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لـي تكــال يدار

»لي تكال يدار«، هو مشروع تقوم به جمعية جذور )racines.ma ( بشراكة مع هينريش بول شتيفتونغ 
شمال إفريقيا الرباط) ma.boell.org/fr (هذا المشروع هو تتمة لعملية مواكبة تحضيرات انتخابات 
2015 من أجل ديمقراطية تشاركيةو مسؤولة، و اللذي أجري بين شتنبر 2014 و فبراير 2015.

الهدف األساسي من مشروع » لي تكال يدار«، هو دعم االنتخابات المحلية، الجهوية والبرلمانية 
2015ـ2017، إضافة إلى تحسيس المواطنات والمواطنين بحقوقهم والتزاماتهم من أجل 

ديمقراطية تشاركية ومسؤولة، ال سيما فيما يتعلق بواجب المساءلة وإدارة المال العام. الهدف من 
ذلك، هو تشجيع الحوار وتعزيز الثقة بين المسؤولين المنتخبين والمواطنين مع تحفيز الشباب خاصة، 
للمشاركة في العمليات السياسية وخلق فضاء للتبادل بين الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.  

من هذا المنطلق، نقوم بإنجاز مجموعة من األنشطة من خالل ثالث مراحل أساسية. سنة 2015، 
قمنا بإنتاج مجموعة من الوسائل البيداغوجية للتربية المدنية: دفتر المواطنة، استمارة المساءلة، 

دليل الترافع، 3 أشرطة تربوية، 3 كبسوالت فيديو، موقع إلكتروني وألعاب المحاكاة لصالح المواطنات 
والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني. خالل سنة 2016، سنقوم بتطوير عدد من األنشطة للتربية 

المدنية وبناء قدرات المجتمع المدني ترتكز على منهجيات قائمة على اإلبداع، الثقافة والتكنولوجيات 
الرقمية الجديدة باستخدام أدوات المرحلة األولى. الساكنة المستهدفة لهذه المرحلة هم الشباب، 
النساء، المجتمع المدني الجهوي والساكنة كافة. الهدف هو تكوين و تفسير كيفية اشتغال النظام 

السياسي المغربي ال سيما في ما يخص وسائل المساءلة و آليات المشاركة على الصعيدين المحلي 
والوطني. بالنسبة لسنة 2017، سترتكز مجموعة األعمال واألنشطة التي سنقوم بها على تطبيق 

المعارف المكتسبة خالل المرحلة الثانية، لخلق فضاءات لتبادل اآلراء بين المواطنين والمسؤولين 
المنتخبين وفتح نقاش عام حول المساءلة بين المواطنين )الناخبين(، المجتمع المدني والممثلين 

المنتخبين / المرشحين. 

»لي تكال يدار« هو مشروع يستفيد من دعم وزارة الشؤون الخارجية
 لجمهورية ألمانيا الفدرالية.



جذور

جذور منظمة مغربية غير هادفة للربح، يتمركز محور اشتغالها منذ تأسيسها سنة 2010، 
حول الثقافة، التنمية، تعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية وكذا التعاون في أفريقيا. جمعية 

جذور تطور العديد من األنشطة للقيام بأبحاث، هيكلة ونشر السياسات الثقافية في المغرب 
وأفريقيا: مناقشات، مؤتمرات، حمالت للدعوة إلى العمل الثقافي )حقوق المؤلف، حرية 

اإلبداع...( والمساهمة في تخصص واحترافية الفاعلين الثقافيين. 
إضافة إلى ذلك، تهتم جذور، من خالل أنشطتها الثقافية والفنية، بالقضايا المتعلقة بالهجرة، 

العنصرية، الفضاء العام، حرية التعبير...



هاينريش بول شتيفتونغ شمال أفريقيا الرباط

تشارك هاينريش بول شتيفتونغ نفس أفكار الحركة السياسية الخضراء.
محاور اشتغالنا األساسية: البيئة، التنمية المستدامة، الديمقراطية، حقوق اإلنسان والعدالة. 

نولي اهتماما خاصا » لديمقراطية النوع « التي تضمن التحرر االجتماعي 
والحقوق المتساوية للجميع.

نطمح إلى تعزيز السياسات غير العنيفة واإلستباقية.
لتحقيق أهدافنا، نقوم بتطوير شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الفاعلة. نحن منظمة 

مستقلة ونتمتع بحق تحديد أولوياتنا وسياساتنا. 
يتواجد مقر هاينريش بول شتيفتونغ بألمانيا، ونعمل على الصعيد الدولي.



تــقــــديــم

 
يندرج »دليل الترافع« في إطار برنامج »لي تكال يدار« المنظم من قبل جمعية جذور بشراكة مع 

هنريش بول ستيفتونغ شمال إفريقيا – المغرب، الذي ابتدأ منذ دجنبر 2014 من خالل جولة »عالش 
وكيفاش«، التي جالت عبر 12 مدينة مغربية، للنقاش مع الشباب وتوعيته حول المشاركة السياسية 

والديمقراطية التشاركية، قبل الوصول إلى محطة إنجاز كراسات عملية تساعد على مواكبة االنتخابات 
المحلية والتشريعية، وعلى معرفة دور المجالس المنتخبة من خالل دفتر »المواطنة« ومساءلة 

المنتخبين المحليين والوطنيين ومعرفة أدوارهم لمحاسبتهم من خالل »كتاب المساءلة«، والتوجه 
إلى الفعل عبر آليات »الترافع« من خالل »العرائض« و»ملتمسات التشريع« التي هي موضوع هذا 

الكراس.

يهدف هذا الدليل أساسا إلى استعراض أهم التقنيات القانونية التي تعطي الحق للمواطنين في تقديم 
عرائض مطلبية سواء على المستوى المحلي )المجالس الترابية( أو على المستوى الوطني )الحكومة 

والبرلمان(، وكذلك عرض شروط ومساطر تقديم ملتمسات القوانين إلى البرلمان.

كما يهدف إلى تقديم المواضيع التي يمكن أن تقدم بها هذه العرائض والمجاالت التي يمكن فيها القيام 
بمبادرات تشريعية، مع عرض عدد التوقيعات المشترطة في كل مجلس محلي )جماعة، عمالة أو 

إقليم، جهة( أو على المستوى المحلي

كما يستعرض هذا الدليل تقنيات وأساليب حشد الدعم للضغط على هذه المجالس )المحلية 
والوطنية( من أجل اعتبار العرائض المقدمة لها وكيفيات ترويجها عبر وسائط اإلعالم التقليدي 

والحديث، مع عرض توجيهات لصياغة العرائض والمقترحات لتكون منسجمة مع القيود والشروط 
القانونية الموضوعة لقبولها. 



الفصل األول: العرائض على
 المستوى المحلي والجهوي

    شروط تقديم العرائض من قبل 
األفراد        

    شروط تقديم العرائض من لدن 
الجمعيات

     كيفية إيداع العرائض لدى  
الجماعات الترابية

 من قبل األفراد والجمعيات

الفصل الرابع: وسائل وتقنيات 
الترافع وحشد الدعم

     تقنيات الكتابة
 حشد الدعم» اللوبيينغ«

 استعمال وسائط التواصل 
االجتماعي فيسبوك توتير، يوتوب،   

البريد اإللكتروني ...

23
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35
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28

الفصل الثاني: العرائض
على المستوى الوطني 

         شروط تقديم العرائض على
         المستوى الوطني

          متى ترفض العريضة ؟
   كيفية تقديم العرائض على  

  المستوى الوطني
والبت فيها  من قبل األفراد والجمعيات

   العرائض المقدمة إلى رئيس
الحكومة و رئيس أحد مجلسي البرلمان

محلق 1 :

     تحديد المفاهيم 

 الفصل الثالث:  الملتمسات
في مجال التشريع

           مواضيع الملتمسات
  شروط قبول الملتمس

  كيفيات تقديم الملتمسات

ملحق 2 :

     مذكرة ترافع لتعديل مشروعي 
 القانونين التنظيميين  )44.14( 

 لتقديم العرائض و)64.14(
ملتمسات التشريع

الفهرس

صيغة المذكر، مع أخذ النساء بعين االعتبار.مالحظة : للتسهيل و الوضوح في القراءة، تم استعمال 



 الفصل األول :
 العرائض على

 المستوى المحلي
والجهوي
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الفصل األول : العرائض على املستوى احمللي واجلهوي

مجالس  مطالبة  منها  الهدف  عرائض،  تقديم  والجمعيات  للمواطنين  يمكن 
اختصاصاتها  في  تدخل  نقطة  بإدراج  األخرى  الترابية  والجماعات  الجهات 
إحدى  المقدمة  العرائض  موضوع  يمس  أن  واليمكن  األعمال.  جدول  ضمن 
الديمقراطي. واالختيار  الوطنية  الوحدة  اإلسالمي،  الدين   ، الملكية  الثوابت: 

1 - شروط تقديم العرائض من قبل األفراد :

ــة أو أن  ــاكنة الجماعـــة، العمالـــة، اإلقليـــم أو الجهـ ــراد مـــن سـ * أن يكـــون األفـ
يمارســـوا بهـــا نشـــاطا اقتصاديـــا أو تجاريـــا أو مهنيـــا.

*  أن تتوفـــر فيهـــم شـــروط التســـجيل فـــي اللوائـــح االنتخابيـــة مـــا عـــدا إذا تعلـــق 
األمـــر بالعرائـــض المقدمـــة للمجالـــس الجهويـــة.

*  أن تكون لهم مصلحة مباشرة مشتركة في تقديم العريضة.
يقـــل  التـــي  للجماعـــات  بالنســـبة   100 عـــن  الموقعيـــن  عـــدد  يقـــل  ال  أن    *
مـــن لغيرهـــا  بالنســـبة  توقيـــع   200 و  نســـمة،   35000 عـــن  ســـكانها  عـــدد 
 الجماعـــات، أمـــا فـــي مـــا يخـــص الجماعـــات ذات نظـــام المقاطعـــات )طنجـــة ،

فـــاس ،ســـال ، مراكـــش ،الـــدار البيضـــاء( فيجـــب أن ال يقـــل عـــدد التوقيعـــات عـــن 
400 توقيـــع )المـــادة 123 مـــن القانـــون التنظيمـــي رقـــم 113.14 بالنســـبة 
للجماعـــات و الـــذي نشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية رقـــم 6380 بتاريـــخ 23 يوليـــوز 
2015(. وفيمـــا يخـــص العمـــاالت واألقاليـــم يشـــترط أال يقـــل عـــدد الموقعيـــن 
ــي رقـــم  ــون التنظيمـ ــن القانـ ــادة 114 مـ ــع )المـ ــن 300 توقيـ ــى العرائـــض عـ علـ
112.14 بالنســـبة للعمـــاالت واألقاليـــم و الـــذي نشـــر فـــي الجريـــدة الرســـمية 
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الفصل األول : العرائض على املستوى احمللي واجلهوي

رقـــم 6380 بتاريـــخ 23 يوليـــوز 2015(. وبالنســـبة للجهـــات، يجـــب أال يقـــل 
ســـاكنتها  تبلـــغ  التـــي  للجهـــات  بالنســـبة  توقيـــع   300 عـــن  التوقيعـــات  عـــدد 
أقـــل مـــن مليـــون نســـمة و 400 توقيـــع للجهـــات التـــي يتـــراوح عـــدد ســـاكنتها 
بيـــن مليـــون و ثالثـــة مالييـــن نســـمة. أمـــا بالنســـبة للجهـــات التـــي يتجـــاوز عـــدد 
ــادة 120  ــع )المـ ــة 500 توقيـ ــتوفي العريضـ ــب أن تسـ ــن فيجـ ــكانها 3 مالييـ سـ
مـــن القانـــون التنظيمـــي رقـــم 11.14 بالنســـبة للجهـــات و الـــذي نشـــر فـــي 
الجريـــدة الرســـمية رقـــم 6380 بتاريـــخ 23 يوليـــوز2015(. ويشـــترط أال يقـــل 
عـــدد الموقعيـــن علـــى العرائـــض المقدمـــة للجهـــة عـــن % 5  فـــي كل عمالـــة 
.)111.14 التنظيمـــي  القانـــون  مـــن   120 )المـــادة  للجهـــة  تابـــع  إقليـــم  أو 
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الشروط المشتركة

شروط مشتركة
لتقديم العرائض 

 األفراد من الساكنة المحلية
أو يمارسون فيها نشاطا اقتصاديا

أو تجاريا أو مهنيا 

 توفر شروط

 التسجيل في

اللوائح االنتخابية
 لهم مصلحة
مشتركة



11 ملحوظة :يجب أال يقل عدد الموقعين على العرائض المقدمة للجهات عن5% 
في كل عمالة أو إقليم تابع لنفس الجهة.  فمثال، بالنسبة لجهة

 الدار البيضاء السطات، يجب أال تقل نسبة الموقعين عن %5 من أصل 300 

عدد التوقيعات على العرائض

300 
300

 
35000

100

 0
35000

20  
3
400

3  
500

المدن ذات نظام المقاطعات  
 )الدارالبيضاء، الرباط،مراكش، 

 سال، طنجة و فاس
400 توقيع

)المادة 123 من القانون التنظيمي رقم 
113.14 بالنسبة للجماعات و الذي نشر 

في الجريدة الرسمية رقم 6380 بتاريخ 23 
يوليوز 2015(.

23يوليوز 2015(.الرسمية رقم 6380 بتاريخ  و الذي نشر في الجريدة بالنسبة للعماالت واألقاليمالتنظيمي رقم 112.14 ) المادة 114 من القانون 

)المادة 120 من القانون 
التنظيمي رقم 11.14 

بالنسبة للجهات و الذي نشر في 

الجريدة الرسمية رقم6380 

بتاريخ 23 يوليوز 2015(.
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2 -  شروط تقديم العرائض من لدن الجمعيات

يشــترط فــي الجمعيــات التــي تقــدم العريضــة إلــى المجالــس المنتخبــة محليــا 
وجهويــا أن تكــون معترفــا بهــا 1 و مؤسســة بالمغــرب لمــدة تزيد على 3 ســنوات، 
وأن تعمــل طبقــا للمبــادئ الديمقراطيــة وألنظمتهــا األساســية، وأن تكــون فــي 
وضعيــة ســليمة إزاء القوانيــن الجــاري بهــا العمــل وأن يكــون مقرهــا أو أحــد 
فروعهــا بتــراب الجماعــة، العمالــة أو اإلقليــم أو الجهــة المعنيــة بالعريضــة وأخيــرا 
أن يكــون نشــاطها مرتبطــا بموضــوع العريضــة. وبخصــوص العرائــض المقدمــة 
إلــى العمــاالت واألقاليــم يشــترط أن يفــوق عــدد منخرطــي الجمعيــة 100 عضــو.

1- يجب أن تتوفر الجمعيات املعرتف بها قانونيا عىل ايصال يتم تسليمه من طرف السلطات املحلية
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كيفية إيداع العرائض لدى الجماعات
 الترابية من قبل األفراد والجمعيات

 
 

 
 

3

 

 
 

 
100  

 

 
 

 
 
 

3 - كيفية إيداع العرائض لدى الجماعات الترابية 

من قبل األفراد والجمعيات
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العمالة،  )الجماعة،  الترابية  الجماعات  مجالس  رؤساء  لدى  العريضة  تودع 
االقليم أو الجهة( مرفقة بالوثائق المنصوص عليها وفق الشروط التي يجب  أن
.2 فورا  يسلم  وصل  مقابل  للعرائض  المقدمة  والجمعيات  األفراد  في  تتوفر 
الذي يتحقق من المجلس  إلى مكتب  المجلس  العريضة من قبل رئيس  تحال 

استيفاء الشروط المذكورة سالفا 3.

في حالة قبول العريضة تسجل في جدول أعمال المجلس في الدورة العادية 
الموالية وتحال إلى اللجنة أو اللجان الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها 
الممثل  أو  الوكيل  المجلس  رئيس  يخبر  شأنها.  في  للتداول  المجلس  على 

القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.

أما في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، فيتعين على الرئيس 
ال داخل أجل ثالثة 

ّ
تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية، بقرار الرفض معل

والجهات  األقاليم  أو  للعماالت  بالنسبة  وشهرين  للجماعات  بالنسبة  أشهر 
ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.

ومن المنتظر أن يتم إصدار نص تنظيمي على شكل مرسوم يحدد من خالله 
شكل العريضة والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها، حسب الحالة إن كانت 

العرائض موضوعة من قبل األفراد أو الجمعيات.

2 - أنظر رشوط تقديم العرائض من قبل األفراد والجمعيات يف الفقرات السابقة
3 -  أنظر الرسم البياين رقم1 و2 و3.



  الفصل الثاني:
العرائض على

المستوى الوطني 
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لقبــول العريضــة لــدى الســلطات العموميــة المتمثلة في 

رئيــس الحكومــة ورئيســي مجلســي البرلمــان يشــترط 

ان يكــون الهــدف منهــا )العريضــة( تحقيــق مصلحــة عامة:

* أن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها مشروعة
*أن تحرر بكيفية واضحة

*أن تكون مرفقة بمذكرة مفصلة تبين األسباب الداعية لتقديمها واألهداف
المتوخاة منها 

*أن تكون مشفوعة بالئحة دعم العريضة

1 -  شـروط تقديم العرائض على المسـتوى  الوطني
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مشروعية

شروط تقديم 

العرائض على 

المستوى الوطني
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2 -  متى ترفض العريضة ؟

تعتبــر العرائــض غيــر مقبولــة إذا كانــت تتضمن 
مطالــب أو مقترحــات أو توصيــات  :

 تمس بالثوابت الجامعة لألمة. 
  تتعلق بالدين اإلسالمي.

 تهم الوحدة الوطنية أو النظام الملكي للدولة.
 تمس بالمكتسبات التي تم تحقيقها في مجال الحريات والحقوق .

 تهم قضايا تتعلق باألمن الداخلي أو بالدفاع الوطني .
 تمس األمن الخارجي للدولة.
 تمس باالختيار الديمقراطي.

 تخل  بمبدأ استمرارية المرفق العمومي.
 تمس بمبدأ المساواة بين المواطنين للولوج للمرافق العمومية.

 تهم قضايا معروضة أمام القضاء.
 تتعلق بوقائع تشكل موضوع اشتغال لجان تقصي الحقائق بالبرلمان.

 تتضمن السب والقذف والتشهير والتضليل .
 تتعلق بمطالب نقابية أو حزبية . 

 تتضمن إساءة للمؤسسات أو األشخاص .
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ترفض
العريضة 

 إذا 
تطرقت

إلى :

الدين
االسالمي  الوحدة الوطنية

او النظام 
الملكي للدولة 

 المكتسبات في مجال
الحريات و الحقوق

األمن الداخلي
أو بالدفاع الوطني 

األمن الخارجي
للدولة 

الثوابت
الجامعة لألمة 

 اإلختيار
الديمقراطي

االخالل بمبدأ
استمرارية 

المرفق العمومي

 مبدأ المساواة بين
 المواطنين للولوج
للمرافق العمومية

قضايا معروضة
أمام القضاء 

وقائع موضوعة من
 قبل لجان تقصي 
الحقائق بالبرلمان

متضمنة للسب
و القذف و التشهير 

و التضليل

مطالب نقابية
أو حزبية 

اإلساءة للمؤسسات
أو األشخاص 
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يكون  أو شكايات  أن موضوعها يتضمن تظلمات  العريضة  بعد دراسة  تبين 
أخرى، في حين يحيل رئيس  النظر فيها من اختصاص مؤسسات دستورية 
الحكومة أو رئيس أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، العريضة المذكورة إلى 

المؤسسة  الدستورية المعنية. ويخبر وكيل لجنة تقديم العريضة بذلك. 

ــير  ــا أو أكثـــر، ويشـ * اجتمـــاع لجنـــة تقديـــم العريضـــة بدعـــوة مـــن أحـــد أعضائهـ
مشـــروع  القانـــون التنظيمـــي 44.14 الـــى أن هـــذه االجتماعـــات تعقـــد وفـــق 

الشـــروط  المنصـــوص عليهـــا فـــي قانـــون التجمعـــات العموميـــة.
* يتولــى الوكيــل اإلشــراف علــى مســطرة العريضــة وتقديمهــا، ويمكــن لنائــب 

الوكيــل أن يقــوم مقامــه.

*عمــل لجنــة تقديــم العريضــة :  تتولــى جمــع التوقيعــات التــي يجــب 
أن تكــون فــي الئحــة موقعــة مــن قبــل 5000 شــخص علــى األقــل ومرفقة بنســخ 
مــن بطائــق هويتهــم.   )المــادة 6 مــن مشــروع القانــون التنظيمــي رقــم 44.14 

الــذي تــم المصادقــة عليــه مــن قبــل مجلــس النــواب فــي 27 ينايــر 2016(.

 

3 -  كيفية تقديم العرائض على المســتوى الوطني والبت فيها
أو  بإيداعهــا مقابــل وصــل يشــهد بذلــك  العريضــة  يقــوم وكيــل لجنــة تقديــم 

االلكترونــي.  البريــد  طريــق  عــن  المعنيــة  العموميــة  الســلطة  إلــى  بإرســالها 
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ويمكــن لــه أن يودعهــا أيضــا لــدى الســلطة اإلداريــة المحليــة التــي يقيــم فــي 
دائــرة نفوذهــا الترابــي مقابــل وصــل يشــهد بذلــك. وفــي هــذه الحالــة، تحيــل 
الســلطة اإلداريــة المحليــة العريضــة إلــى الســلطة العموميــة المعنيــة داخــل 

أجــل ال يتعــدى 15 يومــا ابتــداء مــن تاريــخ إيــداع العريضــة لديهــا.

مجلسي  أحد  رئيس  و  الحكومة  لرئيس  المقدمة  -  العرائض   4

البرلمان

بمجــرد توصــل رئيــس الحكومــة أو رئيــس أحــد مجلســي البرلمــان بالعريضــة 
أو  الحكومــة  برئاســة  الحالــة،  حســب  المحدثــة،  العرائــض  لجنــة  الــى  يحيلهــا 
ــي تقــوم بالتحقــق مــن اســتيفاء  ــي بأحــد مجلســي البرلمــان والت بالنظــام الداخل
العريضــة للشــروط المذكــورة ســلفا وكذالــك إبــداء الــرأي واقتــراح اإلجــراءات 

فــي العرائــض المقبولــة. 

مكتـــب  أو  الحكومـــة  رئيـــس  إلـــى  واقتراحاتهـــا  رأيهـــا  العرائـــض  لجنـــة  توجـــه 
المجلـــس المعنـــي داخـــل أجـــل 30 يومـــا ابتـــداء مـــن تاريـــخ إحالـــة العريضـــة إليهـــا.  

فـــي حالـــة تبيـــن عـــدم اســـتيفاء العريضـــة للشـــروط تخبـــر رئيـــس الحكومـــة أو 
مكتـــب المجلـــس المعنـــي بذلـــك فـــي أجـــل 30 يومـــا. 

ومـــن الواجـــب علـــى رئيـــس الحكومـــة أو رئيـــس احـــد مجلســـي البرلمـــان أن يخبـــر 
وكيـــل لجنـــة تقديـــم العريضـــة بعـــدم قبولهـــا داخـــل أجـــل 30 يومـــا ابتـــداء مـــن 

تاريـــخ توصلـــه بـــرأي لجنـــة العرائـــض.
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ـــي فـــي موضـــوع العريضـــة بعـــد  يبـــت رئيـــس الحكومـــة أو مكتـــب المجلـــس المعن
توصلـــه بـــرأي لجنـــة العرائـــض واقتراحاتهـــا.  يخبـــر رئيـــس الحكومـــة وكيـــل لجنـــة 
ـــة بالمـــآل الـــذي خصصتـــه الحكومـــة لموضـــوع العريضـــة،  تقديـــم العريضـــة كتاب

ـــد االقتضـــاء. ـــر التـــي تعتـــزم اتخاذهـــا عن وال ســـيما اإلجـــراءات والتدابي

ــتعمال المعطيـــات ذات  ــوز اسـ ــه ال يجـ ــي أنـ ــروع القانـــون التنظيمـ وبنـــص مشـ
الطابـــع الشـــخصي المتعلقـــة بأصحـــاب العريضـــة ومدعميهـــا لألغـــراض غيـــر تلـــك 
التـــي جمعـــت مـــن أجلهـــا، تحـــت طائلـــة تطبيـــق العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي 
البـــاب الســـابع مـــن القانـــون رقـــم 09.08 المتعلـــق بحمايـــة األشـــخاص الذاتييـــن 

ـــع الشـــخصي. ـــات ذات الطاب تجـــاه معالجـــة المعطي

ويتعيــن علــى الســلطات العموميــة اتخــاذ جميــع اإلجــراءات المناســبة والتدابيــر 
تقديــم  فــي  لحقهــم  والمواطنيــن  المواطنــات  ممارســة  لتيســير  الالزمــة 

العرائــض.



  الفصل الثالث:
 ملتمسات في
مجال التشريع
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  1 -   مواضيع الملتمسات

يشمل موضوع الملتمسات نطاق الملتمسات اختصاصات البرلمان في المجال 

التشــريعي، وذلــك انســجاما مــع منطــوق الفصــل 14 مــن الدســتور، وهــي كالتالــي: 

 

 الجنسية و
 وضعية
االجانب

 مبادئ و قواعد
المنظومة الصحية

 المسطرة
نظام الوسائطالجنائية و المدنية

السمعية البصرية 
و الصحافة بمختلف 

أشكالها 

 تحديد الجرائم
 و العقوبات الجارية

عليها

 الحقوق و الحريات
 األساسية المنصوص

عليها في الدستور

 تحديد التوجه العام
للتعليم و التكوين

المهني 

 قواعد تدبير البيئة
و حماية الموارد

الطبيعية 

 عالقات الشغل
و الضمان اإلجتماعي

و حوادث الشغل 

التعمير و إعداد
التراب 

 الحقوق العينية
و أنظمة الملكية
العقارية الخاصة 

و الجماعية 

 إحداث المؤسسة
العمومية و كل

 شخص اعتباري من 
القانون العام

 مجال
الملتمسات
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يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات تمس: 

للدولـــة  الملكـــي  بالنظـــام  أو  الوطنيـــة  بالوحـــدة  أو  اإلســـالمي  بالديـــن   
مجـــال  فـــي  تحقيقهـــا  تـــم  التـــي  بالمكتســـبات  أو  الديمقراطـــي  باالختيـــار  أو 
الدســـتور.  فـــي  عليهـــا  منصـــوص  هـــو  كمـــا  األساســـية  والحقـــوق  الحريـــات 
 بمراجعة الدستور، أو القوانين التنظيمية، العفو العام، أو النصوص المتعلقة 
ـــة أو الدفـــاع الوطنـــي، بالمجـــال العســـكري، أو باألمـــن الداخلـــي أو الخارجـــي للدول
 أو تتعـــارض مـــع المواثيـــق والمعاهـــدات الدوليـــة التـــي صـــادق عليهـــا المغـــرب. 

2 - شروط قبول الملتمس
 أن يكـون الهـدف منـه تحقيـق مصلحـة عامـة ويحـرر بكيفيـة واضحـة فـي شـكل 
اقتراحـات أو توصيـات، ويكـون مرفقـا بمذكـرة مفصلـة تبيـن األسـباب الداعيـة 
يتضمنهـا؛  التـي  لالختيـارات  وملخصـا  منـه،  المتوخـاة  واألهـداف  تقديمـه،  إلـى 
 أن ينبثـق عـن اجتمـاع لجنـة تقديم الملتمسـات بدعوة من عضو أو أكثر لتعيين 

وكيل عنها؛ 
 أن تعقد اللجنة اجتماعاتها وفق قوانين التجمعات العمومية؛

 أن يكـون الوكيـل هـو مـن يتكلـف باإلشـراف علـى اإلجـراءات لتقديـم الملتمـس 
تمهيـدا إليداعـه بمكتـب مجلـس النـواب، أو مجلـس المستشـارين. وأن ينـوب 

عنـه نائبـه إذا تعـذر عليـه القيـام بمهامـه؛ 
 أن تكـــون الئحـــة دعـــم الملتمـــس موقعـــة علـــى األقـــل مـــن قبـــل 25000 
مـــن مدعمـــي الملتمـــس. وتكـــون مرفقـــة بنســـخ البطائـــق الوطنيـــة للتعريـــف.
)المـــادة 7 مـــن مشـــروع القانـــون التنظيمـــي رقـــم 64.14 الـــذي تـــم المصادقـــة 

عليـــه مـــن قبـــل مجلـــس النـــواب 27 ينايـــر 2016(.
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 مصلحة
عامة شروط

قبول 
 
الملتمس

ملخصا
لالختيارات 

يحرر
بكيفية واضحة 

 مرفقا بمذكرة
 مفصلة تبين

 االسباب الداعية و
 االهداف المتوخاة

 منه تقديمه
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الفصل الثالث:  ملتمسات يف جمال التشريع

     4 -  كيفيات تقديم الملتمسات

 تــودع الملتمســات لــدى مكتــب مجلــس النــواب مــن قبــل الوكيــل مقابل وصل 
يســلم لــه فــورا ، غيــر أن الملتمســات التــي تتضمــن اقتراحــات أو توصيــات 
تهــم الجماعــات الترابيــة أو التنميــة الجهويــة أو القضايــا االجتماعيــة ينبغــي علــى 

الوكيــل إيداعهــا لــدى مجلــس المستشــارين ؛
 يتحقــق المجلــس المعنــي أن الملتمــس مســتوف لشــروط تقديــم الملتمــس؛
 يبت مكتب المجلس في الملتمس داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداعه؛
لجنــة  المستشــارين كتابــة وكيــل  رئيــس  أو  النــواب،  رئيــس مجلــس  يبلــغ   
تقديــم الملتمــس بقــرار قبــول أو رفــض الملتمــس داخــل أجــل 15 يومــا. مــن 

تاريــخ البــت فيــه. وال يقبــل قــرار رفــض الملتمــس أي طعــن؛
ــاه  ــم يتبن ــا ل ــت. م ــي أي وق ــها ف ــحب ملتمس ــس س ــم الملتم ــة تقدي ــق للجن  يح

عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء اللجنــة البرلمانيــة المختصــة؛
ــي.  ــع أعضــاء المجلــس المعن ــى جمي ــول عل ــوزع نســخة مــن الملتمــس المقب  ت
ويحــال علــى اللجنــة البرلمانيــة المختصــة حســب موضــوع الملتمــس لدراســته 
تبنــي  المختصــة  البرلمانيــة  اللجنــة  مــن  أكثــر  أو  لعضــو  ويمكــن  ومناقشــته، 
للمســطرة  لتقديــم مقتــرح قانــون، طبقــا  إليهــا واعتمــاده  المحــال  الملتمــس 

التشــريعية المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي للمجلــس المعنــي.
  ال يجــوز اســتعمال المعطيــات ذات الطابــع الشــخصي المتعلقــة بأصحــاب 
الملتمــس ومدعميــه ألغــراض غيــر تلــك التي جمعــت ألجلها، حســب القانــون 09.08. 



 الفصل الرابع:
 وسائل وتقنيات

 الترافع وحشد
الدعم
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الفصل الرابع: وسائل وتقنيات الرتافع وحشد الدعم

 1 -  تقنيات وآليات صياغة العرائض
 والملتمسات

يتطلب صياغة عريضة أو ملتمس مجموعة من
التقنيات األساسية:

 تحديد موضوع العريضة أو الملتمس بشكل دقيق ومحدد.
 استحضار اإلطار القانوني لتحديد بناء موضوع العريضة أو الملتمس.

 تحديد الجهة التي ستوجه لها العريضة أو الملتمس في طلب إداري.
 كتابة مذكرة تبين بشكل تفصيلي مجال المقترحات والتوصيات. 

 يجـــب أن تكـــون المقترحـــات أو التوصيـــات مكتوبـــة بلغـــة عربيـــة أو أمازيغيـــة 
واضحـــة وســـليمة و موضحـــة بطريقـــة بســـيطة.
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الفصل الرابع: وسائل وتقنيات الرتافع وحشد الدعم

طرق حشد الدعم للتوقيع على العرائض   - 2
والملتمسات

 التحقق من أن قضية العريضة تندرج تحت اختصاص الجهات التي ستقدم لها.
 تحديد عدد التوقيعات المطلوبة.

 إطالع المواطنين على كيفية التوقيع على العريضة أو الملتمس والشروط التي ينبغي أن 
تتوفر فيهم من أجل اعتمادها من لدن الجهات المكلفة بدراسة العرائض.

على  والعمل  األولى  الفقرة  بداية  في  محددا  الملتمس  أو  العريضة  هدف  وضع  ينبغي    
اختصارهما ما أمكن.

حشد  أجل  من  شخصية  بصفة  التحدث  الملتمس  أو  العريضة  لجنة  أعضاء  على  يجب   
توقيعات  لحشد  ودفعهم  الملتمس  أو  العريضة  على  بالتوقيع  المواطنين  وإقناع  الدعم 

أصدقائهم ومعارفهم.
 البد من استخدام قوة البريد اإللكتروني من أجل الترويج للتوقيع على العريضة أو الملتمس.
 استغالل دور الشباب ومختلف المؤسسات العمومية من أجل عقد ورشات ولقاءات 

للترويج للعرائض والملتمسات وجمع التوقيعات. 
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الفصل الرابع: وسائل وتقنيات الرتافع وحشد الدعم

3 - استعمال وسائط التواصل االجتماعي 
واإلعالم

  تحديد مختلف الوسائط المروجة  للعريضة أو الملتمس :
والورقيــة،  االلكترونيــة  الجرائــد  يوتيــوب،  االجتماعــي،  التواصــل  )شــبكات 

التلفزيونيــة.( والقنــوات  اإلذاعــة  
  إنتاج مقاطع فيديو ترويجية للعريضة أو الملتمس.

  إنشاء عبارة محددة جدا توضح األمر الذي ينتظر من المواطنين دعمه.
تحديــد  االعــالم،  داخــل وســائل  للعريضــة  للترويــج  نــدوات صحفيــة    عقــد 
شــركاء اعالمييــن مــن خــالل اســتهداف صحافييــن ومنابــر إعالميــة مختلفــة.  





 محلق 1 : تحديد
المفاهيم
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1.العرائض:
كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنين والجمعيات مجلس الجماعة 
أو مجلس إقليم أو عمالة، بإدراج نقطة تدخل ضمن صالحياته ضمن جدول 

أعماله.

2.وكيل العريضة :
المواطن)ة( الذي يعينه المواطنون لتتبع مسطرة العريضة.

3.العريضة الوطنية:
بصفة  يوجهه  توصيات  أو  اقتراحات  أو  مطالب  يتضمن  مكتوب  طلب  كل 
السلطة  إلى  خارجه.  أو  بالمغرب  مقيمون  مواطنون  أو  مواطنات  جماعية 
احترام  إطار  في  إجراءات  من  شأنه  في  مناسبا  تراه  ما  اتخاذ  قصد  المعنية، 

الدستور والقانون. )مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14(

4.العريضة المحلية:
تغيير  قصد  المحلي،  العام  الشأن  تدبير  في  المدني  المجتمع  إلشراك  وسيلة 
وضعية ما، أو إثارة االنتباه لقضية ما عن طريق توجيه مقترحات والترافع عنها 

وتوجيه المنتخبين محليا إليها.

5.أصحاب العريضة :
المواطن أو المواطنة الذي تعينه الساكنة المحلية لتتبع مسطرة العريضة على 

المستوى المحلي أو الجهوي.

6.مدعمو العريضة :
الموقعون على العريضة في الئحة منظمة تسمى الئحة العريضة، تتضمن 
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للتعريف،  الوطنية  وبطائقهم  والعائلية  الشخصية،  وأسماءهم  توقيعاتهم 
وعناوين إقامتهم.

7.لجنة تقديم العريضة :
لجنة مكونة من 9 أعضاء يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من 

بينهم.

8.ملتمس التشريع :
المبادرة  المواطنون والمواطنات بهدف المساهمة في  بها  كل مبادرة يتقدم 

التشريعية. ويشار إليها باسم »الملتمس«

9.أصحاب الملتمس :
المواطنون الذين اتخذوا المبادرة إلعداد الملتمس، ووقعوا عليه، شريطة أن 
يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية ومسجلين في اللوائح االنتخابية.

10.الئحة دعم الملتمس :
للتعريف. الوطنية  بطائقهم  وأرقام  الملتمس  مدعمي  توقيعات  تشمل  الئحة 

11.لجنة تقديم الملتمس :
الملتمس،  عملية  تنسيق  على  تسهر  األقل،  على  أعضاء   9 من  تتألف  لجنة 
لثلث  ينتسبوا  أن  شريطة  ملتمس،  تقديم  في  المبادرة  أصحاب  يختارهم 

جهات المملكة على األقل.



و)64.14( ملتمسات التشريع )44.14( لتقديم العرائض مشروعي القانونين التنظيميين ملحق 2 : مذكرة ترافع لتعديل
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إلــى الســيد رئيــس مجلــس النــواب و الســادة أعضــاء لجنــة 
العــدل والتشــريع بمجلــس النــواب.

قانــون  بمشــروع  متعلقــة  ومالحظــات  بمقترحــات  عريضــة  الموضــوع: 
)64.14( رقــم  تنظيمــي  قانــون  مشــروع  و   )44.14( رقــم  تنظيمــي 

تحية وبعد،

يشــرفنا الســيد رئيــس مجلــس النــواب والســادة أعضــاء لجنــة العدل والتشــريع، 
باعتبارنــا جمعيــة وطنيــة تشــتغل فــي حقــل نشــر ثقافــة الديمقراطيــة التشــاركية 
والمواطنــة، ومــن خــالل اشــتغالنا مــع مجموعــة شــباب مــن مختلــف مناطــق 
ــم العرائــض والملتمســات؛ نتقــدم  المغــرب، حــول إعــداد دليــل للترافــع وتقدي
مالحظــات  بمجموعــة  مرفقــة  مذكــرة  تتضمــن  التــي  العريضــة  بهــذه  لكــم 
المنظــم   .)44.14( رقــم  التنظيمــي  القانــون  بمشــروع  متعلقــة  ومقترحــات 
لشــروط وكيفيــة ممارســة الحــق فــي تقديــم العرائــض للســلطات العموميــة، 
التنظيمــي )64.14( المحــدد لشــروط وكيفيــة ممارســة  القانــون  ومشــروع 

ــريع. ــال التش ــي مج ــات ف ــم الملتمس ــي تقدي ــق ف الح

وتقبلوا فائق عبارات الشكر والتقدير.

إمضاء: الممثل القانوني للجمعية
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مذكرة ترافع لتعديل مشروع القانون التنظيمي )44.14( 
)64.14( التشـريع  وملتمسـات  العرائـض  لتقديـم 

اســتنادا للفصــل 15 مــن دســتور المملكــة المغربيــة لســنة 2011 والــذي يمنــح 
الديمقراطيــة  لمبــدأ  تفعيــال  وذلــك  العرائــض،  تقديــم  فــي  للمواطنيــن  الحــق 
التشــاركية الفعليــة. وبعــد معاينتنــا لمشــاريع القوانيــن رقــم 44.14 المخــول 
مشــروع  وكــذا  العموميــة،  للســلطات  عرائــض  تقديــم  والجمعيــات  لألفــراد 

القانــون التنظيمــي رقــم 64.14 المتعلــق بملتمســات التشــريع.

نقــدم فــي هــذه العريضــة، مجموعــة مــن المالحظــات واالقتراحــات فــي شــأن 
التنظيمييــن. القانونيــن  مشــروعي  فــي   المضمنــة  والشــروط  البنــود  بعــض 

أوال: المالحظــات والمقترحــات المتعلقــة بمشــروع القانــون التنظيمــي 44.11

  المطالبة بالحق في الترافع للجمعيات على المستوى الوطني.
 إحالــة العرائــض التــي تتضمــن الشــكاوى والتظلمــات للهيئــات الدســتورية 

ذات الصالحيــات الفعليــة وغيــر االستشــارية.
  التنصيــص علــى إحــداث منصــة)Plateforme( الكترونيــة إليــداع العرائــض 

ــا.  وتتبعه
 اعتمــاد التوقيــع االلكترونــي علــى العرائــض بإحــداث بوابــة إلكترونيــة خاصــة 

بهــذا الغــرض.
 إخبــار رئيــس الحكومــة ووكيــل لجنــة العريضــة كتابــة بمــآل موضــوع العرائــض 

المقبولــة داخــل أجــل 30 يومــا.
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 حــذف الشــرط المتعلــق بالتســجيل فــي اللوائــح االنتخابيــة بالنســبة لموقعــي 
العريضــة، وذلــك لتنافــي هــذا الشــرط مــع مبــدأ كــون  القاعــدة القانونيــة قاعــدة 

عامــة ومجــردة.
  االكتفاء باألرقام الوطنية للتعريف. بدل نسخ من البطائق الوطنية .

ثانيــا: المالحظــات والمقترحــات المتعلقــة بمشــروع القانــون التنظيمــي 64.14

  حــذف الشــرط المتعلــق بالتســجيل فــي اللوائــح االنتخابيــة بالنســبة لموقعــي 
العريضــة. 

وتتبــع  إليــداع  الكترونيــة   )Plateforme( منصــة  إحــداث  علــى  التنصيــص    
التشــريع. ملتمســات 

  اعتمــاد التوقيــع االلكترونــي علــى ملتمســات التشــريع بإحــداث بوابــة إلكترونيــة 
خاصــة بهــذا الغــرض.

  االكتفاء باألرقام الوطنية للتعريف. بدل نسخ من البطائق الوطنية .

الئحة دعم العريضة

نحن الموقعين أسفله:

المقترحــات  مــن  مجموعــة  تتضمــن  التــي  العريضــة  لهــذه  دعمنــا  عــن  نعلــن 
والتوصيــات المطالبــة بتعديــل مجموعــة بنــود فــي مشــروع القانــون التنظيمــي 
المتعلــق   )64.14( التنظيمــي  القانــون  ومشــروع  العرائــض  لتقديــم   )44.14(

التشــريع. بملتمســات 
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وذلك باقتراحنا النقط التالية:

  المطالبة بالحق في الترافع للجمعيات على المستوى الوطني.
 إحالــة العرائــض التــي تتضمــن الشــكاوى والتظلمــات للهيئــات الدســتورية 

ذات الصالحيــات الفعليــة والغيــر استشــارية.
 التنصيــص علــى إحــداث منصــة )Plateforme( الكترونيــة إليــداع العرائــض 

وملتمســات التشــريع وتتبعهــا. 
بوابــة  بإحــداث  والملتمســات  العرائــض  علــى  االلكترونــي  التوقيــع  اعتمــاد   

الغــرض. بهــذا  خاصــة  إلكترونيــة 
 إخبــار رئيــس الحكومــة ووكيــل لجنــة العريضــة كتابــة بمــآل موضــوع العرائــض 

المقبولــة فــي أجــل يقــل عــن 30 يومــا.
ــح االنتخابيــة بالنســبة لموقعــي   حــذف الشــرط المتعلــق بالتســجيل فــي اللوائ
العرائــض والملتمســات، وذلــك لتنافــي هــذا الشــرط مــع مبــدأ كــون الحقــوق 

ــر مقيــدة ــات عامــة وغي والحري
 االكتفاء باألرقام الوطنية للتعريف، بدل نسخ من البطائق الوطنية.





شكر

تم إنجاز وتطوير هذا الدليل في إطار المرحلة األولى من مشروع لي تكال يدار من قبل 
السيد محمد سموني، باحث في علم االجتماع السياسي.

 
قام السيد سموني كذلك بتنشيط ورشة عمل تعاونية دامت أربعة أيام، بمشاركة 5 

شبان متطوعين: بربيش فرح من الجديدة، هالل أحرام من طنجة، عبد الله ساعو وعلي 
الجعفري من طاطا وعبد الرحمان أيت القوس من تمصلوحت )مراكش(. قاموا بتصور 
االحتياجات المتعلقة بإعالم المواطنين المغاربة، وتنفيذ األفكار الواردة في هذا الدليل.

 
تمت المصادقة على المضمون القانوني لهذا الدليل من طرف السيد مصطفى الناوي، 

محامي وخبير قانوني.
 

جذور وهاينريش بول شتيفتونغ شمال أفريقيا الرباط، ترغب في شكرهم الصادق والحار: 
حيث أن عملهم والتزامهم الوطني ساعد ليس فقط في إنجاز هذه األداة التعليمية، بل 

أيضا لتطبيق الديمقراطية بالمغرب. 

شكرا لكم.



تم إنجاز هذا المشروع من طرف 

جمعية جذور 

دنيا بنسليمان : مديرة تنفيدية
عادل السعداني : المنسق العام 

ليلى النصاري : مسؤولة عن المشروع
أنجيل دانييللو : متطوعة دولية
سارة شكلي : مصممة انفغرافية

ديرا تيري فانيلو راندريانمامبي : مساعد مالي 

هاينريش بول ستيفتونغ 

دوروتيا غيشيفسكي : مديرة المكتب
مارتينا صبرا : مديرة مؤقتة 

أنيا هوفمان : مسؤولة عن المشروع
سناء تميم : مساعدة مالية
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» Maroc impression « : طبع و تصميم

رقم 24 شارع ابن جبير، حبونة صفرو



الُمصنَّف  من  مشتقة  نسخ  بناء  لآلخرين  تتيح  الرخصة  هذه 
العمل  نَسب  بشرط  التجارية،  األغراض  غير  في  ولكن 
الرخصة. بنفس  الجديدة  األعمال  وترخيص  إلينا  األصلي 


