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 الرابعة: ركيزةال  

وتتمثل في أن مضمون العروض التي قدمت في 

الندوة ستفيد مؤسستنا والسلطات العمومية 

والجماعات املحلية كثيرًا في تنفيذ مقتضيات 

القانونين التنظيميين سواء فيما يرجع إلى مسألة 

أو التدبير بعد القبول،  La recevabilitéالقبول 

والتواصل مع املجتمع املدني وأصحاب العريضة أو 

امللتمس، أو اآلفاق التي ستأخذها مبادرة العريضة أو 

 امللتمس.

 

مرة أخرى تتأكد املكانة الريادية لبالدنا في 

مجال االصالحات الدستورية التي هي باألساس 

نابعة من حكمة وتبصر وبعد نظر صاحب الجاللة 

مللك محمد السادس نصره هللا ومنهجة التوافق ا

التي يرعاها بين املكونات السياسية واملدنية، 

واإلصالحات الهادئة ولكن الناجعة والفعالة التي 

 تنجزها بالدنا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانية املفيدة لبالدنا: ركيزةال 

وتتمثل في االهتمام الكبير الذ تحظى به 

بينها ما يتعلق مقتضيات دستور اململكة ومن 

بالعرائض وامللتمسات، اهتمام من جانب اصدقائنا 

خاصة في أوروبا الذين يقدرون اصالحاتنا وقد شددوا 

 على االقرار بذلك.

 

 
 

 الثالثة:  ركيزةال 

وهي أساسية وتتمثل في أن هؤالء األصدقاء، 

أكدوا أن تشريعاتنا في هذا املجال قابلة بالفعل ألن 

ر إلى  الخارج وخاصة إلى شمال أفريقيا والشرق ُتَصدَّ

األوسط وإفريقيا، إذ أقر هؤالء أن األهمية التي 

تكتسيها مثل هذه القوانين في التحفيز على املشاركة 

وفي إعمال الديموقراطية التشاركية وفي تعزيز بناء 

االنتقال الديموقراطية في الدول الشقيقة والصديقة 

عدما عرفته منذ التي هي بصدد بناء مؤسساتها ب

 .2011أحداث سنة 

إذن علينا أن نفتخر بما ننجزه ونفخر أساسا 

 بمقتضيات دستور اململكة.
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  تم التأكيد على أن "االختيار الديمقراطي املغربي نابع

من إرادة األمة، وأن هذين القانونين التنظيميين 

جاءا تعزيزًا للديمقراطية التشاركية وملبدإ فصل 

 وتوازنها.السلطات 
 

  تم التشديد على أن مشروع القانون التنظيمي

املتعلق بتقديم العرائض جاء كثمرة لتفعيل 

خالصات وتوصيات حوار املجتمع املدني في سياق 

 مبادئ الديمقراطية التشاركية وإعماال للدستور.
 

  شدد املشاركون في الندوة على أهمية تقديم

املساهمة في العرائض إلى السلطات العمومية في 

إعداد السياسات العمومية وعلى أهمية املقاربة 

 التشاركية في تجويد القانونين التنظيميين.
 

  استعرض املشاركون في الندوة نطاق تقديم

العرائض مع ضرورة إقرار إستناءات تتعلق بمجاالت 

األمن الداخلي والخارجي وثوابت األمة، واملعاهدات 

 التي صادق عليها املغرب.
 

  تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة التدرج

والتكامل اإلنجاح وتفعيل مقتضيات هذا القانون 

 التنظيمي املتعلق بالعرائض.
 

 ه الندوة استعراض املناقشات التي ذتم خالل ه

عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 

بمجلس النواب والتي وصفها السيد رئيس اللجنة 

قة ومستفيضة حول القانون بأنها نقاشات دقي

التنظيمي املتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى 

 السلطات العمومية.

 

فيما يخص مضمون الندوة يمكن تلخيصها فيما 

 يلي:

  يبلور 2011اإلصالح الدستوري في يوليوز إن ،

القائم على األسس الكونية  الديمقراطيالخيار 

واملرجعيات اإلنسانية والفكرية والحقوقية، 

وعلى املرجعيات الوطنية والثوابت املغربية 

العريقة واألصيلة. وفي هذا األفق نفسه، اندرج 

مشروعا القانونين التنظيميين الخاصين بكل من 

تحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

( 64.14شريع )رقم امللتمسات في مجال الت

وتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم 

، (44.14)رقم  العرائض إلى السلطات العمومية

كما أشرت الى ذلك في العرض الذي قدمته في 

 .الندوة

 

  تم التأكيد على أن مشروع القانونين التنظيميين

منسجمين مع التوجهات السياسية الكبرى التي 

االستقالل واملتمثلة في نظام اختارها املغرب منذ 

التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي وتشجيع 

العمل الجمعوي تم التأكيد على أن تفرد املغرب 

سنة  بإصالحاته توج باعتماد دستور جديد

، مكن املغرب بفضل القيادة الرشيدة 2011

لجاللة امللك من تحقيق ثورة دستورية هادئة 

ملؤسسات وإعمال رسخت الديموقراطية ودولة ا

الحكامة كما أكد ذلك السيد الوزير املكلف 

 بالعالقات مع البرملان.
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بين املتدخلون في الندوة االستثناءات الواردة على 

ممارسة هذا الحق كما هو متعارف عليه دوليا وخاصة 

 (:4منها )املادة 

  املساس بالثوابت الجامعة لألمة، واملتعلقة بصفة
اإلسالمي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام خاصة بالدين 

امللكي أو باالختيار الديمقراطي أو باملكتسبات التي تم 
تحقيقها في مجال الحريات والحقوق األساسية كما هو 

 منصوص عليها في الدستور.
 

  مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو العفو العام
ن خص األمأو النصوص املتعلقة باملجال العسكري أو ت

 الداخلي أو الدفاع الوطني أو األمن الخارجي للدولة.
  التعارض مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقات التي

 صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها.

 

أبرز املشاركون أهمية تيسير مسطرة تقديم 
املواطنات واملواطنين مللتمسات في مجال التشريع من 

 خالل: 
  امللتمس بتقديمه في شكل نص عدم إلزام أصحاب

تشريعي وتحفيز املواطنات واملواطنين على املساهمة 
الفاعلة في املبادرة التشريعية وتحديد آجال معقولة 
وحماية املعطيات الشخصية للموقعين على امللتمس 
واستحضار مبادئ النظام الدستوري للمملكة، 
وضمان تكافؤ فرص املواطنات واملواطنين في ممارسة 

ذا الحق وعدم احتكاره من قبل جماعات الضغط ه
 واملجموعات األكثر هيكلة واألوفر تمويال.

 
 

  في سياق استعراض اإلطار املرجعي للقانونين
التنظيميين ثمن املشاركون في الندوة التوجيهات 
امللكية السامية وخاصة تأكيد جاللة امللك 
محمد السادس نصره هللا على ضرورة " االنكباب 
الجدي على األسبقيات الوطنية، مع تغليب روح 
التوافق اإليجابي، خاصة خالل إقرار القوانين 
التنظيمية املتعلقة باملؤسسات الدستورية 
واإلصالحات الكبرى" وتأكيد جاللته على أن 
استكمال إقامة املؤسسات، ال يستحمل إضاعة 
الوقت في الصراعات الهامشية. فمشاريع 

التي ستعرض عليكم شديدة  النصوص القانونية
 األهمية والحساسية".

 

  تم تثمين املقاربة التشاركية في إعداد اإلطار
القانوني للديمقراطية التشاركية من خالل 
املذكرات التي توصلت بها الوزارة مباشرة بعد 
إحداث القطاع الوزاري املكلف بالعالقات مع 
املجتمع املدني، ومخرجات الحوار الوطني حول 

جتمع املدني واألدوار الدستورية الجديدة امل
 ومواكبة النقاشات العمومية ذات الصلة.
 

  تم التشديد على أهمية تخويل الحق في تقديم
العرائض للمغاربة املقيمين بالخارج واعتماد 
إجراءات مبسطة لتقديم العريضة والتنصيص 
على عتبة توقيعات معقولة والتنصيص على 

دى كل من رئاسة إحداث لجنة العرائض ل
الحكومة ومجلس ي البرملان وإلزام السلطات 
العمومية بتقديم جواب عن موضوع العريضة، 
وتحديد اآلجال وتدقيقها، والتنصيص على دعم 
السلطات العمومية وتشجيعها وتيسيرها 
ملمارسة املواطنات واملواطنين للحق في تقديم 
العرائض، وحماية املوقعين بمنع استعمال 

 مات الخاصة بهم.املعلو 
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وال أستطيع أن أخفي مدى تأثري الخاص ببعض 
إشارات التثمين ملا قدمته من أفكار وإشارات في كلمتي 
باسم مجلس النواب في اململكة املغربية وباسم رئيسه 

الطال ي العلمي الذي كم كان بوده أن  األستاذ راشيد
يتابع هذه الندوة لوال أن موعدها صادف موعد انعقاد 

ها تحاد البرملاني األفريقي التي يرأسلإلاللجنة التنفيذية 
 الخرطوم.سيادته في العاصمة السودانية، 

 
ما  لقد كان لنا الحظ، هذا اليوم، أن ناقشنا في

يمة وأضفنا إلى أن تابعنا ايضا مداخالت قو بيننا 
من األفكار واملعطيات جملة رصيدنا الشخص ي 

الجديدة حول الحقل التشريعي، وحول الظاهرة 
القانونية التنظيمية في عالقتها بالنظام الدستوري من 

مة ءجهة وبآليات األجرأة والتطبيق، وممكنات املال
من جهة  الديمقراطية بين الحقوق والواجبات الجديدة

أخرى. وقد كانت أشغال هذه الندوة مفيدة لنا أيضا 
اإلدارة العمومية واإلصالح البرملاني  إصالحفي سياق 

ومتطلبات التفعيل التكنولوجية واملعلوماتية 
 والتواصلية.

السيد الرئيس  ،وسيعرض أمامنا خالصات الندوة
 محمد زردالي.

 
أشغال هذه الندوة سنعمل على ونظرا ألهمية 

 .شر أعمالها في إصدار واحدن
 

أجدد لكم شكري باسم السيد الرئيس على 
 مساهمتكم وإصغائكم.

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 والصالة والسالم على أشرف املرسلين

 

 ،زميالتي زمالئي 

 األجالء ضيوفنا، 

 ،أيها الحضور الكرام 

 

ونحن نصل الى نهاية أشغال  -الشك أننا تأكدنا 
بأن قدرا كبيرا من رهاننا قد  -هذه الندوة الدولية 

تحقق، وأن حرصنا على املزيد من تعميق الحوار 
حول القانون التنظيمي، وباألخص منها القانونين 
التنظيميين حول الحق في تقديم العرائض بإرساء 

 االطالعملزيد من آليات الديمقراطية التشاركية، وا
على التجارب األخرى في بعض املمارسات البرملانية 

ما يزيدنا اقتناعا بالقيمة النوعية للنهج ملالصديقة، 
الذي يمض ي فيه املغرب، نهج اإلصالح، نهج 

لألفكار والتجارب، نهج  لثالتماإلنفتاح، نهج 
اإلنصات الصادق ألصوات ومقترحات املواطنات 

 نهج اإلشرا  ،كونات املجتمع املدنيملواملواطنين و 
إال أن يعزز ديمقراطيتنا  ال يمكنهالديمقراطي الذي 

 التمثيلية.
 

ك وذلوالواقع أننا نجحنا في تنظيم هذه الندوة، 
دعم ومساهمة أصدقائنا في البنك الدولي،  بفضل

والجمعية الوطنية الفرنسية، ومجلس العموم 
يطاني والوزارة املكلفة بالعالقات مع البرملان البر 

واملجتمع املدني وأيضا بفضل مساهمة ومواكبة عدد 
من السيدات والسادة النواب وأطر وموظفي مجلس 

مؤسسات وأشخاصا،  ،النواب شاكرا لهم جميعا
فضل الحضور واإلسهام واآلداء واإلثراء.
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وفي نفس سياق االطالع على التجارب املقارنة 
واملمارسات الفضلى تم االستماع الى عرض السيد 

YARDLY HUW  حول تجربة مجلس العموم البريطاني
الذي استعرض املحاور الرئيسية التي تميز التجربة 
 البريطانية في تقديم العرائض، والذي بين بالخصوص:

 
  الرئيسية لتقديم العرائض، إذ ان هذه االخيرة السمات

 تقدم من قبل املواطنين إما للحكومة أو البرملان.
  أن العرائض تشكل أداة تفاعلية والية لتحسن العالقة

 بين املواطنين والبرملان والحكومة.
  أنها تساهم في فتح نقاش عمومي وحوار يضمن صوت

 املواطن
 لجنة تابعة  أن دراسة هذه العرائض يتم من قبل

ملجلس العموم مشكلة من أعضاء يمثلون االحزاب 
حسب تمثيليتها، وكذا ممثلين عن الحكومة فضال عن 

 وجود موظفين لتقديم االستشارة لعمل هذه اللجنة.
  استعرض املشاركون جملة من الشروط الواجب

توفرها في العريضة لقبولها من ضمنها أال يكون 
املواطنين، وأن تكون موضوعها سبق أن قدم من قبل 

وأن تدخل ضمن اختصاص  واضحة،تلك العرائض 
تتضمن خطابا ال يستهدف  وأال  الحكومة،البرملان أو 

التشهير أو االساءة لشخص أو ملجموعة من األشخاص 
 أو املؤسسات.

  أكد املشاركون على أهمية توظيف تكنولوجيات
 اإلعالم واالتصال لتيسير إعمال الحق في رفع العرائض
على السلطات العمومية، وخاصة إحداث موقع 
إلكتروني خاص بهذه العملية وضمان التفاعل اإليجابي 
بين املواطن والسلطات التنفيذية املحلية واملركزية، 

 والسلطة التشريعية والجماعات الترابية.

 

 

 

 

  أكد املشاركون على أهمية مواكبة إعمال
ث القانونين التنظيميين خاصة من خالل إحدا

لجنة العرائض؛ والتواصل والتحسيس؛ وتقوية 
القدرات واملواكبة؛ واستعمال النظم 
املعلوماتية؛ والتتبع والتقييم. والقيام بحملة 

اإلطار القانوني  حول  تواصلية وتحسيسية
الجديد للديمقراطية التشاركية وأهمية رفع 
القدرات واملواكبة من خالل تسهيل ممارسة 

 ن للحق في تقديم العرائض.املواطنات واملواطني
 

  تم التأكيد على أن نجاح املغرب في هذا الورش
سيساهم في إشعاع املغرب وأن املغرب سيكون 

به في بلدان أخرى كما أكد  سيحتذىنموذجا 
 من البرملان األوربي. DAVID LOWEذلك السيد 

 
  تمت اإلشارة إلى أن األجيال الجديدة لحقوق

األساسية للعرائض اإلنسان تشكل املواضيع 
 %40كما هو الشأن بالنسبة للبرملان األوربي، )

 من العرائض تهم البيئة(.
 

  تم التأكيد على ضرورة تجنب االستغالل
السياس ي للعرائض وعلى أهمية التوافق 
السياس ي في التعاطي مع العرائض التي يتم 

 قبولها كما أشار إلى ذلك خبير البرملان األوربي.
 

  أيضا على أن التجاوب مع العرائض تم التأكيد
من شأنه أن يحسن من صورة املؤسسة 
التشريعية كما اعتبر ذلك الخبير األوربي الذي 
دعا إلى اعتماد مسطرة عادلة ومنصفة وواضحة 

 في معالجة العرائض.
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  أن دراسة هذه العرائض يتم من قبل لجنة تابعة
ملجلس العموم مشكلة من أعضاء يمثلون االحزاب 

تمثيليتها، وكذا ممثلين عن الحكومة فضال حسب 
عن وجود موظفين لتقديم االستشارة لعمل هذه 

 اللجنة.
  استعرض السيدYARDLY HUW  جملة من

الشروط الواجب توفرها في العريضة لقبولها من 
ضمنها أال يكون موضوعها سبق أن قدم من قبل 
املواطنين، وأن تكون تلك العرائض واضحة، وأن 

اختصاص البرملان أو الحكومة، وأال تدخل ضمن 
تتضمن خطابا ال يستهدف التشهير أو االساءة 
 لشخص أو ملجموعة من األشخاص أو املؤسسات.

 
  أكد املشاركون على أهمية توظيف تكنولوجيات

اإلعالم واالتصال لتيسير إعمال الحق في رفع 
العرائض على السلطات العمومية، وخاصة إحداث 

ص بهذه العملية وضمان التفاعل موقع إلكتروني خا
اإليجابي بين املواطن والسلطات التنفيذية املحلية 
 واملركزية، والسلطة التشريعية والجماعات الترابية. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  تمت اإلشارة إلى أن األجيال الجديدة لحقوق اإلنسان
تشكل املواضيع األساسية للعرائض كما هو الشأن 

من العرائض تهم  %40األوربي، )بالنسبة للبرملان 
 البيئة(.

 
  تم التأكيد على ضرورة تجنب االستغالل السياس ي

للعرائض وعلى أهمية التوافق السياس ي في التعاطي 
مع العرائض التي يتم قبولها كما أشار إلى ذلك خبير 

 البرملان األوربي.
 

  تم التأكيد أيضا على أن التجاوب مع العرائض من
من صورة املؤسسة التشريعية كما شأنه أن يحسن 

اعتبر ذلك الخبير األوربي الذي دعا إلى اعتماد مسطرة 
 عادلة ومنصفة وواضحة في معالجة العرائض.
 

وفي نفس سياق االطالع على التجارب املقارنة 
واملمارسات الفضلى تم االستماع الى عرض السيد 

YARDLY HUW  حول تجربة مجلس العموم البريطاني
ستعرض املحاور الرئيسية التي تميز التجربة الذي ا

 البريطانية في تقديم العرائض، والذي بين بالخصوص:
 

  السمات الرئيسية لتقديم العرائض، إذ ان هذه االخيرة
 تقدم من قبل املواطنين إما للحكومة أو البرملان.

 

  أن العرائض تشكل أداة تفاعلية والية لتحسن العالقة
 والبرملان والحكومة.بين املواطنين 

 

  أنها تساهم في فتح نقاش عمومي وحوار يضمن صوت
 املواطن
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  التعارض مع املواثيق واملعاهدات واالتفاقات التي
 صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها.

 

أبرز املشاركون أهمية تيسير مسطرة تقديم 
املواطنات واملواطنين مللتمسات في مجال التشريع من 

 خالل: 
 

  عدم إلزام أصحاب امللتمس بتقديمه في شكل نص
تشريعي وتحفيز املواطنات واملواطنين على املساهمة 
الفاعلة في املبادرة التشريعية وتحديد آجال معقولة 

ية للموقعين على وحماية املعطيات الشخص
امللتمس واستحضار مبادئ النظام الدستوري 
للمملكة، وضمان تكافؤ فرص املواطنات واملواطنين 
في ممارسة هذا الحق وعدم احتكاره من قبل 
جماعات الضغط واملجموعات األكثر هيكلة واألوفر 

 تمويال.
 

  أكد املشاركون على أهمية مواكبة إعمال القانونين
من خالل إحداث لجنة  التنظيميين خاصة

العرائض؛ والتواصل والتحسيس؛ وتقوية القدرات 
واملواكبة؛ واستعمال النظم املعلوماتية؛ والتتبع 

 حول  والتقييم. والقيام بحملة تواصلية وتحسيسية
اإلطار القانوني الجديد للديمقراطية التشاركية 
وأهمية رفع القدرات واملواكبة من خالل تسهيل 

نات واملواطنين للحق في تقديم ممارسة املواط
 العرائض.

 

  تم التأكيد على أن نجاح املغرب في هذا الورش
سيساهم في إشعاع املغرب وأن املغرب سيكون 
نموذجا سيحتدى به في بلدان أخرى كما أكد ذلك 

 من البرملان األوربي. DAVID LOWEالسيد 

 

 

 
 

  انوني القتم تثمين املقاربة التشاركية في إعداد اإلطار
للديمقراطية التشاركية من خالل املذكرات التي 
توصلت بها الوزارة مباشرة بعد إحداث القطاع 
الوزاري املكلف بالعالقات مع املجتمع املدني، 
ومخرجات الحوار الوطني حول املجتمع املدني واألدوار 
الدستورية الجديدة ومواكبة النقاشات العمومية 

 ذات الصلة.
 

  على أهمية تخويل الحق في تقديم تم التشديد
العرائض للمغاربة املقيمين بالخارج واعتماد إجراءات 
مبسطة لتقديم العريضة والتنصيص على عتبة 
توقيعات معقولة والتنصيص على إحداث لجنة 
العرائض لدى كل من رئاسة الحكومة ومجلس ي 
البرملان وإلزام السلطات العمومية بتقديم جواب عن 

ضة، وتحديد اآلجال وتدقيقها، موضوع العري
والتنصيص على دعم السلطات العمومية وتشجيعها 
وتيسيرها ملمارسة املواطنات واملواطنين للحق في 
تقديم العرائض، وحماية املوقعين بمنع استعمال 

 املعلومات الخاصة بهم.
 

بين املتدخلون في الندوة االستثناءات الواردة على 
تعارف عليه دوليا وخاصة ممارسة هذا الحق كما هو م

 (:4منها )املادة 
 

  املساس بالثوابت الجامعة لألمة، واملتعلقة بصفة
خاصة بالدين اإلسالمي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام 
امللكي أو باالختيار الديمقراطي أو باملكتسبات التي تم 
تحقيقها في مجال الحريات والحقوق األساسية كما هو 

 الدستور.منصوص عليها في 
 

  مراجعة الدستور أو القوانين التنظيمية أو العفو
العام أو النصوص املتعلقة باملجال العسكري أو 
تخص األمن الداخلي أو الدفاع الوطني أو األمن 

 الخارجي للدولة.
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ي التومجلس العموم البريطاني هذه املؤسسات 
تولي اهتمـــامـــا جـــادا بـــالخطوات الوثـــابـــة الواثقـــة التي 
يـخـطـوهـــــا املـغـرب املـعـــــاصـــــــــــر عـلـى طـريـق املـزيـــــد مـن 
تحديثه، وتقوية مؤســـــــــســـــــــاته الوطنية، وتعميق بنائه 
الديموقراطي بقيادة عاهله الكريم صـــــــــــاحب الجاللة 

 امللك محمد السادس حفظه هللا.
 

ولقــد أكــد البنــك الــدولي ةيرمــا مرة، وهو يؤكــد 
اليوم أيضا من خالل شراكتنا في تنظيم هذه الندوة، 
على انخراطه والتزامه الكاملين في إسناد هذا اإلصالح 
الوطني الواســـــع، خصـــــوصـــــا منه اإلصـــــالح التشـــــريعي 

ات قبدءا بإرساء النصوص القانونية التطبيقية وسيا
 . أجرأتها وتكييفها مع تعقيدات الواقع

 

ولعـــــل البعـــــد الجـــــديـــــد الـــــذي نتطلع إليـــــه من 
تــنــظــيــم هـــــذه الــنـــــدوة هــو رةــبــتــنـــــا فــي االنــفــتـــــاح عــلـى 
مقـاربـات وتجـارب برملـانيـة وتشــــــــــريعيـة مختلفـة تخص 
القوانين التنظيميـة واملمـارســــــــــــات املؤســــــــــســــــــــيـة ذات 
الصــــــــــلة بتدبير التواصــــــــــل مع مكونات املجتمع املدني 
وعــمــوم املــواطــنــيــن مــن خــالل تــنــظــيــم تــقـــــديــم وتــلــقـي 

 امللتمسات والعرائض.
 

صــــــــــحيح أن الديموقراطية مشــــــــــروع ينبثق من 
سيرورة الواقع املعيش، ومن عمق التجربة التاريخية، 
ومن أحشـــــــــــــاء املجتمع بــل ومن تفــاعالت ومرجعيــات 
نضـاله الوطني. ولكنه مشـروع منفتح على املمارسـات 

مجتمعات مغايرة ولدى شــــعوب  الناجحة واملتميزة في
أخرى. كما أن الديموقراطية مشـــروع عمل متواصـــل 
يتغذى كل يوم في املمارســـــة امللموســـــة، وعبر التفاعل 
الخالق، وبـــــاإلنصـــــــــــــــات الـــــدائم الصـــــــــــــــادق ألصــــــــــوات 

 املواطنين.
 
 
 

 
 

 
 

  الوزير املكلف عبد العزيز العماري املحترم، الســــــــــيد
 املدني،  بالعالقات مع البرملان واملجتمع

 هامايد ميكاييل الســــــــيد Michael Hamaide  ممثل
 البنك الدولي،

  الســـــــــــيـــــدة ليـــــدا البتـــــدينيLida Btedini  خبيرة في
 القطاع العام بالبنك الدولي 

 من اإلتحـــــاد األوربي والجمعيـــــة  ضـــــــــــيوفنـــــا األجالء
 ،الفرنسية ومجلس العموم البريطاني الوطنية

  الســـــــــــيـــــد رئيس لجنـــــة العـــــدل والتشـــــــــــريع وحقوق 
 االنسان،

 ،زميالتي زمالئي السيدات والسادة النواب 
 ،السيد الكاتب العام ملجلس النواب 
 ،السيدات والسادة أطر وموظفي مجلس النواب 
  ،أيها الحضور الكرام 

 

اسـمحوا لي في مسـتهل هذه الجلسـة االفتتاحية 
لندوتنا الدولية حول العرائض وامللتمسات أن أرحب 

تحيات الســـيد رئيس مجلس كم غبكم جميعا، وأن أبل
النواب. كما أتمنى ألصدقائنا وزمالئنا ضيوف املغرب 
مقــامــا طيبــا في الربــاط، وأن يتــاح لنــا جميعــا في هــذا 

من الحوار والتبادل الفكري حتى  امثمر  االلقاء فضاء
 نحقق األهداف املنشودة من تنظيمه.

 

ويســـعدنا أن لقاءنا هذا يأتي في ســـياق التعاون 
ن مـجـلـس الـنـواب فـي املـمـلـكـــــة املـغـربـيـــــة اإليـجـــــابـي بـيـ

والبنـــــك الـــــدولي الـــــذي يواكـــــب مســـــــــــــــارات اإلصــــــــــالح 
الدســــــــتوري والســــــــياســــــــ ي والتشــــــــريعي في بالدنا مثلما 

ي جتماعإل قتصـــــــــادي واإليتابع أوراش التنمية والبناء ا
والثقـــافي والتربوي، شـــــــــــــأنـــه في ذلـــك شـــــــــــــأن عـــدد من 

ومنهــــا املؤســــــــــســــــــــــــات الــــدوليــــة والجهويــــة واإلقليميــــة 
 حاد األوربي، الجمعية الوطنية الفرنسية  اإلت
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 20املتعلق بــــامللتمســــــــــــــات في مجــــال التشــــــــــريع في 
 ن. وقد تمت املصــــــــــادقة على القانوني2015أكتوبر 

التي عقــدهـا  ةالتنظيميين معــا في الجلســــــــــــة العــامــ
، كمـــا 2016ينـــاير  27ء مجلس النواب يوم األربعـــا

 صــــــــــــادق عليهمــا مجلس املســــــــــتشــــــــــــارين يوم أمس
 .2016 ماي 31

 
واملـــــهـــــم أن املشـــــــــــــــروعـــــيـــــن أنـــــجـــــزا بـــــروح ومـــــبـــــدأ 
الديموقراطية التشاركية، والحرص على توفير قدر 
معقول من الضــــــــــمانات األســـــــــــاســــــــــية للمشـــــــــــاركة 
املدنية، والتعبير عن إرادة التوافق املجتمعي الذي 

وما بعده.  2011تبلورت بالخصوص حول دستور 
 يكما اســــــتلهم املشــــــروعان األفق التشــــــريعي الكون

على أســـــــــاس أن القوانين التنظيمية تظل تكميلية 
وتفصــــــيلية ملقتضــــــيات الدســــــتور فال تعلو عليه أو 

 تخرج عن روحه وتوجهاته وآفاقه ورهاناته.
 

وعلينا أال ننســــــــــ ى أن هذين املشــــــــــروعين كانا ثمرة 
حــوار وطــنــي حــول املــجــتــمــع املـــــدنــي واألدوار الــتــي 

ل وفرها له الدســـــــتور الجديد. وهو حوار واســـــــع نا
تقــــدير واهتمــــام املالحظين، ســــــــــواء مــــا تعلق منــــه 
بـــاللقـــاءات الجهويـــة أو اإلقليميـــة أو بـــالنـــدوات مع 
مواطنينـــــا مغـــــاربـــــة العـــــالم أو النـــــدوات العلميـــــة 
واأليـــــام الـــــدراســـــــــــيـــــة أو مـــــا يتعلق بتجميع وتلقي 
املذكرات والرســــائل واملقترحات املكتوبة لعشــــرات 

 وطنية الجمعيات واملنظمات التي قدمت إلى لجنة
مســــــتقلة أوكل إليها أمر اإلشــــــراف على هذا الحوار 

 .الوطني
 

 

 

 

 
 

اإلصــــــــــالح الــــدســــــــــتوري في يوليوز إن من هنــــا، جــــاء 
القائم على األســـــــــس  الديمقراطي، يبلور الخيار 2011

الكونية واملرجعيات اإلنســـــانية والفكرية والحقوقية، 
وعلى املرجعيــات الوطنيــة والثوابــت املغربيــة العريقــة 
واألصــــــــــيلة. وفي هذا األفق نفســـــــــــه، اندرج مشــــــــــروعا 
القــــانونين التنظيميين الخــــاصــــــــــين بكــــل من تحــــديــــد 
شـــروط وكيفيات ممارســـة الحق في تقديم امللتمســـات 

( وتحــــديــــد شــــــــــروط 64.14شــــــــــريع )رقم في مجــــال الت
وكيفيـــــات ممـــــارســـــــــــــــة الحق في تقـــــديم العرائض إلى 

 .(44.14)رقم  السلطات العمومية
 

والواقع أننـــا جميعـــا في املغرب، بتنـــا نـــدر  مـــدى مـــا 
في  ســـــــــتقاللاإل ضـــــــــاع من فرص أو وقت، منذ بدايات 

خمسينيات القرن العشرين، قبل أن تنضج الظروف 
والشــــــــــروط التاريخية وتتوافق اإلرادات الوطنية على 
عهد امللك الراحل املرحوم الحســــن الثاني، ثم في ظل 
جاللــة امللــك محمــد الســــــــــــادس حفظــه هللا الــذي رفع 

وتـوقـعـــــات الـجـمـيـع،  انـتـظـــــار الســـــــــــقـف عـــــالـيـــــا فـوق 
ونــــات واســــــــــتجــــاب ألصــــــــــوات ومقترحــــات مختلف مك

شــــــــــعبــــه املغربي الوفي. ومن ثم نجحنــــا جميعــــا بنهج 
الطريق الذي رســــــــــمه العاهل الكريم وارتضــــــــــته كافة 
املكونــــات الوطنيــــة والــــديموقراطيــــة، فكــــان دســــــــــتور 

خطوة متقدمة على طريق اإلصــالح الدســتوري  2011
 والسياس ي.

 

بـعـــــد ذلـــــك، كـــــان عـلـيـنـــــا أن نـنـخـرط بـعـزم فـي بـلـورة 
النصــــــــــوص القــانونيــة التنظيميــة، خصــــــــــوصــــــــــــا منهــا 
النصــــــــــوص التي تعطي للـــــديمقراطيـــــة التشـــــــــــــــاركيــــــة 

لألجرأة والتفعيـــــل. الحقيقيـــــة اآلليـــــات واإلمكـــــانيـــــات 
وهكذا أحالت الحكومة على مجلس النواب املشـــروع 
األول الـخـــــاص بـتـقـــــديـم الـعـرائـض عـلـى الســـــــــــلـطـــــات 

 ، واملشروع الثاني 2015يوليوز  23ية في العموم
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  تم التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة التدرج
والتكامل اإلنجاح وتفعيل مقتضيات هذا القانون 

 التنظيمي املتعلق بالعرائض.
 

  تم خالل هده الندوة استعراض املناقشات التي
عرفتها لجنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان 
بمجلس النواب والتي وصفها السيد رئيس اللجنة 

اشات دقيقة ومستفيضة حول القانون بأنها نق
التنظيمي املتعلق بالحق في تقديم العرائض إلى 

 السلطات العمومية.
 

 
 

  في سياق استعراض اإلطار املرجعي للقانونين
التنظيميين ثمن املشاركون في الندوة التوجيهات 
امللكية السامية وخاصة تأكيد جاللة امللك محمد 
السادس نصره هللا على ضرورة " االنكباب الجدي 
على األسبقيات الوطنية، مع تغليب روح التوافق 

تنظيمية اإليجابي، خاصة خالل إقرار القوانين ال
املتعلقة باملؤسسات الدستورية واإلصالحات 
الكبرى" وتأكيد جاللته على أن استكمال إقامة 
املؤسسات، ال يستحمل إضاعة الوقت في 
الصراعات الهامشية. فمشاريع النصوص القانونية 
 التي ستعرض عليكم شديدة األهمية الحساسية". 

 
 
 

 
 

 نجاء مشروعا القانونين التنظيميين منسجمي
مع التوجهات السياسية الكبرى التي اختارها املغرب 
منذ االستقالل واملتمثلة في نظام التعددية الحزبية 
والنظام الديمقراطي وتشجيع العمل الجمعوي تم 
التأكيد على أن تفرد املغرب بإصالحاته توج باعتماد 

، مكن املغرب بفضل 2011دستور جديد سنة 
من تحقيق ثورة  القيادة الرشيدة لجاللة امللك

دستورية هادئة رسخت الديموقراطية ودولة 
املؤسسات وإعمال الحكامة كما أكد ذلك السيد 

 الوزير املكلف بالعالقات مع البرملان.
 

  تم التأكيد على أن "االختيار الديمقراطي املغربي نابع
من إرادة األمة، وأن هذين القانونين التنظيميين 
جاءا تعزيزًا للديمقراطية التشاركية وملبدإ فصل 

 السلطات وتوازنها. 
 

  تم التشديد على أن مشروع القانون التنظيمي
املتعلق بتقديم العرائض جاء كثمرة لتفعيل 

وتوصيات حوار املجتمع املدني في سياق خالصات 
 مبادئ الديمقراطية التشاركية وإعماال للدستور.

 

  شدد املشاركون في الندوة على أهمية تقديم
العرائض إلى السلطات العمومية في املساهمة في 
إعداد السياسات العمومية وعلى أهمية املقاربة 

 .التشاركية في تجويد القانونين التنظيميين
 

 رض املشاركون في الندوة نطاق تقديم استع
العرائض مع ضرورة إقرار إستناءات تتعلق بمجاالت 
األمن الداخلي والخارجي وثوابت األمة، واملعاهدات 

 التي صادق عليها املغرب. 
  

 

 
 

20



20 
 

 
  شدد نائب رئيس مجلس النواب على أن هذه الندوة

الدولية تستجيب لطموح في إرساء آليات 
الديمقراطية التشاركية يظل أكبر وأوسع مما قد 
توفره النصوص القانونية الجديدة، وقد يالحظ أن 
هذه القوانين أثارت عدة مالحظات حول الشكل او 
حول املضامين واآلليات داخل لجنة العدل والتشريع 

وخالل وحقوق اإلنسان او خالل الجلسة العامة، بل 
عدة مناقشات تواصلت في الصحافة شار  فيها 
بعض السادة النواب، وهو أمر محمود من شأنه أن 
يدعم الفضاء العمومي ويقوي مكانته ووظائفه في 
البناء الديمقراطي. وأن األساس الذي ينبمي أن ندركه 
جميعا، بل وينبمي أن ينتبه إليه بالخصوص 

جربة املغربية أصدقا نا واملالحظون املهتمون بالت
وبمشاريع اإلصالح وبحقل التشريع واملمارسات 
 القانونية في بالدنا، هو نوعية التمثل املغربي للقانون.

 
  نائب رئيس مجلس النواب على أن السيد شدد

اإلنتاج القانوني بهذا املعنى يظل في العمق إنتاجا 
إيديولوجيا تتجاذبه مختلف املنظورات واملرجعيات 

والرهانات، وما يجري الحرص في السلو  واملواقع 
التشريعي في املغرب هو أننا ندبر مشروع بناء صرحنا 
 القانوني وتجديده بحكمة وتبصر وواقعية، وبإيقاع
هادئ متدرج، وباقتناع كامل بأن حاجتنا إلى اإلصالح 
ال تقبل التسرع أو املبالغة في الطموح أو استعمال 

ية أو الشوفينية املحلية املزاج الخاص أو الةزعة الفرد
أو الحزبية أو العقلية القطاعية... أو ما شابه ذلك. 
كما أن حاجتنا اإلصالحية هذه مفتوحة دائما على 

 املستقبل وعلى ممارسات وتجارب الشعوب األخرى.
 

 

 

 
  أشار الى االنخراط بعزم في بلورة النصوص القانونية

التنظيمية، خصوصا منها النصوص التي تعطي 
للديمقراطية التشاركية اآلليات واإلمكانيات الحقيقية 
لألجرأة والتفعيل. وهكذا أحالت الحكومة على مجلس 
النواب املشروع األول الخاص بتقديم العرائض على 

، واملشروع 2015يوليوز  23السلطات العمومية في 
 20الثاني املتعلق بامللتمسات في مجال التشريع في 

ت املصادقة على القانونين . وقد تم2015أكتوبر 
التنظيميين معا في الجلسة العامة التي عقدها مجلس 

 .2016يناير  27 ءالنواب يوم األربعا
 

  وأشار الى أن هذين املشروعين أنجزا بروح ومبدأ
الديموقراطية التشاركية، والحرص على توفير قدر 
معقول من الضمانات األساسية للمشاركة املدنية، 

إرادة التوافق املجتمعي الذي تبلورت والتعبير عن 
 وما بعده. 2011بالخصوص حول دستور 

 
  تم التأكيد على أن هذين املشروعين كانا ثمرة حوار

وطني حول املجتمع املدني واألدوار التي وفرها له 
الدستور الجديد. وهو حوار واسع نال تقدير واهتمام 

الجهوية أو  املالحظين، سواء ما تعلق منه باللقاءات
اإلقليمية أو بالندوات مع مواطنينا مغاربة العالم أو 
الندوات العلمية واأليام الدراسية أو ما يتعلق بتجميع 
وتلقي املذكرات والرسائل واملقترحات املكتوبة لعشرات 
الجمعيات واملنظمات التي قدمت إلى لجنة وطنية 
مستقلة أوكل إليها أمر اإلشراف على هذا الحوار 

 .وطنيال
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عزل اإلنتاج القانوني عن تاريخه االجتماعي، يويخطئ من 
وعن جغرافيته. يخطئ من ينظر إلى اإلنتاج التشــريعي في 
املغرب وفي ةيره من البلدان، ســـــواء كوتيرة أو كشـــــكل أو 
كــمــأــجــم أو كــخــطـــــاب ومضــــــــــــمــون ور يـــــة، بــمــعــزل عــن 

القوى واملكونـــــات املجتمعيــــــة العالقـــــات بين مختلف 
ومختلف املرجعيات واملنظورات الفكرية والســــــــــياســــــــــية 
واإليديولوجية. فالظاهرة القانونية ليســـت مســـتقلة عن 
نســــــــــق ثقــــافي اجتمــــاعي عميق ومركــــب يشــــــــــمــــل املجتمع 
ونظــام الــدولــة ككــل ممــا قــد ال تــدركــه أو تســــــــــتوعبــه أي 
نظرة تقنيــة، خصــــــــــوصــــــــــــا إذا كــانــت برانيــة )خــارجيــة( أو 

 متسرعة.
 

إن ما يبدوا في املغرب على أنه مجرد نصـــــوص تفصـــــيلية 
أو مقتضــــــــيات قانونية تقنية، يخفي وراءه نظاما قانونيا 
ما زال قيد التشــــــــــكل. وإلى اليوم ال تزال أنماط متعددة 
من القوانين الوضــــــــــعيــــة تتعــــايش وتتجــــاور، إلى جــــانــــب 
األعراف والعـــادات والتقـــاليـــد التي مـــازالـــت متـــداولـــة في 

 ب املجتمع.قل
 

ولكي أختم، أود أن ألح على أن اإلنتــــاج القــــانوني 
بهــذا املعنى يظــل في العمق إنتــاجــا إيــديولوجيــا تتجــاذبــه 
مختلف املنظورات واملرجعيات واملواقع والرهانات، وما 
نحرص عليه في سلوكنا التشريعي في املغرب هو أننا ندبر 
مشــــــروع بناء صــــــرحنا القانوني وتجديده بحكمة وتبصــــــر 

بـــإيقـــاع هـــادئ متـــدرج، وبـــاقتنـــاع كـــامـــل بـــأن وواقعيـــة، و 
حـــاجتنـــا إلى اإلصــــــــــالح ال تقبـــل التســــــــــرع أو املبـــالغـــة في 
الطموح أو اســـتعمال املزاج الخاص أو الةزعة الفردية أو 

ملحليـة أو الحزبيـة أو العقليـة القطـاعيـة... أو مـا شـــــــــــابـه ا
ذلــك. كمــا أن حــاجتنــا اإلصــــــــــالحيــة هــذه مفتوحــة دائمــا 

 .خرى األ مارسات وتجارب الشعوب على املستقبل وعلى م
 

 شكرا لكم،
 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 

 رشادي شفيق
 املغربي النواب مجلس رئيس نائب

 
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

إننا نتطلع من خالل هذه الندوة الدولية التي ننظمها 
 األوربي واإلتحــادبمعيــة أصــــــــــــدقــائنــا في البنــك الــدولي 

والـجـمـعـيـــــة الـوطـنـيـــــة الـفـرنســـــــــــيـــــة ومـجـلـس الـعـمـوم 
لهــذه شـــــــــــــاكرين حســــــــــن تعــاونهم ودعمهم البريطــاني، 

نتطلع إذن إلى مصـــــــــــاحبة داعمة لهذا األفق املبادرة، 
 اإلصالحي الذي ندر  مدى اتساعه وانفتاحه.

 

في إرســــــــــــاء آليـات الـديمقراطيـة  صــــــــــحيح أن طموحنـا
يظل أكبر وأوســـع مما قد توفره النصـــوص التشـــاركية 

يالحظ أن هــــذه القوانين القــــانونيــــة الجــــديــــدة، وقــــد 
أثارت عدة مالحظات حول الشـــكل او حول املضـــامين 
واآلليات وذلك خالل مراحل دراســــــــــتها ســــــــــواء داخل 
لجنـــة العـــدل والتشــــــــــريع وحقوق اإلنســـــــــــــان او خالل 
الجلسة العامة، بل وهنا  مناقشات أخرى تواصلت 

الصــــحافة شــــار  فيها بعض الســــادة النواب، وهو في 
أمر محمود من شــــــــــــأنــه أن يــدعم الفضــــــــــــاء العمومي 

  ويقوي مكانته ووظائفه في البناء الديمقراطي.
 

واألســــــــــــاس الـذي ينبمي أن نـدركـه جميعـا، وينبمي أن 
ينتبـــــه إليـــــه بـــــالخصــــــــــوص أصـــــــــــــــدقـــــا نـــــا واملالحظون 

حقل باملهتمون بالتجربة املغربية وبمشاريع اإلصالح و 
التشـــــــــريع واملمارســـــــــات القانونية في بالدنا، هو نوعية 

 التمثل املغربي للقانون.
 

هنا  نظام ســــــــــياســــــــــ ي راســــــــــ  وله تاري  طويل تمتد ف
جذوره إلى قرون متعددة حتى إنه أصــبح نظاما قائما 
مــوطــنـــــا فــي الــنــفــوس وفــي ذاكــرة الــنـــــاس ووجـــــدانــهــم، 

البـــــد من النظر إلى النصـــــــــــوص القـــــانونيـــــة ولـــــذلـــــك 
التنظيميـــــة وإلى مختلف القوانين ككـــــل بـــــاعتبـــــارهــــــا 

 .كيفما كان مصدرها مجتمعيا اواقع
 

ه ل-حضرات السيدات والسادة -التشريع في املغرب 
 إيقاعه الزمني، ويأخذ باالعتبار املعطيات السوسيو 

 .ثقافية والتاريخية والسياسية للمجتمع
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  يأتي تنظيم الندوة في سياق التعاون اإليجابي بين
مجلس النواب في اململكة املغربية والبنك الدولي الذي 
يواكب مسارات اإلصالح الدستوري والسياس ي 

بناء أوراش التنمية والوالتشريعي في بالدنا مثلما يتابع 
اإلقتصادي واإلجتماعي والثقافي والتربوي، شأنه في ذلك 
شأن عدد من املؤسسات الدولية والجهوية واإلقليمية 
ومنها اإلتحاد األوربي، الجمعية الوطنية الفرنسية  
ومجلس العموم البريطاني هذه املؤسسات  التي تولي 

التي يخطوها اهتماما جادا بالخطوات الوثابة الواثقة 
املغرب املعاصر على طريق املزيد من تحديثه، وتقوية 

  مؤسساته الوطنية، وتعميق بنائه الديموقراطي
 

  أوضح أن الديموقراطية مشروع ينبثق من سيرورة
الواقع املعيش، ومن عمق التجربة التاريخية، ومن 
أحشاء املجتمع بل ومن تفاعالت ومرجعيات نضاله 

ع منفتح على املمارسات الناجحة الوطني. ولكنه مشرو 
واملتميزة في مجتمعات مغايرة ولدى شعوب أخرى. كما 
أن الديموقراطية مشروع عمل متواصل يتغذى كل 
يوم في املمارسة امللموسة، وعبر التفاعل الخالق، 

 وباإلنصات الدائم الصادق ألصوات املواطنين.
 

  ر ، ليبلو 2011وذكر أن اإلصالح الدستوري في يوليوز
هذا الخيار الديمقراطي القائم على  ويرس ىهذا املنظور 

األسس الكونية واملرجعيات اإلنسانية والفكرية 
والحقوقية، وعلى املرجعيات الوطنية والثوابت 
املغربية العريقة واألصيلة. وفي هذا األفق نفسه، اندرج 
مشروعا القانونين التنظيميين الخاصين بكل من 

مارسة الحق في تقديم تحديد شروط وكيفيات م
( وتحديد 64.14امللتمسات في مجال التشريع )رقم 

شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى 
 (.44.14السلطات العمومية )رقم 

 
 

البنك الدولي شراكة مع نظم مجلس النواب ب

مجلس  ،الجمعية الوطنية الفرنسيةومساهمة كل من 

 ويستمنستر للديموقراطيةمؤسسة  العموم البريطاني

 2016يوم فاتح يونيو واملدرسة الوطنية لإلدارة )فرنسا( 

بالقاعة املغربية بمقر املجلس في الرباط، ندوة دولية في 

موضوع: "الحق في تقديم العرائض إلى السلطات 

الديمقراطية املواطنة العمومية من أجل إرساء 

 ".والتشاركية

 

إطار سعي املجلس إلى ويدخل تنظيم هذه الندوة في 
االطالع على التجارب واملمارسات الدولية في مجال 
تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، السعي إلى 
اإلعمال الجيد للمقتضيات القانونية التنظيمية 
املتعلقة بتقديم العرائض وامللتمسات من أجل التشريع 

ي نوتجويد التشريع لضمان آثار إيجابية لإلنتاج البرملا
 على أحوال املواطنين.

وترأس افتتاح هذه الندوة الدولية الدكتور شفيق 
رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، الذي أبرز في كلمة 
افتتاحية باسم مجلس النواب سياق تنظيم هذه الندوة 

 وأهدافها، والذي شدد بالخصوص على ما يلي: 
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 أيتها السيدات أيها السادة، 
 

 :أربع محاور أساسيةمعكم، في  تحدثإذا سمحتم سأ
 

 الســــــــــياق الســــــــــياســــــــــ ي : ضــــــــــرورة اســــــــــتحضــــــــــار أوال
والدستوري الخاص باملغرب، حيث اختارت بالدنا 

قطعـــت مع التعـــدديـــة الحزبيـــة، و  وقـــت مبكر منـــذ 
نظام الحزب الواحد، ولعل ظهير الحريات العامة 

أن بالدنا لها على  اشـــــــــاهدســـــــــيظل ، 1958لســـــــــنة 
 ىإلالتمثيليـــة،  الـــديمقراطيـــةمســــــــــتوى تـــاري  على 

املواطنين وجمعيـات املوطنـات و مســــــــــــاهمـة  جـانـب
ما تعزز هذا املســار من خالل قد املجتمع املدني، و 

من حرا  شـــــــــع ي وشـــــــــبابي تم  2011حدث ســـــــــنة 
باإلصــــالح وإســــقاط  ةطالبخالله رفع شــــعارات للم

 الفساد واالستبداد.
هو و نموذجه في املنطقة، التفرد بغرب نجح بن املإ

عليـــــه صـــــــــــــــاحـــــب الجاللـــــة امللـــــك محمــــد مـــــا أكـــــد 
في خطاب ألقاه أثناء زيارته -حفظه هللا –السادس 

 دول الخليج. جموعة منمل
 

 السيدات والسادة،
 

باالضـــــــــطرابات والالاســـــــــتقرار، التقت  تأج منطقة في
حفظه –محمد الســـــادس  امللك كل من جاللة إرادات

الســــــياســــــية  واألحزاب املغربي والنخب والشــــــعب -هللا
مغربي تشـــــــــــييـــــد نموذج  ومختلف الفـــــاعلين، على 

في خوض ةمـــــار عمليـــــة من خاللـــــه  نـــــانجحمتفرد، 
 . اإلصالح في ظل االستقرار

 
 أكيـــدمعطى مهم ينبمي التـــالنموذج املتميز، هـــذا إن 

ديده، أو ته يهأي محاولة تسعى للتأثير سلبا عل، و عليه
لن تجــــد ســــــــــوى مواجهــــة قويــــة من قبــــل املواطنــــات 

واطنين لتتحطم على صخرة وحدتهم كل املحاوالت واملُ 
بــا ي أو اليــائســـــــــــــة ســــــــــواء التي تمس وحــدتنــا الترابيــة 

 ثوابت اململكة. 

 
 

 
 

 السيد شفيق رشادي نائب رئيس مجلس النواب 
 هامايد ميكاييل الســــــــيد Michael Hamaide  ممثل

 البنك الدولي،
  الســـــــــــيـــــدة ليـــــدا البتـــــدينيLida Btedini  خبيرة في

 القطاع العام بالبنك الدولي 
 من اإلتحـــــاد األوربي والجمعيـــــة  ضـــــــــــيوفنـــــا األجالء

 الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، الوطنية
  الســـــــــــيـــــد رئيس لجنـــــة العـــــدل والتشـــــــــــريع وحقوق

 االنسان،
 ،السيدات والسادة النواب 
 ب العام ملجلس النواب،السيد الكات 
 ،السيدات والسادة أطر وموظفي مجلس النواب 
  ،أيها الحضور الكرام 

 
مسرور أن أشار  معكم في هذه الندوة الدولية، التي 

 البنك مع على تنظيمها بشــراكة أشــكر مجلس النواب
 والجمعيــــة األوربي االتحــــاد مع وبــــالتنســــــــــيق الــــدولي،
 حول  البريطاني، العموم ومجلس الفرنســـــــــية الوطنية

" الحق في تقـديم العرائض إلى الســــــــــلطـات  موضــــــــــوع
الـــديمقراطيـــة املواطنـــة العموميـــة من أجـــل إرســـــــــــــاء 

بكونها ســــــــتكون فضــــــــاء لتقييم تجربة  ،"والتشــــــــاركية
 مغربية نتصور أنها متقدمة في محيطها.

 
 أيتها السيدات أيها السادة، 

 

أن يتم تنظيم هذه الندوة الدولية  ،من قدر هللا تعالى
حول العرائض وامللتمســـــــــــــات، وقـــد صـــــــــــــادق مجلس 

، على 2016ماي  31املســتشــارين مســاء أمس الثالثاء 
مشــــــــــــــروعــــي الــــقـــــانــــونــــيــــن الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــيــــن بــــتــــحـــــديـــــد 

وكيفيات ممارســـة الحق في تقديم امللتمســـات  شـــروط
العمومية، في انتظار  وتقديم العرائض إلى الســــــــــلطات

 قبل املحكمة الدستورية. من همابت فيال
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حـداث إهـذا النســــــــــق الســــــــــلطـات العموميـة بـلقـد ألزم 
شـــــــــرا  الفاعل االجتماعي في إهيئات للتشـــــــــاور قصـــــــــد 

 كماعداد الســـــــــياســـــــــات العمومية وتفعيلها وتقييمها، إ
 تقتصــــــــــر ليات الديمقراطية التشـــــــــــاركية أنه لم يجعل آ

حتى على املســــــــــتوى على املســــــــــتوى الوطني بـــــل فقط 
يث صوت البرملان على مشاريع قوانين قدمتها املحلي، ح

الحكومـة تتعلق بـالجمـاعـات والعمـاالت والجهـات تروم 
االنتخـــــابـــــات وعقـــــب املحليـــــة،  الـــــديمقراطيـــــة تفعيـــــل

ـــــــــــــــ الجماعية   يناملواطنأصـــــبح بإمكان  2015شـــــتنبر  4لـ
طة بواســــن املحلي أالشــــتدبير في  ةســــاهماملوالجمعيات 

من  التشـــــــــــــاركيـــة املحليـــة،ليـــات الـــديمقراطيـــة آ تفعيـــل
 نيمكالتي ملجـــالس الترابيـــة إلى اتقـــديم عرائض خالل 

دورات  عـــمـــــالأاقـــتـــراح نـــقـــط فـــي جـــــدول مـــن خـــاللـــهـــــا 
 وهكـــــذا، نحن اليوم نتوفر على املجـــــالس املنتخبـــــة.

تشــــــــــكــل اآلليــات التي تم اعتمــادهــا  ،منظومــة متكــاملــة
الهرم التشـــريعي على املســـتوى الوطني لبنة وســـط هذا 

 ل.املتكام
 

 حكام واملقتضـــــيات التي أهم التوجهات واأل : إن رابعا
طبعـــــت مشـــــــــــــــاريع القوانين التنظيميـــــة املتعلقـــــة 

شــــــــــــار الســــــــــيــد أوالتي كمــا  وامللتمســــــــــــات،العرائض 
تم مجلس النواب فقد رئيس شـــــــفيق رشـــــــادي نائب 

اســــــــــتقبــال عــدادهــا بمنهجيــة تشــــــــــــاوريــة من خالل إ
الحوار الوطني حول  الجمعيات، وفعالياتمذكرات 

النقـــــاش العمومي والجـــــامعي في  و أاملجتمع املـــــدني 
 هذا املستوى.

 

وفي هذا الصـدد، يمكن تناول هذا املحور من خالل 
ة بادرة الشــــــــــعبيوضــــــــــوع املمنقطتين، ترتبط األولى ب

، حيـــــث مكن املشــــــــــرع املغربي املواطنـــــات املواطنـــــة
واملواطنين من تقـــديم العرائض في جميع املجـــاالت 

 ،بـــالثوابـــت الجـــامعـــة لألمـــةمـــا عـــدا تلـــك التي تمس 
 والوحدة الوطنية  الدين اإلسالميوبصفة خاصة 

 

 

ســـــــــيما لفهم ما يجري باملغرب، ل أســـــــــاســـــــــ ي دخاملن هذا إ
التشاركية  الديمقراطيةونحن نتحدث عن آلية من آليات 

 السياس ي. مكن فصلها عن هذا السياقالتي ال يُ 
 

 ســــــــــتحضــــــــــر الســــــــــيـــاق : كمـــا يجـــب أيضـــــــــــــا أن نثـــانيـــا
لم تأت ، 2011مقتضــيات دســتور فوفق الدســتوري، 

 دستور  إذ أنالتشاركية معزولة،  الديمقراطيةآليات 
 األمــة ثوابــت من الــديمقراطي االختيــار  جعــل اململكــة

 الـديمقراطيـة ألســــــــــس تكريســـــــــــه خالل من الجـامعـة،
 إذ ينص التشـــــــــــاركية، الديمقراطية وأحكام التمثيلية

م قو يَ ة كلالنظام الدســــتوري للممأن ول في فصــــله األ 
  .على أساس فصل السلط وتعاونها وتوازنها

 

 السيدات والسادة، 

لعبــارة وردت في الــدســــــــــتور جــاء أود أن أثير انتبــاهكم، 
كــة لللمم فيهــا مــا يلي "ويقوم هــذا النظــام الــدســــــــــتوري

 يربط هذااملواطنة والتشــــاركية"، إذ  الديمقراطيةعلى 
إلى اشــــــــــرة بالنظام الدســــــــــتوري للمملكة، بَ مُ املَوضــــــــــوع 

االنتخابات الحرة والشـــــفافة جانب تنصـــــيصـــــه على أن 
وإذا كــــان الــــديمقراطي. والةزيهــــة هي أســــــــــــــاس التمثيــــل 

كاديميون يناقشــــــــون ما آلت إليه رجال الســــــــياســــــــة واأل
ق خلاختيــارنــا الــدســــــــــتوري يالتمثيليــة، فــالــديمقراطيــة 

 الــديمقراطيحــالــة من التكــامــل وااللتقــاء بين التمثيــل 
 وبين املشاركة الشعبية وهذا أمر أساس ي ومهم. 

 

 التشــــــــــــاركيــة،  الــديمقراطيــةهــذا موضــــــــــوع : إن ثــالثــا
تمثــل في إعطــاء تفي نســــــــــق ومنظومــة متكــاملــة ينــدرج 

نص يما  وهذا ،أدوار جديدة لجمعيات املجتمع املدني
من الدستور الذي جعل الجمعيات  12عليه الفصل 

طــــار إاملهتمــــة بقضــــــــــــــايــــا الشــــــــــــــأن العــــام تشــــــــــــــار  في 
التشــاركية في إعداد القرارات واملشــاريع  الديمقراطية

 .في تفعيلها وتقييمهاأيضا و  ،لدى املؤسسات
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Séminaire sur les pétitions publiques 

Chambre des représentants - 1er juin, 2016 

Projet du Fonds de Transition 

 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Ministre, 
Excellences, Mesdames et Messieurs les députés 
 
 
C’est un plaisir pour moi de prendre part aujourd'hui 

à l’ouverture de cet atelier sur les pétitions publiques.  
 
La région du Moyen-Orient Afrique du Nord a connu 

ces dernières années des mutations historiques qui ont 
conduit à la redéfinition des relations entre les 
gouvernements et leurs citoyens, fondée sur les principes 
de transparence, de redevabilité et de participation.  

 
Les citoyens souhaitent être mieux informés, être 

consultés en amont, et participer activement dans la prise 
de décisions qui affecteront leur qualité de vie. 

 
Ce sont ces principes qui nous réunissent 

aujourd’hui. Nous sommes heureux de constater 
l’importante participation et débat suscité autour de 
cette question, et qui démontrent le vif intérêt pour ces 
profondes réformes sociétales. 

 
Les expériences internationales nous montrent que 

la participation publique joue un rôle important pour 
renforcer le caractère inclusif et la transparence dans la 
prise de décision, et pour améliorer l’interaction 
gouvernement-citoyen. 

 
Le « droit de pétition » contribue au renforcement 

de la démocratie en permettant aux citoyens de 
participer aux décisions prises aussi bien au niveau 
central que local et représente donc un levier efficace 
pour la participation citoyenne. Les pétitions sont 
également un instrument de redevabilité car elles 
encouragent les autorités à expliquer la logique de leurs 
politiques et à communiquer sur les résultats de leurs 
programmes et stratégies. 

 

Enfin, les pétitions jouent un rôle important en 
matière d’influence des politiques publiques, 
notamment à travers les medias qui peuvent être un 
véritable relais des préoccupations citoyennes auprès 
des décideurs. 

 

 

 

 

 

 

Le droit de pétitionner suit généralement un 
processus simple par rapport aux autres mécanismes 
participatifs, il peut être utilisé à tout moment 
(contrairement aux élections, référendums ou 
consultations publiques) et il impose généralement 
peu de restrictions concernant les sujets abordés. 

En Allemagne par exemple, les citoyens peuvent 
adresser par écrit leurs revendications voire même les 
soumettre a en ligne à la commission des pétitions du 
Bundestag allemand.  

 
L’objectif de ce séminaire technique est de vous 

présenter quelques exemples internationaux réussis, 
comme celui de l’Allemagne, incluant des exemples 
pratiques et des recommandations.  

 
La promulgation de ce droit constitutionnel 

constitue une étape symbolique importante, mais pas 
suffisante. Les réformes sur la participation citoyenne 
sont en effet des réformes longues et complexes, qui 
nécessitent un engagement résolu au plus haut niveau 
du Gouvernement et à travers l’administration, pour 
pouvoir répondre aux aspirations des citoyens et se 
traduire de façon tangible sur le terrain. 

 
Ce séminaire vise à sensibiliser les différents 

intervenants sur les conditions requises pour exercer 
ce droit et échanger sur des expériences pratiques 
pour relever ensemble les défis de la mise en œuvre, 
tant au niveau du secteur public, que du Parlement. 

 
La Banque mondiale est pleinement engagée à 

poursuivre l’accompagnement de ces réformes 
fondamentales. Par le biais d’une assistance technique, 
financée par le Fonds de Transition, la Banque 
mondiale aidera le Parlement à façonner et à informer 
la conception et la mise en œuvre de ces réformes clés, 
dans le but de renforcer sa fonction globale de 
surveillance et de le positionner comme une institution 
clé dans la chaîne globale de responsabilité. La Banque 
mondiale félicite la Chambre des Représentants dans 
ses efforts importants engagés dans ce sens, et 
souligne son soutien à la mise en œuvre de cette 
réforme. 
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 وختاما،

ونحن نســــــــــتشــــــــــرف االنتقال إلى املمارســـــــــــة والتفعيل 
امليـــــداني لهـــــذا اإلطـــــار الجـــــديـــــد من الـــــديموقراطيـــــة 
التشــــــــــاركية، البد من اإلشــــــــــارة إلى أن بالدنا ورةم ما 
راكمته من تجربة في مجال الديموقراطية التمثيلية، 

ذكرى مرور خمســـــــين ســـــــنة حيث خلدت قبل ســـــــنتين 
فإن الجميع يتفق على أنها  ،على املمارســـــــــــة البرملانية

 فيهــا. وعليــه فــإنــه مســــــــــــار مــازالــت في حــاجــة إلى تعزيز 
الديمقراطية التشــاركية، يجب اســتحضــار أننا مجال 

للديموقراطية ســــــــــيســــــــــية أحلة تر  مَ بصـــــــــــدد تدشــــــــــين 
تكامليا،  وأفقا متدرجة نظرة التشـــــــــــاركية يســــــــــتوجب

 دق أن الديموقراطية التشـــاركية البعض يظن ال  حتى
املنتخبين أو  أو  الســـــــــــيـــــاســـــــــــيـــــة ألحزابا محـــــل تحـــــل

ديموقراطية تجربة املؤســــــســــــات، ســــــيما ونحن نعيش 
ا شــــــــــقيهـــ لتكـــامـــلان يطبع أينبمي رائـــدة في محيطهـــا، 
 التمثيلي والتشاركي.

 

 والنجاح التوفيق الندوة هذه شغالأل  تمنىأ

  وبركاته هللا ورحمه عليكم والسالم 

 

 عماري  العزيز  عبد السيد
 دنيامل واملجتمع البرملان مع بالعالقات املكلف الوزير 

 

 

 

 

 

 

 

لتي ا املكتســـــــــبات أو الديمقراطي  واالختيار  والنظام امللكي
مجال الحقوق والحريات األســـــاســـــية كما  تم تحقيقها في

ا متم اســـــتثناء أيضـــــا و هو منصـــــوص عليها في الدســـــتور، 
فو لعواالقوانين التنظيمية، و يتعلق بمراجعة الدســـــــــتور 

العســــــــــكري يتعلق بـــاملجـــال  الـــدفـــاع الوطني ومـــاو العـــام 
تعارض مع املواثيق التي صــــــــادقت ما يألمن الداخلي، و وا

 . مة املغربيةعليها األ 
 

 وكيفيــات بتحــديــد شــــــــــروطأمــا النقطــة الثــانيــة، فتتعلق 
ــــي تـــــــقـــــــديـــــــم الـــــــعـــــــرائـــــــض إلـــــــى مـــــــَ مـــــــُ  ارســــــــــــــــــة الـــــــحـــــــق فـــ

جعــل الحق في تقــديم العرائض ب ،العموميــة الســــــــــلطــات
التســــــــجيل في اللوائح ، وشــــــــرط املواطنة بشــــــــرط امرتبط

على ، و طـــــار تالزم الحقوق والواجبـــــاتفي إ االنتخـــــابيـــــة
 روعيشــــــــــممن  ولىفي املســــــــــودة األ  اخالف مـــــا كـــــان وارد

ذف َح تيســيرها من خالل تم ، فقد القانونين التنظيميين
  .ما يرتبط بإبراء الذمة املالية واملصادقة على التوقيعات

 

اع يدإتنويع وســـائل ، فقد تم تعلى مســـتوى الكيفياأما 
ما ك اإللكترونيعبر البريد  و أما بشكل مباشر العريضة، إ

صـــــحاب املبادرة من خالل تســـــلم أيضـــــا ضـــــمان حق أتم 
التنصيص على كذا جال البت و آوتحديد  ،يداعوصل اإل 

الســـــــــــلطـــــات إلزام  عل املبـــــادرة، َم آالتعليـــــل ملعرفـــــة مـــــ
واملواطنين لهذا  املواطناتممارســـــــــــة  تيســــــــــير بالعمومية 

لداعمي عطيات الشـــــخصـــــية املحماية  فضـــــال عنالحق، 
 خرى.أ أةراضتعمالها في سحتى ال يتم االَعريضة 
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