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مدخل
حظيَّ َّالمجتمع المدني يف َّدستور فاتح يوليوز  1022بوضع متقدم َّمقارنة َّمع َّالنصوص َّالدستوريةَّ1

ختصاصاتوَّوادلؤطرةَّجملاالتَّتدخ وَّ .يفَّ
َّ
دلكانتوَّوادلبيّنةَّال
َّ
السابقةَّ .يتّضحَّذلكَّمنَّخاللَّرصدَّرلموعَّالفصولَّاحملدَّدةَّ
ىذا َّالسياق َّميكن َّابتداءً َّاستدعاء َّمنطوق َّالفصل ََّّ /12فقَّ 2.اليت َّتؤكد َّع ى َّضرورة َّأن َّ"تساىم َّاجلمعيات َّادلهتمةَّ
بقضايا َّالشأن َّالعامَّ ،وادلنظمات َّغَت َّاحلكوميةَّ ،يف َّإطار َّالديمقراطية التشاركيةَّ ،يف َّإعداد قرارات ومشاريع َّلدىَّ

المؤسسات المنتخبة والسلطات العموميةَّ،وكذاَّيفَّتفعيلها وتقييمهاَّ،وع ىَّىذهَّادلؤسساتَّوالس طاتَّتنظيمَّىذهَّ
ادلشاركةَّ،طبقَّشروطَّوكيفياتَّحيددىاَّالقانون"َّ .
كماَّنصََّّالفصلََّّ14منَّالدستورَّع ىَّأنوَّ"للمواطنات والمواطنين ،ضمن شروط وكيفيات يحددىا قانون
تنظيمي ،الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع"َّ.أماَّالفصلََّّ 15فقدَّمنحَّ"للمواطنات والمواطنين الحق
في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية .ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة ىذا الحق"َّ .
باإلضافة َّإىل َّما َّسبقَّ ،دعا َّالفصل ََّّ 13من َّالدستور َّإىل َّإحداث ىيئات للتشاور من طرف السلطات
العموميةََّّ،وأيضاًَّماَّنصََّّع يوَّالفصلََّّ/139فقَّ2.منَّأنوَّ"ميكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائضَّ،
اذلدفَّمنهاَّمطالبةَّاجمل سَّبإدراجَّنقطةَّتدخلَّيفَّاختصاصوَّضمنَّجدولَّأعمالو"؛ َّمعَّاإلشارةَّإىلَّالتفاوتَّيفَّإحالةَّ
تنظيمَّىذهَّالحقوقَّبُتَّقوانين تنظيمية وقوانينَّ(عادية)َّ،يفَّإطارَّادلبدأَّالناظمَّادلنصوصَّع يوَّيفَّالفصلََّّ/1فقَّ2.منَّ
الدستورَّ ،الذي َّجعل َّالنظام َّالدستوري َّل مم كة َّيقوم َّع ى َّأساس َّفصل َّالس طَّ ،وتوازهنا َّوتعاوهناَّ ،والديمقراطية
المواطنة والتشاركيةَّ .
يفَّىذاَّالصددَّوتفعيالًَّألحكامَّالدستورَّ،أعدت َّالوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدني

مشروعي قانونين تنظيميينَّ،يهمَّاألولَّ:تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال

التشريعَّ.2فيماَّيهمَّالثاينَّ:تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العموميةَّ،3
باعتبارمهاَّمنَّبُتَّسلرجاتَّالحوار الوطني حول المجتمع المدني واألدوار الدستورية الجديدةَّالذيَّنَّظَّمَّخاللَّالفًتةَّ

ماَّبُتََّّ13مارسََّّ2013وَّ21مارسََّّ،2014معَّاستحضارَّكلَّالدينامياتَّاليتَّرافقتوَّدعماًَّونقداًَّومساءلةَّ .

َّ-1يتع قَّاألمرَّبدساتَتَّ،1972َّ،1970َّ،1962َّ:وادلراجعتُتَّالدستوريتُتَّلـَّ،1992َّ:وَّ .1996
َّسوفَّنعّب َّعنَّ"مشروع َّقانونَّتنظيميَّرقمَّ َّ 44.14بتحديدَّشروطَّوكيفياتَّشلارسةَّاحلقَّيفَّتقدميَّالعرائضَّإىلَّ
َّ -2فيماَّي يَّمنَّصفحاتَّىذهَّادلذكرة
ّ
الس طاتَّالعمومية"َّ،بـَّ"مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض".

يَّمنَّصفحاتَّادلذكرةَّسوفَّنعّب َّعنَّ"مشروعَّقانونَّتنظيميَّرقمَّ َّ 64.14بتحديدَّشروطَّوكيفياتَّشلارسةَّاحلقَّيفَّتقدميَّادل تمساتَّيفَّرلالَّ
َّ -3فيماَّي
ّ
التشريع"َّ،بـَّ"مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات".

3

تأسيساً َّع ى َّما َّسبقَّ ،ويف َّإطار َّالنهوض َّبأدواره َّادلتع قة َّباليقظة التشريعيةَّ ،يثمن َّمعهد بروميثيوس

للديمقراطية وحقوق اإلنسان رلموعَّاإلجيابياتَّاليتَّمح هاَّمشروعيَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّ،دباَّفيهاَّضرورةَّالتسجيل في
اللوائح االنتخابية العامةَّ ،باعتبارهَّشرطاً َّدلمارسةَّاحلقَّيفَّتقدميَّالعريضةَّأوَّادل تمسَّ،وليسَّقيداً َّع يوَّ ،ويَّبديَّرأيوَّ

القانوينَّبشأنَّمشروعَّىذينَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّتبعاًَّل عناصرَّالتح ي يةَّاآليتَّبياهناَّ .
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مالحظات مشتركة
 .1إنَّنشرَّكلَّ َّمنَّمشروعَّالقانونَّالتنظيميَّادلتع ق َّبالعرائضَّومشروعَّالقانونَّالتنظيميَّادلتع ق َّبادل تمساتَّ،
يستبطنَّفهماًَّحكومياًَّدلنطوقَّالفصلََّّ 86منَّالدستورَّ .فالقراءةَّاحلرفيةَّل فصلََّّ 86منَّدستورَّفاتحَّيوليوزََّّ2011
ينصَّ
تفيدَّاالكتفاءَّبعرض َّمشاريعَّالقوانُتَّالتنظيميةَّبقصدَّادلصادقةَّع يهاَّمنَّقبلَّالّبدلان؛ َّذلكَّأنَّالفصلَّادلذكورَّ ّ

ع ىَّأنَّ"تعرضَّمشاريعَّالقوانُتَّالتنظيميةَّادلنصوصَّع يهاَّيفَّىذاَّالدستورَّوجوباًَّقصدَّادلصادقةَّع يهاَّمنَّقبلَّالّبدلانَّ،
يَّصدورَّاألمرَّبتنفيذَّىذاَّالدستور"َّ.إنَّعبارةَّ"تعرض"َّ ،ومنَّ
َّ
يفَّأجلَّالَّيتعدىَّمدةَّالواليةَّالتشريعيةَّاألوىلَّاليتَّت

خاللَّقراءةَّتركيبيةَّلفصولَّالدستورَّ،تفيدَّمعٌتَّاإلحالةَّأوَّاإليداعَّ4أوَّالوضعَّ.5لكنَّ،وحيثَّإنَّىذهَّالواليةَّاحلكوميةَّ
والية تأسيسيةَّ،وحيثَّإنَّالقوانُتَّالتنظيميةَّذلاَّمكانةَّمتميّزةَّضمن َّتراتبية القواعد القانونيةَّ،وأخذاًَّيفَّعُتَّاالعتبارَّ
أنَّالقوانُتَّالتنظيميةَّىيَّجزءَّمنَّالدستورَّومكم ةَّلوَّكماَّاستقرَّذلكَّيفَّاجتهاداتَّالقضاءَّالدستوريَّادلغريبَّ،فإنَّ

األصل َّىو َّإصدار القوانين التنظيمية ودخولها حيز النفاذ خالل ىذه الواليةَّ .لكن َّمن َّيعرض َّمشاريع َّالقوانُتَّ
التنظيميةَّادلذكورةَّيفَّالفصلَّ َّ86ع ىَّمسطرةَّادلصادقة؟َّالدستورَّملَّحيددَّماَّإذاَّكانَّاألمرَّيتع قَّباحلكومةَّأمَّبالّبدلانَّ،
لكنَّومنَّخاللَّإعدادَّاحلكومةَّل مخططَّالتشريعيَّ،يفهمَّأهناَّأخذتَّع ىَّعاتقهاَّإصدارَّالقوانُتَّالتنظيميةَّ،وبالتايلَّ

فإنَّأيَّ َّإخالل َّمنَّاحلكومةَّهبذاَّادلقتضىَّالدستوريَّجيع هاَّربتَّطائ ةَّادلساءلةَّمنَّزاويةَّالسياسات العمومية ذات
الصلة بالتشريع؛

 .2التأخرَّيفَّإعداد َّادلخططَّالتشريعيَّ 6وماَّأفرزهَّمنَّربديات َّع ىَّمستوىَّاألداء َّالتشريعيَّل حكومةَّ،فضالًَّ
ع َّّماَّيثَتهَّذلكَّمنَّفهمَّاحلكومةَّل وظيفةَّالتشريعية َّباعتبارىا َّثالثيةَّاألبعادَّ:زلفوظةَّل م كَّيفَّاجملالَّالديٍتَّوحصريةَّلوَّ
يفَّاجملالَّالعسكريَّ،ومقتَّسمةَّبُتَّاحلكومةَّوالّبدلانَّيفَّماَّدونَّذلك؛

َّ-4حسبَّمنطوقَّالفصلََّّ/78فقَّ2.منَّالدستورَّالذيَّينصَّع ىَّماَّي ي"َّ:تودعَّمشاريعَّالقوانُتَّباألسبقيةَّلدىَّمكتبَّرل سَّالنواب".
َّ-5حسبَّمنطوقَّالفصلََّّ/85فقَّ1.منَّالدستورَّالذيَّين صَّع ىَّماَّي ي"َّ:الَّيتمَّالتداولَّيفَّمشاريعَّومقًتحاتَّالقوانُتَّالتنظيميةَّمنَّقبلَّرل سَّالنوابَّ،إالَّ
بعدَّمضيَّعشرةَّأيامَّع ىَّوضعهاَّلدىَّمكتبو"َّ .
دلزيدَّمنَّالتفاصيلَّأنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّ:زلمدَّبوعزيزَّ،القانونَّالّبدلاينَّادلغريبَّ،مسطرةَّالتشريعَّ(دراسةَّنظريةَّوتطبيقية)َّ،مطبعة َّفضالةَّ،احملمدية1427َّ،ىـََّّ/
2006مَّ،خصوصاًَّالصفحاتَّ(َّ.89َّ–َّ69أخذاًَّبعُتَّاالعتبارَّأنَّالكتابَّيتناولَّبالدرسَّوالتح يلَّادلسطرةَّالتشريعيةَّوفقاًَّل مراجعةَّالدستوريةَّلـَّ.)1996
َّ-6مرَّادلخططَّالتشريعيَّمنَّادلراحلَّالتاليةَّ :
َّ-1يفَّاجتماعَّاجمل سَّاحلكوميَّبتاريخََّّ15نونّبََّّ،2012ق ّدمَّاألمُتَّالعامَّل حكومةَّعرضاًَّحولَّمضامُتَّادلخططَّالتشريعيَّل حكومةَّخاللَّالواليةَّ
التشريعيةَّاحلاليةَّ.أنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّ:جدولَّأعمالَّرل سَّاحلكومةَّليومَّاخلميسََّّ15نونّبََّّ،2012الرابطَّ :
َّ َّ Http://www.sgg.gov.ma/portals/1/conseil_gouvernement/oj/2012/oj_15.11.12.pdf
 َّ-2متابعةَّدراسةَّمضامُتَّادلخططَّالتشريعيَّادلقًتحَّبرسمَّالواليةَّالتشريعيةَّالتاسعةَّيفَّاجتماعَّاجمل سَّاحلكوميَّبتاريخََّّ22نونّبََّّ.2012أنظرَّيفَّىذاَّ
الشأنَّ:جدولَّأعمالَّرل سَّاحلكومةَّليومَّاخلميسََّّ22نونّبََّّ،2012الرابطَّ:
َّ َّHttp://www.sgg.gov.ma/portals/1/conseil_gouvernement/oj/2012/oj_22.11.12.pdf
َّ-3صدورَّالنسخةَّالنهائيةَّل مخططَّالتشريعيَّيفَّينايرََّّ .2013
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 .3تطــرحَّالق ـوانُتَّالتنظيميــةَّنقاش ـاًَّمتطــدداًَّحــولَّمســطر اَّالتش ـريعيةَّبالصــيغةَّال ـواردةَّيفَّالدســتورَّ،وإمكانيــاتَّ

تطبيــقَّالفصـ ُتََّّ84وَّ85منــوَّ،واحلاجــةَّإىلَّالقيــامَّبنــوعَّمــنَّالتنقيةةةَّلــبعضَّفصــولَّالدســتورَّ،تفعــيالًَّل فصــلََّّ173منــوَّ7
الذيَّيتيحَّىذهَّاإلمكانيةَّألعضاءَّرل سيَّالّبدلان؛

 .4يطــرحَّاعتكــافَّالــوزارةَّادلك فــةَّبالعالقــاتَّمــعَّالّبدلــانَّواجملتمــعَّادلــدينَّع ــىَّإعــدادَّمشــروعيَّقــانونُتَّتنظيميــُتَّ
يتع قــانَّبادل تمســاتَّوالع ـرائضَّأســة ةَّعميقــةَّحــولَّفهــمَّاحلكومــةَّل وظيفــةَّالتش ـريعيةَّ،فبعــدَّإعــدادىاَّل مخطــطَّالتش ـريعيَّ،
اعتــّبتَّ(احلكومــة)َّأنَّإصــدارَّمشــروعيَّالقــانونُتَّالتنظيمي ـُتَّادلتع قــانَّبــالعرائضَّوادل تمســاتَّىــوَّاختصــاصَّأصــيلَّذلــاَّ،
فانفطرَّالنقاشَّبينهاَّوبُتَّالّبدلانَّ،إىلَّأنَّحسمتوَّالرسالةَّادل كيةَّدبناسبةَّمرورَّمخسُتَّسنةَّع ـىَّإحـداثَّ8الّبدلـانَّادلغـريبَّ،
ـثَّوجــوَّادل ــكَّرســالةَّإىلَّادلشــاركُتَّيفَّالنــدوةَّالدوليــةَّحــولَّالّبدلــانَّادلغــريبَّ،وشلــاَّجــاءَّفيهــا"َّ:ال يسةةعنا إال أن نن ةةوه
حبيـ ّ
بةةالمجهود المبةةذول مةةن طةةرف أعبةةا مجلسةةي البرلم ةان فةةي مجةةال المبةةادرة التش ةريعية ،س ةوا بالنسةةبة للقةةوانين

التنظيمية أو العادية .وىي المبادرة التي يقرىا الدستور لصةالحهم"9؛َّباعتبـارَّأنَّالفصـلََّّ84وردَّع ـىَّالصـيغةَّالتاليـةَّ:

"يتداولَّرل ساَّالّبدلانَّبالتتابعَّيفَّكلَّمشروعَّأوَّمقترحَّقانون"..؛
 .5حول َّوحدة َّادلصط حات َّالقانونيةَّ ،وانطالقاً َّمن َّضرورة َّ"اعتماد وحدة داللة اللفظ أو المصطلح في

السياق الواحد ،توخياً للوضوح ،وتبياناً لقصد المشرع ،وابتعاداً عن احتماالت التأويل والقرا ات المتعددة ،إذ أن

صياغة المعاني القانونية بكيفية واضحة ،يؤدي إلى تفادي التنازع في تطبيق القاعدة القانونية"َّ َّ ،10وفضالً َّعنَّ

تسطيلَّغيابَّالعنايةَّبـَّ"توحيد المصطلحات القانونية وتحديد داللتها"11؛َّفإنَّالصائغ القانوني َّمل َّيأخذَّيفَّعُتَّ

االعتبارَّىذهَّالقواعدَّالذىبيةَّ،وملَّي قيَّباالًَّلضرورةَّذبويدَّالنصَّالقانوينَّ،وىوَّماَّاتضحَّبشكلَّج يَّمنَّخاللَّفحصَّ

مشروعيَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّموضوعَّالمذكرة القانونية؛

َّ -7ينصَّالفصلََّّ/173فق1.و َّ 2منَّالدستورَّع ىَّماَّي ي"َّ:الَّتصحَّادلوافقةَّع ىَّمقًتحَّمراجعةَّالدستورَّالذيَّيتقدمَّبوَّعضوَّأوَّأكثرَّمنَّأعضاءَّرل سيَّ
الّبدلانَّ،إالَّبتصويتَّأغ بيةَّث ثيَّاألعضاءَّالذينَّيتألفَّمنهمَّاجمل سَّ.حيالَّادلقًتحَّ إىلَّاجمل سَّاآلخرَّ،الذيَّيوافقَّع يوَّبنفسَّأغ بيةَّث ثيَّاألعضاءَّالذينَّيتألفَّ
منهم".
َّ-8وردتَّعبارةَّ"إحداث" َّ،يفَّالوثائقَّادلخ دةَّل ذكرىَّاخلمسُتَّلتأسيسَّالّبدلانَّادلغريبَّ،وكذاَّيفَّالرسالةَّادل كيةَّهبذهَّادلناسبةََّّ،وتثَت َّمن َّالناحيةَّالدالليةَّالكثَتَّ
منَّال بسَّ،حولَّماَّإذاَّكانَّاألمرَّيتع قَّبإحداثَّأمَّتأسيسَّ،أمَّانتخاب..؟ َّ
َّ-9راجعَّنصَّالرسالةَّادل كيةَّيفَّادلوقعَّااللكًتوينَّجمل سَّالنوابَّ،الرابطَّالتايلَّ http://www.parlement.maَّ:

َّ -َّ 10عبدَّاإللوَّفونتَتَّ،دراسةَّربتَّعنوان"َّ:ال غةَّالعربيةَّوالنصَّالتشريعيَّ:تأمالتَّوإشكاالت"َّ،منشورةَّضمنَّكتاب"َّ:ال غةَّالعربيةَّيفَّاخلطابَّالتشريعيَّ
واإلداريَّواإلعالميَّيفَّادلغرب"َّ،ندوةَّأكادمييةَّادلم كةَّادلغربيةَّ،الرباطََّّ 21-20أكتوبرََّّ 12-11َّ،2010ذوَّالقعدةََّّ،1431مطبوعاتَّأكادمييةَّادلم كةَّ
ادلغربيةَّ،س س ةَّ"الندوات"َّ،مطبعةَّادلعارفَّاجلديدةَّ،الرباطَّ،2011َّ،الصفحةَّ.61
َّ -11حيِتَّح وي"َّ،مذكرةَّقانونيةَّإىلَّال طنةَّاالستشاريةَّدلراجعةَّدستورَّادلم كة"َّ،منشورةَّيفَّ"أشغالَّالندوةَّالوطنيةَّحولَّآفاقَّاإلصالحَّالدستوريَّع ىَّضوءَّ
اخلطابَّادل كيَّالساميَّلـََّّ9مارسََّّ،"2011ادلنظمةَّيفَّك يةَّالع ومَّالقانونيةَّواالقتصاديةَّواالجتماعيةَّبوجدةَّ،يوميََّّ22وَّ23أبريلََّّ،2011نشرَّك يةَّالع ومَّ
القانونيةَّواالقتصاديةَّواالجتماعيةَّ،وجدةَّ،يونيوََّّ،2011الصفحةَّ.356
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 .6تط ــرحَّمسة ةةوداتَّبع ــضَّالنصـ ــوصَّالقانوني ــةَّال ــيتَّتنشـ ــرىاَّالقطاع ــاتَّالوزاري ــةَّنقاش ـ ـاًَّعميق ـ ـاًَّح ــولَّمـ ــدلوذلاَّ

وحدودىاَّ،والفرقَّبينهاَّوبُتَّمشروعَّالقانونَّ،أيَّبعبارةَّأخرىَّأين تبتدئ المسودة وأين ينتهي مشةروع القةانونَّ.يَّفهـمَّ

كيةَّ،ك مـاَّتضـمنَّ
يفَّنوعَّمنَّجسَّالنبضَّأوالًَّ،وثانياًَّتفعيالًَّدلبدأَّالدميقراطيةَّالتشـار َّ
منَّادلسودةَّأهناَّموجهةَّإىلَّالرأيَّالعامَّ
َّّ
ّ
ذلكَّاإلطارَّالقانوينَّمقتضياتَّأوَّأحكامَّاًَّخالفيةَّقدَّربَّدثَّانقساماًَّيفَّاجملتمعَّ.أمـاَّمشـروعَّالقـانونَّفيحيـلَّمباشـرةَّع ـىَّ
دخــولَّالــنصَّيفَّادلســطرةَّالتش ـريعيةَّ.النصــانَّال ــذانَّبــُتَّأيــديناَّورداَّيفَّشــكلَّمشــروعَّقــانونَّتنظيمــيَّ،نشــر ماَّمصــا َّ
األمانةَّالعامةَّل حكومةَّضمنَّركن مشاريع النصوص الموزعة على أعبا الحكومةَّ،وىـوَّمـاَّيعـٍتَّأهنـاَّبصـددَّبررلتهمـاَّ

يفَّجدولَّأعمالَّاجمل سَّالوزاريَّ،والَّيتع قَّاألمرَّدبسودةَّ.12مع ومَّأنوَّيفَّبنيـةَّادلوقـعَّااللكـًتوينَّلامانـةَّالعامـةَّل حكومـةَّ،
ضمنَّركنَّفضاءَّالتشريعَّ،يتمَّنشر13مسودة مشاريع النصوصَّمنَّأجلَّالتع يقَّع يهـاَّ،ومـنَّخـاللَّتتبـعَّىـذاَّالـركنَّمنـذَّ

نشرَّالدستورَّيفَّاجلريدةَّالرمسيةَّبتاريخََّّ30يوليوزََّّ،2011ملَّيتمَّوضعَّأيَّمسودةَّمشروعَّقانونَّتنظيميَّل تع يـقَّوإبـداءَّ
ادلالحظاتَّيفَّىذاَّالركنَّمنَّادلوقعَّااللكًتوينَّلامانةَّالعامةَّل حكومة؛
إمكانيةَّربولَّمذكرة التقديم إىلَّديباجةَّل نصَّالقـانوينَّتطـرحَّنقاشـاًَّحـولَّقيمتهـاَّالقانونيـةَّضـمنَّمعياريةة
َّّ
 .7إنَّ

َّ،وأيضـاًَّحــولَّأمهيتهـاَّواحلاجــةَّإليهــا؛َّىنـاكَّمــنَّيــرىَّيفَّديباجـةَّالــنصَّرلــردَّبيـانََّّألســبابَّنزولــوَّ،وىنــاكَّ
القواعةد القانونيةة َّ

منَّيرىَّأهناَّرلردَّت خيصَّدلاَّجاءَّيفَّموادَّمشروعَّالقانونَّ.مع ومَّأنَّالقضاءَّالدستوريَّالفرنسيَّأخذَّيب ـورَّتوجهـاًَّجديـداًَّ
مــنَّخــاللَّاعتبــارَّمــذكراتَّالتقــدميَّدبثابــةَّأعمــالَّربضـَتيةَّل ــنصَّيعــودَّإليهــاََّّك مــاَّالتــبسَّع يــوَّأمــرَّمــاَّ.بينمــاَّمــذكريتَّتقــدميَّ
النصــُتَّال ــذينَّبــُتَّأيــديناَّالَّتعــدوانَّأنَّتكونــاَّرلــردَّت خــيصََّّل ــنصَّ،ولةةم تبةةيفا جديةةداً إلةةى عةةالم القةةانونَّ،بــدليلَّأنَّ

مشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّادلتع ــقَّبــالعرائضَّوردَّفيــو"َّ:ويفَّضــوءَّىــذهَّادلرجعيــاتََّّ َّ،إعــدادَّمشــروعَّىــذاَّالقــانونَّالتنظيمــيَّ
الذيَّميكنَّتلخةي

أىـمَّمضـامينوَّيفَّاحملـاورَّالتاليـةَّ.".َّ.....-َّ:يفَّحالـةَّمـاَّإذاَّ َّاالحتفـاظَّدبـذكرةَّالتقـدميَّضـمنَّالبنـاءَّ

ـتوريَّيفَّإحــدىَّقراراتــوَّالســابقةَّعنــدماَّاعتــّبَّ
العــامَّل قــانونَّالتنظيمــيَّجيــبَّاألخــذَّبعــُتَّاالعتبــارَّمــاَّقضــىَّبــوَّاجمل ــسَّالدسـ َّ

أنو"َّ:وإن كان ليس في الدستور مةا يحةول دون تصةدير قةانون تنظيمةي بديباجةة لةو ،ف نةو يبةين مةن النظةر فةي ديباجةة
القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدسةتوري ،أنهةا ال تعةدو أن تكةون مجةرد أفكةار عامةة ال تتبةمن مبةادئ
مةةن صةةميم محتويةةات القةةانون التنظيمةةي المتعلةةق بةةالمجلس االقتصةةادي واالجتمةةاعي ،كمةةا حةةددىا الفصةةل  95مةةن

الدسةةتور ،14ممةةا ال يتةةأتى معةةو فح ة

دسةةتوريتها علةةى الحةةال ،ويتعةةين بالتةةالي اعتبارىةةا غيةةر مندرجةةة فةةي النطةةاق

ََّّ-12كماَّىوَّاألمرَّمثالًَّخبصوصَّمسودةَّالقانونَّاجلنائي.
َّ -13تستندَّاألمانةَّالعامةَّل حكومةَّيفَّذلكَّإىل َّمرسومَّصادر َّسنةََّّ.2009أنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّ:مرسومَّرقمََّّ 2.08.229صادرَّيفََّّ 25منَّمجادىَّاألوىلَّ
َّ 21(َّ 1430مايََّّ)2009بإحداثَّمسطرةَّلنشرَّمشاريعَّالنصوصَّالتشريعيةَّوالتنظيميةَّ .اجلريدةَّالرمسيةَّ،عددََّّ،5744الصادرةَّبتاريخََّّ 24مجادىَّاآلخرةَّ
َّ18(َّ1430يونيوََّّ،)2009الصفحةَّ.3550
َّ-14يتع قَّاألمرَّبادلراجعةَّالدستوريةَّلـَّ.1996
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المحدد لهذا القانون التنظيمي"َّ.15ع ىَّأساسَّأنَّربويلَّمذكرةَّتقدميَّمشروعيَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّ–َّبصـيغتهاَّاحلاليـةَّ
دومناَّاجتهادََّّيفَّتضمينهاَّادلبادئَّالعامةَّدلمارسةَّاحلقَّيفَّالتقدمَّبالعرائضَّوادل تمساتَّكماَّاستقرتَّيفَّالتطـاربَّاإلنسـانيةَّ
َّسوفَّيقضيَّاجمل سَّالدستوريَّ16دباَّقضىَّبوَّسابقاًَّ،ويعتّبَّأنوَّالَّحاجةَّتدعوَّإىلَّفحصها؛ .8دباَّأنَّمشروعيَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّيتع قـانَّبتحديـدَّ"الشةروط والكيفيةات"َّ،تبقـىَّاحلاجـةَّم حـةَّإىلَّتوحيـدَّ
اإلج ةرا ات التش ةريعيةَّيفَّمدونةةةَّجامعــةَّ،وىــوَّمــاَّســبقَّلاســتاذَّمحمةةد بةةوعزيزَّأنَّاقًتحــوَّ،لـ ّـماَّدعــاَّإىلَّإخ ـراجَّ"قةةانون
اإلجرا ات التشريعية"َّ،17كماَّىوَّمعمولَّبوَّبالنسبةَّلقانونَّادلسطرةَّادلدنيةَّ،وقانونَّادلسطرةَّاجلنائية؛

 .9حييــلَّالــرقمَّاألولَّ(َّ)14ادلشــًتكَّبــُتَّمشــروعيَّالقــانونُتَّالتنظيميــُتَّ(َّ)64.14َّ/44.14ع ــىَّس ـنةَّإيــداعَّ
مشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّلــدىَّمصــا َّاألمانــةَّالعامــةَّل حكومــةَّ،بينمــاَّحييــلَّالــرقمَّالثــاينَّ(َّ)64َّ/44ع ــىَّرقمــوَّالًتتي ـ َّ
ضمنَّرلمـوعَّمشـاريعَّالقـوانُتَّ.جـديرَّبالـذكرَّأنَّمشـروعيَّالقـانونُتَّالتنظيميـُتَّقـدَّنشـراَّيفَّبوابـةَّاألمانـةَّالعامـةَّل حكومـةَّ
يفَّاألسبوعَّالثـاينَّمـنَّشـهرَّأبريـلََّّ،2015ويفهـمَّمـنَّوجـودَّالـرقمَّ(َّ)14أهنمـاَّوضـعاَّلـدىَّاألمانـةَّالعامـةَّل حكومـةَّسـنةَّ
ـأخَّراَّلــديهاَّ.وأخــذاًَّبعــُتَّاالعتبــارَّأنَّالدســتورَّيتحــدثَّيفَّالفص ـ ُتََّّ14وَّ15ع ـنَّتحديةةد "ش ةةروط
َّ،2014وأهنمــاَّتـ ّ

ـلَّكــانَّمــنَّبــابَّأوىلَّ
وكيفيةةات"َّشلارســةَّحــقَّتقــدميَّالع ـرائضَّوادل تمســاتَّ،فــإنَّاألمــرَّملَّيكــنَّيتط ــبَّكــلَّىــذاَّالوقــتَّ،بـ َّ
اطنونََّّوادلواطناتَّمنَّشلارسةَّىذاَّاحلق؛
التسريعَّبعرضَّىذينَّادلشروعُتَّع ىَّمسطرةَّادلصادقةَّ،حىتَّيتمكنَّادلو َّ

 .10أخذاًَّبعُتَّاالعتبارَّماَّاستقرَّع يوَّالفقـوَّوالقضـاءَّالدسـتوريَّادلغـريبَّ18والفرنسـيَّمـنَّاعتبـارَّالقـوانُتَّالتنظيميـةَّ
مكم ــةَّل دســتورَّ،فإنــوَّمــنَّادلفــروضَّأنَّي ـَّردََّّالقــانونَّالتنظيمــيَّأكثــرَّبيان ـاًَّوتفصــيالًَّ،يفَّحــُتَّأنَّادلالحظــةَّالعامــةَّحــولَّ
مشروعيَّالقانونُتَّالتنظيميُتَّتّبزَّأهنماَّجاءاَّخاليُتَّمنَّالتفاصيل؛
 .11عــدمَّالتنصــيصَّيفَّمشــروعيَّالقــانونُتَّالتنظيميــُتَّع ــىَّاعتمةةاد اللغتةةين العربيةةة واألمازيغيةةة أو ىمةةا معةاً فةةي

تحرير العريبةة أو الملةتمسَّ،كمـاَّأوصـتَّ19بـذلكَّجلنـةَّاحلـوارَّالـوطٍتَّحـولَّاجملتمـعَّادلـدينَّواألدوارَّالدسـتوريةَّاجلديـدةَّ،

وىوَّماَّيطرحَّسؤالَّاحلاجةَّإىلَّمثلَّىذهَّال طانَّإذاَّكانتَّسلرجا اَّوخالصا اَّالَّتؤخذَّع ىَّزلملَّاجلد؛

َّ-15اجمل سَّالدستوريَّ،قرارَّرقمََّّ786-2010صادرَّيفََّّ15ربيعَّاألولََّّ2(َّ1431مارسََّّ،)2010اجلريدةَّالرمسيةَّ،عددََّّ،5820الصادرةَّبتاريخََّّ24ربيعَّ
األولََّّ11(َّ1431مارسََّّ،)2010الصفحةَّ.967
َّ-16طبقاًَّل فصلََّّ177منَّالدستورَّالذيَّيستمرَّدبوجبوَّ"اجمل سَّالدستوريَّالقائمَّحالياًَّيفَّشلارسةَّصالحياتوَّ،إىلَّأنَّيتمَّتنصيبَّاحملكمةَّالدستوريةَّادلنصوصَّ
ع يهاَّيفَّىذاَّالدستور.".

َّ-17زلمدَّبوعزيز"َّ،القانونَّالّبدلاينَّادلغريبَّ،مسطرةَّالتشريعَّ(دراسةَّنظريةَّوتطبيقية)"َّ،مصدرَّسابقَّالذكرَّ،الصفحةَّ.17
َّ -18جاء َّيفَّقرارَّاجمل سَّالدستوريَّرقمَّ"َّ: 786َّ -2010حيثَّإنَّالقوانُتَّالتنظيميةَّتعدَّمنبثقةَّعنَّالدستور َّ َّومكم ةَّلو"َّ ،أنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّقرارَّاجمل سَّ
الدستوريَّرقمََّّ786َّ-2010صادرَّيفََّّ15ربيعَّاألولََّّ2(َّ1431مارسََّّ،)2010اجلريدةَّالرمسيةَّ،عددََّّ،5820الصادرةَّبتاريخََّّ24ربيعَّاألولََّّ1431
(َّ11مارسََّّ،)2010الصفحةَّ.967
األدوارَّالدستوريةَّاجلديدةَّ،التقريرَّ
 َّ -19أنظرَّيفَّذلكَّ،ادلم كةَّادلغربيةَّ،الوزارةَّادلك فةَّبالعالقاتَّمعَّالّبدلانَّواجملتمعَّادلدينَّ،احلوارَّالوطٍتَّحولَّاجملتمعَّادلدينَّو َّ
الًتكي َّ،أبريلََّّ،2014الصفحتانََّّ،58و.61
8

 .12يتعــُتَّإدراجَّمقتضــياتَّتســمحَّباعتمــادَّالتوقيــعَّااللكــًتوينَّانســطاماًَّمــعَّالتحــوالتَّالتكنولوجيــةَّ،كمــاَّأوصــتَّ

بذلكَّجلنةَّاحلوارَّحولَّاجملتمعَّادلدينَّواألدوارَّالدستوريةَّاجلديدة20؛

 .13نقــًتحَّأنَّيرفــقَّالقــانونَّالتنظيمــيَّبنمةةوذجي عريبةةة وملةةتمسَّ،لتطنّــبَّعةةدم قبولهمةةاَّبذريعــةَّعــدمَّاح ـًتامَّ

الشكلَّ،ومنَّأجـلَّتـذليلَّالصـعابَّأمـامَّشلارسـةَّىـذاَّاحلـقَّ،بالطريقـةَّالـيتَّ َّالتنصـيصَّفيهـاَّع ـىَّىـذاَّادلقتضـىَّيفَّمشـروعَّ
القانونَّالتنظيميَّرقمََّّ21113-14يتع قَّباجلماعات22؛

 .14التنصــيصَّع ــى إلزاميةةة عةةدم التراجةةع عةةن الملةةتمس أو العريبةةةَّدبطــرد وضةةعهماَّلــدىَّاجلهـاتَّادلعنيــةَّ،مــنَّ

بابَّتأكيدَّاجلدية؛

 .15ضــرورةَّتضــمُتَّمشــروعيَّالقــانونُتَّالتنظيميــُتَّأجوبــةَّعــنَّحــاالتَّأخةةذ توقيعةةات المواطنةةات والمةةواطنين
تحت أي نوع من أنواع اإلكراه أو االبتزاز أو المساومةَّ..مثالًََّّكأنَّتؤخذَّالتوقيعاتَّعنَّطريقَّبيـعَّالـوىمَّل نـاسَّبكـونَّ
األمرَّيتع قَّباحلصولَّع ىَّمناصبَّشغلَّ،أوَّأنَّاألمرَّيهمَّاحلصولَّع ىَّمساعداتَّ..يفَّحالةَّقبولَّالعريضة؛
توجدَّفقراتَّكام ةَّبدونَّعالمةَّترقيمَّواحدة؛
َّ
 .16ضرورةَّالعنايةَّبعالماتَّالًتقيمَّ،إذَّ
 .17دب ــاَّأنَّمش ــروعَّالق ــانونَّالتنظيم ــيَّادلتع ــقَّب ــالعرائضَّيتض ــمنََّّ11م ــادةَّ،ومش ــروعَّالق ــانونَّالتنظيم ــيَّادلتع ــقَّ
بادل تمساتَّيتضمنََّّ13مادةَّ،فالَّحاجةَّتدعوَّإىلَّتفريعهماَّإىلَّأبواب.

َّ-20أنظرَّيفَّذلكَّ،احلوارَّالوطٍتَّحولَّاجملتمعَّادلدينَّواألدوارَّالدستوريةَّاجلديدةَّ،التقريرَّالًتكي َّ،أبريلََّّ،2014ادلصدرَّنفسوَّ،الصفحتانََّّ58و.61
َّ -21جديرَّبالتنويوَّأنَّمشروعَّالقانونَّالتنظيميَّرقمََّّ 113-14يتع قَّباجلماعاتَّتضمنتَّمادتوََّّ/125فقَّ 5.ماَّي ي"َّ:حيددَّبنصَّتنظيميَّشكلَّالعريضةَّ
َّوالوثائقَّادلثبتةَّاليتَّيتعُتَّإرفاقهاَّهباَّ،حسبَّحالة"َّ.أنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّ:مشروعَّالقانونَّالتنظيميَّرقمََّّ 113-14يتع قَّباجلماعاتَّ،األمانةَّالعامةَّل حكومةَّ
(ادلطبعةَّالرمسية)َّ–َّالرباطَّ،2015َّ-1436َّ،الصفحةَّ.23
َّ-22وردَّيفَّاجلريدةَّالرمسيةَّل ّبدلانَّ،نشرةَّمداوالتَّرل سَّالنوابَّ،أنَّمكتبَّرل سَّالنوابَّتوصلَّدبشروعَّقانونَّتنظيميَّرقمََّّ113.14يتع قَّباجلماعاتَّ.أنظرَّ
يفَّىذاَّالشأنَّ:اجلريدةَّالرمسيةَّل ّبدلانَّ،نشرةَّمداوالتَّرل سَّالنوابَّ،السنةَّالرابعةَّ،العددََّّ04َّ،1رجبََّّ23(َّ،1436أبريلََّّ،)2015صَّ.5
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بخصوص المالحظات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعرائض
 .1عــدمَّدقــةَّتعريةةا العريبةةةَّالـواردَّيفَّمــمَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّ،خصوصـاًَّادلقتضــىَّالتــايلَّ)...("َّ:يعرضــهاَّ

أصــحاهباَّبصــفةَّمجاعيــةَّ،ع ــىَّىــذاَّاألخــَتَّ(ادلقصــودَّرئــيسَّاحلكومــة)َّقصــدَّازبــاذَّمــاَّيـراهَّمناســباًَّيفَّشــأهناَّيفَّإطــارَّاحـًتامَّ

مقتضياتَّالدستورَّوالقانون"؛

 .2ع ــدمَّإدراجَّتعري ــفَّدل ــدلولَّالس ةةلطات العمومية ةة ،ع مـ ـَّاًَّأنَّجلن ــةَّاحلـ ـوارَّال ــوطٍتَّح ــولَّاجملتم ــعَّادل ــدينَّواألدوارَّ

اقًتحتَّتعريفَّاًَّل س طاتَّالعمومية23؛
الدستوريةَّاجلديدةَّ َّ

 .3ربقيقاًَّل فعاليةَّنقًتحَّأنَّتتوىلَّ"جلنةَّالعرائض"َّاحملدثةَّلدىَّرئيسَّاحلكومةَّ،التحققَّمنَّاحـًتامَّالعريضـةَّل شـروطَّ

الشك يةَّادلنصوصَّع يهاَّ.حيثَّإنَّادلادةََّّ/7فقَّ1.وَّ2تفيدَّماَّي يَّ:

َّيودعَّوكيلَّجلنةَّتقدميَّالعريضةَّىذهَّاألخَتةَّلدىَّرئيسَّاحلكومة؛ َّ–َّحييلَّرئيسَّاحلكومةَّالعريضةَّ،بعدَّالتحققَّمنَّاحًتامهاَّل شروطَّادلط وبـةَّ،إىلَّجلنـةَّالعـرائضَّاحملدثـةَّلديـوَّمـنَّ
أجلَّإبداءَّالرأيَّيفَّشأهناَّ .
وبالتــايلَّاقتصــاداًَّل طهــدَّوالوقــتَّ،نقــًتحَّأنَّحييــلَّرئــيسَّاحلكومــةَّالعريضــةَّف ةةوراًَّإىلَّجلنــةَّالع ـرائضَّلتبحثه ــاَّمــنَّالناحي ــةَّ

الشك يةَّ،وتقًتحَّع ىَّرئيسَّاحلكومةَّاإلجراءاتَّادلط وبةَّيفَّشأنَّماَّتضمنتو؛

 .1ع ــىَّشــاك ةَّمــاَّوردَّيفَّادلــادةََّّ/8فــقَّ1.مــنَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّرقــمََّّ64.14بتحديــدَّشــروطَّوكيفيــاتَّ
شلارسةَّاحلقَّيفَّتقدميَّادل تمساتَّيفَّرلالَّالتشريعَّ،الـيتَّتـنصَّع ـىَّأنـو"َّ:تـودعَّادل تمسـاتَّلـدىَّمكتـبَّرل ـسَّالنـوابَّمـنَّ
قبلَّوكيلَّجلنةَّتقدميَّادل تمسَّمقابلَّوصلَّيس مَّلـوَّفةوراً"َّ،جيـبَّأنَّيضـمنَّادلقتضـىَّذاتـوَّيفَّادلـادةََّّ/7فـقَّ1.مـنَّمشـروعَّ
القــانونَّالتنظيمــيَّادلتع ــقَّبــالعرائضَّالــيتَّنصــتَّع ــىَّمــاَّي ــي"َّ:يــودعَّوكيــلَّجلنــةَّتقــدميَّالعريضــةَّىــذهَّاألخــَتةَّلــدىَّرئــيسَّ

احلكومــةَّمقابــلَّوصــلَّيشــهدَّبــذلك"َّ،ع ــىَّأســاسَّأنَّتــردَّع ــىَّالنحــوَّاآليت"َّ:يةةودع وكيةةل لجنةةة تقةةديم العريبةةة ىةةذه
األخيرة لدى رئيس الحكومة مقابل وصل يشهد بذلك يسلم لو فوراً"؛
ـصَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّادلتع ــقَّبــالعرائضَّيفَّادلــادةََّّ/8فــقَّ3.ع ــىَّمــاَّي ــي"َّ:حيــددَّتــأليفَّجلنــةَّالع ـرائضَّ
 .2نـ ّ
واختصاصا اَّوكيفياتَّسَتىاَّبنصَّتنظيمي"َّ.ماَّمدلولَّالةن

دبرسومَّأمَّبقرار؟؛

َّ-23ينصَّتعريفَّالسلطات العموميةَّع ىَّأهناَّكل"َّ:شخ

التنظيمةيَّىنـا؟َّىـلَّحيـددَّتـأليفَّال طنـةَّادلـذكورةَّ

معنوي عام لو صفة ىيأة عمومية ،مركزية أو محلية ،إدارية أو منتخبة ،تتولى مسؤولية معينة

في إعداد أو تنفيذ أو تفعيل أو تقييم سياسة عمومية"َّ،أنظرَّيفَّىذاَّالشأن َّ:احلوارَّالوطٍتَّحولَّاجملتمعَّادلدينَّواألدوارَّالدستوريةَّاجلديدةَّ،التقريرَّالًتكي َّ،

أبريلََّّ،2014الصفحةَّ.59
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 .3إنَّادلادةََّّ/9فقَّ1.الـيتَّتـنصَّع ـىَّأنـوَّ"يبـتَّرئـيسَّاحلكومـةَّيفَّموضـوعَّالعريضـةَّبعـدَّتوصـ وَّبـرأيَّومقًتحـاتَّ
جلنةَّالعرائضَّادلنصوصَّع يهاَّيفَّادلادةََّّ8أعـاله"َّ،ملَّربـددَّاألجةلَّالـذيَّيبـتَّفيـوَّرئـيسَّاحلكومـةَّ،ونقـًتحَّيفَّىـذاَّاإلطـارَّ
َّ
مدةََّّ15يوماًََّّكأجلََّّ،أخذاًَّيفَّعُتَّاالعتبارَّمفهومَّاآلجال الكاملة؛
 .4نقًتحَّتعديلَّادلادةََّّ11منَّمشروعَّالقانونَّالتنظيميَّادلتع قَّبالعرائضَّاليتَّتنصَّع ىَّأنـو"َّ:يـدخلَّىـذاَّالقـانونَّ
التنظيمـيَّحيـزَّالتنفيـذَّابتـداءًَّمـنَّتــاريخَّتعيـُتَّأعضـاءَّجلنـةَّالعـرائضَّادلنصـوصَّع يهــاَّيفَّادلـادةََّّ8أعـاله"َّ.لـ ًَّتدََّّع ـىَّالنحــوَّ

اآليت"َّ:يةةتم تعيةةين أعبةةا لجنةةة العةةرائض المنصةةوص عليهةةا فةةي المةةادة  8أعةةاله داخةةل أجةةل شةةهر مةةن نشةةر القةةانون
التنظيمي في الجريدة الرسمية"؛
 .5ضرورةَّالعنايةَّباجلوانبَّالنحويةَّمنَّخاللَّتعديلَّالعباراتَّالتالية:

 ب ــدل"َّ:مش ــروعَّق ــانونَّتنظيم ــيَّرق ــمََّّ44.14بتحدي ــدَّش ــروطَّوكيفي ــاتَّشلارس ــةَّاحل ــقَّيفَّتق ــدميَّالعـ ـرائضَّإىلَّ
الس طاتَّالعمومية"َّ.تصبح"َّ:مشروعَّقانونَّتنظيميَّرقمََّّ64.14يتعلقَّبتحديدَّشـروطَّوكيفيـاتَّشلارسـةَّاحلـقَّيفَّتقـدميَّ

العرائضَّإىلَّالس طاتَّالعمومية"؛

 الص ــفحةََّّ1م ــنَّم ــذكرةَّالتق ــدميَّ،ب ــدل"َّ:ادلرجعي ــةَّالثالث ــةَّ،وتتع ــقَّبالتط ــاربَّاألجنبي ــةَّالناجح ــةَّ،"..تص ــبحَّ:

"المرجعيةة الثالثةةة ،وتتعلةةق بالتجةةارب الدوليةةة الناجحةةةَّ،"..ع ــىَّاعتبــارَّمــاَّتــوحيَّبــوَّعبــارةَّاألجنبةةيَّمــنَّبَّعــدَّوغربــةَّ،يفَّ
حُتَّربيلَّعبارةَّ"الدولية"َّع ىَّادلشًتكَّاإلنساينَّذيَّاألفقَّالواسع؛

 البن ــدَّالس ــادسَّ(َّ)6م ــنَّم ــذكرةَّالتق ــدميَّ،ب ــدل"َّ:التنص ــيصَّع ــىَّحق ــوقَّوواجب ــاتَّمق ــدميَّالعريض ــةَّ،ومسـ ـطرةَّ
تق ــدميهاَّوإي ــداعهاَّومعاجلته ــا"َّ،تص ــبحَّم ــاَّي ــي"َّ:التنص ــيصَّع ــىَّحق ــوقَّوواجب ــاتَّمق ــدميَّالعريض ــةَّ،ومس ــطرةَّ
تقدميهاَّوآجالَّإيداعهاَّومعاجلتها"؛

 البنــدَّاخلــامسَّمــنَّادلــادةََّّ،2بــدل"َّ:جلنــةَّمكونــةَّمــنَّتســعةَّأعضــاءَّع ــىَّاألقــلَّيــتمَّاختيــارىمَّمــنَّبــُتَّأصــحابَّ
ادلبادرةَّيفَّتقدميَّالعريضةَّومنَّقـب هم"َّ،تصـبح"َّ:جلنـةَّمكونـةَّمـنَّتسـعةَّأعضـاءَّع ـىَّاألقـلَّيـتمَّاختيـارىمَّمـنَّبـُتَّ
أصحابَّادلبادرةَّيفَّتقدميَّالعريضة"؛
 ادل ــادةََّّ/2البن ــدََّّ،3ب ــدل"َّ:م ــدعموَّالعريض ــةَّ:ادلواطن ــاتَّوادلواطن ــونَّ(َّ)...تت ةةوافرَّف ــيهمَّ،"..تص ــبح"َّ:م ــدعموَّ
العريضةَّ:ادلواطناتَّوادلواطنونَّ(َّ)...تتوفرَّفيهم"..؛
 ادلادةََّّ/6فقَّ،2.بدل"َّ:جيبَّأنَّتكونَّالئحةَّدعمَّ(َّ)...تتوافرَّفيهمَّ،"..تصبح"َّ:جيبَّأنَّتكونَّالئحـةَّدعـمَّ
(َّ)...تتوفرَّفيهم"..؛
 ادلادةََّّ:9بدل"َّ:يبـتَّرئـيسَّاحلكومـةَّ(َّ)...يفَّادلـللَّالـذيَّخصصـتوَّاحلكومـةَّدلوضـوعَّالعريضـة"َّ،تصـبح"َّ:يبةت
رئيس الحكومة ( )..في مآل العريبة"؛ َّ
 توحيدَّادلصط حاتَّالقانونيةَّبُتَّادلادةََّّ/8فقَّ،1.وادلادةَّ11؛َّبُتَّعبارةَّ"تحدث"َّلدىَّرئيسَّاحلكومـةَّ َّ،وبـُتَّ
"التعيين"َّالواردَّيفَّادلادةَّ.11
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بخصوص المالحظات ذات الصلة بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالملتمسات
 .1تنصَّادلادةََّّ/7فقَّ2.منَّمشروعَّالقانونَّالتنظيميَّادلتع قَّبادل تمساتَّع ـىَّمـاَّي ـي"َّ:يجة أن تكةون الئحةة
دعةم الملةةتمس موقعةةة علةى األقةةل مةةن قبةل  15000مواطنةةة ومةةواطن تتةوافر فةةيهم الشةةروط المشةار إليهةةا فةةي البنةةد
الثالث من المادة  1أعاله"َّ.لكنَّمنَّخاللَّالعودةَّإىلَّالبندَّالثالثَّمنَّادلادةََّّ2صلدهَّيـنصَّع ـىَّمـاَّي ـي"َّ:المواطنةات
والمواطن ةةون ال ةةذين يعب ةةرون ع ةةن دعمه ةةم للمل ةةتمس بواس ةةطة توقيع ةةاتهم المب ةةمنة ف ةةي الئح ةةة تس ةةمى "الئح ةةة دع ةةم
الملةةتمس" والةةذين تتةةوافر فةةيهم الشةةروط المنصةةوص عليهةةا فةةي البنةةد الثةةاني مةةن ىةةذه المةةادة"َّ.دبعــٌتَّأنَّىــذهَّادلــادةَّ
بدورىاَّربيلَّع ىَّالبندَّالثاينَّ،وع يوَّفاألصلَّيفَّادلادةََّّ/7فقَّ2.أنَّربيلَّمباشرةَّع ىَّالبندَّالثاينَّمنَّادلادةَّ2؛
 .2ماَّنصتَّع يوَّادلادةَّ/8فقَّ1.منَّأنو"َّ:ربدثَّلدىَّرئيسَّاحلكومـةَّجلنـةَّربـتَّاسـمَّ"جلنـةَّالعـرائض"َّ،"...مهـمَّ
جداًَّ،ألنوَّقدَّحيـدثَّاالستغنا َّعـنَّالـوزارةَّالوصـيةَّع ـىَّاجملتمـعَّادلـدينَّيفَّسـياقَّحسـاباتَّسياسـيةَّمعينـةَّ،يفَّحالـةَّمـاَّإذاَّ
أحدثتَّىذهَّال طنةَّلدىَّالوزارةَّادلك فةَّبالعالقاتَّمعَّالّبدلانَّواجملتمعَّادلدين؛

 .3تعديلَّادلـادةََّّ/8فـقَّ،2.بـدل"َّ:غـَتَّأنَّادل تمسـاتَّالـيتَّتتضـمنَّ،ع ـىَّوجـوَّاخلصـوصَّ،اقًتاحـاتَّأوَّتوصـياتَّ
مَّاجلماعـاتَّالًتابيـةَّأوَّالتنميـةَّاجلهويـةَّأوَّالشـؤونَّاالجتماعيـةَّينبغـيَّإيـداعهاَّلـدىَّمكتـبَّرل ـسَّادلستشـارين"َّ،تصـبحَّ:
"غَتَّأنَّادل تمساتَّاليتَّتتضمنَّ،ع ىَّوجوَّاخلصوصَّ،اقًتاحاتَّأوَّتوصياتَّ مَّاجلماعـاتَّالًتابيـةَّأوَّالتنميـةَّاجلهويـةَّأوَّ
الشؤونَّاالجتماعيةَّينبغيَّإيداعهاَّباألسبقيةَّلدىَّمكتبَّرل سَّادلستشارين"؛
 .4تــنصَّادلــادةََّّ9ع ــىَّأنَّ"يقــومَّمكتــبَّاجمل ــسَّادلعــٍتَّبــالتحققَّمــنَّأنَّادل ــتمسَّادلــودعَّلديــوَّمســتوفَّل شــروطَّ
ادلنصوصَّع يهاَّيفَّىذاَّالقانونَّالتنظيمي"َّ،فيماَّاعتّبتَّادلادةََّّ/10فقَّ2.أنـوَّ"يب ـ َّرئـيسَّاجمل ـسَّادلعـٍتَّكتابـةَّوكيـلَّجلنـةَّ
تقــدميَّادل ــتمسَّبقـرارَّقبــولَّادل ــتمسَّأوَّرفضــوَّداخــلَّأجــلَّأقصــاهَّمخســةَّعشــرَّيومـاًَّمــنَّتــاريخَّالبــتَّفيــو"َّ.ودبــاَّأنَّادلــادةََّّ3
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اعتــّبت َّأنَّموضــوعَّادل ــتمسَّجيــبَّأنَّيكــونَّ"منةةدرجاً ضةةمن الميةةادين التةةي يخةةت القةةانون بالتش ةريع فيهةةا طبق ةاً
ألحكام الدستور"؛َّماذاَّلوَّتقدمَّأصحابَّادل تمساتَّبتعديلَّنصَّقانونَّيدخلَّضمنَّرلـالَّالتجريةد التشةريعيَّ25الـذيَّ

ميارسوَّاجمل سَّالدسـتوريَّدبوجـبَّالفصـلََّّ73مـنَّالدسـتورَّ،الـذيَّيـنصَّع ـىَّأنـوَّ"يمكةن تغييةر النصةوص التشةريعية مةن
حيث الشكل بمرسةوم ،بعةد موافقةة المحكمةة الدسةتورية ،إذا كةان مبةمونها يةدخل فةي مجةال مةن المجةاالت التةي
تمةةارس فيهةةا السةةلطة التنظيميةةة اختصاصةاتها"َّ.الــنصَّملَّجيـبَّع ــىَّإشــكالَّإمكانيــةَّشلارســةَّمكتــبَّاجمل ــسَّالــذيَّأودعَّ
لديوَّادل تمسَّ،الختصاصَّيعودَّيفَّاألصلَّإىلَّاحملكمةَّالدستوريةَّ(اجمل سَّالدستوريَّحالياً)؛

َّ-24أخذاًَّبعُتَّاالعتبارَّماَّنصتَّع يوَّادلادةََّّ4منَّمقتضيات.
َّ-25جديرَّبالذكرَّأنَّمفهومَّالتجريد التشريعيَّطورهَّاألستاذَّحيِتَّح ويَّيفَّالعديدَّمنَّاجتهاداتوَّوكتاباتو.
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 .5خبصوصَّادلادةََّّ9اليتَّتنصَّع ىَّأن"َّ:يقومَّمكتبَّاجمل سَّادلعٍتَّبالتحققَّمنَّأنَّادل تمسَّادلـودعَّلديـوَّمسـتوفَّ
ل شروطَّادلنصوصَّع يهاَّيفَّىذاَّالقانونَّالتنظيمي"؛َّنقًتحَّتعدي هاَّدباَّي ي"َّ:يقوم مكت المجلس المعني بةالتحقق مةن
أن الملتمس المةودع لديةو مسةتوف للشةروط المنصةوص عليهةا فةي ىةذا القةانون التنظيمةي ،وفةي حالةة عةدم اسةتيفا
الملتمس للشروط المطلوبة ،يمنح أجل أسبوع لتقديم الملتمس من جديد"؛
 .6إنَّأجلََّّ60يوماًَّادلنصوصَّع يوَّيفَّادلادةََّّ/10فـقَّ1.مـنَّمشـروعَّالقـانونَّالتنظيمـيَّادلتع ـقَّبادل تمسـاتَّيعتـّبَّ

مبالغاً فيوَّ،حبكمَّأمهيةَّالقضاياَّاليتَّقدَّتكونَّذاتَّص ةَّبادل تمسات؛

 .7مــاَّنصــتَّع يــوَّادلــادةََّّ/10فــقَّ3.مــنَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّادلتع ــقَّبادل تمســاتَّ،مــنَّأنــو"َّ:الَّيقبــلَّق ـرارَّ
َّرفــضَّادل ــتمسَّأيَّطعــن"َّ،لةةم يأخةةذ بعةةين االعتبةةار مةةا اسةةتقر عليةةو االجتهةةاد القبةةائي الفرنسةةي (خصوصـاًَّقـرارَّرل ــسَّ
الدولةَّالفرنسيَّالصادرَّسنةََّّ.)2002وبالتايلَّفاألمرَّيتع قَّبقرار صةادر عةن مكتة المجلةسَّ،وىـوَّقـرارَّإداريَّ،ميكـنَّ
الطعنَّفيوَّلدىَّاجلهاتَّاإلداريةَّادلختصة؛

 .8تنصَّادلادةََّّ11ع ىَّماَّي ي"َّ:حيقَّل طنةَّتقـدميَّادل ـتمسَّأنَّتسـحبَّم تمسـهاَّيفَّأيَّوقـتَّ،مـاَّملَّيتبنـوَّعضـوَّ
أوَّأكثــرَّمــنَّأعضــاءَّال طنــةَّالّبدلانيــةَّادلختصــةَّطبق ـاًَّألحكــامَّادلــادةََّّ12بعــده"َّ.تثــَتَّىــذهَّادلــادةَّالعديــدَّمــنَّاإلشــكالياتَّ
أبرزىــاَّ:مــاذاَّلــوَّتراجــعَّالعضــوَّعــنَّتبــٍتَّادل ــتمس؟َّمــاذاَّلــوَّأبطـلَّاجمل ــسَّالدســتوريَّ(احملكمــةَّالدســتورية)َّانتخــابَّالعضــوَّ
تمس؟َّماذاَّلوَّجردتَّاحملكمـةَّالدسـتوريةَّأحـدَّأعضـاءَّرل سـيَّالّبدلـانَّمـنَّمقعـدهَّبسـببَّتطبيـقَّالفصـلََّّ61
الذيَّتبٌتَّادل
َّّ
مــنَّالدســتورَّ،26وىــذاَّالعضــوَّىــوَّالــذيَّتبــٌتَّادل ــتمس؟َّدلــاذاَّملَّيأخــذَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّبتبــٍتَّالفريــقَّأوَّاجملموعــةَّ
الّبدلانيةَّل م تمس؟
 .9أمهيةَّتدقيقَّادلادةََّّ/12فقَّ،1.اليتَّتنصَّع ىَّأنو"َّ:توزعَّنسخةَّمنَّادل تمسَّادلقبولَّع ـىَّمجيـعَّأعضـاءَّاجمل ـسَّ
ادلعــٍتَّ،وحيــالَّإىلَّال طنــةَّالّبدلانيــةَّادلختصــةَّحســبَّموضــوعَّادل ــتمسَّ،لدراســتوَّومناقشــتو"َّ،وبالتــايلَّمــنَّيــوزعَّالنســخَّع ــىَّ
أعضــاءَّاجمل ــسَّادلعــٍت؟َّ َّومــاَّىــوَّأجــلَّإحالتهــاَّإىلَّال طنــةَّادلختصــة؟َّمثَّمــاذاَّلــوَّكــانَّموضــوعَّادل ــتمسَّغــَتَّمنــدرجَّضــمنَّ
اختصاصاتَّال طانَّادلنصوصَّع يهاَّيفَّالنظامُتَّالداخ يُتَّجمل سيَّالّبدلان؟؛

َّ-26ينصَّالفصلَّ َّ61منَّالدستورَّع ىَّماَّي ي"َّ:جيردَّمنَّصفةَّعضوَّيفَّأحدَّاجمل سُتَّ،كلَّمنَّزب ىَّعنَّانتمائوَّالسياسيَّالذيَّترشحَّبامسوَّلالنتخاباتَّ،أوَّ
عنَّالفريقَّأوَّاجملموعةَّالّبدلانيةَّاليتَّينتميَّإليهاَّ.وتصرحَّاحملكمةَّالدستوريةَّبشغورَّادلقعدَّ،بناءًَّع ىَّإحالةَّمنَّرئيسَّاجمل سَّالذيَّيعنيوَّاألمرَّ،وذلكَّوفقَّأحكامَّ
النظامَّالداخ يَّل مط سَّادلعٍتَّ،الذيَّحيددَّأيضاًَّآجالَّومسطرةَّاإلحالةَّع ىَّاحملكمةَّالدستورية".
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 .10يفَّعالقةَّبادلالحظةَّالسابقةَّ،نقًتحَّتعديلَّادلـادةََّّ،12لتـنصَّع ـىَّأنَّيتـوىلَّمكتة المجلةسَّتوزيـعَّنسـخةَّ
مــنَّادل ــتمسَّع ــىَّرؤســاءَّالفــرقَّورؤســاءَّاجملموعــاتَّالنيابيــةَّ،وتَّنشــرَّنســخةَّمنــوَّيفَّادلوقــعَّااللكــًتوينَّل ّبدلــانَّ،ويفَّاجلريــدةَّ
الرمسيةَّل ّبدلان27؛
 .11انســطاماًَّمــعَّضــرورةَّتــوفرَّالصــائ َّالدســتوريَّع ــىَّخيةةال دسةةتوريَّواســعَّيتوقــعَّتطــورَّاألشــياءَّوالظـواىرَّ،ملَّ

يش ــرَّمش ــروعَّالق ــانونَّالتنظيم ــيَّادلتع ــقَّبادل تمس ــاتَّإىلَّأيَّمقتض ــياتَّذاتَّالصـ ـ ةَّبمص ةةير تفعي ةةل الح ةةق ف ةةي تق ةةديم
الملتمسات في حالة حل البرلمان أو أحد مجلسيو؛َّمثَّمصير الملتمس الموضوع لدى أحةد مجلسةي البرلمةان وتةم
حل البرلمان؛
 .12ادلادةََّّ12دائمَّاًَّمنَّمشـروعَّالقـانونَّالتنظيمـيَّادلتع ـقَّبادل تمسـاتَّ،وعالقـةَّبادلالحظـةَّذاتَّالصـ ةَّبالخيةال

التشريعيَّ،ملَّتقًتحَّحالًَّيفَّحالةَّماَّإذاَّ َّتقدميَّم تمسانَّيفَّقضيةَّواحدة؛

 .13يفهمَّمنَّخاللَّالقرا ة المعمقةَّدلشروعَّالقانونَّالتنظيمـيَّأنَّتقـدميَّادل ـتمسَّيفَّرلـالَّالتشـريعَّيشـملَّأيضـاًَّ
القانون التنظيميَّوالَّيقتصرَّاألمرَّع ىَّالقانونَّ(العادي)َّ،وىوَّماَّيتط بَّالتنصيصَّع يوَّبوضوح؛
 .14اعتبـارَّاحلصــولَّع ــىََّّ25000توقيــعََّّ،يـَّعـدََّّشةةرطاً معجةزاًَّ،ألنَّآليــةَّتقــدميَّادل تمســاتَّجيــبَّالنظـرَّإليهــاَّيفَّ

عدىاَّالًتبويَّوليسَّدبنطقَّعددي؛
َّ
بَّ
 .15تضـ ّـمنَّالبــابَّالرابــعَّادلخصــصَّلاحكــامَّاخلتاميــةَّمــادةَّواحــدةَّ(ادلــادةََّّ،)13ذبـ ّـرمَّاســتعمالَّادلعطيــاتَّذاتَّ
الطابعَّالشخصيَّادلتع قةَّبأصـحابَّادلـت مسَّوادلـوقعُتَّع يـوَّألغـراضَّغـَتَّت ـكَّالـيتَّمجَّعـتَّمـنَّأج هـاَّ.مـنَّخـاللَّفحـصَّ
ىذاَّادلقتضىَّالقانوينَّيتبُتَّأنوَّليس بحكم ختةاميَّ،بـلَّيعـدَّمقتض ًـىَّجوىريـَّاًَّمـنَّادلفـروضَّأنَّيـردَّيفَّبـابََّّمسـتقلََّّخـارجَّ

األحكةام الختاميةةَّ،ع ـىَّاعتبــارَّأنَّاألحكـامَّاخلتاميـةَّ"تتبةمن فةةي الغالة اإلشةارة إلةى النصةةوص التةي يجة نسةةخها
وتعويبها بالن

المقترح ،وكذا المقتبيات التي يج أن تبقةى سةارية المفعةول اسةتثنا ً مةن النصةوص المنسةوخة،

باإلضةةافة إلةةى إق ةرار آجةةال قانونيةةة محةةددة لةةدخول القةةانون حيةةز التنفيةةذ فةةي حةةاالت معينةةة ،عنةةدما يتعلةةق األمةةر
ب صالح جديد يفرض تطبيقو فترة زمنية معينة"28؛

َّ-27ينصَّالفصلََّّ/68فق َّ1.منَّالدستورَّع ىَّماَّي ي"َّ:ج ساتَّرل سيَّالّبدلانَّعموميةَّ،وينشرَّزلضرَّمناقشاتَّاجل ساتَّالعامةَّبرمتوَّيفَّالجريدة الرسمية

للبرلمان"َّ،وتطبيقاًَّذلذاَّادلقتضىَّصدرَّالعددَّاألولَّمنَّاجلريدةَّالرمسيةَّل ّبدلانَّ.أنظرَّيفَّىذاَّالشأنَّ:اجلريدةَّالرمسيةَّل ّبدلانَّ،السنةَّالرابعةَّ،عددََّّ 04َّ،1رجبَّ
َّ23(َّ1436أبريلََّّ.)2015
َّ-28مركزَّجامعةَّواليةَّنيويوركَّل تنميةَّالدوليةَّ،دليلَّإعدادَّوصياغةَّالقوانُت(َّ،دونَّمعطياتَّحولَّدارَّالنشرَّوسنةَّالطبع)َّ،الصفحةَّ.30
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.16يالحــأَّأنــوَّملَّيــتمَّالتنصــيصَّع ــىَّالجهةةةَّالــيتَّيعهــدَّإليهــاَّالنظــرَّيفَّتجةةانس الملةةتمس فةةي مجةةال التشةريع مةةع
النصوص التشريعيةَّالساريةَّادلفعولَّ،أوَّادلعروضةَّع ىَّمسطرةَّادلصادقة29؛

 .17أخــذاًَّبعــُتَّاالعتبــارَّتراتبيــةَّالقواعــدَّالقانونيــةَّ،مــنَّخــاللَّاعتبــارَّالقــانونَّالتنظيمــيَّأع ــىَّدرجــةَّمــنَّالنظــامُتَّ
الــداخ يُتَّجمل ســيَّالّبدلــانَّ،جيــبَّالتنصــيصَّيفَّمشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّادلتع ــقَّبادل تمســاتَّ،ضــمنَّالبــابَّالرابــعَّ(ادلــادةَّ
َّ)13ادلخصصَّلاحكامَّاخلتاميةَّ،ع ىَّضـرورةَّتعديل النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان داخل أجل ال يتعةدى 3
أشهر من دخول القانون التنظيمي حيز النفاذَّ،منَّأجلَّمالءمةَّمـوادَّالنظـامُتَّالـداخ يُتَّمـعَّاألحكـامَّاجلديـدةَّل قـانونَّ
التنظيمي؛

 .18ملَّيــتمَّتضــمُتَّاألحكــامَّاخلتاميــةَّدلشــروعَّالقــانونَّالتنظيمــيَّرقــمََّّ64.14بتحديــدَّشــروطَّوكيفيــاتَّشلارســةَّ
احلقَّيفَّتقدميَّادل تمساتَّيفَّرلالَّالتشريعَّ،ماَّيفيد دخولو حيز النفاذ بعد نشره فةي الجريةدة الرسةميةَّ،واحلـالَّأنـوََّّكـانَّ
منَّالضروريَّإدراجَّىذاَّادلقتضىَّيفَّممَّالبابَّادلخصصَّلاحكامَّاخلتامية؛

 .19ضرورةَّالعنايةَّباجلوانبَّالنحويةَّمنَّخاللَّتعديلَّالعباراتَّالتالية:

 بدل"َّ:مشروعَّقانونَّتنظيميَّرقمََّّ64.14بتحديدَّشروطَّوكيفياتَّشلارسةَّاحلـقَّيفَّتقـدميَّادل تمسـاتَّيفَّرلـالَّ

التشـريع"َّ،يصــبح"َّ:مشةةروع قةةانون تنظيمةةي رقةةم  64.24يتعلةةق بتحديةةد شةةروط وكيفيةةات ممارسةةة الحةةق فةةي تقةةديم
الملتمسات في مجال التشريع"؛
 ادل ــادةََّّ/2البن ــدََّّ،3ب ــدل"َّ:م ــدعموَّادل ــتمسَّ:ادلواطن ــاتَّوادلواطن ــونَّ(َّ)...وال ــذينَّتت ةةوافرَّف ــيهمَّ،"..تص ــبحَّ:
"مدعموَّادل تمسَّ:ادلواطناتَّوادلواطنونَّ(َّ)...والذينَّتتوفرَّفيهم"..؛
 ادلادةََّّ/7فقَّ،2.بدل"َّ:جيـبَّأنَّتكـونَّالئحـةَّدعـمَّادل ـتمسَّ(َّ)...تتةوافرَّفـيهمَّ،"..تصـبح"َّ:جيـبَّأنَّتكـونَّ
الئحةَّدعمَّادل تمسَّ(َّ)...تتوفرَّفيهم"..؛

 ادلادةََّّ/6فقَّ،1.بدل"َّ:ذبتمعَّ"جلنةَّتقدميَّادل تمس"َّبدعوةَّمـنَّعضـوَّواحـدَّأوَّأكثـرَّمـنَّأعضـائهاَّ،وتعـُتَّمـنَّ

بيــنهمَّوكــيالًَّونائب ـاًَّعنــو"َّ،تصــبح"َّ:تجتمةةع "لجنةةة تقةةديم الملةةتمس" بةةدعوة مةةن عبةةو واحةةد أو أكثةةر مةةن أعبةةائها،

وتعين من بينهم وكيالً ونائباً لو"؛

 ادلــادةََّّ/6فــقَّ،3.بــدل"َّ:إذاَّغــابَّوكيــلَّجلنــةَّتقــدميَّادل ــتمسَّأوَّتعــذرَّعلبةةوَّالقيــامَّدبهامــوَّ،قــامَّنائبــوَّمقامــو"َّ،

تصبح"َّ:إذاَّغابَّوكيلَّجلنةَّتقدميَّادل تمسَّأوَّتعذرَّعليوَّالقيامَّدبهاموَّ،قامَّنائبوَّمقامو".

َّ -29وىوَّماَّأشارتَّإليوَّادلادةََّّ/10فقَّ،2.من َّ مقًتحَّالقانونَّالتنظيميَّادلنظمَّل م تمساتَّالتشريعيةَّ.تقدمَّبوَّالسيداتَّوالسادةَّالنوابَّ:نورَّالدينَّمضيانَّ،
عبدَّالواحدَّاألنصاريَّ،يامسينةَّبادوَّ،فتيحةَّمقنعَّ،زلمدَّادَّموسىَّ،أمحدَّجنفيَّ،مباركَّالطرمونيةَّوعبدَّالرمحانَّخيّبَّمنَّالفريقَّاالستقاليلَّل وحدةَّوالتعادليةَّ.رقمَّ
التسطيلَّ،91َّ:تاريخَّالتسطيلَّ،2013َّ/07/24َّ:الصفحةَّ(َّ.8سبتَّإحالةَّالنصَّع ىَّجلنةَّالعدلَّوالتشريعَّوحقوقَّاإلنسانَّبتاريخََّّ26غشتََّّ .)2013
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الئحة المصادر والمراجع
أ-

المصادر
 -2النصوص القانونية وقرارات المجلس الدستوري

 نصَّالدستورَّ،صادرَّاألمرَّبتنفيذهَّظهَتَّشريفَّرقمََّّ 1.11.91صادرَّيفََّّ 27منَّشعبانََّّ 29(َّ 1432يوليوََّّ،)2011اجلريدةَّالرمسيةَّعددََّّ5964مكررَّ،بتاريخََّّ28شعبانََّّ30(َّ1423يوليوَّ)2011؛
 مرسومَّرقمََّّ2.08.229صادرَّيفََّّ25منَّمجادىَّاألوىلََّّ21(َّ1430مايََّّ)2009بإحداثَّمسطرةَّلنشرَّمشاريعَّالنصوصَّالتشريعيةَّوالتنظيميةَّ.اجلريدةَّالرمسيةَّ،عددََّّ،5744الصادرةَّبتاريخََّّ24مجادىَّاآلخرةََّّ18(َّ1430يونيوَّ)2009؛
 اجمل سَّالدستوريَّ،قرارَّرقمََّّ 786-2010صادرَّيفََّّ 15ربيعَّاألولََّّ 2(َّ 1431مارسََّّ،)2010اجلريدةَّالرمسيةَّ،عددََّّ،5820الصادرةَّبتاريخََّّ24ربيعَّاألولََّّ11(َّ1431مارسََّّ .)2010

 -1الوثائق
 ادلم كة َّادلغربيةَّ ،رئيس َّاحلكومةَّ ،ادلخطط َّالتشريعي َّبرسم َّالوالية َّالتشريعية َّالتاسعةَّ ،كما َّوافق َّع يو َّرل سَّاحلكومةَّادلنعقدَّبتاريخََّّ22نوفمّبََّّ،2012ينايرَّ2013؛
 ادلم كةَّادلغربيةَّ،الوزارةَّادلك فةَّبالعالقاتَّمعَّالّبدلانَّواجملتمعَّادلدينَّ،احلوارَّالوطٍتَّحولَّاجملتمعَّادلدينَّواألدوارَّالدستوريةَّاجلديدةَّ،التقريرَّالًتكي َّ،أبريلَّ2014؛
 الرسالةَّادل كيةَّدبناسبةَّالندوةَّالدوليةَّدلرورَّمخسُتَّسنةَّع ىَّإحداثَّالّبدلانَّ،منشورةَّيفَّادلوقعَّااللكًتوينَّجمل سَّالنواب؛
 مشروع َّقانون َّتنظيمي َّرقم ََّّ 44.14بتحديد َّشروط َّوكيفيات َّشلارسة َّاحلق َّيف َّتقدمي َّالعرائض َّإىل َّالس طاتَّالعمومية؛
 مشروعَّقانونَّتنظيميَّرقمََّّ64.14بتحديدَّشروطَّوكيفياتَّشلارسةَّاحلقَّيفَّتقدميَّادل تمساتَّيفَّرلالَّالتشريع؛ مشروعَّالقانونَّالتنظيميَّرقمََّّ113-14يتع قَّباجلماعاتَّ،األمانةَّالعامةَّل حكومةَّ(ادلطبعةَّالرمسية)َّ–َّالرباطَّ،2015َّ-1436؛
 جدولَّأعمالَّرل سَّاحلكومةَّليومَّاخلميسََّّ15نونّبََّّ،2012الرابط:َّhttp://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/oj/2012/OJ_15.11.12.pdf؛ َّ
 جدولَّأعمالَّرل سَّاحلكومةَّليومَّاخلميسََّّ22نونّبََّّ،2012الرابط:26

َّ.http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/conseil_gouvernement/oj/2012/OJ_22.11.12.pdf

ب -المراجع
 زلمد َّبوعزيز"َّ ،القانون َّالّبدلاين َّادلغريبَّ ،مسطرة َّالتشريع َّ(دراسة َّنظرية َّوتطبيقية)"َّ ،مطبعة َّفضالةَّ ،احملمديةَّ،الطبعةَّاألوىل2006َّ،؛
يعيَّ:تأمالتَّوإشكاالت"َّ،منشورةَّضمنَّ
َّ
 عبدَّاإللوَّفونتَتَّ،دراسةَّربتَّعنوان"َّ:ال غةَّالعربيةَّوالنصَّالتشركتاب"َّ:ال غةَّالعربيةَّيفَّاخلطابَّالتشريعيَّواإلداريَّواإلعالميَّيفَّادلغرب"َّ،ندوةَّأكادمييةَّادلم كةَّادلغربيةَّ،الرباطََّّ21-20

أكتوبر ََّّ 12-11َّ ،2010ذو َّالقعدة ََّّ ،1431مطبوعات َّأكادميية َّادلم كة َّادلغربيةَّ ،س س ة َّ"الندوات"َّ ،مطبعة َّادلعارفَّ
اجلديدةَّ،الرباط2011َّ،؛
 حيِتَّح وي"َّ،مذكرةَّقانونيةَّإىلَّال طنةَّاالستشاريةَّدلراجعةَّدستورَّادلم كة"َّ،منشورةَّيفَّ"أشغالَّالندوةَّالوطنيةَّحولَّآفاقَّاإلصالحَّالدستوريَّع ىَّضوءَّاخلطابَّادل كيَّالساميَّلـ ََّّ 9مارسََّّ،"2011ادلنظمةَّيفَّك يةَّالع ومَّالقانونيةَّ
واالقتصاديةَّواالجتماعيةَّبوجدةَّ،يوميََّّ22وَّ23أبريلََّّ،2011نشرَّك يةَّالع ومَّالقانونيةَّواالقتصاديةَّواالجتماعيةَّ،وجدةَّ،
يونيوَّ2011؛
 مركزَّ جامعةَّواليةَّنيويوركَّل تنميةَّالدوليةَّ،دليلَّإعدادَّوصياغةَّالقوانُت(َّ،دونَّمعطياتَّحولَّدارَّالنشرَّوسنةَّالطبع).
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