداخلي املنظم ألعمال اللجان، ليس فيه ما خيالف الدستور

   : 90وعن  املادة 

حيث إنه يستنتج من هذه املادة أن كل طلب متابعة نائب أو اعتقاله سـبق أن                

 معطيـات    مـا مل تقـدم     ،رفضه جملس النواب،  ال جيوز النظر فيه من جديد         
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 من الدستور ومـع قـرار الـس       39 جاء مطابقا مع أحكام الفصل       ،جديدة

  .   خبصوص هذا املوضوع1998 ماي 20 الصادر يف98/212الدستوري رقم 

   : 91وعن  املادة 

حيث إنه، إذا كان ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من أنـه يف حالـة                 

 حيـال   ،نة يف طلب اإلذن بإلقاء  القبض      اختتام الدورة التشريعية دون بت اللج     

الطلب على مكتب الس، وما ورد يف الفقرة الثانية من  أن مكتب الـس               

 من الدستور، داخل أجـل      39يبت يف الطلبات املعروضة عليه مبقتضى الفصل        

وما  باألغلبية النسبية ألعضائه،  ويتخذ قراره،ثالثني يوما من تاريخ التوصل ا

 يف يبت املكتب ومل إذا افتتحت الدورة التشريعية الثالثة من أنه قرةورد يف الف

  احلـصانة الربملانيـة   على جلنـة  عليه،  فإا حتال مباشرة املعروضة الطلبات

والبت وفق املسطرة  املنصوص عليها يف هذا النظام الداخلي، كل هذا  للدراسة

  . ليس فيه ما خيالف  الدستور

   :92وعن  املادة  

 إن ما تضمنته هذه املادة من رفع طلبات إيقاف االعتقـال أو املتابعـة               حيث

 من الدستور إىل جملس النواب      39املنصوص عليها يف الفقرة الرابعة من الفصل        

 وإحالة مكتب الس هذه الطلبـات       ،من لدن املعين باألمر أو من ينوب عنه       

 فيها داخل أجل عـشرة      مباشرة على جلنة احلصانة الربملانية اليت عليها أن تبت        

أيام من تاريخ توصلها ا، وبعد انصرام األجل يدرج الطلب يف جدول أعمال             

اقرب جلسة يعقدها الس من غري جلسة األسئلة الشفوية ويبت يف الطلـب             

 من هذا القانون الداخلي ويوجـه       89وفقا للمسطرة املنصوص عليها يف املادة       

ن  الس إىل وزير العـدل مـع بيـان           رئيس جملس النواب القرار الصادر ع     
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 كل هذا ليس فيه مـا خيـالف         ،األسباب والتصريح باألفعال اليت يطبق  عليها      

   .الدستور

   : 93وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقراا األوىل والثانية والثالثة من أن  توضع               

ريع القوانني املقدمة    من الدستور مشا   52 مبقتضى أحكام الفصل     ،مبكتب الس 

من لدن احلكومة أو احملالة من جملس املستشارين ومقترحات القوانني املقدمـة            

 وأن ما   ، يتطابق مع الدستور   ،من لدن النواب أو احملالة من جملس  املستشارين        

ورد يف فقرا األخرية من أن  رئيس الس حيـيط علمـا رئـيس جملـس                 

 ليس فيه مـا خيـالف       ،ومقترحات القوانني املستشارين حبالة إيداع مشاريع       

   .الدستور

   : 94وعن  املادة  

إذا الحظ مكتب الـس أو اللجنـة        "حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه         

املعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح آخـر أحيـل علـى جملـس                

 يـدرس    ، ويف حال االتفاق علـى املالحظـة       ،املستشارين حييطه علما بذلك   

املقترح من لدن الس الذي أودع به أوال وتتوقف الدراسة والبت يف الـس     

   . ليس فيه ما خيالف الدستور"الذي أحيل عليه االقتراح الحقا

   : 95وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن رئيس الس حييل مقترحات القـوانني              

يوما قبل إحالتها علـى اللجـان       املقدمة من لدن النواب إىل احلكومة ثالثني        

 أمكن اللجنة الدائمـة املختـصة برجمـة     ، وإذا انصرم األجل   ،الدائمة املختصة 

دراستها وأن رئيس الس حييط احلكومة علما بتاريخ وسـاعة املناقـشة يف             
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 ليس فيه ما خيالف الدستور، مع مراعاة االختصاصات املخولـة وفـق          ،اللجنة

  .  من الدستور56لفصل أحكام الفقرة ا ألوىل من ا

   : 96وعن املادة 

مجيـع  "حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرتيها الثالثـة والرابعـة مـن أن                

املقترحات التشريعية املقدمة من لدن نائب ألغى انتخابه أو قـدم اسـتقالته أو              

تويف تصبح غري مقبولة ما مل يتبناها عضو آخر،  وذلك يف أجل ال جياوز  مثانية                 

 وأن كل مقترح قانون رفضه  الس ال ميكن          " من  تاريخ إعالن  الشغور      أيام

 ليس فيـه مـا خيـالف        "إعادة تقدميه إال بعد مضي سنة تشريعية على األقل        

  .الدستور

   : 97وعن املادة 

 54حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن رئيس الس حييل مبقتضى الفـصل               

 كل مشروع أو مقترح قـانون مت        ،ملختصة على اللجنة الدائمة ا    ،من الدستور 

 عمل اللجان يستمر خالل الفترات الفاصـلة بـني          ن وأ ،إيداعه لدى املكتب  

  . جاء مطابقا للدستور،الدورات

   : 98وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة بشأن الربجمة الزمنية اليت تقرها مكاتب  اللجان              

روضة عليها ومناقشتها  والتـصويت      لدراسة مشاريع ومقترحات القوانني املع    

  . ليس  فيه ما خيالف الدستور،عليها وتعيني مقرر خاص بكل منها

   :101 وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة حول حمتويات تقارير اللجان الدائمة  وإمكانية             

 أن يقرر بتشاور مع  رؤساء الفرق توزيـع          ، يف احلاالت اخلاصة   ،رئيس الس 
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 اللجان قبل الشروع يف مناقشتها يف اجللسة العمومية ملدة أربع وعشرين            تقارير

   . ليس فيه ما خيالف  الدستور،ساعة على األقل

   :104وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف شقها الثاين خبصوص الدفع بعدم  القبول بأنه               

احلكومة ورئـيس أو    ال يتدخل يف مناقشة هذا الدفع إال أحد املوقعني عليه  و           

 وبأنه ينتج عن املصادقة عليه  رفض النص املثار بـشأنه            ،مقرر اللجنة املختصة  

   . ليس فيه ما خيالف الدستور،الدفع

   :106وعن  املادة  

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن الكلمة تعطى للمتكلمني الذين  سجلوا              

  ال ميكـن أن      ،ناقشات  العامـة    بعد اختتام امل   ،أنفسهم يف املناقشة العامة وأنه    

يعرض على املناقشة أو التصويت إال ملتمس واحد لرئيس  فريق أو رئيس جلنة              

أو عشر أعضاء الس يرمي إىل إرجاع جمموع النص  اجلاريـة مناقـشته إىل               

 وأنـه  103 وتتم مناقشة امللتمس وفق الشروط احملددة يف املادة ،اللجنة املختصة 

على امللتمس تتوقف املناقشة إىل حني تقدمي اللجنـة تقريـرا           يف حالة املصادقة    

جديدا ويف حالة عدم املصادقة على امللتمس يشرع حتما يف مناقـشة مـواد              

  .النص،كل ذلك ليس فيه ما خيالف الدستور

   :110وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثالثة من أنه ال تقبل، بعـد افتتـاح                 

ة العامة، إال التعديالت اليت تقدمها احلكومة أو توافق على مناقـشتها،            املناقش

  .ليس فيه ما خيالف الدستور
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   :113وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا األخرية بأن رفض الس التعـديالت              

س خالل  املقدمة خالل املناقشة الثانية، يعترب مبثابة تأكيد للقرار الذي اختذه ال          

  .املناقشة األوىل،  ليس فيه ما خيالف الدستور

   :114وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثانية خبصوص طلب مناقشة  مشروع              

أو مقترح قانون حسب أسلوب املصادقة املختصر ال يقبل هذا   الطلب إال إذا               

  رئيس اللجنة املختصة      أو قدم من لدن    ،كان يهم نصا مل يدرس بعد يف اللجنة       

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،بعد استشارا

   :115وعن املادة 

ال ميكن أن يكون النص املطلوب بشأنه       "حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أنه         

اعتماد أسلوب املصادقة املختصر موضوعا للمبـادرات املتعلقـة مبلتمـسات           

املناقشة، ليس فيـه مـا خيـالف        اإلرجاع إىل اللجنة أو تأجيل البت أو عدم         

  .الدستور

   : 116وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أحكام سبق للمجلس الدستوري أن  قضى              

 ال يأخـذ   1998 مـاي      20 املؤرخ يف    98/212بعدم دستوريتها يف قراره رقم      

بعني االعتبار ما ورد فيه من إقرار حق احلكومة، هي  أيضا يف االعتراض على               

 غـري  116اعتماد أسلوب املصادقة املختصر، األمر الذي  تكون معـه املـادة            

  . مطابقة للدستور
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  : 117وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن التعديالت املقدمة من لدن النواب  تقبل               

إىل حني انتهاء األجل احملدد لالعتراض وأنه إذا قدمت احلكومة  تعديال بعـد              

 االعتراض، يسحب النص من جدول األعمـال،  ويـسجل يف            انصرام أجل 

 وجتري املناقشة حينئذ طبقا ملقتضيات املـسطرة        ،جدول أعمال اجللسة املوالية   

 ليس فيه مـا خيـالف       ،العادية ملناقشة النصوص التشريعية يف اجللسة العمومية      

  .الدستور

   :118وعن  املادة  

اقشة الـنص املعتمـد يف شـأنه          حيث إن ما تضمنته هذه املادة فيما خيص من        

أسلوب املصادقة املختصر وحتديد مدة االستماع إىل مقرري اللجان   املعنيـة،             

  . ليس فيه ما خيالف الدستور

   :119وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف شأن أسلوب املـصادقة املختـصر سـواء               

، ليس فيه مـا خيـالف       بالتعديالت أو بدوا وتنظيم تناول الكلمة والتصويت      

  .الدستور

   :123وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إعداد التقارير الالزمة لتـسهيل النظـر يف               

مشروعي قانون املالية وقانون التصفية وإعداد كل الوثائق اخلاصـة  بامليزانيـة     

نون العامة وعمليات امليزانيات امللحقة واحلسابات اخلصوصية وفق  أحكام القا         

 7.98 القاضي بتغيري وتتميم  القانون التنظيمي رقم         14.00التنظيمي للمالية رقم    

 وما ورد فيها من استدعاء  اللجنة املعنية لوزير املالية وطلبها من             ،لقانون املالية 
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 خالل مراحل تنفيذ قانون املالية وعند اية الـسنة          ،احلكومة كل اإليضاحات  

  .لدستوراملالية، ليس فيه ما خيالف ا

   :124وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إشفاع مشروع قانون املالية بتقرير حـول              

اخلطوط العريضة للتوازن االقتصادي مدعما وفق مقتضيات القانون التنظيمـي          

للمالية املومأ إليه أعاله بالوثائق املتعلقة بنفقات امليزانية العامـة  وبعمليـات             

ة للخزينة ومبرافق  الدولة بصورة مستقلة  وباملؤسـسات          احلسابات اخلصوصي 

 وما ورد  فيها من إحاطة رئيس جملس النـواب  ورئـيس جملـس                ،العمومية

 ،املستشارين علما يف حالة إيداع احلكومة مشروع قانون  املالية لديه أول مرة            

   .ليس فيه ما خيالف الدستور

   :126وعن املادة 

دة من تنظيم مناقشة مشروع قانون املالية  داخل         وحيث إن ما تضمنته هذه املا     

اللجنة املعنية والنظر يف اقتراحات التعديل يف أجل ال يتعدى مخسة  أيام مـن               

  .أيام العمل، واإلشارة إليها يف تقرير مقرر اللجنة، ليس فيه ما  خيالف الدستور

   :127وعن  املادة 

مشروع ميزانية  القطـاع     حيث إن ما تضمنته هذه املادة من تقدمي كل وزير           

الذي يسريه لدى رئاسة اللجنة املعنية ثالثة أيام قبل انعقاد اجتماعها ومـا ورد         

 ليس فيه ما خيـالف      ،من تسليم مذكرة التقدمي للميزانية ألعضاء اللجنة  كتابة        

  .الدستور
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   : 129وعن  املادة 

قشة مـشروع   حيث إن ما تضمنته هذه املادة خبصوص الطريقة اليت تتم ا منا           

   .قانون املالية والتصويت عليه ليس فيه ما  خيالف الدستور

   :130وعن املادة  

   بقـوة     ،حيث إن ما تضمنته هذه املادة من التنصيص على احلذف والـرفض           

 املواد اإلضافية أو التعديالت الرامية إىل ختفيض املوارد  العمومية وإما            ،القانون

   وفيما عدا ذلـك       ،ادة يف تكليف موجود   إىل إحداث تكليف عمومي أو الزي     

 جاء مطابقا ألحكام الفصل     ،جيب أن يتم تعليل كل مادة إضافية أو كل تعديل         

   . من الدستور51

   :131وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من تنظيم مناقشة االعتمادات املدرجة يف  اجلزء              

ن ندوة الرؤساء  حتدد فيهـا       الثاين من مشروع قانون املالية مبقررات صادرة ع       

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،مدة  املناقشة وتوزيعها

   :132وعن املادة 

 املوافقة على اتفاقية دوليـة غـري   أو"حيث إن ما تضمنته هذه املادة من إضافة      

ال  يصوت  على مواد  هاتني الـوثيقتني وال   "وكذلك انه" خاضعة للمصادقة 

 من  القـانون الـداخلي       262 و   261ما للمادتني   جيوز تقدمي أي تعديل بشأ    

 واملتعلقتني باملوافقة على املعاهـدات واالتفاقيـات        1998 أبريل   14املؤرخ يف   

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،الدولية

   :135وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة املتعلقة بتنظيم ضوابط القراءة الثانية  والقراءات             

 ،املناقـشة (شاريع ومقترحات القوانني من لدن جملس النـــواب         املوالية مل 
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 وعدم خمالفتها إال من أجل ضـمان  املالءمـة بـني             )التعديالت، التصويت 

  .  ليس فيه  ما خيالف الدستور،املقتضيات املصادق عليها أو إصالح خطأ مادي

   :136وعن املادة 

شروع أو اقتراح قانون بعد     حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف حالة عدم إقرار م          

  جيوز مبقتـضى     ،مناقشته مرتني يف كال السني أو مرة واحدة يف كل منهما          

 إذا  أعلنت احلكومة االستعجال،  أن تعمـل علـى            ، من الدستور  58الفصل  

  .  جاء مطابقا للدستور،اجتماع جلنة ثنائية خمتلطة

   : 137وعن  املادة  

 إشعار احلكومة رئـيس الـس بقرارهـا          حيث أن ما تضمنته هذه املادة من      

الرامي إىل تكوين جلنة ثنائية خمتلطة وتويل هذا األخري إشعار الـس بـذلك               

  لـيس    ، وتوقيف كل مناقشة جارية بشأن النص موضوع الطلب        ،على الفور 

  .فيه ما خيالف الدستور

   :143 و 138وعن املادتني  

يد عدد أعـضاء اللجنـة الثنائيـة        حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان من حتد       

املختلطة وانتخاب مكتبها وتوزيع املهام ا وتعيني حمـل عقـد اجتماعاـا             

 وإمكانيـة   ،والضوابط اخلاصة بدراسة األحكام حمل اخلالف اليت أحيلت عليها        

 وكل ذلك بناء على طلب  احلكومة أو بعد          ،اجتماع جلنتني خمتلطتني أو أكثر    

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،اتفاق رئيسي السني

  : 139وعن  املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من حتديد مهام اللجنة الثنائية املختلطة وعـرض   

احلكومة النص الذي تقترحه وعدم قبول أي تعديل بدون موافقتـها مبقتـضى       

 وما ورد فيما خيص مشروع قانون املالية من حتديـد           ، من الدستور  58الفصل  
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يزيد على سبعة أيام من عرض احلكومة األمر عليها وفقـا ملقتـضيات   أجل ال   

 يتطـابق مـع     ، من القانون التنظيمي  لقانون  املالية  املومأ إليه أعاله           34املادة  

  .الدستور

   : 142 و 140وعن املادتني 

حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان يف حالة عدم متكن اللجنة الثنائية  املختلطـة   

 نص مشترك على احلكومة لعرضه على الس أو يف  حالـة عـدم               من اقتراح 

 فإن احلكومة تعرض على جملس   النواب مشروع          ،إقرار السني للنص املقترح   

 وال ميكـن يف     ،أو اقتراح قانون بعد تبنيها للتعديالت املقترحة خالل  املناقشة         

 ائيا الـنص     أن  يقر جملس النواب     ، من الدستور  58 وفقا للفصل    ،هذه احلالة 

  وما ورد يف أن هذه املقتضيات يعمل         ،املعروض عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه    

ا خالل القراءات املوالية للقراءة  األوىل للقوانني التنظيمية والتعديالت املدخل           

   . كل هذا جاء  مطابقا للدستور،عليها

   :141وعن املادة 

راسة مشروع مرسوم قانون  وعـدم       حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف شأن د        

 ،االتفاق على قرار مشترك يف شأنه داخل أجل ستة أيام من إيداع   املـشروع     

وتشكيل جلنة ثنائية خمتلطة بطلب من احلكومة تتوىل يف ظرف  ثالثـة أيـام               

عرض اقتراح مشترك على اللجان املختصة وما ورد مـن أن االتفـاق بـني               

 تتمكن  اللجنة الثنائية  املختلطة من اقتـراح          احلكومة واللجان مرفوض إذا مل      

قرار مشترك داخل األجل احملدد هلا أو إذا مل توافق للجان الربملانية املعنية علـى          

  . جاء مطابقا للدستور،القرار املقترح عليها داخل أجل أربعة أيام
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   : 144وعن املادة 

 حييل على رئيس     أن رئيس جملس النواب    ": حيث إن ما تضمنته هذه املادة من      

جملس املستشارين بدون تأخري، كل مشروع أو مقترح قانون صـوت عليـه             

 ويتم إشعار احلكومة ذه اإلحالة،  ويـشعر رئـيس           ،الس ومل يصبح ائيا   

جملس النواب كال من رئيس جملس املستشارين والـوزير  األول بـرفض أي              

  ليس فيه مـا      "رينمشروع أو مقترح قانون سبقت إحالته من جملس املستشا        

  .خيالف الدستور

   : 145وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرا الثانية من أنـه ال ميكـن أن تتنـاول       

مراجعة الدستور النظام امللكي للدولة وكذلك النـصوص املتعلقـة بالـدين             

 106 من الدستور، وفق أحكام  الفصل        106اإلسالمي يشكل تذكريا بأحكام     

   .الدستور جاء مطابقا للدستورمن 

   :147وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة حول تنظيم املناقشة على أساس التمثيل   النسيب              

من لدن ندوة الرؤساء والتصويت على الربنامج احلكومي، ليس فيه ما خيـالف         

  . الدستور

   :156 و 155وعن املادتني 

 كون الـسؤال ال يهـدف إىل خدمـة       حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان من      

أغراض شخصية أو يتضمن توجيه مة شخصية إىل الوزراء املوجـه إلـيهم             

 وتقدميه موقعا من واضعه وما ورد من أنه يف احلالة اليت ال تعلن  فيها                ،السؤال

 ميكن لصاحب  الـسؤال أن       ،احلكومة استعدادها للجواب بعد انصرام األجل     
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  وأن مكتـب     ،عمال وتقدميه يف اجللسة املواليـة     يطلب تسجيله يف جدول األ    

  . ليس فيه ما  خيالف الدستور،الس خيرب ذا الطلب وتاريخ اجللسة املعنية

   :158و 157وعن املادتني 

حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان من أن مكتب الس حيدد الشروط  املتعلقة              

عها وترتيبـها علـى  أسـاس        بإيداع األسئلة الشفهية وتبليغها ونشرها وجتمي     

أو رفـض النائـب      القطاعات مع إمكانية حتويلها إىل أسئلة كتابية بعد موافقة        

  . ليس فيه ما خيالف الدستور،املعين داخل أجل مثانية أيام

   :159وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الفقرة األوىل من افتتاح الـرئيس  للجلـسة       

  وعدم قبـول     ،لة الشفهية املدرجة يف جدول األعمال     واإلعالن عن عدد األسئ   

  .  ليس فيه ما خيالف الدستور،أي تدخل خارج هذا اجلدول

   :160وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف الشق األول من الفقرة األوىل من أن  يقـدم                 

مـن أن    وما ورد يف الفقرة الثانية       ،السؤال النائب أو أحد النواب املوقعني عليه      

للنائب أن يؤجل سؤاله إىل جلسة الحقة شريطة أن يتقدم بطلب إىل رئـيس              

 ليس فيه ما خيالف     ،الس بأربع وعشرين ساعة على األقل قبل انعقاد اجللسة        

   .الدستور

  : 161وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف شقها الثاين من أنه إذا مل ينب الوزير أحدا 

 خري النائب املعين جبواب الوزير بني تقدمي سؤاله يف اجللسة من زمالئه عنه،

  . نفسها أو تأجيله إىل اجللسة املوالية، ليس فيه ما خيالف الدستور
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  :173وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن لرئيس جملس النواب أو ربـع أعـضاء                

ذها إىل الس الدستوري    جملس النواب أن حييلوا القوانني قبل إصدار األمر بتنفي        

 مـن  81 يشكل تذكريا بأحكـام  الفـصل   ،الدستور ليبت يف مطابقتها مع

  .الدستور

   :174وعن املادة 

حيث إن ما تضمنته هذه املادة خبصوص استشارة جملس النـواب للمجلـس             

االقتصادي واالجتماعي يف مجيع القضايا اليت هلا طابع اقتـصادي واجتمـاعي           

  .  سيحددها القانون التنظيمي، جاء مطابقا للدستوروفق القواعد اليت

  :175 و )الفقرة األخرية  ( 103وعن املادتني 

حيث إن ما تضمنته هاتان املادتان حول عالقـة جملـس النـواب بـالس               

االقتصادي واالجتماعي خمالف للدستور يف غياب القـانون التنظيمـي هلـذا             

دستور واملخول إليه حتديد  تركيبتـه        من ال  95الس املنصوص إليه يف الفصل      

   .وتنظيمه وصالحيته وطريقة سري ه

   :178 و 177وعن املادتني 

 حيث إن ما تضمنته هذه املادة من تشكيل، عند احلاجة، جلنة تـسمى جلنـة  

النظام الداخلي وحتديد عدد أعضائها وطريقة عملها، ليس فيـه مـا خيـالف              

  .الدستور

   :180وعن املادة 

 تضمنته هذه املادة من ضرورة إحالة النظام الداخلي على الـس            حيث إن ما  

 علمـا أن  النظـام       ،الدستوري للبت يف مطابقته للدستور مطابق للدسـتور       

الداخلي الذي يصادق عليه جملس النواب ال يدخل حيز التطبيق إال  بعد النظر              



  عليقدراسة وت: النظام الداخلي اجلديد لس النواب

 191  2007- 2002جملس النواب                                                                         الفترة التشريعية منشورات 

لـس   وبعد مراقبة دستوريته من  طـرف ا        ،فيه من طرف الس الدستوري    

 أما تلك   ، ال جيوز لس النواب أن يطبق إال األحكام  املصادق عليها           ،املذكور

اليت اعتربها خمالفة للدستور فعلى جملس النواب  أن يعدهلا وفق قـرار الـس               

   .الدستوري وحييلها عليه من جديد

  :لهذه األسباب

  يقضي: أوال

النـواب الـوارد   بأن ال حمل لفحص دستورية مواد النظام الداخلي لس        .1

  . بياا أعاله اليت سبق للمجلس الدستوري أن صرح مبطابقتها مع الدستور

املنع من املشاركة يف أشغال الس والـدخول   (82بأن أحــكام املواد  .2

 عدم التنصيص على مـنح احلكومـة حـق          ( 116و   )إليه ملدة مخسة عشر يوما      

 )الفقرة األخرية ( 103 و   )نواباالعتراض على أسلوب املصادقة املختصر أسوة بال      

  . غري مطابقة للدستور،175و

 ليس فيها ما خيالف الدسـتور شـريطة أن ترصـد            22بأن أحكام املادة     .3

االعتمادات مليزانية جملس النواب من لدن السلطة التنفيذية املكلفة بوضع امليزانيـة            

 .العامة للدولة

رئيس جملس النواب وبنـشره  يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إىل السيد    : ثانيا

  .يف اجلريدة الرمسية

 8 (1425 مـــحرم  16 يف يوم االثننيوصدر مبقر الس الدستوري بالرباط، 

  ).2004مارس 
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  القرار الثاين

  2004200420042004 ماي 25252525 بتاريخ 04040404/570570570570رقم 
        ،،،،الحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحدهالحمد هللا  وحده

  باسم جاللة امللك

  ،الس الدستوري

لنظام الداخلي لس النواب احملالة إليه رفقة        بعد اطالعه على املواد املعدلة من ا      

كتاب السيد  رئيس جملس النواب املسجل باألمانة  العامة للمجلس الدستوري            

   وذلك  لفحص  دستوريتها عمـال بأحكـام  الفـصلني            2004 ابريل   30يف  

 من القانون التنظيمي رقـم      21 من الدستور والفقرة الثانية من املادة        81 و   44

  ،  كما  وقع  تغيريه  وتتميمه،علق بالس الدستوري املت93-29

   ، منه81 و 44 الدستور،  خصوصا الفصلني وبناء على

وقـع   كما ، املتعلق بالس الدستور   29-93وبناء على القانون التنظيمي رقم      

  . 21املادة  من  الثانية   الفقرة   خصوصا، وتتميمه تغيريه

 حمـرم   16الـصادر يف     561/ 04وري  رقم      وبناء  على  قرار  الس  الدست        

يف شأن  عدم  مطابقة  بعـض  مـواد  النظـام     ) 2004 مارس 8  ( 1425

   ،الداخلي  لس  النواب  ألحكام   الدستور

  ،واملداولة طبق القانون العضو املقرر تقرير إىلوبعد االستماع   

الدستوري بعد في شأن التعديالت المدخلة على المواد التي سبق للمجلس  

  :مطابقتها ألحكام الدستور

  الس الدسـتوري تتعلـق بـاملواد       على أنظار    التعديالت املعروضة حيث إن   

   ،175 و 116 و 103 و 82
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  : 82فعن  املادة  

حيث  إن التعديل  املدخل   على  هذه  املادة  يتمثل  يف  حذف  مـا كـان              

ؤقت  من  منع  أعـضاء  جملـس            يترتب  على  جزاء  التنبيه  مع  اإلبعاد  امل            

النواب من املشاركة  يف  أشغال  هذا  الس  والدخول   إليه  ملدة  مخـسة                      

  وهو  تعديل  يوافق  ما  سبق  للمجلس  الدستوري  أن  قـضى    ،عشر  يوما  

به،  على  أساس  أن  اإلبعاد  املؤقت  من  مقر  الس  الذي  مت  االحتفاظ                        

  بدون  أن  يقترن  مبدة  حمددة  أصـبح مفعولـه                82املادة    به  يف  مستهل        

  .   بانتهاء  اجللسة  اليت  فيها  القرار،  باعتبار  الصيغة  اجلديدة املعدلة،ينتهي

   : 175 و 103وعن  املادتني  

حيث  إن  التعديل  املدخل  على  هاتني  املادتني  يتمثل  يف االسـتغناء عـن        

ني جملس النواب والس االقتـصادي واالجتمـاعي         حتديد نوعية العالقات ب   

  باألحكام  الواردة  يف  الفقرة  الثانية مـن           ،175  ضمن املادة     ،وتعويض ذلك 

 من الدستور اليت ختول للمجلس االقتصادي واالجتماعي صـالحية          94الفصل  

   .اإلدالء برأيه يف االجتاهات العامة لالقتصاد الوطين والتكوين

  : 116وعن املادة 

 يف " للحكومـة  " تضمن إضافة عبارة هذه املادة على إن التعديل املدخل حيث  

 ،  بالنواب  أسوة  األمر الذي يستفاد منه أن للحكومة،       الفقرة األوىل،  مستهل

  وذلك  طبقا  ملل        ،حق  االعتراض  على  اعتماد  أسلوب املصادقة  املختصر             

   .شار  إليه  أعالهقضى  به  الس  الدستوري  يف  قراره  امل

 يبني  من  عرض  املواد  املعدلة  من  النظام  لس  النواب  املشار                     وحيث إنه 

 . مضموا  أعاله ومن  حتليلها،  أن  أحكامها  مطابقة  للدستورإىل
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        ::::لهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسبابلهذه األسباب

من النظـام    175و   116 و   1032 و   82املواد   يصرح بأن أحكام    ::::أوالأوالأوالأوال  

   .مطابقة للدستور  صياغتها ومضموا،  ب،لس النوا الداخلي

 السيد رئيس جملس النواب وبنشره يف      بتبليغ قراره هذا إىل   يأمر    ::::ثانياثانياثانياثانيا  

  .الرمسيةاجلريدة 

  ربيع  5 يف يوم  الثالثاء  ، وصدر  مبقر  الس الدستوري  بالرباط  

  .) 2004 ماي25  ( 1425الثاين  

  

  اإلمضاءات
  ،عبد العزيز بن جلون

  د الودغريي، إدريس العلوي العبدالوي، السعدية بلمري،حمم

  ،  لوزيري،  إدريسعبد الرزاق الرويسي، عبد اللطيف بلمري

  ،هاينء الفاسي،  الدقاق عبد األحد، القادري القادر عبد

  .اهللا الغازيصبح 
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