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إن المجلس ؛
بنــاًء علــى القانــون التنظيمــي رقــم 12-128، المتعلــق بالمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي، الصــادر 
بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.124 بتاريــخ 3 شــوال 1435 (31 يوليــو 2014)، والســيما المــادة 37 منــه؛
ــر  ــخ 18 دجنب ــا بتاري ــي خــالل دورتيه ــى هــذا النظــام الداخل ــس عل ــة للمجل ــة العام ــة الجمعي ــد مصادق وبع

2014 و26 مــارس 2015؛
وبعــد االطــالع علــى قــراري المجلــس الدســتوري رقــم 954/15 بتاريــخ 11 مــن جمــادى األولــى 1436 
(2 مــارس 2015)، ورقــم 957/15 بتاريــخ 23 مــن جمــادى اآلخــرة 1436 (13 أبريــل 2015)، بشــأن مطابقــة 
مقتضيــات النظــام الداخلــي للمجلــس االقتصــادي واالجتماعــي والبيئي ألحكام الدســتور والقانــون التنظيمي 

للمجلس؛
يعمل  بالنظام الداخلي التالي:

البـاب األول 
ــامة عـ ــام  أحكـ  

المــادة األولــى: تطبيقــا ألحــكام المــادة 37 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس 
االقتصــادي واالجتماعــي والبيئــي الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.14.124 بتاريــخ 3 شــوال 1435 
(31 يوليــو 2014)، تحــدد، وفــق أحــكام هــذا النظــام الداخلــي، قواعــد تنظيــم وتســيير المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي والبيئــي المشــار إليــه الحقــا باســم المجلــس، وكيفيــات ســير أجهزتــه، وطريقــة تنظيــم أشــغاله.

المادة 2: يوجد المقر الدائم للمجلس بمدينة الرباط.
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البــاب الثــانـي
لمجلـــس ا ئـاســـة  ر

المــادة 3: يتولــى رئيــس المجلــس مهمــة تدبيــر شــؤون المجلــس وإدارتــه، واتخــاذ جميــع التدابيــر الالزمــة 
لضمــان حســن ســير أجهزتــه.

ولهــذه الغايــة، يمــارس االختصاصــات الموكولــة إليــه بموجــب أحــكام القانــون التنظيمــي رقــم  128-12 
ــي: ــا يل ــى الخصــوص بم ــوم عل ــي. ويق وأحــكام هــذا النظــام الداخل

يترأس اجتماعات الجمعية العامة، ويتولى تسيير جلساتها، ويسهر على حسن سيرها؛  �
ــة العامــة مــن  � ــى الجمعي يعــرض برنامــج العمــل الســنوي ألنشــطة المجلــس، الــذي يعــده المكتــب، عل

ــه؛ أجــل المصادقــة علي
يعــرض مشــروع ميزانيــة المجلــس الــذي يُعــد بالتشــاور مــع الســلطة الحكوميــة المعنيــة،  علــى الجمعيــة  �

العامــة مــن أجــل المصادقــة عليــه؛
يوجه الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور اجتماعات الجمعية العامة العادية واالستثنائية؛ �
يوجــه الدعــوة إلــى المؤسســات أو الهيئــات التــي تمــارس اختصاصــات لهــا صلــة بالصالحيــات المخولــة  �

للمجلــس قصــد انتــداب ممثليــن عنهــا لحضــور أشــغال الجمعيــة العامــة أو أشــغال اللجــان الدائمــة، 
بصفــة مالحــظ؛

يعــد النظــام األساســي الخــاص بموظفــي المجلــس، طبقــا للفقــرة 2 مــن المــادة 34 مــن القانــون  �
التنظيمــي للمجلــس، بالتشــاور مــع الســلطة الحكوميــة المعنيــة، ويعرضــه علــى الجمعيــة العامــة مــن 

ــدة الرســمية؛ ــي الجري ــل نشــره ف ــه، قب ــة علي أجــل المصادق
 يتــرأس اجتماعــات اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة ومجموعــات العمــل الخاصــة، إذا قــّرر حضــور  �

هــذه االجتماعــات.
ــون التنظيمــي رقــم  � ــن، طبقــا ألحــكام المــادة 11 مــن القان ــا أمــر التعيي ــي يعــود إليه ــر الجهــة الت  يُخب

12-128، بــكل اســتقالة قدمهــا عضــو مــن أعضــاء المجلــس وبــكل مــن فقــد الصفــة التــي عيــن علــى 
أساســها وكــذا بحــاالت الوفــاة؛  

يســهر علــى إعــداد التقريــر الســنوي حــول حصيلــة عمــل المجلــس ويحيلــه إلــى الجمعيــة العامــة  �
ــه  ــم يرفع ــر، ث ــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذك ــا للمــادة 10 مــن القان ــه طبق للمصادقــة علي
إلــى جاللــة الملــك، ويوجــه نســخة منــه إلــى رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس النــواب ورئيــس مجلــس 

ــدة الرســمية. ــل نشــره بالجري المستشــارين، قب
يمكــن للرئيــس، أن يكلــف عضــوا أو أكثــر مــن أعضائــه بإعــداد مشــروع دراســة، أو القيــام بمهمــة  �

محــددة تنــدرج ضمــن اختصاصاتــه.

المــادة 4: طبقــا ألحــكام المــادة 23 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، يعتبــر الرئيــُس 
الممثــَل القانونــي للمجلــس.
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وبهــذه الصفــة، يمثــل المجلــَس أمــام القضــاء، ولــدى باقــي الســلطات واإلدارات العموميــة والمنظمــات 
الوطنيــة والمؤسســات األجنبيــة والدوليــة. ويعتبــر الناطــق الرســمي باســم المجلــس.

يمكــن لرئيــس المجلــس أن يفــّوض بعــض مهامــه لعضــو أو أكثــر مــن أعضــاء مكتــب المجلــس، ويمكــن لــه أن 
ينتــدب مــن يمثلــه فــي مهمــات داخــل الوطــن وخارجــه. 

ــِرم   المــادة 5: مــن أجــل تمكيــن المجلــس مــن القيــام بمهامــه فــي أحســن الظــروف، يمكــن للرئيــس أن يُب
اتفاقيــات للتعــاون مــع كل مؤسســة أو هيئــة وطنيــة أو أجنبيــة أو دوليــة فــي مجال تبــادل الخبرات والمعلومات 

والوثائق.
ــع تنفيــذ االتفاقيــات الُمبَرمــة مــع المجلــس، وعلــى تحقيــق اإلشــعاع للمجلــس مــن خــالل  ــى تتّب ويســهر عل

ــة العامــة علمــا بمضمونهــا.  ــى إحاطــة مكتــب المجلــس والجمعي ــز التعــاون الدولــي. ويعمــل عل تعزي

المــادة 6: إذا تغيــب الرئيــس وتعــذر عليــه الحضــور لســبب طــارئ أو قــوة قاهــرة، أنــاب عنــه فــي ممارســة 
مهامــه عضــوا مــن أعضــاء مكتــب المجلــس، وفــي حالــة عــدم تعيينــه هــذا األخيــر، ينــوب عنــه مــن أجــل ذلــك، 

العضــو األكبــر ســنا مــن أعضــاء مكتــب المجلــس.

البـاب الثــالـــث
ــيرها ــات س ــس وكيفي لمجل ا ــزة  أجه

الفصل األول 
 الجمعية العامة

المــادة7 : تطبيقــا ألحــكام المــادة 24 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، تعقــد الجمعيــة 
العامــة اجتماعاتهــا فــي دورات عاديــة ودورات اســتثنائية.

تنعقد الدورات العادية مرة واحدة كل شهر، ما لم يقرر مكتب المجلس خالف ذلك.
وتنعقــد الــدورات االســتثنائية إمــا بطلــب مــن رئيــس الحكومــة أو مــن رئيــس مجلــس النــواب أو مــن رئيــس 
مجلــس المستشــارين، وإمــا بمبــادرة مــن رئيــس المجلــس، أو بطلــب مــن األغلبيــة المطلقة ألعضــاء المجلس.

المــادة 8: تخصــص كل دورة مــن دورات الجمعيــة العامــة لدراســة النقــط والقضايــا المدرجــة فــي جــدول 
أعمالهــا.

المــادة 9: يوجــه الرئيــس الدعــوة لحضــور أشــغال دورات الجمعيــة العامــة أســبوعا علــى األقــل قبــل تاريــخ 
انعقادهــا. كمــا يوجــه الدعــوة لحضــور أشــغال الــدورات االســتثنائية ثالثــة أيــام علــى األقــل قبــل انعقادهــا.

ترفق دعوات الحضور لمختلف دورات الجمعية العامة  بجدول أعمالها.

المــادة 10: تعقــد الجمعيــة العامــة اجتماعاتهــا بمقــر المجلــس. ويمكــن أن تنعقــد هــذه االجتماعــات فــي أي 
مدينــة أخــرى مــن مــدن المملكــة، بقــرار مــن الرئيــس، وبعــد استشــارة أعضــاء مكتــب المجلــس.
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المادة 11: تتضمن محاضر اجتماعات الجمعية العامة على الخصوص ما يلي:
ملخص المناقشات التي دارت خالل اجتماع الجمعية العامة؛ �
نتائج عمليات التصويت في الجمعية العامة؛ �
القرارات المتخذة. �

وترفق هذه المحاضر بقائمة أسماء األعضاء الحاضرين والمتغيبين، وعند االقتضاء: 
بالئحة أسماء الحاضرين من أعضاء الحكومة أو مندوبيهم؛  �
بالئحة أسماء الحاضرين من أعضاء اللجان الدائمة لمجلسي النواب والمستشارين؛  �
بالئحــة أســماء الحاضريــن مــن مندوبــي المؤسســات والهيئــات التــي تمــارس اختصاصــات لهــا صلــة  �

بصالحيــات المجلــس؛
بنسخة من الوثائق والمستندات التي عرضت على الجمعية العامة. �

توضــع كل هــذه الوثائــق رهــن إشــارة أعضــاء المجلــس  لالطــالع، ويمكنهــم الحصــول علــى نســخة منهــا فــي 
حالــة مــا إذا طلبــوا ذلــك. 

المــادة 12: تكــون جلســات اجتماعــات الجمعيــة العامــة مفتوحــة، مــا لــم يقــرر رئيــس المجلــس خــالف ذلــك، 
بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن مكتــب المجلــس.

ــات  ــة، حســب االمكاني ــة العام ــي حضــور أشــغال اجتماعــات الجمعي ــوم ف ــن العم ــى كل راغــب م ــن عل يتعي
ــده إدارة  ــذي تع ــب ال ــق نمــوذج الطل ــس، وف ــس المجل ــى رئي ــا فــي هــذا الشــأن،  إل المتاحــة، أن يقــدم طلب
المجلــس لهــذا الغــرض، وذلــك قبــل ثالثــة أيــام مــن التاريــخ الــذي ســتعقد الجمعيــة العامــة اجتماعهــا فيــه. 
ويعــرض هــذا الطلــب علــى موافقــة الرئيــس أو مــن يفّوضــه  مــن أجــل ذلــك. ويتعيــن أن يحمــل الشــخص 

المعنــي شــارة «زائــر».
وال يُطبــق هــذا اإلجــراء علــى أعضــاء الحكومــة واألشــخاص الذيــن ينتدبونهــم لهــذه الغايــة وأعضــاء اللجــان 
الدائمــة بمجلســي البرلمــان والممثليــن المنتدبيــن عــن المؤسســات والهيئــات التــي لهــا صلــة بصالحيــات 

المجلــس، وكــذا األطــر العاملــة بالمجلــس وخبرائــه ومستشــاريه.

المادة 13: يجب على جميع أعضاء المجلس حضور اجتماعات الجمعية العامة.
ويتم في بداية كل دورة ضبط الئحة حضور أعضاء المجلس. 

ويوجــه رئيــس المجلــس، بقــراٍر مــن المكتــب، مذكــرات تنبيــه إلــى األعضــاء الذيــن تغيبــوا خــالل ثــالث دورات 
ــن بســبب  ــّجل األعضــاء المتغيبي ــول. ويُس ــة العامــة دون عــذر مقب ــة عــن حضــور اجتماعــات الجمعي متتالي

قيامهــم بمهمــة لحســاب المجلــس وبتكليــف منــه. 

المــادة 14:  يتــرأس رئيــس المجلــس اجتماعــات الجمعيــة العامــة، ويتولــى تســيير جلســاتها خــالل كل دورة 
بمســاعدة عضويــن يختارهمــا مــن بيــن أعضــاء المكتــب، ولــه أن ينيــب عنــه فــي ذلــك أحــد أعضــاء المكتــب 
فــي حــال غيابــه أو إذا تعــذر عليــه الحضــور ألي ســبب مــن األســباب، وذلــك طبقــا ألحــكام المــادة 24 مــن 

القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المشــار إليــه أعــاله. 
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ــن فــي  المــادة 15:  يقــوم رئيــس الجلســة بحصــر الئحــة  التدخــالت، وبإعطــاء الكلمــة لألعضــاء الراغبي
التدخــل حســب ترتيبهــم فــي الالئحــة. وال يجــوز ألي عضــو أن يأخــذ الكلمــة دون إذن مســبق.

ولــه تقديــر المــدة المخصصــة للتدخــالت حســب طبيعــة النقــط المدرجــة فــي جــدول األعمــال وأهميتهــا 
وضــرورة توزيــع هــذه التدخــالت حســب الفئــات المكونــة للمجلــس. ويمكــن ألعضــاء المجلــس موافــاة 

الجمعيــة العامــة بمداخالتهــم كتابــة ســواء قبــل الجلســة أو أثناءهــا. 
يتعيــن علــى كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس، يريــد أن يبــدي مالحظاتــه أو أن يقــدم مقترحــات أو تعديــالت 
ــل  ــة قب ــى رئيــس المجلــس كتاب ــا إل ــة العامــة، أن يرفعه ــى الجمعي ــا المعروضــة عل ــق بمضمــون القضاي تتعل
انعقــاد الجمعيــة العامــة داخــل األجــل الــذي يحــدده المكتــب. ويتعيــن علــى رئيــس المجلــس إخبــار األعضــاء 

بهــذا األجــل.
وتقتصــر المــداوالت علــى النقــط المدرجــة فــي جــدول األعمــال. ولرئيــس الجلســة أن ينبــه كل متدخــل خــرج 

عــن الترتيــب التسلســلي للنقــط المذكــورة، إلــى ضــرورة مراعــاة الترتيــب المذكــور أثنــاء مداخلتــه. 

المــادة 16: ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أن يتقــدم بنقطــة نظــام ذات طبيعــة مســطرية، فــي أي وقــت 
مــن أوقــات الجلســة، وعلــى رئيــس الجلســة أن يبــت فيهــا هــو نفســه أو يعرضهــا علــى التصويــت.

المــادة 17: تســتعمل فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة طريقــة التصويــت برفــع اليــد أو بطريقــة إلكترونيــة 
إن توفــرت مــع ضمــان مبــدأ العلنيــة.

ــة العامــة بعــد مناقشــة ودراســة جميــع النقــط  ــام دورة الجمعي ــن رئيــس الجلســة عــن اختت المــادة 18: يعل
ــام الــدورة. المدرجــة فــي جــدول األعمــال، وال يجــوز ألي عضــو أن يأخــذ الكلمــة بعــد اختت

المــادة 19: يمكــن للجمعيــة العامــة أن تكلــف مكتــب المجلــس بــأي مهمــة تدخــل فــي نطــاق اختصاصــات 
المجلــس.

ــة  ــة المتعلق ــة العام ــق ذات الصبغ ــع الوثائ ــس رهــن إشــارة األعضــاء جمي ــس المجل المــادة 20: يضــع رئي
بأنشــطة المجلــس ومنجزاتــه.

الفصل الثاني 
مكتـب المجلـس

المــادة 21: تطبيقــا ألحــكام المــادة 20 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، يتكــون مكتــب 
المجلــس، باإلضافــة إلــى رئيســه، مــن:

• البنــد أ - خمســة أعضــاء يمثلــون الفئــات التــي يتشــكل منهــا المجلــس، فــي حــدود ممثــل واحــد عــن كل 
فئــة، يُنتَخبــون مــن قبــل الجمعيــة العامــة وفــق الكيفيــات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن 22 

إلــى 29  مــن هــذا النظــام الداخلــي ؛
ــا فــي المــادة 39 مــن هــذا  ــس والمنصــوص عليه ــة بالمجل • البنــد ب - رؤســاء اللجــان الدائمــة المحَدث

ــي. النظــام الداخل
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المــادة 22: يحــق لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس تقديــم ترشــيحه لتمثيــل فئتــه فــي المكتــب، وذلــك لشــْغل 
صــة لذلــك. مقعــد مــن المقاعــد الخمســة المخصَّ

ويعقــد رئيــس المجلــس، قبــل اإلعــالن عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة المكتــب، جلســة لإلخبــار والتنســيق 
مــع األعضــاء المنتميــن لــكل فئــة علــى حــدة.

المــادة 23: يعلــن الرئيــس عــن فتــح بــاب الترشــيح لعضويــة المكتــب، ويتلقــى طلبــات الترشــيح حســب كل 
فئــة مــن الفئــات التــي يتكــون منهــا المجلــس، داخــل أجــل15 يومــا مــن تاريــخ اإلعــالن عــن الترشــيح، ويخبــر  

كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس بذلــك. 

المــادة 24: يحصــر الرئيــس، بعــد انتهــاء فتــرة إيــداع الترشــيحات، قائمــة المترشــحين لعضويــة المكتــب، 
حســب كل فئــة مــن الفئــات التــي ينتمــون إليهــا. ويحــدد تاريــخ انعقــاد جلســة الجمعيــة العامــة المخصصــة 

لعمليــة االقتــراع، ويخبــر بــه أعضــاء المجلــس بصفــة فرديــة.

المــادة 25: تســاعد رئيــس المجلــس فــي اإلشــراف علــى عمليــة االقتــراع لجنــة تضــم ممثــال عــن كل فئــة مــن 
الفئــات التــي يتكــون منهــا المجلــس، يتعيــن وجوبــا أال يكونــوا مــن بيــن األعضــاء الذيــن قدمــوا ترشــيحاتهم 

لعضويــة المكتــب. 

المــادة 26: ينتخــب أعضــاء المجلــس، عــن طريــق االقتــراع الســري، خمســة أعضــاء مــن بيــن المترشــحين 
لعضويــة المكتــب فــي حــدود عضــو واحــد عــن كل فئــة مــن الفئــات التــي يتكــون منهــا المجلــس.

ــر عــدد مــن األصــوات،  ــى أكب ــن عل ــس عــن أســماء المترشــحين الحاصلي ــس المجل ــن رئي المــادة 27: يعل
ــي ينتمــون إليهــا. ــة الت حســب الفئ

وفــي حالــة تعــادل األصــوات التــي حصــل عليهــا مترشــحان أو أكثــر مــن بيــن المترشــحين المنتميــن إلــى نفــس 
الفئــة، يُختــار العضــو األصغر ســّنا.  

المادة 28: تعتبر ملغاة بطاقات التصويت التالية:
بطاقات التصويت التي تتضمن أكثر من اسم مترشح واحد عن كل فئة من الفئات الخمس؛ �
بطاقات التصويت الفارغة؛ �
بطاقات التصويت التي تحمل عالمة من شأنها أن تضّر بسّرّية االقتراع؛ �
بطاقات التصويت التي تتضمن إضافة زائدة؛ �
بطاقات التصويت التي تتضمن اسم المصوت؛ �
بطاقات التصويت التي ال تحمل خاتم المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. �

المــادة29: يُنتخــب األعضــاء المشــار إليهــم فــي البنــد أ و ب مــن المــادة 21 مــن هــذا النظــام الداخلــي كل 
ســنة، مــع مراعــاة تمثيليــة النســاء والســعي إلــى المناصفــة فــي تقديــم الترشــيحات. 

وتُحتَســب الســنة ابتــداء مــن تاريــخ شــروع المجلــس فــي مهامــه. ويجــري انتخــاب األعضــاء الجــدد، علــى 
أبعــد تقديــر، خــالل األســبوع األخيــر مــن الســنة التــي ســتنتهي فيهــا مــدة انتــداب أعضــاء المكتــب المزاوليــن 

مهامهــم.
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المــادة 30: يجتمــع مكتــب المجلــس بدعــوة مــن الرئيــس، بمبــادرة منــه، أو بطلــب مــن نصــف أعضائــه علــى 
األقــل، وكلمــا اقتضــت الضــرورة لذلــك.

يوّجــه الرئيــس، بــكّل الوســائل المتاحــة والســيما منهــا وســائل االتصــال الحديثــة، الدعــوة لالجتمــاع مرفقــة 
بجــدول األعمــال يوميــن علــى األقــل قبــل التاريــخ المحــدد لالجتمــاع.

المــادة 31: يعقــد المكتــب اجتماعاتــه بمقــر المجلــس، مــا لــم يقــرر المكتــب أو الرئيــس أو مــن ينــوب عنــه 
خــالف ذلــك.

المــادة 32: ال تصــح اجتماعــات مكتــب المجلــس إال بحضــور نصــف أعضائــه علــى األقــل بمــن فيهــم 
ــان بعــد  ــة عــدم اكتمــال النصــاب القانونــي، يوجــه الرئيــس دعــوة ثانيــة لعقــد اجتمــاع ث الرئيــس. وفــي حال
يوميــن علــى األقــل، ويعتبــر هــذا االجتمــاع قانونيــا عنــد حضــور ثلــث األعضــاء علــى األقــل بمــن فيهــم الرئيس. 

المــادة 33: ال تراعــى اآلجــال المذكــورة فــي المادتيــن 30 و32 مــن هــذا النظــام الداخلــي، إذا كان االجتمــاع 
المزمــع عقــده يكتســي طابعــا اســتعجاليا واســتثنائيا. ويتعيــن اإلشــارة إلــى ذلــك فــي الدعــوة الموجهــة إلــى 

أعضــاء المكتــب.

المــادة 34: يتولــى الرئيــس تســيير اجتماعــات المكتــب. ويمكــن أن ينيــب عنــه مــن أجــل ذلــك أحــد أعضــاء 
المكتــب فــي حــال غيابــه أو إذا تعــذر عليــه الحضــور لســبب طــارئ أو قــوة قاهــرة، وفــي حالــة عــدم تعيينــه 

ألي عضــو مــن األعضــاء نــاب عنــه العضــو األكبــر ســنا مــن بيــن أعضــاء المكتــب.  

المــادة 35: يتخــذ مكتــب المجلــس قراراتــه بإجمــاع األعضــاء الحاضريــن. وإذا تعــذر ذلــك فباألغلبيــة 
المطلقــة لهــؤالء األعضــاء.

وفي حالة تعادل األصوات، يعتبر صوت رئيس المجلس مرجحا.

المــادة 36: فــي حالــة شــغور مقعــد مــن المقاعــد الخاصــة بأعضــاء المكتــب ألي ســبب مــن األســباب تــم 
تعويضــه خــالل دورة الجمعيــة العامــة التــي تلــي اإلعــالن عــن تاريــخ الشــغور، وذلــك وفــق نفــس الكيفيــة التــي 

انتخــب بهــا العضــو الــذي ســيتم تعويضــه.

ــام بمــا  المــادة 37: يتولــى المكتــب، طبقــا ألحــكام القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، القي
يلــي:
 يهيئ مشروع برنامج العمل السنوي ألنشطة المجلس؛ �
 يهيئ مشروع ميزانية المجلس قبل عرضه على الجمعية العامة للتصويت عليه؛ �
 يســهر علــى إعــداد مشــروع التقريــر الســنوي المنصــوص عليــه فــي المــادة 10 مــن القانــون التنظيمــي  �

رقــم 12-128 الســالف الذكــر، ويعتمــده قبــل عرضــه علــى الجمعيــة العامــة للتصويــت عليــه؛
 يــدرس الطلبــات المقدمــة مــن قبــل أعضــاء المجلــس مــن أجــل أن يقــوم هــذا األخيــر بإعــداد تقريــر  �

بشــأن رأي، أو المتعلقــة بإنجــاز دراســة أو بحــث فــي مجــال مــن مجــاالت اختصاصاتــه، ويوافــق عليهــا 
قبــل إحالتهــا إلــى اللجــان أو مجموعــات العمــل المختصــة بالمجلــس؛

 يضــع برامــج عمــل اللجــان ومجموعــات العمــل أخــذا فــي االعتبــار البرنامــج الســنوي ألنشــطة المجلس  �
وكــذا قــرارات الجمعيــة العامــة وتوصياتها؛
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 يتــداول بشــأن طلبــات إبــداء الــرأي والدراســات واألبحــاث التــي يعتــزم المجلــس إنجازهــا، والمقدمــة  �
إليــه مــن قبــل الحكومــة أو مــن أحــد مجلســي البرلمــان، وذلــك مــن أجــل تحديــد اللجنــة أو اللجــان التــي 

ســتقوم بإعــداد مشــاريع تقاريــر لهــذه الغايــة؛
 يتــدارس مشــاريع رأي المجلــس قبــل عرضهــا للمصادقــة علــى الجمعيــة العامــة. وال يمكــن ألي عضــو  �

مــن أعضــاء المكتــب أن يطالــب بإعــادة النظــر فــي مشــاريع رأي المجلــس إذا وافــق علــى ذلــك مكتــب 
المجلــس؛

 يعد مشروع جدول أعمال الجمعية العامة؛ �
 ينجز أي دراسة أو بحث حول كل قضية تكلفه بها الجمعية العامة ويؤدي أي مهمة تسندها إليه. �

ومن أجل ذلك، يتخذ جميع التدابير واإلجراءات التي تمكنه من تأدية المهام المذكورة.

المــادة 38: تنشــر بالجريــدة الرســمية طبقــا لمقتضيــات المــادة 36 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128-12 
المشــار إليــه أعــاله، اآلراء والتقريــر الســنوي التالييــن:

اآلراء الصادرة عن المجلس بطلب من رئيس الحكومة أو من أحد مجلسي البرلمان؛ �
اآلراء الصادرة عن المجلس بمبادرة منه؛ �
التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 10 من القانون التنظيمي رقم 12-128 السالف الذكر. �

ويمنع منعا كليا وبأي وسيلة أو طريقة كانت نشر أي وثيقة لم تصادق الجمعية العامة عليها.

الفصل الثالث 
اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل

الفرع األول •  اللجان الدائمة

المادة 39: تُحَدث بالمجلس اللجان الدائمة التالية: 
لجنة القضايا االقتصادية والمشاريع االستراتيجية؛ �
لجنة التشغيل والعالقات المهنية ؛ �
لجنة القضايا االجتماعية والتضامن؛ �
لجنة البيئة والتنمية المستدامة؛ �
لجنة مجتمع المعرفة واإلعالم؛ �
لجنة تحليل الظرفية االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛ �
لجنة الجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية. �
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ــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، يتعيــن  المــادة 40: مــع مراعــاة أحــكام المــادة 22 مــن القان
أن تضــم كل لجنــة دائمــة، ثالثــة عشــر (13) عضــوا علــى األقــّل، وســتة وعشــرين (26) عضــوا علــى األكثــر. 

المــادة 41: مــن أجــل تطبيــق أحــكام المــادة 22 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، 
ومقتضيــات المــاّدة 40 أعــاله، يعقــد رئيــس المجلــس جلســات للتنســيق مــع مجمــوع األعضــاء المكونيــن لــكل 
األعضــاء الذيــن ســيمثلون الفئــة المعنيــة،  فئــة مــن الفئــات التــي يتكــون منهــا المجلــس، بهــدف تحديــد قائمــة

فــي كل لجنــة مــن اللجــان الدائمــة المشــار إليهــا فــي المــادة 39 مــن هــذا النظــام الداخلــي.
ــى مــن عــدد  ــة، الحــد األدن ــى حــدة، فــي كل لجن ــة عل ــكل فئ ــن ل ــن أن تضــم قائمــة األعضــاء الممثلي ويتعي

ــي:  األعضــاء كمــا يل

ثالثة أعضاء على األقلفئة الخبراء

ثالثة أعضاء على األقلفئة ممثلي النقابات األكثر تمثيال

ثالثة أعضاء على األقلفئة ممثلي الهيئات والجمعيات المهنية

فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجاالت 
عضوان على األقّلاالقتصاد االجتماعي والعمل الجمعوي 

فئة الشخصيات التي تمثل المؤسسات والهيئات 
المنصوص عليها في المادة 11 من القانون التنظيمي 

رقم 128-12 
عضوان على األقّل

المــادة 42: يعلــن رئيــس المجلــس عــن فتــح بــاب الترشــيح لشــغل مناصــب رؤســاء اللجــان الدائمــة ومناصــب 
مقرريها.

ويحدد آجاالً لتلقي طلبات الترشيح، ويخبر بها أعضاء كل لجنة على حدة بصفة فردية.

المــادة 43: يشــترط فــي المترشــح لرئاســة لجنــة دائمــة أو لشــغل منصــب مقررهــا، أْن يكــون مــن بيــن 
ــس.  ــد أعضــاء المجل ــة تجدي ــي حال ــل خــالل ســنة، إال ف ــى األق ــا، عل أعضائه

المــادة 44: يحصــر الرئيــس قائمــة المترشــحين لرئاســة كل لجنــة علــى حــدة، وقائمــة المترشــحين لشــغل 
منصــب مقررهــا.

كما يحّدد تاريخ إجراء االقتراع، ويطلع جميع أعضاء اللجنة المعنّية بذلك. 

المــادة 45: يعيــن رئيــس المجلــس لجنــة لإلشــراف علــى عمليــة االقتــراع تضــم عضويــن علــى األقــل مــن 
بيــن أعضــاء المجلــس، ويتعيــن أال يكونــا مــن بيــن أعضــاء اللجنــة المعنيــة بعمليــة االقتــراع التــي سيشــرفون 

عليهــا.
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المــادة 46: ينتخــب أعضــاء كل لجنــة علــى حــدة مــن بيــن المترشــحين رئيــس اللجنــة ومقررهــا كل ســنة، 
مــع مراعــاة تمثيليــة النســاء والســعي إلــى المناصفــة فــي تقديــم الترشــيحات. 

المــادة 47: تعلــن لجنــة اإلشــراف علــى عمليــة االقتــراع عــن اســم المترشــح الحاصــل علــى أكبــر عــدد مــن 
األصــوات، وفــي حالــة تعادلهــا، يتــم اختيــار العضــو األصغــر ســنا. 

المادة 48: تقوم كل لجنة دائمة على حدة في أول اجتماع لها بتعيين نائب لرئيسها ونائب لمقررها. 

المــادة 49: تتولــى اللجــان الدائمــة، كل واحــدة فــي حــدود اختصاصهــا، إعــداد مشــاريع تقاريــر بشــأن 
آراء المجلــس فــي القضايــا ومشــاريع البرامــج ومشــاريع ومقترحــات القوانيــن التــي تعــرض عليــه، وإنجــاز 

ــه. الدراســات واألبحــاث المرتبطــة بممارســة صالحيات
كمــا تتولــى إعــداد مشــاريع تقاريــر تتعلــق بمقترحــات المجلــس التــي يقدمهــا إلــى الحكومــة ومجلســي 
ــة  ــول الناجع ــم الحل ــي تقدي ــى اإلســهام ف ــي، وإل ــن أداء االقتصــاد الوطن ــع م ــى الرف ــة إل ــان، والرامي البرلم
لمعالجــة القضايــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة، والبحــث عــن أنجــع الســبل الكفيلــة بتحقيــق 

ــة بشــرية مســتدامة. تنمي
ويمكــن لــكل لجنــة دائمــة تقديــم أّي مقتــرح يدخــل ضمــن نطــاق اختصاصهــا إلــى مكتــب المجلــس، مــن أجــل 

أخــذه بعيــن االعتبــار، عنــد االقتضــاء، خــالل إعــداد برنامــج العمــل الســنوي ألنشــطة المجلــس.

االقتصاديــة  بالسياســات  االســتراتيجية  والمشــاريع  االقتصاديــة  القضايــا  لجنــة  تختــص   :50 المــادة 
والماليــة، وقضايــا التنميــة، والتنافســية، ومنــاخ األعمــال، والمشــاريع االســتراتيجية، والســوق الداخليــة، 

وحمايــة المســتهلك، والعالقــات االقتصاديــة الخارجيــة للمغــرب.

التشــغيل  إنعــاش  الشــغل وسياســة  المهنيــة بمجــاالت  التشــغيل والعالقــات  51: تختــص لجنــة  المــادة 
والحمايــة االجتماعيــة لألجــراء واإلدمــاج المهنــي، وإدمــاج الشــباب وتوجيههــم وتنظيــم الشــغل ومضمونــه 
وجودتــه، وبالحركيــة وشــروط الشــغل وحقــوق المأجوريــن وغيــر المأجوريــن، وتطبيــق التشــريع الوطنــي 
والمعاييــر الدوليــة للعمــل، وتحديــث عالــم الشــغل، وكل مــا لــه صلــة بالحــوار والتشــاور والتفــاوض بيــن 

الفرقــاء االجتماعييــن، وتنميــة الرأســمال البشــري وقضايــا الهجــرة.

المــادة 52: تختــص لجنــة القضايــا االجتماعيــة والتضامــن بمجــاالت الديمغرافيــة واألســرة والمــرأة 
واألطفــال، والرعايــة االجتماعيــة والرأســمال االجتماعــي، والصحــة والتغطيــة الصحيــة ومؤسســات العــالج 
والوقايــة، وفقــدان االســتقاللية والتضامــن والتماســك االجتماعــي واالقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي 
والعمــل االجتماعــي، وتوزيــع الثــروة الوطنيــة والمداخيــل والفــوارق االجتماعيــة، واالدمــاج االجتماعــي، 

والولــوج إلــى الخدمــات االجتماعيــة األساســية وتنميتهــا، وإدمــاج وحمايــة الفئــات الهشــة وحمايتهــا. 

والتغيــرات  البيئــة،  وتثميــن  بمجــاالت حمايــة  المســتدامة  والتنميــة  البيئــة  لجنــة  تختــص   :53 المــادة 
المناخيــة والتنــوع الحيــوي، والبحــر والمحيطــات والطاقــات المتجــددة ،والبرامــج االســتراتيجية المرتبطــة 
بهــذه الطاقــات ،واالقتصــاد األخضــر، والوقايــة مــن المخاطــر البيئيــة وتدبيرهــا ،وجــودة الســكنى والعمــارة 

ــره. ــاج المــاء وتدبي ــق بإنت ــة، وكل مــا يتعل اإليكولوجي
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المــادة 54: تختــص لجنــة مجتمــع المعرفــة واإلعــالم بمجــاالت تكنولوجيــات المعلومــات واالتصــال، وكل مــا 
لــه عالقــة بإنتاجهــا وتطويرهــا وتنظيمهــا، وكــذا بإنتــاج المعرفــة وتطويرها ونشــرها. وتشــمل هــذه المجاالت 
ــّدم  ــة للتق ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــار االجتماعي ــن، واالقتصــاد الرقمــي، واآلث ــكار والتطــور التكنولوجييْ االبت
ــة واإلنســانية، وإنتاجهــا وتطويرهــا وتقاســمها،  ــة بالمعرفــة العلمي ــه صل التكنولوجــّي. كمــا تشــمل كل مــا ل
عــالوة علــى اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة لهــذا التطــّور، والمحافظــة علــى التــراث وتثمينــه. كمــا 

تشــمل مختلــف األنشــطة الفنيــة والرياضــة والترفيهيــة.

السياســات  بمجــاالت  والبيئيــة  االقتصاديــة واالجتماعيــة  الظرفيــة  تحليــل  لجنــة  تختــص   :55 المــادة 
االقتصاديــة والماليــة، وخاصــة السياســات ذات الطابــع االلتقائــي، والحكامــة والرأســمال المؤسســاتي، 
والتقريــر الســنوي حــول الوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة للمغــرب واإلعالم االقتصــادي والمالي، 

ــة. ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــة بالمجــاالت االقتصادي ــات المتعلق ــك المعطي وبن

المــادة 56: تختــص لجنــة الجهويــة المتقدمــة والتنميــة القرويــة والترابيــة بمجــاالت الجهويــة والالمركزيــة 
والالتمركــز وتنميــة العالــم القــروي، وتنميــة الجماعــات الترابيــة والتنميــة الجهويــة والتنظيــم الترابــي وإعــداد 

التــراب والتعميــر والســكن، وكل مــا يتعلــق بتنميــة التجهيــزات الجهويــة والجماعيــة والنقــل واالتصــاالت.

ــة  ــس. وتحــدد وثيق ــس المجل ــل رئي ــى اللجــان الدائمــة مــن قب ــرأي عل ــداء ال ــات إب ــال طلب المــادة 57: تُح
ــس. ــه مشــروع رأي المجل ــد داخل ــة أو اللجــان أْن تع ــى اللجن ــن عل ــذي يتعي ــة األجــل األقصــى ال اإلحال

 المــادة 58: يمكــن للجــان الدائمــة، مــن أجــل إعــداد مشــروع رأي المجلــس بخصــوص مــا يعــرض عليهــا 
مــن قضايــا أو مشــاريع برامــج أو مشــاريع ومقترحــات قوانيــن، أن تنظــم بــإذن مــن رئيــس المجلــس، ورشــات 
عمــل أو جلســات لإلنصــات، أو الدراســة والمناقشــة، يمكــن أن يدعــى لهــا ممثلــو الســلطات والمؤسســات 
لــة للمجلــس، وكــذا كل مــن ذوي الخبــرة  والهيئــات التــي تمــارس اختصاصــات لهــا صلــة بالصالحيــات المخوَّ

قصــد تقديــم معطيــات أو توضيحــات أو الجــواب علــى أســئلة أعضــاء اللجنــة المعنيــة.

المــادة 59: يمكــن للجــان الدائمــة، مــن أجــل إعــداد تقريــر حــول رأي، أو دراســة أو بحــث فــي نطــاق 
اختصاصاتهــا، وفــي إطــار برامــج عملهــا، تكليــف فريــق عمــل مشــكل مــن خمســة أعضــاء علــى األكثــر بإنجــاز 

الدراســة أو البحــث المذكــور، أو اإلشــراف علــى إنجــازه.
كمــا يمكــن لهــا لنفــس الغايــة، تنْظيــم نــدوات داخليــة، وورشــات عمــل، يمكــن أن يدعــى لهــا، بــإذن أو بطلــب 
مــن رئيــس المجلــس، ممثلــون عــن الســلطات والمؤسســات والهيئــات التــي تمــارس اختصاصــات لهــا صلــة 

بالصالحيــات المخولــة للمجلــس، وكــذا كل شــخص مــن ذوي الخبــرة.

المــادة 60: يمكــن ألي لجنــة مــن اللجــان الدائمــة، أن تنظــم فــي نطــاق اختصاصهــا، بــإذن مــن رئيــس 
المجلــس أو بطلــب منــه، نــدوات داخليــة وموائــد مســتديرة، وورشــات عمــل، ولقــاءات خاصــة وجلســات 
لإلنصــات، وزيــارات ميدانيــة مــن أجــل إعــداد مشــاريع مقترحــات المجلس فــي مختلف المياديــن االقتصادية 

ــة.  ــة والبيئي ــة والثقافي واالجتماعي
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الفرع الثاني • اللجان المؤقتة

المــادة 61: تختــص اللجــان المؤقتــة، التــي يحدثهــا المجلــس بقــرار مــن الجمعيــة العامــة أو مــن المكتــب، 
بدراســة قضيــة مــن القضايــا التــي أحدثــت مــن أجلهــا، الداخلــة فــي اختصاصــات المجلــس، والتــي يحيلهــا 
المكتــب إليهــا، تطبيقــا ألحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 18 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف 

د قــراُر إحداثهــا األجــَل األقصــى إلنجــاز مهامهــا. الذكــر، ويحــدِّ

المــادة 62: تنتهــي مهمــة كل لجنــة مؤقتــة بتقديــم تقريــر عــن الموضــوع المحدثــة مــن أجلــه، وذلــك وفــق 
الكيفيــات المشــار إليهــا فــي المــادة 68 مــن هــذا النظــام الداخلــي.

الفرع الثالث • مجموعات العمل الخاصة

ــة العامــة إحــداث مجموعــات عمــل خاصــة  المــادة 63: يمكــن بقــرار مــن مكتــب المجلــس أو مــن الجمعي
ــس. ــع خــاص تدخــل ضمــن اختصاصــات المجل ــا ذات طاب لدراســة قضاي

الفرع الرابع • مقتضيات عامة

المــادة 64: تعقــد كل لجنــة مــن اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة ومجموعــات العمــل المحدثــة لــدى 
المجلــس، اجتماعاتهــا بدعــوة مــن رئيســها أو منســقها، حســب الحالــة، إمــا بمبــادرة منــه أو بطلــب مــن رئيــس 

المجلــس أو مــن مكتــب المجلــس.
ــس  ــه رئي ــر ب ــة، ويخب ــة أو منســق المجموعــة المعني ــس اللجن ــده رئي ــال، يع ــق الدعــوة بجــدول األعم  وتُرف

المجلــس. 
وتوجه الدعوة بكل الوسائل المتاحة.

المــادة 65: يتعيــن أن تمــارس اللجــان الدائمــة واللجــان المؤقتــة ومجموعــات العمــل المحدثــة لــدى المجلس 
اختصاصاتهــا فــي نطــاق برنامــج العمــل المحــدد لهــا مــن قبــل مكتــب المجلــس، وتجتمــع بمقــر المجلــس، إال 

إذا قــرر مكتــب المجلــس خــالف ذلــك بواســطة قــرار معلــل.
إذا ارتــأت اللجــان ومجموعــات العمــل المذكــورة دراســة موضــوع أو تنــاول قضيــة خــارج نطــاق برنامــج العمــل 
ــة الموافقــة  ــة إلــى مكتــب المجلــس للبــت فيهــا، وفــي حال المحــدد لهــا، وجــب تقديــم مقتــرح توصيــة معلل
يتعيــن علــى اللجنــة أو المجموعــة المعنيــة إنجــاز الدراســة المقترحــة خــالل اآلجــال المحــددة لهــا مــن قبــل 

مكتــب المجلــس ووفــق توجيهاتــه .

المــادة 66: يمكــن لــكل لجنــة أو مجموعــة عمــل، مــن أجــل إنجــاز مهامهــا، أن تكلــف عضــوا أو أكثــر مــن 
أعضائهــا بإعــداد ملــف حــول قضيــة مــن القضايــا المعروضــة عليهــا أو إنجــاز دراســة أو بحــث أو إعــداد 

تقريــر بشــأنها.
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المــادة 67: يمكــن لــكل لجنــة دائمــة أو مؤقتــة أو مجموعــة عمــل، أن تطلــب مــن رئيــس المجلــس االســتعانة 
بخبــراء مختصيــن مــن خــارج المجلــس، بعــد تحديــد مؤهالتهــم، حســب طبيعــة القضايــا والمشــاريع المحالــة 

إليها. 

المــادة 68: يعــد مقــرر كل لجنــة دائمــة أو مؤقتــة أو مجموعــة عمــل، تقريــرا مفصــال عــن أشــغالها، ويرفعــه 
رئيســها أو منســقها، حســب الحالــة، إلــى رئيــس المجلــس لعرضــه علــى أنظــار المكتــب، ويكــون مرفقــا 
ــة، أو مرفقــا بالدراســة أو البحــث  ــة أو مجموعــة العمــل المعني ــه اللجن بمشــروع رأي المجلــس الــذي أعدت

الــذي أنجزتــه والمقترحــات التــي قدمتهــا، حســب الحالــة.

المــادة 69: يمكــن لــكل مــن مكتــب المجلــس أو الجمعيــة العامــة أن يطلبــا إعــادة النظــر فــي مشــاريع اآلراء 
والدراســات أو األبحــاث التــي أنجزتهــا اللجــان الدائمــة أو مجموعــات العمــل المعنيــة.

ــن أعضــاء كل لجنــة مؤقتــة أو مجموعــة عمــل، بقــرار مــن رئيــس المجلــس وبنــاء علــى   المــادة 70: يُعيَّ
اقتــراح مــن المكتــب. ويتعيــن وجوبــا أن تضــم اللجــان المؤقتــة ومجموعــات العمــل منســقا ومقــررا. 

د تنظيــم أشــغال اللجــان المؤقتــة وكيفيــات تســييرها بقــرار مــن مكتــب المجلــس، مــع مراعــاة تمثيــل  ُويحــدَّ
الفئــات.

الفصل الرابع
 األمانة العامة

المــادة 71: طبقــا ألحــكام المادتيــن 29 و30 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، تنــاط 
باألميــن العــام، تحــت ســلطة رئيــس المجلــس، المهــام التاليــة:

 تحضير مشروع ميزانية المجلس؛ �
 تسيير المصالح اإلدارية والمالية للمجلس؛ �
 اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتحضير وتنظيم أعمال المجلس؛  �
 تسجيل اإلحاالت الواردة على المجلس من السلطات المختصة؛ �
 مسك وحفظ آراء المجلس وتقاريره وملفاته ومستنداته. �

ويســهر األميــن العــام أيضــا علــى تأديــة مهــام كتابــة مكتــب المجلــس. ويحضــر اجتماعــات أجهــزة المجلــس. 
وفــي حــال غيابــه أو تعــذر حضــوره لســبب مــن األســباب، يمكــن للرئيــس أن يعيــن، مــن بيــن أطــر المجلــس، 

مــن ينــوب عنــه. 

المــادة 72: تطبيقــا ألحــكام المــادة 24 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر، يتولــى األميــن 
العــام للمجلــس مهمــة مقــرر اجتماعــات الجمعيــة العامــة، ويســهر علــى تحريــر محاضــر مــداوالت جلســاتها. 

ويتعيــن أن تكــون هــذه المحاضــر مؤرخــة وموقعــة مــن قبلــه ومــن قبــل رئيــس الجلســة.
 كمــا يســهر علــى تســجيل أشــغال اجتماعــات الجمعيــة العامــة واللجــان الدائمــة والمؤقتــة ومجموعــات العمــل 

بــكل الوســائل المتاحــة، ويعمــل علــى حفــظ التســجيالت ضمــن محفوظــات المجلــس.
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الباب الرابع
لســنوي ا يــر  لتقر ا

المــادة 73: يتضمــن التقريــر الســنوي حــول الحالــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــالد وحصيلــة أنشــطة 
المجلــس، الــذي تعــده اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 54 مــن هــذا النظــام الداخلــي، األجــزاء اآلتيــة: 

اجلــزء األول : يتضمــن تشــخيصا للوضعيــة االقتصاديــة واالجتماعيــة للبــالد وتحليلهــا وتقييمهــا اســتنادا 
إلــى المعطيــات والمؤشــرات المتعلقــة بالحالــة المذكــورة خــالل الســنة التــي يشــملها التقريــر، مــع مقارنتهــا 

بمعطيــات ومؤشــرات الســنة أو الســنوات المنصرمــة؛ 

اجلــزء الثانــي : يتضمــن تقريــرا يســلط الضــوء علــى موضــوع مــن موضوعــات الســاعة يكتســي راهنيــة 
خاصــة، والــذي قــرر المجلــس تعميــق البحــث فيــه واإلحاطــة بمختلــف جوانبــه.

اجلــزء الثالــث : يتضمــن المعطيــات اإلجماليــة والتفصيليــة حــول الحصيلــة الســنوية ألنشــطة المجلــس 
ومنجزاتــه. وتُعتمــد الســنة المدنيــة كأســاس إلعــداد هــذا الجــزء.

المــادة 74: يتعيــن علــى األميــن العــام للمجلــس أن يمــّد، بكيفّيــة منتظمــة، لجنــة تحليل الظرفيــة االقتصادية 
واالجتماعيــة والبيئيــة المكلفــة بإعــداد التقريــر الســنوي، بنســخ مــن التقاريــر والمحاضــر والمســتندات 
والوثائــق وجميــع المعطيــات األخــرى المتعلقــة بأنشــطة المجلــس ومنجزاتــه، وذلــك لتتمّكــن مــن إنجــاز 

مهامهــا فــي أحســن الظــروف.
ويمكــن لهــذه اللجنــة أْن ترفــع إلــى رئيــس المجلــس طلبــا قصــد الحصــول مــن الحكومــة ومجلســي البرلمــان، 
وغيرهــا مــن المؤسســات والهيئــات والمجالــس واللجــان التــي تمــارس أنشــطة ذات صلــة بصالحيــات 
المجلــس، علــى المعلومــات والمعطيــات والوثائــق المتوفــرة لديهــا، والتــي تــرى أن مــن شــأنها مســاعدة 

ــر. ــون التنظيمــي 12-128 الســالف الذك ــا للمــادة 8 مــن القان ــى إنجــاز مهامــه، طبق ــس عل المجل

ــن هــذا النظــام الداخلــي، مشــروع  ــادة 54 م ــه فــي الم ــة، المنصــوص علي ــس اللجن ــع رئي المــادة 75: يرف
التقريــر الســنوي إلــى رئيــس المجلــس الــذي يعرضــه علــى المكتــب تمهيــدا لعرضــه علــى الجمعيــة العامــة 

مــن أجــل مناقشــته والُمصادقــة عليــه، قبــل متــم شــهر يونيــو مــن كل ســنة.

الباب الخامس
أحــكام مختلفــة وختاميــة

ــون التنظيمــي 12-128 الســالف الذكــر، يخضــع موظفــو المجلــس  المــادة 76: طبقــا للمــادة 38 مــن القان
العاملــون، الذيــن يمارســون عملهــم فــي تاريــخ دخــول هــذا النظــام الداخلــي حيــز التنفيــذ، وأولئــك الــذي تــم 
توظيفهــم بعــد هــذا التاريــخ لنظــام أساســي مؤقــت يعتمــده المجلــس بتشــاور مــع الســلطة المكلفــة بالماليــة 

إلــى حيــن وضــع نظــام أساســي خــاص بهــم طبقــا ألحــكام المــادة 3 أعــاله.
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ــام والخــاص،  ــن الع ــن، مــن القطاعي ــراء خارجيي ــس االســتعانة بمستشــارين وخب المــادة 77: يمكــن للمجل
علــى أســاس التعاقــد معهــم بنــاء علــى دفاتــر تحمــالت تحــدد المهــام المــراد القيــام بهــا مــن قبلهــم .

المادة 78: يمكن للمجلس استعمال جميع الوسائل المتاحة للتواصل مع أعضائه.
ولهذه الغاية، يضع رهن إشارة أجهزته وجميع أعضائه الوسائل الالزمة لذلك.

المــادة 79: يتعيــن علــى أعضــاء المجلــس واألطــر العاملــة بــه والخبــراء المتعاقديــن معــه، وأعضــاء اللجــان 
الدائمــة لمجلســي البرلمــان واألشــخاص المنتدبيــن عــن الحكومــة وعــن المؤسســات والهيئــات التــي تمــارس 
اختصاصــات لهــا صلــة بصالحيــات المجلــس، وكــذا زوار المجلــس، حمــل الشــارة أو البطاقــة التــي تضعهــا 

إدارة المجلــس رهــن إشــارتهم.
يحدد مكتب المجلس مواصفات الشارة والبطاقة المذكورتين. 

المــادة 80: لرئيــس المجلــس ومكتــب المجلــس وثلــث أعضائــه حــق التقــدم بمقتــرح تعديــل هــذا النظــام 
ــي. الداخل

وتحــال مقترحــات التعديــل المقدمــة مــن لــدن الرئيــس أو ثلــث أعضــاء المجلــس إلــى مكتــب المجلــس 
لدراســتها.

يحيل مكتب المجلس كل مقترحات التعديل على الجمعية العامة للبّت فيها. 
ال تدخــل التعديــالت التــي تصــادق عليهــا الجمعيــة العامــة حيــز التنفيــذ إال بعــد قضــاء المحكمــة الدســتورية 

بمطابقتهــا ألحــكام الدســتور وألحــكام القانــون التنظيمــي رقــم 12-128 الســالف الذكــر.

المــادة 81: يدخــل هــذا النظــام الداخلــي الــذي ينســخ ويعــوض النظــام الداخلــي الجــاري بــه العمــل حاليــا 
حيــز التنفيــذ بعــد إقــراره مــن قبــل الجمعيــة العامــة للمجلــس وبعــد صــدور قــرار المجلــس الدســتوري 

ــر.  ــم  12-128 الســالف الذك ــي رق ــون التنظيم ــه ألحــكام الدســتور وألحــكام القان بمطابقت
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