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 مقدمة

  ومواكبة  التأقلم  أجل  من  املبادرة  واتخاذ   االج��اد   إ��  ا�حاجة  عن  ،191-�وفيد  املستجد  �ورونا  ف��وس  جائحة  انتشار  أبان

  ا�جتمع   ملصا�ح  حماية  ا�حذر،  والتأو�ل  القانو�ي  االج��اد   جانب  ��  وأساسا  األصعدة،   مختلف  ع��  املفروض  االستثنائي  الظرف

  الدستور،   ولنص  لروح  العامة  والتوجهات  املبادئ  و�استلهام  املستجدة،  للوضعية  القوان�ن  بمالئمة  وذلك  القانون،  ومنت�ى  منطلق

  تخفيف  ��  األقل  ع��  عموديا  واملتمثلة  ا�جتمع  هذا  م�ونات  �ل  إل��ا  يطمح   ال�ي  املستقبلية  للرؤ�ة  االج��ادات   هذه  استجابة  ومدى

 وال   العادية.  ا�حالة  إ��   الرجوع  إ��   املطالبة  نقل،  لم  إن   املتوقعة،  املستقبلية  ا�حالة  و�استشراف   املكتسبات،  ع��   وا�حفاظ  الضغط 

  أل��ا   قانونيا،  وال  دستور�ا  ال   تنظيمها  يتم  لم  والوقائع  األحداث   من   مجموعة   �ون   إ��  ترجع  ذلك،   مشروعية  أن  هاتھ،  وا�حالة  شك

  الوضعية  أن  دام   ما  وسداده،   االج��اد   عميق  إ��  ا�حاجة  أمس   ��  أننا   ظهر   ولذلك  ا�حا��.   العصر   ��   تحدث  لم  ال�ي  ا�حاالت  من

 التأو�ل؟  أو  االج��اد  سبيل ع�� سواء عل��ا االعتماد  وجب  ال�ي املرجعيات  �� فما ما.  حد إ�� وغر�بة مستجدة 

  األفراد   ب�ن  العالقات  مختلف  بتنظيم  العامة  واملص�حة  ا�جتمع  حماية  هو  ومن��اه  القانون   مبتدأ  أن  القول   نافل  ومن

 مطلوب   والقواعد   النصوص  وتأو�ل  فتفس��  ا�جتمع،  لهذا  2ا�حاضنة  الدولة  التعر�ف،  شمولية  ��  ذلك،  ع��  و�سهر  وا�جماعات،

 حالة   ب�ن  هنا  والدقيق  ال�امل  التمي��  وجب  كما  استثنائي.  بظرف  تتم��  وال�ي  ع��ا،  املعلن  الطوارئ   حالة  تقتضيھ  الذي  بالش�ل

 وسياسية. دستور�ة ووضعيات   تبعات عل��ا ت��تب وال�ي وشروطها، سياقا��ا لها ال�ي االستثناء وحالة ع��ا،  املعلن الطوارئ 

  إقدام  تناول   والذي  ،3سابق   مقال  ��   تطرقنا  وأن   سبق  وكما  لھ،  الداعية  باألسباب  يرتبط   االج��اد  فان  ا�حال   و�طبيعة

 ع��   ،5مؤطر  بقانون   مرسوم  مشروع  بتقديم  لها  التشريعية  واملبادرة  ،4ال�حية  الطوارئ   حالة  عن  اإلعالن  ع��  التنظيمية  السلطة

  81  الفصل  ع��  االعتماد   تم  حيث  الر�يعية،  ال��ملانية  والدورة   ا�خر�فية  الدورة  ب�ن  الفاصلة  ف��ةال  خالل  ،6املعنيت�ن  ال��ملان  �جن�ي

  طرف   من  اعتماده  تم  7قانون   مشروع  ش�ل   ع��  الر�يعية  الدورة  افتتاح   �عد  تقديمھ  تم  والذي  ،2011لسنة  اململكة  دستور   من

  العادية. التشريعية املسطرة وفق  ال��ملان

سمت   إذ   للمواطن�ن،  اليومية  السلوكيات  �عض  وتقييد  محاصرة  حيث  من  اإلجراءات  من  مجموعة  القانون   هذا  رتب  وقد
ّ
  ا�

 الدراسة   �عليق  إ��  الصينية،  ووهان  منطقة  ��  العالق�ن  املغار�ة  إجالء  من  انتقلت  حيث   ا�حذر،  التدرج  بخاصية  املتخذة   التداب��

  إعالن   ��   املتمثلة  األخ��ة،  املرحلة  إ��   املرور  قبل   �ورونا،  ف��وس  جائحة  بتدب��   خاص  صندوق   إحداث  ثـم  املساجد،   أبواب  و�غالق 

 ا�جهة  ��  فإنھ  لتنظيمية،ا  السلطة  دور   عن   نتحدث   وحينما  الدولة.  مؤسسات   مختلف  لها  ت انضبط  وال�ي   ال�حية،  الطوارئ   حالة

  ال��ملان  قرار  تثم�ن  ��إ   ذهبت  املهتم�ن،  غالبية  إنف  االج��ادات،   مختلف  حسبو   ألنھ،  التشريعية.  السلطة  عن  نتحدث   األخرى 

 
، فيما �ّجل املغرب أول إصابة 2019بجمهور�ة الص�ن الشعبية �� دجن��  �عت�� ف��وس �ورونا نوعا من الف��وسات ال�ي تصيب ا�جهاز التنف��ي، وقد ظهر أول األمر �� مدينة ووهان -1

 .2020مارس   2بالف��وس املذ�ور حسب ا�جهات الرسمية بتار�خ 
اأ  -2 للمؤسسات  الدعم  تقدم  ��يء؛ �� من  املسؤولة عن �ل  الدولة ��  ا�جائحة، حيث أصبحت  ا�جديدة خالل هذه  قيمتھ  الراعية  الدولة  القطاع لعمومصبح ملفهوم  ية وشر�ات 

 ؤسسات املرتبة ��ا.  ا�خاص ولألجراء من أجل التخفيف من اآلثار السلبية لهذه ا�جائحة. وهو ما يتطلب �عميق البحث �� املفهوم واألدوار ا�جديدة للدولة وامل
 .2020أبر�ل  11عدد  االتحاد االش��ا�ييومية  �شر ��  -كمال الهشومي: مرسوم بقانون حالة الطوارئ ال�حية ب�ن شرعية املبادرة ومشروعية سر�انھ -3
ع�� الساعة السادسة مساء، ألجل غ�� مس�ى �وسيلة ال محيذ ع��ا    2020مارس    20إعالن حالة الطوارئ ال�حية وتقييد ا�حركة �� البالد ابتداء من يوم ا�جمعة    2020مارس    19  -4

 . "وارئ ال�حيةإلبقاء هذا الف��وس تحت السيطرة، حسب بالغ لوزارة الداخلية للمواطنات واملواطن�ن �شأن إعالن "حالة الط
 يتعلق �سن أح�ام خاصة بحالة الطوارئ ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا.  2.2.292مرسوم بقانون رقم   -5
 بمجلس املستشار�ن. �جنة الداخلية وا�جهات وا�جماعات ال��ابية والبنيات األساسية�جنة الداخلية وا�جماعات ال��ابية والسك�ى وسياسة املدينة بمجلس النواب ثم  -6
رقم    -7 قانون  رقم    23.20مشروع  بقانون  املرسوم  ع��  باملصادقة  �  2.20.292يق��ي  رجب    28�  الصادر  الطوارئ  2020مارس    23(    1441من  بحالة  خاصة  أح�ام  �سن  املتعلق   (

 ال�حية و�جراءات اإلعالن ع��ا.

https://www.maghress.com/alittihad
http://www.chambredesconseillers.ma/ar/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2320-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220292-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-28-%D9%85%D9%86
https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-2320-%D9%8A%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-220292-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-28-%D9%85%D9%86
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  أنھ   ع��  األمر   توصيف  وتم  الدورت�ن،   ب�ن   الدستور�ة  العطلة  انقضاء  �عد  الر�يعية   الدورة  افتتاح  خالل  من   عملھ   استئناف  املغر�ي 

   صرف.  دستوري  صرفت

  ال��ملان   ِقبل  طرف   من   الدستوري  النص  زاو�ة  من   املتخذة  القرارات  وتقييم  ، املعلنة  اإلجراءات  رصد  ،الورقة  هذه   تحاول 

  ال��ملان   عضو  بممارسة  ترتبطا  و�جراءات،  قرارات  من  واك��ا  وما  التشريعية  الدورة  افتتاح  قرار  اتخاذ   عن  اإلعالن  من  بدءا  املغر�ي،

 .التشريعية السلطة بفضاء املستمر حضوره   تفرض ال�ي تلك وخاصة  ،املغر�ي بالدستور  عل��ا املنصوص ملهامھ
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  دستور�ة كمبادرة  لل��ملان الر�يعية الدورة افتتاح  األول:  املبحث

  بأي  ،(l’état d’urgence)  الطوارئ   حالة  عبارة  ع��  �ع��   ال  2011  لسنة  املغر�ي  الدستور   تصفحنا  إذا   ،املبدئية  الناحية  من

  ومن   .20169  لسنة  ا�جزائري   الدستور   أو  ،20148  لسنة  املصري   الدستور   ��  ا�حال  هو  كما  اشتقاقا،  أو  أصال  الصيغ،  من  صيغة

  ال��ملان  �ون   ع��   املغرب  دستور   ينص  حيث  ،استثنائية  إجراءات  أو  بأوضاع  مهامھ  ممارسة  ر�ط  يتم  لم  ال��ملان  فان  أخرى   جهة

  �ل  من  أكتو�ر  شهر  من  الثانية  ا�جمعة  ��  التشريعية  السنة  وتفتتح   ،10املستشار�ن  ومجلس  النواب  مجلس  مجلس�ن،  من  يت�ون 

  شروط   بأي  ر�طھ  يتم  لم  الثانية  الدورة  خالل   من  عملھ  استئناف   أو  األو��  الدورة   بمناسبة  سواء  ال��ملان  افتتاح  و�ن  ميالدية،  سنة

 أما  ،11األو��  الدورة  ��  التشريعية  السنة  الفتتاح  امللك  جاللة  وترأس  بالتار�خ   يرتبط  ما  باستثناء  اال�عقاد   مبادرة  حيث  من  خاصة

  التوا��   ع��  التنظيمي�ن  القانون�ن  خالل   من   ثم  كمرجع،  بالدستور   عام   �ش�ل  املقننة  اإلجراءات  بواسطة  مرتب  فهو  تنظيمهما

  .14للمجلس�ن الداخلي�ن بالقانون�ن و�التفصيل ،13املستشار�ن و�جلس 12النواب �جلس

  15املغر�ي  الدستور   عل��ا  نص  ال�ي  االستثناء  حالة  ففي  ا�حالت�ن؛  تطابق  عدم  ع��  التأكيد  مع  ا�حصر،  ال  املثال  سبيل  ع��

 ب"السلطات  الدستوري  الفقھ  ��  عنھ  �ع��  ما  رغم  عملھ،  توقيف  أو  ال��ملان  حل  يتم  ال  ا�حالة  هذه  ��   إذ   وضعي��ا،  صعو�ة  ورغم

 النصوص   �عض  �عطيل  صالحية  منحھ  مع  ،16للمؤسسات  العادي  والس��   الدولة  لدوام  الضامن  و�اعتباره  الدولة،  لرئيس  ال�املة"

  هذا   ��   عل��ا  املنصوص  األساسية  وا�حقوق   ا�حر�ات  ع��  التضييق  أو  ال��ملان،  حل  ذلك  �شمل  أن   دون   والقانونية،  الدستور�ة

 .الدستور 

 ب�ن  الر�ط  منع  إذ   ،17االستثنائية"  السلطات  ممارسة  "أثناء  حلھ   وعدم  ال��ملان  بإبقاء  اإللزام  ع��  الدستوري  املشرع  وعمل

  أن  كما  القانون،   وسيادة  سمو  مع  تتناقض  ال  االستثناء  مرحلة  لت�ون   األساسية  ا�حر�ات  ع��  وشدد   ال��ملان   وحل  االستثناء  حالة

 القانون   سيادة  إطار  ��  تتم  االستثناء  حالة  جعل  ��  ال��ملان  حل  منع  من  الغاية  إن  فيھ.  لبس  ال  �ش�ل  ذلك  يو�ح  نفسھ  الدستور 

 سياد��ا   تمارس  واألمة  ،18األمة  من  مستمدة   ومشروعيتھ  ال��ملان  شرعية  و�اعتبار  الدولة.  مؤسسات  مختلف  لعمل   أساس  كشرط 

  خالص  دستوري  إجراء  هو  وتنوعت،  االستثنائية  الظروف  �عددت  مهما  ال��ملان  عمل  مواصلة  فان   .19املنتخبون   ممثل��ا  بواسطة

 القيام  ع��  التأكيد   هو   عملھ،  ال��ملان  يواصل  أن   ومع�ى  .20األمة  هذه   إرادة   عن   �عب��   أس�ى  القانون   وليظل  سياد��ا،  األمة  ملمارسة

  للمبدأ   تأكيد   انھ  كما  املواز�ة،  والدبلوماسية  العمومية  السياسات  وتقييم   والتشريع  الرقابة  ��  واملتمثلة  �املة  الدستور�ة  بأدواره

 وتواز��ا   السلط  فصل  أساس  ع��   يقوم   باملغرب  الدستوري  النظام  أن  اعت��  والذي  ،21السلطات  ب�ن  بالفصل  املرتبط  الدستوري 

 
 : "�علن رئيس ا�جمهور�ة، �عد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ ع�� النحو الذي ينظمھ القانون".2014من الدستور املصري 154املادة  -8
 : "يقرر رئيس ا�جمهور�ة، إذا دعت الضرورة امل�حة، حالة الطوارئ أو ا�حصار". 2016زائري لسنة من الدستور ا�ج  105املادة  -9

 . 2011من دستور  60الفصل  -10

 . 2011من دستور  65الفصل  -11
 املتعلق بمجلس النواب. 27.11يق��ي و�غي�� وتتميم القانون التنظي�ي رقم  20.16القانون التنظي�ي رقم  -12
 املتعلق بمجلس املستشار�ن. 28.11م القانون التنظي�ي رقم القا��ي بتغي�� وتتمي 32.15القانون التنظي�ي رقم  -13
 من النظام الداخ�� �جلس املستشار�ن. 19ا��  17من النظام الداخ�� �جلس النواب، واملواد من   17ا��  14املواد من  -14
 . 2011من دستور  59الفصل  -15
 . 2011من دستور  42الفصل  -16
 .. 2011دستور  من  59الفقرة الثانية من الفصل  -17
 . 2011من دستور  60الفصل  -18
 . 2011من دستور  2الفصل   - 19
 . 2011من الفصل من دستور  1الفقرة  - 20
 . 2011الفقرة الثانية من الفصل األول من دستور   - 21

https://www.chambredesrepresentants.ma/sites/default/files/loi-organique_20.16_ar.pdf
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  عملها  ال�جن  تواصل  إذ  للدورت�ن،   البينية  الف��ة  رغم  عملھ  يواصل  ال��ملان  أن  القانونية  الناحية   من  اإلشارة  وتجدر  هذا  .22و�عاو��ا

  املباشرة،  اللقاءات  أو  الكتابية  األسئلة  ع��  ا�ح�ومة  أعضاء  مع  واتصاال��م  دوائرهم  مستوى   ع��  إن   تنقال��م  ال��ملانيون   و�واصل

   ف��ا. عضوا املغرب �عت�� وال�ي  العاملية ال��ملانية واملنظمات اللقاءات مواكبة خالل من ال��ملانية الديبلوماسية إطار �� أو

  

 
 . 2011من دستور  1الفصل  - 22
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   املتخذة  واإلجراءات ال��ملانية األجندة  الثا�ي:  املبحث

 وآليات   بتداب��  ولكن  العادية  أجندتھ  مارس  ال��ملان  فإن  ال�حية،  الطوارئ   حالة  فرضتھ  الذي   االستثنائي  الظرف  باعتبار

 املرض   تنقل   مخاطر  أعضائھ  تجنب   وقائية  بطر�قة  الدستوري   لدوره  تنفيذا   االح��از�ة  اإلجراءات  من   مجموعة  باتخاذ   استثنائية،

  السيد  أكد  وقد   ال��ملا�ي.  للنائب  الدستور�ة  الصالحيات  ��ائيا  يمس  ال   توافقي  و�ش�ل  الص��،  ا�حجر  إلجراءات  إعماال  بي��م  فيما

  �ستمر   أن   يجب  الصعب،  السياق  من  "بالرغم  أنھ  الر�يعية،  الدورة  افتتاح  ةبمناسب  �لمتھ  ��  النواب  مجلس  رئيس  املال�ي  ا�حبيب 

ْدَواِرها أداء ��  املؤسسات
َ
 ا�جلس م�ونات  جميع  "حرص  ال�لمة ذات  ��  وأكد    ،23املرحلة" متطلبات حسب  اختصاصا��ا، وممارسة  أ

  ولت�ون   للدستور   إعماال  العمومية  السياسات  تقييم  مجال  و��  والتشريعية  الرقابية  الواجهات  ��  اشتغالها  املؤسسة  تواصل  أن  ع��

 لبا��  واملؤسسا�ي  السيا��ي  و�اإلسناد   وا�حلول   االق��احات  بتقديم  وتداعياتھ  الو�اء  مواجهة  ��   املؤسسات  �افة  من  جزء

 خالل   الوقائية  ال�حية  بالتداب��  التام  "االل��ام  ��:إ  االفتتاحية  �لمتھ  ��  دعا  فقد  �ناملستشار   مجلس  سرئي   السيد  أما  السلطات".

 . 24االستثنائية" الظروف هذه  ظل �� املهام مزاولة خالل   وا�حذر ا�حيطة وتو�� االجتماعات،

  أما   ومضمونا.  شكال  سليم  دستوري  إجراء  هو  االستثنائي  الظرف   هذا   ��  ال��ملان   عمل  الستئناف  العادية  فالدعوة   ولذلك

  للمجلس�ن،   الداخلي�ن   والنظام�ن  الدستور   ضوء   ع��  مناقش��ا  فيمكن  الشأن  هذا   ��  املتخذة  واإلجراءات  العمل  طر�قة  بخصوص

  الوضعية   طبيعة  مع  تتما��ى  إجراءات  استثناء  و�دون   �لها  اتخذت  وال�ي  العالم  برملانات  لبعض  املقارنة  الدراسة  سبيل  ع��  ثم

 . ا�جلسات  وحضور  القوان�ن ع�� التصو�ت و�الضبط  التشريع، عملية يخص ما �� وأساسا االستثنائية،

  عضو   وأن  تفو�ضھ،  يمكن  ال  �خ��ي  حق  التصو�ت  أن  �عت��  الذي  ،الدستوري  النص  حرج  ا�ختص�ن  من  العديد  يطرح

  أشغال   وتتبع  حضور   أو  العمومية  ا�جلسات   حضور   من  منعھ  يجب  ال  االنتخابية  دائرتھ  عن  الشرعية  ب�امل  ممثل  هو  ال��ملان

  ال�ي  والتفس��   التأو�ل  ��  الكالسيكية  املدرسة  عن  �عيدا  ،بالدفع  نتقدم  وهنا  بال�جن.  العضو�ة  �ام��  األعضاء  خاصة  ال�جن،

 القانونية.  القاعدة جمود  و�عدم  النص بروح يدفع مما غ��ها إ�� ،النص  بحرفية تتشبث

  وترتيبات   إجراءات  تفرض   استثنائية  بظروف   تتم��   ذلك،   ا��  اإلشارة   سبقت  وكما   الوضعية   فان   ذلك،  �ل  عن   �عيدا 

  الفرق   رؤساء  واجتماع  ا�جلس   مكتب  وأساسا  ألجهزتھ  اجتماعا  مجلس   �ل   عقد   الش�لية،  القانونية  الناحية  ومن   استثنائية،

  كما   ،25حدة  ع��  مجلس  �ل  مل�ونات  التوافقي  باإلجماع  االستثنائية  اإلجراءات   هذه  اتخاذ  ع��   االتفاق  وتم  النيابية،  وا�جموعات

 املرتبطة   إما   األسبوعية  العمومية  ا�جلسات  سواء  ا�عقاد   أثناء  اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  بمختلف  خاصة   مذكرة  إعداد  تم  أنھ

  ا�حضور   �عدد   أساسا  ترتبط  إجراءات  و��  ال�جن،  اجتماعات  إ��  باإلضافة  هذا  بالتشريع،  املتعلقة  تلك  أو  ا�ح�ومة  بمساءلة

  مدة  وتقليص   ا�جلوس  م�ان  ثم  الفر�ق،  عدد   عن  النظر  �غض  نيابية  مجموعة  أو   فر�ق  �ل  من  أعضاء  ثالث  ��  حدد   والذي

   األعداد  هذه  �غي��  تم  وقد  ،26التدخالت  وتوقيت  ا�جلسات
ُ
  تمديد  ف��ة  وحسب  الوقت  مرور  مع  تدر�جيا  م��ا  الرفع  اتجاه  ��  ددوامل

  ال   تمي��  دون   مجلس  �ل  حسب   ال��ملان  م�ونات  جميع   بإجماع  اتخذت   التداب��  هذه   أن   إ��   اإلشارة  وتجدر   ال�حية.  الطوارئ   حالة

 النيابية. ا�جموعات أو  الفرق  نواب أو مستشاري   عدد  مستوى  ع�� أو املعارضة أو األغلبية ب�ن التموقع مستوى  ع��

 
 https://www.chambredesrepresentants.ma/ar  . منشورة �� موقع ا�جلس ع�� الرابط2020أبر�ل  10�لمة رئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الر�يعية يوم ا�جمعة  -23
 http://www.chambredesconseillers.ma/ar  . منشورة �� موقع ا�جلس ع�� الرابط2020أبر�ل  10�لمة رئيس مجلس املستشار�ن بمناسبة افتتاح الدورة الر�يعية يوم ا�جمعة  -24
بتار�خ    -  25 النواب  �جلس  ا�جلس   2020مارس    30بالنسبة  موقع  ع��  موجود  االجتماع�ن  النيابية(محضر  وا�جموعة  الفرق  رؤساء  مع  اجتماع  ثم  ا�جلس  مكتب  اجتماع  عقد     تم 

www.chambredesrepresentants.ma/ar    ، بتار�خ  )  املستشار�ن  �جلس  ا�جلس  2020ابر�ل    6و�النسبة  موقع  ع��  موجود  االجتماع�ن  (محضر  ا�جلس  مكتب  اجتماع  عقد     تم 

.ma/arhttp://www.chambredesconseillers ( 
م.د، �عدما تم الطعن ف��ا و�� مسطرة التصو�ت ع�� مسطرة إقرار   20/ 106، قرار رقم :  20/ 057�ل هذه اإلجراءات تم تأكيد سالم��ا من طرف ا�حكمة الدستور�ة ملف عدد:    -  26

رقم   رقم     26.20القانون  بقانون  باملصادقة ع�� املرسوم  ��    2.20.320يق��ي  تم  2020أبر�ل    7(  4114من شعبان    13الصادر  ا�خارجية، حيث  التمو�الت  بتجاوز سقف  املتعلق   (

 �جلس النواب و�إجماع م�وناتھ، ومرتبط بمسألة تدب��ية داخلية ال ترتب اثارا دستور�ة مخالفة.  باعتبارها إجراءات متخذة لضمان الس�� العادي 

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-2019-2020%D8%8C
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/
http://www.chambredesconseillers.ma/ar


  المغربي  للبرلمان  الدستوریة  األجندة
 الصحیة الطوارئ حالة خالل

 

 

7 

  الذي   األد�ى  با�حد  العمل  يفرض  العالم،  دول   كما  املغرب،  �عيشھ  الذي  ا�حا��   الظرف  فإن  ،املوضوعية  الناحية  ومن

،  األولو�ة  ��   األخ��ة   هذه  ألن   السالمة،  إجراءات  يضمن  بما  ال�حية  الطوارئ   حالة  تدب��  يضمن
ً
  هكذا   يفرض  ما  وهو  حاليا

  �عامال��م   ��  دائر��م  أو   أسرهم  من  ��م  اختلطوا  أو  عاشروهم  وملن  بأعضائھ  �عصف  قد  ف��وسية  �ارثة  ال��ملان   لتجنيب  إجراءات

 النيابية  املهام  ممارسة  �عطيل  و�التا��  ال��ملان،  إغالق  هللا  قدر  وال  حركة  أية  عن  انفراديا  حجرا  لزوما  معها  ي�ون   أساسا،   النيابية

  مص�حة   حفظ  ��  أساسا  مرجعھ  �عت��  الذي  قانون   أي  أهداف  من  ليس  ��يء  وهو  الدستوري،  النص   صر�ح  حسب  األمة  باسم

  وجماعات. أفرادا ا�جتمع

  النيابية  الفرق   اتفاق  وعدم  السياسية  التجاذبات  حاالت  ��  عميقة  إش�االت  ،اإلجراءات  هذه  تطرح  أن  الطبي��،  من  �انو 

  بانتفاء   ذلك  ع��   �ستدل  أن  و�كفي  اإلجراءات،  هذه  �ل  التخاذ   مطلق  توافق  عن  أبانت  وال�ي  ألحزا��ا،  السياسية  للتوجهات  املمثلة

 وا�جموعات  الفرق   �ل  اعت��ت  إذ   العامة،  با�جلسات  مداخال��م  خالل  الفرق   توقيت  يخص  فيما  دستور�ة  �عد   ال�ي  النسبية  قاعدة

  اجتماع   بمناسبة  النواب  �جلس  بالغ  حسب   ومعارضة  أغلبية  ب�ن  فرق   وال  ،ا�جهود   وتضافر  االلتحام  تتطلب  الظرفية  أن  النيابية

 ف�ي   العدد  حيث  من  ال�جن  أشغال  أو  ا�جلسات  �حضور   بالنسبة  األمر  ونفس  النيابية،  وا�جموعة  الفرق   رؤساء  مع  ا�جلس  رئيس

 ودعمها  رضاها  عن  �ع��  بال��ملان  السيا��ي  تموقعها  باختالف   األحزاب  من   مجموعة  ب�ن   مش��كة  بيانات  هناك  أن  كما  بالتساوي،

   ا�ح�ومة. طرف من املتخذة اإلجراءات ل�ل

  االنضباط  وتم  متعددة،  جلسات  عقد  تم  فقد  ،املتخذة  اإلجراءات  ل�ل  وتطبيقا  العامة  ا�جلسات  حضور   حيث  من  أماو 

 ،ال�جن  أعمال  بخصوص  أما  الدستور�ة.  أو  القانونية  الناحية  من  إش�ال  أي  يطرح  ال  أمر  وهو  ا�حضور،  وش�لية  لعدد   التام

  بحضور   املتخذة   اإلجراءات  رغم  فانھ  أساسا،  التشريع  لعملية  التحض��ية  األشغال  و�مثابة  مهما  عملها  �عت��   وال�ي   ،الدائمة  وخاصة

 األعمال  هذه   ��  ال��ملاني�ن  مساهمة  ع��  أك��  ساعد  ، �سبيا  ذلك   �عد  العدد   رفع  فان  ،ألهمي��ا  ونظرا  فر�ق،   �ل  عن  واحد  عضو

  الدستور�ة. ملهامهم وضمانة التحض��ية

  القانون�ن،   مشر��   ع��   بالتصو�ت  مطالب   �غرفتيھ  ال��ملان   أن  خاصة  جوهر�ة  مسألة  �عت��  وال�ي   التشريع   عملية  بخصوص

  اإلعالن   و�جراءات  ال�حية  الطوارئ   بحالة  خاصة  أح�ام  �سن  يتعلق  بقانون   مرسوم  مشروع  بصيغة  عليھ  التصو�ت  تم  والذي

 ما  وهو  ،27ال��ملان  بمجل��ي  االختصاص  �جن�ي  طرف  من  عل��م  املصادقة  تمت  �عدما  قوان�ن  كمشاريع  ا�جديد  ش�لهما  ��  ع��ا،

   حيث   التصو�ت،   عملية  ��   ا�حالة  هذه  ��  يطرح  أن  يمكن   الذي   اإلش�ال  إن  الدستور.  من  81  الفصل  عليھ  يؤكد 
ُ
 مسألة   ت رحط

  حق  التصو�ت   �ون   ��   يتمثل  أسا��ي  مبدأ   عن  يتحدث  الدستور   أن  رغم  ،أنھ  التأكيد   وجب   هنا  املصوت�ن.  وعدد  وا�حضور   النصاب

 ا�جلسات   فيھ  بما  العامة  ا�جلسات  ا�عقاد  أن   إذ   املصوت�ن،  عدد   أي  ا�حضور   �عدد   مرتبط  ذلك  فان  ،28تفو�ضھ  يمكن  ال  �خ��ي

 التصو�ت  لعملية  بالنسبة  األمر   وكذلك  ا�حضور،  من   محدد  أو  مع�ن  عدد  القانون   وال  الدستور   ال  �ش��ط   لم  للدورت�ن  االفتتاحية 

 فان   ال��ابية  ا�جماعات  أو  املستشار�ن  مجلس  تخص  ال�ي  التنظيمية  القوان�ن  مق��حات  أو  مشاريع  فباستثناء  العادية،  القوان�ن  ع��

  طرف   من  الدستور�ة  املؤسسات  �عض  ��  التعيينات  �عض  ا��  و�اإلضافة  ،29النواب  مجلس  أعضاء  بأغلبية  وجو�ا  ي�ون   التصو�ت

   ع��  ال��ك��  تم  ،التنظيمية  القوان�ن  �استثناءو   فإنھ  ،30املصوت�ن  من  محددا  اعدد   �ش��ط  وال�ي  ال��ملان  مجل��ي
ّ
  عدد   أي  ش��ط�ُ   أال

 إطار   و��  أخرى   جهة  ومن  جهة،  من  هذا  ا�حاضر�ن  أغلبية  أصوات  قاعدة  تتبع  بحيث  با�جلس�ن،  قانو�ي  �شريع  العتماد   للمصوت�ن

  من   175  (املادة  االلك��ونية  األجهزة  ع��   التصو�ت  إم�انية  ال��ملان  �جل��ي  الداخلي�ن  النظام�ن  اعتمد   فلقد  ،القانونية  املرونة

 
 بمجلس املستشار�ن. الداخلية وا�جهات وا�جماعات ال��ابية والبنيات األساسيةبمجلس النواب، و�جنة  الداخلية وا�جماعات ال��ابية والسك�ى وسياسة املدينة�جنة  -27
 من النظام الداخ�� �جلس املستشار�ن. 157من النظام الداخ�� �جلس النواب، املادة  156، املادة 2011من دستور   60من الفصل  1الفقرة  - 28
 . 2011من دستور  85الفقرة األخ��ة من الفصل  - 29
 أعضاء �ل مجلس ع�� مر�حھ لعضو�ة ا�حكمة الدستور�ة ع�� سبيل املثال. ثل�ي - 30

https://www.chambredesrepresentants.ma/ar/node/64635
http://www.chambredesconseillers.ma/ar/%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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  األجهزة   �ع�ي  املشرع   خلفية   �انت  ول�ن  املستشار�ن)،  �جلس  الداخ��   النظام   من  175  املادة   النواب،  �جلس  الداخ��   النظام

  باب   ��  االج��اد  حيث   من  واسعا  بابا  تفتح  إل��ا  ال�جوء  إم�انية  فإن  ال��ملان،  لغرف�ي   العمومية  ا�جلسات  بقاعة  املثبتة  االلك��ونية

 واالف��اضية.  ا�حضور�ة املمارسة ب�ن الديمقراطية والهو�ة االلك��و�ي التأم�ن

  ع��   بناء  وذبك  ،عامة  ا�جتمع  بمصا�ح  اإلضرار  يتم  ال  ح�ى  والرقابة  االق��احية  القوة  تروم  ،بالتشريع  الع��ة  �انت  ول�ن

  الناحية  من  ف��ا  �س��لك  تحض��ية  أشغاال  ال�جن  أشغال  اعت��ت  ول�ن   السيا��ي،  موقعھ  موقعھ  من   �ل  األف�ار  وتبادل  النقاش

 دائما  التصو�ت   اعت��  ول�ن  ؛املعروضة  القوان�ن  ومق��حات  مشاريع  مواد   مختلف  ��  بالتدقيق  التفصيلية،  النقاشات  �ل  املبدئية

 التصو�ت   عملية  اعت��ت  ول�ن   ؛ال�جن  ع��  واالق��احات  والتعديالت  النقاشات  استنفاذ   �عد  سيا��ي  تصو�ت   هو  العامة  با�جلسات

  داخل  التصو�ت  عملية  فان   ا�جموعة،  أو  الفر�ق  وتموقع  واختيارات  قناعات  ي��جم  سيا��ي  تصو�ت  هو  العمومية  با�جلسات

 فان  ،الدستور   من  185  الفصل  عليھ  نص  ما  باستثناء  و�التا��  برم��ا،  ا�جموعة  أو  الفر�ق  يمثل  اتصو�ت  �عت��  ،العمومية  ا�جلسات

 قانونيا. أو دستور�ا إش�اال �عد ال العامة با�جلسة الفر�ق باسم يصوت من  انتداب

  



  المغربي  للبرلمان  الدستوریة  األجندة
 الصحیة الطوارئ حالة خالل
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 خالصة 

  عاتقهم  ع��  امللقاة  املسؤولية  جسامة  مدى  أنفسهم،  ال��ملاني�ن  استيعاب  مدى  ��  ،االستثنائي  الظرف  هذا  خالل  من   الع��ة  كمنت

 جانب   ومن  ال�املة،  املواطنة  املسؤولية  من  جو  ��  ممارس��ا  ع��  املساعدة  أجل  من  والعمل  الدستور�ة،  أدوارهم  ممارسة  خالل  من

  واملشروعية  الدستور�ة  الشرعية  من  إطار  ��  اختصاصا��ا  تمارس  قائمة  دستور�ة  مؤسسات  وجود   بأهمية  العميق  الو��  املواطن�ن

 التشكيك.  وسؤال  العدمية الثقافة عن  �عيدا الشعبية


