احلمد هلل وحده،

اململكة املغربية
اجمللس الدستوري
ملف عدد 4831/41 :
قرار رقم  189/41 :م.د

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،

بعد اطالعه على القانون التنظيمي رقم  493849املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،الذي
أحاله عليه السيد رئيس احلكومة رفقة كتابه املسجل باألمانة العامة للمجلس الدستوري يف 8يناير ،9141قصد
البت يف مطابقته للدستور؛
وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الـظهيـر الشـريـف رقـم  4844814بتـاريـخ  92من شعبان 4189
( 91يوليو  ،)9144السيما الفصل  422والفصول  489و 454و 459و  458منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  91-18املتعلق باجمللس الدستوري ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم
 48118491بتاريخ  41من رمضان  95( 4141فرباير  ،)4111كما وقع تغيريه وتتميمه ،ال سيما الفقرة
األوىل من املادة  94والفقرة األوىل من املادة  98منه؛
وبعد االستماع إىل تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون؛
أوال :فيما يتعلق باالختصاص:
حيث إن الفصل  489من الدستور ينص يف فقرته الثانية على أن القوانني التنظيمية حتال إىل احملكمة
الدستورية لتبت يف مطابقتها للدستور قبل إصدار األمر بتنفيذها؛

وحيث إن الفصل  422من الدستور ينص على أن اجمللس الدستوري القائم حاليا يستمر يف ممارسة
صالحياته إىل أن يتم تنصيب احملكمة الدستورية املنصوص عليها يف هذا الدستور ،األمر الذي يكون اجمللس
الدستوري مبوجبه خمتصا بالبت يف مطابقة القوانني التنظيمية للدستور؛

ثانيا :فيما يتعلق بالشكل واإلجراءات املتبعة:
حيث يتبني من الوثائق املدرجة يف امللف أن القانون التنظيمي رقم  493849املتعـلق باجمللس االقتصادي
واالجتماعـي والبيئي جــرى التداول فــي مشروعـه من طرف اجمللس الوزاري بتاريخ 2مارس  ،9148طبقا ألحكام
الفصل  11من الدستور ،وقام السيد رئيس احلكومة ،وفقا ألحكام الفقرة الثانية من الفصل  23من الدستور،
بإيداعه باألسبقية لدى مكتب جملس النواب بتاريخ  99مارس  9148يف إطار جدول أعمال الدورة االستثنائية
لشهر أبريل  ،9148ومتت املداولة واملوافقة عليه من طرف اجمللس املذكور بتاريخ  44يونيو  ،9148أي بعد
مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه مبكتبه ،كما تداول يف شأنه جملس املستشارين ووافق عليه مع تعديل بعض
مواده بتاريخ  23يوليو ، 9148مما ترتب عنه إعادتـه إىل جملس النـواب حيث متت املصادقة النهائية عليه يف قـراءة
ثانيـة بتاريـخ  42ديسمرب  ،9148والكل وفـق أحكـام الفصلني  31و 35من الدستور؛
ثالثا :فيما يتعلق باملوضوع:
حيث إن القانون التنظيمي املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي املعروض على نظر اجمللس
الدستوري حيتوي على  11مادة تتوزع على سبعة أبواب خصص األول منها ألحكام متهيدية ويقتصر على مادة
واحدة ،والثاين لصالحيات اجمللس ويشمل املواد من  9إىل  ،41والثالث لتأليفه ويتضمن املواد من  44إىل ،42
والرابع لتنظيمه ويتعلق باملواد من  43إىل  ،99واخلامس لكيفيات تسيريه ويتكون من املواد  98إىل ،93
والسادس لتنظيمه اإلداري واملايل وحيتوي على املواد من  91إىل  ،85والسابع ألحكام خمتلفة وانتقالية ويشتمل
على املواد من  83إىل 11؛
فيما يتعلق بالباب األول:

حيث إن املــادة الفريــدة من هذا الباب تعد جمرد تذكري مبا تضمنته أحكــام الفصل  458من الدستور من
كــون تأليف اجمللـس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وتنظيمه وصالحياته وكيفيات تسيريه حتدد مبوجب قانون
تنظيمي؛
فيما يتعلق بالباب الثاين:
حيث إن هـذا البـاب من القانــون التنظيمي املعـروض على نظـر اجمللس الدستوري ،الذي يشمل املواد من
 9إىل  ،41يتناول بالتحديد صالحيات اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وطرق ممارسته هلا؛

في شأن المادة :2
حيث إن الفقرة الثانية من هذه املادة تنص على أن من ضمن صالحيات اجمللس "تيسري وتدعيم التشاور
والتعاون بني الفرقاء االقتصاديني واالجتماعيني واملسامهة يف بلورة ميثاق اجتماعي" ،وهي صالحية وإن كانت
تندرج يف سياق مهامه وانشغاالته االقتصادية واالجتماعية كإطار لبلورة تصورات واقرتاح أساليب وأمناط للتشاور
والتعـاون بني مجيـع الفرقــاء االقتصاديني واالجتماعيني ،إال أن ذلك يستلزم أن ال يتجاوز اجمللس يف ممارسته هلا
نطاق مهمته االستشارية؛
وحيث إنه ،مع مراعاة ذلك ،فإن أحكام املادة  9وكذا املواد  8و 1و 5و 3و 2و 3و 1و 41تكتسي
طابع قانون تنظيمي وليس فيها ما خيالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب الثالث:
حيث إن هذا الباب يتعلق بتأليف اجمللس ويتضمن املواد من  44إىل 42؛
في شأن المادة :11
فيما يخص البند "د":

حيث إن املادة  44تنص يف هناية املقطع ما قبل األخري من البند "د" على أنه " طبقا ألحكام الفصل
 43من الدستور ،يراعى يف تعيني أعضاء اجمللس من الفئات "أ" و"ب"و"ج" و"د" متثيلية املغاربة املقيمني باخلارج
واخلرباء املهتمني بقضايا اهلجرة"؛
وحيث إن الفصل  43من الدستور ،الذي يستند إليه املقطع املذكور ،ينص على أن السلطات العمومية
تعمل على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة املقيمني يف اخلارج يف املؤسسات االستشارية ،وهيئات احلكامة
اجليدة ،اليت حيدثها الدستور أو القانون؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق ،يكون ما ورد يف املقطع ما قبل األخري من البند "د" من إدراج اخلرباء
املهتمني بقضايا اهلجرة ضمن أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،استنادا إىل الفصل  43من الدستور
الذي يهم متثيلية املغاربة املقيمني يف اخلارج دون سواهم يف هذا اجمللس ،غري مطابق للدستور؛
فيما يخص البند "هـ":
حيث إن البند "هـ" من املادة  44يدرج ضمن فئـة الشخصيات اليت متثل  91مؤسسة وهيئة يف اجمللس
االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،كال من:
 رئيس اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، رئيس جملس املنافسة، رئيس اهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها؛وحيث إن الدستور ،فضال عن اعتباره للمجالس واهليئات الثالث املشار إليها مؤسسات مستقلة حبكم
اندراجها ضمن اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة والتقنني طبقا ألحكام الفصل  451منه ،فإنه أسند هلا النهوض
مبهام مقررة دستوريا تنطوي على صالحيات الضبط أو التقنني أو الرقابة أو تتبع التنفيذ وفقا ألحكام فصوله 435
و 433و ،432وهو ما مييزها عن باقي اهليئات واجملالس ذات الصالحيات االستشارية الواردة بدورها يف
الدستور؛
وحيث إنه ،لئن كان االستقالل املخول للمؤسسات املذكورة وطبيعة صالحياهتا ال حيوالن ،وفق القوانني
املنظمة هلا ،دون إقامة عالقات تعاون مؤسسي ،بكل صوره وأساليبه ،فيما بينها وكذا بينها وبني اجمللس

االقتصادي واالجتماعي والبيئي بالطريقة اليت تعني هذا األخري على النهوض باملهام املوكولة إليه ،فإن هذا التعاون
يتعني أن يتم وفق اإلجراءات اليت حيددها القانون لكل منها بشأن كيفية اختاذها لقراراهتا أو إصدار آرائها ،دون
قيام تداخل عضوي فيما بينها؛
وحيث إن القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،مبنحه العضوية داخل هذا اجمللس
لرؤساء املؤسسات الدستورية الثالث املذكورة ،مل يراع طبيعة هذه املؤسسات ونوعية وظائفها والغاية من إحداثها؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،يكون إدراج متثيل رؤساء كل من اهليئة العليا لالتصال السمعي
البصري وجملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها يف تأليف اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي ،غري مطابق للدستور؛
في شأن المادة :11
حيث إن هذه املادة تنص يف فقرهتا الثالثة على أنه ال جيوز أن يكون أعضاء يف اجمللس األشخاص املشار
إليهم يف املادة  2من القانون رقم  52844املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل
االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية الصادر بتنفيذه الظهري رقم
 48448424بتاريخ  81من ذي القعدة  93( 4189أكتوبر )9144؛
وحيث إن تضمني املـادة  2املذكـورة فـي القانـون التنظيمـي املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
يعين أن حاالت فقدان األهلية الواردة فيها تسري على أعضاء اجمللس وحتول دون تعيينهم واستمرارهم يف مزاولة
مهامهم؛
وحيث إنه ،لئن كانت شروط تعيني أعضاء اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي تعترب من مشموالت
املقتضيات املتعلقة بتأليفه ،فإن إدراج أحكام املادة  2املشار إليها يف صلب قانون تنظيمي ،وهي األحكام اليت
تبني للمجلس الدستوري أن مضموهنا احلايل ال خيالف الدستور ،ليس من شأنه أن يضفي عليها ،خارج إطار
النص موضوع اإلحالة ،صبغة مقتضى من مقتضيات قانون تنظيمي؛
وحيث إنه ،مع مراعاة ما سبق ،تكون املادة  48من الباب الثالث إىل جانب املواد  49و 41و45
و 43و 42منه تكتسي طابع قانون تنظيمي ،وليس فيها ما خيالف الدستور؛

فيما يتعلق بالباب الرابع:
حيث إن هذا الباب الذي حيتوي على املواد من  43إىل  99املتعلقة بتنظيم اجمللس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي تكتسي أحكامه كلها طابع قانون تنظيمي ،وليس فيها ما خيالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب اخلامس:
حيث إن الباب اخلامس املخصص لكيفيات تسيري اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يتكون من
املواد  98إىل 93؛
في شأن المادة :22
حيث إن من بني ما تضمنته أحكام هذه املادة أنه ميكن لرئيس اجمللس أن ينتدب أحد أعضائه ،بطلب
من رئيس جملس النواب أو رئيس جملس املستشارين ،ليعرض أمام إحدى اللجان الدائمة املعنية هبما وجهة نظر
اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عليه والتقارير واآلراء الصادرة
عنه؛
وحيث إن أحكام الفصل  459من الدستور خصت جملسي الربملان ،إىل جانب احلكومة ،باستشارة
اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي يف كل القضايا اليت هلا طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي ،وهو ما ميكن
اللجان الربملانية ا لدائمة من أن تستمع ،يف نطاق هذه االستشارة ،إىل مندوب اجمللس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي ليعرض وجهة نظر هذا األخري وشروحاته حول مشاريع ومقرتحات القوانني املعروضة عليه والتقارير واآلراء
الصادرة عنه ،وليس يف ذلك ما خيالف الدستور؛
وحيث إنه ،على مقتضى ذلك ،فإن أحكام املادة  ،93كما مت حتليل مضموهنا أعاله ،تكتسي مع باقي
مواد الباب اخلامس  98و 91و 95و 93و 92طابع قانون تنظيمي ،وليس فيها ما خيالف الدستور؛
فيما يتعلق بالباب السادس:

حيث إن الباب السادس يشمل املواد من  91إىل  85اليت تتعلق بالتنظيم اإلداري واملايل للمجلس؛
في شأن المادة :22
حيث إن هذه املــادة تنص يف فقرتــها األوىل على أن األميـن العــام للمجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي يعني مبرسوم؛
وحيث يستفاد من الفقرة الثانية من نفس املادة ،وكذا من املادة  81املوالية ،أن األمني العام يتخذ مجيع
التدابري الالزمة لتحضري وتنظيم أعمال اجمللس ،ويعترب مسؤوال عن مسك وحفظ بياناته وتقاريره وملفاته ومستنداته،
كما أنه حيضر اجتماعات مكتبه ومداوالت اجلمعية العامة ،ويقوم بتحضري مشروع ميزانيته؛
وحيث إنه ،لئن كان الدستور ال ينص صراحة على استقالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على
غرار مؤسسات أخرى ،فإنه بإفراده هلذا اجمللس باباً خاصا هو الباب احلـادي عشر ،وإسنــاده حتديد قواعــد تأليفــه
وتنظيمـه وصالحياته وكيفيات تسيريه إىل قانون تنظيمي ،وتنصيصه على أن للحكومة وجمللس النواب وجملس
املستشارين أن يستشريوه يف مجيع القضايا اليت هلا طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي ،كما له أن يديل برأيه يف
التوجهات العامة لالقتصاد الوطين والتنمية املستدامة وفقا ألحكام الفصلني  454و 459من الدستور ،إمنا
يهدف من وراء ذلك إىل إحداث مؤسسة مؤهلة لتقدمي آراء وحتليالت موضوعية حمايدة وجمردة ،من شأهنا تنوير
كل من احلكومة والربملان خبصوص القضايا ذات الطابع االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛
وحيث إنه بدون توفر اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي على االستقالل عن اجلهات الدستورية اليت
تطلب رأيه ،تنتفي الغاية اليت من أجلها نص الدستور على إحداثه؛
وحيث إن استقالل اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي مؤسساتيا ،بناء على ما سبق ،ومبا يرتتب عليه
من استقالل إداري ومايل ،جيعله مؤسسة ال ختضع ال للسلطة الرئاسية للحكومة وال لوصايتها ،مما حيول دون
اعتباره جمرد إدارة موضوعة حتت تصرف ها شأن سائر اإلدارات العمومية اليت يشري إليها الفصل  31من الدستور،
األمر الذي يكون معه ما ينص عليه الفصل  14منه من أن رئيس احلكومة يعني فــي الوظائف املدنية فـي اإلدارات
العمومية ،ال ينطبق علــى اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛

وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،فإن األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ال
ميكن تعيينه إال من طرف سلطة أعلى تتمثل يف امللك رئيس الدولة ،وهو ما جيعل الفقرة األوىل من املادة  91من
القانون التنظيمي املعروض على نظر اجمللس الدستوري غري مطابقة للدستور؛
فيما يتعلق بالباب السابع:
حيث إن الباب السابع حيتوي على املواد من  83إىل  11اليت تتعلق بأحكام خمتلفة وانتقالية؛
في شأن المادة :13
 -1فيما يخص ما تنص عليه هذه المادة من أن كيفية تنظيم وتسيير المجلس وأجهزته تحدد بموجب نظام
داخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت:
حيث إن الفصل  458من الدستور ينص على أن القانون التنظيمي للمجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي حيدد أيضا صالحيات هذا اجمللس ،وهو األمر الذي خيول للقانون التنظيمي املذكور صالحية
أن يسند للمجلس نفسه حتديد كيفية تنظيم وتسيري أجهزته مبقتضى نظام داخلي ،فإنه ليس يف هذا اإلسناد ما
خيالف أحكام الدستور شريطة إحالة النظام الداخلي على احملكمة الدستورية للبت يف مطابقته لكل من أحكام
الدستور والقانون التنظيمي ،وعلى أن ال تفهم الصالحية املذكورة بأهنا تنطوي على احلد من صالحية الربملان يف
حتديد كيفية تنظيم وتسيري اجمللس وأجهزته مباشرة عن طريق قانون تنظيمي ،وهي سلطة أصلية يستمدها الربملان
من الفصل  458من الدستور؛
 -2فيما يخص ما تنص عليه نفس المادة من أن النظام الداخلي يحال على المحكمة الدستورية للبت في
مطابقته لكل من أحكام الدستور وهذا القانون التنظيمي:
حيث إنه ،إذا كانت الفقرة الثانية من الفصل  489من الدستور ال تنص صراحة إال على إحالة
األنظمة الداخلية لكل من جملس النواب وجملس املستشارين على احملكمة الدستورية قبل الشروع يف تطبيقها لتبت
يف مطابقتها للدستور ،فإن ما تتضمنه الفقرة األوىل من نفس الفصل من أن احملكمة الدستورية متارس
االختصاصات امل سندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانني التنظيمية يفسح اجملال للقانون التنظيمي للمجلس

االقتصادي واالجتماعي والبيئي لتخويل صالحية البت يف دستورية النظام الداخلي هلذا اجمللس إىل احملكمة
الدستورية ،مما يكون معه املقتضى املذكور مطابقا بدوره للدستور؛
وحيث إن مضمون املادة  ، 82كما مت فحصها أعاله ،تكتسي ،تبعا لذلك ،مع باقي أحكام الباب
السابع الواردة يف املواد  83و 83و  81و 11طابع قانون تنظيمي الرتباطها ارتباطا وثيقا بأحكام هلا نفس
الطابع ،وليس فيها ما خيالف الدستور؛

لهذه األسباب:
يصرح:
أوال:
 1ـ بأن ما ينص عليه املقطع ما قبل األخري من البند "د" من املادة  44من القانون التنظيمي رقم 493849
املتعلق باجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي من أنه يراعى يف تعيني أعضاء اجمللس من الفئات "أ" و"ب" و"ج"
و"د" متثيلية اخلرباء املهتمني بقضايا اهلجرة ،استنادا إىل الفصل  43من الدستور ،غري مطابق للدستور؛
 -2بأن ما ينص عليه البند "هـ" من املادة  44املذكورة من متثيل رؤساء كل من اهليئة العليا لالتصال السمعي

البصري وجملس املنافسة واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة وحماربتها يف اجمللس املذكور ،غري مطابق للدستور؛

 -1بأن ما تنص عليه الفقرة األوىل من املادة  91من هذا القانون التنظيمي من أن األمني العام للمجلس يعني
مبرسوم ،غري مطابق للدستور؛

ثانيا -بأن باقي مواد هذا القانون التنظيمي ليس فيها ما خيالف الدستور ،مع مراعاة املالحظات الواردة يف
احليثيات املتعلقة بكل من الفقرة الثانية من املادة  9والفقرة الثالثة من املادة  48واملادة  93واملادة 82؛
ثالثاـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إىل السيد رئيس احلكومة ،وبنشره يف اجلريدة الرمسية8
وصدر مبقر اجمللس الدستوري بالرباط يف يوم اخلميس  93من ربيع األول 1435

( 81يناير)9141
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