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Abstract: 

 
This study attempts to provide a legal reading in the composition of 

the Moroccan Parliament in light of the transformation of the 

contents of the constitutional history of the Kingdom of Morocco from 

1963 to the year 2011, as it will focus on the organizational 

transformations that the first chamber of the Moroccan Parliament 
defined.  

Therefore, we will try to monitor the various elements of the 

development of the structure of the Moroccan House of 

Representatives, through a reading of the Moroccan constitutions 

and organizational laws, the development of power or the 

constitutional functions assigned to it, based on the constitutions 
and internal regulations of the House of Representatives.  

Thus, this study constitutes a reference basis for understanding the 

Moroccan parliamentary history, for the House of Representatives in 

terms of its structure and the constitutional powers assigned to it.  
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ي  ي المغرب  ي البنية وتطور السلط الدستورية  :6139 -3691التاري    خ النياب 
 
لماندراسة ف للب   
 

 2 بوسلهام عيسات

 
 الملخص

ي ضوء تطور 
 
ي ف لمان إلمغربر ي تشكيلة إلبر

 
تحاول هذه إلدرإسة تقديم قرإءة قانونية ف

، حيث 1133ؤىل غاية سنة  3691مضامي   إلتاري    خ إلدستوري للمملكة إلمغربية منذ سنة 
ي عرفتها إلغرفة 

كب   عىل إلتحوإلت إلتنظيمية إلتر
ي  إألوىلسيتم إلبر لمان إلمغربر  .بالبر

ي من  لذلك سنسىع ؤىل رصد مختلف عنارص تطور إلبنية إلعددية لمجلس إلنوإب إلمغربر
ي إلدساتب  إلمغربية وإلقوإني   إلتنظيمية، وتطور إلسلط أو إلوظائف 

 
خالل قرإءة ف

 .إلدستورية إلمسندة ؤليه، بناء عىل إلقوإني   إلتنظيمية وإألنظمة إلدإخلية لمجلس إلنوإب
ي عبر إلتوقف عند  ي إلمغربر وبذلك تشكل هذه إلدرإسة أساسا مرجعيا لفهم إلتاري    خ إلنيابر

ي سيما إلغرفة  لمان إلمغربر ي عرفها إلبر
من حيث إلبنية إلعددية   إألوىلمختلف إلتطورإت إلتر

 . وإلسلط إلدستورية إلمسندة ؤليها
يعية، مجلس إلنوإب إلدستور، إلثنائية إلمجلسية،: الكلمات المفتاحية ، إلسلطة إلتشر
 إلممارسة إلنيابية. 

 
 المقدمة: 

، لكونه إلجهاز  ي إلزمن إلرإهن ؤحدى إلمؤسسات إلسياسية إلجوهرية دإخل أي نظام سياسي ديمقرإطي
 
لمان ف يعتبر إلبر

ي تدبب  شؤونهم إلعامة عبر ممثليهم إلذين ينتخبونهم عن طريق 
 
إع إلذي يعكس مشاركة إلموإطنات وإلموإطني   ف إإلقبر

 إلعام. 
يعية ومرإقبة أعمال إلجهاز إلتنفيذي، وجذير   من ممثىلي إألمة، للقيام بالوظيفة إلتشر

ويشكل ذلك، آلية لدى إلمنتخبي  
بالذكر بأن أهمية هذه إلمؤسسة إلدستورية تختلف بحسب طبيعة إلنظام إلدستوري لكل بلد. ؤذ أن إلدستور يشكل 

ي تجمع بي   إلسلط. إلمدخل إألساس لتحديد طبيعة إلنظ
، وطبيعة إلعالقة إلتر  ام إلسياسي

ي منذ سنة  ي إلمغربر من خالل تحديد  1139ؤىل غاية  3691لذلك ستشكل هذه إلمساهمة مجاإل لمقاربة إلتاري    خ إلنيابر
، وعىل وجه إلخصوص إلغرفة  ي لمان إلمغربر أو  برصف إلنظر عن ما ؤذإ تبت  إلمغرب نظام إلغرفة إلوإحدة إألوىلبنية إلبر

إت معينة، وكذإ تطور إلسلط إلدستورية إلمسندة ؤليه عبر إلتاري    خ إلدستوري للمملكة. 
 إلثنائية إلمجلسية خالل فبر

ؤىل غاية  3691حيث ؤن هذإ إلتحليل سينطلق من رؤية دستورية، أي عبر إلدساتب  إلستة للمملكة، من دستور سنة 
ة للكتلة إلدستورية من قوإني   تنظيمية وأنظمة دإخلية لمجلس ، باؤلضافة ؤىل إلعنارص إألخرى إلمكون1133دستور 

 .3691إلنوإب منذ سنة 
 :  ومنه، فإن مخرجات هذه إلدرإسة ستحاول إإلنطالق من تساؤل ؤشكاىلي محوري كالتاىلي

لمان؟ ، وكذإ تطور إلسلط إلدستورية للبر ي لمان إلمغربر ي عرفها إلتأطب  إلدستوري لبنية إلبر
 ماهي إلتحوإلت إلتر

 :  ومن تم سيتم معالجة هذه إلدرإسة عبر إلمحورين إلتاليي  
ي بالمغرب؛ - ي إلنيابر

لماب   تطور بنية إلنظام إلبر

لمان.  -  تطور إلسلط إلدستورية للبر

 

ي بالمغرب .3 ي النياب 
 
لماب  تطور بينة النظام الب 

ي منذ  لمان إلمغربر ي هذإ إلمحور تسليط إلضوء عىل إلتأطب  إلدستوري لبنية إلبر
 
أول دستور للمملكة إلمغربية سنحاول ف

ي 3.3) 1133ؤىل غاية دستور إلمملكة لسنة 
 
لمان ف ي من هذإ إلمحور ؤىل محاولة تحديد بنية إلبر

ي إلجزء إلثاب 
 
(، و إؤلنتقال ف

 (.3.1ضوء إلقوإني   إلتنيظيمة ذإت إلصلة)
لمان إلمغ ي من خالل تسليط إلضوء عىل وجذير بالذكر، ؤىل أن حدود هذه إلدرإسة ستقترص عىل معالجة بنية إلبر ربر

لمانية i)مجلس إلنوإب( ، دون إؤلشارة للغرفة إلثانية )مجلس إلمستشارين( إألوىلإلغرفة   ، وذلك باعتبار  أن إلتجربة إلبر
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ي دساتب   )
 
ي نظام إلثنائية إلمجلسية ف

( و نظام 1133-3669-3691إلمغربية عبر إلتاري    خ إلدستوري قد عملت  عىل تبت 
ي دساتب  )إلغرفة إ

 
 (.3661-3691-3691لوإحدة ف

ي ضوء الدساتبر المغربية 1.1
 
ي ف لمان المغرب   : بنية الب 

ي  لمان إلمغربر إنطالقا من إلتاري    خ إلدستوري للمملكة سنحاول أن نسلط إلضوء عىل جوإنب من إلتأطب  إلدستوري للبر
: من خالل مختلف إلدساتب  إلستة إلمتعاقبة للمملكة وذلك وفق إلبسط   إلتاىلي

ي إلباب إلثالث من دستور إلمملكة لسنة   3691iiدستور 
 
لمان ف ي 69-19)إلفصول 3691: جاء تنظيم إلبر

(، حيث يقض 
ي إلفصل  19إلفصل 

لمان يتكون من مجلس إلنوإب ومجلس إلمستشارين،ويقض  من نفس إلدستور ؤىل أنه  66ؤىل أن إلبر
إع إلعام إلمباشر ويطلق عليهم ؤسم إلنوإب، ويحدد قانون تنظيمي ينتخب أعضاء مجلس إلنوإب لمدة أرب  ع سني   باؤلقبر 

ي مستهل 
 
وط  إلقابلية لالنتخاب وموإنعها. ينتخب إلرئيس وأعضاء إلمكتب كل سنة ف عدد إلنوإب وطريقة إنتخابهم وشر

ي لكل فريق.   دورة نونبر  و ينتخب إلمكتب عىل أساس إلتمثيل إلنستر

ي دست3691iiiدستور 
 
ي إلفصل  ivبنظام إلغرفة إلوإحدة )مجلس إلنوإب( 3691ور :  تم إألخذ ف

من نفس  61ويقض 
كب مجلس إلنوإب من  إلدستور بأنه ينتخب أعضاء مجلس إلنوإب لمدة ست سنوإت، ويطلق عليهم ؤسم إلنوإب. يبر

إع إلعام إلمباشر ومن أعضاء منتخبي   من لدن جماعة ناخبة تتألف من مستشاري إ لمجالس أعضاء منتخبي   باإلقبر
 بالغرف إلمهنية وعىل ممثىلي 

ية وإلقروية ومن أعضاء منتخبي   من لدن جماعات ناخبة تشتمل عىل إلمنتخبي   إلحرص 
وط قابليتهم لالنتخاب وموإنعها،  إلمأجورين، ويبي   قانون تنظيمي عدد إلنوإب نوإب كل فئة وطريقة إنتخابها وشر

ي 
 
ي وينتخب رئيس مجلس إلنوإب وأعضاء مكتبه كل سنة ف  بدإية دورة أتتببر وينتخب إلمكتب عىل أساس إلتمثيل إلنستر

 لكل فريق. 

ي إلباب إلثالث من دستور v 3691دستور 
 
ي إلفصل 61-19)إلفصول  3691: جاء تنظيم مجلس إلنوإب ف

(، حيث يقض 
ثلثا من ذإت إلدستور بأن مجلس إلنوإب ينتخب أعضاؤه لمدة ست سنوإت ويطلق عليهم ؤسم إلنوإب، ينتخب  61

ي من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء  إلمجالس 
ر
إع إلعام إلمباشر و ينتخب إلثلث إلباف أعضاء مجلس إلنوإب باإلقبر

 بالغرف إلمهنية و ممثىلي إلمأجورين. 
ية وإلقروية  ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من إلمنتخبي    إلحرص 

إلذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة إإلنتخاب و ويبي   قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس إلنوإب و عدد إلنوإب  
 . ي
 
وط إلقابلية لالنتخاب و أحوإل إلتناف  شر

ي 
ر
ي بدإية دورة أتتببر وينتخب إلرئيس لمدة ثالث سنوإت و باف

 
ويجرى إنتخاب رئيس مجلس إلنوإب وأعضاء مكتبه ف

ي ل  كل فريق. أعضاء إلمكتب لمدة سنة وإحدة، و ينتخب إلمكتب عىل أساس إلتمثيل إلنستر
ي إلباب إلثالث من دستور 3661viدستور 

 
ي إلفصل 61-19)إلفصول  3661: جاء تنظيم مجلس إلنوإب ف

من  61(، ويقض 
إلدستور بأنه ينتخب أعضاء مجلس إلنوإب لمدة ست سنوإت ويطلق عليهم إسم إلنوإب، ينتخب ثلثا أعضاء مجلس 

ي 
ر
إع إلعام إلمباشر و ينتخب إلثلث إلباف ية وإلقروية   إلنوإب باإلقبر من لدن هيئة ناخبة تتألف من أعضاء إلمجالس إلحرص 

 بالغرف إلمهنية و ممثىلي إلمأجورين. 
 ومن لدن هيئات ناخبة تتألف من إلمنتخبي  

ويبي   قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس إلنوإب و عدد إلنوإب إلذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة وطريقة إإلنتخاب و  
وط إلقابلية لالنتخاب .  شر ي

 
 و أحوإل إلتناف

ي لكل  وينتخب مجلس إلنوإب رئيسه لمدة ثالث سنوإت وينتخب أعضاء مكتبه لمدة سنة عىل أساس إلتمثيل إلنستر
 فريق. 

ي دستور سنة 3669viiدستور 
 
ي إلباب إلثالث منه )إلفصول 3669:  تم إلتنصيص ف

 
لمان ف ( وقد تم إألخذ 66-19عىل إلبر

ي إلفصل  -بنظام إلمجلسي   )مجلس إلنوإب
منه بأنه ينتخب أعضاء مجلس إلنوإب  19مجلس إلمستشارين(، حيث يقض 

ي تىلي 
إع إلعام إلمباشر لمدة خمس سنوإت، وتنتهي عضبيتهم عند إفتتاح دورة أتتببر من إلسنة إلخامسة إلتر باإلقبر

وط إلقابل ية لإلنتخاب وأحوإل إنتخاب إلمجلس، ويبي   قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس إلنوإب ونظام إنتخابهم وشر
ي ونظام إلمنازعات إإلنتخابية. 

 
 إلتناف

ة، وذلك لما  ي دورة أبريل للسنة إلثالثة من هذه إلفبر
 
ة إلنيابية ثم ف ي مستهل إلفبر

 
وينتخب رئيس مجلس إلنوإب أوإل ف

ي لكل فريق.   تبقر منها، وينتخب أعضاء مكتب إلمجلس لمدة سنة عىل أساس إلتمثيل إلنستر
نظام إلثنائية إلمجلسية حيث عنون إلباب إلرإبع منه بالسلطة  1133تبت  دستور إلمملكة لسنة  : 1133viiiدستور 

ي عدد من إلفصول )إلفصول 
 
لمان ف يعية وتم تنظيم إلبر منه ؤىل أنه ينتخب أعضاء  91(، وينص إلفصل 96-91إلتشر

إع إلعام إلمباشر لمدة خمس سنوإت، وتنتهي عضبيتهم عن د إفتتاح دورة أتتببر من إلسنة مجلس إلنوإب باإلقبر
ي تىلي إنتخاب إلمجلس. 

 إلخامسة إلتر
وط إلقابلية لالنتخاب  ، شر ي يبي   قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس إلنوإب، ونظام إنتخابهم ومبادئ إلتقسيم إإلنتخابر

ي و قوإعد إلحد من إلجمع بي   إإلنتدإبات ونظام إلمنازعات إإلنتخابية. 
 
 وحاإلت إلتناف
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ي سنتها ينتخب رئي
 
ة إلنيابية، ثم ف ي مستهل إلفبر

 
س مجلس إلنوإب وأعضاء إلمكتب و رؤساء إللجان إلدإئمة ومكاتبها، ف

ي لكل فريق.  ة إلمذكورة، ينتخب أعضاء إلمكتب عىل أساس إلتمثيل إلنستر  إلثالثة عند دورة أبريل لما تبقر من إلفبر
لما‘ ي إلجانب إلمتعلق بمجلس إلنوإب وإلذي كما إستنادإ لما تقدم ذكره من تأطب  دستوري لبنية إلبر

 
ي سيما ف ن إلمغربر

كز عىل إلغرفة  ي  إألوىلسبقت إؤلشارة ؤىل أن حدود هذه إلدرإسة سبر ي إلنظام إلدستوري إلمغربر
برصف إلنظر عن تبت 

ي دساتب  )
 
 (، يمكن تقديم بعض إلمالحظات: 1133-3669-3691لنظام إلثنائية إلمجلسية ف

قاعدة عامة كرست إلدساتب  إلمغربية إلمتعاقبة مبدأ سيادة إألمة كمبدأ دستوري، حيث تقر مجمبع ك  :األوىلالمالحظة 
ي إلتصبيت حق 

 
لمان نيابتهم من إألمة وحقهم ف فصول إلدستور ؤىل أن إلسيادة لألمة ويستمد أعضاء مجلسي إلبر

عية إلنيابة لدى إلنائب هو إألمixشخضي إل يمكن تفبيضه ة باعتباره ممثال لها  كامتدإد لما يعرف ، ومنه فإن مصدر شر
 بالديمقرإطية إلتمثيلية. 

ي لم يستقر عىل مدة محددة  المالحظة الثانية:  لمانية فيبدو بأن إلنظام إلدستوري إلمغربر من حيث متغب  إلوإلية إلبر
إوح ما بي   ست سنوإت كما تقر بذلك دساتب  )دس

 -3691دستور -3691تور وحيدة، حيث ؤنها عبر إلدساتب   إلمتعاقبة تبر
 (.3691( وأرب  ع سنوإت )دستور  1133دستور  -3669( وخمس سنوإت )دستور3661دستور

ي ضوء القوانير  التنيظيمة3.6
 
لمان ف  : بنية الب 

ي مجال إلقوإعد إلقانونية )مبدأ تدرج
 
ي إلمرتبة إلثانية بعد إلدستور ؤستنادإ للقاعدة إلمتدإولة ف

 
ي إلقوإني   إلتنيظيمة ف

 تأبر
ية للدستور وتشكل ؤىل جانب إلنصوص إألخرى كتلة دستورية، لذلك  (،حيث ؤنها تعتبر من بي   إلنصوص إلتفسب  إلقوإني  
فإن إلقوإني   إلتنظيمية تخضع لمرإقبة دستوريتها وجببا من قبل جهاز إلقضاء إلدستوري إلذي يتبي   من مدى مطابقتها 

ي لنصوص إلدستور، عىل خالف إلقوإني   إلعادية إل
ي إل تخضع لمرإقبة دستوريتها ؤإل بعد ؤحالتها من قبل إلجهات إلتر

تر
خول لها إلدستور صالحية ذلك، ومن تم فإن مرإقبة دستورية إلقوإني   إلعادية تكون بشكل ؤختياري عكس إلقوإني   

 إلتنيظيمة. 
، وكما يتبي   إنطالق ي ي إلتاري    خ إلدستوري إلمغربر

 
ا من مضامينها إلمشار ؤليها أعاله، وبما أن إلدساتب  إلستة إلمتعاقبة ف

ي وغب  
 
وط إلقابلية لالنتخاب وحاإلت إلتناف ي ما يتعلق بتحديد عدد أعضاء مجلس إلنوإب، ونظام إنتخابهم وشر

 
تحيل ف

ها.  ي تعمل عىل تأطب 
 ذلك من إلقوإعد إلتر

ي هذ فإن
 
إ إلجنب إنطالقا من تسليط تحديد إلبنية إلعددية لمجلس إلنوإب عبر إلتجارب إلدستورية سيتم تحديدها ف

يعية بالمملكة سنة  ي تنظم عملية إنتخاب أعضا مجلس إلنوإب منذ أول إنتخابات تشر
إلضوء عىل إلقوإني   إلتنظيمية إلتر

3691 :  ، وذلك وفق إلبسط إلتاىلي

ي إلفصل إألول منه بأن مجلس إلنوإب إ3691xإلقانون إلتنظيمي لسنة 
 
ي إلقانون إلتنظيمي إلمذكور ف

لمنصوص : يقض 
ي إلفصل 

 
ي دورة  366من إلدستور من  66عليه ف

 
إع إألحادي إإلسمي ف عضوإ، يتم إنتخابهم لمدة أرب  ع سنوإت باإلقبر

، وحتر يتأبر لكل للشخص أن يكون منتخبا بمجلس xiوإحدة عن طريق إلتصبيت إلعام إلمباشر حسب إألغلبية إلنسبية
ي إلئحة إنتخابية وأ

 
ي تاري    خ إلنوإب يجب أن يكون مقيدإ ف

 
ين سنة كاملة ف ن يكون قد بلغ من إلعمر خمسا وعشر

إع  .xiiإإلقبر
: ينص إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق بتأليف مجلس إلنوإب ونظام إنتخاب أعضائه بأن 3691xiiiإلقانون إلتنظيمي لسنة 

ي  61ينتخبون عن طريق إلتصبيت إلعام إلمباشر و  61عضوإ منهم  161مجلس إلنوإب يتألف من 
 
 نطاق تنتخبهم ف

تنتخبهم إلهيئات إإلنتخابية ألعضاء غرف إلفالحة  91إلعماإلت وإألقاليم هيئة متألفة من أعضاء إلمجالس إلجماعية و 
، وقد حدد xv،وينتخب إلنوإب لمدة ست سنوإتxivوإلصناعة إلتقليدية وإلتجارة وإلصناعة إلعرصية وممثىلي إلمأجورين

ين سنة كاملة يوم تاري    خ إلقانون إلتنظيمي إلمذكور سن إلمنتخبي   عىل ي خمس وعشر
 
 مستوى مجلس إلنوإب ف

إع  .xviإإلقبر
ينتخبون عن طريق إلتصبيت إلعام  399عضوإ منهم  196: يتألف مجلس إلنوإب من 3699xviiإلقانون إلتنظيمي لسنة 

عضاء إلغرف تنتخبهم  إلهيئات إإلنتخابية أل  11تنتخبهم هيئة متألفة من أعضاء إلمجالس إلجماعية و  64إلمباشر و
أعضاء منتخبون من طرف هيئة متألقة من ممثىلي  4إلفالحية وإلغرف إلتجارية  وإلصناعية وغرف إلصناعة إلتقليدية و 

ين سنة كاملة تحتسب عىل أساس إلتقبيم إلميالدي يوم تاري    خ xviiiإلمأجورين ي خمس وعشر
 
شحي   ف

،وقد حدد سن إلمبر
إع  .xxمدة أرب  ع سنوإت، وينتخب إلنوإب إلذين سبق ذكرهم لxixإإلقبر

عضوإ ينتخبون بالتصبيت إلعام إلمباشر عن طريق  113: يتألف مجلس إلنوإب من 3669xxiإلقانون إلتنظيمي لسنة 
ي دورة وإحدة

 
إع إلفردي باألغلبية إلنسبية ف شح إلنتخابات مجلس إلنوإب أن يكون ناخبا xxiiإإلقبر ي من يبر

 
ط ف ، ويشبر

إع عن  ي تاري    خ إإلقبر
 
ي خمس سنوإتxxiiiسنة شمسية كاملة 11وأإل يقل سنه ف

 
 .xxiv. وذلك لوإلية برلمانية تحدد ف

إع إلعام إلمباشر  عن طريق  113:  يتألف مجلس إلنوإب من 1111xxvإلقانون إلتنظيمي لسنة  عضوإ ينتخبون باإلقبر
وط إلتالية:  إع بالالئحة وفق إلشر  1ألحكام إلمادة  عضوإ ينتخبون عىل صعيد إلدوإئر إإلنتخابية إلمحدثة طبقا  163إإلقبر
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؛  ي حسب قاعدة أتبر بقية  11من إلقانون إلتنظيمي ؛ يجرى إإلنتخاب بالتمثيل إلنستر ي
عضوإ ينتخبون عىل إلصعيد إلوطت 

ي وإذإ تعلق إألمر بانتخاب 
ي حالة إنتخاب جزب 

 
، غب  أنه ف ودون  إستعمال طريقة مزج إألصوإت وإلتصبيت إلتفاضىلي

ي دورة وإحدةعضو وإحد يباشر إإلنتخاب بالتصب 
 
شيح xxviيت إلعام باألغلبية إلنسبية ف . و بخصوص إلسن إلمحدد للبر

وكذلك عىل نفس إلمدة إلمحددة للوإلية  3669فقد أبقر هذإ إلقانون عىل إلسن إلذي حدده إلقانون إلتنظيمي لسنة 
لمانية.   إلبر

إلنتخابهم فإن هذإ إلقانون إلتنظيمي : بخصوص عدد أعضاء مجلس و إلسن إلمحدد 1119xxviiإلقانون إلتنظيمي لسنة 
ي  13.69لم يغب  من إلبنية إلعددية إلمكونة لمجلس إلنوإب بموجب إلقانون إلتنظيمي رقم 

 
وأبقر عىل إلعدد إلمذكور ف

. وكذلك عىل نفس مدة إلوإلية xxviiiإلقانون إلسالف إلذكر بل جاء بتعديالت جديدة عىل مستوى أبوإب أخرى

 xxixإلمحددة بموجب إلدستور
:  عمل إلقانون إلتنظيمي إلمذكور  عىل ؤضافة باب عاشر مكرر عنون بالترصي    ح 1114xxxإلقانون إلتنظيمي لسنة 

بالممتلكات، ولم يغب  من حيث طبيعة إلبنية إلعددية لألعضاء إلمنتخبي   عىل مستوى مجلس إلنوإب، وكذلك نفس 
ي خمس سنوإت

 
لمانية إلمحددة ف  .xxxiمتغب  إلوإلية إلبر

إع إلعام إلمباشر عن طريق  163: يتألف مجلس إلنوإب من xxxii 1133لتنظيمي لسنة إلقانون إ عضوإ ينتخبون باإلقبر
 : إع بالالئحة ويتوزعون كما يىلي

عضوإ ينتخبون عىل صعيد إلدوإئر إإلنتخابية إلمحلية إلمحدثة طبقا ألحكام  113إإلقبر
سم دإئرة إنتخابية وطنية تحدث عىل صعيد ترإب عضوإ ينتخبون بر  61من إلقانون إلتنظيمي إلمذكور،  1إلمادة 
 إلمملكة. 

، غب   ي حسب قاعدة أتبر بقية ودون إستعمال طريقة مزج إألصوإت وإلتصبيت إلتفاضىلي يجرى إإلنتخاب بالتمثيل إلنستر
ي و ؤذإ تعلق إألمر بانتخاب عضو وإحد، يجرى إإلنتخاب بالتصبيت إلعام باألغلبية إل

ي حالة إنتخاب جزب 
 
ي أنه ف

 
نسبية ف

شح لمجلس إلنوإب بل xxxiiiدورة وإحدة .  وتجدر إؤلشارة ؤىل أن إلقانون إلتنظيمي إلمذكور لم يحدد سنا معينا للبر

ي مجلس إلنوإب بأن يكون ناخبا و متمتعا بحقوقه إلمدنية 
 
شح للعضبية ف ي كل من يبر

 
ط ف إتتق   بأنه يشبر

 .xxxv، وذلك لمدة خمس سنوإتxxxivوإلسياسية

: جدير بالذكر بأن إلقانون إلتنظيمي إلمذكور لم يعمل كذلك عىل تعديل إلبنية xxxvi 1139لسنة إلقانون إلتنظيمي 

 بتغيب  و تتميم موإد أخرى
و كذلك إؤلبقاء عىل نفس مدة إلوإلية  xxxviiإلعددية إلمكونة لمجلس إلنوإب بل ؤتتق 

 إلمحددة بموجب إلدستور. 
ي ؤطار تنظيم مضامي   

 
إلقوإني   إلتنظيمية إلسالفة إلذكر يمكن تضمي   مجموعة من إلمعطيات وإستنادإ  لما تقدم ذكره ف

ي إلجدول إلتاىلي حتر يسهل علينا تقديم مجموعة من إلمالحظات بشأنها و ذلك وفق إلصيغة إلتالية. 
 
 ف
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ي إلقوإني   إلتنظيمي بناء عىل إلمعطيات إلمإلمصدر: تركيب إلباحث 
 
 ومأ ؤليها ف

 
ي إلجدول إلتفصيىلي رقم )

 
(، و إلذي يحاول أن يبي   جانبا من تطور إلبنية إلعددية لمجلس 3بناء عىل إلمعطيات إلوإردة ف

ي يتشكل منها يمكن تقديم إلمالحظات إلتالية: 
كيبة إلتر ي و كذلك تحديد طبيعة هذه إلبر  إلنوإب إلمغربر

ؤىل  3691يظهر من خالل إلمعطيات إلمشار ؤليها من حيث إلبنية إلعددية لمجلس إلنوإب منذ سنة   :األوىلالمالحظة 
ي إلقوإني   

 
، بل ف إع إلعام إلمباشر ي جميع إلوإليات إألعضاء)إلنوإب( إلذين يتم إنتخابهم عن طريق إإلقبر

 
أنه إل يضم ف

إع إلمباشر  و  61ط يوجد فق  3691إلتنظيمية لمجلس إلنوإب لسنة  عضوإ  61عضوإ يتم إنتخابهم عن طريق إإلقبر
عضوإ تنتخبهم  91آخرين تنتخبهم عىل صعيد إلعماإلت و إألقاليم هيئة منتخبة عن أعضاء إلمجالس إلجماعية، و 

 إلهيئات إلمنتخبة عن أعضاء  إلغرف إلفالحية وإلتجارة و إلصناعة إلعرصية و ممثىلي إلمأجورين. 

عضوإ بالتصبيت  399حيث يتم إنتخاب  3699الحظة يمكن أن تدرج بالنسبة للقانون إلتنظيمي لسنة ونفس إلم 
، و  عضوإ تنتخبهم إلهيئات  11عضوإ يتم إنتخابهم من قبل هيئة  متألفة من أعضاء إلمجالس إلجماعية، و 64إلمباشر

أعضاء منتخبون من  4إلصناعة إلتقليدية، و  إإلنتخابية ألعضاء إلغرف إلفالحية وإلغرف إلتجارية  و إلصناعية وغرف
 طرف هيئة متألقة من ممثىلي إلمأجورين. 

ي  
ي يتكون منها مجلس إلنوإب إلمنتخب خالل سنتر

ي  3699و  3691وترجع هذه إلتوليفة إلمتنوعة إلتر
بالنظر ؤىل تبت 

 إلمملكة لخيار  إلغرفة إلوإحدة  دون ما يعرف بالثنائية إلمجلسية. 
يعية لسنة   نية: المالحظة الثا إعتماد نمط إلدإئرة   1139و 1133و  1119و  1111يالحظ عىل مستوى إلوإلية إلتشر

يعية إلسابعة وإلثامنة  إلوطنية، حيث ؤنه تم إنتخاب ثالثي   مقعدإ من مجمبع إلمقاعد إلمخصصة خالل إلوإلية إلتشر

 3691إلنوإب ونظام إنتخابهم منذ : تحديد إلبنية إلعددية ألعضاء مجلس 1 إلجدول رقم 

إلقانون 
 إلتنظيمي 

عدد 
 إألعضاء

سن 
شيح  إلبر

مدة 
 إلوإلية

 نظام إإلنتخاب إلمعتمد

 6 سنة 13 366 3691
 سنوإت

ي دورة وإحدة عن طريق إلتصبيت إلعام إلمباشر 
 
إع إألحادي إإلسمي  ف إإلقبر

 حسب إألغلبية إلنسبية

 
3691 

 
161 

61  
 سنة 13

 
9 

 سنوإت

 إلتصبيت إلعام إلمباشر 
ي نطاق إلعماإلت و إألقاليم هيئة متألفة من أعضاء إلمجالس إلجماعية 61

 
 تنتخبهم ف

تنتخبهم إلهيئات إإلنتخابية ألعضاء غرف إلفالحة و إلصناعة إلتقليدية و إلتجارة  91
 وإلصناعة إلعرصية و ممثىلي إلمأجورين

 
 
3699 

 
196 

399  
 

 سنة 13

 
6 

 سنوإت

 إلتصبيت إلعام إلمباشر 
 تنتخبهم هيئة متألفة من أعضاء إلمجالس إلجماعية 64
تنتخبهم إلهيئات إإلنتخابية ألعضاء إلغرف إلفالحية وإلغرف إلتجارية  و  11

 إلصناعية وغرف إلصناعة إلتقليدية
 أعضاء منتخبون من طرف هيئة متألقة من ممثىلي إلمأجورين 4

 3 سنة 11 113 3669
 سنوإت

ي دورة 
 
إع إلفردي باألغلبية إلنسبية ف إلتصبيت إلعام إلمباشر عن طريق إإلقبر

 وإحدة
 3 سنة 11 163 113 1111

 سنوإت
ي حسب قاعدة  إع بالالئحة بالتمثيل إلنستر

إع إلعام إلمباشر  عن طريق إإلقبر إإلقبر
 إلتفاضىلي أتبر بقية ودون  إستعمال طريقة مزج إألصوإت و إلتصبيت 

ي   11  
 ينتخبون عىل إلصعيد إلوطت 

ي إلقانون إلتنظيمي لسنة  1119
 
كيبة إلوإردة ف  1111إلحفاظ عىل نفس إلبر

ي إلقانون إلتنظيمي لسنة  1114
 
كيبة إلوإردة ف  1111إلحفاظ عىل نفس إلبر

 
1133 

 

163 113  
 

 سنة 34

 
 
3 

 سنوإت

إع  إع إلعام إلمباشر عن طريق إإلقبر ي حسب قاعدة إإلقبر بالالئحة، وبالتمثيل إلنستر
 أتبر بقية ودون إستعمال طريقة مزج إألصوإت وإلتصبيت إلتفاضىلي 

 ينتخبون برسم دإئرة إنتخابية وطنية تحدث عىل صعيد ترإب إلمملكة 61
 

ي إلقانون إلتنظيمي لسنة  1139
 
كيبة إلوإردة ف  1133إلحفاظ عىل نفس إلبر
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ي مجموعها 
 
ي بلغت ف

يعيت 113إلتر ة فقد خصص لالئحة إلوطنية مقعدإ، أما بخصوص إلوإليتي   إلتشر ي   إلتاسعة وإلعاشر
إع من أصل  61مقعدإ للشباب من كال إلجنسي   إلبالغي   من إلعمر  11مقعدإ خصصت منها  61 ي تاري    خ إإلقبر

 
 163سنة ف

 مقعدإ إلمكونة لمجلس إلنوإب. 
لمان .6  تطور السلط الدستورية للب 

ي هذإ إلجانب مقاربة تطو إلسلط إلدستورية إلم
 
لمان من خالل قرإءة عمودية لمختلف دساتب  سنحاول ف سندة للبر

ة 3.1) 1133ؤىل غاية  إلدستور إلسادس للمملكة لسنة  3691إلمملكة أي منذ سنة  (، ثم إلعمل عىل مقاربة هذه إألخب 
ي أتدنا فيها بأننا سنقترص فقط  عىل إلغرف

إما منها بتحديد إلجانب إلمتعلق بمعالجة هذه إلمساهمة و إلتر  إألوىلة إلبر 
)مجلس إلنوإب(( دون إلغرفة إلثانية، ومن تم فإن هذإ إلتحليل سينطلق عبر تسليط إلضوء عىل مختلف إألنظمة 

 (.1.1إلدإخلية إلمحددة لقوإعد عمل و إشتغال عمل إلمجلس وعالقاته بمختلف إلمؤسسات إلدستورية إألخرى)
ي الدستور. 3.6

 
لمان ف  : سلط الب 
ي ؤطار 

 
عالقته بالسلط، ذلك إؤلطار إلمرجىعي إألسم إلذي يحدد صالحية كل سلطة معينة، و يحدد يعتبر إلدستور ف

ي 
 
لمان ف مجاإلت إختصاصها و تدخلها، وحيث ؤن إلحدود إلموضوعية لهذإ إلجزء من إلدرإسة يرتبط بتحديد سلط إلبر

ل ي ضوء إلسلط إلدستورية إلمخولة للبر
 
ي سيتم ف مان سيتم وفق ما يىلي مع مرإعاة ضوء إلدستور، فإن إلتقسيم إلمنهجر

ت بها كل مرحلة دستورية عىل حدة.  ي تمب  
 إلخصوصية إلتر

يعية3.3.6  : الوظيفة التشر
لمانات منذ إلسنوإت  ي تختص بها إلبر

ي    ع من بي   إلمجاإلت إلتقليدية إلتر لمان، وقد إرتبط  إألوىليعتبر إلتشر لظهور إلبر
لمان بوجود هذه إلوظيفة باؤلضافة  ي تعتبر كذلك من إلوظائف إلتقليدية. وجود إلبر

 لمرإقبة أعمال إلحكومة إلتر
ي يمارسها 

يعية إلتر ي ؤطار مقاربته للقوإني   إلمجسدة للوظيفة إلتشر
 
وعالقة بالتجربة إلمغربية، فقد مب   أحد إلباحثي   ف

ي يحددها إلدستور وقد أ 
ي مجاإلت إختصاصاته إلتر

 
ي تصدر عنه ف

لمان من خالل إلقوإني   إلتر تد بأنها إل تتخذ شكال إلبر
 إلتنظيمية؛إلنظام إلدإخىلي لمجلسي 

وإحدإ بل يمكن إلتميب   فيها بي   ستة أنوإع أساسية: إلقوإني   إلعادية؛إلقوإني  
لمان؛ قوإني   إلمالية؛قوإني   إؤلطار؛إلقوإني   إلدستورية؛إلقوإني   إؤلتفاقية  .38إلبر

لمان بموجب نص رصي    ح إلقوإني   إلعادية: تتمب   إلقوإني   إلعادية بصفة  .3 ي يختص بها إلبر
خاصة  كونها تلك إلقوإني   إلتر

ي تتم إؤلشارة ؤليها بموجب فصول أخرى متفرقة من 
ي إلدستور و إلذي يحدد مجاإلت إلقانون، و تلك إلنصوص إلتر

 
ف

ل ي هذإ إلجانب سنقترص فقط عىل مجال إلقانون إلمحدد بموجب إلدستور للبر
 
مان دون إلدستور، وتجاوزإ لإلطناب ف

ي يمكن أن تشمل بدرإسة أخرى متعمقة بعد تطور هذه إلمقالة. 
 إلفصول إألخر وإلتر

ي مجال إلقانون وجذير بالذكر بأن 
 
لمان ف يىعي للبر لذلك فإن إلدساتب  إلمغربية عملت عىل تحديد مجاإلت إلتدخل إلتشر
ع إلدستوري خالل دستور  مجاإلت إلقانون قد توسعت خالل كل تجربة دستورية بالمغرب،    ويالحظ بأن إلمشر

 . 39قد وسع من مجاإلت إلقانون بشكل ممب   عن إلتجارب إلدستورية إألخرى إلسابقة 1133إلمملكة لسنة 

ي إلمرتبة  .1
 
ي ف

ة من حيث درجتها حيث تأبر إلقوإني   إلتنظيمية: تعتبر إلقوإني   إلتنظيمية نصوصا قانونية ذإت أهمية كبب 
ي ينص عليها إلدستور، وتخضع وجببا لمرإقبة  إلثانية بعد إلدستور و تعتبر 

ية للمقتضيات إلتر بمثابة نصوص تفسب 
ي تتبي   مدى مطابقتها للدستور. 

 إلقضاء إلدستوري) إلمحكمة إلدستورية( إلتر

ي 
 
ي فإن عدد إلقوإني   إلتنظيمية قد ؤختلف من حيث بنيتها إلعددية، حيث ؤنه جاء ف وعبر إلتاري    خ إلدستوري إلمغربر

ي دستور 16تسعة ) 3691ة دستور سن
 
ي دستور 14ثمانية ) 3691( قوإني   تنظيمية، و ف

 
جاء  3691( قوإني   تنظيمية، وف

ي حي   14فقد تضمن ثمانية ) 3661( قوإني   تنظيمية، أما بالنسبة لدستور 19إلتنصيص عىل سبعة )
 
( قوإني   تنظيمية، ف

ي جاءت بأتبر عدد من إلقوإني    1133(قوإني   تنظيمية، ليبقر دستور 16تسعة ) 3669تضمن دستور 
إلوثيقة إلتر

ين ) ي ؤثني   وعشر
 
ي حددت ف

( قانونا تنظيميا مع إؤلشارة ؤىل أن إلقانون إلتنظيمي إلمنصوص عليه 11إلتنظيمية وإلتر
( قوإني   تنظيمية وذلك بناء عىل قرإر إلمجلس 11فقد تم تقسيمه ؤىل ثالثة ) 1133من دستور  363بموجب إلفصل 

 .40ي  إلصادر بهذإ إلخصوصإلدستور 

ي يقوم باعدإها كل مجلس  .1
لمان تلك إلوثيقة إلتر لمان: يعتبر إلنظام إلدإخىلي لمجلسي إلبر إلنظام إلدإخىلي لمجلسي إلبر

لمان و إلذي يعتبر مرجعا قانونيا محددإ لقوإعد عضبية و سب  وعمل مجلس إلنوإب أو مجلس  من مجلسي إلبر
ي هذإ إلسياق إل 41إلمستشارين

 
ي قد عمل خالل ، وف بد من إؤلشارة و كما تم ؤقرإر ذلك سابقا بأن إلنظام إلدستوري إلمغربر

ي حالة وجود 
 
إلمحطات إلدستورية إلستة ؤما عىل إلعمل بنظام إلغرفة إلوإحدة أو نظام إلثنائية إلمجلسية حيث ؤنه ف

ي إلجزء
 
ي من إلورقة من مقاربة مختلف  غرفة وإحدة فإننا نكون أمام نظام دإخىلي وإحد، و ستسمج لنا إلفرصة ف

إلثاب 
 . ي ي إلمغربر ي عرفتها إلتاري    خ إلنيابر

 إألنظمة إلدإخلية إلتر

لمان إل يمكن إلعمل به بعد إلتصبيت عليه من قبله، ؤإل بعد  كما ؤنه إلبد من إؤلشارة ؤىل أن إلنظام إلدإخىلي لمجلسي إلبر
ي بعدم مخالفت

 .42ه ألحكام إلدستورأن يوإفق عليه إلقضاء إلدستوري إلمختص و يقض 
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ي إلمغرب منذ إلتجربة  .6
 
لمان ف ي خص بها أيضا إلبر

يعية إلتر ي    ع إلماىلي من بي   إلمجاإلت إلتشر
قوإني   إلمالية:يعتبر إلتشر

ي إلفصل  3691حيث ؤن دستور إلمملكة لسنة  إألوىلإلدستورية 
 
نصا  3691-3691، بينما دستوري 31قد أشار لذلك ف

ي إلفصل 
 
ي إلفصل  3661، ودستور 66عليه ف

 
ي إلفصل 66قد أشار له ف

 
 1133، بينما دستور 3669بموجب دستور  31، وف

ي إلفصل 
 
 منه. 93قد نص عليه ف

ي إلميادين قوإني   إؤلطار:تعتبر قوإني   إؤلطار تلك إلقو  .3
 
ي تضع ؤطارإ عاما لألهدإف إألساسية لنشاط إلدولة ف

إني   إلتر
لمان صالحية إلتصبيت عليها باؤلضافة للمجاإلت  ي خول إلدستور للبر

إإلقتصادية وإإلجتماعية وإلبيئية و إلثقافية. وإلتر
 إألخرى إلسالفة إلذكر. 

إل ينصان عليها، ومن ثمة فهي آلية  3691و  3691و  3691وبخصوص قوإني   إؤلطار فحري بالذكر ؤىل أن دستور 
 .1133ودستور  3669و دستور  3661مستحدثة بموجب دستور سنة 

لمان كما أشار لذلك أحد إلباحثي   بأنها تلك إلصالحية إلمتاحة  .9 إلقوإني   إلدستورية: تتمثل هذه إؤلمكانية إلمتاحة للبر
ي 
 
لمان سوإء بمبادرة منه أو ؤستجابة لطلب إلملك ف  .43 مرإجعة إلدستورللبر

ي فإننا نجد بأن دستور  لمان حق إلتقدم بطلب  3691وبالعودة للتاري    خ إلدستوري إلمغربر قد خول للوزير إألول وللبر
إح مرإجعة إلدستور من قبل مجلس إلنوإب  3691، ودستور 44مرإجعة إلدستور قد خول لمجلس إلنوإب ؤمكانية ؤقبر

ي أعضائه عىل تقديم إإل
إحبعد إتفاق ثلت  ، 46قد خص هذه إلمبادرة للملك و لمجلس إلنوإب 3691، بينما دستور 45قبر

، وأعظي 47فقد خول للملك و لمجلس إلنوإب حق إتخاذ إلمبادرة قصد مرإجعة إلدستور 3661وبخصوص دستور 
 ، أما 48حق إتخاذ إلمبادرة قصد مرإجعة إلدستور للملك و لمجلس إلنوإب ومجلس إلمستشارين 3669بموجب دستور 

فقد خصص حق إتخاذ إلمبادرة لمرإجعة إلدستور للملك ولرئيس إلحكومة و لمجلس إلنوإب ومجلس  1133دستور 
ي دستور 49إلمستشارين

 
ي هذإ إلدستور تشبه تلك إلوإردة ف

 
حيث كان أيضا  3691، ويالحظ بأن هذه إلصياغة إلوإردة ف

 للوزير إألول حق إلتقدم بطلب مرإجعة إلدستور. 

ي يتم بموجبها إلموإفقة عىل إإلتفاقيات إلدولية بموجب إلقوإني   إؤلت .9
فاقية: تعتبر إلقوإني   إإلتفاقية تلك إلقوإني   إلتر

لمان بعد إلمصادقة عليها من طرف جاللة إلملك طبقا للفصل  .  1133من دستور إلمملكة لسنة  33قانون من قبل إلبر

ي جاء بها  د
وذلك بالنظر ألهمية إلقانون إلدوىلي إلذي تمت   1133ستور ويعتبر هذإ إلمجال من إلمجاإلت إلجديدة إلتر

ي تصدير إلدستور و إلذي يعتبر جزءإ إل يتجزأ من إلدستور. 
 
 إؤلشارة ؤليه ف

لمان دور إلموإفقة عىل إلمعاهدإت  ي هذإ إلمجال خالل إلدساتب  إلسابقة حيث كان للبر
 
لمان ف ي تدخل إلبر

لكن هذإ إل يلىع 
تب عنها تكاليف  ي تبر

ي إلدساتب  إلسابقة يوقع عىل إلمعاهدإت و يصادق عليها إلتر
 
تلزم مالية إلدولة، حيث ظل إلملك ف

ي أشب  لها
 .50وإل تستثت  منها ؤإل إلمعاهدإت إلتر

 : الوظيفة الرقابية6.3.6
لمان و تتم ممارستها وفق مجموعة من إألدوإ ي يضطلع بها إلبر

ي تعتبر إلوظيفة إلرقابية ؤحدى إلمهام إألخرى إلتر
ت إلتر

ة وتحدد طرق  ي هذه إألخب 
 
يسمح بها إلدستور وإلقوإني   ذإت إلصلة، وقد تفصل إألنظمة إلدإخلية للمجالس إلنيابية ف

ي تمب   ما بي   وسائل 
، وإلتر ي تقدم بها إلفقه وعموم إلباحثي  

إت إلتر ي بعض إلتمييب  
 
ومسطرة إلقيام بها، وحتر إل نخوض ف
تب عنها مسؤولية إلحكومة  ي هذإ إلجانب سنقترص رقابة تبر

 
تب عنها مسؤولية إلحكومة. حيث ف و وسائل أخرى إل تبر

 . ي لمان عبر إلتاري    خ إلدستوري إلمغربر ي  يقوم بها إلبر
 عىل معالجة بعض إلجوإنب ذإت إلطبيعة إلرقابية إلتر

ي كل  3691 -3691 -3691وبالعودة لدساتب  إلمملكة لسنة  
 
أسببع ألسئلة أعضاء نجده قد أشار ؤىل أنه تخصص جلسة ف

لمان و أحببة إلحكومة ع إلدستور 51إلبر ي دساتب  إلمملكة بأن إلمشر
 
، ويالحظ من خالل مقتضيات إلفصول إلثالثة ف

إتتق  فقط بالتنصيص عىل تخصيص جلسة أسبوعية لتوجيه إألسئلة ألعضاء إلحكومة وأجببة إلحكومة، دون تحديد 
ي إلرد عىل هذ

 
 ه إألسئلة. مدة زمنية تقيد إلحكومة ف

ي دستوري  
 
ع إلدستوري قد إستدرك ذلك ف بتحديد مدة زمنية محددة لكي تدىلي  3669و  3661لكن يالحظ بأن إلمشر

إلحكومة بأجببتها عىل إألسئلة إلمحالة ؤليها من قبل أعضاء مجلس إلنوإب، عبر إلتنصيص بأنه يجب أن تدىلي إلحكومة 
ين يوما إلتالية ؤلحالة  . 52إلسؤإل ؤليها بجوإبها خالل إلعشر

ي سنة 
 
ع إلدستوري ف قد إختلفت عن ما عرفته إلدساتب  إلخمسة حيث يالحظ  1133بينما يظهر أن فلسفة إلمشر

ي دساتب  
 
ع إلدستوري بنفس مضامي   إلفصول إلوإردة ف و ؤلحاقة إلفقرة  3669-3661-3691-3691-3691إحتفاظ إلمشر

ي يجب أن
ة  إلمحددة للمدة إلزمنية إلتر تدىلي خاللها إلحكومة بأجببتها عىل أسئلة أعضاء مجلس إلنوإب، بالفصل  إألخب 

تتعلق بتخصيص  1133من دستور  41، و ؤضافة فقرة جديدة حلت محل هذه إلفقرة بالفصل 1133من دستور  311
حات إلقوإني   ومن بينها تلك إلمقدمة من قبل إلمعارضة، وكأن 

ي إلشهر لدرإسة مقبر
 
ذلك بمثابة يوم وإحد عىل إألقل ف

ورة  إلقيام بالمعارضة  ي بالرص 
لمان إليعت  لمانية، وأن وجود إلمعارضة بالبر ؤشارة لتقبية إألدوإر إلدستورية للمعارضة إلبر
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يعا ومقاربة ودبلوماسية  ة عليها أن تضطلع بكامل أدوإرها إلدستورية تشر إلسياسية تجاه إلحكومة، بل ؤن هذه إألخب 
 .53برلمانية

ي  1133من دستور 311مقتضيات إلفصل  ويظهر بناء عىل
 
ي وردت ف

ع إلدستوري إحتفظ بنفس إلمقتضيات إلتر بأن إلمشر
لمان، وتحديد مدة إؤلدإلء  3669و 3661دستوري  من حيث تخصيص جلسة أسبوعية ألسئلة أعضاء مجلسي إلبر

ين يوما إلموإلية ؤلحالة إلسؤإل ؤليها. مع ؤضافة جلسة شهرية تت علق بتقديم إألجببة عن إألسئلة بالجوإب خالل إلعشر
إلمتعلقة بالسياسة إلعامة من قبل رئيس إلحكومة عىل أن تقدم إألجببة خالل إلثالثي   يوما إلموإلية ؤلحالة إألسئلة ؤىل 

 رئيس إلحكومة. 
 :  تقييم السياسات العمومية1.3.6

ي أوكلت مهمة 
ي عدد كبب  من إلتجارب يعتبر تقييم إلسياسات إلعمومية من بي   إؤلختصاصات إلتر

 
لمان ف إلقيام بها للبر

لمانية إلمقارنة، ؤإل أنه وبالنسبة للتجربة إلفرنسية لم يتم إلتنصيص عىل ذلك ؤإل سنة  بعد إلتعديل إلدستوري  1114إلبر
لمان يصوت عىل إلقانون ويرإقب إلعمل إلحكومي ويقيم 16بموجب إلفصل 3634عىل دستور  منه، حيث أصبح إلبر

 ات إلعمومية. إلسياس
وتجدر إؤلشارة ؤىل أن مسألة تقييم إلسياسات إلعمومية بالجمعية إلوطنية إلفرنسية أضحت عملية مؤسساتية، حيث أن 
هيكلة إلجمعية إلوطنية إلفرنسية بموجب نظامها إلدإخىلي تنص عىل ما يعرف بلجنة تقييم و مرإقبة إلسياسات 

 إلعمومية. 
ي جاء بها دستور إلمملكة لسنة وبالعودة للتجربة إلمغربية، يعت

، 1133بر تقييم إلسياسات إلعمومية من إلمستجدإت إلتر
لمان عىل إلقوإني   ويرإقب عمل إلحكومة و يقيم إلسياسات  91بموجب إلفصل  ي بأنه "يصوت إلبر

منه حيث يقض 
ي إلفصل 

ي فقرته إلثانية بأنه "تخصص جلسة سنبية 313إلعمومية"،كما يقض 
 
لمان  من ذإت إلدستور ف من قبل إلبر

، إلجوإنب إلمسطرية و 1139لمناقشة إلسياسات إلعمومية و تقييمها". وقد حدد إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 
ي تخول لمجلس إلنوإب صالحية ممارسة هذه إلوظيفة إلدستورية

 .54إؤلجرإئية إلتر
 :  الوظيفة الدبلوماسية 2.3.6

مبدأ إلعام ؤحدى إألدوإر إلجوهرية إلمنوطة برئيس إلدولة وإلحكومة، حيث يعتبر تعتبر إلوظيفة إلدبلوماسية من حيث إل
ي 
ي مجال إلدبلوماسية وإلسياسة إلخارجية للمملكة باعتباره رئيسا للدولة، ويأبر

 
جاللة إلملك من بي   إلفاعلي   إلرئيسي   ف
لمان.   بعده إلفاعلون إآلخرون كالحكومة وإلبر

ي مجال
 
لمان ف أشار من خالل إلحقوق إلدستورية إلمخولة  1133إلدبلوماسية فإن دستور إلمملكة لسنة  وعالقة بدور إلبر

لمانية للدفاع عن إلقضايا إلعادلة للوطن  ي إلدبلوماسية إلبر
 
ي إلمساهمة إلفعلية ف

 
لمانية ؤىل دورها ف للمعارضة إلبر

 .55ومصالحه إلحيبية
ي إلمجال إلدب

 
ي ف

لماب  ، إلبعثات وإلزيارإت إلمتبادلة عىل مستوى إلمنظمات و ومن إلمخرجات إلفعلية للدور إلبر لوماسي
ي 
لمانية إلدولية وإلقارية، كما أن تمثيل أعضاء مجلس إلنوإب عىل مستوى إلشعب إلوطنية إلدإئمة إلتر إإلتحادإت إلبر

ة ، باؤلضافة ؤىل تشكيل ما يعرف بمجموعات إلصدإقة وإألخو 56تمثل إلمجلس عىل مستوى إلمنظمات إلمذكورة
لمانية مع برلمانات إلدول إلشقيقة وإلصديقة  .57إلبر

ي ضوء األنظمة الداخلية لمجلس النواب .1
 
 الممارسة النيابية ف

لمان جزءإ إل يتجزأ من إلكتلة إلدستورية للمملكة، وذلك بالنظر لكونها تخضع  تعتبر إألنظمة إلدإخلية لمجلسي إلبر
 .58ستوري إلذي يتأتد من مطابقة مضمونهما للدستورللمرإقبة إلوجببية إؤللزإمية من قبل إلقضاء إلد

ي مقتضيات إلنظامي   إلدإخليي   للمجلسي   )مجلس 
 
ورة مرإعاة إلتناسق وإلتكامل ف وقد أتد دستور إلمملكة عىل رص 

، وحيث ؤن إلحدود إلموضوعية لهذه  -إلنوإب ي
لماب  مجلس إلمستشارين(، وذلك ضمانا وتحقيقا لنجاعة إلعمل إلبر

ستقترص فقط عىل مجلس إلنوإب دون مجلس إلمستشارين، ومن تم سنحاول مقاربة مجمبع إألنظمة إلدإخلية إلدرإسة 
ي إلدستوري للمملكة.  ي عبر إلتاري    خ إلنيابر  لمجلس إلنوإب إلمغربر

 ، ي لمان إلمغربر ي عرفها إلبر
ي مختلف إألنظمة إلدإخلية إلتر

 
وحيث ؤنه يصعب تقديم طبيعة ممارسة إلوظائف إلنيابية ف

ي تتعلق 
ي يحدد مجموعة من إلقوإعد إلتر

فإنه يمكن إؤلشارة بصفة عامة ؤىل أن إلنظام إلدإخىلي يعتبر بمثابة نظام قانوب 
ي إلمكونات 

ر
بأهلية إلنوإب وعدمها وكيفية تكبين وتشكيل مكتب مجلس إلنوإب وتحديد إختصاصاته، باؤلضافة لباف

لمانية إلدإئمة وتكبين إألخرى كالفرق )إلكتل( وإلمجموعات إلنيابية وإلتع يينات،  باؤلضافة لتحديد عدد إللجان إلبر
ي تندرج  ضمن 

مكاتبها، وتنظيم جدول أعمال إلمجلس  وعقد إلجلسات إلعامة وتدبب  مناقشاتها وكيفية إلتصبيت، وإلتر
ها.  ي تحدد قوإعد سب  أجهزة إلمجلس و كيفيات سب 

 إلمبادئ إلعامة إلتر
يعية عبر تحديد كيفيات كما ينظم كذلك إإلختصاصات    إلجوهرية للمجلس بتحديد كيفيات ممارسة إلوظيفة إلتشر

ي إللجان أو إلجلسة إلعامة، ومسطرة درإسة 
 
حات ومشاري    ع إلقوإني   ومناقشتها وإلتصبيت عليها سوإء ف

درإسة مقبر
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لمان،  باؤلضافة ؤىل تنظيم إلعالقة مابي   ومناقشة قانون إلمالية وإلتصبيت عليه...، وكذإ إلعالقة مع إلغرفة إلثانية بالبر
ي إلمؤسسات إلدستورية. 

ر
 إلحكومة ومجلس إلنوإب، وعالقته بباف

ها، وإلتنصيص عىل  ي تنظم عالقة  مجلس إلنوإب ببعض إلمؤسسات وغب 
باؤلضافة ؤىل إلمقتضيات إلخاصة إلتر

ي تتعلق 
. إألخالقيات إلعامة إلمؤطرة لسلوك أعضاء إلمجلس وإلمقتضيات إلتر  بمرإجعة إلنظام إلدإخىلي

:   3691وبالعودة للحديث عن إألنظمة إلدإخلية لمجلس إلنوإب، فيمكن تقديمها منذ سنة   كما يىلي

  ي مجموعها عىل  3691إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة
 
 مادة؛ 311،يتضمن ؤثنا عشر بابا  تحتوي ف

  ؛3691إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

  ي دورة أتتببر إلقانون إلدإخىلي
 
ي مجموعه عىل 3699 لمجلس إلنوإب إلمصادق عليه ف

 
 مادة؛ 313، يحتوي ف

  ؛3643إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

   يحتوي عىل كتابي   يضم إألول منه 3643ماي  11إلمصادق عليه من طرف إلمجلس خالل دورة أبريل بتاري    خ ،
ي يضم تسعة أب

ة أبوإب ، بمجمبع ثالثة عشر بابا، وإلكتاب إلثاب   مادة؛ 316وإب، و إلكتاب إلثالث يضم عشر

  ي مجموعه 3663إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة
 
 مادة؛ 119، يضم ف

  ي جلسة 1116إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة
 
، يتضمن 1116يناير  16، كما صادق عليه مجلس إلنوإب ف

ي مجموعه 
 
 مادة؛ 341ف

 ي إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلن
 
ي جلسته إلمنعقدة ف

 
 16وجلسة  1131غشت  3وإب كما أقره مجلس إلنوإب ف

 مادة.  166، يتكون من سبعة أجزإء يضم كل وإحد منها أبوإبا بمجمبع 1131أتتببر 

  ي جلسته إلمنعقدة بتاري    خ
 
. وإلذي 1139غشت  4إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب كما أقره مجلس إلنوإب ف

ة أجزإء ويحت  مادة.  196وي كل جزء عىل مجموعة من إألبوإب بمجمبع يتكون من عشر

ي إلتجربة إلمغربية، وكما أشب  لذلك  إألوىلوبناء عليه، وإستنادإ لمختلف إألنظمة إلدإخلية إلمنظمة إلشتغال إلغرفة 
 
ف

ي إلنظام إلدستوري، بكونها تخضع لمرإقبة ؤجبار 
 
ة تشكل جزءإ من إلكتلة إلدستورية ف ية وجببية آنفا بأن هذه إألخب 

ي إلدستوري، وحيث ؤنه من إلصعب أن يتم معالجة مضامي   جميع إألنظمة إلدإخلية لمجلس  إلنوإب أو تحليلها 
للقاض 

ي بتقديم بعض إلمالحظات إلعامة عىل أمل تخصيص درإسة أخرى تفصيلية 
ي هذه إلدرإسة، فإننا سنكتق 

 
بشكل دقيق ف

ي ضوء إألنظمة إلدإخلية ل
 
ي بيانه: للممارسة إلنيابية ف

 مجلس إلنوإب. وذلك وفق إآلبر
يعتبر إلقانون أو إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب ، بمثابة وثيقة قانونية مرجعية تحدد مجموعة من : األوىلالمالحظة 

، حيث ؤنها تسلط إلضوء عىل مجموعة إلقوإعد ذإت إلصلة بالعضبية وتحديد حاإلت إألوىلإلقوإعد ذإت إلصلة بالغرفة 
... وتسلط إلضوء عىل كيفية تشكيل أجهزة إلغرفة  ي

 
من مكتب وفرق ومجموعات ولجان برلمانية...، كما  إألوىلإلتناف

سبيل إلمثال، كما أنها تهتم  تحدد كيفيات إشتغال بعض إلهيئات إلتنسيقية ذإت إلطبيعة إلسياسية كندوة إلرؤساء عىل
ي تحدد كيفية ممارسة إلغرفة 

لصالحياتها وإختصاصاتها إلدستورية سوإء تعلق إألمر  إألوىلبمجمبع إلقوإعد إلمسطرة إلتر
ي تجمع 

لمانية ، وطبيعة إلعالقة إلتر ي    ع أو مرإقبة إلعمل إلحكومي أو  تقييم إلسياسات إلعمومية أو إلدبلوماسية إلبر
بالتشر
ي إلمؤسسات إلدستورية )إلقضاء إلدستوريإألوىلس )إلغرفة إلمجل

ر
 إلمجلس إألعىل للحسابات...ؤلخ( -( بباف

،  المالحظة الثانية:  ي ي إلمغربر من خالل قرإءة أفقية لمجمبع مضامي   إألنظمة إلدإخلية لمجلس إلنوإب عبر إلتاري    خ إلنيابر
ي ينظمها هذ

ة تتطور تبعا لتطور مضامي   إلدساتب  إلمغربية، يالحظ بأن إلموإضيع أو إلمجاإلت إلمسطرية إلتر إ إألخب 
ي  3691حيث ؤن إلفلسفة إلعامة للقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 
تختلف عىل سبيل إلمثال عن تلك إلوإردة ف

 .1139مضمون إلنظام إلدإخىلي لسنة 
ي تحددها إلوثيقة إلدستو 

ي قد ويعتبر ذلك مسألة طبيعية، ألن إلمبادئ إلعامة إلتر لمان إلمغربر رية من حيث صالحيات إلبر
ي مقتضيات إلدساتب  من 1133ؤىل غاية  3691تطور عبر إلتاري    خ إلدستوري للمملكة أي من سنة 

 
، حيث ؤن إلتمحيص ف

ي خولها  1133و بمقارنتها مع دستور  3669ؤىل غاية سنة  3691سنة 
يظهر هناك مجموعة من إؤلختصاصات إلجديدة إلتر

ع إلدست لمانية. إلمشر لمان كتقييم إلسياسات إلعمومية و إلدبلوماسية إلبر  وري للبر
 إلنظام إلدإخىلي لسنة 

ي إلنظام  1139وسنة  1131وبالعودة لمضامي  
 
يالحظ بأنه تم تضمي   هذه إلمعطيات إلجديدة ف

ي تضمن ألعضاء مجلس إلنوإب صالحية إلقيام بها. 
 إلدإخىلي وحدد مختلف إلمعطيات وإلمساطر إلتر

 ة تركيبيةخالص
لمانية إلنيابية إلمغربية منذ سنة  ي هذه إلمساهمة يمكن إلقول بأن تاري    خ إلتجربة إلبر

 
يبقر 3691بناء عىل ما تم تقديمه ف

لمان    ة من حيث طبيعة دور إلبر ي حققتها هذه إلتجارب إلعشر
إكمات إلتر إ، وذلك بالنظر ؤىل حجم إلبر تاريخا متمب  

يعية كمبدأ عام، أومن باعتبارها مؤسسة تمثيلية بامتياز تعبر عن  إألوىلحيث إلدور إلذي لعبته إلغرفة  كمؤسسة تشر
ي يمارسها نيابة عنها ممثلوها عىل مستوى هذه إلغرفة  بصفة خاصة. 

 سيادة إألمة إلتر
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ي للمملكة يالحظ بأن إلممارسة إلنيابية إل تتجاوز  ي مر منها إلتاري    خ إلنيابر
إلخطوط ومن خالل تتبع مختلف إلمحطات إلتر

ي  تحددها دساتب  إلمملكة عبر إلتاري    خ إلدستوري منذ سنة 
ى إلتر ، حيث ؤن هذإ 1133ؤىل غاية  3691وإلمسارإت إلكبر

 . ي تحددها إلدساتب 
 إلتطور أو إلممارسة إل يعدو ؤإل أن يكون إمتدإدإ لمجال إلوظائف إلتر

لمان، حيث ؤنه عىل ولعل ذلك ما يظهر بشكل جىلي من خالل محاولتنا لمقاربة جانب من إل سلط إلدستورية إلمخولة للبر
لمانية ؤإل بعد  ي تقييم إلسياسات إلعمومية وإلدبلوماسية إلبر

مستوى إلممارسة إلدستورية لم نكن نتحدث عن وظيفتر
لمان منذ سنة 1133دستور  لم تكن تتجاوز إلجانب  1119ؤىل غاية سنة  3691. ومن تم فحدود إلوظائف إلمخولة للبر
.  إلمؤطر  ي    ع ومرإقبة إلعمل إلحكومي

 دستوريا عىل مستوى هذه إلوظائف وإلمتعلق أساسا  بالتشر
ي إلحقيقة ؤإل إمتدإد لجانب من 

 
ي إل تشكل ف

ي نهاية هذه إلمساهمة أن نخلص ؤىل بعض إلنتائج إلتالية، و إلتر
 
لذلك يمكن ف

 : ي يمكن ؤدرإجها كما يىلي
ي تم تسجيلها. وإلتر

 إلمالحظات إلسابقة إلتر
ي نظام إلثنائية إلمجلسية، عمل إلمغرب منذ دستور من  .3

ي هذإ إلخيار بالنظر ؤىل أهمية  3669حيث تبت 
عىل تبت 
ي موإتبة إلتنظيم إلجهوي بالمغرب، وعىل إلخصوص بعد دستور 

 
ة إلجهبية  1133ذلك ف من خالل دسبر

ي وجود تمثيلية عىل مستوى إ
، بما يقتض  ي إبر

لمان تمثل إلوحدإت إلموسعة كفلسفة سياسية للتنظيم إلبر لبر
لمانيي   عىل مستوى إلغرفة إلثانية؛ ي إلهيئات إألخرى تسم بالمستشارين إلبر

ر
إبية وباف  إلبر

لمان محددة بموجب إلدستور، مع  .1 من حيث إلوظائف إلدستورية تجدر إؤلشارة ؤىل أن إلسلط إلدستورية للبر
ي طرق ممارستها بموجب إألنظمة إلدإخلية لمجلسي إل

 
لمان، إللذإن يخضعان للمرإقبة إلوجببية إلتفصيل ف بر

لفحص دستوريتهما من قبل إلمحكمة إلدستورية، شأنهما شأن إلقوإني   إلتنظيمية بما يوضح أهميتهما دإخل 
 إلكتلة إلدستورية؛

ي إلمغرب لنظام إلغرفة إلوإحدة، كان  .1
من حيث إلبنية إلعددية لمجلس إلنوإب، تجدر إؤلشارة ؤىل أنه خالل تبت 

ي إلجماعات يضم إبية( وإلغرف إلمهنية وممثىلي إلمأجورين باؤلضافة  إلمجلس فئة تمثل منتختر
إلمحلية)إلبر

. بشكل يجعل من تركيبة هذه إلغرفة فضاءإ للتعبب  عن مصالح  إع إلعام إلمباشر للنوإب إلمنتخبي   باؤلقبر
ي إلجماعات -مجموعة من إلفئات )إلموإطني    ين...(، ويطلق عليهم ؤسم إلمأجور  -إلغرف إلمهنية -منتختر

إبية( وإلغرف   من قبل ممثىلي إلجماعات إلمحلية)إلبر
إلنوإب عىل إلرغم من وجود فئة منتخبة بشكل غب  مباشر

؛  إلمهنية...، وقد يودي ذلك للمساس بمبدأ سيادة إألمة بما يجعلها أمام درجتي  

ي إلحياة إلسياسية  فيما يتعلق أيضا بدينامية إلبنية إلعدية لمجلس إلنوإب، ومن أجل .6
 
تعزيز مشاركة إلمرأة ف

ي  وخصوصا
 
يعية لسنة  ف لمان،تم إعتماد نظام إلالئحة إلوطنية للنساء منذ إإلنتخابات إلتشر ، بمجمبع 1111إلبر

 إلشباب عبر  ،باؤلضافة لتعزيز حضور1133( مقعدإ خالل سنة 91مقعدإ مع إلرفع من هذإ إلعدد لستي   ) 11

 من كال إلجنسي   أقل من أربعي   سنة؛مقعدإ للشباب  11تخصيص 

، حيث ؤن  .3 إع إلعام إلمباشر ، ومجلس إلنوإب ينتخب باإلقبر نظام إلثنائية إلمجلسية يسمح بوجود مجلسي  
ة عبر ممثليها، وهو ما  ذلك يعتبر بمثابة تفبيض من قبل إألمة لسيادتها لمصلحة ممثليها بطريقة غب  مباشر

 دستوري، وإمتدإد للديمقرإطية إلتمثيلية؛يقوي من مبدأ سيادة إألمة كمبدأ 

ي منذ سنة  .9 )مجلس إلنوإب( بشكل تدريجر ي لمان إلمغربر ، بشكل 3691تقبية إلوظائف إلدستورية للبر
ي للوظائف إلدستورية للمجالس إلنيابية عىل مستوى  ع إلدستوري إلمغربر

تصاعدي،بما يكرس موإتبة إلمشر
لمانية إلمقارنة، وتعزيز إلمس ي للمملكة، و ويتجىل ذلك عىل وجه إلتجارب إلبر

ار إلديمقرإطي وإلمؤسسابر
ي دستور 

 
 .1133إلخصوص ف

 
 جع المعتمدة: اقائمة المر 

 دساتبر المملكة المغربية:  -
 ؛3691سنة ل إلمملكة دستور 

 ؛3691سنة ل إلمملكةدستور 

 ؛3691سنة ل إلمملكةدستور 

 ؛3661سنة ل إلمملكةدستور 

 ؛3669سنة ل إلمملكة دستور 

 .1133سنة ل إلمملكة دستور 

 إلقوإني   إلتنظيمية:  -
يف رقم  مكرر  1111بشأن إلقانون إلتنظيمي إلنتخاب أعضاء مجلس إلنوإب، إلجريدة إلرسمية عدد  3.91.334ظهب  شر

 ؛(3691أبريل  34) 3141ذو إلقعدة  16
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يف رقم  ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق بتأليف 3691يوليوز  13) 3161 إألوىلجمادى  19بتاري    خ  3.91.119ظهب  شر
 ؛مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه

يف رقم  ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق بتأليف 3699مايو  6)3169 إألوىلجمادى  11بتاري    خ  3.99.399ظهب  شر
 ؛مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه

يف رقم  ي ف 3.69.343ظهب  شر
 
 13.69( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 3669سبتمبر  6) 3634 إألوىلاتح جمادى صادر  ف
 ؛إلمتعلق بمجلس إلنوإب

يف رقم  ي  3.11.349ظهب  شر
 
 19.11( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1111يوليو  1) 3611من ربيع إآلخر  13صادر ف

 ؛جلس إلنوإبإلمتعلق بم 13.69إلمتعلق بتغيب  و تتميم إلقانون إلتنظيمي رقم 

يف رقم  ي  3.19.91ظهب  شر
 
إلمغب  و  11.19( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1119مارس  11) 3614ربيع إألول  1صادر ف

 ؛إلمتعلق بمجلس إلنوإب 13.69إلمتمم بموجبه إلقانون إلتنظيمي رقم 

يف رقم  ي  3.14.91ظهب  شر
 
ي  31.19انون إلتنظيمي رقم ( بتنفيذ إلق1114أتتببر  11)  3616من شوإل  11صادر  ف

إلقاض 
 ؛إلمتعلق بمجلس إلنوإب  13.69بتنظيم إلقانون إلتنظيمي رقم 

يف رقم  ي  3.33.393ظهب  شر
 
 19.33( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1133أتتببر  36) 3611من ذي إلقعدة  39صادر ف
 ؛إلمتعلق بمجلس إلنوإب

يف رقم  ي  3.39.334ظهب  شر
 
 11.39( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1139أغسطس  31) 3619ذي إلقعدة  9صادر ف

ي بتغيب  و تتميم إلقانون إلتنظيمي رقم 
 ؛إلمتعلق بمجلس إلنوإب 19.33إلقاض 

 األنظمة الداخلية لمجلس النواب:  -
 إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة؛

 ؛3691إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 ؛3699نةإلقانون إلدإخىلي لمجلس لس

 ؛3643إلقانون إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 ؛3643إلمصادق عليه من طرف إلمجلس لسنة  

 ؛3663إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 ؛1116إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 ؛1131إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 

 .1139إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب لسنة 
 المؤلفات:  -

، إلمجلة إلمغربية للعلوم إلسياسية و   ي ي إلمغربر
لماب  ي إلقانون إلبر

 
ي إلبنية وإلوظائف درإسة ف لمان إلمغربر أحمد بوز،إلبر

 .، مطبعة إلمعارف إلجديدة1139، دجنبر  4إإلجتماعية،عدد خاص إلجزء 

 قرارات المجلس الدستوري:  -
 .1133يونيو  11بتاري    خ  33/699قرإر إلمجلس إلدستوري رقم 

 
 

 الهوامش
                                                           

i  ي تطلق عىل إلمجالس إلنيابية حسب إلتجارب إلمقارنة: ميتختلف إلتس
 ات إلتر

 مجلس إلشيبخ(؛ -إلتجربة إلفرنسية ) مجلس إلنوإب -

إت(؛ -إلتجربة إأللمانية ) إلبوندستاغ -  إلبوندسبر

 مجلس إلشيبخ(؛ -إلنوإب إلتجربة إألمريكية )مجلس -

يطانيةإلتجربة إل -  مجلس إللوردإت(.  -)مجلس إلنوإب بر
ii   (.3691ديسمبر  36) 3141رجب 11مكرر بتاري    خ  1939إلجريدة إلرسمية عدد 
iii   يف رقم  ( بإصدإر إألمر بتنفيذ إلدستور، إلجريدة إلرسمية3691يوليوز  13) 3161جمادى إألوىل  19بتاري    خ  3.91.399ظهب  شر

 (.3691)فاتح أغسطس  3161جمادى إألوىل  14مكرر بتاري    خ  131عدد 
iv   3691من دستور  19إلفصل. 
v   يف رقم ( بإصدإر إألمر بتنفيذ إلدستور، إلجريدة إلرسمية عدد 3691مارس  31) 3161محرم  11بتاري    خ  3.91.193ظهب  شر

 (.3691مارس  33) 3161من محرم  14بتاري    خ  1164



175 Bousalham AISSAT 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 136 -163 

                                                                                                                                                                                     
vi   يف رقم ي  3.61.333ظهب  شر

 
( بتنفيذ نص مرإجعة إلدستور، إلجريدة إلرسمية 3661أتتببر  6)  3631من ربيع إآلخر  33صادر ف

 (.3661أتتببر  36) 3631من ربيع إآلخر  39بتاري    خ  6391عدد 
vii   يف رقم ي  3.69.339ظهب  شر

 
ستور إلمرإجع، إلجريدة ( بتنفيذ نص إلد3669أتتببر  9) 3639من جمادى إألوىل  11صادر ف

 (.3669أتتببر  31) 3639من جمادى إألوىل  19بتاري    خ  6611إلرسمية عدد 
viii   يف رقم ي  3.33.63ظهب  شر

 
 3696( بتنفيذ نص إلدستور،إلجريدة إلرسمية عدد 1133يوليو  16) 3611من شعبان  19صادر ف

 (.1133يوليوز  11) 3611شعبان  14مكرر 
ix   3661من دستور  19/ إلفصل  3691من دستور  19/ إلفصل  3691من دستور  19/ إلفصل  3691من  دستور  19إلفصل  /

 .1133من دستور  91/ إلفصل  3669من دستور  19إلفصل 
x   يف رقم ذو  16مكرر  1111بشأن إلقانون إلتنظيمي إلنتخاب أعضاء مجلس إلنوإب، إلجريدة إلرسمية عدد  3.91.334ظهب  شر

 (. 3691أبريل 34) 3141إلقعدة 
xi   يف رقم ي من إلظهب  شر

 بشأن إلقانون إلتنظيمي إلنتخاب أعضاء مجلس إلنوإب.  3.91.334إلفصل إلثاب 
xii   يف رقم  3إلفصل  بشأن إلقانون إلتنظيمي إلنتخاب أعضاء مجلس إلنوإب 3.91.334إلظهب  شر

xiii   يف رقم ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق بتأليف 3691 يوليوز 13) 3161جمادى إإلوىل  19بتاري    خ  3.91.119ظهب  شر
 مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 

xiv   يف رقم ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي 3691يوليوز  13) 3161جمادى إإلوىل  19بتاري    خ  3.91.119إلفصل إألول من إلظهب  شر
 إلمتعلق بتأليف مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 

xv  يفمن  1إلمادة ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق 3691يوليوز  13) 3161جمادى إإلوىل  19بتاري    خ  3.91.119رقم  إلظهب  شر
 بتأليف مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 

 
xvi   يف رقم  9إلفصل ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق 3691يوليوز  13) 3161جمادى إإلوىل  19بتاري    خ  3.91.119من إلظهب  شر

 إلنوإب و إنتخاب أعضائه. بتأليف مجلس 
xvii   يف رقم ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق بتأليف مجلس 3699مايو  6)3169جمادى إإلوىل  11بتاري    خ  3.99.399ظهب  شر

 إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 
xviii   يف رقم  3إلفصل تنظيمي إلمتعلق ( بمثابة إلقانون إل3699مايو  6)3169جمادى إإلوىل  11بتاري    خ  3.99.399من إلظهب  شر

 بتأليف مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 
xix   يف رقم  9إلفصل ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق 3699مايو  6)3169جمادى إإلوىل  11بتاري    خ  3.99.399من إلظهب  شر

 بتأليف مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 
xx   يف رقم  من 1إلمادة ( بمثابة إلقانون إلتنظيمي إلمتعلق 3699مايو  6)3169ى إإلوىل جماد 11بتاري    خ  3.99.399من إلظهب  شر

  بتأليف مجلس إلنوإب و إنتخاب أعضائه. 
xxi   يف رقم ي فاتح جمادى إإلوىل  3.69.343ظهب  شر

 13.69( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 3669سبتمبر  6) 3634صادر  ف 
 إلمتعلق بمجلس إلنوإب. 

xxii   يتعلق بمجلس إلنوإب.  13.69 رقم من إلقانون إلتنظيمي  3إلمادة 
xxiii   يتعلق بمجلس إلنوإب.  13.69من إلقانون إلتنظيمي رقم  6إلمادة 
xxiv   3669من دستور  19إلفصل. 
xxv   يف رقم ي  3.11.349ظهب  شر

إلمتعلق  19.11( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1111يوليو  1) 3611من ربيع إآلخر  13صادر ف 
 إلمتعلق بمجلس إلنوإب.  13.69بتغيب  و تتميم إلقانون إلتنظيمي رقم 

xxvi   إلمتعلق بمجلس إلنوإب.  13.69يمي رقم يتعلق بتغيب  و تتميم إلقانون إلتنظ 19.11إلمادة إألوىل من إلقانون إلتنظيمي رقم 
xxvii   يف رقم ي  3.19.91ظهب  شر

إلمغب  و  11.19( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1119مارس  11) 3614ربيع إألول  1صادر ف 
 إلمتعلق بمجلس إلنوإب.  13.69إلمتمم بموجبه إلقانون إلتنظيمي رقم 

xxviii   يف رقم ي  3.19.91رإجع إلمادة إألوىل من إلظهب  شر
( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي 1119مارس  11) 3614ربيع إألول  1صادر ف 

 إلمتعلق بمجلس إلنوإب لمعاينة هذه إلتعديالت.  13.69إلمغب  و إلمتمم بموجبه إلقانون إلتنظيمي رقم  11.19رقم 
xxix   3669من دستور  19إلفصل. 
xxx    يف رقم ي  3.14.91ظهب  شر

ي  31.19( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1114ببر أتت 11)  3616من شوإل  11صادر  ف 
إلقاض 

 إلمتعلق بمجلس إلنوإب.   13.69بتنظيم إلقانون إلتنظيمي رقم 
xxxi   3669من دستور  19إلفصل. 

xxxii   يف رقم ي  3.33.393ظهب  شر
 19.33( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1133أتتببر  36) 3611من ذي إلقعدة  39صادر ف 

 لنوإب. إلمتعلق بمجلس إ
xxxiii   يتعلق بمجلس إلنوإب.  19.33إلمادة إألوىل من إلقانون إلتنظيمي رقم 
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xxxiv   يتعلق بمجلس إلنوإب. ومنه  فإن إلسن إلذي أصبح محددإ هو سن إلرشد  19.33من إلقانون إلتنظيمي رقم  6إلمادة

ي 
 
ي إلمحدد ف

 سنة شمسية كاملة.  34إلقانوب 
xxxv   1133من دستور  91إلفصل. 
xxxvi   يف رقم ي  3.39.334ظهب  شر

 
ي  11.39( بتنفيذ إلقانون إلتنظيمي رقم 1139أغسطس  31) 3619ذي إلقعدة  9صادر ف

إلقاض 
 إلمتعلق بمجلس إلنوإب.  19.33بتغيب  و تتميم إلقانون إلتنظيمي رقم 

xxxvii   .إت و إلتتميمات إلمشار ؤليها  يمكن مرإجعة إلقانون إلتنظيمي إلمذكور لمعاينة إلتغيب 
، إلمجلة إلمغربية للعلوم إلسياسية و   38 ي ي إلمغربر

لماب  ي إلقانون إلبر
 
ي إلبنية و إلوظائف درإسة ف لمان إلمغربر أحمد بوز،إلبر

 وما بعدها.  41، مطبعة إلمعارف إلجديدة، ص1139، دجنبر  4إإلجتماعية،عدد خاص إلجزء 

39   
 3691من دستور  64إلفصل  -
 3691من دستور  63إلفصل  -
 3691من دستور  63إلفصل  -
 3661من دستور  63إلفصل  -
 3669من دستور  69إلفصل  -
 1133من دستور  93إلفصل  -

 .1133يونيو  11بتاري    خ  33/699قرإر إلمجلس إلدستوري رقم    40
 

 3691من دستور  61إلفصل  -  42
 3691من دستور  61إلفصل  -
 3691من دستور  61إلفصل  -
 3661من دستور  61إلفصل  -
 3669من دستور  66إلفصل  -
 1133من دستور  96إلفصل  -

، مرجع سابق ص   43 ي ي إلمغربر
لماب  ي إلقانون إلبر

ي إلبنية و إلوظائف درإسة ف  لمان إلمغربر  .331أحمد بوز،إلبر
 3691من دستور  316إلفصل   44
 3691من دستور  64إلفصل   45
 3691من دستور  64إلفصل   46
 3661من دستور  69إلفصل   47
 3669من دستور  311لمادة إ  48
 1133من دستور  391إلفصل   49
 .3669-3661-3691-3691-3691من دساتب   13إلفصل   50
 3691من دستور  33/ إلفصل  3691من دستور  33/ إلفصل  3691من دستور  36إلفصل   51
 3669من دستور  39/ إلفصل  3661من دستور  33إلفصل   52
 .1133من دستور  31إلفصل   53
 .161ؤىل  149إلباب إلسابع من إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب من إلموإد   54
 .1133من دستور  31إلفصل   55
 من إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب 164إلمادة   56
 من إلنظام إلدإخىلي لمجلس إلنوإب 111إلمادة   57
 .1133من دستور إلمملكة لسنة  96إلفصل   58


