المملكة المغربية
المجلس الدستوري

الحمد هلل وحده،

مسام

ملف عدد2531/21 :

قرار رقم 918/21 :م .د

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون
المجلس الدستوري،
بعد إطالعه على النظام الداخلي جمللس النواب ،احملال إليه رفقة كتاب السيد رئيس جملس النواب املسجل باألمانة
للبت يف مطابقته للدستور ،عمال بأحكام الفقرة األوىل
العامة للمجلس الدستوري يف  25يناير  ،1121وذلك ِّ

من الفصل  18من الدستور ومقتضيات املادة  12من القانون التنظيمي املتعلق باجمللس الدستوري ؛

وبناء على الدستور ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2.22.82بتاريخ  12من شعبان 18( 2351
يوليو  ،)1122السيما الفصل  222وكذا فصليه ( 18الفقرة األوىل) و( 251الفقرتان الثانية والرابعة) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  18-85املتعلق باجمللس الدستوري ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم

 2.83.213بتاريخ  23من رمضان  13( 2323فرباير  ،)2883كما وقع تغيريه وتتميمه ،خصوصا
الفقرة الثانية من املادة  12منه ؛

وبعد االستماع إىل تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون ؛
أوال – فيما يتعلق باالختصاص:

حيث إ ّن الفقرة الثانية من الفصل  251من الدستور توجب إحالة النظام الداخلي جمللس النواب ،قبل الشروع
للبت يف مطابقته للدستور ؛
يف تطبيقه ،إىل احملكمة الدستورية ّ

وحيث إ ّن الفصل  222من الدستور ينص على أ ّن اجمللس الدستوري القائم حاليا يستمر يف ممارسة صالحياته

إىل أن يتم تنصيب احملكمة الدستورية املنصوص عليها يف هذا الدستور ،األمر الذي يكون اجمللس الدستوري
بالبت يف مطابقة النظام الداخلي جمللس النواب للدستور ؛
مبوجبه خمتصا ِّ
ثانيا– فيما يتعلق باإلجراءات:

حيث يتبني من الوثائق املدرجة يف امللف أن النظام الداخلي جمللس النواب وضعه هذا األخري وأقره بالتصويت يف
جلسته العامة املنعقدة يوم اخلميس  21يناير  ،1121وبعد ذلك ،قام رئيس جملس النواب بإحالته إىل اجمللس
الدستوري للبت يف مطابقته للدستور ،وذلك كله طبقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  18والفقرة الثانية من

الفصل  251من الدستور ووفقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة  12من القانون التنظيمي املتعلق باجمللس
الدستوري ؛

ثالثا– فيما يتعلق باملوضوع:
حيث إن تطابق النظام الداخلي جمللس النواب مع أحكام الدستور يستوجب مطابقته أيضا للقوانني التنظيمية
املنصوص عليها يف الدستور ؛
وحيث إ ّن الدستور ،لئن كان يسند يف فصوله  21و 12و 19و 18و 223إىل النظام الداخلي جمللس

النواب ،بصفة خاصة ،حتديد كيفيات ممارسة الفرق النيابية املعارضة للحقوق اليت ضمنها هلا الدستور ،وحتديد
آجال ومسطرة اإلحالة إىل احملكمة الدستورية بشأن طلب التصريح بشغور مقعد كل عضو مبجلس النواب ختلى
عن انتمائه السياسي الذي ترشح بامسه لالنتخابات ،أو الفريق أو اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها ،وحتديد

احلاالت والضوابط اليت ميكن أن تنعقد فيها اجتماعات اللجان الدائمة بصفة علنية ،وحتديد كيفيات وضوابط
انعقاد االجتماعات املشرتكة بني جملسي الربملان سواء على مستوى اجللسات العمومية أو اللجان الدائمة،
وكذلك ،حتديد قواعد تأليف وتسيري الفرق واجملموعات النيابية واالنتساب إليها ،وواجبات األعضاء يف املشاركة
الفعلية يف أعمال اللجان واجللسات العامة ،واجلزاءات املطبقة يف حالة الغياب ،وعدد اللجان الدائمة واختصاصها
وتنظيمها ،مع ختصيص رئاسة جلنة أو جلنتني للمعارضة ،على األقل ،وكذلك ،حتديد كيفيات مصادقة الربملان،
املنعقد بدعوة من امللك ،يف اجتماع مشرتك جمللسيه ،على مشروع مراجعة الدستور ،الذي يعرضه امللك على

الربملان وفق أحكام الفصل  223من الدستور ،فإن النظام الداخلي للمجلس جيب أن يتضمن ،إضافة إىل ذلك
كله ،حتديد الكيفيات والضوابط اليت متكن اجمللس من تنظيم أشغاله وممارسة االختصاصات املخولة له دستوريا ؛
وحيث إن النظام الداخلي جمللس النواب املعروض على نظر اجمللس الدستوري يتكون من  298مادة تتوزع على

مخسة أجزاء ،خصص اجلزء األول منها ملقتضيات تتعلق بتنظيم جملس النواب ،والثاين لسري أعمال اجمللس،
والثالث للتشريع ،والرابع ملسؤولية احلكومة أمام جملس النواب ،واخلامس ملقتضيات خاصة ؛
وحيث يتبني من فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة أهنا إما مواد مطابقة للدستور ،أو مواد تطابق
الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري بشأهنا ،أو مواد أخرى رري مطابقة للدستور ؛

I

–

فيما خيص املواد املطابقة للدستور

حيث إن املواد ،11 ،13 ،13 ،15 ،12 ،28 ،29 ،22 ،21 ،23 ،23 ،25 ،21 ،22،2 ،1 ،3 ،3 ،5 ،1 ،2
،13 ،13 ،15 ،11 ،12 ،11 ،38 ،39 ،32 ،31 ،33 ،31 ،32 ،31 ،33 ،35 ،31 ،58 ،59 ،53 ،51
،81 ،99 ،92 ،93 ،93 ،95 ،91 ،92 ،91 ،28 ،29 ،22 ،21 ،23 ،23 ،21 ،22 ،21 ،18 ،12 ،11
،221 ،223 ،223 ،225 ،221 ،222 ،221 ،218 ،219 ،212 ،213 ،213 ،215 ،212 ،211 ،88
،253 ،255 ،251 ،252 ،218 ،219 ،212 ،211 ،213 ،213 ،215 ،211 ،212 ،211 ،228 ،229
،233 ،235 ،231 ،238 ،239 ،231 ،233 ،233 ،235 ،231 ،232 ،258 ،259 ،252 ،251 ،253
،221 ،222 ،221 ،218 ،219 ،212 ،211 ،213 ،213 ،215 ،211 ،212 ،238 ،239 ،231 ،233

 ،299 ،292 ،291 ،293 ،293 ،295 ،292 ،223و 298مطابقة للدستور ؛

II

–

فيما خيص املواد اليت تطابق الدستور مع مراعاة مالحظات اجمللس الدستوري بشأهنا

في شأن المادة 8

حيث إن ما ورد يف هذه املادة من مقتضيات تتعلق بوجوب تصريح أعضاء جملس النواب مبمتلكاهتم تنفيذا

ملقتضيات الباب العاشر املكرر من القانون التنظيمي رقم  31.12القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 52.82
املتعلق مبجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2.82.293بتاريخ فاتح مجادى األوىل 2329
( 3سبتمرب  )2882ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع مراعاة أن الفقرة األخرية من املادة  88من القانون

التنظيمي رقم  12.22املتعلق مبجلس النواب ،الصادر بتنفيذه الظهري الشريف رقم  2.22.213بتاريخ 21
من ذي القعدة  23( 2351أكتوبر  )1122هي اليت تنص على أن العمل باملقتضيات املذكورة يستمر
بصفة انتقالية إىل حني إقرار أحكام مماثلة مبوجب قانون طبقا للفصل  239من الدستور ؛

في شأن المادة 02

حيث إن هذه املادة تنص على أنه "يف حالة شغور منصب رئيس اجمللس لسبب من األسباب ،يتم انتخاب رئيس
جديد ملا تبقى من الفرتة األوىل أو الثانية يف أجل حسب احلالتني التاليتني:
 إذا كانت الدورة منعقدة ،يف مدة أقصاها مخسة عشر يوما ؛ خارج الدورات ،عند افتتاح أول دورة عادية أو استثنائية تلي حالة الشغور.إىل حني انتخاب الرئيس اجلديد ،يقوم مقام الرئيس أحد نواب الرئيس السابق حسب ترتيبهم وميارس كل

اختصاصات الرئيس باستثناء االختصاصات املنصوص عليها يف الفصول  33و 33و 33و 38و 12و28
و 81و 251من الدستور" ؛
وحيث إنه ليس يف مقتضيات هذه املادة ما خيالف الدستور ،مع مراعاة أنه يف حال حدوث شغور مقعد رئيس
اجمللس فيما بني الدورات يتعني عقد دورة استثنائية دون إبطاء النتخاب رئيس جديد للمجلس ،ملا قد يرتتب عن
هذا الشغور من تعطيل ممارسة سلطات أخرى لصالحياهتا الدستورية ؛
في شأن المادة 02

حيث إن ما ورد يف الفقرة األوىل من هذه املادة من أن مكتب اجمللس يضع ميزانية اجمللس وأن االعتمادات
املرصودة مليزانيته تسجل يف امليزانية العامة للدولة ليس فيه ما خيالف الدستور ،علما أن دور اجمللس يقتصر على
اقرتاح االعتمادات اخلاصة مبيزانيته على احلكومة اليت يعود هلا وحدها اختصاص وضع امليزانية العامة للدولة ؛
في شأن المادة 08

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن جلنة مراقبة صرف ميزانية اجمللس تتشكل على أساس التمثيل النسيب للفرق،
وأهنا تتألف من ثالثة عشر عضوا من بينهم رؤساء الفرق واجملموعات النيابية أو من ينوب عنهم ،وأن مكتب
اجمللس يضع نظاما داخليا حيدد من خالله القواعد املطبقة على حماسبة اجمللس ،ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع

مراعاة أن التمثيل النسيب ال يلجأ إليه إال خبصوص املقاعد املتبقية بعد متثيل كافة رؤساء الفرق واجملموعات النيابية،
أو خبصوص احلالة اليت قد يفوق فيها عدد هؤالء الرؤساء العدد اإلمجايل ألعضاء اللجنة املذكورة ؛
في شأن المادة 02

يكونوا فرقا أو جمموعات نيابية داخل جملس النواب ،وال ميكن أن
حيث إن هذه املادة تنص على أن للنواب أن ِّ
يقل عدد كل فريق عن عشرين عضوا ،من رري املنتسبني ،وال ميكن أن يقل عدد كل جمموعة نيابية عن أربعة
أعضاء ؛
وحيث إن الفصل  18من الدستور ينص ،يف البند األول من فقرته الثالثة ،على أن النظام الداخلي جمللسي
الربملان حيدد "قواعد تأليف وتسيري الفرق واجملموعات الربملانية واالنتساب إليها"؛

وحيث إن الفرق واجملموعات الربملانية متثل األداة الرئيسية لتنظيم مشاركة النواب  -هيئات وأفرادا -يف هياكل
اجمللس ويف التعبري عن املواقف واملسامهة يف أشغال الربملان وممارسة الصالحيات املخولة دستوريا ألعضاء اجمللس،
باعتبارهم يستمدون نيابتهم من األمة ،كما يقرر ذلك الفصل  11من الدستور ،ويتساوون يف احلقوق
والواجبات؛
وحيث إنه ،مع استحضار ما تنص عليه الفقرة األوىل من الفصل  12من الدستور من أنه "جيرد من صفة عضو
يف أحد اجمللسني كل من ختلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح بامسه لالنتخابات أو عن الفريق أو اجملموعة

مع ّني من النواب لتأليف
الربملانية اليت ينتمي إليها" ،فإ ّن ما تنص عليه املادة  18املذكورة من اشرتاط توافر عدد َ
فريق أو جمموعة نيابية ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع مراعاة حق النواب واهليئات املمثَّلة يف اجمللس يف تأليف
فرق أو جمموعات نيابية ،ومع مراعاة أن االنتساب إليها ال يكون إال بعد تأسيس هذه الفرق واجملموعات؛

في شأن المادة 13

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من توقيع البيانات املتعلقة بالتغيريات اليت تطرأ على الفرق واجملموعات النيابية من
طرف رؤساء تلك الفرق واجملموعات ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع مراعاة احلقوق املخولة ألعضاء اجمللس
املعنيني بالتغيريات املشار إليها ،يف التعبري عن موقفهم ؛
َ
في شأن المادة 11

حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أنه ميكن للنواب والنائبات عقد اجتماعات حول موضوعات حتظى باالهتمام
املشرتك بإذن من رئيس اجمللس ليس فيه ما خيالف الدستور ،على أن تندرج تلك املوضوعات ضمن
االختصاصات املخولة دستوريا جمللس النواب ؛
في شأن المادة 02

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من مقتضيات تتعلق باملهام االستطالعية املؤقتة اليت تُكلِّف هبا اللجان الدائمة

بعض أعضائها ليس فيه ما خيالف الدستور ،شريطة أن تقتصر مهام هؤالء األعضاء على القيام بأعمال
استطالعية حمضة وأن ال تتحول ،واقعيا ،إىل مهام التقصي اليت عهد هبا الدستور ،وفق شروط مسطرية وجوهرية

حمددة يف فصله  ،12إىل جلان نيابية لتقصي احلقائق ؛
في شأن المادة 02

حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه املادة من أن تقارير موجزة تُنجز حول املواضيع اليت تُدرس داخل

اللجان وتُنشر يف النشرة الداخلية واملوقع اإللكرتوين للمجلس ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع مراعاة عدم التنايف
مع الصبغة السرية الواجبة كأصل الجتماعات تلك اللجان ،طبقا للفقرة الثالثة من الفصل  19من الدستور ؛

في شأن المواد  13و 11و10

حيث إن ما تضمنته هذه املواد من مراعاة مبدإ التمثيل النسيب يف انتداب من ميثل اجمللس يف املنظمات واملؤمترات،
يتعني
وتشكيل الوفود ،واملشاركة يف جلان نيابية خارج مقر جملس النواب ،ويف جمموعات األخوة والصداقة الربملانيةَ ،

أن يشمل اجملموعات النيابية ،ومع مراعاة ذلك فليس يف هذه املواد ما خيالف الدستور ؛
في شأن المادة 88

حيث إن ما نصت عليه هذه املادة من جزاءات مقررة يف حالة رياب عضو عن جلسة عمومية بدون عذر
مقبول ،يستفاد منه أهنا متدرجة تبدأ بالتنبيه الكتايب يف املرة األوىل ،ومجمع بينه وبني تالوة اسم النائب املع ي يف
اجللسة العامة يف املرة الثانية ،وتضيف إىل هذين التدبريين االقتطاع من التعويض املخول له يف املرة الثالثة واليت
تليها ،وبالتايل ليس فيها ما خيالف الدستور ؛
في شأن المواد  88و 82و23

حيث إن ما ورد يف هذه املواد من اعتبار اإلبعاد املؤقت إجراء تأديبيا قد يتخذ يف حق أعضاء اجمللس ،يف حاالت
معينة ،ليس فيه ما خيالف الدستور ،على أن ينتهي مفعوله بانتهاء اجللسة أو االجتماع الذي وقعت فيه املخالفة ؛
في شأن المادة 328

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن تصويت اللجنة يتم على كل تعديل على حدة مث على املادة كما ُعدِّلت
ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع اعتبار أن دور اللجان الدائمة ينحصر يف دراسة مشاريع ومقرتحات القوانني وكذا
دراسة التعديالت املقرتح إدخاهلا عليها من لدن احلكومة أو من النواب وإبداء الرأي بشأهنا وعرض ذلك كله يف
جلسة عمومية على جملس النواب ،الذي له وحده حق البت يف األمر بالقبول أو الرفض؛
في شأن المادة 332

حيث إن ما ورد يف الفقرة الثانية من هذه املادة من أنه ال تقبل إال التعديالت املعرب عنها كتابة واملوقعة من لدن
واحد من أصحاهبا على األقل واملقدمة داخل اللجنة املختصة يف اآلجال املقررة ليس فيه ما خيالف الدستور ،مع
مراعاة أحكام الفصل  95من الدستور اليت تسمح ببحث كل تعديل مل يعرض من قبل على اللجنة اليت يعنيها
األمر ،بعد افتتاح املناقشة ،طاملا مل تعارض احلكومة يف ذلك ؛

في شأن المواد من  321إلى 382

حيث إن ما تضمنته هذه املواد من الباب الثاين اليت تنظم عالقة جملس النواب باجمللس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي من إحالة على مواد حمددة يف القانون التنظيمي املتعلق هبذا األخري ليس فيه ما خيالف الدستور الذي يقرر
يف فصله  ،228الوارد يف الباب الرابع عشر املتضمن ألحكام انتقالية وختامية ،أن النصوص املتعلقة مبؤسسات
وهيئات معينة ،ومن مجلتها اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،تظل سارية املفعول إىل حني تعويضها طبقا

ملقتضيات هذا الدستور ،علما بأن الباب الثاين املشار إليه ينبغي أن يأيت من حيث الرتتيب بعد الباب املتعلق
بعالقة جملس النواب باجمللس األعلى للحسابات ،مع إعادة ترتيب املؤسسات األخرى حسب التبويب املقرر
دستوريا ؛

III

–

فيما خيص املواد رري املطابقة للدستور

في شأن المادة 2

حيث إن ما تضمنته الفقرة األخرية من هذه املادة من أن رئيس جملس النواب حييل حاالت التنايف املذكورة فيها،
بعد إشعار املكتب واجمللس ،على احملكمة الدستورية خمالف للدستور ،فيما خيص حاالت التنايف املشار إليها يف
املواد ( 25الفقرة الثانية) و( 23الفقرة الثالثة) و 23و 21من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب ،وذلك

ألن الفقرة األوىل من املادة  29من نفس القانون التنظيمي تنص على أن التجريد من صفة نائب ،الذي تعلنه
احملكمة الدستورية ،يكون بناء على طلب من مكتب جملس النواب وليس مبجرد إشعاره ؛

في شأن المادة 32

حيث إن ما تضمنته هذه املادة يف فقرتيها الثالثة والرابعة من أن طلب التجريد من العضوية ،املتعلق بتخلي عضو
جملس النواب عن انتمائه السياسي الذي ترشح بامسه لالنتخابات أو الفريق أو اجملموعة النيابية اليت ينتمي إليها،
حييله رئيس اجمللس إىل احملكمة الدستورية يف أجل أقصاه  23يوما بعد إشعار املكتب واجمللس ،وأن نفس

املقتضيات املتعلقة باملسطرة تسري أيضا على حاالت التجريد املنصوص عليها يف القانون التنظيمي جمللس النواب
واليت تدخل يف اختصاصه ،وحتدد اآلجال املتعلقة هبا بقرار معلل من لدن مكتب اجمللس ،رري مطابق للدستور،

من جهة ،ألن االكتفاء مبجرد إشعار املكتب واجمللس قبل إحالة طلب التجريد إىل احملكمة الدستورية ال يفي

وحده مبا أقره الدستور يف الفقرة الثانية من فصله  12من وجوب حتديد النظام الداخلي جمللس النواب لآلجال
واملسطرة اليت على أساسها حييل رئيس جملس النواب على احملكمة الدستورية طلب التجريد من العضوية يف
احلاالت املذكورة ،وهي األحكام اليت يتوخى املشرع الدستوري من ضرورة التنصيص عليها توفري الضمانات
الكفيلة حبماية حقوق العضو املع ي هبذا التجريد ،ومن جهة أخرى ،ألن إحالة التجريد املذكور ،يف احلاالت
املنصوص عليها يف املواد  22و 22و 29من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس النواب ،إىل احملكمة الدستورية،

تكون بناء على طلب من مكتب اجمللس وليس مبجرد إشعاره بذلك ،وفقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة 22
والفقرة األوىل من املادة  29من نفس القانون التنظيمي ؛
في شأن المادة 00

حيث تنص هذه املادة على أن رئيس جملس النواب حييط جاللة امللك علما بتشكيل هيئات اجمللس املتعلقة
باملكتب ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق النيابية ،كما يبلغ ذلك إىل رئيس احلكومة ورئيس جملس
املستشارين ؛

وحيث إن الفصلني  12و 18من الدستور يشريان ،جبانب الفرق ،إىل اجملموعات النيابية ،فإن عدم إضافة
رؤسائها إىل هيئات اجمللس املذكورة جيعل هذه املادة رري مطابقة كليا للدستور ؛
في شأن المادة 12

حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أنه يتعني على كل فريق وكل جمموعة نيابية أن يتوفر على مكتب ال يقل عن

ثالثة أعضاء ،هو إجراء ال يكفي وحده للوفاء مبا أوجبه الدستور يف البند األول من الفقرة الثالثة من فصله 18

على النظام الداخلي للمجلس من حتديد لقواعد تسيري الفرق واجملموعات الربملانية ،وذلك لتحقيق ما أقره الدستور

من مبادئ عامة ال سيما مبدأ التسيري الدميقراطي ،سواء يف ما خيص طريقة اختيار تلك الفرق واجملموعات النيابية
لرؤسائها وكذا ملرشحيها ملختلف األجهزة واألنشطة النيابية ،ومبدإ توسيع مشاركة النساء والشباب فيها ،مما تكون
معه املادة املذكورة رري مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 10

حيث إن ما تضمنته هذه املادة جمرد تذكري باحلقوق اليت يضمنها الدستور للمعارضة النيابية دون حتديد لكيفيات
ممارستها لتلك احلقوق جيعل املادة املذكورة رري مطابقة للدستور ،الذي تنيط الفقرة األخرية من فصله العاشر

بالنظام الداخلي جمللس النواب حتديد تلك الكيفيات يف املواضيع اليت يعود تنظيمها إىل هذا النظام الداخلي ؛

في شأن المادة 18

حيث إن ما ورد يف هذه املادة يقتصر على جمرد تذكري مبا نصت عليه الفقرة الثالثة من الفصل  11من الدستور
من أن اجمللس ينتخب رؤساء اللجان الدائمة عن طريق االقرتاع السري يف مستهل الفرتة النيابية ،مث يف سنتها

الثالثة عند دورة أبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة ،مع مراعاة أحكام البند األخري من الفقرة الثانية من الفصل 18
من الدستور ،رري مطابق للدستور ،ألن مراعاة الفصل  21من الدستور عند إعمال البند األخري من الفقرة الثالثة
 وليس الثانية كما ورد خطا يف املادة املذكورة  -من فصله  18يقتضي تضمني النظام الداخلي جمللس النوابالكيفيات اليت َتوفق بَني إعمال مبدأ االنتخاب املقرر دستوريا يف الفصل  11وختصيص رئاسة جلنة أو جلنتني

للمعارضة النيابية ،على األقل ،تكون من بينهما اللجنة املكلفة بالتشريع ،وفقا للفصلني  21و 18من الدستور ؛

في شأن المادة 12

حيث إنه ،بناء على أن الدستور أقّر ،يف فصليه  12و ،18وجود اجملموعات النيابية إىل جانب الفرق ،فإن ما
تضمنته هذه املادة يف الفقرة األخرية منها من أن الكلمة تعطى فقط باألسبقية لرؤساء الفرق وأعضاء اللجنة مث
لباقي أعضاء اجمللس احلاضرين دون ذكر رؤساء اجملموعات إسوة بنظرائهم رؤساء الفرق النيابية ،جيعل الفقرة
األخرية من املادة املذكورة رري مطابقة للدستور ؛

في شأن المادة 03

حيث إن ما ورد يف الفقرة الرابعة من هذه املادة من أنه ميكن لرئيس فريق إىل-جانب نصف أعضاء اللجنة املعنية
احلاضرين -أن يطلب تأجيل اجتماع جلنة من اللجان خيل مببدإ التناسب الذي على أساسه تتشكل اللجان
الدائمة ،وقد يضر حبسن َسري أعمال هذه اللجان اليت هلا وحدها ،بواسطة رئيسها ومكتبها املنتخبَني ،صالحية
تدبري شؤوهنا الداخلية ،مما تكون معه الفقرة املذكورة ،فيما أسندته لرئيس فريق من إمكانية تقدمي الطلب املذكور،
رري مطابقة للدستور ؛
في شأن المادة 00

حيث إن هذه املادة ،اليت تنص على إمكانية عقد اجتماعات مشرتكة بني اللجان الدائمة مبجلسي الربملان ،مل
حتدد ضوابط تنظيم هذه االجتماعات املشرتكة كما تقضي بذلك الفقرة األخرية من الفصل  19من الدستور ،مما

جيعلها خمالفة للدستور ؛
في شأن المادة 08

حيث إن هذه املادة تنص على أنه ميكن للجان الدائمة مبجلس النواب أن ختصص اجتماعات لتقييم السياسات
العمومية للقطاعات اليت تدخل ضمن اختصاصاهتا ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من الفصل  212من الدستور تنص على ختصيص جلسة سنوية من قبل الربملان ملناقشة

السياسات العمومية وتقييمها ،مما يستفاد منه أن مناقشة السياسات العمومية وتقييمها يتم من قبل جملسي الربملان
يف جلسات عمومية تعقد يف نفس الفرتة وليس يف نطاق اللجان الربملانية الدائمة ،مما يكون معه ما تتضمنه هذه
املادة من إمكان تقييم السياسات العمومية يف إطار اللجان الدائمة خمالفا للدستور ؛
في شأن المادة 12

حيث إن هذه املادة تنص على أن اجمللس يشكل يف مستهل الفرتة النيابية شعبا وطنية دائمة على أساس التمثيل
النسيب للفرق متثل اجمللس لدى املنظمات الربملانية الدولية واجلهوية اليت هو عضو فيها مع مراعاة مبدإ املناصفة،

فإهنا ،فضال عن عدم مراعاهتا متثيل اجملموعات النيابية ،تفتقر إىل بيان كيفية مسامهة فرق املعارضة النيابية يف
"الدبلوماسية الربملانية للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصاحله" ،طبقا ألحكام الفصل  21من الدستور ،مما

جيعلها خمالفة للدستور ؛
في شأن المادة 21

حيث إن هذه املادة تنص على أنه ميكن للنائبات والنواب التحدث يف "موضوع خاص" بعد موافقة الرئيس ،يف
هناية اجللسة ،يف مدة ال تزيد عن دقيقتني؛
وحيث إن الدستور أناط بالنواب ،باعتبارهم ميثلون األمة ،مهمة التحدث يف املواضيع العامة وليس يف املواضيع
اخلاصة ،وحدد على سبيل احلصر األدوات والوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك ،يف نطاق العالقة بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،وملا كان التحدث يف موضوع خاص ال يندرج يف هذا النطاق وال يف عداد تلك الوسائل ،فإن
ما نصت عليه املادة  25املذكورة خمالف للدستور ؛
في شأن المادة 22

حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أنه يف حالة ارتكاب عضو جرمية داخل مقر اجمللس يرفع الرئيس اجللسة يف
حالة انعقادها ،وجيتمع املكتب ليقرتح على اجمللس اإلجراءات اليت يرى ضرورة تطبيقها يف حق العضو املع ي
خمالف للدستور ،ملا فيه من إخالل مببدإ مساواة اجلميع ،مبن فيهم أعضاء الربملان ،أمام القانون ،ومببدإ استقالل
املقررة قانونا ،وفقا ألحكام الفصول  1و 212و 219من
السلطة القضائية ،املختصة وحدها باختاذ اإلجراءات ّ

الدستور ؛

في شأن المواد من  21إلى 28

حيث إن الدستور مل يقر ألعضاء الربملان سوى حصانة موضوعية مبوجب ما ينص عليه فصله  13من أنه "ال

ميكن متابعة أي عضو من أعضاء الربملان ،وال البحث عنه ،وال إلقاء القبض عليه ،وال اعتقاله وال حماكمته،
مبناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خالل مزاولته ملهامه ،ماعدا إذا كان الرأي املعرب عنه جيادل يف النظام امللكي
أو الدين اإلسالمي ،أو يتضمن ما خيل باالحرتام الواجب للملك" ،مما يكون معه ما تضمنته هذه املواد من
مقتضيات تتعلق باحلصانة اإلجرائية خمالفا للدستور ؛
في شأن المادة 320

حيث إن ما تضمنته هذه املادة من أن رئيس احلكومة حياط علما بكل سحب ملشاريع القوانني قبل املوافقة التامة
عليها من لدن جملس النواب يستفاد منه أن سحب مشاريع القوانني قد يكون من رري رئيس احلكومة ،مما تكون

معه هذه املادة رري مطابقة للدستور ،ألن مبدأ توازي االختصاص يقتضي أن رئيس احلكومة ،الذي له حق املبادرة
التشريعية مبوجب الفقرة األوىل من الفصل  29من الدستور ،هو وحده املختص بسحب مشاريع القوانني من
جملس النواب قبل املوافقة التامة عليها ؛
في شأن المادة 312

حيث تنص هذه املادة على أنه "تقوم جلنة املالية والتنمية االقتصادية بإعداد التقارير الالزمة لتسهيل دراسة
ومناقشة مشاريع قانون املالية والقانون التعديلي للمالية وقانون التصفية.
ويتعني متكينها من الوثائق واملعطيات املنصوص عليها يف القانون التنظيمي لقانون املالية وفقا ألحكام الفقرة األوىل
من الفصل  23من الدستور.

وهلا أن تستدعي وزير املالية ليديل ببيانات يف املوضوع ،كما ميكنها أن تطلب من احلكومة تقدمي إيضاحات خالل
مراحل تنفيذ قانون املالية وعند هناية السنة املالية" ؛
وحيث إنه ،لئن كان من حق جلنة املالية باجمللس ،يف نطاق إعدادها للتقارير الالزمة لتسهيل دراسة ومناقشة
مشاريع قوانني املالية اليت ستعرض عليه الحقا ،استدعاء وزير املالية ليديل ببيانات يف املوضوع ،كما ميكنها أن
تطلب من احلكومة تقدمي معلومات وإيضاحات خالل مراحل تنفيذ قانون املالية ،فإن ما تضمنته هذه املادة من
أنه يتعني على احلكومة متكني جلنة املالية من الوثائق واملعطيات املنصوص عليها يف القانون التنظيمي لقانون املالية

وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  23من الدستور ،رري مطابق للدستور ،ألن املعلومات والوثائق واملعطيات

املشار إليها ال تكون احلكومة ملزمة بتقدميها إال مبناسبة إيداعها ملشروع قانون املالية لدى مكتب جملس النواب يف

اآلجال احملددة مبقتضى القانون التنظيمي لقانون املالية ،وفقا للفقرة األوىل من الفصل  23من الدستور ؛
في شأن المادة 302

حيث إن ما تضمنته الفقرة األوىل من هذه املادة من أنه "إذا أحيل على اجمللس مشروع قانون باإلذن يف املصادقة
على معاهدة أو اتفاقية دولية" وما أشارت إليه فقرته األخرية من أنه "وقبل املصادقة ميكن لرئيس جملس النواب أو
لسدس أعضاء اجمللس أن حييلوا على احملكمة الدستورية أي معاهدة أو اتفاقية أو التزام دويل قصد البت يف مطابقة
بنودها للدستور" مل يتم فيه التقيد السليم باملصطلحات الواردة يف الفصل  33من الدستور الذي يستفاد منه أن

جملس النواب يوافق بقانون على املعاهدة وأن املصادقة تعود للملك ،مما تكون معه هذه املادة يف صيارتها احلالية
رري مطابقة للدستور؛
في شأن المادة 302

حيث إن الفقرة الثالثة من هذه املادة تنص ،فيما خيص االجتماع املشرتك الذي يعقده الربملان باتفاق جملسيه
للمصادقة على مشروع مراجعة الدستور الذي يعرضه امللك على الربملان ،على أنه "حتدد ضوابط اجللسة وكيفيات
انعقادها مبقرر صادر عن مكتيب اجمللسني" ،يف حني أن الفصل  223من الدستور ينص يف فقرته اخلامسة على

أن كيفيات تطبيق هذا املقتضى حتدد مبوجب النظام الداخلي جمللس النواب وليس مبقرر صادر عن مكتيب
اجمللسني ،مما تكون معه الفقرة الثالثة املذكورة خمالفة للدستور ؛
في شأن المادة 312

حيث إن ما تضمنته الفقرة الثانية من هذه املادة من أن اجللسات املشرتكة بني اجمللسني ،اليت يرتأسها رئيس جملس
النواب ،تتم "وفق ضوابط حتدد بتنسيق بني اجمللسني" خمالف للدستور الذي ينص يف الفصل  19منه على أن
كيفيات وضوابط انعقاد اجللسات املشرتكة املذكورة حتدد يف النظام الداخلي لكل من جملسي الربملان ؛

في شأن المادة 313

حيث إن ما ورد يف الفقرة األخرية من هذه املادة من أن مكتب جملس النواب حيدد سنويا القطاعات اليت يشملها
تقييم السياسات العمومية ،مع مراعاة اقرتاحات املعارضة وحييط رئيس جملس النواب رئيس احلكومة علما بذلك
خمالف للدستور ،الذي يستفاد مما تنص عليه الفقرة الثانية من فصله  212من أنه "ختصص جلسة سنوية من
قبل الربملان ملناقشة السياسات العمومية وتقييمها" ،أن هذه اجللسة حتدد بتنسيق وتكامل بني جملسي الربملان
وليس بإرادة منفردة من أحد اجمللسني ؛

في شأن المادة 312

حيث إن ما تضمنته الفقرة الثالثة من هذه املادة من أنه ختصص نسبة معينة من األسئلة الشفوية للمعارضة دون
حتديد لتلك النسبة خمالف للدستور الذي يستفاد من فصله العاشر أن إسهام املعارضة النيابية يف العمل النيايب
ينبغي أن ال يقل عن نسبة متثيليتهاّ ،أما ما ورد فيها من أنه ختصص جلسة واحدة كل شهر لألسئلة املتعلقة
بالسياسة العامة املوجهة إىل رئيس احلكومة فليس فيه ما خيالف الدستور ،مع مراعاة أن حتديد اجللسة املذكورة
يكون باتفاق مع احلكومة ؛

في شأن المادة 382

حيث إن ما ورد يف هذه املادة من أنه ختصص جلسة عامة يوم االثنني ألسئلة النواب وأجوبة احلكومة ،وميكن
ملكتب اجمللس أن حيدد يوما آخر بتنسيق مع جملس املستشارين ليس فيه ما خيالف الدستور ،علما أن كل تغيري
لليوم املذكور جيب أن يتم من خالل تعديل للنظام الداخلي للمجلس وفق املسطرة املقررة لذلك دستوريا ،أما ما
ورد فيها من أن مكتب اجمللس يقوم بتسجيل األسئلة الشفوية اجلاهزة يف جدول األعمال دون بيان لألساس الذي
توزع بناء عليه مسامهة كل من الفرق واجملموعات النيابية وكذا األعضاء رري املنتسبني إليهما ،فمخالف للدستور
الذي ينص يف الفصل العاشر منه على أن النظام الداخلي جمللس النواب يبني كيفية ممارسة فرق املعارضة حلقوقها،
وألن عدم توضيح هذا األساس من شأنه اإلضرار حبقوق املعارضة وكذا بالنواب رري املنتسبني للفرق واجملموعات
النيابية ؛
في شأن المادة 321

حيث إن ما تضمنته هذه املادة ،خبصوص تأليف احملكمة الدستورية ،من أن جملس النواب ينتخب ثالثة أعضاء
من بني املرتشحني الذين يقدمهم جملس النواب رري مطابق للدستور ،ألن حق تقدمي املرتشحني ،طبقا للفقرة
األوىل من الفصل  251من الدستور ،موكول ملكتب اجمللس وحده وليس إىل اجمللس بكامل أعضائه ،وألنه
يستفاد من نفس الفصل  251من الدستور أن انتخاب ثالثة أعضاء ينحصر يف التشكيل األول للمحكمة

الدستورية ،أما عند التجديد الذي يقع كل ثالث سنواب فاألمر حينئذ يتعلق بانتخاب عضو واحد فقط ،وإضافة
إىل ذلك ،فاملادة مل تبني كيفية مسامهة الفرق النيابية ،خاصة منها املعارضة ،يف اقرتاح املرتشحني طبقا للفصل
العاشر من الدستور ؛
في شأن المادة :380

حيث إن الفقرة األوىل من هذه املادة تنص على أن املؤسسات واهليئات (املنصوص عليها يف الفصول من 212
إىل  221من الدستور) "تقدم أمام جملس النواب" وجوبا مرة واحدة على األقل يف السنة تقريرا عن أعماهلا،
وتنص فقرهتا الثانية على أنه "تودع التقارير لدى مكتب اجمللس الذي حييلها على اللجان الدائمة املختصة اليت
تتوىل مناقشتها حبضور رؤساء املؤسسات واهليئات املعنية ،وإعداد تقارير حتال على اجللسة العامة ملناقشتها" ؛

وحيث ،من جهة ،إن الفصل  211من الدستور ،لئن كان يوجب على املؤسسات واهليئات املشار إليها تقدمي
تقرير عن أعماهلا مرة واحدة يف السنة على األقل ،فإنه ينص على أن هذا التقرير يكون"موضوع مناقشة من قبل
الربملان" وال ينص على أن هذه املؤسسات تقدم تقريرها "أمام جملس النواب" كما تقتضي ذلك الفقرة األوىل من
هذه املادة ،مما يع ي أن مناقشة هذا التقرير ،داخل جملسي الربملان ،تكون بني أعضاء كل منهما فيما بينهم
ومبشاركة احلكومة ،وليس مباشرة مع املسؤولني عن هذه املؤسسات واهليئات ؛
وحيث إن املؤسسات واهليئات املذكورة يف الفصول من  212إىل  221من الدستور ،ومع مراعاة الطابع
االستشاري لتلك املذكورة يف الفصول  218 ،219 ،213 ،215و ،221تعد مؤسسات وهيئات

مستقلة ،إما حبكم ما ينص عليه الفصل  238من الدستور من أنه "تكون اهليئات املكلفة باحلكامة اجليدة
مستقلة" وإما مبوجب الفصول الدستورية اخلاصة هبا ،مما جيعلها ال ختضع ال للسلطة الرئاسية لوزير معني وال
لوصايته ،األمر الذي ميتنع معه تطبيق ما ينص عليه الفصل  211من الدستور من أنه "ميكن للجان املعنية يف

كال اجمللسني أن تطلب االستماع إىل مسؤويل اإلدارات واملؤسسات واملقاوالت العمومية ،حبضور الوزراء املعنيني
وحتت مسؤوليتهم" ؛
وحيث إنه ،تأسيسا على ما سبق بيانه ،يتعني اعتبار ما تتضمنه املادة  291من أن املؤسسات واهليئات املذكورة

تقدم "أمام جملس النواب" وجوبا مرة واحدة على األقل يف السنة تقريرا عن أعماهلا ،ومن أن اللجان الدائمة
املختصة تتوىل مناقشة هذه التقارير "حبضور رؤساء املؤسسات واهليئات املعنية" خمالفا للدستور؛

هلذه األسباب
يقضي:
أوال :بأن املواد ،11 ،13 ،13 ،15 ،12 ،28 ،29 ،22 ،21 ،23 ،23 ،25 ،21 ،22،2 ،1 ،3 ،3 ،5 ،1 ،2

،13 ،13 ،15 ،11 ،12 ،11 ،38 ،39 ،32 ،31 ،33 ،31 ،32 ،31 ،33 ،35 ،31 ،58 ،59 ،53 ،51
،81 ،99 ،92 ،93 ،93 ،95 ،91 ،92 ،91 ،28 ،29 ،22 ،21 ،23 ،23 ،21 ،22 ،21 ،18 ،12 ،11
،221 ،223 ،223 ،225 ،221 ،222 ،221 ،218 ،219 ،212 ،213 ،213 ،215 ،212 ،211 ،88
،253 ،255 ،251 ،252 ،218 ،219 ،212 ،211 ،213 ،213 ،215 ،211 ،212 ،211 ،228 ،229

،233 ،235 ،231 ،238 ،239 ،231 ،233 ،233 ،235 ،231 ،232 ،258 ،259 ،252 ،251 ،253
،221 ،222 ،221 ،218 ،219 ،212 ،211 ،213 ،213 ،215 ،211 ،212 ،238 ،239 ،231 ،233

 ،299 ،292 ،291 ،293 ،293 ،295 ،292 ،223و 298من النظام الداخلي جمللس النواب مطابقة
للدستور؛

ثانيا :بأن املواد ،91 ،19 ،33 ،35 ،32 ،38 ،31 ،55 ،52 ،18 ،19 ،12 ،11 ،9
 ،228 ،229 ،222 ،221 ،223 ،222 ،211 ،82 ،98و 291مطابقة للدستور مع مراعاة
املالحظات اليت أبداها اجمللس الدستوري بشأن كل واحدة منها؛

ثالثا :بأن مقتضيات املواد التالية رري مطابقة للدستور:
 املواد  21و 11و 51و 53و 51و 33و 31و 25واملواد من  85إىل  89و 225يف جمملها؛ املادة  :8فيما نصت عليه فقرهتا األخرية من أن رئيس جملس النواب حييل حاالت التنايف املشار إليها يفاملواد ( 25الفقرة الثانية) و( 23الفقرة الثالثة) و 23و 21من القانون التنظيمي املتعلق مبجلس
النواب على احملكمة الدستورية ؛

 املادة  :52فيما خيص إرفال فقرهتا األخرية لذكر رؤساء اجملموعات النيابية ؛ املادة  :32فيما نصت عليه فقرهتا الرابعة من إمكان تأجيل اجتماع اللجان الدائمة بطلب من رئيس فريق؛
 املادة  :39فيما نصت عليه من إمكان تقييم السياسات العمومية يف إطار اللجان الدائمة؛ املادة  :81فيما نصت عليه يف مقطعها الثاين من أنه "يف حالة ما إذا ارتكب نائب أو نائبة جرمية داخلبناية اجمللس يرفع الرئيس اجللسة يف حالة انعقادها ،وجيتمع املكتب ليقرتح على اجمللس اإلجراءات اليت
يرى ضرورة تطبيقها يف حق العضو املخالف" ؛

 املادة  :211فيما نصت عليه فقرهتا األوىل من "وحياط رئيس احلكومة علما بذلك"؛ املادة  :251فيما نصت عليه فقرهتا الثانية من أنه "ويتعني متكينها من الوثائق واملعطيات املنصوص عليهايف القانون التنظيمي للمالية ،وفقا ألحكام الفقرة األوىل من الفصل  23من الدستور" ؛

 املادة  :231فيما خيص مصطلح "مشروع قانون باإلذن يف املصادقة" املستخدم يف فقرهتا األوىل ،واإلهبامالذي يكتنف الفقرة األخرية اليت تنص على "وقبل املصادقة ميكن لرئيس جملس النواب "...؛

 املادة  :232فيما نصت عليه فقرهتا الثالثة بشأن االجتماع املشرتك الذي يعقده الربملان للمصادقة علىمشروع مراجعة الدستور من أنه "حتدد ضوابط اجللسة وكيفيات انعقادها مبقرر صادر عن مكتيب
اجمللسني" ؛
 املادة  :231فيما نصت عليه فقرهتا الثانية من أن اجللسات املشرتكة بني جملسي الربملان تعقد "وفقضوابط حتدد بتنسيق بني اجمللسني"؛
 املادة  :232فيما نصت عليه فقرهتا األخرية من أنه "حيدِّد مكتب اجمللس سنويا القطاعات اليت يشملهاالتقييم"؛

 املادة  :232فيما نصت عليه فقرهتا الثالثة من أنه "ختصص نسبة معينة من األسئلة الشفوية للمعارضة" ؛ املادة  :211فيما خيص إرفال فقرهتا الثالثة لبيان كيفيات تطبيق مبدأ النسبية ومراعاة حقوق املعارضة يفتوزيع حصة األسئلة الشفوية بني الفرق واجملموعات النيابية والنواب رري املنتسبني ؛
 -املادة  :291فيما نصت عليه فقرهتا األوىل من أن التقارير "تقدم أمام جملس النواب" وما نصت عليه

فقرهتا األخرية من أن مكتب اجمللس حييلها "على اللجان الدائمة املختصة ،اليت تتوىل مناقشتها حبضور

رؤساء املؤسسات واهليئات املعنية" ؛
رابعا -يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إىل السيد رئيس جملس النواب وبنشره يف اجلريدة الرمسية .

وصدر مبقر اجمللس الدستوري بالرباط يف يوم السبت  22من ربيع األول 2355
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