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باسم جاللت الملك وطبقا للقاوىن
المحكمت الذستىريت،
تؼذ اؽالػٓا ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 64.14

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسصح انذك ف ٙذمذٚى انًهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ ،انًذال إنٓٛا
تًمرؼٗ سصانح انضٛذ سئٛش انذكٕيح ،انًضجهح تاألياَح انؼايح نٓزِ انًذكًح فٕٚ 26 ٙنٕٛ
ٔ ،2021رنك يٍ أجم انثد ف ٙيطاتمرّ نهذصرٕس؛
ٔتؼذ االؽالع ػهٗ يزكشج انًالدظاخ انر ٙأدنٗ تٓا انضٛذ سئٛش انذكٕيح ،انًضجهح
تاألياَح انؼايح انًزكٕسج ف 5 ٙأغضطش 2021؛
ٔتؼذ اؽالػٓا ػهٗ تال ٙانٕثائك انًذسجح ف ٙانًهف؛
ٔتُاء ػهٗ انذصرٕس ،انظادس ترُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  1.11.91تراسٚخ  27يٍ
شؼثاٌ ٕٚ 29( 1432ن)2011 ٕٛ؛
ٔتُاء ػهٗ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  066.13انًرؼهك تانًذكًح انذصرٕسٚح ،انظادس ترُفٛزِ
انظٓٛش انششٚف سلى  1.14.139تراسٚخ  16يٍ شٕال  13( 1435أغضطش )2014؛
ٔتُاء ػهٗ لشاس انًجهش انذصرٕس٘ ػذد  1009/16و.د ،انظادس تراسٚخ ٕٚ 12نٕٛ
2016؛
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ٔتؼذ االصرًاع إنٗ ذمشٚش انؼؼٕ انًمشس ٔانًذأنح ؽثك انمإٌَ؛
أوال -فيما يتؼلق باالختصاص
دٛث إٌ انفظم  132يٍ انذصرٕسُٚ ،ض ف ٙفمشذّ انثاَٛح ػهٗ أٌ انمٕاٍَٛ
انرُظًٛٛح ،لثم إطذاس األيش ترُفٛزْا ،ذذال إنٗ انًذكًح انذصرٕسٚح نهثد ف ٙيطاتمرٓا
نهذصرٕس ،يًا ذكٌٕ يؼّ ْزِ انًذكًح يخرظح نهثد ف ٙيطاتمح انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًذال
إنٓٛا نهذصرٕس؛
ثاويا -فيما يتؼلق باإلجزاءاث المتبؼت إلقزار القاوىن التىظيمي
دٛث إَّ ٚث ٍٛيٍ االؽالع ػهٗ انٕثائك انًذسجح تانًهف ،أٌ انمإٌَ انرُظًٙٛ
انماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  64.14ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسصح انذك
ف ٙذمذٚى انًهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ ،انًذال إنٗ انًذكًح انذصرٕسٚح ،ذى إٚذاػّ
تاألصثمٛح نذٖ يكرة يجهش انُٕاب ف ٙفاذخ ٕٚن ،2021 ٕٛف ٙشكم يمرشح لإٌَ ذُظ،ًٙٛ
ذمذو تّ تؼغ أػؼاء انًجهش انًزكٕسٔ ،أٌ ْزا انًجهش نى ٚششع ف ٙانرذأل ف ّٛإال تؼذ
يؼ ٙػششج أٚاو ػهٗ ٔػؼّ نذٖ يكرثّٔٔ ،افك ػه ّٛتاإلجًاع ف ٙجهضرّ انؼايح انًُؼمذج
فٕٚ 12 ٙن ،2021 ٕٛكًا ذذأل ف ٙشؤَّ يجهش انًضرشاسٔ ،ٍٚطادق ػه ّٛتاإلجًاع فٙ
جهضرّ انؼايح انًُؼمذج فٕٚ 15 ٙنٔ ،2021 ٕٛانكم ٔفما ألدكاو انفظه 85ٔ 84 ٍٛيٍ
انذصرٕس؛
ثالثا -فيما يتؼلق بالمىضىع
دٛث إٌ انذصرٕسٚ ،ضُذ ف ٙانفظم  14يُّ ،إنٗ لإٌَ ذُظ ًٙٛذذذٚذ ششٔؽ
ٔكٛفٛاخ يًاسصح انذك ف ٙذمذٚى يهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ؛
ٔدٛث إٌ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانًؼشٔع ػهٗ َظش انًذكًح انذصرٕسٚح ،انماػٙ
ترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى  64.14ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسصح انذك ف ٙذمذٚى
انًهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغٚ ،ركٌٕ يٍ يادذ ٍٛاثُر:ٍٛ
 األٔنٗ ذغٛش ٔذرًى أدكاو انًٕاد  12ٔ 11ٔ 8ٔ 7ٔ 5ٔ 2يٍ انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 64.14انًزكٕس،
 -انثاَٛح ذرًى أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛانضانف ركشِ ،تانًادذ 12ٔ 8 ٍٛانًكشسذٍٛ؛
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ٔدٛث إَّٚ ،ث ٍٛيٍ فذض ْزِ انرؼذٚالخ انٕاسدج ف ٙانًادذ ٍٛانًزكٕسذ ،ٍٛأَٓا
ذكرض ٙطثغح لإٌَ ذُظٔ ،ًٙٛفما ألدكاو انفظم  14يٍ انذصرٕس؛
ٔدٛث إٌ انذصرٕس ،ف ٙانفمشج األٔنٗ يٍ ذظذٚشِ ،انز٘ ٚشكم جزءا ال ٚرجزأ يُّ،
ألش انًشاسكح يشذكزا ل"يؤصضاخ دٔنح دذٚثح"ٔ ،جؼم ،تًمرؼٗ أدكاو انفمشج انثاَٛح يٍ
انفظم األٔل "انذًٚمشاؽٛح انًٕاؽُح ٔانرشاسكٛح" ،أصاصا يٍ أصش انُظاو انذصرٕس٘
نهًًهكحٔ ،أنزو ف ٙانفمشج انثاَٛح يٍ انفظم انضادس يُّ انضهطاخ انؼًٕيٛح تانؼًم ػهٗ
ذٕفٛش انظشٔف انر ٙذًكٍ يٍ يشاسكح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ" ٍٛف ٙانذٛاج انضٛاصٛح"
َٔض ف ٙانفظم  14ػهٗ أٌ "نهًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ ،ٍٛػًٍ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ ٚذذدْا
لإٌَ ذُظ ،ًٙٛانذك ف ٙذمذٚى يهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ".؛
وحٌث إن مؤدى هذه األحكام مجتمعةٌ ،تمثل فً:
ـ أن ممارسة الدٌممراطٌة المواطنة والتشاركٌة ،وفك اآللٌات واألوضاع الممررة
فً الدستور ،تتحمك ،من الناحٌة اإلجرائٌة ،بواسطة الموانٌن التنظٌمٌة كما هو الشأن
بالنسبة للنص المعروض ،وبواسطة نصوص تشرٌعٌة وتنظٌمٌة فً حاالت أخرى،
ـ أن نطاق االلتزام اإلٌجابً للسلطات العمومٌة تانؼًم ػهٗ ذٕفٛش انظشٔف انرٙ
ذًكٍ يٍ يشاسكح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ" ٍٛف ٙانذٛاج انضٛاصٛح" ،والذي ٌعتبر التشرٌع
إحدى صور إنفاذه ،ال ٌنحصر فً آلٌات الدٌممراطٌة التمثٌلٌة ،وإنما ٌمتد إلى آلٌات
الدٌممراطٌة التشاركٌة التً ٌعتبر تمدٌم الملتمسات فً مجال التشرٌع إحداها،
ـ أن تمدٌم الملتمسات فً مجال التشرٌع حك مخول بممتضى الفصل  14من
الدستور ،للمواطنات والمواطنٌن ،مما ٌتعٌن معه أن تؤدي مباشرة المشرع الختصاصه
فً تحدٌد طبٌعة ومدى شروط وكٌفٌات ممارسة هذا الحك ،إلى تٌسٌر ممارسة الحك
المذكور بكٌفٌة مطردة ،وإلى عدم المساس بأصله أو جوهر وجوده؛
وحٌث إنه تبعا لذلن ،إن رلابة المحكمة الدستورٌة على جوهر المانون التنظٌمً
التعدٌلً المعروض ،ال تنحصر فمط فً التحمك من اندراج األحكام المعروضة فً مجال
المانون التنظٌمً المنصوص علٌه فً الفصل  14من الدستور ،وإنما تطال أٌضا طبٌعة
ومدى الشروط والكٌفٌات التً ألرها المشرع لممارسة الحك السالف ذكره؛
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في شأن المادة األولً
فيما يخص المىاد الثاويت (البىذان الزابغ واألخيز) والسابؼت (الفقزة األخيزة المضافت)
والثامىت (الفقزة األخيزة المضافت)
دٛث إٌ ْزِ انًٕاد أذد يغٛشج ٔيرًًح نثؼغ أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى ،64.14
إر َظد تانرراتغ ػهٗ أَّ "ًٚ...كٍ أٌ ٚرى انرٕلٛغ ػهٗ الئذح دػى انًهرًش إيا يادٚا ػهٗ
انٕسق أٔ ػثش انثٕاتح اإلنكرشَٔٛح انًؼذج نٓزا انغشع"ٔ ،ػهٗ أٌ نجُح ذمذٚى انًهرًش
"يكَٕح يٍ خًضح أػؼاء ػهٗ األلم"ٔ ،ػهٗ أَّ "ٚجة أٌ ذكٌٕ الئذح دػى انًهرًش
يٕلؼح ػهٗ األلم يٍ لثم  20000يٍ يذػً ٙانًهرًشٔ ،ذرؼًٍ أسلاو تطائمٓى انٕؽُٛح
نهرؼشٚف ٔذاسٚخ اَرٓاء طالدٛرٓا" ٔػهٗ أَّ "ًٚ...كٍ ذمذٚى انًهرًش ػثش انثٕاتح
اإلنكرشَٔٛح انًذذثح نٓزا انغشع نذٖ يكرة انًجهش انًؼُ"ٙ؛
وحٌث إن التعدٌالت المعروضة ،من جهة أولى ،أتاحت لمدعمً الملتمس،
التولٌع على الئحة دعمه مادٌا أو إلكترونٌا على سبٌل التخٌٌر ،مع إمكانٌة تمدٌم الملتمس
عبر بوابة إلكترونٌة خاصة ،ومن جهة ثانية ،خفضت النصاب المتطلب لتكوٌن لجنة
تمدٌم الملتمس ،وكذا العدد األدنى لمولعً الئحة دعم الملتمس ،ومن جهة ثالثة ،أحدثت
شرطا جدٌدا ٌمتصر على تضمٌن مدعمً الملتمس ألرلام بطائمهم الوطنٌة للتعرٌف
وتارٌخ انتهاء صالحٌتها ،مستبدلة بذلن ما كان ٌشترط من إرفاق مدعمً الملتمس
لالئحة الدعم ،بنسخ من بطائمهم الوطنٌة للتعرٌف؛
وحٌث إن هذه األحكام ،تروم ،فً جوهرها تمكٌن المواطنات والمواطنٌن من
ممارسة الحك فً تمدٌم ملتمسات فً مجال التشرٌع ،وتٌسٌر الكٌفٌات والشروط المتعلمة
به ،إنفاذا ألحكام الدستور السابك بٌانها ،ولم تضع لٌدا غٌر متناسب ٌصٌب الحك
المذكور فً جوهره ،كما أن اشتراط تولٌع الئحة دعم الملتمس من لبل  20000من
مدعمٌه ،لٌس فٌه ،لٌاسا إلى انُاخث ٍٛانًمٛذ ٍٚف ٙانهٕائخ االَرخاتٛح انؼايح ،يا ٚذذ يٍ
يًاسصح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ ٍٛنهذك انًشاس إنّٛ؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛش ف ٙأدكاو انًٕاد انثاَٛح (انثُذاٌ انشاتغ ٔاألخٛش)
ٔانضاتؼح (انفمشج األخٛشج انًؼافح) ٔانثايُح (انفمشج األخٛشج انًؼافح) يا ٚخانف انذصرٕس؛
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فيما يخص المادة الخامسة (البند األخير)
دٛث إٌ انثُذ األخٛش انًؼشٔع ،أذٗ يرًًا نهًادج انخايضح يٍ انمإٌَ انرُظًٙٛ
سلى  ،64.14إر أػاف ششؽا جذٚذا نمثٕل انًهرًش ٚرًثم ف ٙأٌ "ال ٚكٌٕ يمذيا نًكرثٙ
يجهض ٙانثشنًاٌ يؼا"؛
ٔدٛث إٌ انغاٚح انًرٕخاج يٍ كفانح انذصرٕس نهذك ف ٙذمذٚى يهرًضاخ ف ٙيجال
انرششٚغ ،ذرًثم ف ٙػًاٌ يضاًْح انًٕاؽُاخ ٔانًٕاؽُ ٍٛف ٙانًثادسج انرششٚؼٛح ،ػثش
آنٛح ذشاسكٛحٔ ،فك ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يذذدج ف ٙلإٌَ ذُظ ،ًٙٛذشٔو ف ٙيآنٓا إنٗ ذثُٙ
انًهرًش ٔاػرًادِ أصاصا نرمذٚى يمرشح لإٌَ؛
ٔدٛث إٌ انفمشج األٔنٗ يٍ انفظم  60يٍ انذصرٕس ذُض ػهٗ أَّ "ٚركٌٕ
انثشنًاٌ يٍ يج هض ،ٍٛيجهش انُٕاب ٔيجهش انًضرشاسٔ ،"ٍٚأٌ يظطهخ انثشنًاٌ،
انًضُذ إن ّٛيًاسصح انضهطح انرششٚؼٛحٔ ،سد ف ٙانفمشج األٔنٗ يٍ انفظم  70يٍ انذصرٕس،
تظٛغح انًفشد ،يًا ٚكٌٕ يؼّ ششؽ ػذو ذمذٚى انًهرًش نًكرث ٙيجهض ٙانثشنًاٌ يؼا،
يُذسجا ،مه وجً ،ف ٙإؽاس ذذمٛك َجاػح انؼًم انثشنًاَ ٙانًشاس إنٓٛا ف ٙانفمشج انثاَٛح
يٍ انفظم  69يٍ انذصرٕسٔ ،ال ٚؼٛك ،مه وجً آخز ،يًاسصح ْزا انذك انًكفٕل
تًمرؼٗ انفظم  14يٍ انذصرٕس؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛش ف ٙانثُذ األخٛش يٍ انًادج انخايضح يا ٚخانف انذصرٕس؛
فيما يخص المادتين  11و( 11الفقرة األخيرة)
دٛث إٌ انًادذ ٍٛانًؼشٔػر ٍٛذغٛشاٌ تؼغ أدكاو انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 64.14

إر َظرا تانرراتغ ػهٗ أَّٚ" :ذك نهجُح ذمذٚى انًهرًش أٌ ذضذة يهرًضٓا ف ٙأ٘ ٔلد ،يا
نى ٚرثُّ ػؼٕ أٔ أكثش يٍ أػؼاء انًجهش انًؼُٔ "...ٙػهٗ أًَّٚ" :كٍ نكم ػؼٕ أٔ
أكثش يٍ أػؼاء انًجهش انًؼُ ،ٙذثُ ٙانًهرًش انًذال إنٓٛأ ،اػرًادِ أصاصا نرمذٚى
يمرشح لإٌَ"... ،؛
ٔدٛث إٌ انًادذ ٍٛانًؼشٔػرٔ ،ٍٛصؼرا يٍ َطاق إيكاَاخ ذثُ ٙانًهرًش ٔاػرًادِ
أصاصا نرمذٚى يمرشح لإٌَ ،إر أطثخ رنك يرادا نكافح أػؼاء انًجهش انًؼُ ،ٙتؼذ أٌ كاٌ
لظشا ػهٗ أػؼاء انهجُح انذائًح انًخرظح ،يًا ذكٌٕ يؼّ انًادذاٌ ،ف ٙطٛغرًٓا
انًؼشٔػح ،مه جهت ،غٛش يخانفر ،ٍٛفًٛا ٚرؼهك تًآل انًهرًضاخ انًمثٕنح ،نهفمشج األٔنٗ

ملف ػذد127/21 :

6

يٍ انفظم  78يٍ انذصرٕس انز٘ خٕل ألػؼاء انثشنًاٌ دك انرمذو تالرشاح انمٕاَ ،ٍٛومه
جهت أخزي ،يذممر ٍٛنهغاٚح انرٚ ٙشٔيٓا انًششع انذصرٕس٘ يٍ كفانح انذك ف ٙذمذٚى
انًهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ ،ػهٗ انُذٕ انز٘ صثك تٛاَّ؛
ٔدٛث إَّ ،ذثؼا نزنك ،نٛش ف ٙانًادذ( 12ٔ 11 ٍٛانفمشج األخٛشج) يا ٚخانف
انذصرٕس؛
في شأن المادة الثاويت
فيما يخص المادة الثامىت المكزرة
دٛث إٌ انًادج انًؼشٔػح ،ذُض ػهٗ أَّ "ٚرٕنٗ سئٛش انًجهش انًؼُ ،ٙإشؼاس
سئٛش انذكٕيح يٍ أجم انرذمك يٍ ششؽ ذضجٛم أطذاب انًهرًش ف ٙانهٕائخ االَرخاتٛح
انؼايح ٔذًرؼٓى تانذمٕق انًذَٛح ٔانضٛاصٛح.
ٕٚجّ سئٛش انذكٕيح داخم أجم ػششٕٚ )20( ٍٚيا يٍ ذاسٚخ ذٕطهّ تاإلشؼاس ،إفادج إنٗ
سئٛش انًجهش انًؼُ ٙتزنك"؛
ٔدٛث إٌ ْزِ انًادج ،ذشي ٙف ٙطٛغرٓا انًؼشٔػح ،إنٗ ذٛضٛش انرذمك يٍ اصرٛفاء
أطذاب انًهرًش ٔيذػً ّٛألدذ انششٔؽ األصاصٛح نمثٕنّ ،إر أصُذخ نشئٛش انذكٕيح
إجشاء انرذمك انًزكٕس ف ٙأجم يؼمٕل ،يًا ُٚذسج ف ٙإؽاس انرؼأٌ ت ٍٛانضهؾ انز٘
ٚؼرثش يٍ يمٕياخ انُظاو انذصرٕس٘ نهًًهكح ؽثما نهفمشج انثاَٛح يٍ انفظم األٔل يٍ
انذصرٕسٔ ،ذكٌٕ يؼّ انًادج انًؼشٔػح غٛش يخانفح ألدكايّ؛
فيما يخص المادة  11المكزرة
دٛث إٌ ْزِ انًادج ذُض ػهٗ أَّ" :ذذرضة اٜجال انًُظٕص ػهٓٛا فْ ٙزا
انمإٌَ انرُظ ،ًٙٛدضة انذانح ،يٍ ذاسٚخ ذشكٛم األجٓزج انًخرظح تكم يٍ يجهش
انُٕاب ٔيجهش انًضرشاس".ٍٚ؛
ٔدٛث إَٓا ،دذدخ ف ٙطٛغرٓا انًؼشٔػح يُاؽ صشٚاٌ اٜجال انٕاسدج ف ٙانمإٌَ
انرُظ ،ًٙٛيًا ٚرٛخ ألطذاب انًهرًش ٔيذػً ،ّٛأٌ ٚرٕلؼٕا ،يآل يهرًضٓى انًمذو ،ػهٗ
أصاس يٍ انمإًٌَٚٔ ،ثم ػًاَح ،ذكفم تًٕجثٓا يًاسصح انذك انًُظٕص ػه ّٛفٙ
انفظم  14يٍ انذصرٕس ،يًا ذكٌٕ يؼّ انًادج انًؼشٔػح غٛش يخانفح ألدكايّ؛
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لهذي األسباب:
أوال -ذظشح تؤٌ انمإٌَ انرُظ ًٙٛانماػ ٙترغٛٛش ٔذرًٛى انمإٌَ انرُظ ًٙٛسلى 64.14

ترذذٚذ ششٔؽ ٔكٛفٛاخ يًاسصح انذك ف ٙذمذٚى انًهرًضاخ ف ٙيجال انرششٚغ ،نٛش ف ّٛيا
ٚخانف انذصرٕس؛
ثانيا -تأمر بتبلٌغ نسخة من لرارها هذا إلى السٌد رئٌس الحكومة ،وبنشره فً الجرٌدة
الرسمٌة.

ٔطذس تًمش انًذكًح انذصرٕسٚح تانشتاؽ فٕٚ ٙو انثالثاء  15يٍ يذشو 1443
( 24أغضطش )2021

اإلمضــاءاث

اصؼٛذ إْشا٘

ػثذ األدذ انذلاق

انذضٍ تٕلُطاس

يٕال٘ ػثذ انؼزٚز انؼهٕ٘ انذافظٙ

انذض ٍٛاػثٕشٙ

أدًذ انضانً ٙاإلدسٚضٙ

دمحم األَظاس٘

دمحم ػهًٙ

دمحم تٍ ػثذ انظادق

َذٚش انًٕيُٙ

خانذ تشجأ٘
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