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  كلمة

  السيدالوزيرا�كلفبالع�قاتمعال
	�ان

  وا�جتمعا�دني

  

  في إطار تقديم مشروع

بتحديد شروط وكيفيات   64.14رقمن التنظيمي القانو 
  ممارسة الحق في تقديم الملتمسات 

  من قبل مجلس النواب  كما صودق عليه 

  

- ا�ستشارينبمجلسوحقوقا+نسانالعدلوالتشريعلجنة -  
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  بسمهللاالرحمانالرحيم

  ا�حB	م،السيدالرئيس

  .ا�حB	مون ا�ستشارونالسيداتوالسادة

  

 رقم�التنظيم#�القانون �ا�وقرة�مشروعب�ن�يدي�لجنتكم�أتشرف�بأن�أعرض�  

?<دف� والذي�،ا�لتمسات�تقديم�9ي�الحق�ممارسة�وكيفيات�شروط�بتحديد،� 64.14

�تقديم� �بموج@<ا �يتم #Bال� �والكيفيات �الشروط �يحدد �مرجDي �إطار�قانوني �وضع إLى

�ان�Q<م�مختلف�مجاMت�الحياة�RSواطن�ن�لل�ملتمسات�تشريعية�من�قبل�ا�واطنات�وا

̂يجابي�وا�ثمر�بكيفية�فعلية�ب�ن�ا�واطن�ن�وممثلZ<م�داخل� العامة،�وتحقق�التفاعل�ا

  .هذه�ا�ؤسسة

  ا�عروض�أمامكم�عdى�ا�رجعيات�التالية:التنظيم#�مشروع�القانون��تأسسوقد�

�وخاصة - 1 ��14الفصل� مقتضيات�الدستور، �  للمواطنات"أن�الذي�ينص�عdى

 تقديم Vي الحق تنظيمي، قانون  يحددها وكيفيات شروط  ضمن وا�واطنIن،

 ."التشريع مجال Vي ملتمسات

2 - � � �جjلته �تأكيد �وخاصة �السامية �ا�لكية �الدورة�التوجZ<ات �افتتاح بمناسبة

اnوLى�من�السنة�التشريعية�الرابعة�من�الوMية�التشريعية�التاسعة�عdى�ضرورة�

 روح" تغليب مع الوطنية، ا^سبقيات ع`ى الجدي اdنكبابالتوافق

با�ؤسسات ا�تعلقة التنظيمية القوانIن إقرار خ�ل خاصة ا+يجابي،

بمناسبة��جjلتهالذي�قدمه�توجيه�الوكذا�،"الدستوريةوا+ص�حاتالك
	ى 

حيث��،خامسة�من�نفس�الوMيةافتتاح�الدورة�اnوLى�من�السنة�التشريعية�ال

�أن �عdى نبه"شديدة عليكم ستعرض lmال القانونية النصوص مشاريع
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ا^هميةوالحساسية.لذاارتأيناأننذكرالحكومةوال
	�انبضرورةاdلpBام

86بأحكامالفصلمنالدستور،الذييحددyzايةهذهالوdيةالتشريعية

 كآخرأجللعرضالقوانIنالتنظيميةع`ىمصادقةال
	�ان".

3 - � �الRSناالrsامات �يتعلق�خاصة�الحكوميمج �ا�قتضياتب�ما الدستورية��تفعيل

 ،التشاركيةا�واطنة�و ذات�الصلة�بورش�الديموقراطية�

 ا�قاربة�الحقوقية�الB#�نصت�علZ<ا�ا�واثيق�الدولية�ذات�الصلة - 4

 .التجارب�الدولية�وا�مارسات�الفضdى - 5

  ا�حB	م،السيدالرئيس

  .ا�حB	مون ا�ستشارونالسيداتوالسادة

  

� �يعد �حق �وا�واطن�ن �أهم�ا�واطنات �إحدى �التشريع �مجال �9ي �ا�لتمسات �تقديم 9ي

من�الضمانات�اnساسية�للمشاركة�ا�دنية،�بما��ي�و آليات�الديمقراطية�التشاركية،�

،�وتكريس�دستوري�لسDي�2011مجتمDي�حول�الوثيقة�الدستورية�لعام�نتاج�لتوافق�

�ديمقراطية �وتقاليد �نحو�أعراف �ا�غربي ��ا�جتمع �متقدمة �بلدان �مجال�اعتمدQ<ا 9ي

  ترسيخ�تكامل�وظيفي�ب�ن�نمطي�الديمقراطية�التمثيلية�والتشاركية.

�وبالنظر�لكون� لية��قتضيات�تعت�RSتكميلية�وتفصيالقوان�ن�التنظيمية�ذات�الصلة،

�ذلك�اعتماد�مقاربة�تشاركية�موسعة�تمثلت �فقد�اقت��� اnخذ�بع�ن��9ي�الدستور،

�ا�يdياMعتبار��:  

�الصلة�ا�ذكرات � �القطاع��ذات �إحداث �بعد �مباشرة �الوزارة ��<ا �توصلت #Bال

 الوزاري�ا�كلف�بالعjقات�مع�ا�جتمع�ا�دني.
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� � �ا�امخرجات �ا�جتمع �حول �لحوار�الوط�# �الجديدةدني ،�واnدوار�الدستورية

�تنظيم� �بمناسبة �والخRSاء �الجمعيات �مقRsحات �خjل �من �بلورQ<ا �تمت #Bال

لقاءات�إقليمية�بمبادرة�من���10و�لقاء�جهويا�18م�<ا��مختلف�أنشطة�الحوار 

�العالمو �الجمعيات �مغاربة �مع �ندوات �وأربع �وموضوعاتية��8، �علمية ندوات

�داخل �من �متخصص�ن �خRSاء �وخارجه�بمشاركة ��،ا�غرب �وكذا �من �240أزيد

 .لحوارالوطنية�لا�قدمة�للجنة��جمعيات�ومنظمات�ا�جتمع�ا�دنيل�مذكرة

،�وعdى�اnخرى��النقاشات�العمومية�ذات�الصلة�خjصات�وتوصيات�مختلف �

 الخصوص:

�بر�انية � �فرق �نظم�<ا #Bال� �الدراسية �مجلس��اللقاءات �من بكل

 النواب�ومجلس�ا�ستشارين.

ؤسسات�عدد�من�ا�الB#�احتضن�<ا�واnكاديمية�الندوات�العلمية� �

 ،�وعdى�الخصوص�م�<ا�كليات�الحقوق.جامعية

�ا�دني � �ا�جتمع �جمعيات �علZ<ا �أشرفت #Bال� �التشاورية �اللقاءات

 .بمبادرة�م�<ا

 
  ا�حB	م،السيدالرئيس

  :ا�حB	مون ا�ستشارونالسيداتوالسادة

  

  � �ا�سار �هذا �بعد �الهام �العموميمن ��التشاور �ت�rيل �حول �من �ا�لية آليات�هذه

�التشاركية، �التنظيم#��الديموقراطية �القانون �مشروع �إعداد �عdى �الحكومة انكبت

  :وفق�ا�راحل�التالية�64.14رقم

 � ��13من ��2014مارس ��02إLى �شرو�ي�2014ماي� �اnوLى �ا�سودة Rتحض�� :

 ؛ني�ن�التنظيمي�ن��من�طرف�الوزارةالقانو 

̂ 2014ماي��2   ؛حالة�عdى�اnمانة�العامة�للحكومة:�ا

 ؛القانون�التنظيم#�مشروع�بخصوصا�جلس�الحكومي��تداول �:�2015أبريل��23 
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 ؛با�جلس�الوزاري القانون�التنظيم#��مشروع:�ا�صادقة�عdى�2015يوليوز��14 

 ؛عdى�مجلس�النوابالقانون�التنظيم#��مشروع:�إحالة�2015يوليوز��23 

9ي�جلسة�تشريعية�عdى�مشروع�القانون�مصادقة�مجلس�النواب��2016يناير� 27

 .تقديم�ا�لتمسات�9ي�مجال�التشريعالتنظيم#�بتحديد�شروط�وكيفيات�

 

  ا�حB	م،السيدالرئيس

  .ا�حB	مون ا�ستشارونالسيداتوالسادة
  

�،كما�صادق�عليه�مجلس�النواب64.14 �رقم�يتضمن�مشروع�القانون�التنظيم#

14�� �ل£ مادة �خصص�الباب�اnول�م�<ا �أبواب، �أربعة �تتوزع�عdى �بينما�عامةالحكام ،

�و شروط�تقديم�ل�الباب�الثانيخصص� ها،�كيفيات�تقديمل�الباب�الثالثا�لتمسات،

  .ةختامي�اماحكأفقد�تضمن�الباب�الرابع�أما�

بتحديد�شروط�وكيفيات���64.14تسDى�مقتضيات�مشروع�القانون�التنظيم#�رقمو 

  ممارسة�الحق�9ي�تقديم�ا�لتمسات�9ي�مجال�التشريع�إLى�تحقيق�ا�بادئ�التالية:�

�ا�ادة��تدقيقعددمنا�فاهيما�رتبطةبتقديما�لتمسات .1 و9ي�هذا��)،�2(

̂طار�عرف�مشروع�القانون�التنظيم#� كل�” بكونها�لتمسVيمجالالتشريعا

� ��<ا �يتقدم �التنظيم#�مبادرة �القانون �هذا �أحكام �وفق �ومواطنون مواطنات

  “�<دف�ا�ساهمة�9ي�ا�بادرة�التشريعية

2. الحق بتمك�ن�أصحاب�ا�لتمس�من�اقRsاح�قوان�ن�توسيعنطاقتطبيقهذا

جديدة�أو�تعديل�أخرى�قائمة�أو�إلغا¬<ا�عdى�غرار�ا�بادرة�9ي�التشريع�ا�خولة�

�ان.RSلكل�من�الحكومة�وال 

3. تحديداdستثناءاتالواردةع`ىممارسةهذاالحقكماهومتعارفعليه

 9ي:�)4�ادة�ا(دوليا
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�وا�ت • �ل£مة، �الجامعة �بالثوابت �بالدين�ا�ساس �خاصة �بصفة علقة

̂سjمي� أو�بالوحدة�الوطنية�أو�بالنظام�ا�لكي�أو�باMختيار�الديمقراطي�ا

�9ي�مجال�الحريات�وا لحقوق�اnساسية�أو�با�كتسبات�الB#�تم�تحقيقها

 الدستور.�كما�هو�منصوص�علZ<ا�9ي

�أو�النصوص� • �أو�العفو�العام �التنظيمية �أو�القوان�ن �الدستور مراجعة

ا�تعلقة�با�جال�العسكري�أو�تخص�اnمن�الداخdي�أو�الدفاع�الوط�#�أو�

 اnمن�الخار®ي�للدولة.

�ملكةالتعارض�مع�ا�واثيق�وا�عاهدات�واMتفاقات�الB#�صادقت�علZ<ا�ا •�

 أو�انضمت�إلZ<ا.

4. مسطرةتقديما�واطناتوا�واطنIن�لتمساتVيمجالالتشريعمن	Iتيس

 ل:�خ�

�تصحيح� • �ووجوب �سليمة �جبائية �وضعية �عdى �التوفر �شرطي إلغاء

�ا�لتمس �مدعم# إمضاءات �تدارسها�، #Bال� �ا�سودة �9ي �وردا واللذين

 ؛2015أبريل��23لس�الحكومة�بتاريخ�مج

 .عدم�إلزام�أصحاب�ا�لتمس�بتقديمه�9ي�شكل�نص�تشريDي •

التشريعية .5 ا�بادرة Vي الفاعلة ا�ساهمة ع`ى ا�واطناتوا�واطنIنpIتحف��

� �وذلك �بالعالم، �العتبات �أدنى �من �تعد �توقيعات �عتبة ��Mتتعدى�باعتماد إذ

 من�مجموع�الكتلة�الناخبة�ا�سجلة�9ي�اللوائح�اMنتخابية.��%0,17نسبة�

6. �ان��:معقولةتحديدآجالRSلتمسات�من�قبل�مكتب�أحد�مجل¶�#�ال�للبت�9ي�ا

إخبار��التنصيص�عdى�ضرورة�مع��)nوLىا�رةفقال�10ا�ادة�يوما�(��60داخل�أجل�
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يوما��15وكيل�لجنة�تقديم�ا�لتمس�بقرار�قبول�ا�لتمس�أو�رفضه�داخل�أجل�

 .)لثانيةا�رةفقال�10ا�ادة�من�تاريخ�البت�فيه(

7. طبقا�للقوان�ن�السارية�`ىا�لتمسحمايةا�عطياتالشخصيةللموقعIنع

 ).�13ادة�ا�(9ي�هذا�ا�جال�وا�مارسات�الفضdى�الدولية

للمملكة .8 الدستوري النظام �ب�ن�استحضارمبادئ �الفصل �مبدأ
ً
�خاصة ،

�واستحضار�مبدأ� �با�حاسبة، �ا�سؤولية �ربط �ومبدأ �وتعاوº<ا، السلط�وتوازº<ا

باشB	اطالقيدVياللوائحاdنتخابيةكشرطربط�الحقوق�بالواجبات،�وذلك�

 ا�لتمسات تقديم Vي الحق �مارسة lي�أسا��Lوبالتا� �التشريع، �مجال 9ي

�الديمقراطيت�ن� �ب�ن �الوظيفي �التكامل �تحقيق �و9ي �التشريع �9ي ا�ساهمة

 التمثيلية�والتشاركية.

الحقاضم .9 هذا ممارسة Vي وا�واطنIن ا�واطنات فرص تكافؤ وعدم��ن

  �.ره�من�قبل�جماعات�الضغط�وا�جموعات�اnك¼�Rهيكلة�واnوفر�تمويjاحتكا

10. العدل بلجنة النواب السادة تعدي�ت مع ا+يجابي الحكومة تفاعل

 :شريعوحقوقا+نسانمنخ�لقبول والت

• � �ا�ادة �باسم��6تعديل �رسميا �ناطقا �ا�لتمس �تقديم �لجنة �وكيل �يجعل بما

�اناللجنة�ومخاطبا�لرئي¶�#�مجل¶�#�RSال. 

• � �ا�ادة �طريق��8تعديل �عن �بإيداعه �ا�لتمس �أصحاب �أمام �ا�جال �يفسح بما

الRSيد�ا^لكRsوني،�و�ي�إمكانية�غ��Rمتاحة�9ي�جل�التجارب�ا�قارنة،�إذ�إن�جل�

̂مكانية�تحصرها�9ي�العرائض�ا^لكRsونية.�  البلدان�الB#�تتيح�هذه�ا

  ار�عدم�قبول�ا�لتمس.بالتنصيص�عdى�وجوب�تعليل�قر �10تعديل�ا�ادة� •
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� ��ي �ومضام�نتلكم �التنظيم#�مشروع�مرامي �ب�القانون �مجال�اا�تعلق �9ي �لتمسات

  .عdى�أنظاركم�ا�عروض�التشريع

  

 والس�معليكمورحمةهللاتعا�ىوبركاته.


