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 احلقائق تقصي جلن لعمل ادلؤطرة القواعد الدليل ىذا يتناول
  التنظيمي والقانون لدستورا أحكام على بناء ووظائفها،

.ادلستشارين جمللس الداخلي والنظام احلقائق تقصي للجن
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األساس الدستوري إلحداث جلن تقصي احلقائق 

:2011من دستور  67الفصل 
 يستعينوا أن وديكنهم جلاهنما واجتماعات اجمللسني كال جلسات حيضروا أن للوزراء ”

  .الغرض ذلذا يعينوهنم مبندوبني
 من مببادرة تشكل أن جيوز السابقة، الفقرة يف إليها ادلشار الدائمة اللجان على عالوة
 جلان ادلستشارين، رللس أعضاء ثلث أو النواب رللس أعضاء ثلث من بطلب أو ادللك
 أو ادلصاحل بتدبري أو معينة بوقائع ادلتعلقة ادلعلومات مجع هبا يناط احلقائق، لتقصي نيابية

 .“أعماذلا نتائج على شكلها الذي اجمللس وإطالع العمومية، وادلقاوالت ادلؤسسات
 
لتقصي النيابية اللجان تسيري بطريقة يتعلق 085.13 رقم التنظيمي القانون صدر 

.الدستور من 67 الفصل ألحكام تطبيقا احلقائق
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2011يف ظل دستور  مستجدات جلن تقصي احلقائق
 : النصاب مستوى على -1

:من بطلب تتكون احلقائق تقصي جلان أصبحت
1996 دستور يف الشأن كان  كما  أعضائو أغلبية عوض ادلستشارين رللس أعضاء ثلث 
: االختصاص مستوى -2
ادلؤسسات آو ادلصاحل بتدبري ادلتعلقة ادلعلومات مجع اختصاصاهتا إىل أضيفت 

 .معينة بوقائع ادلتعلقة ادلعلومات مجع على تقتصر تعد ومل العمومية وادلقاوالت
  : اللجنة مهمة انتهاء مستوى على -3
القضاء إىل بإحالتو االقتضاء وعند اجمللس، مكتب لدى تقريرىا بإيداع مهمتها تنتهي 

.اجمللس رئيس قبل من
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تشكيل جلنة تقصي احلقائق وادلهام ادلنوطة هبا 

 : ادللك من مببادرة احلقائق تقصي جلنة تشكيل -1
 .ادللك من مببادرة احلقائق لتقصي النيابية اللجان تشكل أن ديكن  
 جيب كما  بتشكيلها، فورا يقوم أن ادلعين اجمللس رئيس على جيب احلالة ىذه ويف 
 اجللسة يف مناقشتو بعد شهرا يتعدى ال أجل يف ادللك إىل تقريرىا يرفع نأ

(085.13 رقم التنظيمي القانون من 17-3-2 ادلواد ) العمومية
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تشكيل جلنة تقصي احلقائق مببادرة من احد رللسي  الربدلان -2
(    085.13من القانون التنظيمي رقم  4ادلادة ) 

تقصي جلنة تشكيل بطلب التوصل فور احلكومة رئيس إشعار ادلعين اجمللس رئيس يتوىل 
 .تقدير اكرب على أيام ثالثة يتعدى ال اجل داخل احلقائق

ادلعين اجمللس رئيس إىل إشعاره تاريخ من يوما 15 أجل داخل احلكومة رئيس يوجو 
   .جارية قضائية متابعات موضوع ىي احلقائق تقصي شاهنا يف ادلطلوب الوقائع بان إفادة

 
باختاذ يقوم فانو احملّدد األجل داخل ادلذكورة باإلفادة ادلعين اجمللس رئيس يتوصل مل إذا 

.اللجنة لتشكيل الالزمة اإلجراءات
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موانع تشكيل جلنة تقصي احلقائق
وتعليق أشغاذلا 

أن احلكومة رئيس أفاد إذا مناقشة موضوع احلقائق تقصي جلنة تشكيل طلب يكون أن ديكن ال 
 قد كان  إذا فورا ادلناقشة وتوقف الطلب، عليها أسس اليت الوقائع شان يف فتحت قد القضائية ادلتابعات

 (التنظيمي القانون من 4 ادلادة) فيها شرع

(التنظيمي القانون من 4 ادلادة) الوقائع نفس خبصوص احلقائق لتقصي جلنة تشكيل للمجلسني جيوز ال 

أو مصلحة تدبري يف أو معينة وقائع يف قضائي حتقيق فتح فور تشكيلها سبق جلنة، كل  مهمة تنتهي 
 (التنظيمي القانون من 4 ادلادة) شأهنا يف بالتقصي كلفت  عمومية مقاولة أو مؤسسة

قرار صدور حني إىل والربدلان احلكومة بني باخلالف ادلتعلقة أشغاذلا احلقائق لتقصي النيابية اللجنة تعلق 
( التنظيمي القانون من 18 ادلادة ) بشأنو الدستورية احملكمة
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تعيني أعضاء جلنة تقصي احلقائق وادلكتب ادلؤقت

التمثيلية مبدأ مراعاة مع اجمللس مكتب قبل من احلقائق تقصي جلان أعضاء يعني 
 من 5 ادلادة ) األخرية ىذه من باقرتاح وذلك الربدلانية، واجملموعات للفرق النسبية
 (085.13 رقم التنظيمي القانون

 
سنا؛ األكرب العضو اللجنة أجهزة انتخاب اجتماع يرتأس 
 
(6 ادلادة) ادلقرر مبهام سنا األصغر العضو يقوم.
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 أن سبق مستشار كل  احلقائق لتقصي جلنة أعمال يف يشارك أن جيوز ال -
 الفقرة) مماثلة جلنة بأسرار احتفاظو عدم اجل من تأديبية  إجراءات ضده اختذت
.(للمجلس الداخلي النظام من 78 ادلادة من األخرية

  
 اذليئة أو اللجنة عضوية من التلقائي التنحي اجمللس، عضو على يتعني -

 أو اخلاصة مصلحتو بني تضارب حالة يف تواجد كلما  ادلعنية الرقابية أو التشريعية
(الداخلي النظام من 291 ادلادة من األوىل الفقرة) العامة ادلصلحة  مع الفئوية
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موانع ادلشاركة يف أشغال جلن تقصي احلقائق



 ونوابو اللجنة رئيس بانتخاب احلقائق تقصي جلنة أعضاء يقوم•
التنظيمي؛ القانون من 6 ادلادة) ونوابو ومقررىا

.للمعارضة مقّررىا أو اللجنة رئيس منصب يؤول -
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هيكلة جلن تقصي احلقائق



طريقة تسيري اللجن النيابية لتقصي احلقائق 
(085.13من القانون التنظيمي رقم  7ادلادة )

:اللجناجتماعات 
تاريخ قبل أسبوع عن يقل ال أجل يف أعضائها ربع من بطلب أو رئيسها من بدعوة اللجنة جتتمع 

 .االجتماع

استدعاء، أول بعد األقل على أعضائها نصف حضرىا إذا إال صحيحة اللجنة اجتماعات تكون ال 
 .أيام ثالثة عن يقل ال أجل داخل ينعقد الذي ادلوايل االجتماع يف حضر مبن وجتتمع

احلاضرين أعضائها أصوات بأغلبية اللجنة قرارات تتخذ.   
 
الرئيس فيو يكون الذي اجلانب رجح األصوات تعادلت إذا.
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ممارسة أعضاء جلن تقصي احلقائق دلهامهم  
(من القانون التنظيمي  11-10-9-8ادلواد )

 :خالل من
االقتضاء عند ادلكان عني ويف الوثائق على االطالع.
 مهمتهم تيسر أن شأهنا من اليت ادلعلومات كل  من دتكينهم جيب.
 من أحدثت الذي التقصي مبوضوع ادلتعلقة ادلصلحة وثائق كل  على احلصول ذلم ديكن 

.أجلو
 على االطالع أو اللجنة تفيد أن شهادتو شأن من شخص كل  إىل االستماع همديكن 

 ادلقاوالت أو ادلؤسسات أو ادلصاحل تدبريب أو بالوقائع عالقة ذلا اليت الوثائق مجيع
 أمن الدفاع،) سريا طابعا تكتسي اليت تلك باستثناء احلقائق، تقصي موضوع العمومية

 (واخلارجي الداخلي الدولة
إليهم تستمع الذين األشخاص وتصرحيات احلقائق تقصي جلان أعمال تكتسي 

.سريا طابعا ومداوالهتا
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مقتضيات خاصة جبمع بعض ادلعلومات احلساسة

 
 الوطين بالدفاع تتعلق وقائع حول ادلعلومات مجع مبهمتها قيامها أثناء اللجنة ارتأت إذا -

 اجمللس رئيس يشعر أجنبية، دول مع ادلغرب بعالقات أو اخلارجي أو الداخلي باألمن أو
 ادلراد للوقائع السري الطابع بسبب ذلك على يعرتض أن لو جيوز الذي احلكومة رئيس

 األشخاص دينع أو اللجنة إىل ادلطلوبة الوثائق تسليم ويرفض شأهنا يف احلقائق تقصي
(التنظيمي القانون من 9 ادةادل) .ادلطلوبة بالشهادة اإلدالء من ادلعنيني

13



حق جلنة تقصي احلقائق يف االستماع 

للدعوة يستجيب أن إليو االستماع يف فائدة اللجنة ترى شخص كل  على جيب 
 للقوة عون أو قضائي مفوض ذلك، الضرورة اقتضت إذا إليو، يسلمها اليت

 .اللجنة رئيس من بطلب العمومية

 من 123 ادلادة ألحكام طبقا اليمني أدائو بعد الشخص إىل االستماع يتم 
 رلموعة من 446 بالفصل اإلخالل ودون اجلنائية بادلسطرة ادلتعلق القانون
 .اجلنائي القانون

 إىل نوابو أحد أو اللجنة مقرر يساعده أكثر أو واحد عضو إرسال اللجنة تقرر 
.شهادهتم إىل االستماع قصد التنقل، يستطيعون ال الذين األشخاص
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من قانون ادلسطرة اجلنائية 123اليمني ادلنصوص عليه يف ادلادة 

  وال حقد بدون اشهد أن على العظيم باهلل اقسم ”
 ” باحلق إال اشهد ال وأن احلق كل  احلق أقول وأن خوف،
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ضمانات ادلستمع ذلم من طرف جلنة تقصي احلقائق 
(من القانون التنظيمي 11ادلادة )

يطلعوا أن احلقائق لتقصي جلنة قبل من إليهم االستماع مت الذين لألشخاص 
 عني يف االطالع ىذا ويتم بتوقيعهم، تذييلو قبل إليهم االستماع زلضر على

 تدرج احلالة ىذه ويف كتابة، مالحظاتو يبدي أن باألمر للمعين وديكن ادلكان
 .اللجنة تقرير ضمن تلقائيا ادلالحظات ىذه
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عقوبات ادلتعلقة بسري أشغال جلن تقصي احلقائق ال
(القانون التنظيميمن  15و 14-13-12 ادادلو )

ىاتني بإحدى أو سنتني إىل أشهر ستة من وباحلبس درىم 20000 إىل درىم 5000 من بغرامة يعاقب 
 .احلقائق لتقصي جلنة أمام مقبول عذر دون اليمني أداء عن امتنع أو حيضر مل شخص كل فقط، العقوبتني

 .التنظيمي القانون من 8 ادلادة يف إليها ادلشار بالوثائق ادلوافاة رفض على العقوبات نفس وتطبق

بوثائق اإلدالء أو الشهود على التأثري أو الزور شهادة على هبا ادلعاقب اجلنائي القانون رلموعة أحكام تطبق 
 .اللجنة أمام اجلارية اإلجراءات مبناسبة األفعال ىذه ارتكاب عليهم ثبت الذين األشخاص على مزورة

  ىاتني بإحدى أو سنوات مخس إىل واحدة سنة من وباحلبس درىم 10000 إىل 1000 من بغرامة يعاقب 
 مجعها، اللجنة تولت اليت ادلعلومات بنشر ادلستعملة الوسيلة كانت  مهما قام شخص كل  فقط العقوبتني
 إليهم، االستماع مت الذين األشخاص شهادات مبضمون ادلتعلقة ادلعلومات نشر حالة يف العقوبة وتضاعف

.اجلرمي الفعل تكييف يتطلبها قد اليت األشد بالعقوبات االقتضاء عند اإلخالل، دون وذلك

17



ادلتابعة مسطرة
(من القانون التنظيمي  15ادلادة )

     

 عليها ادلنصوص ادلتابعات إجراء خاصة، مقتضيات توجد مل ما العامة، النيابة تتوىل 
 ادلعين اجمللس رئيس إليها يوجهها شكاية على بناء أعاله 14و 13و 12 ادلواد يف

اللجنة رئيس تقرير على بناء
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انتهاء أشغال جلنة تقصي احلقائق

 .التقصي أعمال إهناء خاص اجتماع يف اللجنة تقرر-

 من فيو التداول قصد اللجنة رئيس إىل تقرير مشروع ذلك فور نوابو أو اللجنة مقرر يقدم-
 .أعضائها طرف

 .اجمللس مكتب لدى تقريرىا بإيداع اللجنة أعمال تنتهي-
 
 االقتضاء عند دتديده ديكن أشهر ستة يف احملدد األجل داخل اللجنة تقرير إيداع يتم مل إذا-

 بني خالف عرض حالة يف يوما 30 أقصاه أجل داخل الدستورية للمحكمة الالزمة بادلهلة
 عن اجمللس رئيس يعلن اللجنة، أعمال بسري متعلق الدستورية احملكمة على واحلكومة اجمللس
 .اجمللس على األمر يعرض أن بعد حلها

 قبل ادلذكور التقرير مضمون على علين تعليق كل  عن االمتناع اللجنة أعضاء على جيب -
.ادلعين اجمللس أعضاء على توزيعو
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أشهر ستة أقصاه أجل داخل اللجنة تقرير يودع أن جيب. 
بني خالف حدوث حال يف الدستورية للمحكمة الالزمة بادلهلة األجل، دتديد ديكن 

 السري دون حيول قد التنظيمي القانون ىذا أحكام تطبيق حول ادلعين واجمللس احلكومة
  .للجنة العادي

 

ال أجل داخل اللجنة تقرير مضمون دلناقشة عمومية جلسات أو جلسة اجمللس خيصص 
 القانون من 17 ادلادة ) .اجمللس مكتب لدى إيداعو تاريخ من أسبوعني يتعدى

 (التنظيمي
للربدلان الرمسية اجلريدة يف منو بعضا أو التقرير مضمون رلموع نشر يقرر أن للمجلس.( 

 (التنظيمي القانون من 17 ادلادة
67 الفصل) .القضاء على اللجنة تقرير إحالة االقتضاء عند  ادلعين اجمللس لرئيس ديكن 

(الدستور من
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 ومآله التقصي ةجل إيداع تقرير جلنأ
 (القانون التنظيميمن  17و 16 تنيادلاد) 



اإلحالة على احملكمة الدستورية يف حال حدوث خالف 
(من القانون التنظيمي  18ادلادة )

أحكام تطبيق حول واجمللس احلكومة بني خالف حدوث حال يف : اإلحالة تكون مىت 
.التنظيمي القانون

ادلستشارين رللس رئيس/ احلكومة رئيس :اخلالف إلحالة ادلخولة اجلهة.
للجنة العادي السري دون اخلالف حيول أن: اإلحالة شرط.
حيتسب يوما ثالثون أقصاه اجل داخل األمر يف الدستورية احملكمة تبت :البت آجال 

.عليها اخلالف إحالة تاريخ من ابتداء
صدور حني إىل ادلذكور باخلالف ادلتعلقة أشغاذلا ادلعنية النيابية اللجنة تعلق :اآلجل أثار 

.الدستورية احملكمة قرار
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