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 داءـــــــإه

 ُااهي ٌسؼذ للبً بلمٍ إلى

 سّضت الذب الخً حٌبج أصوى األصُاس أهً الذبٍبت إلى

الٍذ الطاُشة الخً أصالج هي أهاهٌا أشْان الطشٌك ّسسوج  إلى

 الوسخمبل

 بخطْط هي األهل ّالثمت أبً الذبٍب

، ّدفضًًّ للخمذم ّأهذًًّ بالؼْىهي شولًًْ بالؼطف،  إلى

 أخخً ّإخْاًً ّأػواهً

وٍغ أصذلائً هي الوذسست ج إلىجوٍغ أساحزحً األفاضل،  إلى

 الجاهؼت إلى

ول هي ػلوًٌ دشفا، ّأخز بٍذي فً سبٍل حذصٍل الؼلن  إلى

 ّالوؼشفت

 إلٍِن جوٍؼا أُذي ثوشة جِذي، ًّخاج بذثً الوخْاضغ
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 كلمة شكر وتقدير

 اًطاللا هي لْلَ صلى اهلل ػلٍَ ّسلن:

 " هي لن ٌشىش الٌاط لن ٌشىش اهلل"

ػلً، فً ًؼوَ الخً ال حؼذ ّال حذصى،  ّحؼالىاهلل سبذاًَ  ّالشاسا ّاػخشافا بفضل

لً إحوام  فإًً أدوذ اهلل ػض ّجل ّأشىشٍ ػلى ػظٍن هٌَ ّحفضلَ ػلً أى ٌسش

 ُزا البذث، فاهلل  الذوذ هي لبل ّبؼذ.

 إلىّاػخشافا بالفضل ألُلَ، فإًً أحمذم بخالص الشىش، ّػظٍن االهخٌاى ّالخمذٌش، 

 :رسخاُزا البذث، فضٍلت الذوخْس األػلى  بإششافَ لىاهي ششفًٌ اهلل حؼ

 ػبذ الؼالً الفٍاللً 

دفضَ اهلل ّسػاٍ، لوا لذهَ لٌا طٍلت الوسٍشة الذساسٍت هي ًصائخ ّهؼشفت ّإسشاد 

 ّحْجٍَ.

 ًخزوشهِوا حمذهٌا ّفخذج أهاهٌا طشق الٌجاح. ّّصلٌا لىل ها ًذلن بَ، ػلٌٍا أى 

ا، ّأهسه بٍذًا لالسخوشاس فً طشٌمٌا للٌجاح هي واى سببا فً ًجادٌا هي ساًذً

ّالخمذم، ُن الزٌي هي ّجْدُن خلك الٌجاح، ّاالبذاع، فوِوا ػبشًا لِن، 

فالىلواث للٍلت فً دمِن فوي ّاجبٌا أى ًمذم لِن الخمذٌش ّالشىش ّاالدخشام 

 .األفاضل بشؼبت الماًْى بصفت ػاهت بذّى اسخثٌاء لألساحزة

هي هخخلف الجاهؼاث ّالطلبت البادثٍي ّاألصذلاء  األساحزةووا أشىش ول 

 الزٌي ساػذًًّ فً اًخاج بذثً الوخْاضغ
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 مقدمة:

فرة نوعٌة نحو إرساء وترسٌخ قواعد ط، 2011ل دستور سنة ظتشهد بالدنا فً     

 إلىهذه األخٌرة إحدى مقومات النظام الدستوري المؽربً  هاالتشاركٌة، بوصف الدٌموقراطٌة

، ومرتكز الحكامة الجٌدة، وكذا ربط المسإولٌة وتعاونهاز فصل السلط وتوازنها جانب مرتك

ٌشارك فٌه الجمٌع من مواطنٌن  اتدبٌرٌ كانت والزالت شكال الدٌمقراطٌةف 1بالمحاسبة.

ودون أي تمٌٌز وهً حكم الشعب  المساواةومواطنات وجمعٌات المجتمع المدنً على قدم 

اطنٌن الحق فً تقرٌر مصٌرهم ومشاركتهم فً جمٌع نفسه بنفسه وتمنح لجمٌع المو

 .3كً بمناسبة عٌد العرشلكما جاء فً الخطاب الم 2القرارات التً تخصهم،

النٌابٌة التقلٌدٌة، فإننا نرى من الضروري  الدٌموقراطٌة"مهما كانت مشروعٌة     

فادة من كل الخبرات التشاركٌة العصرٌة. األمر الذي ٌمكننا من اإل الدٌموقراطٌةاستكمالها ب

الوطنٌة والجهوٌة، والمجتمع المدنً الفاعل، وكافة القوى الحٌة لألمة..."، وفً ذلك، إرادة 

وٌتماشى ذلك مع ما  .ئ األساسٌة المتعارؾ علٌها دولٌاالقٌم والمباد إلىصرٌحة لالنتساب 

لٌة حول حقوق أقره الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة، وما سنته المواثٌق والعهود الدو

 .4االنسان والحرٌات األساسٌة والتً أضحت جزءا ال ٌتجزأ من مطالب الحركات المدنٌة 

ٌإكد على أن:"  فإننا نجده 1948اإلعالن العالمً لحقوق االنسان سنة  إلىوبالرجوع     

 أن كما نجد، 5لكل شخص حق فً حرٌة االشتراك فً االجتماعات والجمعٌات السلمٌة" 

المصادق علٌه من طرؾ المؽرب  1966دولً المتعلق بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة العهد ال

التً تحدد معٌار  1.79.186والمنشور فً الجرٌدة الرسمٌة بموجب ظهٌر الشرٌؾ رقم 

حرٌة  : " لكل فرد الحق فًعلى أن الحرٌة فً تؤسٌس الجمعٌات والتجمعات حٌث ٌنص

                                                             
مة القانونٌة والتنظٌمٌة للحٌاة الجمعوٌة ولمنظالبرلمان والمجتمع المدنً "ات مع ـ المملكة المؽربٌة، الوزارة المكلفة بالعالقا1

 .5ص  ،2015، دجنبر tory design، الطباعة "بالمؽرب
، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون "الدٌموقراطٌة التشاركٌة المحلٌة من خالل آلٌة تقدٌم العرائض"ٌت عبد العالً، ــ سعٌدة ا2

 .4، ص 2017\2016ش، السنة الجامعٌة مراك قانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةالقاضً عٌاض، كلٌة العلوم الالعام، جامعة 
 .2008ٌولٌوز  30العرش المإرخ فً ــ خطاب 3
ن، تطوا شارع الحسن الثانً 152ٌج العربً، ، مطبعة الخل"ـ النشؤة ـ االلٌات الدٌموقراطٌة التشاركٌة: المفهوم"ــ محسن الندوي، 4

 .83، ص 2018الطبعة األولى 
 .1948من االعالن العالمً لحقوق االنسان لسنة  20ــ المادة 5
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 6حماٌة مصالحه"كٌل النقابات أو االنضمام الٌها لالمشاركة مع األخرٌن بما فً ذلك حق تش

بٌن  والتعاونأكد على أهمٌة مواصلة الحوار  :1993أن إعالن برنامج عمل فٌٌنا كما 

ٌن الوطنً بدور رئٌسً على الصعٌد القٌام  أجل منالحكومات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة، 

مع  والتعاونقة بالحق فً التنمٌة والدولً فً المناقشات واألنشطة وإجراءات التنفٌذ المتعل

 7الحكومات.

 الدٌموقراطٌةإن المؽرب الٌوم، ٌلتحق بهذا الركب العالمً الذي بات ٌعترؾ ب

جانب  إلى الدٌموقراطٌةضمن المنظومة  اأساسٌ االتشاركٌة، هذه األخٌرة التً تعتبر مكون

 .8التمثٌلٌة القائمة على االنتخاب الدٌموقراطٌة

عداد والتفعٌل المقاربة التشاركٌة، سواء فً اإل ً على تفعٌلبتور المؽرحٌث ٌإكد الدس 

التشاركٌة التً ٌإصل لها،  الدٌموقراطٌةوالتنفٌذ والتقٌٌم للسٌاسات العمومٌة، وهً أساس 

حٌث تعتبر شكال متقدما للدٌموقراطٌة وتجسٌدا للمواطنة الحقة، كما أنها واقع تفرضه 

 .ٌاته وتعقدها فً األلفٌة الثالثةجظروؾ تطور المجتمع وتنوع حا

لكن بشكل محتشم  2011نة التشاركٌة كانت قبل دستور س الدٌموقراطٌةن هذه أرؼم  

وخالصات تقرٌر  2009لسنة  17.08صوصا خالل المٌثاق الجماعً رقم خومتواضع 

هً بدٌنامٌتٌن، األولى  االلجنة االستشارٌة للجهوٌة الموسعة، إال أن بروزها كان مرتبط

زٌادة الطلب المجتمعً والمدنً على المشاركة خاصة على الصعٌد الوطنً، والثانٌة تتعلق 

والتشاركً لبعض السٌاسات العمومٌة، كالحوار الوطنً  التشاوريبإرهاصات النزوع 

إلعداد التراب، والمبادرة الوطنٌة للتنمٌة البشرٌة، الحوار حول إصالح منظومة العدالة، 

لحوار من أجل اإلصالح ا إلىتمع المدنً، الحكامة الجٌدة... وصوال الحوار حول المج

 . 9، وحوارات أخرى الحقه2011فاتح ٌولٌوز الدستوري ل

                                                             
 .1966من العهد الدولً المتعلق بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لسنة  22ــ المادة 6
، مرجع "ٌاة الجمعوٌة بالمؽربــ الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً، " المنظومة القانونٌة والتنظٌمٌة للح7

 .11ص  ،سابق
، 2018س برٌنت، الطبعة االولى شم "، مطبعةالحق فً تقدٌم العرائض بٌن التجربة المؽربٌة والتجارب الدولٌة"تدر، ــ رضا مق8

 .7ص 
ت سلسلة الحكامة ، منشورا"القانون التنظٌمً الجدٌد للجماعات نحو تدبٌر عمومً ترابً جدٌد بالمؽرب"ودي، مــ نجٌب المص9

 .293، ص2017الترابٌة ودراسة السٌاسات؛ العدد الثانً مطبعة األمنٌة الرباط، الطبعة األولى 
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التشاركٌة، فً الوثٌقة الدستورٌة، هً إحدى األسس األربعة التً ٌستند إلٌها  الدٌموقراطٌةف

، 10ل من الدستورالنظام الدستوري للمملكة حٌث وردت فً مقام ثان فً الفصل األو

ربط نة بعد "فصل السلط" ومتبوعة ب "مبادئ الحكامة الجٌدة" و"مقرونة بالمواط

 .11المسإولٌة بالمحاسبة"

 إلىالتشاركٌة، حٌث ٌمكن تقسٌمها  الدٌموقراطٌةهذه المشاركة لن تؤتً إال عبر ألٌات 

، والتً من الدستور 13،14،15قسمٌن أو مستوٌٌن، مستوى أول مركزي تإطره الفصول 

العمومً والحق فً تقدٌم العرائض والملتمسات. ومستوى ثانً  بالتشاورتتعلق على التوالً 

من  139،136،146ترابً أي على مستوى الجماعات الترابٌة والتً حددت فً الفصول 

الدستور، وأهم آلٌة تشاركٌة تهمنا هنا هً العرٌضة على المستوى الترابً، فبعد صدور 

، وجدنا مجموعة من المواد والمقتضٌات 12ٌمٌة للجماعات الترابٌة الثالث القوانٌن التنظ

الموضحة لشروط وكٌفٌات تقدٌم العرٌضة الترابٌة، والعرٌضة هً حسب القوانٌن التنظٌمٌة 

كل محرر ٌطالب بموجبه المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات من للجماعات الترابٌة: 

صالحٌاته ضمن جدول األعمال، هذه اآللٌة التً المجلس المعنً بإدراج نقطة تدخل فً 

مجالس الجماعة الترابٌة فً مجال  إلىتعتبر آلٌة اقتراحٌة فً صٌؽة مكتوبة موجهة 

 13اختصاصاتها."

وتعتبر آلٌة تقدٌم العرائض على المستوى المحلً احدى اآللٌات التشاركٌة التً ٌجب     

جانب الممثلٌن المنتخبٌن  إلىواجد المواطن نها تعزز تأالوقوؾ عند مضامٌنها على اعتبار 

فً التعبٌر عن فً طرح مجموعة من القضاٌا ذات البعد التنموي محلٌا، والمساهمة 

اص هذه المجالس المنتخبة بر تقدٌم محتوى ٌدخل فً اختصعالب الساكنة طاحتٌاجات وم

اعات الترابٌة قد فً جدول أعماله، وبذلك ٌكون الدستور والقوانٌن المنظمة للجم إلدراجه

                                                             
بتنفٌذ نص الدستور، منشور بالجرٌدة  (،2011ٌولٌوز  29) 1432شعبان  27صادر بتارٌخ  1.11.91ــ الظهٌر الشرٌؾ رقم 10

 (.2011ٌولٌوز  30) 1432شعبان  28مكرر بتارٌخ  ،5964الرسمٌة عدد 
ــ المٌثاق الوطنً للدٌموقراطٌة التشاركٌة، الصادر عن اللجنة الوطنٌة للحوار الوطنً حول المجتمع المدنً وأدواره الدستورٌة 11

 .17ص  www.mcrpsc.gov .ma، متاح على موقع الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدن2014ًالجدٌدة، 
 التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة هً:ــ القوانٌن 12

  ؛111.14القانون التنظٌمً للجهات رقم 
  ؛112.14القانون التنظٌمً للعماالت واالقالٌم رقم 
 113.14قاطعات رقم والم ماعاتٌمً للجالقانون التنظ. 

 .182، ص 2017، مطبعة األمنٌة الرباط، ط "قانون الجماعات الترابٌة"ــ سعٌد جفري، 13
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من أجل  لك ر وتدبٌر شإونه المحلٌة، وذٌسٌق للمواطن المؽربً للمشاركة فً تفتحت آفا

التمثٌلٌة التً أفرزت مواطنا  الدٌموقراطٌةاالنتقادات الموجهة للمنتخبٌن فً اطار  تجاوز

 .14فقط ند التصوٌت عبر صنادٌق االقتراعٌقؾ دوره ع

 أهمٌة الموضوع:

الموضوع من خالل اإلصالحات الدستورٌة التً عرفها المؽرب سنة  تكمن أهمٌة    

، حٌت جاء الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة بمجموعة من المقتضٌات المهمة التً 2011

 إلىوصوال  باجةالدٌتتحدث عن مبدأ المشاركة والتشارك ونجد مرجعٌة ذلك ابتداء من 

أٌضا على مجموعة من الدستور  مجموعة من الفصول التً نصت على ذلك، كما نص

، ولعل أبرز هذه اآللٌات، آلٌة اآللٌات التشاركٌة المهمة على المستوى الوطنً والمحلً

 تقدٌم العرائض.

 الدٌمقراطٌةف ،أنه موضوع جدٌد وؼٌر مستهلك من قبل فً تبرز أهمٌة هذا الموضوع    

تصرنا هنا االختٌار على ن اقئلكبرى، و رهٌنة يستجد دستوري ذالتشاركٌة عبارة عن م

آلٌة تقدٌم العرائض على المستوى الترابً فذلك لكونها وفقط آلٌة جدٌدة نص علٌها الدستور 

بشكل صرٌح، وأتت القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة وكرست هذا الحق المهم أٌضا، 

روط بالش حٌث نجد هذه اآللٌة الجدٌدة  لم تتضح معالمها بشكل جٌد، سواء فٌما ٌتعلق

 .داع والتتبعٌالخاصة بها أو فً كٌفٌات اإل

 دوافع اختٌار الموضوع:

 :دوافع ذاتٌة 

اختٌار موضوع  حاولتومناضل القرب،  اجمعوٌ بالنسبة للدوافع الذاتٌة هو كونً فاعال

 .وجود مٌل معرفً نحو الموضوع إلىقرٌب من فعالٌات المجتمع المدنً باإلضافة 

 :دوافع موضوعٌة 

 وافع الموضوعٌة الختٌار الموضوع كثٌرة نذكر منها فقط:إن الد

                                                             
، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون "الدٌموقراطٌة التشاركٌة المحلٌة من خالل آلٌة تقدٌم العرائض"بد العالً، ٌت عسعٌدة ا14

 .5، ص2017\2016ش، السنة الجامعٌة مراك قانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌةالعام، جامعة القاضً عٌاض، كلٌة العلوم ال
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التشاركٌة هو موضوع حدٌث فً الحقل القانونً والسٌاسً  الدٌمقراطٌةــ أن موضوع 

 المؽربً؛

التشاركٌة حظٌت باهتمام دستوري من أجل اشتراك وجعل المواطن  الدٌمقراطٌةــ باعتبار 

 مج والمخططات هً موجبة له بصفة خاصة؛ٌساهم فً السٌاسات العمومٌة، ألن كل البرا

الحق فً تقدٌم العرائض هو حق دستوري، ب نواعٌمن جعل المواطنات والمواطنٌن  البدــ 

وكٌفٌة ممارستها  ،من الوعً بؤهمٌة هذه االلٌة فً تدبٌر الشؤن العام المحلً الترابً البدو

 لمنتخبة.نونً ٌسمح بالتفاعل اإلٌجابً معه من طرؾ المجالس اابشكل ق

 صعوبة البحت:

بات، هذا الذي ٌعطً وان تعترٌه مجموعة من الصع بدؾ ما كان الكٌ ثن كل بحإ

 ه.ثالمشوار وانجاز بح ةلمواصل وإرادة للباحث قوة وعزٌمة

مقراطٌة التشاركٌة من خالل الٌات تقدٌم العرائض على ٌدال، )ً هذاثفً بح تجهاو

هو السٌطرة والتحكم فً  أبرزها ولعل باتومجموعة من الصع ،(المستوى الترابً

ع جدٌدة ظهرت ٌلٌة العرائض هً مواضآمقراطٌة التشاركٌة وٌدالن موضوع ألالموضوع 

ٌجعل  عات الترابٌة هذا مااوبعدها مع القوانٌن التنظٌمٌة للجم 2011ت مع دستور زروب

  .والتحلٌلبالدارسة تناولته  ًاألكادٌمٌة التلمراجع والكتابات قلٌل  هذا الموضوع

 :اشكالٌة الموضوع

انطالقا مما سبق، فموضوع البحث ٌناقش اشكالٌة محورٌة وأساسٌة ال ٌمكن طرحها 

 باختصار: 

شراك المواطنات إقراطٌة التشاركٌة ق فً تقدٌم العرائض كآلٌات للدٌمأي حد جسد الح إلى

 المحلٌة؟سٌاسات العمومٌة الوالمواطنٌن فً تدبٌر الشؤن العام المحلً وبلورة 

 إلحاطة أكثر بالموضوع تم طرح بعض االسئلة الفرعٌة وهً:لو

 قراطٌة التشاركٌة بالمؽرب؟طار القانونً للدٌمــ ما هو اإل
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 آللٌة تقدٌم العرائض؟ــ ماهً الممكنات الدستورٌة 

 ــ ماهً شروط الحق فً تقدٌم العرائض على المستوى الترابً؟

قدٌم العرائض على المستوى المحلً؟ والرهانات والبدائل كراهات التً تواجه تاإلً ــ ما  ه

 ا؟هلتجاوز

 :عتمدالمنهج الم

من االعتماد على مناهج البحث العلمً، والمنهج بشكل  البدلإلجابة على هذه االشكالٌة     

عام هو الطرٌقة التً ٌسلكها الباحث لإلجابة على االسئلة التً تثٌرها مشكلة موضوع 

بخصوص الموضوع،  16ؼاٌة معٌنة، إلىوسٌلة محددة توصل  وهو أٌضا 15البحث،

كادٌمٌة فٌه، األكتابات الوبالتالً قلة  2011برز مع الدستور  ةٌناهر وذوموضوع جدٌد 

اللها من خو ذلك،  إلى اقةبتجارب الدولٌة سالاستعمال المنهج المقارن باعتبار ٌستدعً  مما

 والعرائض. قراطٌة التشاركٌةمٌدالسنرى كٌؾ تبنت مفهوم 

منهج تحلٌلً وذلك من أجل تحلٌل مجموعة من النصوص  إلىم االستناد أٌضا ث    

 .قراطٌة التشاركٌة وآللٌات تقدٌم العرائضللدٌم ت ورٌة والتنظٌمٌة التً دسترالدست

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

، 2009ٌقاته فً لعلوم االجتماعٌة، دار الشروق للنشر والتوزٌع الطبعة العربٌة االولى " المنهج العلمً وتطب ،ــ ابراهٌم ابراش15

 .65ص
 .1، ص 2004دمشق، الطبعة الثانٌة  ، دار النمٌر"ــ عبود عبد هللا العسكري،" منهجٌة البحث العلمً فً العلوم القانونٌة16
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 :خطة البحث

 على المستوى العرائض لٌات تقدٌمالتشاركٌة من خالل آ قراطٌةالدٌم"موضوع:   لتناول

، ومن أجل معالجة االشكالٌة المطروحة أعاله واالسئلة المتفرعة عنها ستتبع "رابًتال

 التصمٌم التالً:

 التشاركٌة قراطٌةالدٌمالفصل األول: تقدٌم العرائض، آلٌة لتفعٌل 

 القانونً بالمغرب هاوإطارالتشاركٌة  الدٌمقراطٌةالمبحث األول: مفهوم 

 قراطٌة التشاركٌةلدٌماألول: السٌاق التارٌخً ل المطلب

 قراطٌة التشاركٌة بالمؽربالقانونً للدٌم اإلطارالمطلب الثانً: 

 القانونً آللٌات تقدٌم العرائض اإلطارالمبحث الثانً: 

 على المستوى المقارنالمطلب األول: تقدٌم العرائض 

 (ؽربمال)المطلب الثانً: الممكنات الدستورٌة آللٌات تقدٌم العرائض 

نً: المجتمع المدنً والحق فً تقدٌم العرائض على المستوى الفصل الثا

 فاقكراهات واأل: اإلالترابً

 تقدٌم العرائض على المستوى المحلً آلٌاتالمبحث األول: 

 المطلب األول: اإلطار القانونً لتقدٌم العرائض على المستوى الترابً

 نماذج لعرائض تم تقدٌمهاالمطلب الثانً: 

 واألفاق كراهاتاإل: ات تقدٌم العرائض على المستوى الترابًالمبحث الثانً: آلٌ

 المطلب األول: تحدٌات ومعٌقات تقدٌم العرائض على المستوى المحلً 

 المطلب الثانً: تقدٌم العرائض المحلٌة والرهانات المستقبلٌة.
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 الفصل األول:

مقراطٌة ٌالدٌة لتفعٌل تقدٌم العرائض آل

 التشاركٌة
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 على المستوى المحلً ومشاركة الساكنة الدٌمقراطٌةتت التجارب أن ممارسة أثب   

إٌجابً فً تقدم وتطوٌر المجتمعات، عل اعتبار أن إعمال  المحلٌة فً اتخاذ القرار له أثر

التشاركٌة على المستوى المحلً من شؤنه أن ٌساهم فً الحد من احتكار السلطة  الدٌمقراطٌة

المجتمع، ومن شؤن ذلك أن ٌوسع قاعدة النخب االجتماعٌة والمدنٌة من قبل أقلٌة منتجة فً 

م فقد أصبح المفهوم التقلٌدي لالنتخاب ث منوتسٌٌر مساهمتهم فً تدبٌر الشؤن العام، و

ار ممثلٌه الدالء بصوته فً االنتخابات الختٌمتجاوزا ولم ٌعد دور المواطن مقتصرا على ا

، بل من الضروري ضمان والمحلً ن الوطنًفً المإسسات المنتخبة على المستوٌٌ

استمرارٌة مشاركة الموطنٌن فً اتخاد القرارات والسٌاسات العمومٌة بشكل دائم ومستمر 

 17ومن شؤنه تفعٌل مبدأ السٌادة الشعبٌة وتكرٌس حكم الشعب."

التشاركٌة عملٌة لصنع القرار العمومً من خالل  الدٌمقراطٌةفً هذا الصدد تعتبر    

ٌة، بحٌث ٌبقى للمواطن حق النٌاب الدٌمقراطٌةالتشاركٌة و الدٌمقراطٌةبٌن عناصر  الجمع

أن الناخبٌن  تنفٌذ هذه السٌاسات، إذتقرٌر السٌاسات العمومٌة وٌختص السٌاسٌٌن بدور 

ٌقومون برصد مقترحاتهم مع السٌاسة المطبقة على أرض الواقع وفً هذا النظام ٌمكن 

 الدٌمقراطٌةبذلك فإن  اارتباط .اسات وتحدٌد األولوٌات االجتماعٌةللمواطن التؤثٌر فً السٌ

طع مع التشاركٌة ال تستهدؾ تؽٌٌر مٌكانٌزمات الحكم، وال تقترح هذه اآللٌات بشكل ٌتقا

ٌها، ولكنها آلٌات مكملة ومساعدة، لكونها تعمل على تقوٌة التمثٌلٌة أو ٌقص الدٌمقراطٌة

  .18ٌٌن مضامٌنها لكً تصبح أكثر فعالٌة"ؼٌر المباشرة، وتح الدٌمقراطٌة

 ،التارٌخً هاوسٌاق، مفهوم للدٌمقراطٌة التشاركٌة إلىسنحاول فً هذا الفصل التعرض 

االطار القانونً  على عرج بعدهاعلى أن ن ،المبحث األول() بالمؽربوإطارها القانونً 

ت تقدٌم هذه آللٌا لٌات تقدٌم العرائض من خالل نماذج مقارنة والممكنات الدستورٌةآل

 المبحث الثانً(.العرائض فً المؽرب )

 

                                                             
رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون  "،من خالل آلٌات تقٌٌم العرائضالدٌمقراطٌة التشاركٌة المحلٌة " ـ سعٌدة اٌت عبد العالً، 17

 .04ص  ،2016/2017 ، السنة الجامعٌةكلٌة العموم القانونٌة واالق واالج مراكش ،العام، جامعة القاضً عٌاض

، 2018الطبعة األولى  ،نتمطبعة شمس برٌ "،الحق فً تقدٌم العرائض بٌن التجربة المؽربٌة والتجارب الدولٌة"در، تـ رضا مق 18

 .10ص 
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 التشاركٌة وإطارها القانونً بالمغرب  الدٌمقراطٌةالمبحث األول: مفهوم 

نامٌة المتكررة، ولٌس من المفاهٌم ٌالدالتشاركٌة من المفاهٌم  الدٌمقراطٌةتعتبر   

احل التارٌخٌة التً مر بها، الجامدة، وٌستدل على ذلك بتعدد تعارٌفها وتنوعها حسب المر

 .19بل وداخل المرحلة التارٌخٌة الواحدة نفسها

فً إطار تتبع المفهوم وسٌاقه التارٌخً ٌؤتً المطلب األول لٌسلط الضوء على مفهوم  

 إطارها القانونً بالمؽرب. إلىالتشاركٌة وسٌاقها التارٌخً، إضافة  الدٌمقراطٌة

فٌه االطار القانونً آللٌات تقدٌم العرائض من خالل  بعدها ٌؤتً المطلب الثانً لنتناول 

تسلٌط الضوء على تقدٌم العرائض فً النماذج المقارنة، والممكنات الدستورٌة آللٌات تقدٌم 

 العرائض فً المؽرب.

 شاركٌة المفهوم والسٌاق التارٌخًالت الدٌمقراطٌةالمطلب األول: 

التشاركٌة وسٌاقها  الدٌمقراطٌة نشؤة مفهومنحاول فً هذا المطلب الحدٌث عن س 

مع الحركات االجتماعٌة،  جل الكشؾ عن تطور المفهوم ومالءمتهالتارٌخً منذ القدم من أ

التشاركٌة من خالل مجموعة من التعارٌؾ حسب المراحل  الدٌمقراطٌةوبعدها نبرز مفهوم 

 .التارٌخٌة التً مر منها

 التشاركٌةمقراطً ٌدالق التارٌخً الفقرة األولى: السٌا

اللؽة  إلىأخرى إال أنها فً األساس تعود  إلىمن لؽة  الدٌمقراطٌةٌختلؾ مدلول  

( وتعنً الشعب، وكلمة Demos)الٌونانٌة القدٌمة وهً مكونة من مقطعٌن األول

(kratos( وتعنً الحكم وبذلك تصبح الكلمة )Demoskratosأي حكم الشعب )."20  

ظهرت فً مدٌنة " أثٌنا" الٌونانٌة  الدٌمقراطٌة وهذا ٌإكد على أن أولى إرهاصات  

                                                             
، رسالة لنٌل دبلوم الماستر القانون العام، جامعة "الدٌمقراطٌة التشاركٌة بالمؽرب اإلطار الدستوري وآلٌات التفعٌل"ـ هشام شطو،  19

 .17ص  ،2016/2017السنة الجامعٌة  االج سطات، و كلٌة العلوم القانونٌة واالق ،الحسن األول
الطبعة  ،شارع الحسن الثانً تطوان 152، مطبعة الخلٌج العربً، "الدٌمقراطٌة التشاركٌة المفهوم النشؤة اآللٌات" ـ محسن الندوي، 20

 .07ص  ،2018األولى 
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ت العدٌد من التنظٌمات السٌاسٌة، كالمإتمر العام ومجلس الخمسمائة، القدٌمة، حٌث خلق

 .21والمحاكم المتعددة

وعرؾ هذا المفهوم تطورا كبٌرا تبعا لتطور األفكار السٌاسٌة وأنظمة الحكم، ألن  

الت وتطورات متتالٌة ومتعددة تضمنت جوانب ارتبطت فً مسارها بتفاع الدٌمقراطٌة

عقالنٌة وعلمٌة وخلقٌة وأٌضا دٌنٌة، كما ال ننسى ارتباطها بتنامً مبادئ كالمساواة 

والحرٌة والعدالة واالستقالل الذاتً، وكذلك التضامن والثقة والهوٌة، وذلك على صعٌد 

تارٌخٌة  حداثخرى بإارتباطها من ناحٌة أ إلىفة ، باإلضاٌنالخطاب والفعل السٌاسٌ

 22أفرزت صعود مإسسات وإجراءات كؤهمٌة االنتخابات والبرلمانات والرأي العام."

 سنخصص أهم التعارٌؾ المختلفة لبعض المفكرٌن: بناء على ذلك،

بؤنها: اختٌار حر للحاكمٌن من قبل المكومٌن ٌتم من خالل فترات  االن تورٌنعرفها 

 .23منتظمة

ه: إن من ٌملك السٌادة أي للدٌمقراطٌة من خالل قولت امنظور، جون جاك روسوـ وحدد 

أكثرٌته حتى ٌصبح  إلىجمٌع أفراد الشعب، أو  إلىالشعب ٌمكن أن ٌعهد بممارسة الحكم 

عدد الحاكمٌن أكثر من عدد المواطنٌن العادٌٌن، وهذا النوع من الحكم هو الذي ٌطلق علٌه 

 24."الدٌمقراطٌةاسم 

على أنها هً عبارة عن نظام سٌاسً ٌإسس  الدٌمقراطٌةلسٌاسٌة معجم العلوم ا عرؾ  

 الشعب، السلطة تمثل إرادة أؼلبٌة المواطنٌن دون صرؾ النظر ملكعلى مبدأٌن: السٌادة 

 25.عن آراء وأفكار األقلٌة" كلٌة

                                                             
 .18مرجع سابق ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة"ـ هشام شطو، 21
، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً القانون العام، جامعة الحسن األول، "المحلٌة فً المؽرب الدٌمقراطٌة التشاركٌةـ محمد سدقاوي،" 22

 .05ص  ،2015/ 2014 ، السنة الجامعٌةطاتنونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سكلٌة العلوم القا
 .08مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 23
 .05مرجع سابق ص  ،"المؽرب فً المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة"محمد سدقاوي،ـ  24
 .08ص  ،رجع سابقم ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة"ـ محسن الندوي،  25
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دد صطلح التشاركٌة فهو مصدر لؽوي تتحمب، أما فٌما ٌتعلق الدٌمقراطٌةهذا بخصوص  

، والتً PARTICIPATIVEأصل المصطلح الالتٌنً المترجم منه  إلىوع داللته بالرج

 .26تعنً المشاركة فً أمر من األمور

ونجد أن مصطلح المشاركة له تعارٌؾ متعددة، ومختلفة، هذا حسب الزاوٌة التً   

بشكل كبٌر فً  ٌإثرٌنظر إلٌها الباحث أي أن تخصصه العلمً وتوجهه األٌدٌولوجً 

 تعرٌؾ المشاركة.

فمنظور السٌاسً ٌختلؾ تماما عن منظور باحث فً علم االجتماع، ونفس األمر  

 وؼٌرهم، وهذا ما جعل مصطلح المشاركة ٌعرؾ ما ٌلً: :بالنسبة لرجل القانون واالقتصاد

شتقة من اسم المفعول للكلمة م  PARTICIPATIONإن مصطلح المشاركة أو

" PARTالتٌنً من جزأٌن األول "" وٌتكون هذا المصطلح الPARTICIPERالفرنسٌة"

التالً فإن مصطلح المشاركة ب" وٌعنى القٌام ب، و COMPAREبمعنى جزء، والثانً هو "

 .27" أي القٌام بدورTO TAKE PARTتعنً حرفٌا "

تم تعرٌؾ أٌضا مصطلح المشاركة فً معجم مصطلحات الرعاٌة والتنمٌة االجتماعٌة  

بعض األفراد مع البعض اآلخر فً إنجاز عمل  تعاون فرد مع فرد آخر أو"على أنها 

 .وؼٌر محدد وهذا التعرٌؾ ٌبقً شامال 28مشترك"

لتشارك والمساواة واالشتراك وزن تفاعل الذي ٌستعمل ل إلىإن فعل تشارك ٌرجع 

ل، وعلٌه فهو ٌتضمن عالئق إٌجابٌة أساسها تبادلٌة اتجاه التؤثٌر بٌن األطراؾ والتماث

 29الشرٌكة.

 

 
                                                             

 .07ص  ،مرجع سابق ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة"،ـ هشام شطو 26
، ص 1999طارق محمد عبد الوهاب، سٌكولوجٌة المشاركة السٌاسة، دار ؼرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة مصر  ـ 27

106. 
 .12مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 28
 .26مرجع سابق ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة"،ـ هشام شطو 29
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 الثانٌة: مقاربة مفاهٌمٌة للدٌمقراطٌة التشاركٌة.الفقرة 

" الدٌمقراطٌةعد الحدٌث عن السٌاق التارٌخً والمقاربة المفاهمٌة لمصطلحً " ب   

التشاركٌة بشكل عام، وهنا ٌجب  الدٌمقراطٌةوالمشاركة سوؾ نبرز فً هذه الفقرة مفهوم 

التشاركٌة  الدٌمقراطٌةمفهوم  إلىطرق تالتمثٌلٌة وبعدها ن الدٌمقراطٌةعلٌنا أٌضا تعرٌؾ 

 برز العالقة بٌنها.وفً األخٌر ن

 التمثٌلٌة: الدٌمقراطٌة -1

التمثٌلٌة على النظام الذي ال ٌتولى فٌه الشعب بطرٌقة  الدٌمقراطٌةأطلق مصطلح   

ألنهم  ،مباشرة مظاهر السٌادة، حٌث ٌكتفً فقط باختٌار أشخاص ٌطلق علٌهم اسم النواب

ممارسة هذه السٌادة وٌتم اختٌار هإالء النواب من جانب الشعب لفترة ٌنوبون عنه فً 

 .30محدودة

التمثٌلٌة لعدة اعتبارات واقعٌة وعملٌة، منها أن الشعب ٌستحٌل  الدٌمقراطٌةوظهرت  

على أساس أن  الدٌمقراطٌةعلٌه القٌام بممارسة شإون الحكم بكٌفٌة مباشرة، وتقوم هذه 

  .ه وٌنوب عنه فً مجمل الممارساتٌمثل االشعب ٌنتخب برلمان

" بؤنها:" المنظومة السٌاسٌة حٌث ٌنتخب الحكام من قبل مورٌس دٌفرجٌة"وعرفها 

"والمواطنٌن  التمثٌلٌة هو اختٌار  الدٌمقراطٌةوكما هو معروؾ ف 31ٌعتبرونه كممثلهم

م فرز المواطنٌن لممثلٌهم عن طرٌق االنتخابات والتً تكون بشكل مباشر، ومن خاللها ٌت

عن  التمثٌلٌة فماذا الدٌمقراطٌةٌخص  ممثلً الشعب بشكل دٌمقراطً، هذا فٌما

 التشاركٌة؟ الدٌموقراطٌة

 التشاركٌة: الدٌمقراطٌة -2

التشاركٌة ٌرتبط ارتباطا قوٌا وثٌقا بمإسسات المجتمع المدنً  الدٌمقراطٌةإن مفهوم 

عبٌر الفعلً عن المصالح ومختلؾ الفعالٌات المدنٌة، التً تتولى بدورها عملٌة الت

                                                             
 .32مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة"ـ محسن الندوي،  30
 .32مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 31
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مختلؾ المإسسات الحكومٌة التً تتولى بدورها عملٌة تحوٌلها  إلىوبلورتها وتقدٌمها 

 .32وإنتاجها بصٌؽة قرارات وسٌاسات عامة

التشاركٌة هً صٌاؼة جدٌدة لنظرٌة العقد االجتماعً التً توجها "  الدٌمقراطٌةف  

دارة فً صنع القرار بعد ما كانت بحٌث أصبح المواطن شرٌكا لإل ،"جون جاك روسو

( لدٌه PASSIFاإلدارة تتخذ القرار بصفة انفرادٌة، أي تحول الفرد من موطن سلبً )

( ٌشارك فً صنع ACTIFمواطن إٌجابً وفاعل ) إلىاالنتخاب  فً فقط الحق

 .33القرار

 الدٌمقراطٌة( مفاهٌم متعددة للداللة على ROBERT A DAHLستعمل )حٌث ا 

 الدٌمقراطٌة( ك " LA DEMOCRATIE PARTICIPATIVE) التشاركٌة

ذلك تركٌب دٌمقراطٌة الجمعٌة، وٌمكن أن نضٌؾ لهذه المسمٌات كو بالمشاركة، " 

 الدٌمقراطٌةو"( LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE دٌمقراطٌة القرب )

 وهً وإن اختلفت كلها فً الصٌاؼة فإنها تتفق فً المدلول وهو إشراك "شبه المباشرة

 34.المواطن العادي فً الحٌاة السٌاسٌة"

ومشاركة السكان فً اتخاد  الدٌمقراطٌةمجموعة من التجارب أن ممارسة  أثبتت   

 الدٌمقراطٌةالقرارات له أثر إٌجابً فً تقدم وتطوٌر المجتمعات على اعتبار أن إعمال 

لسلطة من قبل التشاركٌة على المستوى المحلى من شؤنه أن ٌساهم فً الحد من احتكار ا

وسع قاعدة النخب االجتماعٌة والمدنٌة تخبة فً المجتمع ومن شؤن ذلك أن ٌأقلٌة من

ا قد أصبح مفهوم االنتخاب متجاوزم فومن ثر مساهمتهم فً تدبٌر الشؤن العام،  وتٌسٌ

ولم ٌعد دور المواطن مقتصرا على االدالء بصوته فً االنتخابات الختٌار ممثلٌه فً 

نتخبة على المستوٌٌن الوطنً والمحلً، بل من الضروري ضمان المإسسات الم

                                                             
، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام، جامعة "رار العمومً المحلًالمجتمع المدنً وصناعة الق"بركة عبد الرحمان،  - 32

 .05 ، ص2016/2017 السنة الجامعٌة ،جتماعٌة سطاتكلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واال ،الحسن األول
ٌل شهادة الماستر فً القانون مذكرة لن "،تكرٌس الدٌمقراطٌة التشاركٌة فً القانون الجزائري"بوخزار كنزة،  و ـ طمٌن وحٌدة 33

 .02ص  ،2013/2014 ، السنة الجامعٌةالعام، جامعة عبد الرحمان مٌرة بجاٌة، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة
، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً "لٌة العرائضؽرب، الرهان واإلكراهات دراسة فً آالدٌمقراطٌة التشاركٌة بالم"أحمد اشتٌوي،  ـ 34

 .06ص  ،2017/2018 ، السنة الجامعٌةعام، جامعة القاضً عٌاض، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة مراكشالقانون ال
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استمرارٌة مشاركة المواطنٌن فً اتخاد القرارات والسٌاسات العمومٌة بشكل دائم 

 35.ومستمر ومن شؤنه تفعٌل مبدأ السٌادة الشعبٌة وتكرٌس حكم الشعب

اءات عموما ٌمكن تعرٌؾ الدٌمقراطٌة التشاركٌة على أنها: مجموعة من اإلجر

واألدوات واألجهزة، التً تعزز المشاركة المباشرة للمواطنٌن فً إدارة الشإون 

 36العامة.

 التمثٌلٌة. الدٌمقراطٌةالتشاركٌة و  الدٌمقراطٌةوبالتالً ٌجب علٌنا ابراز العالقة بٌن 

 ٌلٌة التشاركٌة ونظٌرتها التمث الدٌمقراطٌةالعالقة بٌن  -3

ستجابة لمجموعة من التحدٌات والعراقٌل والمشاكل لال الدٌمقراطٌةلقد ظهر مفهوم   

التمثٌلٌة، فكثٌر من الكتابات تشٌر لما بات ٌعرؾ بؤزمة  الدٌمقراطٌةالتً تواجه مفهوم 

ال بد من أن ترسخ فً التنظٌم االجتماعً، خاصة فً ظل المجتمعات  الدٌمقراطٌة

إجراء حٌث أن هذه مجرد  إلى الدٌمقراطٌةالصناعٌة المركبة، والتً تحولت فٌها 

كل بضعة أعوام للتصوٌت ألحد لٌة مستمرة ال تقتصر على الذهاب هً عم الدٌمقراطٌة

 .37المرشحٌن واعتزال المشاركة بعدها حتى تؤتً االنتخابات التالٌة

التشاركٌة هً مكمل للمقاربة التمثٌلٌة حٌث أتت لنتجاوز قصورها  الدٌمقراطٌةإن   

ت ب مع معطٌات اجتماعٌة جدٌدة، تتمثل فً ظهور حركاالتفاعل والتجاو عن وعجزها

متزاٌدا حركات حقوقٌة اجتماعٌة وتنموٌة... كل هذه وتعبٌرات اجتماعٌة تعرؾ اتساعا 

التمثٌلٌة قنوات للتعبٌر عن حاجاتها ومطالبها وإٌجاد  الدٌمقراطٌةالتكتالت ال تجد فً 

 الدٌمقراطٌةبمعنى آخر إن حدود  .38احلول لها، وال منفذا لموقع القرار السٌاسً لتداوله

ا ٌختلفان من حٌث مالتشاركٌة ما ٌجعله الدٌمقراطٌةالتمثٌلٌة ٌمكن تصحٌحها عبر 

 الدٌمقراطٌة( بقوله: "BAKER JOHNذلك ما ٌكشؾ عنه ) ،اممركز اهتمامه

ذاتٌة، االستقاللٌة، الجماعة التوافق والتنمٌة ال ،التشاركٌة تهتم فً المقام األول بالمساواة

                                                             
رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون  "،الدٌمقراطٌة التشاركٌة المحلٌة من خالل آلٌات تقٌٌم العرائضسعٌدة اٌت عبد العالً، "ـ  35

 .04ص  ،2016/2017 ، السنة الجامعٌةم القانونٌة واالق واالج مراكشو، كلٌة العلالعام، جامعة القاضً عٌاض
36 Démocracy Reporting international (DRI), La Démocratie Participative Au Niveau Local, 2017, page 06. 

 .34ص  ،مرجع سابق ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" محسن الندوي، ـ 37
 .32مرجع سابق ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ،ـ. هشام شطو 38
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التمثٌلٌة تمٌل لتكوٌن أكثر اهتماما بالنجاعة، االستقرار الخبرة،  الدٌمقراطٌةوبالمقابل ف

 39.التنسٌق حسن التدبٌر المنافسة العادلة والشفافٌة"

ٌبدو أن الدٌمقراطٌة المحلٌة أهم من الدٌمقراطٌة السٌاسٌة، بسبب عامل القرب الذي 

 40تحققه.

هً عالقة تكامل وتوافق حٌث أن  التشاركٌة والتمثٌلٌة الدٌمقراطٌةهنا نستنتج أن  

خراط التشاركٌة دٌموقراطٌة فاعلة، لحل المشاكل عن قرب، وضمان ان الدٌمقراطٌة"

التمثٌلٌة  الدٌمقراطٌةع، وتطوٌر التدبٌر المحلً والوطنً عن طرٌق التكامل بٌن الجمٌ

المنتخبٌن، وتوفٌر األمن التشاركٌة، وتنمٌة اإلدارة السٌاسٌة لدى  الدٌمقراطٌةو

واألخذ بٌعن االعتبار حاجٌات الجمٌع، وتتجدد  .االجتماعً والتربٌة على ثقافة التوافق

بناء على المواطنة والمدنٌة والمنفعة العامة، وتوفٌر المعلومة والتدبٌر  ،الدٌمقراطٌة

 41.الوطنً" إلىالشفاؾ والمساهمة فً اتخاذ القرار، واالنتقال من المحلى 

التشاركٌة والتمثٌلٌة فً هذا المطلب  الدٌمقراطٌةمً لمفهوم عد التحلٌل المفاهٌب

السٌاق التارٌخً للدٌمقراطٌة التشاركٌة ودراسة كل من مفهوم  إلىباإلضافة 

 إلىومصطلح التشاركٌة على حدة، سنحاول التطرق فً المطلب الثانً  الدٌمقراطٌة

 بالمؽرب.اإلطار القانونً للدٌمقراطٌة التشاركٌة 

 لدٌمقراطٌة التشاركٌة بالمغربلالمطلب الثانً: االطار القانونً 

 2011التشاركٌة أهمٌة قصوى منذ إقرار دستور  الدٌمقراطٌةأولت الحكومة لورش 

انتهى باعتماد كل القوانٌن التنظٌمٌة التً نص علٌها الدستور بهذا الخصوص، وعملت 

 .42أحالت علٌها على اخراج جمٌع النصوص التنظٌمٌة التً 

                                                             
 .08ص  ،مرجع  سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ـ. أحمد اشتٌوي، 39

40
 Mohammed EL YAAGOUBI, LA DEMOCRATIE LOCAL AU MAROC, Imprimerie : El Maarif Al Jadida-rabat, 2007 , 

page 36.  

، www.hespress.comمقال منشور بالموقع االلكترونً هٌسبرٌس  ،"الدٌمقراطٌة المواطنة والتشاركٌة"ـ نور الدٌن قربال، 41 

 .2014ٌناٌر  13 بتارٌخ
 "،اإلطار القانونً للدٌمقراطٌة التشاركٌة" ،رئٌس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً لوزارة المنتدبة لدىاـ  42

 .03ص  ،2017سنة 

http://www.hespress.com/


20 
 

مكانة متمٌزة فً  إلىومن هنا ما كان للمشرع الدستوري إال أن ٌرتقً بالمواكن  

العملٌة التدبٌرٌة والمشاركة فً بلورة السٌاسات العمومٌة وذلك من خالل تبنً المقاربة 

التشاركٌة التً تجعل المواطن فً قلب العملٌة وذلك عبر العدٌد من اآللٌات التشاركٌة 

 43.جسدها الدستور الحالً وسعت القوانٌن المتعاقبة على ترسٌخها"التً 

من تقسٌمه  البدعند الحدٌث عن االطار القانونً للدٌمقراطٌة التشاركٌة بالمؽرب 

التشاركٌة على الصعٌد  الدٌمقراطٌةجزأٌن، حٌث ٌضم فً جزئه األول مقتضٌات  إلى

التشاركٌة  الدٌمقراطٌةضٌات الفقرة األولى( والثانً سوؾ نتحدث عن مقتالوطنً )

 .الفقرة الثانٌة(على المستوى الترابً )

 التشاركٌة على الصعٌد الوطنً الدٌمقراطٌةالفقرة األولى: 

، وما رافقه من تعبٌر 2011لقد ساهم السٌاق العام السائد قبل صدور دستور 

 لشرائح عدٌدة عن مطالب اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة بالخصوص اعتبرت على

تصاعد وكثرة المنة االحتجاجً، هذا كله الذي دفع المشرع من أجل  إلىالهامش، زٌادة 

 .تدارك الموقؾ ومحاولة ابتداع أنماط جدٌدة من الحكم وبلورة السٌاسات العمومٌة

وعلى ؼرار ذلك أصبح المبدأ التشاركً من بٌن االرتدادات األكثر أهمٌة للحراك 

إعادة توزٌع األدوار بٌن الفاعلٌن الرسمٌٌن  الموجود على الساحة، حٌث ٌتوخى

والمدنٌٌن فً رسم السٌاسات العمومٌة، فطالما اتخذت قرارات بعٌدة عن احتٌاجات 

ترسٌخه تجارب  إلىأصحابها، فكان من الالزم على الدستور المؽربً مجاراة ما ذهبت 

 44.التشاركٌة" الدٌمقراطٌةدستورٌة رائدة فً مجال 

الوطنً، نتحدث عن هٌئات التشاركٌة على المستوى  دٌمقراطٌةالعند الحدٌث عن 

الحق  إلىباإلضافة  (3)الحق فً تقدٌم العرائض  (2)ملتمسات التشرٌع  (1) التشاور

كل هذه اآللٌات نص علٌها الدستور الجدٌد للمملكة  (4)فً الحصول على المعلومة 

 .2011المؽربٌة 

                                                             
 .05مرجع سابق، ص  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ـ سعٌدة اٌت عبد العالً، 43
 .54ص  ،مرجع سابق ،"المحلً العمومً القرار وصناعة دنًالم المجتمع"، ـ بركة عبد الرحمان 44
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 (هٌئات التشاور:1

التشاركٌة والتشاور  الدٌمقراطٌةجد هٌئات النهوض بن 2011دستور  إلىبالرجوع 

 العمومً الوطنً، وهً على الشكل التالً:

 :والتكوٌن والبحث العلمًللتربٌة  المجلس األعلى  ( أ

تها منحصرة فً إبداء اآلراء حول كل تبقً مهم ،وهو عبارة عن هٌئة استشارٌة

م التربٌة والتكوٌن تهومختلؾ القضاٌا الوطنٌة التً  وجمٌع السٌاسات العمومٌة،

أنها تبدي رأٌها حول أهداؾ المرافق العمومٌة المكلفة  الى والبحث العلمً، باإلضافة

بهذه المٌادٌن وسٌرها، زٌادة على ذلك ٌساهم هذا المجلس فً تقٌٌم السٌاسات 

 45.والبرامج العمومٌة فً هذا المجال"

 : المجلس االستشاري لألسرة والطفولة ( ب

من هذا الدستور، والذي ٌقوم بمهمة  32ا المجلس بموجب الفصل حٌث تم إحداث هذ

تؤمٌن تتبع وضعٌة األسرة والطفولة، كما له مهمة إبداء آراء حول مختلؾ 

تنشٌط النقاش العمومً  إلىالمخططات الوطنٌة المتعلقة بهذه المٌادٌن، باإلضافة 

برامج الوطنٌة، حول السٌاسة العمومٌة فً مجال األسرة، وضمان تتبع وإنجاز ال

 46.المقدمة من قبل مختلؾ القطاعات، و الهٌاكل والهٌئات المختصة"

 :المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعويج( 

الذي ٌنظمه القانون رقم  ،2011من دستور  33هذا المجلس المحدث بموجب الفصل  

لعمل وٌعتبر المجلس االستشاري للشباب وا ،2018ٌناٌر  02الصادر ٌوم  89.15

الجمعوي عبارة عن هٌؤة استشارٌة فً مٌادٌن حماٌة الشباب والنهوض بتطوٌر الحٌاة 

الجمعوٌة هذا المجلس الذي ٌتكلؾ بدراسة وتتبع مختلؾ المسائل التً تهم هذه المٌادٌن، 

زٌادة على ذلك فهو ٌقدم اقتراحات حول كل موضوع سواء ذا طابع اقتصادي أو 

شرة النهوض بؤوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمٌة اجتماعً أو ثقافً، ٌهم مبا

                                                             
بتنفٌذ الدستور الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  2011ٌولٌوز  29صادر فً  1111191من الظهٌر الشرٌؾ رقم  168ـ الفصل  45

 .3626، ص 2011ٌولٌوز  30مكرر بتارٌخ  5964
 .3626، ص 5964 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر من الدستور المؽربً، 169الفصل ـ  46
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الوطنٌة، بروح المواطنة طاقتهم االبداعٌة، وتحفٌزهم على االنخراط فً الحٌاة 

 47.المسإولة

جتمع كل هذه اآللٌات السالفة الذكر تعتبر أداة فعالة فً رسم مٌكانٌزمات اشتؽال الم

 48.توى الترابً والوطنًامة على المسات العالمدنً فً بلورة وصنع السٌاس

 ( الحق فً تقدٌم العرائض2

مختلؾ الدساتٌر ) الفرنسً ـ االنجلٌزي...( فقد نص الدستور المؽربً  معتماشٌا  

باعتبارها . السلطات العمومٌة إلىعلى الحق فً تقدٌم العرائض  2011الجدٌد لسنة 

ضافة أن هذا االجراء وسٌلة من وسائل المراقبة والتتبع للشؤن العام بصفة عامة، باإل

الذي هذا الحق  .ٌمكن من إعطاء دفعة قوٌة للمشاركة المواطنة فً السٌاسات العمومٌة

السلطات العمومٌة من أجل بلورة قرار  إلىالتوجه ٌمكن المواطنٌن والمواطنات من 

 49.معٌن أو التراجع عن أخر، مما سٌعزز منطلق الشفافٌة والمراقبة والمسائلة"

اعتماد للدٌمقراطٌة التشاركٌة كؤحد  2011تجدات التً مٌزت دستور من بٌن المس

وقد تجسد ذلك من  ،للمملكة يالمرتكزات األساسٌة التً ٌقوم علٌها النظام الدستور

وابرازها فً الهندسة الدستورٌة التً ربطت السلطات  المواطن ةخالل تعظٌم مكان

وى إعداد السٌاسات العمومٌة والمإسسات المنتخبة بالمواطنٌن على مست العمومٌة

وتفعٌلها وتنفٌذها وتقٌٌمها، ولعل أبرز وأهم هذه اآللٌات التً أقرتها الوثٌقة الدستورٌة 

 إلىالشتراك المواطنٌن فً تدبٌر الشؤن العام، هو إقرار الحق فً تقدٌم العرائض 

 50.السلطات العمومٌة"

 " للمواطنات والمواطنٌن :نجده ٌنص على أن من الدستور 15الفصل  إلىوبالرجوع 

                                                             
 .3626، ص 5964 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر لدستور المؽربً،من  170ـ الفصل  47
 .101مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 48

 .60مرجع سابق، ص  ،"لًالمح العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع"ـ بركة عبد الرحمان،  49 
 .76ص  ،مرجع سابق  ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ـ رضا مقتدر، 50
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شروط  51السلطات العمومٌة، وٌحدد قانون تنظٌمً" إلىالحق فً تقدٌم عرائض 

 وكٌفٌات ممارسة هذا الحق.

 ملتمسات التشرٌع( 3

إن الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة ٌنص على أحقٌة المواطنات والمواطنٌن فً تقدٌم 

التشاركٌة، وإن  الدٌمقراطٌةم مرتكزات ملتمسات فً مجال التشرٌع، وٌعتبر ذلك من أه

 52.ملتمس التشرٌع هو إحدى ضمانات المشاركة العمومٌة فً الحٌاة العمومٌة"

لمواطنات والمواطنٌن، من الدستور، الذي ٌنص على أنه:" ل 14 فتطبٌقا ألحكام الفصل

الحق فً تقدٌم ملتمسات فً مجال  53ا قانون تنظٌمً،ضمن شروط وكٌفٌات ٌحدده

 54.رٌعالتش

على أن الملتمس فً مجال التشرٌع هو كل  64. 14من القانون رقم  2جاء فً المادة 

ملتمس ومبادرة ٌتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظٌمً بهدؾ 

شار إلٌها باسم " الملتمس"، وبهذا المعنى فالملتمس آلٌة مساهمة فً المبادرة التشرٌعٌة، وٌال

كن الجمعٌات خصوصا والمواطنات والمواطنٌن من المساهمة فً إعداد دستورٌة تم

تطوٌر الترسانة القانونٌة ومن ثمة  إلىقوانٌن تسعى والسٌاسات العمومٌة بإعداد مشارٌع 

 .التؤثٌر فً مسار البرامج والمخططات التنموٌة الحكومٌة"

 الحق فً الحصول على المعلومة ( 4

حٌث تإكد على  55نصت علٌه أٌضا القوانٌن الدولٌة، فً الحصول على المعلومة الحق

 إلىحق التمتع بحرٌة التعبٌر، حٌث ٌشمل حرٌة التماس األفكار واألنباء وتلقٌها ونقلها 

                                                             
 44114بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  ،(2016ٌولٌوز  28)  1437من شوال  23صادر فً  11161107ـ. ظهٌر شرٌؾ رقم  51

ً تقدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌة، هذا القانون قد حدد السلطات العمومٌة فً رئٌس بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة الحق ف
 .الحكومة أو رئٌس مجلس النواب أو رئٌس مجلس المستشارٌن

 .59مرجع سابق، ص  ،"المحلً العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع" ـ بركة عبد الرحمان، 52
بتحدٌد  64114بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  ،(2016ٌولٌوز  28)  1437من شوال  23صادر فً  11161108ـ ظهٌر شرٌؾ رقم  53

ذو  14بتارٌخ  6492منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  ،شروط وكٌفٌات ممارسة الحق فً تقدٌم الملتمسات إلى السلطات العمومٌة

 (.2016أؼسطس  18)  1437القعدة 
بتنفٌذ الدستور الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  2011ٌولٌوز  29صادر فً  1111.91من الظهٌر الشرٌؾ رقم  14ـ الفصل  54

 .3604، ص 2011ٌولٌوز  30مكرر بتارٌخ  5964
 .1948من اإلعالن العالمً لحقوق االنسان  19المادة  - 55
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حقة التماس ضروب  علىاآلخرٌن وكذلك نص العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة 

 المعلومات واألفكار بؤٌة وسٌلة ممكنة ٌتم اختٌارها.

لمعلومة عبارة عن مجموعة من المعلومات أو المعطٌات التً تكون متوفرة وٌمكن وا

استعمالها بشكل ال ٌمس بحق اآلخرٌن وااللتزام المرتبط بالسرٌة وتفسر على أنها 

ا حاجة لترخٌص وكذلك مكن استؽاللها من طرؾ أي شخص دونمالمعطٌات التً ٌ

ومات والمإسسات العمومٌة والمنظمات المعطٌات الرسمٌة العمومٌة التً تتخذها الحك

 56.الدولٌة وتضعها ضمن إشارة الموطنٌن

ةقد نص الدستور ل كد على أن حٌث ٌإ 57على الحق فً الحصول على المعلوم

للمواطنات والمواطنٌن حق الحصول على المعلومة الموجودة فً حوزة أي إدارة عمومٌة، 

 ٌئات المكلفة بمهام الموقؾ العام.كل اله إلىومختلؾ المإسسات المنتخبة باإلضافة 

فً المعلومة إال بمقتضى القانون، و هذا كله من أجل هدؾ مهم  ال ٌمكن تقٌٌد الحقحٌث 

وهو حماٌة كل ما ٌتعلق بالدفاع الوطنً، وكذا حماٌة أمن الدولة الداخلً والخارجً والحٌاة 

سٌة المنصوص علٌها فً الخاصة لألفراد وكذا الوقاٌة من المس بالحرٌات والحقوق األسا

 المعلومات والمجاالت التً ٌحددها القانون بدقة. رحماٌة مصاد إلىهذا الدستور إضافة 

بالضبط  2018فبراٌر  22المصادقة على هذا القانون فً اآلونة األخٌرة ٌوم  وتمت

المتعلق بالحق فً الحصول على  31.13 بتنفٌذ القانون رقم 1.18.15ظهٌر شرٌؾ رقم 

 مة.المعلو

 الدٌمقراطٌةالتشاركٌة على الصعٌد الوطنً، فماذا عن  الدٌمقراطٌةما ٌتعلق ب هذا فً

 التشاركٌة على المستوي الترابً؟

 

 

                                                             
 .61مرجع سابق، ص  ،"المحلً العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع" ـ. بركة عبد الرحمان، 56
 .3606، ص 5964 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر من الدستور، 27الفصل ـ  57
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 التشاركٌة على المستوى الترابً الدٌمقراطٌةالفقرة الثانٌة: 

وسع الدستور الجدٌد من دور الموطن، حٌث أكد على دوره فً التنمٌة المحلٌة من  

 58ساهمة فً إعداد البرامج التنموٌةات تشاركٌة للحوار والتشاور من أجل المخالل هٌئ

من الدستور وضع االطار العام للدٌمقراطٌة التشاركٌة الترابٌة، حٌث جاء  136والفصل 

فٌه :" ٌرتكز التنظٌم الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر، وعلى التعاون والتضامن، 

عنٌٌن فً تدبٌر شإونهم والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة وٌإمن مشاركة السكان الم

 .المندمجة والمستدامة"

إذ اعتبر أن التنظٌم الجهوي والترابً من شؤنه تؤمٌن مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر 

 59.شإونهم، وكذا الرفع من مساهمتهم فً التنمٌة وإعداد السٌاسات العمومٌة الترابٌة

 60نجده فرض على عاتق الجماعات الترابٌة من الدستور، 139لفصل ا إلىوبالرجوع 

وضع آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور لتسٌر مساهمة المواطنات والموطنٌن والجمعٌات فً 

أنه ٌمكن للمواطنات  على إعداد برامج التنمٌة وتتبعها، كما نص هذا الفصل فً فقرته الثانٌة

ئض الهدؾ منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل فً والمواطنٌن والجمعٌات تقدٌم العرا

اختصاصه ضمن جدول أعماله، وهذا ٌبٌن لنا بالملموس على تحسٌن عملٌة التواصل بٌن 

عن هنا  الجماعات الترابٌة والموطنٌن ومختلؾ جمعٌات المجتمع المدنً و سوؾ نتحدث

 هذه اآللٌات التشاركٌة.

 الهٌئات االستشارٌة -1

 :الجهاتعلى مستوي أ ـ 

باآللٌات  نجد الباب الرابع المعنون 61القانون التنظٌمً للجهات، إلىبالرجوع  

 116المادة  إلىالهٌئات االستشارٌة، بالرجوع  ٌتحدث عنالتشاركٌة للحوار والتشاور، 

                                                             
 .97مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 58
 .48مرجع سابق ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة"ـ هشام شطو،  59
 الصادر ت والعماالت واألقالٌم والجماعات،تنص على أن الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجها ، التًمن الدستور 135ـ الفصل  60

 .3622 ص ،5964 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً
المتعلق  111114بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  ،(2015ٌولٌو  7)  1436رمضان  20صادر فً  1115183ـ ظهٌر شرٌؾ رقم  61

 ات.بالجه
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آلٌات تشاركٌة للحوار  62دث مجالس الجهاتمن الدستور تح 139أنه تطبٌقات للفصل 

المواطنات والموطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة ر مساهمة ٌسوالتشاور لتٌ

من  117وتتبعها طبق الكٌفٌات المحددة فً النظام الداخلً للجهة، هذا وجاءت المادة 

 نفس القانون التنظٌمً على أن مجلس الجهة ٌحدث ثالث هٌئات استشارٌة وهً كالتالً:

ً تختص بدراسة القضاٌا ـ هٌئات استشارٌة بشراكة مع فعالٌات المجتمع المدن

 اواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع؛الجهوٌة المتعلقة بتفعٌل مبادئ المس

 ضاٌا المتعلقة باهتمامات الشباب؛ـ هٌئة استشارٌة تختص بدراسة الق

ٌة بشراكة مع الفاعلٌن االقتصادٌٌن بالجهة تهتم بدراسة القضاٌا ـ هٌئة استشار

 الجهوٌة ذات الطابع االقتصادي.

وٌبقً النظام الداخلً للمجلس هو من ٌحدد تسمٌة هاته الهٌئات وكٌفٌات تؤلٌفها 

 وتسٌٌرها.

 :على مستوى العماالت واألقالٌمب ـ 

لٌات ٌنص فً بابه الرابع المتعلق باآل 63القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم نص 

تطبٌق ألحكام  من هذا القانون 110التشاركٌة للحوار والتشاور وبناء على المادة 

من الدستور ٌتم إحداث آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور من طرؾ مجالس  139الفصل 

العماالت واألقالٌم من أجل تٌسٌر مساهمة المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً اعداد 

لٌم، النظام الداخلً للعمالة أو اإلق برامج التنمٌة وتتبعها طبق الكٌفٌات المحددة فً

تنص على أن مجلس العمالة أو اإلقلٌم ٌقوم بإحداث هٌئة استشارٌة  111والمادة 

بشراكة مع مختلؾ فعالٌات المجتمع المدنً، مهمتها أنها تختص بدراسة القضاٌا على 

 المستوى اإلقلٌمً المتعلقة بتفعٌل مبادئ المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع.

                                                             
سٌتم إحداث اللجنة االستشارٌة الجهوٌة، هذه األخٌرة التً أعطت عدة  2010ٌناٌر سنة  03ـ بناءا على الخطاب الملكً ٌوم  62

 جهة. 16جهة بدل  12افتراضات من أجل تطوٌر الجهوٌة بالمؽرب ومن أبرز مقترحاتها أوصت بتقطٌع جهوى ٌتضمن إحداث 
 112114بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  ،(2015ٌولٌو  7)  1436من رمضان  20ً صادر ف، 1115184ـ ظهٌر شرٌؾ رقم  63

 المتعلق بالعماالت واالقالٌم.
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هوي ومجلس الجماعات لم ٌتم تحدٌد على المستوى اإلقلٌمً عكس المجلس الج أما

 ع للنظام الداخلً للمجلس حق تسمٌهاحٌث أبقى المشر 64اسم هذه الهٌئة االستشارٌة

 وكٌفٌات تؤلٌفها وتسٌٌرها .

 على مستوى الجماعات والمقاطعات:ج( 

على  65ٌمً الجدٌد للجماعات والمقاطعات،جاء فً الباب الخامس من القانون التنظ 

من هذا القانون التنظٌمً، أن  119كٌة للحوار والتشاور، نجد المادة اآللٌات التشار

مجالس الجماعات تحدث آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور من أجل تٌسٌر مساهمة 

المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكٌفٌات 

تحدث لدى المجلس الجماعً هذه  على ذلكالنظام الداخلً للجماعة، و بناء المحددة فً 

، تختص 66اواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع "الهٌئة االستشارٌة التً تسمى "هٌئة المس

بدراسة القضاٌا المتعلقة بتفعٌل مبادئ المساواة وتكافإ الفرص ومقاربة النوع، وٌتم 

 ٌرها من خالل النظام الداخلً للمجلس.ٌتحدٌد كٌفٌات تؤلٌؾ هذه الهٌئة وتس

 العرائض على المستوى المحلً  -2

 :مستوى الجهاتأ ـ 

المتعلق بالجهات والمعنون  111.14فً الباب الخامس من القانون التنظٌمً رقم 

بشروط تقدٌم العرائض من قبل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات، نجد المواد من 

ن طرؾ المواطنٌتقدٌم هذه العرائض سواء من  تبٌن لنا شروط 122 إلى 118

 لدى المجلس. هاوجمعٌات المجتمع المدنً، وكذا كٌفٌات إٌداع

 

 

                                                             
، ص 6380، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد112114من القانون التنظٌمً للعمالت واالقالٌم رقم  111ـ الفقرة الثانٌة من المادة  64

6642. 
 113114بتنفٌذ القانون التنظٌمً رقم  ،(2015وز ٌولٌ 7)  1436من رمضان  20ر فً صاد، 1115185ـ ظهٌر شرٌؾ رقم  65

 المتعلق بالجماعات.
، ص 6380، الصادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد 113114طعات رقم من القانون التنظٌمً الجدٌد للجماعات والمقا 120ـ المادة  66

6682. 
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 : على مستوى العماالت واألقالٌمب ـ 

دائما  ، و بناء112.14قانون العماالت واألقالٌم الباب الخامس من  إلىبالرجوع 

توضح لنا كٌفٌة  116 إلى 112من الدستور فإن المواد من  139على أحكام الفصل 

الدستوري، من شروط تقدٌم هذه العرٌضة على المستوي اإلقلٌمً  ممارسة هذا الحق

كٌفٌات اٌداعها لدى المجلس، سواء تم تقدٌمها من طرؾ الجمعٌات أو من  إلىوصوال 

 المواطنات والمواطنٌن.

 : مستوى الجماعات والمقاطعاتعلى ج ـ 

 إلىأو  المجالس الجهوٌة إلىالمقدمة  تلك  متشابهة سواءالعرائض الترابٌة إن 

انون الباب السادس من الق إلىالمجالس اإلقلٌمٌة أو مجالس الجماعات، فالرجوع 

المقاطعات، نجده ٌنص على شروط تقدٌم العرائض من قبل التنظٌمً الجدٌد للجماعات و

جد كٌفٌات إٌداع هذه العرائض، ون إلىالمواطنات والمواطنٌن والجمعٌات باإلضافة 

من هذا القانون  125و  124و  123و  122و  121مرجعٌة ذلك فً المادة 

 (.113.14التنظٌمً ) 

مختلؾ الجماعات  إلىٌتم التفصٌل فً الشروط وكٌفٌات إٌداع هذه العرائض سو

 الترابٌة الحقا، بالتالً نتساءل عن اإلطار القانونً لهذه العرائض؟
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 المبحث الثانً: اإلطار القانونً آللٌات تقدٌم العرائض 

حٌث أصبح  1789ظهر نظام العرائض كحق دستوري مع الثورة الفرنسٌة لسنة  لقد

ً من ربط التواصل نبمثابة وسٌلة قانونٌة تمكن األفراد ومختلؾ فعالٌات المجتمع المد

منح المواطن دورا  إلىمباشرة مع السلطات العمومٌة قصد ابداء تظلماتها، باإلضافة 

ل مع السلطات العامة ن خالل تمكٌنه من التواصإٌجابٌا فً الحٌاة السٌاسٌة وذلك م

 .67بشكل إٌجابً

( هو ظاهرة JEAN-PIERRE DIOMETالحق فً تقدٌم العرائض حسب )

محددة لحرٌة الرأي والتعبٌر، إال أن هناك من ٌعتبر أن ممارسة الحق فً تقدٌم 

جل سلطة عمومٌة، وذلك من أ إلىالعرائض ٌكون بمناسبة كل مرة ٌتم التوجه فٌها 

حٌث أن مختلؾ الدول اعتمدت  68من الحقوق أو بتحقٌق مصلحة شخصٌةالمطالبة بحق 

على اآللٌات الهادفة لالنفتاح على المواطن، وتعد آلٌة تقدٌم العرائض إحدى اآللٌات التً 

تتمثل فٌها بجد المشاركة الشعبٌة من خالل طرح مجموعة من القضاٌا مختلؾ 

وذلك بإدراجها فً جدول أعمالها،  ،صات المجالسالمقترحات والتً تدخل فً اختصا

وبالتالً فإن المضً نحو اعتمادها ٌعد دعامة من دعائم التنمٌة المحلٌة واشراك فعلً 

 69والمواطنٌن. للمواطنات

ٌعد تقدٌم العرائض من الحقوق السٌاسٌة القدٌمة التً استعملها المواطنون ألجل طلب 

وهذه العرائض تلعب دورا أساسٌا  70عامة تهمهمٌن بشؤن قضٌة خاصة أو تدخل الحاكم

منذ وجودها حٌث تمنح الفرد إمكانٌة التواصل الدائم والمستمر مع السلطات العامة، 

وبالتالً فهذه اآللٌة تلعب دورا مهما ومتمٌزا من أجل  71ا السلطة التشرٌعٌةوفً مقدمته

                                                             
الفضاء الجمعوي ) 2011سات العمومٌة على ضوء دستور د وبلورة السٌامساهمة المجتمع المدنً فً إعدا" ،ـ جواد مساوي 67

 كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سطات، ،رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً القانون العام، جامعة الحسن األول ،أنمودجا(

 .32ص  ،2016/2017 السنة الجامعٌة
 .15ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ،ـ رضا مقتدر 68
 .77ص  ،مرجع سابق  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ـ سعٌدة اٌت عبد العالً، 69
 .85مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 70
 .85، ص سابق مرجع ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" الندوي، نمحسـ  71
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بلورة السٌاسات  مساهمة الجمٌع، سواء سلطات منتخبة ومجتمع مدنً ومواطنون فً

 العمومٌة. 

 إلىلٌات تقدٌم العرائض، سنقسم هذا البحث الحدٌث عن اإلطار القانونً آلفً إطار 

ذلك وتقدٌم العرائض من خالل نماذج مقارنة،  إلىمطلبٌن أساسٌن، فً األول سنتطرق 

من خالل سرد بعض التجارب الدولٌة فً هذا المجال، أما فً المطلب الثانً سٌتم 

ٌث عن الممكنات الدستورٌة أللٌات تقدٌم العرائض فً المؽرب والتً أقرها الحد

 .2011المشرع فً الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة سنة 

 على المستوى المقارنالمطلب األول: تقدٌم العرائض 

األنظمة الدستورٌة والقانونٌة مختلفة بشكل كبٌر فً إقرار حق تقدٌم العرائض، نجد 

ممارسة هذا الحق بشكل فردي كاألردن وألمانٌا. فً المقابل نجد المؽرب فالبعض أقر 

أقرت هذا الحق بشكل جماعً، وهنا ٌمكن أن تكون العرٌضة حاملة  73وبرٌطانً" 72"

 74لفكرة تشرٌعٌة أو لمطالب مجتمعٌة"

تقدٌم  ونٌة من األنظمة التً عملت بؤلٌة تعتبر األنظمة األنجلوساكسونٌة و الفرانكف

المشاركة ئض فً مجال تدبٌر الشإون المحلٌة وذلك اٌمانا منهم بقٌمة وأهمٌة هذه العرا

مجموعة من النماذج  إلىوفً هذا الصدد سنتطرق  75فً اتخاد القرارات المحلٌة"

 المقارنة فً مجال تقدٌم العرائض، خصوصا النماذج الرائدة فً هذا اإلطار.

 فرنسٌةالفقرة األول: تقدٌم العرائض فً التجربة ال

إن نظام تقدٌم العرائض فً فرنسا كان معروفا قبل الثورة الفرنسٌة كحق معترؾ به،   

المصلحة العامة أو  إلىإال أن هذه العرٌضة كانت عبارة تنظٌم أو شكوى شخصٌة ال ترمً 

الملك أو السلطات المختصة، لكن عقب الثورة الفرنسٌة تم تكرٌس العرائض  إلىسٌاسة 

                                                             
ـ اشترط المشرع المؽربً لتقدٌم عرٌضة تشكٌل لجنة مكونة من تسعة أفراد على األقل تسمى لجنة تقدٌم العرٌضة، والتً تتولى  72

 توقٌع. 5000جمع 
م خمسة رٌطانً ٌشترط أن تحظى عرٌضته بدعطانٌا فً موقع البرلمان البـ لكً نشترط عرٌضة أي مواطن أو مقٌم فً برٌ 73

 مواطن. 1000100أشخاص على األقل، وبعد ذلك ٌنبؽً أن توقع من قبل 
 .16ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق"  ـ رضا مقتدر، 74
 .79مرجع سابق، ص   ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة اطٌةالدٌمقر" ـ سعٌدة اٌت عبد العالً، 75
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ا ما ٌتعلق بالعرائض المتعلقة بتشكٌل البلدٌات، حٌث توالت كحق مضمون خصوص

لٌة تقدٌم الذي نصت مقتضٌاته على آ 1791المراسٌم فً هذا الصدد لٌتوج ذلك بدستور 

السلطات المإسسة  إلىسلوا نه للمواطنٌن كامل الحرٌة بؤن ٌرأ 76العرائض فً بابه األول

من حقوق االنسان والمواطنة سنة  32عرائض موقعة بشكل فردي، باإلضافة أن المادة 

 :ها على التالًعرائض بشكل مطلق وؼٌر محدد بتنصٌصعلى حق تقدٌم ال نصت  1793

القائمٌن على السلطات العامة ال ٌمكن منعه أو تعلٌقه أو تحدٌده،  إلىإن حق تقدٌم العرائض 

قدٌم العرائض بؤي شكل، إال أن المالحظ هو أن دستور الجمهورٌة الخامسة لم ٌمنح حق ت

من مجلس الشٌوخ  النظم الداخلٌة لكل فً نفس األهمٌة، فؤكتفى بالتنصٌص على ذلك الحق

 77والجمعٌة العامة.

لجنة القوانٌن ولجنة التشرٌع بمجلس الشٌوخ،  إلىوٌتم توكٌل مهمة تحلٌل العرائض 

لس، وبالتالً لجنة أخرى من لجان المج إلىالوزٌر المعنى أو  إلىبحٌث ٌتم إعادة إرسالها 

ٌوما من توصلها بالعرٌضة وٌتم  15تكون اللجنة المعنٌة مطالبة بصٌاؼة تقرٌر فً أجل 

التداول بشؤنه فً المجلس، أما الجمعٌة الوطنٌة، أي المجلس الثانً فً النظام الفرنسً 

لجنة القانون الدستوري والتشرٌع واإلدارة العامة  إلىفتوكل مهمة تحلٌل العرائض 

 78.ٌةللجمهور

، أي أن دستور الجمهورٌة الخامسة ادستورٌ اإن تقدٌم العرائض فً فرنسا تعتبر حق

ٌولٌوز سنة  23وفق آخر التعدٌالت التً طرأت علٌه فً  1958أكتوبر  4الصادر فً 

ة، هذا فٌما فً فقرته الت 69ذلك هو الفصل  ما ٌإكد علىونص على هذا الحق  2008

نً، أما فٌما ٌخص تقدٌم العرائض على المستوى ٌخص العرائض على المستوى الوط

الذي ٌنص على أن للناخبٌن حق تقدٌم العرائض  72-1المحلً فنجد مرجعٌة فً الفصل 

 تها.اورمن اختصاصها فً جدول أعمال إحدى دالجماعات المحلٌة قصد إدراج نقطة  إلى

                                                             
 .80رجع سابق، ص م  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة"ـ سعٌدة اٌت عبد العالً،  76
 .86ص  مرجع سابق ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 77
 .83مرجع سابق، ص  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ٌت عبد العالً،ـ سعٌدة ا 78
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التنظٌم المتعلق ب 2003مارس  28التعدٌل الدستوري الفرنسً فً  إلىبالرجوع 

الالمركزي للجمهورٌة تم التنصٌص على الحق فً تقدٌم العرائض و بالضبط فً الفصل 

خبً كل جماعة مها لتحدٌد الشروط التً ٌمكن لناتنظٌ اعلى أنه سٌصدر قانون 72 -1

ترابٌة احترامها فً تقدٌمها من أجل إدراج نقطة فً جدول أعمال الجماعات الترابٌة والتً 

ا وبمنح الدستور البالد الحق فً تقدٌم العرائض لكل شخص بالػ تدخل فً اختصاصه

 79".فرنسً الجنسٌة او مقٌم بطرٌقة شرعٌة على التراب الفرنسً

 الفقرة الثانٌة: تقدٌم العرائض فً التجربة البرٌطانٌة

البرلمان البرٌطانً، بخاصة، مجلس العموم زٌادة ملحوظة  إلىعرفت العرائض المقدمة 

ما ٌؤشر على أن هذه الممارسة القدٌمة ال زالت لها قٌمة بالنسبة وألخٌرة، فً السنوات ا

لمقدمً العرائض، إذ ٌمكن استعمالها كوسٌلة لتعبئة الرأي العام، وخلق الدعاٌة لقضٌة ما 

محلٌا، أو حتى على الصعٌد الوطنً، كما ٌمكن ألعضاء البرلمان استخدام هذه العرائض 

روحة للفت انتباه الحكومة، وبالتالً فالعرائض بات لها بالػ األثر المثارة بشؤن القضاٌا المط

تنبنً علٌه الدساتٌر  فً إعمال محاسبة فعالة على الحكومة، وهو المبدأ األساسً الذي

 80".الدٌمقراطٌةم الوطنٌة للنظ

حٌث تم االعتراؾ بحق  1688ة لسنة العرائض مع الثورة البرٌطانٌبعملت برٌطانٌا 

ها المملكة على مر تٌتم العمل بطرٌقة عرفٌة توارث ئض دستورٌا بعدما كانتقدٌم العرا

 1689.81ها بموجب قانون الحقوق لسنة السنٌن وطورتها لٌتم تقنٌن

والتً جاءت بالملك ولٌام وزوجته " للعرش  1688إن الثروة البرٌطانٌة لسنة  

، حٌث بموجب هذا 1689البرٌطانً واللذان وقعا قانون الحقوق كما سبق الذكر سنة 

القانون تم تقٌٌد السلطات الملكٌة فً برٌطانٌا بوضع األسس الدستورٌة للسلطة التنفٌذٌة، 

، حٌث 1787واالعتراؾ بحق تقدٌم العرائض بشكل خاص، لكن ذلك عرؾ تحوال سنة 

أسس لحق تقدٌم العرائض ذات طابع عام أي المواضٌع التً تهتم المصلحة العامة كإلؽاء 

                                                             
 .84مرجع سابق، ص  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" العالً،ـ سعٌدة اٌت عبد 79
 .37ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق"  ،ـ رضا مقتدر 80
 .79مرجع سابق، ص  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" العالً،ـ سعٌدة اٌت عبد 81
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كثرة العرائض فً تلك الفترة، األمر الذي حتم وضع نظام قانونً  إلىة، هذا ما أدى العبودٌ

حدود الٌوم  إلىٌحدد مسطرة تقدٌمها، الشًء الذي كرس نظام العرائض فً برٌطانٌا، لٌبقً 

التقدم  نظام تقدٌم العرائض لمجلس العموم واللوردات، وفق إجراءات مسطرٌه تحدد طرٌقة

 82".المختصة الوزراتبها وإحالتها على 

منذ االنتخابات البرلمانٌة  هبعض احصائٌات العرائض فً برٌطانٌا، نجد أنإلى بالرجوع 

 2011أبرٌل  23ؼاٌة  إلىالتً تمخض عنها البرلمان والحكومة،  2015ماي  7فً 

عرٌضة فً الٌوم( نوقشت  44عرٌضة ) أي بمعدل ٌقارب  31492م تقدٌم ٌوما( ت 716)

 83"عرٌضة. 459ان وأجابت الحكومة على ة فً البرلمعرٌض 55منها 

 فً مختلف التجارب الدولٌة األخرىالفقرة الثالثة: تقدٌم العرائض 

على هذه اآللٌة المهمة والتً نصت علٌها مجموعة من  الدٌمقراطٌةؼالبٌة الدول  أقرت  

ٌرلندٌة فً مجال الدساتٌر الدولٌة أو فً األنظمة المقارنة، على سبٌل المثال التجربة اال

حٌث تتجلى جودة وفعالٌة العرائض فً التجربة االٌرالندٌة، على  84تقدٌم العرائض"

المستوى المحلً بحٌث ال توجد مجاالت خاصة تتعلق بالعرائض، كما ال توجد قواعد 

 باستثناء بعض المجاالت المحصورة. محددة لتقدٌمها

الحق فً تقدٌم العرائض، حٌث نصت  الدول العربٌة نجد أن الدستور األردنً أقر أما

من الفصل الثانً المتعلق بحقوق األردنٌٌن وواجباتهم على أن:" لألردنٌٌن الحق  17المادة 

فً مخاطبة السلطات العامة فٌما ٌنوبهم من أمور شخصٌة أو فٌهاله صلة بالشإون العامة 

تقدٌم العرائض فً كندا  بالكٌفٌة و الشروط التً بعٌنها القانون"، أما فٌما ٌخص الحق فً

، 1917فقد كان البرلمان ٌتوفر على قواعد تإطر عملٌة قبوله للعرائض منذ سنة  85"

وٌتزاٌد عدد العرائض فً الثمانٌنات من القرن الماضً، هذا الذي دفع البرلمان لتركٌز 

ام كان أهمها هو إلز بخاصة، جهوده نحو اعتماد إجراءات متقدمة فً مجال تقدٌم العرائض،

                                                             
 .81مرجع سابق، ص  ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة"العالً، ـ سعٌدة اٌت عبد 82
 .43ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ،ـ رضا مقتدر 83
 .88مرجع سابق ص  ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 84
 .69مرجع سابق ص  ،"دولٌةال والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ـ رضا مقتدر، 85
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ٌوما، وأٌضا قبول  45الحكومة بالجواب على العرائض المحالة إلٌها من البرلمان خالل 

 انفاق األموال العامة. إلىالعرائض التً تدعوا 

بعض التجارب الدولٌة فً تقدٌم العرائض وكٌفٌات لهذا فقط على سبٌل المثال ال الحصر 

 ربٌة؟تقدٌمها، فماذا عن حق تقدٌم العرائض فً التجربة المؽ

 المغرب بآللٌات تقدٌم العرائض  ترسٌخ الدستوريالمطلب الثانً: ال

اإلطار العام الذي حكم صٌاؼة مشروع الدستور ٌختلؾ جذرٌا عما كان علٌه األمر  نجد

الدساتٌر السابقة التً تحكمت فٌها طبٌعة الصراع السٌاسً بٌن الملك  إلىبالنسبة 

، ؼٌر أن 86حقة لم تنص على حق تقدٌم العرائضوالمعارضة، فالدساتٌر المؽربٌة المتال

 87تنبه ألهمٌة هذا الحق. 2011دستور 

السلطات العمومٌة وحق  إلىإن إقرار حق المواطنات والمواطنٌن فً تقدٌم العرائض 

المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً تقدٌم العرائض، والتً كان الهدؾ منها مطالبة 

 88إلقلٌم أو الجهة بإدراج نقطة تدخل ضمن جدول أعماله"مجلس الجماعة أو العمالة أو ا

هو حرص المشرع على ضرورة إشراك المجتمع المدنً فً جمٌع مراحل إنتاج السٌاسات 

 89عداد والتفعٌل والتنفٌذ والتقٌٌم.العمومٌة، من اإل

ونجد أن هناك مجموعة من الفصول فً الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة نصت على  

م العرائض سواء على المستوى الوطنً أو الترابً، هذا ما ٌإكد قوة هذه اآللٌة حق تقدٌ

وفً هذا  .باعتبارها حق دستوري لم ٌتم التنصٌص علٌها فً الوثائق الدستورٌة السابقة

الصدد سوؾ نتحدث ونبرز ما جاء به المشرع المؽربً بخصوص الحق فً تقدٌم 

 .الثانٌة(فقرة الوالترابً )  ،ولى(ة األض، على المستوٌٌن الوطنً ) الفقرالعرائ

 

                                                             
ـ رؼم التجربة المؽربٌة عرفت تقدٌم بعض العرائض لحظة احتكاكه بنظام الحماٌة ) تقدٌم عرٌضة المطالبة باالستقالل سنة  86

 1991و  1970ا للملك سنوات وبالمؽرب المستقل كانت أشهر العرائض الوطنٌة تلك التً قدمتها الكتلة الوطنٌة واحز به ،(1944

 .2011إال أن دسترتها لم تعرؾ النور إال فً ظل دستور  ،لمطالبة باإلصالحات السٌاسٌة آنذاك 1996و  1992و
 .57مرجع سابق ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ـ هشام شطو، 87
 .75ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ،ـ رضا مقتدر 88
 .84ص  ،مرجع سابق ،"االلٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ـ محسن الندوي، 89
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 الفقرة األولى: اإلطار القانونً على المستوى الوطنً

العرٌضة من الناحٌة العلمٌة موجودة فً النظام المؽربً على األقل منذ فترة  تعتبر

ي خص الذ 2011الحماٌة، لكن من الناحٌة القانونٌة لم تعرؾ الوجود حتى صدور دستور 

 إلىعلى الحق فً تقدٌم العرائض  91نص الذي 15،90ا وهو الفصللها فصال خاص

التتبع للشؤن الوطنً حق هو وسٌلة من وسائل المراقبة والسلطات العمومٌة، باعتبار هذا ال

والمحلً باإلضافة أن هذا اإلجراء ٌمكن من إعطاء دفعة قوٌة للمشاركة المواطنة فً 

السلطات العمومٌة من  إلىلمواطن التوجه ٌصبح من حق ا ،السٌاسات العمومٌة، وبالتالً

أجل بلورة قرار معٌن أو التراجع عن آخر مما سٌعزز ال محالة من منطق الشفافٌة 

 92.والمراقبة والمساءلة

أقصى الجمعٌات من هذا الحق الدستور  همن الدستور، نجد 15الفصل  إلىبالرجوع 

ى إشكاال ، وهذا ٌبقلمدنً بشكل عامتلعب دورا مهما وفعاال فً المجتمع ا هاالمهم، رؼم أن

شروط  وكٌفٌات ممارسة الحق فً تقدٌم  44.14القانون التنظٌمً رقم  حدددستورٌا، 

 هًوتم تحدٌد الوجهة التً ٌتم تقدٌم العرٌضة إلٌها، و 93،السلطات العمومٌة إلىالعرائض 

ٌمٌة رئاسة الحكومة حٌث ٌتم توجٌه عرائض إلٌها بخصوص صالحٌات تنفٌذٌة وتنظ

ورئاسة مجلسً البرلمان هذٌن األخٌرٌن توجه لهما عرائض تستهدؾ مواضٌع تهم التشرٌع 

 94.والرقابة والتقٌٌم

 مادة. 18على أربعة أبواب، تضم ي نجده ٌحتو 44.14القانون رقم  إلىبالرجوع  و

 

                                                             
الفضاء الجمعوي   2011مساهمة المجتمع المدنً فً إعداد وبلورة السٌاسات العمومٌة على ضوء دستور "ـ جواد مساوي،  90

، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سطات ،ر فً القانون العام، جامعة الحسن األولرسالة لنٌل دبلوم الماست "،أنموذجا
 .57ص ، 2016/2017 السنة الجامعٌة

من الدستور المؽربً على ما ٌلً: " للمواطنٌن الحق فً تقدٌم عرائض إلى السلطات العمومٌة، وبصدد قانون  15ـ ٌنص الفصل  91

 .3604، ص 5964ممارسة هذا الحق، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  ً شروط وكٌفٌاتتنظٌم
 .60مرجع سابق، ص  ،"المحلً العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع"  ،ـ بركة عبد الرحمان 92
بتحدٌد  44114بتنقٌد القانون التنظٌمً رقم  ،(2016ٌولٌو  28)  1437من شوال  23صادر فً  11161107ـ ظهٌر شرٌؾ  93

 روط وكٌفٌات ممارسة الحق فً تقدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌة.ش
ـ دلٌل المشاركة المواطنة، منشورات الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً،  94

 .12، ص 2017ي مدٌرٌة العالقات مع المجتمع المدنً، قسم الشإون القانونٌة والعالقات العامة، ما
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 :الباب األولـ  1

ا: كل طلب حٌث عرفها أنه 95مفهوم العرٌضة إلىالذي تطرق ، ؤحكام عامةمعنون ب 

مكتوب ٌتضمن مجموعة من المطالب أو المقترحات أو توصٌات، الذي ٌتم توجٌهه من 

لسلطات العمومٌة لن بالمؽرب أو خارجه المقٌمٌطرؾ المواطنات والمواطنٌن سواء 

هم أصحاب  توضٌح من هً السلطات العمومٌة ومن الباب هذا فً، كما تم أٌضا ...المعنٌة

 مو العرٌضة الئحة دعم العرٌضة ولجنة تقدٌم العرٌضة.العرٌضة زٌادة على مدع

 :الباب الثانًـ  2

أي نص على الشروط المفروضة من  96فً هذا الباب شروط تقدٌم العرٌضة، تجاء 

أجل قبول هذه العرٌضة كما نص على العرائض الؽٌر مقبولة من خالل توضٌح مجموعة 

ٌضا ما هً نها هذه العرٌضة، وبٌن أالشروط والمطالب أو المقترحات التً ٌجب أن تتضم

 ٌها.ملجنة العرٌضة وعدد مدع

 : الباب الثالثـ  3

، حٌث تم التطرق 97هذا الباب الذي ٌوضح وٌبٌن كٌفٌات تقدٌم العرائض و البث فٌها"

سلم ٌبٌن كٌؾ ٌمكن لوكٌل لجنة العرٌضة أن ٌودعها مقابل وصل وأحكام مشتركة  إلى

طة العمومٌة عبر البرٌد اإللكترونً، ونجد هنا أن السلطة السل إلىفورا أو أن ٌبعثها 

العمومٌة هً إما أم تكون رئاسة الحكومة أو رئٌس أحد مجلسً البرلمان وبناء على ذلك 

رئاسة الحكومة لٌست هً  إلىٌختلؾ التعامل مع هذه العرائض ألن العرائض المقدمة 

 ٌن.رئٌس مجلس النواب أو المستشار إلىالعرائض الموجهة 

 

 

 

                                                             
 .6074، ص 6492، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 44114من القانون التنظٌمً رقم  2ـ المادة  95
 .6075ص ،6492 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر ،44114من القانون التنظٌمً  6إلى  3ـ المواد من  96
 .6077-6076 ص ،6492 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً رالصاد ،44114من القانون التنظٌمً  15دة إلى الما 7ـ المواد من  97
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 :الباب الرابعـ  4

مثال أنه ال ٌجوز استعمال المعطٌات ذات الطابع  98الذي ٌضم أحكام متفرقة وختامٌة، 

الشخصً المتعلقة بؤصحاب العرٌضة ومدعمٌها ألؼراض ؼٌر تلك التً جمعت من أجلها، 

 وهناك عقوبة محددة على مخالفة ذلك، كما نجد أٌضا فً هذا الباب أنه ٌجب على السلطة

 سر ممارسة هذا الحق المهم.ٌكانت اتخاد جمٌع اإلجراءات المناسبة لت ماالعمومٌة كٌف

ختاما ٌتبٌن لنا من خالل استعراض القوانٌن المإطرة للحق فً تقدٌم العرائض على 

الصعٌد الوطنً، هو أنه هناك تشابه المسار الذي تقطعه العرٌضة سواء تلك التً قدمت 

مجلسً البرلمان، وٌبرز ذلك من حٌث آجال إحالتها على لجنة لرئٌس الحكومة أو لرئٌس 

ٌوما( وآجال الرد أٌضا  30ٌوما( وآجال البث فٌها من قبل هذه األخٌرة )  15العرائض ) 

ٌوما( وأبرز مالحظة هو أن لجنة  30على وكٌل لجنة تقدٌم العرٌضة فً حالة رفضها ) 

 .99تحدٌد القرار بشؤن العرٌضة العرائض فً كلتا الوجهتٌن تملك سلطة واسعة فً

هذا فٌما ٌخص اإلطار القانونً على المستوى الوطنً، فماذا عن الممكنات الدستورٌة 

 آللٌة تقدٌم العرائض على المستوى الترابً.

 الفقرة الثانٌة: اإلطار القانونً على المستوي الترابً

 100للجماعات الترابٌة نٌن التنظٌمٌةالتشاركٌة على مستوى القوا الدٌمقراطٌةاعتمدت 

كإحدى األسس األساسٌة فً عمل مجالس الجهات والعماالت أو األقالٌم والجماعات بما 

رات السكان على الصعٌد المحلً، لمستمر والمباشر مع قضاٌا و انتظاٌمكنها من التواصل ا

من  ر ومراقبة الشؤن المحلًع المدنً فً تٌسٌوتم ذكر من خالل اشتراك المواطنٌن والمجتم

                                                             
 .6077 ص ،6492 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر ،44114ٌمً رقم من القانون التنظ 18و  17و  16ـ المواد  98
 .52، ص مرجع سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة"ـ أحمد اشتٌوي،  99

 :المتعلقة بالجماعات الترابٌة هً لقوانٌن التنظٌمٌةـ ا 100

 .6060، ص 2015ٌولٌو  23بتارٌخ  6380المتعلق بالجماعات، صدر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  113114ـ القانون التنظٌمً رقم 

. ص 2015ٌولٌوز  23رٌخ . بتا6380المتعلق بالعماالت واالقالٌم، صدر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  112114ـ القانون التنظٌمً رقم 

6625. 

 .6585. ص 2015ٌولٌوز  23بتارٌخ  6380المتعلق بالجهات، صدر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  111114ـ القانون التنظٌمً رقم 
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خالل مجموعة من اآللٌات من بٌنها تقدٌم العرائض ٌكون الهدؾ منها المطالبة بإدراج نقطة 

 101.تدخل فً اختصاص المجلس المعنى ضمن جدول أعماله

من الدستور نجده ٌنص على أن الجماعات الترابٌة) الجهات  139الفصل  إلىوبالرجوع 

شاركٌة و للحوار والتشاور، وذلك من أجل ـ العماالت ـ واألقالٌم و الجماعات( تضع آلٌات ت

سٌر وتسهٌل مساهمة المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها ٌت

ا على أنه:" ٌمكن همنالفقرة الثانٌة من نفس الفصل وهً التً ت فً وتقٌٌمها، وجاء

المجلس بإدراج نقطة  للمواطنات والمواطنٌن والجمعٌات تقدٌم عرائض الهدؾ منها مطالبة

تدخل فً اختصاصه ضمن جدول أعماله" وأفرد الدستور الباب التاسع للجهات والجماعات 

منه، تحدٌد  146، حٌث نص فً الفصل 146 إلى 135الترابٌة األخرى الفصول من 

 139بقانون تنظٌمً بصفة خاصة: شروط تقدٌم العرائض المنصوص علٌها فً الفصل 

وهذا ما نجد مرجعٌته فً القوانٌن  102المواطنٌن والجمعٌات "من قبل المواطنات و

، الجماعات 112.14، العماالت واألقالٌم 111.14التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة ) الجهات 

113.14. 

 :على مستوى الجهات -

فً الباب الخامس ومن المواد  111.14حٌث جاء فً القانون التنظٌمً للجهات رقم  

تقدٌم العرائض من قبل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات، ، شروط 122 إلى 118

 وكٌفٌات إٌداع هذه العرائض لدى مجلس الجهة.

 : على مستولى العماالت واألقالٌمـ 

ض، حٌث على الحق فً تقدٌم العرائ 112.14نص القانون التنظٌمً للعماالت واألقالٌم 

بل المواطنات والمواطنٌن بشروط تقدٌم العرائض من ق نجد الباب الخامس المعنون،

 إلىتبٌن وتوضح شروط تقدٌم هذه العرائض  116المادة  إلى 112والجمعٌات، من المادة 

 كٌفٌات إٌداعها لدى رئاسة المجلس. إلىمجلس العمالة إضافة  إلىالمجلس اإلقلٌمً أو 

                                                             
 .109ص  ،مرجع سابق ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق"  ،ـ رضا مقتدر 101
 .3623، ص 5964، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 2011من الدستور المؽربً الجدٌد  146الفصل  ـ الفقرة الثالثة من 102
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 على مستوى الجماعات: -

ون التنظٌمً للجماعات حالها كباقً الجماعات الترابٌة األخرى، حٌث جاء فً القان 

المجالس  إلىفً بابها السادس كٌفٌات تقدٌم العرائض  113.14والمقاطعات 

 124و  123و  122و  121الجماعٌة وشروطها وكٌفٌات اٌداعها، ونظمت المواد 

 من هذا القانون ذلك على حدة. 125و 
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 صل األولــــفة الـــــــــخالص

 الدٌمقراطٌةفً مجموعة من فصوله على  2011دستوري لسنة رؼم التنصٌص ال

التشاركٌة أي اشراك مختلؾ فعالٌات المجتمع المدنً من مواطنات ومواطنٌن وجمعٌات 

السٌاسات العمومٌة وتفعٌل وتنفٌذ وتقٌٌم هذه السٌاسات، إال أن  وبلورةتنموٌة فً وضع 

التمثٌلٌة أي المنتخبون  لدٌمقراطٌةافً التفعٌل والتنفٌذ فً ظل ضعؾ تعاون  اهناك ضعف

ة الحقٌقٌة لدي ادزٌادة على ؼموض بعض النصوص الدستورٌة دون نسٌان ضعؾ اإلر

 مختلؾ فعالٌات المجتمع المدنً.

الدستور الجدٌد للمملكة المؽربٌة والقوانٌن والنصوص التنظٌمٌة نجد أن  إلىبالرجوع 

قتصادٌة و االجتماعٌة لمجاالت االهناك ترسانة قانونٌة كبٌرة وؼنٌة فً مختلؾ ا

....هذه القوانٌن التً نصت على مجموعة من اآللٌات التشاركٌة المهمة والتً والثقافٌة

تجعل المجتمع المدنً ٌتقاسم السلطة المإسسة على المشاركة المواطنة والمدنٌة فً اتخاد 

 الدٌمقراطٌةر مجموعة من القرارات المهمة وبلورة السٌاسات العمومٌة من خارج إطا

 التمثٌلٌة.

مصداقٌتها ومرجعٌتها فً الدستور حٌث تم  رائض التً نجذولعل أبرز آلٌة هً تقدٌم الع

أكد حق  15الفصل ف، 139و  15التنصٌص على هذه اآللٌة المهمة فً الفصول 

المواطنات والمواطنٌن فً تقدٌم العرائض على المستوى الوطنً وأعطى للقانون التنظٌمً 

كٌفٌات تقدٌم هذه العرائض والشروط  فًفصل التنظٌم هذه اآللٌات المهمة و  44.14رقم 

العرائض على المستوى  نظم لنا حق تقدٌم 139المطلوبة وكٌفٌات اإلٌداع، فً حٌن الفصل 

والشروط المطلوبة فً تقدٌمها فً القوانٌن التنظٌمٌة الثالث  تقدٌمها كٌفٌاتالترابً، و

ما ٌعاب على هذه اآللٌة هو أن هذه النصوص لم تلزم سواء رئاسة للجماعات الترابٌة، و

الحكومة أو رئاسة أحد مجلسً البرلمان وال المجالس المنتخبة على المستوى الترابً، 

بضرورة تفعٌل بنودها وتوصٌاتها، حٌث تبقً مبادرات استشارٌة وفقط ٌمكن األخذ بها أو 

 إهمالها وعدم الخوض فً مقترحاتها.
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هل ساهمت القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة فً تفعٌل الحق فً  :لً نتساءلوبالتا

؟ الحق فً تقدٌم العرائض على الدٌمقراطٌةتقدٌم العرائض كآلٌة تشاركٌة للمشاركة 

 المستوى الترابً االكراهات والرهانات؟

من  اوهذا ما سنحاول اإلحاطة به فً الفصل الثانً من هذا البحث، حٌث سنخصص شق

مجالس الجماعات الترابٌة بشكل مفصل من  إلىهذا الفصل إلبراز آلٌات تقدٌم العرائض 

آخر، إلبراز العرائض الترابٌة بٌن اإلكراهات  اطرؾ فعالٌات المجتمع المدنً، وشق

جتمع ذكر نماذج من العرائض المقدمة من طرؾ الم إلىوالرهانات المستقبلٌة باإلضافة 

 ها من طرؾ المنتخبٌن.امل معالمدنً، وكٌؾ تم التع

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثانً:

المجتمع المدنً والحق فً تقدٌم 
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المدنً التً  سسات المجتمعٌقا بمإركٌة ٌرتبط ارتباطا وثتشاال الدٌمقراطٌةن مفهوم إ    

تً المإسسات الحكومٌة ال إلىالمصالح و بلورتها و تقدٌمها تتولى عملٌة التعبٌر الفعلً عن 

حٌت نجد الفصل  103،سٌاسات عامةو رتاانتاجها بصٌؽة قرتتولى بدورها عملٌة تحوٌلها و

ساهم الجمعٌات المهتمة بقضاٌا ت"فً فقرته الثالثة ٌنص على  104المؽربً من الدستور 12

التشاركٌة فً اعداد قرارات  دٌموقراطٌةالالمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً اطار العام و الشؤن

و على  ،وكدا فً  تفعٌلها و تقٌٌمها ،سسات المنتخبة والسلطات العمومٌةو مشارٌع لدى المإ

 ."طبق ضوابط و كٌفٌات ٌحددها القانونتنظٌم هده المشاركة، هده المإسسات و السلطات 

حٌت  ،المجتمع المدنًا الفصل ٌدستر ألول مرة ادوار فعالٌات هذبناء على ذلك نجد 

كل مراحل دورة السٌاسات ٌجعل من الجمعٌات و المنظمات ؼٌر الحكومٌة شرٌكا خالل 

األهمٌة  إلى باإلضافة 105،التنفٌذ بلحظةمرورا التقٌٌم  إلىمن الصٌاؼة و االعداد  ،العمومٌة

المدنً من جمعٌات و منظمات ؼٌر حكومٌة فً النهوض  المجتمعها هٌئات التً تكتسٌ

ٌات لالقوانٌن و صنع القرار و وضع االترابٌة و المشاركة فً عملٌة سن  ةالتنمٌقضاٌا ب

 106.التً تهم التدبٌر و الحكامة  بكٌفٌة  رشٌدة مستدامة  ذالتنفٌ

فً  مام حتمٌة و ضرورة اعادة النظرأعلى المستوى الترابً اصبح الفاعل المنتخب  أما

لك اصبح المجتمع المدنً ٌتوفر على ذجانب  لىإ، فطرٌقة تسٌٌره و تدبٌره للشؤن العام

 ،للفاعل المنتخب مجموعة من االلٌات التً تمكنه ال محالة  من ممارسة الرعاٌة  والمسائلة

لك على اهمٌة ذ إلىسابقا  ناكما أشر حٌت نص الدستور، بل المشاركة فً القرار المحلً

من  139على الفصل  ابً، وبناءالترمشاركة الجمعٌات و المواطن فً تدبٌر الشؤن العام 

وضع آلٌات تشاركٌة  107الدستور، نجد المشرع هنا فرض على عاتق الجماعات الترابٌة 

                                                             
لقانون العام، جامعة المجتمع المدنً وصناعة القرار العمومً المحلً"، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً ابركة عبد الرحمان، " -103

 .05 ، ص2016/2017 السنة الجامعٌة ماعٌة سطات،كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة االجت الحسن األول،
 30الموافق"  1432شعبان  28مكرر بتارٌخ  5964الدستور الجدٌد، للمملكة المؽربٌة، صادر بالجرٌدة الرسمٌة عدد  -104

 .3600 -3627" ص 2011ٌولٌوز
  الجمعوي الفضاء 2011 دستور ضوء على العمومٌة السٌاسات وبلورة إعداد فً المدنً المجتمع مساهمة" مساوي، جواد - 105

 .22 ص سابق، مرجع ،"أنموذجا
لقانون العام، الشراكة مع المجتمع المدنً ورهان التنمٌة الترابٌة التشاركٌة"، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً ا" عمٌد هشام،  -106

 .140، ص 2016/2017 معٌةالسنة الجا كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة سطات، جامعة الحسن األول،
ت والعماالت من الدستور فً فقرته األولى نص على أن:" الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجها 135بالرجوع الى الفصل  -107

 .واالقالٌم والجماعات
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للحوار والتشاور لتٌسٌر مساهمة المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة 

من الدستور  139وتتبعها، ولعل أبرز آلٌة تهمنا هنا هً العرٌضة  حٌث نص علٌها الفصل 

 108.فً الفقرة الثانٌة

هو ظاهرة لحرٌة الرأي  jean-pierre diometالحق فً تقدٌم العرائض حسب ف   

، ٌكون بمناسبة كل مرة ٌتم أن ممارسة الحق فً تقدٌم العرائضوالتعبٌر، وهناك من ٌعتبر 

عمومٌة، من أجل تقدٌم شكوى أو المطالبة بتحقٌق مصلحة  سلطة إلىالتوجه فٌها 

 إلىستطٌع  بواسطتها صاحب الحق  اللجوء ٌ قانونٌة وهً أٌضا وسٌلة 109خصٌة،ش

تصاص المجلس  تكون لها عالقة   نقطة تدخل فً اخ المجالس المنتخبة من أجل إدراج

بالحٌاة الٌومٌة  للمواطن وبمتطلباته واحتٌاجاته، األمر الذي  كرس  الدستور المؽربً 

جانب  إلىالحق فً  الدفاع عن حقوقه والمشاركة عندما منح المواطنات والمواطنٌن 

 110.الممثلٌن المنتخبٌن فً تدبٌر الشؤن المحلً

ٌتبٌن لنا ان المشرع المؽربً قد حصر الهدؾ من العرٌضة فً إٌصال مطالب  ،بالتالً

السلطات العمومٌة من قبل المواطنٌن، وهذا ما ٌبٌن لنا أنه  إلىومقترحات أو توصٌات 

هذا الذي ٌتماشى ولو بشكل جزئً مع توصٌة  111ذات الطابع االحتجاجً استبعد العرائض

 اقتراح أو تظلم أو" لجنة الحوار الوطنً حول المجتمع المدنً، حٌث عرفت العرٌضة بؤنه 

من القانون التنظٌمً رقم  02مشرع المؽربً العرٌضة فً المادة وٌعرؾ ال 112،مالحظة

السلطات  إلىة الحق فً تقدٌم العرائض المتعلق تحدٌد شروط وكٌفٌات ممارس 44114

كل طلب مكتوب ٌتضمن مطالب أو مقترحات أو توصٌات، ٌوجهه " بؤنها: 113العمومٌة،

                                                             
ها مطالبة تنص على:" ٌمكن للمواطنات والمواطنٌن والجماعات تقدٌم العرائض، الهدؾ من 139الفقرة الثانٌة من الفصل  -108

 المجلس بإدراج نقطة تدخل فً اختصاصه ضمن جدول أعماله".
 ،2018  الطبعة األولى ،، مطبعة شمس برٌنت"الحق فً تقدٌم العرائض بٌن التجربة المؽربٌة والتجارب الدولٌةرضا مقتدر، " -109

 . 15 ص
 .85مرجع سابق، ص  ،"العرائض ٌٌمتق آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" العالً،سعٌدة اٌت عبد -110
 .44، صمرجع سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" أحمد شتٌوي،  -111
ع راجع التقرٌر التركٌبً للجنة الحوار الوطنً حول المجتمع المدنً واألدوار الدستورٌة الجدٌدة، الوزارة المكلفة بالعالقات م -112

 .54، ص2014البرلمان والمجتمع المدنً، أبرٌل 
بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة الحق فً تقدٌم العرائض الى السلطات العمومٌة، الصادر بتنفٌذ  44114القانون التنظٌمً رقم  -113

القعدة  ذو 14، 6492(، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2016ٌونٌو  28) 1437شوال  23صادر فً  11161107الظهٌر الشرٌؾ رقم 

 .6074(، ص2016أؼسطس  18) 1437
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السلطات العمومٌة المعنٌة قصد اتخاد  إلىمواطنات ومواطنون مقٌمٌن بالمؽرب أو خارجه 

طبقا  نونالدستور والقاما تراه مناسبا فً شؤنه من إجراءات فً إطار احترام أحكام 

القوانٌن التنظٌمٌة  إلى" بالرجوع ،لإلجراءات المنصوص علٌها فً هذا القانون التنظٌمً

نفس نجدها عرفت العرٌضة  "،113114- 112114- 111114للجماعات الترابٌة ""  الثالث

هً كل محرر ٌطالب بموجب المواطنات والمواطنون والجمعٌات مجلس تقرٌبا، و التعرٌؾ

 114لة أو الجماعة بإدراج نقطة تدخل فً صالحٌاته ضمن جدول األعمال.الجهة أو العما

لٌات تقدٌم العرائض الفصل على الممكنات القانونٌة آل سنركز فً هذا من هذا المنطلق

، الجماعاتالعماالت، األقالٌم و على مستوى القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة  الجهات،

 إلىداعها لدى المجالس المحلٌة، إضافة وكٌفٌات اٌ  كٌز على شروط تقدٌمهاوذلك بالتر

، وبعدها (المبحث االول)نماذج لعرائض تم تقدٌمها من طرؾ فعالٌات المجتمع  المدنً   

فاق تقدٌم هذه العرائض والرهانات واألسنركز على التحدٌات والمعٌقات التً تواجه 

 .(المبحث الثانً)المستقبلٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
من القانون  122من القانون التنظٌمً للعماالت واالقالٌم، المادة  113من القانون التنظٌمً للجهات، المادة  119. المادة -114

 التنظٌمً للجماعات.
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 تقدٌم العرائض على المستوى المحلًلٌات آ المبحث األول:

كر بدور مهم كما أسلفنا الذ ٌضطلع 2011جتمع المدنً بمقتضى دستور أصبح الم

على مساهمة الجمعٌات فً قضاٌا الشؤن العام  وكبٌر فً الحٌاة العامة، حٌث  نص الدستور 

قرارات ومشارٌع التشاركٌة فً إعداد   الدٌموقراطٌةوالمنظمات ؼٌر الحكومٌة  فً إطار  

 إلىلدى المإسسات المنتخبة والسلطات العمومٌة وكذا تفعٌلها وتقٌٌمها، ودعت أٌضا 

 115االجتماعٌٌن فً اللسانٌات العمومٌة بمختلؾ أطوارها. والفاعلٌنإشراك المجتمع المدنً 

بعد صدور القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بالجهات، االقالٌم والعماالت  والجماعات والتً 

اقامة جهوٌة متقدمة بالمؽرب، كؤساس لترسٌخ قواعد الحكامة الجٌدة  إلىتهدؾ 

، الدٌموقراطٌةو  تللمواطناٌة نإمكاهذا الذي ٌجعلنا نتساءل أي 116المحلٌة والجهوٌة

إعداد وبلورة السٌاسات العمومٌة على ضوء هذه  فً والمواطنٌن وجمعٌات المجتمع المدنً

 .تقدٌم العرائض لق بآلٌةا ٌتعالقوانٌن خصوصا م

 المطلب االول: االطار القانونً لتقدٌم العرائض  على المستوى الترابً

قوم شإون الشهرٌة للجماعات الترابٌة تالمقاربة القانونٌة التشاركٌة فً تدبٌر ال أصبحت

على تثمٌن التراكمات السٌاسٌة والتدبٌرٌة للدٌموقراطٌة التمثٌلٌة على طموحات ورهانات 

والتشاور الذي ٌعكس هو   كراواالشالتشاركٌة، التً تتؤسس على منطق القرب  ةالدٌمقراطٌ

ؾ من كل ذلك هو نشد المواطن كشرٌك أساس، ألن الهداالخر ممارسة تدبٌرٌة، سٌاسة ت

مصاؾ المواطن المالحظ والمراقب فقط، أو أحٌانا ذلك المواطن الؽٌر  االرتقاء به فً

وفً بلورة السٌاسات  فً عملٌة التدبٌر التنمويالمواطن الفاعل كشرٌك  إلىمبالً 

 117العمومٌة.

                                                             
مطبعة الراشٌدٌة كرافٌك، الطبعة  "،بنشرٌؾ موالي محمد،" الدٌموقراطٌة التشاركٌة بٌن االطار النظري والممارسة الواقعٌة -115

 .148 ، ص2015/1436 سنة األولى
  الجمعوي الفضاء 2011 دستور ضوء على العمومٌة السٌاسات وبلورة إعداد فً المدنً المجتمع مساهمة" جواد مساوي، -116

 .72 مرجع سابق، ص ،"أنموذجا
 .64مرجع سابق، ص  ،"لمحلًا العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع" . بركة عبد الرحمان،-117
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تبر دستور الحرٌات والحقوق، بل أبعد من ذلك اعتبر دستور وإن كان الدستور قد اع 

جانب السلطات العمومٌة والمنتخبة فً  إلىالمواطن من منح الحق للمواطن فً المساهمة 

وانٌن تنظٌمٌة توضح طرٌقة تدبٌر الشإون العامة، فكان أٌضا من الضروري من ق

المشاركة، وتكون أكثر قرب من السكان المحلٌٌن وال تكلفهم عناء السفر لتحقٌقه، فجاءت 

قوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة منظمة  كل المقتضٌات والمنهج التشاركً فً تدبٌر 

 118الشؤن المحلً.

لٌات مجموعة من اآلٌة نصت على فالقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات التراب ،على ذلكوبناء     

المهمة من أجل اشراك المواطنات والمواطنٌن والمجتمع المدنً فً تدبٌر الشؤن العام 

 إلىالترابً، من أهم هذه اآللٌات، الحق فً تقدٌم العرائض، حٌث سنتطرق فً هذا المطلب 

قالٌم )الفقرة الجماعات )الفقرة األولى(، والعماالت واال شروط تقدٌم العرائض على مستوى

 (.الثالثةلفقرة )الجهات  على مستوىو الثانٌة(،

قدٌم العرائض من خالل القانون التنظٌمً للجماعات     الحق فً ت: الفقرة االولى -

113.14 

التً تتمحور فً  125 إلى 121، المادة 119القانون التنظٌمً للجماعات  إلىبالرجوع       

عنون" بشروط تقدٌم العرائض من قبل المواطنات ادس من هذا القانون المالباب الس

والمواطنٌن والجمعٌات" ، ٌكون الهدؾ منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل فً 

صالحٌاته ضمن جدول أعماله، كما بٌن لنا أٌضا كٌفٌات اٌداع هذه العرائض  لدى 

بموجبه  حسب مدلول هذا القانون التنظٌمً هً كل محرر ٌطالب 120المجالس، والعرٌضة

نقطة تدخل فً صالحٌاته ضمن  بإدراجلمواطنات والمواطنون والجمعٌات مجلس الجماعة 

أو المواطن الذي ٌعٌنه المواطنات  ةنطاالموهو: و 121جدول أعماله، أما وكٌل العرٌضة

 والمواطنون وكٌال عنهم لتتبع مسطرة تقدٌم العرٌضة.

                                                             
 .95 مرجع سابق، ص ،"العرائض تقٌٌم آلٌات خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" العالً،سعٌدة اٌت عبد -118
 (.2015ٌولٌوز  23، )6380المتعلق بالجماعات، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد  113114 رقم القانون التنظٌمً -119
  .6683، ص 6380 عدد الرسمٌة الجرٌدة فً الصادر ،113114التنظٌمً  من القانون 122المادة  -120
 .6683، ص من نفس القانون 122المادة  -121
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العرائض المقدمة من و ،(1) مواطنٌنائض المقدمة من طرؾ المواطنات والنمٌز بٌن العرس

 .(3)ها داع، وكٌفٌات اٌ(2) طرؾ الجمعٌات

 فً المواطنات والمواطنٌن: الشروط الواجبة -1

من من القانون التنظٌمً للجماعات الترابٌة مجموعة  123حدد المشرع فً المادة 

 هذه العرٌضة، وهً كالتالً: الشروط ٌجب أن ٌستوفٌها مقدمو

بها نشاطا اقتصادٌا أو تجارٌا أو  كنة الجماعة المعنٌة أو ٌمارسواسا أن ٌكون من -

المقٌمٌن  مهنٌا، وهذا الشرط ٌبٌن لنا بالملموس استثناء المواطنات والمواطنٌن المؽاربة

هنا على مقاربة محلٌة فً قوانٌن  بالخارج من هذا الحق الدستوري، حٌث اعتمد المشرع

 ؛الجماعات لترابٌة

هم شروط التسجٌل فً اللوائح االنتخابٌة العامة، وهنا المشرع لم ٌشترط أن تتوفر فٌ  -

هم شروط التسجٌل فً اللوائح ٌعلى أن تتوفر ف هنا القٌد فً اللوائح االنتخابٌة، وإنما أكد

 ؛هذه العرٌضة بكامل الحقوق السٌاسٌة والمدنٌةابٌة وذلك للتؤكد من تمتع مقدمو االنتخ

مباشرة مشتركة فً تقدٌم العرٌضة ٌجب أن تكون هناك مصلحة  أن تكون لهم مصلحة   -  

 ؛وفائدة ونفس الهدؾ لدٌهم كلهم

مواطنة أو مواطن فٌما ٌخص الجماعات  100ال ٌقل عدد الموقعٌن منهم عن مائة  أن  -

مواطن بالنسبة لؽٌرها من مواطنة أو  200نسمة و  35000ا عن التً ٌقل عدد سكانه

مواطنة أو مواطن بالنسبة  400ب أال ٌقل عدد الموقعٌن عن الجماعات، ؼٌر أنه ٌج

 ؛للجماعات ذات نظام المقاطعات

 122ٌجب أن ترفق العرٌضة بنسخ من البطائق الوطنٌة للتعرٌؾ الخاصة بمقدمً العرٌضة.

 ،(2016اكتوبر  06) 1438محرم  04الصادر 21161403الرسوم رقم  إلىوبالرجوع 

 (أنظر الملحق )ٌضة المودعة لدى رئٌس مجلس الجماعة  نجده وضع لنا ملحق لشكل العر

                                                             
بتحدٌد شكل العرٌضة لدى رئٌس  ،(2016أكتوبر  6)  1438محرم  4صادر فً  21161403من المرسوم رقم  03المادة  -122

 الجماعة والوثائق المثبتة التً ٌتعٌن ارفاقها بها.
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 :الشروط الواجبة على الجمعٌات 2

المتعلق بالجماعات، حدد لنا شروط تقدٌم  113114من القانون رقم 124المادة  طبقا ألحكام

 العرائض من قبل الجمعٌات وهً:

 لعمل لمدةبها ومإسسة بالمؽرب طبقا للتشرٌع الجاري به ا أن تكون لجمعٌة معترؾ -

 وألنظمتها األساسٌة. الدٌموقراطٌةتزٌد على ثالث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ 

سنوات، تفادٌا لجمعٌات تظهر بٌن عشٌة وضحاها  3نجد هنا المشرع فرض و

 ؛لمصالح خاصة أو سٌاسٌة وؼٌرها

 نٌن واالنظمة الجاري بها العمل؛أن تكون فً وضعٌة سلٌمة إزاء القوا -

ة بالعرٌضة، أي أن  أي أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنٌأن ٌكون مقرها  -

أن تكون  البدمجلس جماعة ما  إلىما كانت إذا أرادت أن تقدم عرٌضة جمعٌة كٌف

لها الحق فً تقدٌم العرٌضة ولكً  الترابً لتلك الجماعة ومن تم ٌكون داخل المجال

 ؛ٌتم قبولها من طرؾ المجلس المعنً

العرٌضة أي أن الجمعٌة لها أن تقدم عرٌضة فً  مرتبطا بموضوعا أن ٌكون نشاطه -

 اأن ٌكون موضوع العرٌضة مرتبط بل ٌجبأي مجال وفً أي موضوع أرادت 

وتقوم بعرٌضة فً المجال الرٌاضً،  ،بنشاطها، مثل جمعٌة متخصصة فً البٌئة

 فهذا ؼٌر مقبول.

بتحدٌد شكل العرٌضة المودعة لدى الذي قام  21161403رسوم  رقم مال إلىوبالرجوع      

أن ترفق العرٌضة المقدمة  البدالتً ٌتعٌن ارفاقها  رئٌس مجلس الجماعة والوثائق  المثبتة

 من قبل الجمعٌات بالوثائق المثبتة التالٌة:

والفروع والمإسسات التابعة لها عند  نسخة من الوصل النهائً المسلم للجمعٌة -

من  5لجمعٌة مإسسة بصفة قانونٌة وفق أحكام المادة االقتضاء، أو وثٌقة تثبت أن ا

 ؛بتنظٌم حق تؤسٌس الجمعٌات 11581376الظهٌر الشرٌؾ رقم 
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، وهذا الشرط وضعه المشرع من أجل معرفة نسخة من النظام االساسً للجمعٌة  -

 نشاط الجمعٌة وهل موضوع العرٌضة ٌرتبط به أم ال؛

تتبع مسطرة  الذي ٌتولى، باسم الجمعٌةالشخص  إلىوثٌقة تثبت الصالحٌات المخولة  -

 تقدٌم العرٌضة.

 (.أنظر الملحق)والمرسوم نفسه ٌحدد شكل هذه العرٌضة 

قبل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات، فماذا من هذا فٌما  ٌتعلق بشروط تقدٌم العرائض 

 عن كٌفٌات اٌداع هذه العرائض؟

 كٌفٌات إبداع العرائض:  -3

كٌفٌات اٌداع هذه  113114من القانون التنظٌمً  125لمادة حدد المشرع فً ا    

مرفق بالوثائق المثبتة للشروط  فالعرٌضة تودع لدى رئٌس مجلس الجماعة ،العرائض

 المنصوص علٌها أعاله مقابل وصل سلم فورا.

مكتب المجلس الذي ٌتحقق من استٌفائها  إلىتحال العرٌضة من قبل رئٌس المجلس    

 124والمواطنون والمادة  الخاصة بالمواطنات 123ها سابقا فً المادة اكرنذ للشروط التً

 الحالة. المدنً حسبالخاصة بجمعٌات المجتمع 

 فً حالة قبول العرٌضة:  -أ 

اللجنة أو اللجان  إلىالموالٌة وتحال  123تسجل فً جدول أعمال المجلس فً الدورة العادٌة

على ذلك  المجلس للتداول فً شؤنها، وبناء ىالمختصة لدراستها قبل عرضها عل الدائمة

 ٌخبر رئٌس المجلس الوكٌل أو الممثل القانونً للجمعٌة، حسب الحالة، بقبول هذه العرٌضة.

 فً حالة عدم قبول العرٌضة:  - ب

فً هذه الحالة ٌتعٌن على الرئٌس تبلٌػ الوكٌل أو الممثل القانونً للجمعٌة، حسب الحالة، 

 من تارٌخ توصله بالعرٌضة. ابتداءجل ثالثة أشهر معلال داخل أ بقرار رفض العرٌضة

                                                             
جلساته أثناء ثالث دوراة عادٌة فً السنة خالل أشهر أن المجلس ٌعقد وجوبا  113114مً من القانون التنظٌ 33سب المادة ح -123

 .6665، ص 8380، الجرٌدة الرسمٌة عدد فبراٌر وماي و أكتوبر...
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 الفقرة الثانٌة: الحق فً تقدٌم العرائض  من خالل القانون التنظٌمً للعماالت واالقالٌم

 الشروط الواجبة فً المواطنات والمواطنٌن: -1

قانون  لٌات تقدٌم العرائض والشروط المطلوبة لذلك فً الباب الخامس مننظم المشرع آ

منه وهنا نجد أن المشرع  116المادة  إلى 112، من المادة 112114العماالت واالقالٌم رقم 

(، 113114)بالجماعات  ٌنص على نفس الشروط التً تضمنها القانون التنظٌمً المتعلق

 باستثناء بعض الشروط فقط، وهً كالتالً:

مارسوا بها نشاطا اقتصادٌا أو ٌ أن أن ٌكونوا من ساكنة العمالة أو اإلقلٌم المعنً أو -

 ؛تجارٌا أو مهنٌا

 ؛التسجٌل فً اللوائح االنتخابٌة تتوفر فٌهم شروط ان -

 ؛أن تكون لهم مصلحة مشتركة فً تقدٌم للعرٌضة -

 ( مواطن ومواطنة.300ٌقل عدد الموقعٌن منهم عن ثالثمائة ) الن أ -

مودعة لدى رئٌس ٌحدد لنا شكل العرٌضة ال 21161402ونجد المرسوم رقم        

الوثائق المثبتة التً ٌتعٌن إرفاقها بها )أنظر  إلىمجلس العمالة أو اإلقلٌم، باإلضافة 

أن ترفق العرٌضة  ( من هذا المرسوم أكد على أنه ٌجب3المادة الثالثة ) فًالملحق(. 

المقدمة من قبل المواطنات والمواطنٌن بنسخ من البطائق الوطنٌة للتعرٌؾ الخاصة 

 ً العرٌضة.بمقدم

بالنسبة هذا فٌما ٌخص الشروط المطلوبة فً المواطنات والمواطنٌن فهل هناك تؽٌٌر 

 .1131114للجمعٌات مقارنة مع مضامٌن القانون التنظٌمً للجماعات 

 الشروط الواجبة فً الجمعٌات: -2

العرائض المقدمة من قبل   فالشروط السابق ذكرها بخصوص جدٌد بهذا الخصوص ال      

أن شكل  الجمعٌات لرئٌس الجماعة هً ذاتها بالنسبة لمجالس العماالت واالقالٌم كما

العرٌضة والوثائق المثبتة التً ٌتوجب إرفاقها بها هً نفسها، إال أن هناك استثناء واحد، 
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وهذا  ،124منخرط فما فوق 100هو أن القانون التنظٌمً والعماالت واألقالٌم ٌحدد العدد فً 

 125ن بالجماعات والجهات.مواد القانونٌن التنظٌمٌٌن المتعلقٌما صمتت علٌه 

 كٌفٌات ابداع هذه العرائض لدى مجلس العمالة أو اإلقلٌم: -3

مقدم  إلىتودع العرٌضة لدى رئٌس مجلس العمالة أو اإلقلٌم مقابل وصل ٌسلم فورا 

ة من وتحال هذه العرٌض 126ممثل الجمعٌة(.ان )وكٌل( أو جمعٌة )العرٌضة مواطنا ك

ها للشروط الواردة فً تب المجلس الذي ٌتحقق، من استٌفائمك إلىقبل رئٌس المجلس 

 من نفس القانون حسب الحالة. 115أو  114المادتٌن 

إذا تم قبول العرٌضة، ٌتم تسجٌلها فً الدورة العادٌة  فً حالة قبول العرٌضة: - أ

قبل  ختصة لدراستهااللجنة أو اللجان الدائمة الم إلىوٌتم إحالتها  127الموالٌة.

عرضها على المجلس للتداول فٌها، كما ٌفرض على رئٌس المجلس اخبار الوكٌل أو 

 الممثل القانونً للجمعٌة، حسب الحالة، بقبول العرٌضة.

لعمالة أو اإلقلٌم، فً حالة ٌجب على رئٌس مجلس ا فً حالة عدم قبول العرٌضة: - ب

قانونً للجمعٌة، حسب الحالة، بقرار بول العرٌضة تبلٌػ الوكٌل أو الممثل العدم ق

 (، وذلك ابتداء من تارٌخ توصله بالعرٌضة.2الرفض معلال داخل أجل شهرٌن )

 الفقرة الثالثة: الحق فً تقدٌم العرائض من خالل القانون التنظٌمً للجهات:

فً الباب الخامس منه المعنون" شروط  128القانون التنظٌمً للجهات، إلىبالرجوع 

خمس  ائض من قبل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات، حٌث تضمن هذا البابتقدٌم العر

، نجد فٌها شروط خاصة بالمواطنات 122المادة  إلى 118( مواد، من المادة 5)

                                                             
 .6643، ص 6380ة عدد ، الصادر بالجرٌدة الرسم112114ٌمن القانون التنظٌمً للعماالت واالقالٌم رقم  115المادة  -124
 .57مرجع سابق، ص ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" أحمد اشتٌوي، -125
 .6643 ص ،6380 عدد الرسمٌة بالجرٌدة الصادر، 112114ً للعماالت واالقالٌم رقم من القانون التنظٌم 116المادة  -126
أن مجلس العمالة او اإلقلٌم ٌعقد وجوبا جلساته أثناء ثالث دورات عادٌة  112114قانون التنظٌمً رقم من ال 34. حسب المادة -127

 .6630 ص ،6380 عدد الرسمٌة بالجرٌدة الصادر خالل أشهر ٌناٌر و ٌونٌو وشتنبر، فً السنة
 111114ون التنظٌمً رقم ( بتنفٌذ القان2015ٌولٌوز  7) 1436من رمضان  20صادر فً  1115183. ظهٌر شرٌؾ رقم -128

 .6380، المنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد المتعلق بالجهات
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كٌفٌات إٌداع هذه العرٌضة  إلى(، إضافة 2خاصة بالجمعٌات ) وأخرى(، 1)والمواطنون 

 (.3لدى المجلس)

 والمواطنٌن:الشروط الواجبة فً المواطنات  -1

 ةالمتعلق بالجهات على مجموع 111114من القانون التنظٌمً رقم  120المادة  تنص

العرٌضة من المواطنات والمواطنٌن، أوال  ط التً ٌجب أن ٌستوفٌها مقدمومن الشرو

بد أن ٌكونوا من ساكنة الجهة المعنٌة أو ٌمارسوا  بها نشاطا اقتصادٌا أو تجارٌا أو ال

أنه ٌجب ان تكون لهم مصلحة مشتركة ومباشرة فً تقدٌم هذه  لىع مهنٌا، زٌادة

 العرٌضة، كما حددت هذه المادة أن ال ٌقل عدد التوقٌعات على ما ٌلً:

 ؛توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌبلػ عدد سكانها أقل من ملٌون نسمة 300 -

 ٌن نسمة؛ها بٌن ملٌون وثالثة مالٌتوقٌع بالنسبة للجهات التً ٌتراوح عدد سكان 400 -

 .توقٌع بالنسبة للجهات التً ٌتجاوز عدد سكانها ثالثة مالٌٌن نسمة 500 -

طابعا جهوٌا، لكً تكتسً هذه العرٌضة  امهم اذلك أضاؾ المشرع شرط إلىإضافة 

ن على العرٌضة ٌجب أن ٌكونوا موزعٌن بحسب مقرات إقامتهم هو أن هإالء الموقعٌ

ٌقل عددهم  أالالتً قدموا لها العرٌضة، شرٌطة  الفعلٌة على عماالت وأقالٌم هذه الجهة

 فً المئة من العدد المطلوب. %5فً كل عمالة أو إقلٌم تابع للجهة عن 

جل قبولها، أن ال ٌقل من أ البدمجلس جهة درعة تافٌاللت ف إلىمثال لو قدمت عرٌضة 

 زاكورة من إقلٌم %5، ورززات من إقلٌم  %5من إقلٌم تنؽٌر  %5ن علٌها عدد الموقعٌ

من إقلٌم مٌدلت على أساس استكمال السند القانونً لقبول  %5من إقلٌم الرشٌدٌة و %5

 العرٌضة.
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 الشروط الواجبة فً الجمعٌات: -2

 129استفاء الشروط التالٌة: ٌجب على الجمعٌات التً تقدم العرٌضة

لمدة أن تكون الجمعٌة معترفا بها ومإسسة بالمؽرب طبقا للتشرٌع الجاري به العمل  -

 وألنظمتها األساسٌة؛ الدٌموقراطٌةتزٌد على ثالث سنوات، وتعمل طبقا للمبادئ 

 أن تكون فً وضعٌة سلٌمة إزاء القوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل؛ -

 أن ٌكون نشاطها مرتبطا بموضوع العرٌضة. -

بشؤن دستورٌة  )البند األخٌر( جاء فً قرار المجلس الدستوري 121فً شؤن المادة 

دها األخٌر على أن حٌث إن هذه المادة تنص فً بن 111114،130قانون التنظٌمً رقم ال

ن أ مجلس الجهة إلىٌفاإها لتقدٌم عرٌضة تمن الشروط التً ٌجب على الجمعٌات اس

 روع قانونٌة فً كل أقالٌم الجهة.تكون الجمعٌة متوفرة على ف

على أنه تحدد  146 إنه، لئن كان الدستور ٌنص فً البند الثالث من فصلهوحٌث 

مجلس الجهة من قبل المواطنات والمواطنٌن  إلىبقانون تنظٌمً شروط تقدٌم العرائض 

فً بندها األخٌر، دون مبرر مقبول، من  121والجمعٌات، فإن ما اشترطته المادة 

وجوب أن تكون الجمعٌة التً تتقدم بعرٌضة متوفرة على فروع قانونٌة فً كل أقالٌم 

 139ه الحد من ممارسة حق دستوري مخول للجمعٌات، بموجب الفصل الجهة، من شؤن

نقطة تدخل فً اختصاصه  بإدراجالجهة لمطالبة  إلىمن الدستور، قصد تقدٌم عرائض 

من هذا القانون التنظٌمً  121ضمن جدول أعماله، األمر الذي معه البند األخٌر المادة 

تً تودع لدى رئٌس المجلس شكل العرٌضة ال 131" وحدد المرسوم،مخالفا لدستور

الجهوي ) أنظر الملحق( ونص أٌضا على مجموعة من الوثائق المثبتة والتً ٌتعٌن 

                                                             
 .6605، ص 6388، الصادر فً الجرٌدة الرسمٌة عدد 111114من القانون التنظٌمً للجهات رقم  121المادة  -129
 22، 6376جرٌدة الرسمٌة عدد ، ال111114بشؤن دستورٌة القانون التنظٌمً رقم  966115. أنظر قرار المجلس الدستوري رقم 130

 .6426ص، (2015ٌولٌوز  9) 1436 رمضان
بتحدٌد شكل العرٌضة المودعة لدى رئٌس مجلس الجهة ، (2016أكتوبر  6)1438محرم  4صادر فً  21161401 مرسوم رقم  -131

 .والوثائق المثبتة التً ٌتعٌن ارفاقها بها
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ها من طرؾ مقدمً العرٌضة، وهً نفس الشروط والوثائق التً نجدها على ارفاق

 كر هنا.قالٌم والجماعات أٌضا، ال جدٌد ٌذمستوى العماالت واال

 لس الجهة:داع هذه العرائض لدى مجكٌفٌات اٌ -3

متعلق بالجهات، توضح لنا ال 111114من القانون التنظٌمً  123بناء على المادة 

داع العرائض، حٌث تودع هذه العرٌضة مرفقة بالوثائق المثبتة للشروط التً كٌفٌة اٌ

على حدة سواء شروط تقدٌم هذه العرائض من طرؾ  121و120نصت علٌها المادة 

 طنٌن.ت والموااالمواطن الجمعٌات أو

ٌتم تسجٌلها فً جدول  أعمال المجلس فً الدورة  فً حالة قبول هذه العرٌضة: - أ

اللجنة او اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل  إلىوٌتم إحالتها  132العادٌة الموالٌة،

عرضها على المجلس للتداول فً شؤنها. وٌتم إخبار الوكٌل او الممثل القانونً 

 هذه العرٌضة للجمعٌة، حسب الحالة، بقبول

: ٌجب على الرئٌس هنا تبلٌػ الوكٌل أو الممثل فً حالة عدم قبول العرٌضة  - ب

القانونً للجمعٌة، حسب الحالة بقرار الرفض معلال داخل أجل شهرٌن ابتداء من 

 تارٌخ توصله بالعرٌضة.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 أكتوبردورات: مارس وٌولٌوز و 3ادٌة هً على أن دوارة مجلس الجهة العتإكد  111114من القانون التنظٌمً رقم  36المادة  -132

 6591، ص 6380من كل سنة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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 وهذه بعض الخطاطات التركٌبٌة

 تقدٌم العرائض على المستوى الترابً لٌاتآل

دلٌل المشاركة المواطنة إلىنادا تاس
133

 

 الجزء األول

 السلطات العمومٌة إلىحق تقدٌم العرائض 

 والجماعات الترابٌة

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

المشاركة المواطنة، منشورات الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً، . دلٌل -133

 .2017ماي إون القانونٌة والعالقات العامة، مدنً، قسم الشمدٌرٌة العالقات مع المجتمع ال
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 134 دعة من قبل المواطنات والمواطنٌنالعرٌضة المو -1

 

                                                             
 .28. دلٌل المشاركة المواطنة، مرجع سابق، ص -134
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 135العرٌضة المودعة من قبل الجمعٌات -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .29دلٌل المشاركة المواطنة، مرجع سابق، ص  -135
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قد عملت على التطبٌق  الثالثابٌة ٌتبٌن لنا أن القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات التر

لروح  ةفٌوتكون  هذاو ،خاصة الفقرة الثانٌة منه ،من الدستور 139القانونً للفصل 

المجتمع القانونٌة التً تتٌح للمواطنٌن وٌعتبر من أهم االلٌات  الذيا الحق هذ 136،الدستور

هو و ،لماتهم لك من أجل ابداء تظالمباشر مع السلطات العمومٌة و ذ المدنً التواصل

موقراطٌة التشاركٌة على المستوى الدٌ مظاهرٌجعل من ممارسة هدا الحق من معطى 

و الترابً ٌتم رفضها سواء على المستوى الوطنً أ ،إال أن هده العرائض 137،الترابً

 مباشرة فً حالة :

 وأة و بالوحدة الوطنٌأسالمً ن اإلٌالدب الجامعة لألمة أو تمس بالثوابت كانت تمسإذا  -

 138موقراطً؛الدٌاالختٌار  وأ  الحرٌات العامةو بالنظام الملكً للدولة أ

لك ٌجب ذ إلىو الدفاع الوطنً واضافة أال ترتبط بؤمن الدولة ه العرٌضة أٌجب على هذ -

ال تكون تكتسً كما ٌجب أٌضا أ ،و صدر حكم فً شؤنهاأمام القضاء أال تكون معروضة أ

المرفق  استثمارٌةوٌتم رفض هذه العرٌضة التً تخل بمبدأ  ،و حزبٌا ضٌقاقابٌا أطابعا ن

ضة ن كل عرٌمشرع أواخبر نص ال ،هذه المرافق إلىفً الولوج  العام و بمبدأ المساواة

 139و تضلٌال او اساءة للمإسسات و االشخاص .تتضمن سبا او قدفا او تشهٌرا أ

لتنسٌق الجٌد لجهود هً االطار األنسب الذي ٌمكن من ا ،من لجنة البدوكل عرٌضة 

ن وجمع تً تتواصل مع المواطنات والمواطنٌهً ال، أصحاب المبادرة بتقدٌم العرٌضة

قل ٌختارهم اصحاب المبادرة فً عضاء على األوهً لجنة تتكون من تسعة أ ،توقٌعاتهم

وهو الذي ٌشرؾ على مسطرة تقدٌم  أٌضا ٌتم اختٌار الوكٌل حٌث، من بٌنهمالعرضٌة تقدٌم 

ٌقوم  الذي وٌتم اختٌار نائبه ،هو الناطق الرسمً باسم اللجنة وٌعتبر ،ضة وتتبعهاالعرٌ

                                                             
ام، جامعة لقانون الع، رسالة لنٌل دبلوم الماستر فً ا"لٌات التشاركٌة للحوار والتشاور بالجماعات الترابٌة"اآلٌوسؾ الكهل،  - 136

 .114ص ،2017/2018 السنة الجامعٌة كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة مراكش،القاضً عٌاض، 
جامعة  ،، رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام"2011الدٌموقراطٌة التشاركٌة على ضوء دستور "فاطمة الشٌاخً،  - 137

 .54ص ، 2016/2017السنة الجامعٌة  القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فاس،كلٌة العلوم ، سٌدي محمد بن عبد هللا
 .3601، ص 5964، الجرٌدة الرسمٌة عدد 2011لجدٌد للمملكة المؽربٌة، سنةمن الدستور ا 1الفصل  - 138
ئض الى السلطات ٌم العراالمتعلق بتحدٌد شروط وكٌفٌات وممارسة الحق فً تقد 44114من القانون التنظٌمً  4المادة  - 139

 .6076، ص 6492العمومٌة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 



60 
 

فٌما ٌخص ممكنات  هذا 140بمهام الوكٌل فً حال تعذر على األخٌر فعل ذلك ألسباب ما.

و أالترابً سواء على مستوى الجهات ٌم العرائض على المستوى المحلً ووشروط تقد

االحاطة بالجانب القانونً لهذه العرائض،  حٌت حاولنا ،الجماعاتقالٌم والعماالت واال

وبالتالً سنحاول فً المطلب الثانً أن نبرز مجموعة من نماذج حٌة لعرائض قدمت من 

تم قبوله  طرؾ فعالٌات المجتمع المدنً لمجالس الجماعات الترابٌة بؤنواعها، منها ما

 ولى" وهناك عرائض لم ٌتم قبولها " الفقرة الثانٌة"."الفقرة األ

 نماذج لعرائض تم تقدٌمهاالمطلب الثانً: 

فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة، هو احتكارها للقرار على  التمثٌلٌةموقراطٌة الدٌٌعتبر فشل      

موقراطٌة الدٌجعل هذه  إلىمستوى المحلً فً فئة معٌنة وهً المنتخبٌن، هذا كله أدى 

لبحث عن خٌار جدٌد لتدبٌر الشؤن الى ا ما دافع المنظرٌنمتمثٌلٌة تعٌش أزمة حقٌقٌة ال

موقراطٌة التشاركٌة هً من أرقى الحلول التً تم الوصول الٌها من قبل الدٌالمحلً، و

، وٌعتبر الحق فً تقدٌم العرائض من أبرز 141المنظرٌن لتدبٌر الشؤن المحلً ـ والترابً

اطٌة التشاركٌة وتعزٌر انخراط المواطن فً الشؤن العمومً إعداد موقرالدٌآلٌات تفعٌل 

والعرٌضة هً :" اقتراح أو تظلم أو مالحظة ٌتقدم بها بشكل مكتوب  142وتتبع وتنفٌذ وتقدٌم

و خارج التراب الوطنً، بشكل فردي أو موعة من المواطنٌن المقٌمٌن فوق أمواطن أو مج

حل أو تدخل عمومً بشؤن و صول على جواب أالسلطات العمومٌة بهدؾ الح إلىجماعً، 

 . 143موضوع العرٌضة"

العرائض الترابٌة هً إحدى اآللٌات القانونٌة التً تمكن فعالٌات المجتمع فوبالتالً    

المدنً من القٌام بدورها من أجل مساهمة فً بلورة وإعداد السٌاسات العمومٌة، وسنحاول 

وعرٌضة تم رفضها من طرؾ المجالس ، (ولىالفقرة األ(عرٌضة تم قبولها  إلىأن نتطرق 

 .  (الفقرة الثانٌة)الترابٌة 

                                                             
 .13دلٌل المشاركة المواطنة، مرجع سابق، ص - 140
 .13دلٌل المشاركة المواطنة، مرجع سابق، ص - 141
شهادة الماستر رسالة لنٌل  "،الجماعات الترابٌة من الدٌموقراطٌة التمثٌلٌة الى الدٌموقراطٌة التشاركٌة"عبد الخالق الطاهري،  - 142

 .55، ص2016/2017فً القانون العام، جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فاس، 
رسالة لنٌل شهادة الماستر فً القانون العام، جامعة  "، دور الدٌموقراطٌة التشاركٌة فً تفعٌل الحكامة الجٌدةعمر الحائك، " - 143

 .101، ص 2016/2017 السنة الجامعٌة د بن عبد هللا، كلٌة العلوم القانونٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة فاس،سٌدي محم
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 144عرٌضة تم قبولها الفقرة االولى:

وضعت لدى رئٌس المجلس الجماعً لمدٌنة أسفً عرٌضة تشاركٌة من طرؾ الجمعٌة 

. حٌث كان موضوع 2016نونبر  24عاقة الحركٌة، وذلك ٌوم لألشخاص ذوي اإلالٌوسفٌة 

 .عاقة فً مدٌنة أسفً"شخاص فً وضعٌة اإلاأل ٌاتوجول العرٌضة" دعم

تقدٌم العرٌضة، هً أنه نتٌجة إجماع ممثلً الجمعٌات  إلىأما االسباب الداعٌة 

من طرؾ دار الجمعٌات، أنه وجب بمدٌنة أسفً  الدٌموقراطٌةالمشاركة فً برنامج تعزٌز 

رى بمختلؾ مإسساتها العمومٌة، ولوٌة كبتعطٌها الدولة أفئة اجتماعٌة مهمة  إلى لتفاتاال

لٌها، ة لالستفادة من الخدمات والولوج إوذلك لما تعانٌه هذه الفئة من معٌقات كثٌرة ومتنوع

، نجد 145وطنٌا وبجهة دكالة عبدة باإلعاقةالمعطٌات واالحصائٌات الخاصة  إلىوبالرجوع 

على سندات  اءلعرٌضة، أي أن العرٌضة قدمت بنأهمٌة هذا الموضوع الذي قدمت فٌه ا

 قوٌة وواقعٌة.

، أما االهداؾ المتوخاة ٌة لتقدٌم هذه العرٌضة التشاركٌةسباب الداعهذا فٌما ٌخص األ

اشكالٌات الولوجٌات بالنسبة لألشخاص فً  من العرٌضة، هً العمل على تقلٌص حدة

مقتضٌات القانونٌة المتعلقة الوضعٌة اعاقة بمدٌنة أسفً والسهر أٌضا على تنزٌل 

مهم وهو الرفع من مستوى مالءمة الفضاء جٌات فً مجال التعمٌر، زٌادة على هدؾ والولب

والمرفق العمومً الستقبال هذه الفئة بشكل ٌصون كرامتها وٌحفظ حقوقها" أنظر 

 .146كرة التفصٌلٌة المرفقة مع العرٌضة "رحات الخاصة بتفعٌل االهداؾ بالمذالمقت

 لوثائق:وتم دعم هذه العرٌضة بمجموعة من ا

 عاقة الحركٌة بؤسفً؛ذوي اإل ألشخاصساسً للجمعٌة الٌوسفٌة ـ نسخة من النظام األ

 ـ نسخة من الوصل النهائً المسلم للجمعٌة؛

                                                             
 .10، انظر الملحق رقم 2017دلٌل عملً حول مسار إعداد وتقدٌم العرائض المحلٌة من اعداد دار الجمعٌات أسفً، ٌناٌر  - 144
( المنجزة من طرؾ وزارة التضامن والمرأة واالسرة والتنمٌة 2014راجع نتائج البحث الوطنً الثانً حول اإلعاقة ) - 145

 االجتماعٌة.
 .10انظر الملحق رقم ـ  146



62 
 

خولة للشخص الذي سٌتولى باسم مـ محضر اجتماع مكتب الجمعٌة ٌثبت الصالحٌة ال

 الجمعٌة تتبع مسطرة تقدٌم العرٌضة؛

ضمن التؤطٌر القانونً ومقترح مقتضٌات الولوجٌات بمدٌنة ـ مذكرة تفصٌلٌة للعرٌضة تت

 أسفً.

 147عرٌضة لم ٌتم قبولها :الفقرة الثانٌة

مجلس جهة درعة تافٌاللت داع عرٌضة لدى رئٌس ٌا 2018 نبرجد 03تم بتارٌخ  

استحضار البعد الحقوقً لألشخاص فً وضعٌة إعاقة عند والتً كان موضوعها هو: " 

الجهوي للتكوٌن المستمر وضمن محاور دورات التكوٌن المستمر  نٌرٌإعداد التصمٌم المد

 من طرؾ جمعٌات االشخاص المعاقٌن بزاكورة. بالعرٌضة"، حٌث قدمت هذه للمنتخبٌن

وهذا  على مجموعة من االسباب، لمجلس االقلٌمً لزاكورة أتت بناءإن تقدٌم هذه العرٌضة ل

 هداؾ االساسٌة.من أجل تحقٌق مجموعة من األ

 سباب الداعٌة:ـ األ

الفضاءات العامة والمإسسات العمومٌة  إلىـ صعوبة ولوج االشخاص فً وضعٌة إعاقة 1

 زاكورة؛ إلقلٌمبنفوذ المجال الترابً 

المرافق  الخدمات التً توفرها مختلؾ إلىـ صعوبة ولوج االشخاص فً وضعٌة اعاقة 2

 ؛االقتصادٌة والثقافٌة ،االجتماعٌة

شخاص فً وضعٌة إعاقة وانخراطهم فً ٌر من ضمان المشاركة كاملة ألل كبـ الحد بشك3

 ؛مناحً الحٌاة العادٌة

 

 

                                                             
 .تافٌاللت درعة ويجهال مجلسلل مقدمة عرٌضة، 06رقم  حقالمل أنظر - 147
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 :االهداف المتوخاة

فً وضعٌة اعاقة للفضاءات العامة  ألشخاصالكامل  لحق الولوجـ ضمان حماٌة فعالة 1

 لجهة درعة تافٌاللت؛والمإسسات العمومٌة بنفوذ الترابً 

ة أعاقة من أجل تمكٌنهم من بلوغ أكبر قدر ممكن من تؤهٌل االشخاص فً وضعٌ ـ2

االستقاللٌة فً حٌاتهم واالستفادة من مإهالتهم من خالل تعزٌز قدراتهم وامكاناتهم، 

 ؛ةمشاركتهم االجتماعٌوتحقٌق 

جمٌع مناحً الحٌاة بكٌفٌة طبٌعٌة على قدم  ومشاركتهم فًـ تٌسٌر ادماجهم االجتماعً 3

 االشخاص دون تمٌٌز؛المساواة مع ؼٌرهم من 

ـ مالءمة الفضاء والمرفق العمومً الستقبال االشخاص فً وضعٌة اعاقة بشكل ٌصون 4

 كرامتهم؛

 المجال من طرؾ جمٌع المواطنٌن ذوي االعاقة وؼٌرهم؛  دمقرطة استعمالـ 5

 تمكٌن المنتخبٌن من المرجعٌات القانونٌة لحقوق األشخاص فً وضعٌة إعاقة. -6

عبد هللا الهرومً" لعرٌضة: "صٌة لمماثلً الجمعٌة فً تتبع مسطرة تقدٌم االبٌانات الشخ

زاكورة  678رقم  2رئٌس جمعٌات االشخاص المعاقٌن بزاكورة، العنوان: حً القدس 

47900. 

 148كرة التفصٌلٌة لهذه العرٌضة.المذ إلىوٌمكنكم الرجوع 

القلٌمً لزاكورة فً اهذه العرٌضة، تم وضع عرٌضة أخرى لدى المجلس  إلى باإلضافة

" دور المجلس االقلٌمً فً تقدٌم خدمات صحٌة تستجٌب لحاجٌات االشخاص فً  موضوع

نفس الجمعٌة قدمت عرٌضة للمجلس الجماعً لزاكورة  149وضعٌة إعاقة فً المجلس"،

                                                             
 .(06رقم  )أنظر المالحق لمجلس جهة درعة تافٌاللتلعرٌضة المقدمة مذكرة تفصٌلٌة ل - 148
، تجد فٌه هذه العرٌضة المودعة لدى رئٌس المجلس اإلقلٌمً، مع بٌان األسباب الداعٌة الى تقدٌم 08رقم  . أنظر الملحق- 149

 العرٌضة واالهداؾ المتوخاة، وتم ارفاقها أٌضا بمذكرة تفصٌلٌة أٌضا.
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على مستوى النفوذ  حول موضوع:" احترام الولوجٌات لفائدة االشخاص فً وضعٌة إعاقة

 150اكورة وفق المعاٌٌر المعمول بها."الترابً لجماعة ز

 حصٌلة تبقى ضعٌفة تلك فً تفعٌل الحق فً تقدٌم العرائض من طرؾ جمعٌات المجتمع   

م المإطرة لها سنة ٌوالمراس 2015، منذ صدور القوانٌن التنظٌمٌة للعرائض سنة المدنً

ات المجتمع ، وأكد السٌد وزٌر العالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً أن جمع2016ٌ

المدنً لم تتمكن من تسجٌل ولو عرٌضة واحدة فً كل جماعة ترابٌة على حدة، إذ ٌبلػ 

جماعة، بٌنما بلػ عدد العرائض التً تقدمت بها الجمعٌات  1500عدد الجماعات الترابٌة 

  151عرٌضة. 100حد االن أقل من  إلى

المجتمع المدنً فً هذه  عالٌاتأنه رؼم بعض المبادرات من طرؾ ف على ٌمكن التؤكٌد   

التشاركٌة فً تدبٌر  الدٌموقراطٌةلٌة والتً تشكل قٌمة مضافة، وعبارة عن آلٌة لتفعٌل اآل

الشؤن العام المحلً، وكذا االنخراط فً مناخ مطبوع بالثقة والتعاون لٌحل محل عالقات 

ن قبل إال أن أؼلبها ٌتم رفضها م 152التوجس ومظاهر التوتر بٌن المواطن ومإسساته،

جل المحدودة العرٌضة رؼم األ رإساء مجالس الجماعات الترابٌة، أو عدم اإلجابة عن هذه

 فً ذلك.

للجماعات وتكاد تجمع أؼلب الدراسات والتقارٌر على أن القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة     

الترابٌة لم تمكن الفاعل المدنً من شروط مواتٌة لتحفٌزه وتشجٌعه على ممارسة حقه فً 

ٌجعل هذه العرائض تعانً من مجموعة من االكراهات  الذيهذا  153تقدٌم العرائض،

ٌٌن والمجتمع المدنً والتحدٌات التً تجعلها محدودة وتصعب من مساهمة الفاعلٌن المدن

هذا الذي  بصرٌح العبارة: اتعتبر حق دستوري منصوص علٌه والتً ،لٌة المتمٌزةلهذه اآل

تقدٌم العرائض على المستوى الترابً  بآلٌاتثانً المعنون ال ثلٌه فً البحإسوؾ نتطرق 

                                                             
 .جماعً بزاكورةللمجلس ال المقدمة العرٌضة ،09رقم  ملحقالأنظر  - 150
  التالً:  محمد الراجً:" قانون العرائض والملتمسات ٌسجل حصٌلة هزٌلة" مقال منشور بالموقع االلكترونً 151
    www.hespres.com 2019ماي  19تارٌخ ب. 
لفائدة طلبة الفصل الخامس، السنة الجامعٌة  "،هويالتنظٌم الج -محاضرات فً مادة الجماعات الترابٌة"أحمد حظرانً،  -.152

 .77ص  ،2017/2018
 .64ص  ،مرجع سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" أحمد أشتٌوي، - 153

http://www.hespres.com/
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التحدٌات التً ٌعانً منها المجتمع المدنً  إلىسنفصل  ثحٌ بٌن التحدٌات و الرهانات،

 إلىوبعدها نتطرق  االول( مطلب)ال بصفة عامة فً التعامل مع هذه االلٌة التشاركٌة

لحق فً تقدٌم العرائض بشكل عملً جل تفعٌل اأي البدائل من أ الرهانات المستقبلٌة،

     وجدي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

اإلكراهات  :تقدٌم العرائض على المستوى الترابً الثانً: آلٌاتالمبحث 

 واألفاق

أن ٌجعل الفرد ٌتبوأ مكانة  حاولعند دراستنا للوثٌقة الدستورٌة ٌتبٌن لنا أن المشرع 

قوق دستورٌة ٌمكن أن ٌمارسها دون أٌة متمٌزة، وذلك ٌتبٌن لنا من خالل االعتراؾ له بح

وساطة أو توجٌه من أحد، خصوصا بعد أن ازداد وعً المواطن بالتعاطً مع الشإون 

اإلدارٌة والسٌاسٌة المحلٌة والوطنٌة، فتقدٌم العرائض وسٌلة عرفها ومارسها المؽاربة منذ 

ناك العرٌضة التً م، أٌضا ه1944زمن وهنا نذكر فقط عرٌضة المطالبة باالستقالل لسنة 

 1971تم تقدٌمها من طرؾ حزب االستقالل وحزب االتحاد الوطنً للقوات الشعبٌة سنة 

 .154للقصر الملكً بخصوص تدهور فً الحالة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة للبالد

للتنصٌص على هذا الحق المهم  139و  15لٌؤتً الدستور المؽربً الجدٌد فً فصل 

دٌم العرائض من اشتراك المواطنات والمواطنٌن فً اعداد السٌاسات وهو الحق فً تق

التشاركٌة التً تسمح لمختلؾ  الدٌموقراطٌةالعمومٌة، وهذا االشتراك هو ما ٌعبر عنه ب

الفاعلٌن كل حسب مجال تخصصه واشتؽاله بالمساهمة الفعالة من أجل اعداد وبلورة 

: " نإكد ضرورة توعٌة كل 156ب الملكً، حٌث جاء أٌضا فً الخطا155السٌاسات العمومٌة

ي ٌمر عبر مؽربً بؤن مصٌره ٌتوقؾ على مبادراته، وإقدامه على العمل الجماعً، الذ

المإهلة... تركٌزنا على بناء ثقافة المواطنة اإلٌجابٌة، بكل ما  تؤطٌره عن طرٌق الهٌآت

ج، بدل السلبٌة المنت -المبادر، والمشارك -عقلٌة المواطن الفاعل إلىتعنٌه من تحول 

، الذي ألقاه الملك: " ندعو 157وجاء أٌضا فً خطاب العرش ،واالنفطارٌة" والتواكلٌة

تحمل مسإولٌتهم، فً االستجابة للحاجٌات الٌومٌة الملحة  إلىالمنتخبٌن المحلٌٌن، 

 للمواطنٌن، من خالل برامج واقعٌة وهو ما ٌتطلب القرب منهم، وحسن تدبٌر شإونهم...".

                                                             
ن عام، الموسم قانوتخصص ـ لطلبة السداسً الخامس  "، محاضرات فً مادة السٌاسات العمومٌة"ــ عبد العالً الفٌاللً، 154

 .57، ص 2019\2018الجامعً 
 .78 ص ،2019\2018، الموسم الجامعً "المختصر الوجٌز فً المدخل لعلم السٌاسة"ــ عبد العالً الفٌاللً، 155
 .2005ــ خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة لتشرٌعٌة الرابعة للبرلمان أكتوبر 156
 .2009 ٌولٌوز 30خ ــ خطاب العرش بتار157ٌ
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رٌضة دورا مهما فً تحقٌق العدالة واالنصاؾ، وتقرٌب الرإى بٌن اإلدارة الع لعبت

شخصٌة وفردٌة حٌث تنشؤ خالٌا  شكاوىوالمرتفقٌن، وقد تكون عبارة عن مالحظات أو

تقدٌم عرائض فردٌة  إلىللتواصل داخل اإلدارات والمإسسات العمومٌة، وصوال 

صالح الخارجٌة مع انشاء مصلحة خاصة لإلدارات، والعماالت والمندوبٌات الجهوٌة، والم

للتتبع هذه العرائض، لنها فً الحقٌقة تشكل جزءا من الحلول البدٌلة لصناعة القرار 

العمومً، وأسلوب سلمً لممارسة الحرٌات والمشاركة فً الشؤن العام سواء الوطنً أو 

 .158للمحلً -الترابً 

، 2011الدستور الجدٌد لسنة  ااء بهعتبر من المستجدات التً جٌالحق فً تقدٌم العرائض ف

من  139وتم تكرٌسها فً القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة وذكر تماشٌا مع الفصل 

ن هذا الحق ٌعانً من مجموعة من االكراهات والمعٌقات إمنه،  146الدستور والفصل 

سنحاول أن  ، وبالتالًٌكتسً نوعا من الصعوبات أثناء ممارسته ه)المطلب األول(، تجعل

هذا الحق الدستوري  نشٌر إلى مجموعة من البدائل والرهانات المستقبلٌة من أجل ممارسة 

 بشكل متمٌز )المطلب الثانً(.

 المطلب األول: تحدٌات ومعٌقات تقدٌم العرائض على المستوى المحلً

كما قلنا سابقا، هذا  2011ٌولٌوز 29عرؾ المؽرب نظام العرائض مع إقرار دستور 

التشاركٌة أحد المرتكزات الرئٌسٌة التً ٌقوم علٌها نظامه  الدٌموقراطٌةلذي جعل من ا

مكانة الشرٌك فً صنع القرار العمومً،  إلىالدستوري، وعزز دور المواطن وارتقى به 

إن على المستوى الوطنً أو المحلً، من خالل مجموعة من االلٌات التشاركٌة المتنوعة 

ربة مع اآللٌات التشاركٌة المعمول بها فً مجموعة من الدول التً والمتقدمة، وهً جد متقا

 159ٌبرز فٌها دور المواطن فً تدبٌر الشؤن العام.

والحق فً تقدٌم العرائض على المستوى المحلً الترابً، ٌعرؾ مجموعة كبٌرة من   

اآللٌة  ن بمختلؾ اصنافهم ال ٌستؽلون هذهٌن المدنٌٌدٌات والمعٌقات التً تجعل الفاعلالتح

والمعٌقات  ،الدستورٌة المهمة، ومن هذه المعٌقات نجد، المعٌقات القانونٌة ) الفقرة األولى(
                                                             

  .58ص  ،مرجع سابق محاضرات فً مادة السٌاسات العمومٌة ، ،ـ عبد العالً الفٌاللً 158
 .16مرجع سابق، ص  ،"الدولٌة والتجارب المؽربٌة التجربة بٌن العرائض تقدٌم فً الحق" ـ رضا مقتدر،159
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ونجد أٌضا ضعؾ التكوٌن لمختلؾ فعالٌات المجتمع المدنً )الفقرة   ،الثقافٌة )الفقرة الثانٌة(

  .الثالثة(

 الفقرة األولى: المعٌقات القانونٌة

القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة للجماعات أن رٌر على تكاد تجمع كل الدراسات والتقا

الترابٌة لم تمكن الفاعل المدنً من شروط مواتٌة لتحفٌزه وتشجٌعه على ممارسة حقه فً 

، سواء فٌما ٌتعلق بالشروط وكٌفٌات إٌداع هذه العرٌضة وكذا مآل 160تقدٌم العرائض

 العرٌضة.

المدنً واألدوار الدستورٌة مخرجات الحوار الوطنً حول المجتمع  إلىبالرجوع 

حول دون التلقً ٌتماطل  أو عن أي تقصٌر ةعتبر السلطات العمومٌة مسإولت، 161الجدٌدة

القوانٌن فً تقدٌم  إلىالفعلً للعرائض أو معالجتها وفق الشروط المحددة، لكن بالرجوع 

فت إمكانٌة الطعن فً قرار رفض العرٌضة، زٌادة أع على العرائض، حٌث لم ٌنص فٌها

هذه القوانٌن الجهة المستقبلة للعرائض من أي مسإولٌة سواء تم التقصٌر أو التماطل بصدد 

، على أن 162ذلك نصت مخرجات هذا الحوار الوطنً إلىمعالجة هذه العرٌضة، باإلضافة 

السلطات العمومٌة ٌجب أن تعمل على توفٌر المعلومات حول مراحل تقدم معالجة العرائض 

تلؾ الوسائل المتاحة، وفً المقابل نجد المشرع لم ٌلزمها بذلك. كما نجد التً تتلقاها بمخ

ن العرائض من طرؾ ؤفً ش المداوالتأٌضا أن المشرع لم ٌنص على حق حضور 

استفراد المجالس المنتخبة فً تقرٌر مصٌر العرٌضة، وؼٌاب آلٌات  مقدمٌها، حٌث نجد

المواطنٌن والنسٌج الجمعوي، ٌمكن أن  راء ومقترحاتآلزامها بؤن تؤخذ بعٌن االعتبار إل

اإلهمال، بحٌث تصبح ذات طابع استشاري ال ؼٌر، ومحرومة من أي  إلىٌإدي بالعرائض 

منزلة الطلب البسٌط الذي ٌوضح للفحص واالستحسان من  إلىقوة تقرٌرٌة، ما ٌنزل بها 

                                                             
 .64ص  ،مرجع سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة"،ـ أحمد اشتٌوي160
الوزارة  ً للجنة الحوار الوطنً حول المجتمع المدنً واألدوار الدستورٌة الجدٌدة المتعلقة بؤحكام الدستور،ـ التقرٌر التركٌب161

  .39ص  ،2014 ،قات مع البرلمان والمجتمع المدنًالمكلفة بالعال
 .36، ص الدستور بؤحكام المتعلقة الجدٌدة الدستورٌة واألدوار المدنً المجتمع حول طنًالو الحوار للجنة التركٌبً التقرٌرـ 162
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ضرورة اشتراك  إلى، ونجد كل ذلك ٌخالؾ التوجٌهات الملكٌة الداعٌة 163قبل هذه المجالس

 .164المواطنٌن فً مختلؾ مراحل تنفٌذ المشارٌع المحلٌة

لقد كان من األحسن التخفٌؾ من هٌمنة اللجنة أو اللجان المختصة بدراسة العرائض، أو 

أجل طابع  هٌمنة مكتب المجلس على مستوى الترابً، وبالتالً كان من األحسن ومن من

مقدمً العرٌضة فً شخص وكٌلها أو الممثل  ىإلالزامً التنصٌص على إمكانٌة االستماع 

القانونً للجمعٌة المقدمة للعرٌضة، وهذا كله من أجل الوقوؾ ومعرفة الوضعٌات 

، وذلك تفادٌا ألخذ فكرة خاطئة 165والظروؾ المحٌطة بموضوع العرٌضة التً تم قبولها

 واقع العرائض.هذه اللجان أعمالها بعٌدا عن  تزاولمن أجل أن أٌضا على هذه العرٌضة  و

نجد أن فً حالة رفض العرٌضة  166،القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة إلىبالرجوع 

نصت القوانٌن التنظٌمٌة على مهلة طوٌلة ال مبرر لها، حٌث نجد ثالثة أشهر بالنسبة 

لرئٌس الجماعة وشهرٌن بالنسبة لرئٌسً مجلس الجهة والرفض منطقٌا ال ٌستدعً كل هذه 

 .المدة

المعٌقات القانونٌة أٌضا عدد الموقعٌن، بحٌث نجد المشرع المؽربً فً القوانٌن  من 

التنظٌمٌة اشترط عدد مبالػ فٌه من الموقعٌن رؼم أن المؽرب ٌعٌش أول تجربة له 

جمع هذا الكم  عنعاجزون  اٌبقوبخصوص هذه اآللٌة المهمة والمتمٌزة، ألن المواطنون 

ضعؾ المشاركة الفعالة من طرؾ فعالٌات المجتمع  أمام الهائل من التوقٌعات، خصوصا

 المدنً، أما فٌها ٌخص الشروط الخاصة بالجمعٌات فتبقى معقولة ومنطقٌة.

                                                             
 .62، ص مرجع سابق ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" ،ـ أحمد اشتٌوي163
 .2006دجنبر  12، بتارٌخ طنٌة للجماعات الترابٌةقاءات الوـ راجع بهذا الخصوص الخطاب الملكً السامً بمناسبة افتتاح الل164
بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة  64114ـ راجع رأي المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بخصوص مشروع القانون التنظٌمً رقم 165

فً تقدٌم  بتحدٌد شروط وكٌفٌات ممارسة الحق 44114الحق فً تقدٌم الملتمسات فً مجال التشرٌع ومشروع القانون التنظٌمً رقم

 .27ـ26العرائض إلى السلطات العمومٌة ، ص 
 ـالقوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة هً :166

  ؛111114القانون التنظٌمً المتعلق بالجهات رم  
  ؛112114القانون التنظٌمً المتعلق بالعماالت و االقالٌم رقم 
  113.14القانون التنظٌمً المتعلق بالجماعات والمقاطعات رقم. 
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من الحق فً تقدٌم العرائض وهذا نجد أٌضا أن المشرع المؽربً حرم فئة األجانب 

مواطنٌن ٌمتع األجانب بالحرٌات نفسها التً أعطاها لل الذي 167،مع الدستور ىفتناٌ

 .المؽاربة بما فٌها المشاركة فً االنتخابات المحلٌة

نجد المشرع لم ٌنص على التوقٌع االلكترونً للعرائض رؼم التطور التكنولوجً الهائل، 

 والذي سٌسهل ال محالة مشاركة كبٌرة فً هذه االلٌة.

ٌطرح ضة إن شرط التسجٌل فً اللوائح االنتخابٌة من أجل ممارسة الحق فً تقدٌم العرٌ

ً فئة كبٌرة وعرٌضة من الساكنة صٌن السٌاسٌٌن حول هذه النقطة وٌقنقاش بٌن الفاعل

فضلت عدم الخوض فً العملٌة االنتخابٌة )العزوؾ السٌاسً( برمتها من جهة وٌكشؾ عن 

 .168التمثٌلٌة من جهة أخرى الدٌموقراطٌةأزمة 

اؼفال المعٌقات الثقافٌة التً فرؼم مجموعة من المعٌقات والتحدٌات القانونٌة ال ٌمكن 

تحد من المشاركة الفعالة لفعالٌات المجتمع المدنً فً الحق الدستوري المكفول 

 والمنصوص علٌه بشكل صرٌح ومباشر، فما هً المعٌقات الثقافٌة فً تقدٌم العرائض؟

 الفقرة الثانٌة: المعٌقات الثقافٌة

تنظٌم مشاركة الناس فً تقرٌر فً تفعٌل و امهم اأصبح ٌلعب المجتمع المدنً دور

مصٌرهم، وكذا مواجهة السٌاسات العمومٌة التً تإثر فً معٌشتهم وتزٌد من مشاكلهم، وما 

ٌقوم به من دور مهم فً نشر ثقافة المبادرة الذاتٌة واالعالء من شؤن الوطن والمساهمة 

نخب حكرا على ال كونبفعالٌة فً تحقٌق التحوالت الكبرى للمجتمعات حتى ال ت

 .169الحاكمة

                                                             
: ")... ٌتمتع األجانب بالحرٌات األساسٌة المعترؾ بها للمواطنٌن والمواطنات  على 2011من الدستور الجدٌد  30ـ ٌنص الفصل 167

المؽاربة ،وفق القانون ،وٌمكن لألجانب المقٌمٌن بالمؽرب ،المشاركة فً االنتخابات المحلٌة ،بمقتضى القانون أو تطبٌقات التفاقٌات 

 .3606، ص 5964لمعاملة بالمثل ...("، الجرٌدة الرسمٌة عدد ا تدولٌة أو ممارسا
 .106، ص مرجع سابق ،"الترابٌة بالجماعات والتشاور للحوار التشاركٌة اآللٌات" ،ـ  ٌوسؾ الكهل168
 .128، ص سابق مرجع ،"الترابٌة بالجماعات والتشاور للحوار التشاركٌة اآللٌات" الكهل، ٌوسؾـ 169
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ٌضمن الدستور الجدٌد الحقوق والحرٌات الفردٌة والجماعٌة وتعزٌز الثقة بٌن الحاكمٌن 

التشاركٌة التً تجعل المواطن أساس  الدٌموقراطٌةوالمحكومٌن وذلك كله عبر ترسٌخ قٌم 

 .170ٌات هذا الفعللوأي فعل مجتمعً، وٌؤتً تدبٌر الشؤن العام المحلً على رأس أو

الثقافة لدى المواطنات والمواطنون عائقا لمشاركتهم فً تسٌٌر شإونهم  ٌشكل ضعؾ

كون المشاركة ال تمارس فقط عن طرٌق إجراءات قانونٌة، وإنما تستوجب كذلك توفر 

عن  فكرة معارؾ ومإهالت خاصة فً المشاركٌن، بحٌث أن ؼالبٌة األفراد ال ٌملكون أدنى

بل وأكثر من ذلك هناك العدٌد من األفراد ال  القواعد والمقتضٌات والقوانٌن السائدة،

، إذا فكٌؾ ٌمكن تصور ممارسة حق تقدٌم 171ٌعرفون الحقوق والحرٌات التً ٌتمتعون بها

 العرائض من طرؾ فعالٌات المجتمع المدنً؟

عن إعطاء الحق للمواطنٌن فً تقدٌم العرائض ٌتطلب الوعً التام بؤهمٌته، انطالقا من 

المتعلقة بعمل جمعٌات المجتمع المدنً حتى تستطٌع مساٌرة بعض المشاكل  تجاوز

، فهذه اآللٌة تتطلب لتفعٌلها قدرا من المستوى التعلٌمً ومن 172المقتضٌات الدستورٌة

هذا الشؤن، ٌجعل فً دهور وضع الجمعٌات المعول علٌها ت إلىالثقافة السٌاسة باإلضافة 

التشاركٌة  الدٌموقراطٌةح عبر آلٌات منها هً نفسها موضوعا لإلصالح ال رافعة لإلصال

 .173بصفة عامة

عراقٌل لن ال ٌعٌرون للمشاركة المواطنة أي اهتمام وذلك راجع ٌاؼلبٌة المواطن ٌبقى

ثقافٌة من جهة وضعؾ المجال القانونً من جهة أخرى، نعم هناك ترسانة قوٌة وقوانٌن 

أن المواطن لٌس له  إلى ضافةجدا، باإل ان تنزٌلها على أرض الواقع ٌبقى صعبأ إالعدٌدة 

فً المشاركة عبر  االمساهمة فً الشؤن العام المحلً حٌث ٌبقى دوره محصوربأدنى اهتمام 

االنتخابات وفقط، ونجد مشكل آخر وهو قلة كفاءة المسإولٌن ورإساء الجمعٌات وقلة رؼبة 

                                                             
 .110ص  ،مرجع سابق، "العرائض تقدٌم آلٌة خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ،لًـ سعٌدة أٌت عبد العا170
  .73، ص مرجع سابق ،"الجزائري القانون فً التشاركٌة الدٌمقراطٌة تكرٌس" ـ طمٌن وحٌدة وبوخزار كنزة،171
  .61مرجع سابق، ص  ،"المحلً العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع" ،بد الحمانـ  بركة ع172
 .103مرجع سابق ، ص  ،"العرائض آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة"ـ  أحمد اشتٌوي ،173
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لعكس من ذلك ، على ا174جل بلورة السٌاسات العمومٌةأهإالء فً المشاركة مع الناخب من 

 ة أو لخذمة أجندة سٌاسٌة ما.صالعمل الجمعوي ألؼراض شخصٌة خا ٌؤخذونهم 

هذا فٌما ٌخص المعٌقات الثقافٌة، فماذا عن مشكل ضعؾ التكوٌن لمختلؾ فعالٌات 

صعوبة االستفادة وممارسة الحق فً تقدٌم  إلىالمجتمع المدنً؟ الذي ال محالة ٌإدي 

 العرائض.

 عف للتكوٌن لمختلف فعالٌات المجتمع المدنًالفقرة الثالثة: ض

لعل أبرزها ما ٌحد من المشاركة الفعالة للمواطنٌن فً ممارسة الحق فً تقدٌم 

العرائض هو قلة التكوٌن فً هذا المجال، خصوصا أن هذه اآللٌة جدٌدة سواء فً الدستور 

 أو فً القوانٌن التنظٌمٌة.

، ٌشكل ضمانة والتشاوربٌر التشاركً وآلٌات الحوار تفعٌل التقنٌات الجدٌدة للتد محاولةإن 

حقٌقٌة فً تدبٌر أفضل ومتمٌز للشؤن العام الترابً، وهذا الوضع ٌتطلب أساسا أال تكون 

الجماعات منعزلة ومنؽلقة على نفسها بل ٌجب أن تكون منفتحة على محٌطها، وال ٌتحقق 

، حٌث 175مختلؾ الفاعلٌن الترابٌٌن هذا التواصل بدون تواصل مع الرأي العام الترابً ومع

ن هناك ؼٌاب التكوٌن لجمعٌات المجتمع المدنً باعتباره احد أهم االكراهات أمام تفعٌل أ

ذلك " العقلٌة السائدة لدى المنتخبٌن تحول دون تفعٌل الحق فً  إلىتقدٌم العرائض زٌادة 

. 176فً المٌدان السٌاسً تقدٌم العرائض" ألنهم ٌتخوفون من االستثمار الجمعوي لهذا الحق

وبصفة عامة نجد ضعؾ توفر الفاعل الجمعوي على خبرات وكفاءات ذات تكوٌنً قانونً، 

أداء المهام  هم فًتمع المدنً لتكوٌن قانونً ٌساعدومن ثم تفتقر معظم مإسسات المج

 .177المطلوبة على الوجه األسلم خصوصا فً مجال تقدٌم العرائض وملتمسات التشرٌع

                                                             
  .79، ص مرجع سابق ،"الجزائري القانون فً كٌةالتشار الدٌمقراطٌة تكرٌس" ،وحٌدة و بوخزا كنزة ـ  طمٌن174
 .132، ص مرجع سابق ،"الترابٌة بالجماعات والتشاور للحوار التشاركٌة اآللٌات" ،ـ ٌوسؾ الكهل175
 .https://la kome2مقال نشر بموقع "لكم" "بالمؽرب"، ٌعرقالن تفعٌل الحق فً تقدٌم العرائض ـ  "الوساطة وؼٌاب التكوٌن176

Com/drait-humain ، 2019ٌناٌر  30 بتارٌخ.   
 ال منشور عبر الموقع اإللكترونًمقنً فً تقٌٌم السٌاسات العمومٌة "،ـ  بن الشرٌؾ موالي محمد ، "أي دور للمجتمع المد177

 .mahttps://tanmia. 

https://tanmia/
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، هذا الذي نجده شبه ؼائب من طرؾ امهم االً نستخلص أن التكوٌن ٌلعب دوروبالت   

فً اعداد برامج من أجل تقوٌة قدرات  اضعفالتً تعانً  مجالس الجماعات الترابٌة،

التشاركٌة بصفة عامة وفً آلٌات تقدٌم العرائض بصفة  الدٌموقراطٌةالجمعٌات فً مجال 

 ةتعددة وتكوٌنات عدٌدة من طرؾ الوزارة المنتدبخاصة، على العكس من ذلك نجد برامج م

 لدى رئٌس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع المدنً.

هذه مجموعة من العوائق والتحدٌات التً تعانً منها آلٌات تقدٌم العرائض بصفة  ،ختاما   

ضعؾ التكوٌن الذي  إلى عامة، فٌها ما ٌتعلق بالمعٌقات القانونٌة والمعٌقات الثقافٌة إضافة

هذه التحدٌات التً  لتجاوزتعانً منه فعالٌات المجتمع المدنً، بالتالً ما هً السبل والطرق 

تعانً منها آلٌات تقدٌم العرائض، وذلك من أجل استؽالل الحق فً تقدٌم العرائض من 

ومع  طرؾ المجتمع المدنً بشكل متمٌز ٌتماشى مع روح الدستور والقوانٌن التنظٌمٌة

 متطلبات المواطنات والمواطنٌن وجمعٌات المجتمع المدنً.

 المطلب الثانً: تقدٌم العرائض المحلٌة والرهانات المستقبلٌة

تقدٌم العرائض على المستوى الترابً ٌكتسً قٌمة مهمة فً اشتراك المواطنات  ٌعتبر

حتى ٌتم جعل والمواطنٌن والجمعٌات فً اعداد وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات العمومٌة، و

التشاركٌة فإنه ٌجب  الدٌموقراطٌةالعرٌضة كوسٌلة لتفعٌل مقتضٌات الدستور المتعلقة بهذه 

 إلىالسلطات العمومٌة و إلىتختزل وظٌفتها فً كونها مجرد تظلم ٌقدمه المواطنون  اال

شاركة مستوى آلٌة اقتراحٌة من شؤنها تفعٌل م إلىالمجالس المحلٌة، إنما ٌنبؽً االرتقاء بها 

 178المواطنٌن فً إعداد وتنفٌذ وتقٌٌم السٌاسات العمومٌة.

الماضٌة على مجموعة من االكراهات والمعٌقات والتحدٌات التً  اتفبعد حدٌثنا فً الفقر   

فً هذا  سنحاولتعانً منها العرٌضة سواء فً إطارها القانونً وكذا االكراه الثقافً، 

جل تفعٌل الحق فً تقدٌم العرائض على أن الحدٌث عن الرهانات والبدائل مالطلب 

ضرورة تشجٌع المجتمع المدنً على المشاركة  إلىالمستوى الترابً، ومن خالله سنتطرق 

                                                             
 ،2011عٌة و العرائض على ضوء الدستور المؽربً لسنة منهجٌة عمل المجتمع المدنً مع الملتمسات التشرٌ "،ـ ٌوسؾ حموم178ً

 السنة ،21، العدد نى بالشإون القانونٌة و القضائٌة، دورٌة محكمة تصدر عن هٌئة علمٌة متخصصة وتعمقال منشور بمجلة الحقوق

 .71، ص 2019
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مجموعة من المقترحات  إلى (الفقرة الثانٌة)األولى(، وبعدها سٌتم التطرق فً الفعالة )الفقرة

 معٌقات تقدٌم العرائض. لتجاوز

 جتمع المدنً على المشاركة الفعالةالفقرة األولى: تشجٌع الم

عموما ٌمكن القول إن حضور المجتمع المدنً فً بلورة واعداد السٌاسات 

وبالتالً ٌجب  179مزٌد من المؤسسة والتفعٌل إلىالعمومٌة الزال فً أول خطواته وٌحتاج 

على الجمٌع االنخراط من أجل توعٌة المجتمع المدنً للمساهمة فً تدبٌر الشؤن العام 

ولها القانون. هكذا نجد توافر خالتشاركٌة التً  الدٌموقراطٌةلمحلً، وذلك عبر آلٌات ا

مجموعة من الممكنات القانونٌة لدى المجالس الجماعٌة لتنمٌة الفعل التشاركً للمواطنٌن، 

وذلك بالقٌام بجمٌع أشكال التعبئة االجتماعٌة واإلعالمٌة والتواصلٌة، التً ٌمكن أن تتوجد 

كمرحلة تعاقدٌة تصب فً رسم معالم السٌاسة العمومٌة  والتعاونة للشراكة باتفاقٌ

 .180المحلٌة

وبالتالً اآللٌات التشاركٌة تعتبر ضمانة حقٌقٌة للمواطنٌن فً حالة اشتؽال تواجدها 

واستخدامها فٌما ٌحقق الصالح العام والتنمٌة المحلٌة، وبذلك تكون تلك اآللٌات مكسبا 

وراء تبنً المقاربة التشاركٌة والتدخل المباشر لتحقٌق التنمٌة الترابٌة للرهان والطموح من 

خاصة آلٌة تقدٌم العرائض التً تلعب أدوارا مهمة وفعالة خصوصا إذا تم تفعٌلها بشكل 

جدي على المستوى الواقعً سواء من خالل وعً المواطن واعتمادها وكذا تقبل المجالس 

قتضً تؤطٌرها القانونً فً مسار تقدٌم هذه العرٌضة  المنتخبة لتواجدها األمر الذي  ٌ

 181.انطالقا من تقدٌمها وتتبع مسارها ومآلها

من منه على أن  12الدستور تجده نص فً الفقرة الثانٌة من الفصل  إلىوبالرجوع 

تساهم الجمعٌات المهتمة فً قضاٌا الشؤن العام، والمنظمات ؼٌر الحكومٌة فً إطار 

اركٌة فً إعداد القرارات ومشارع لدى المإسسات المنتخبة والسلطة التش الدٌموقراطٌة

                                                             
 ل منشور عبر الموقع اإللكترونً:، مقا""أي دور المجتمع المدنً فً تقٌٌم السٌاسات العمومٌة بن الشرٌؾ موالي محمد،  -179

.https://www.tanmia.ma   
 .98مرجع سابق، ص  ،"التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة"هشام شطو،  -180
 .120، ص مرجع سابق "لعرائضا تقدٌم آلٌة خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌموقراطٌة" ،سعٌدة اٌت عبد العالً  -181

 

https://www/
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تعمل السلطات العمومٌة على إحداث هٌئة  أنه أكدت على 13العمومٌة كما نجد المادة 

 182قصد اشتراك مختلؾ الفاعلٌن االجتماعٌٌن فً إعداد السٌاسات العمومٌة. للتشاور

ضرورة اشتراك فعالٌات المجتمع  نهناك مجموعة من الفصول األخرى التً تتحدث ع

المدنً فً بلورة السٌاسات العمومٌة، حٌث فً ؼٌاب التكوٌن القانونً، ال ٌمكن ممارسة 

الحق بشكل متمٌز ومناسب، وبالتالً ٌجب على المجالس الترابٌة وجمعٌات المجتمع المدنً 

ض وعلى أهمٌتها وكل الفاعلٌن المهتمٌن بتؤطٌر المواطنٌن وتوعٌتهم بآلٌة تقدٌم العرائ

 وقوتها االقتراحٌة من أجل مشاركة فعالة وكبٌرة من مختلؾ الساكنة.

 وز معٌقات تقدٌم العرائضاالفقرة الثانٌة: مقترحات لتج

جعل آلٌة تقدٌم العرٌضة وسٌلة لتفعٌل مقتضٌات الدستور المتعلقة  إلىسعٌا 

والمواطنات وجمعٌات التشاركٌة، ومن أجل مشاركة كبٌرة للمواطنٌن  الدٌموقراطٌةب

المجتمع المدنً نقترح مجموعة المقترحات التً تعانً منها آلٌات تقدٌم العرائض سواء 

كانت معٌقات وتحدٌات فً اإلطار القانونً أو فً اإلطار الثقافً للمجتمع المدنً، وهً 

 كالتالً:

 183التوصٌات المتعلقة بالعرٌضة فقد اقتضت ما ٌلً: إلىبالرجوع 

ة حرة ومسإولة للحق فً تقدٌم العرائض، فقد اقتضت األرضٌة لضمان ممارس -1

 القانونٌة حقوقا لمقدمً العرائض:

 الحماٌة من كل مضاٌقة بمناسبة تقدٌم العرائض؛ 

 الحصول على دعم مواطنٌن أو أجانب مقٌمٌن فوق التراب الوطنً بصفة شرعٌة؛ 

 ة؛السلطات المعنٌة بتؤمٌن التتبع ومعالجة موضوع العرٌض إلزام 

 

 

                                                             
مقال منشور بالموقع اإللكترونً  "أي دور المجتمع المدنً فً إعداد السٌاسات والبرامج الجهوٌة للتنمٌة "، ،المهدي الكٌرع  -182

  .2017، دجنبر www.sahara.scop.ma"الصحراء سكوب 
كٌبً للحوار الوطنً حول المجتمع المدنً واألدوار الدستورٌة الجدٌدة، الوزارة المكلفة بالعالقات مع التر راجع التقرٌر  -183

     .55-56، ص2014أبرٌل  ،البرلمان والمجتمع المدنً

http://www.sahara.scop.ma/
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 فٌما ٌتعلق بالمسار المسطري، فقد تم ضبطه على النحو التالً: -2

 السماح بتحرٌر العرٌضة بإحدى اللؽتٌن العربٌة أو االمازٌؽٌة أو بهما معا 

  إمكانٌة ارفاق العرٌضة بالئحة تضم توقٌعات المدعمٌن من بٌن المواطنٌن

 ً؛المؽاربة أو األجانب المقٌمٌن بصفة شرعٌة فوق التراب الوطن

  التوقٌعات بالنسبة لمقدمً ومدعمً العرائض إلجراءات تصحٌح  إخضاعٌتم

 االمضاء لدى السلطات اإلدارٌة المختصة؛

 .جواز اعتماد التوقٌع االلكترونً طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل 

من الدستور، الذي ٌمنح المواطنٌن  139"وتؤسٌسا على روح وفلسفة الفصل 

مجالس الجهات والجماعات الترابٌة  إلىالحق فً تقدٌم العرائض  والمواطنات والجمعٌات،

نامٌة الدولٌة لتعزٌز مشاركة المواطنات ٌدالاألخرى، وتماشٌا مع انخراط المملكة فً 

والمواطنٌن فً اتخاذ القرار، خاصة من خالل ما أفردته خطة التنمٌة المستدامة لسنة 

عات مسالمة ال التشجٌع على إقامة مجتم إلىم خالل هدفها السادس عشر والرامً  2030

العدالة،  إلىجل تحقٌق التنمٌة المستدامة وإتاحة إمكانٌة وصول الجمٌع أٌهمش فٌها أحد من 

وبناء مإسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجمٌع على جمٌع المستوٌات، على اعتبار 

فً االنتقال بالثقافة المواطنة،  التشاركٌة، المساهمة الدٌموقراطٌةأن من شؤن تعزٌز آلٌات 

ثقافة المشاركة المدنٌة، وفسح المجال أمام  إلىوالوعً الجمعً، من ثقافة االحتجاج 

 .184المواطنٌن قصد المساهمة فً اتخاذ القرارات ومساءلة المسإولٌن عنها

التشاركٌة التً قام بها مجلس المستشارٌن أفرزت لنا  الدٌموقراطٌةوالدراسة حول  

التشاركٌة،  الدٌموقراطٌةحات لتعدٌل بعض المقتضٌات القانونٌة المعلقة أساسا بآلٌات مقتر

 حٌث نجد مقترحات تتعلق بآلٌات تقدٌم العرائض على مستوى الجماعات الترابٌة أٌضا:

 185المتعلق بالجهات؛ 111.14مقترح قانون تنظٌمً بتعدٌل القانون التنظٌمً رقم  -

 

                                                             
لشإون طٌة التشاركٌة، المملكة المؽربٌة، البرلمان ـ مجلس المستشارٌن منشورات مركز الدراسات والبحوث فً اآلٌات الدٌمقرا -184

 .17البرلمانٌة، ص
 .14 أنظر الملحق رقم  -185
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المتعلق بالعماالت  112.14القانون التنظٌمً رقم مقترح قانون تنظٌمً بتعدٌل  -

 186؛واالقالٌم

 187،المتعلق بالجماعات 113.14مقترح قانون تنظٌمً بتعدٌل القانون التنظٌمً رقم  -

وزٌادة على ذلك نقترح مجموعة من المقترحات المنطقٌة من أجل ممارسة للحق فً تقدٌم 

 ات المجتمع المدنً:العرائض على المستوى الترابً بشكل سهل وسلس لفعالٌ

  ًٌجب تخفٌض عدد الموقعٌن على العرٌضة، ألن هذه اآللٌة التشاركٌة تبقى جدٌدة ف

 التجربة المؽربٌة؛

 حذؾ شرط التسجٌل فً اللوائح االنتخابٌة؛ 

 لموقعون على العرٌضة حذؾ شرط ضرورة ارفاق نسخ من البطاقة الوطنٌة لكون ا

 على حدة وعنوان السكنى لكل موقع علٌها.هم ورقم البطاقة الوطنٌة ائٌكتبون أسم

  حذؾ عدد المنخرطٌن فً الجمعٌة المقدمة للعرٌضة على مستوى العماالت

 واالقالٌم.

االكراهات والمعٌقات التً تعانً  لتجاوزهذا بصفة عامة بعض المقترحات المنطقٌة 

 منها الٌات تقدٌم العرائض على المستوى المحلً.

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .15 أنظر الملحق رقم -186
   .16 أنظر الملحق رقم -187
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 نً:الفصل الثا الصةخ

جاءت القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة وكرست الحق فً تقدٌم العرائض فً 

 139شى مع روح الدستور خصوصا الفصل االتشاركٌة، وذلك ٌتم الدٌموقراطٌة إطار

منه، فالعرٌضة آلٌة تشاركٌة تجعل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات فً قلب العملٌة 

العمومٌة، وهذا ما ٌجعل المواطن بصفة عامة شرٌكا التدبٌرٌة وفً بلورة السٌاسات 

 التشاركٌة. الدٌموقراطٌةأساسٌا وفاعال حقٌقٌا فً تحقٌق 

ن االشكال الذي تعانً منها القوانٌن التنظٌمٌة للجماعات الترابٌة هو التنزٌل إ

التشاركٌة بآلٌاتها التشاركٌة،  الدٌموقراطٌةالحقٌقً لها، خصوصا ما ٌتعلق بمقتضٌات 

فآلٌة تقدٌم العرائض خصص لها المشرع مجموعة من المواد فً مختلؾ قوانٌن 

الجماعات الترابٌة، وذلك تؤكٌدا وترسٌخا للتنصٌص الدستوري علٌها، إال أن هذه المواد 

الحق، كما نجذ  ذاٌز وتشجٌع الفاعلٌن على ممارسة هوالمقتضٌات لم تكن مواتٌة لتحف

دون ممارسة هذه اآللٌة بشكل جٌد، حول الثقافٌة تمجموعة من االكراهات والتحدٌات 

 زٌادة على ضعؾ التكوٌن لدى المواطنٌن والمجتمع المدنً.

وز امن تج البدبشكل ٌعطً نتائج فعالة وبالتالً فلممارسة الحق فً تقدٌم العرائض 

عائق المشاركة المواطنة لدى المجتمع المدنً كما ٌجب على المشرع إدخال تعدٌالت 

التً تزٌد من صعوبة ممارسة هذا الحق مجحفة موعة من الشروط العلى مج

 المنصوص علٌه دستورٌا.
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 خاتمة:

وذلك  ،2011ٌد فً الدستور المؽربً لسنة مقراطٌة التشاركٌة كمفهوم جدٌالدجاءت 

ا مقراطٌة التً جاءت أٌضٌالدهذه الحاجز بٌن المنتخبٌن والمواطنٌن، الهوة و جل كسرمن أ

ومتتبعٌن للشؤن العام الذي ٌجعل من المواطنٌن مراقبٌن وللدٌمقراطٌة التمثٌلٌة، كمراقبة 

ات العمومٌة الترابٌة بصفة سبلورة السٌاد وٌتنفالحق فً إعداد و إلىباإلضافة بصفة عامة، 

تور فهً عبارة عن حقوق دستورٌة مقراطٌة التشاركٌة التً أقرها الدسٌدالخاصة، بالتالً ف

 .المساهمة فً صنع القرار العمومً ً قوة كبٌرة من أجلتكتس ،وقانونٌة

لقد نص المشرع المؽربً على العدٌد من اآللٌات التشاركٌة و ذلك فً إطار تفعٌل 

ذلك من أجل أن ٌساهم الجمٌع من منتخبٌن ومواطنٌن مقراطٌة التشاركٌة المحلٌة وٌالدحقٌقة 

فً تدبٌر الشؤن العام المحلً وفً  وجمعٌات المجتمع المدنً ومختلؾ الفاعلٌن الرسمٌٌن

 مقدمة هذه اآللٌات تقدٌم العرائض والتً قمنا بدراستها فً البحث .

وخصصت لهذه اآللٌة  ،بالتالً جاءت القوانٌن التنظٌمٌة الجدٌدة للجماعات الترابٌة

مجموعة من المقتضٌات والمواد ما جعلنا نتؤكد أن المشرع أعطى أهمٌة كبرى لهذه اآللٌة 

حٌث عملت هذه المقتضٌات  ،الجدٌد تكرٌس ما جاء به الدستور أجل من تشاركٌة و أٌضاال

 ٌات ابداعها.على تعرٌؾ معنى العرٌضة وكذا تحدٌد شروط واجراءات تقدٌمها وكٌف

على الحق فً  التً نصت، رؼم مجموعة من المقتضٌات والمواد وٌبقى المشكل الكبٌر 

هذه المواد جاءت ضد تمكٌن الفاعل المدنً من  تقدٌم العرائض، نجد أن مجموعة من

شروط مناسبة من أجل تشجٌعه على ممارسة حق تقدٌم العرائض، زٌادة على الضعؾ 

بد من توفر معارٌؾ ومإهالت الثقافً لدى المواطنٌن فً مجال تقدٌم العرائض، حٌث ال

 إلى باإلضافةالسائدة بالقواعد القانونٌة  فكرة خاصة ألن ؼالبٌة المواطنٌن ال ٌملكون ادنى

 قلة التكوٌن فً هذه اآللٌة الجدٌدة.
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 188وهً كالتالً: االستنتاجاتوالتوصٌات نخرج بمجموعة من ختاما، 

ـ وضع سٌاسة تواصل مستمرة اتجاه الساكنة من أجل إخبارها بالمشارٌع المبرمجة حتى 

 ٌتسنى لها االطالع علٌها وتجنب تقدٌم عرائض ال فائدة منها؛

س المنتخبٌن والموظفٌن حول الدٌمقراطٌة التشاركٌة والرفع لدى المواطنات ـ تحسٌ

والمواطنٌن والجمعٌات من درجة فهم المقتضٌات المتعلقة بممارسة الحق فً تقدٌم 

 ائض من خالل مختلؾ وسائل التواصل؛العر

داد التفاعل بشكل إٌجابً مع المواطنات والمواطنٌن وجمعٌات المجتمع المدنً خالل إع ـ

بشكل مباشر ودقٌق عن رأٌهم  التعبٌرلهم برنامج عمل الجماعة او الجهة بما ٌسمح 

 واهتماماتهم؛

 : رأسها وعلى العرائض، ٌمتقد حق ممارسة بتسهٌل الكفٌلة لٌاتاآلو التدابٌر اتخاذ لبد من   

  بالوثائق العرٌضة ملؾ استكمال إمكانٌة وفتح العرائض تلقً فً رونةملا اعتماد ـ

 ؛طلوبةملا رفقةملا

  هناك تكن لم إذا التطبٌقً رسومملا علٌها ٌنص التً رفقةملا بالوثائق كتفاءالا ـ

 ؛أخرى وثائق لطلب ملحة ضرورة

  فً لهم ودعوتهم تطرحها التً واضٌعملا حول العرائض مقدمً مع وارحلا فتح ـ

 ؛حولها جلسملا سٌتداول التً الدورة بحضور قبولها حال

  علوماتملا لنشر خصصةملا كترونٌةاالل نصةملا وظائؾ و مواصفات ٌددحتو إحداث ـ

  توفر حالة فًو مكانالا حدود فً بها تعلقةملا جراءاتاالو ودعةملا بالعرائض صةالخا

 . الهدؾ هذا بتحقٌق الكفٌلة الوسائل

                                                             
 .72-71، ص 2018 سنة الترابٌة، للجماعات العامة المدٌرٌة الداخلٌة، وزارة الجماعات، المستوى على العرائض تدبٌر مساطر دلٌل 
188  
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 وتنظٌمٌة قانونٌة ترسانة على ٌتوفر  2011 دستور منذ المؽرب أن على نإكد أن ٌمكن

 العٌوب من مجموعة رؼم التشاركٌة، الدٌمقراطٌة لممارسة األولى اللبنات إرساء من نتمك

 الباحثٌن على وجب المؽرب فً جدٌدة كتجربة العرائض تقدٌم فً الحق أن نجد. والنقائص

 فً السباقة الدولٌة التجارب من واألخذ اآللٌة بهذه الخاصة الدراسات من بمجموعة القٌام

 .   الترابٌة بالتنمٌة المهتمٌن الفاعلٌن جمٌع من بدعم وذلك المجال هذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 الئحة المصادر والمراجع

  الكتب اللغة العربٌة 

 لفائدة  ،"الجهوي التنظٌم -الترابٌة الجماعات مادة فً محاضرات" حظرانً، أحمد 

 .2017/2018 الجامعٌة السنة الخامس، الفصل طلبة

 والممارسة النظري االطار بٌن التشاركٌة ٌموقراطٌةالد" محمد، موالي بنشرٌؾ 

 .2015/1436 األولى الطبعة كرافٌك، الراشٌدٌة مطبعة ،"الواقعٌة

 للنشر  الشروق دار ،"االجتماعٌة العلوم فً وتطبٌقاته العلمً المنهج" ابراش، ابراهٌم 
 .2009 االولى العربٌة الطبعة والتوزٌع،

  ،رائض بٌن التجربة المؽربٌة والتجارب الدولٌةالحق فً تقدٌم الع"رضا مقتدر" ،
 .2018مطبعة  شمس برٌنت، الطبعة االولى 

 2017 طبعة الرباط، األمنٌة مطبعة ،"الترابٌة الجماعات قانون" جفري، سعٌد. 

 للطباعة ؼرٌب دار ،"السٌاسة المشاركة سٌكولوجٌة" الوهاب، عبد محمد طارق 

 .1999 مصر -القاهرة والتوزٌع، والنشر

 السداسً لطلبة  ،"العمومٌة السٌاسات مادة فً محاضرات" الفٌاللً، العالً عبد 

 .2019\2018 الجامعً الموسم عام، قانون ـ الخامس

 الجامعً الموسم ،"السٌاسة لعلم المدخل فً الوجٌز المختصر" الفٌاللً، العالً عبد 

2018\2019. 

 النمٌر دار ،"القانونٌة العلوم فً العلمً البحث منهجٌة" العسكري، هللا عبد عبود :

 .2004 الثانٌة الطبعة دمشق،

 الخلٌج مطبعة ،"اآللٌات ـ النشؤة ـ المفهوم: التشاركٌة الدٌموقراطٌة" الندوي، محسن 

 .2018 األولى الطبعة تطوان، الثانً، الحسن شارع 152 العربً،

 المدنً، مجتمعوال البرلمان مع بالعالقات المكلفة الوزارة المؽربٌة، المملكة 

 ،tory design الطباعة بالمؽرب، الجمعوٌة للحٌاة والتنظٌمٌة القانونٌة المنظومة"

 .2015 دجنبر
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 الجامعٌة األطروحات و الرسائل 

 آلٌة فً دراسة واإلكراهات الرهان بالمؽرب، التشاركٌة الدٌمقراطٌة" اشتٌوي، أحمد 

 القاضً جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل رسالة ،"العرائض تقدٌم

 الجامعٌة السنة مراكش، – االجتماعٌة و واالقتصادٌة القانونٌة العلوم كلٌة عٌاض،

2017/2018. 

 لنٌل رسالة ،"المحلً العمومً القرار وصناعة المدنً المجتمع" الرحمان، عبد بركة 
 القانونٌة العلوم كلٌة  األول، الحسن جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة

 .2016/2017 الجامعٌة السنة سطات، - واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 على العمومٌة السٌاسات وبلورة إعداد فً المدنً المجتمع مساهمة"  مساوي، جواد 

 فً الماستر شهادة لنٌل رسالة ،("أنمودجا الجمعوي الفضاء" ) 2011 دستور ضوء

 - واالجتماعٌة واالقتصادٌة القانونٌة علومال كلٌة  األول، الحسن جامعة العام، القانون

 .2016/2017 الجامعٌة السنة سطات،

 تقدٌم آلٌة خالل من المحلٌة التشاركٌة الدٌموقراطٌة" عبدالعالً، آٌت سعٌدة 

 عٌاض، القاضً جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل رسالة ،"العرائض

 الجامعٌة السنة مراكش، ـ تماعٌةواالج واالقتصادٌة القانونٌة العلوم كلٌة

2016/2017. 

 القانون فً التشاركٌة الدٌمقراطٌة تكرٌس" كنزة، بوخزار و وحٌدة طمٌن 

 مٌرة الرحمان عبد جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل مذكرة  ،"الجزائري

 .2013/2014 الجامعٌة السنة السٌاسٌة، والعلوم الحقوق كلٌة بجاٌة،

 إلى التمثٌلٌة الدٌموقراطٌة من الترابٌة الجماعات" الطاهري، القالخ عبد 

 سٌدي جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل رسالة  ،"التشاركٌة الدٌموقراطٌة

 فاس، واالجتماعٌة واالقتصادٌة القانونٌة العلوم كلٌة هللا، عبد بن محمد

2016/2017. 

 لنٌل رسالة ،"الجٌدة الحكامة تفعٌل فً شاركٌةالت الدٌموقراطٌة دور"  الحائك، عمر 

 العلوم كلٌة هللا، عبد بن محمد سٌدي جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة

 .2016/2017 الجامعٌة السنة فاس، - واالجتماعٌة واالقتصادٌة القانونٌة

 رسالة ،"التشاركٌة الترابٌة التنمٌة ورهان المدنً المجتمع مع الشراكة" هشام، عمٌد 

 القانونٌة العلوم كلٌة -األول الحسن جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة لنٌل

 .2016/2017 الجامعٌة السنة سطات، - واالجتماعٌة واالقتصادٌة
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 لنٌل رسالة ،"2011 دستور ضوء على التشاركٌة الدٌموقراطٌة" الشٌاخً، فاطمة 

 العلوم كلٌة هللا، عبد بن محمد سٌدي جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة

 .2016/2017 الجامعٌة السنة فاس، - واالجتماعٌة واالقتصادٌة القانونٌة

 شهادة لنٌل أطروحة ،"المؽرب فً المحلٌة التشاركٌة الدٌمقراطٌة" سدقاوي، محمد 

 واالقتصادٌة القانونٌة العلوم كلٌة األول، الحسن جامعة العام، القانون فً الدكتوراه

 .2015/ 2014 الجامعٌة السنة سطات، – جتماعٌةواال

 التفعٌل وآلٌات الدستوري اإلطار بالمؽرب التشاركٌة الدٌمقراطٌة" شطو، هشام"، 
 القانونٌة العلوم كلٌة ، األول الحسن جامعة العام، القانون فًالماستر شهادة لنٌل رسالة
 .2017/ 2016 السنة الجامعٌة سطات، -تماعٌة االج تصادٌة وواالق

 لنٌل رسالة ،"الترابٌة بالجماعات والتشاور للحوار التشاركٌة لٌاتاآل" الكهل، ٌوسؾ 
 القانونٌة العلوم كلٌة، عٌاض القاضً جامعة العام، القانون فً الماستر شهادة

 .2017/2018 السنة الجامعٌة مراكش، - واالجتماعٌة واالقتصادٌة

 المجالت و المقاالت 

 ترابً عمومً تدبٌر نحو للجماعات الجدٌد التنظٌمً ونالقان" المصودي، نجٌب 

 الثانً العدد السٌاسات؛ ودراسة الترابٌة الحكامة سلسلة منشورات بالمؽرب، جدٌد

 .2017 األولى الطبعة الرباط، األمنٌة مطبعة

 والعرائض  التشرٌعٌة الملتمسات مع المدنً المجتمع عمل منهجٌة" حمومً، ٌوسؾ 

 دورٌة ، الحقوق بمجلة منشور مقال ،"2011 لسنة لمؽربًا الدستور ضوء على

 العدد القضائٌة،و القانونٌة بالشإون وتعنى متخصصة علمٌة هٌئة عنر تصد محكمة

 .2019ة  ،السن21

 التنظٌمٌة و التشرٌعٌة النصوص 

 ٌولٌوز 29)  1432 شعبان 27 بتارٌخ صادر 1111191 رقم الشرٌؾ الظهٌر 

 28 بتارٌخ مكرر 5964 عدد الرسمٌة بالجرٌدة منشور ،الدستور نص بتنفٌذ( 2011

 (.2011 ٌولٌوز 30)   1432 شعبان

 ٌولٌوز 28)  1437 شوال من 23 فً صادر 11161107 رقم شرٌؾ ظهٌر 

 الحق ممارسة وكٌفٌات شروط بتحدٌد 44114 رقم التنظٌمً القانون بتنفٌذ( 2016

 .العمومٌة السلطات إلى العرائض تقدٌم فً

 ( 2016 ٌولٌوز 28)  1437 شوال من 23 فً صادر 11161108 رقم رٌؾش ظهٌر

 تقدٌم فً الحق ممارسة وكٌفٌات شروط بتحدٌد 64114 رقم التنظٌمً القانون بتنفٌذ
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 14 بتارٌخ 6492 عدد الرسمٌة بالجرٌدة منشور العمومٌة، السلطات إلى الملتمسات

 (.2016 أؼسطس 18)  1437 القعدة ذو

 بتحدٌد ،(2017 ماي 25) 1438 شعبان 28 فً صادر 2116.773 رقم مرسوم 

 .سٌرها كٌفٌات و اختصاصاتها و العرائض لجنة تؤلٌؾ

 بتنفٌذ( 2015 ٌولٌو 7)  1436 رمضان 20 فً صادر 1115183 رقم شرٌؾ ظهٌر 

 .بالجهات المتعلق 111114 رقم التنظٌمً القانون

 ( 2015 ٌولٌو 7 ) 1436 رمضان من 20 فً صادر 1115184 رقم شرٌؾ ظهٌر

 .واالقالٌم بالعماالت المتعلق 112114 رقم التنظٌمً القانون بتنفٌذ

 2015( ٌولٌو 7)  1436 رمضان من 20 فً صادر 1115185 رقم شرٌؾ ظهٌر )

 .بالجماعات المتعلق 113114 رقم التنظٌمً القانون بتنفٌذ

 شكل دبتحدٌ( 2016 أكتوبر6)1438 محرم 4 فً صادر  21161401 رقم مرسوم 

 .بها ارفاقها ٌتعٌن التً المثبتة والوثائق الجهة مجلس رئٌس لدى المودعة العرٌضة

 العرٌضة شكل بتحدٌد( 2016 اكتوبر 6) محرم 4 فً صادر 21161402 رقم مرسوم 

 .بها ارفاقها ٌتعٌن التً المثبتة الوثائق و  اإلقلٌم أو العمالة مجلس رئٌس لدى المودعة

 شكل بتحدٌد( 2016 اكتوبر 6) 1438 محرم 4 فً ادرص 21161403 رقم مرسوم 

 ارفاقها ٌتعٌن التً المثبتة الوثائق و الجماعة مجلس رئٌس لدى المودعة العرٌضة
 .بها

 رقم التنظٌمً القانون دستورٌة بشؤن 966115 رقم الدستوري المجلس قرار 

 (.2015 ٌولٌوز 9) 1436 رمضان 22 ،6376 عدد الرسمٌة الجرٌدة ،111114

 التقارٌر و الدالئل و الدراسات 

 الوطنً للحوار الوطنٌة اللجنة عن الصادر التشاركٌة، للدٌموقراطٌة الوطنً المٌثاق 

 الوزارة موقع على متاح ،2014 الجدٌدة، الدستورٌة وأدواره المدنً المجتمع حول

 .www.mcrpsc.gov .ma المدنً والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلفة

 الدستورٌة واألدوار المدنً المجتمع حول الوطنً الحوار للجنة التركٌبً التقرٌر 
 .2014 أبرٌل المدنً، والمجتمع البرلمان مع بالعالقات المكلفة الوزارة الجدٌدة،

 المكلفة الحكومة رئٌس لدى المنتدبة الوزارة منشورات المواطنة، المشاركة دلٌل 
 قسم المدنً، المجتمع مع العالقات مدٌرٌة المدنً، والمجتمع البرلمان مع بالعالقات

 .2017 ماي العامة، والعالقات القانونٌة الشإون
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  مساطر تدبٌر العرائض على المستوى الجماعات، وزارة الداخلٌة، المدٌرٌة دلٌل

 .2018العامة للجماعات الترابٌة، سنة 

 رقم التنظٌمً القانون مشروع بخصوص اإلنسان لحقوق الوطنً المجلس رأي 

 ،التشرٌع مجال فً الملتمسات تقدٌم فً الحق ممارسة وكٌفٌات شروط بتحدٌد 64114

 فً الحق ممارسة وكٌفٌات شروط بتحدٌد 44114 رقم التنظٌمً القانون ومشروع

 .العمومٌة السلطات إلى العرائض تقدٌم

 وزارة طرؾ من المنجزة ،(2014) اإلعاقة حول الثانً الوطنً البحث نتائج 

 .االجتماعٌة والتنمٌة واالسرة والمرأة التضامن

 سفًأ الجمعٌات دار اعداد من المحلٌة العرائض وتقدٌم إعداد مسار حول عملً دلٌل ، 

 .2017 ٌناٌر

 الخطب الملكٌة 

 2009ٌولٌوز 30 بتارٌخ العرش خطاب. 

 2008 ٌولٌوز 30 فً المإرخ العرش خطاب. 

 بتارٌخ ، الترابٌة للجماعات الوطنٌة اللقاءات افتتاح بمناسبة السامً الملكً الخطاب 

 .2006 دجنبر 12

 أكتوبر للبرلمان بعةالرا لتشرٌعٌةا الدورة افتتاح بمناسبة السادس محمد الملك خطاب 
2005. 

 القوانٌن الدولٌة 

 1948 لسنة االنسان لحقوق العالمً االعالن. 

 1966 لسنة والسٌاسٌة المدنٌة بالحقوق المتعلق الدولً العهد. 

 الببلٌوجرافٌا( الموقع االلكترونٌة( 

 العمومٌة السٌاسات تقٌٌم فً المدنً المجتمع دور أي" محمد، موالي الشرٌؾ بن"، 

  https://www.tanmia.m.اإللكترونً الموقعب منشور مقال

   منشور مقال ،"هزٌلة حصٌلة ٌسجل والملتمسات العرائض قانون:" الراجً محمد 

 .2019 ماي 19 بتارٌخ .www.hespress.comااللكترونً بالموقع
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 الجهوٌة والبرامج السٌاسات إعداد فً المدنً المجتمع دور أي"، الكٌرع المهدي 

 سكوب، الصحراء" اإللكترونً بالموقع منشور مقال ،" للتنمٌة

www.sahara.scop.ma  2017، دجنبر. 

 بالموقع  مقال منشور ،"والتشاركٌة المواطنة الدٌمقراطٌة" قربال، الدٌن نور
 .1402 ٌناٌر 13 تارٌخب www.hespress.comااللكترونً 

 "بالمؽرب" العرائض تقدٌم فً الحق تفعٌل ٌعرقالن" التكوٌن بؼٌا"و الوساطة"، 
  https://lakome2.com/droit-humain" لكم" االلكترونً موقعالب نشر مقال

 .  2019 ٌناٌر 30  بتارٌخ

 :المراجع باللغة الفرنسٌة 

- Les Ouvrages  

 Mohammed EL YAAGOUBI, LA DEMOCRATIE LOCAL AU 
MAROC, Imprimerie : El Maarif Al Jadida-rabat, 2007. 

 Démocracy Reporting international (DRI), La Démocratie 
Participative Au Niveau Local, 2017. 
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  1الملحق رقم  

المتعلق بتحدٌد الشروط وكٌفٌات  44.14القانون التنظٌمً رقم 

 ً تقدٌم العرائض إلى السلطات العمومٌةممارسة الحق ف



90 
 



91 
 



92 
 

 

 



93 
 

  2ملحق رقم 

 



94 
 

 

 



95 
 

 3ملحق رقم 

 



96 
 

 4ملحق رقم 

 



97 
 

5ملحق رقم   

 

 



98 
 

6الملحق رقم 

 



99 
 

 

 

 



100 
 

 7الملحق رقم 

 



101 
 



102 
 

 

 



103 
 

 8الملحق رقم 

 



104 
 



105 
 

 

 

 



106 
 

 9الملحق رقم 

 



107 
 

 11الملحق رقم 

 



108 
 



109 
 



110 
 



111 
 



112 
 



113 
 



114 
 



115 
 



116 
 



117 
 



118 
 



119 
 



120 
 



121 
 

 

 

 

 



122 
 

 )نموذج قبول العرٌضة (  11الملحق رقم

 

 

 



123 
 

 )نموذج رفض العرٌضة( 12الملحق رقم

 

 



124 
 

 )نموذج وصل إٌداع العرٌضة( 13الملحق رقم

 

 



125 
 

 14الملحق رقم

 



126 
 

 

 



127 
 

 15الملحق رقم 

 



128 
 

 

 

 



129 
 

16الملحق رقم 



130 
 

 

 



131 
 

 فهرس

 

 4 .............................................................................................. :مقدمة

 11 .......................... التشاركٌة الدٌمقراطٌة لتفعٌل آلٌة العرائض تقدٌم :األول الفصل

 13 ................ بالمؽرب القانونً وإطارها التشاركٌة الدٌمقراطٌة مفهوم: األول المبحث

 13 ....................... التارٌخً والسٌاق المفهوم التشاركٌة الدٌمقراطٌة: األول المطلب

 13 ................................. التشاركٌة الدٌمقراطً التارٌخً السٌاق: األولى الفقرة

 16 ................................. .التشاركٌة للدٌمقراطٌة مفاهٌمٌة مقاربة: الثانٌة الفقرة

 16 ................................................................... :التمثٌلٌة الدٌمقراطٌة -1

 16 ................................................................. :التشاركٌة الدٌمقراطٌة   -2

 18 ............................. التمثٌلٌة ونظٌرتها التشاركٌة الدٌمقراطٌة بٌن العالقة  -3

 19 ........................ بالمؽرب التشاركٌة للدٌمقراطٌة القانونً االطار: الثانً المطلب

 20 ............................ الوطنً الصعٌد على التشاركٌة الدٌمقراطٌة: األولى الفقرة

 21 ............................................................................ :التشاور هٌئات(1

 22 ................................................................ العرائض تقدٌم فً الحق( 2

 23 .........................................................................التشرٌع ملتمسات( 3

 23 ..................................................... المعلومة على الحصول فً الحق(  4

 25 ........................... الترابً المستوى على التشاركٌة الدٌمقراطٌة: الثانٌة الفقرة

 25 ..................................................................... االستشارٌة الهٌئات -1

 27 ........................................................ المحلً المستوى على العرائض-2

 29 ...................................... العرائض تقدٌم آللٌات القانونً اإلطار: الثانً المبحث

 30 .................................... المقارن المستوى على العرائض تقدٌم: األول المطلب

 30 ...................................... الفرنسٌة التجربة فً العرائض تقدٌم: األول الفقرة

 32 .................................... البرٌطانٌة التجربة فً العرائض تقدٌم: الثانٌة الفقرة



132 
 

 33 ...................األخرى الدولٌة التجارب مختلؾ فً العرائض تقدٌم: الثالثة الفقرة

 34 .................... بالمؽرب العرائض تقدٌم آللٌات الدستوري الترسٌخ: الثانً المطلب

 35 .................................. الوطنً المستوى على القانونً اإلطار: األولى الفقرة

 37 ................................... الترابً المستوي على القانونً اإلطار: الثانٌة الفقرة

 40 ............................................................. األول الفــــصل صـــــــــةخال

: الترابً المستوى على العرائض تقدٌم فً والحق المدنً المجتمع :الثانً الفصل

 42 ............................................................................... واألفاق اإلكراهات

 46 ................................ المحلً المستوى على العرائض تقدٌم آلٌات: األول المبحث

 46 ............... الترابً المستوى على  العرائض لتقدٌم القانونً االطار: االول المطلب

     للجماعات التنظٌمً القانون خالل من العرائض تقدٌم فً الحق: االولى الفقرة -

113114 ....................................................................................... 47 

واالقالٌم للعماالت التنظٌمً القانون خالل من  العرائض تقدٌم فً الحق: الثانٌة الفقرة

 .................................................................................................. 51 

 52 ....... :للجهات التنظٌمً القانون خالل من العرائض تقدٌم فً الحق: الثالثة الفقرة

 60 .................................................. تقدٌمها تم لعرائض نماذج: الثانً المطلب

 61 ........................................................... قبولها تم عرٌضة: االولى الفقرة

 62 ........................................................ قبولها ٌتم لم عرٌضة: الثانٌة الفقرة

 66 ....... واألفاق اإلكراهات: الترابً المستوى على العرائض تقدٌم آلٌات: الثانً المبحث

 67 ............... المحلً المستوى على العرائض تقدٌم ومعٌقات تحدٌات: األول المطلب

 68 ........................................................... القانونٌة عٌقاتالم: األولى الفقرة

 70 .............................................................. الثقافٌة المعٌقات: الثانٌة الفقرة

 72 ....................... المدنً المجتمع فعالٌات لمختلؾ للتكوٌن ضعؾ: الثالثة الفقرة

 73 ............................ المستقبلٌة والرهانات المحلٌة العرائض تقدٌم: الثانً المطلب

 74 .......................... الفعالة المشاركة على المدنً المجتمع تشجٌع: األولى الفقرة

 75 ................................ العرائض تقدٌم معٌقات لتجاوز مقترحات: الثانٌة الفقرة

 78 ....................................................................... :الثانً الفصل خالصة



133 
 

 79 ............................................................................................ :خاتمة

 82 ....................................................................... والمراجع المصادر الئحة

 88 ............................................................................................ مالحق

 89 .................................................................................... 1 رقم الملحق

 93 ..................................................................................... 2 رقم ملحق

 95 ..................................................................................... 3 رقم ملحق

 96 ..................................................................................... 4 رقم ملحق

 98 .................................................................................... 6 رقم الملحق

 111 .................................................................................. 7 رقم الملحق

 113 .................................................................................. 8 رقم الملحق

 116 .................................................................................. 9 رقم الملحق

 117 ................................................................................ 11 رقم الملحق

 122 .................................................. ( العرٌضة قبول نموذج)  11رقم الملحق

 123 ................................................... (ٌضةالعر رفض نموذج) 12رقم الملحق

 124 ............................................ (العرٌضة إٌداع وصل نموذج) 13رقم الملحق

 125 ................................................................................. 14رقم الملحق

 127 ................................................................................ 15 رقم حقالمل

 129 ................................................................................ 16 رقم الملحق

 131 ............................................................................. المحتوٌات فهرس

 


