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S 
املنعطف احلاسم الذي أخذته احلركة اإلصالحية السياسية يف اجلزائر واملغرب، قد  إّن

ل مشال إفريقيا بدأ بتونس ومصر، من ارتبط مبناخ األحداث والثورات اليت عرفتها دو

أجل املطالبة بتغيري النظام السياسي، واالعرتاف باحلقوق واحلريات الكاملة، ومن 

يسمى بـ "الربيع العربي"، سارعت اجلزائر واملغرب إىل تعديل  أجل تفادي موجة ما

إصالح منظومتها القانونية، مبا يستجيب إىل متغريات املرحلة ومتطلباتها، يف إطار 

 جتسدت مؤسساتي تشريعي، يتماشى ومبادئ القانون األمسى يف البالد، ولقدسياسي 

 تلته تعديالت يف القوانني، ،1122أوال سنة الدستور تعديل يف املغرب يف اإلصالحات هذه

القوانني  البدء بتعديالت على اجلزائر يف السياسية مشروع اإلصالحات ركز حني يف

 .1122الدستور سنة  بتعديل ملسارا ، ليتوج هذا1122سنة 

 من جمال احلكم الراشد، يف خاصة أهمية ذات جاءت هذه اإلصالحات، مبستجدات

 باملراقبة املسؤولية ممارسة وربط العامة احلياة ختليق آليات تقوية العمل على خالل

 قانونية دينامكية إطالق على يؤشر ما وهو هيئات احلكم الراشد، ودسرتة واحملاسبة

 دولة القانون واملؤسسات، مبا قواعد إلرساء تؤسس جديدة ومؤسساتية تنظيميةو

 جمهودات على املصداقية الدولية ويضفي اجلزائر واملغرب التزامات تفعيل يضمن

 .الدميوقراطي البناء وترسيخ الفساد مكافحة

زائر، الكلمات املفتاحية: التعديل الدستوري، احلكم الراشد، احملاسبة، املراقبة، اجل

 املغرب.

Résumé: 
Le moment critique qu’elle a obtenu le mouvement politique 
réformiste en Algérie, au Maroc, a été liée à des événements 
climatiques et des révolutions connues pour les pays d’Afrique du 
Nord a commencé en Tunisie et en Egypte, pour exiger un 
changement dans le système politique, et la reconnaissance de ses 
droits et libertés, et afin d’éviter une vague de soi-disant 
«printemps arabe», a été rapide Algérie et le Maroc à modifier le 
cadre juridique de son système, y compris face à la scène et les 
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exigences des variables, dans le cadre de la réforme politique 
législative institutionnelle, en conformité avec les principes de la 
loi suprême du pays, et je dois ces réformes incarnées au Maroc 
en modifiant la Constitution première en 2011, suivie par des 
changements dans les lois, alors que le projet de réformes axé 
politique en Algérie pour commencer les modifications des lois de 
2011, pour être couronné ce chemin pour modifier la Constitution 
en 2016. 
 Il est venu ces réformes, le dernier développement en particulier 
dans le domaine de la bonne gouvernance surtout, en travaillant à 
renforcer la moralisation de la vie publique et de lier exercer un 
contrôle responsable, la comptabilité et la constitutionnalisation 
de bons mécanismes de corps de gouvernance, qui marque le 
lancement d’une nouvelle dynamique juridiques, réglementaires 
et institutionnels mis en place pour jeter les bases de l’Etat de 
droit et des institutions, y compris Il assure l’activation des 
obligations internationales de l’Algérie et le Maroc et donne de la 
crédibilité aux efforts de lutte contre la corruption et la 
consolidation de la construction démocratique. 
Mots-clés : réforme constitutionnelle, la bonne gouvernance, de 
responsabilisation, de suivi, Algérie, Maroc. 

 مقدمة

احلكم الراشد،  لتعزيز إصالحات تعد باختاذ بادرت كانت اجلزائر قد إذا

، 9111ولة املعلن عنها سنة دبرنامج إصالح هياكل ال إطالقمن خالل 

اهلادف إىل إرساء دولة احلق والقانون فعال وممارسة
(1)

تاله برنامج ، 

 وداتاجمله فعالية فإن ،1199السياسية املعلن عنها سنة اإلصالحات 

 فجوات وجود يالحظ عموما حيث تتأكد، مل ذلك زالت مع ال املبذولة

 والنتائج الفعلية املمارسات وبني املتخذة واإلجراءات التشريعات بني

اجملتمع  مشاركة تغييب يف اخلصوص على األصعدة، تتجلى خمتلف على

 ليةفعا وضعف التنموي املسار يف واجلماعات احمللية املدني والقطاع اخلاص
 باجلهاز املرتبطة واالختالالت الشؤون العمومية، تدبري يف املساءلة

احلكم  سوء جتليات الفساد كإحدى ظاهرة تفشي عن فضال القضائي،

 .الراشد
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جمهودات  على سلبا تنعكس اليت واالختالالت اإلكراهات هذه ولتجاوز

 لبةاجلزائر أصبحت مطا فإن املستدامة، والبشرية االقتصادية التنمية

 لتحسني أولوياتها ضمن الصدارة بأن متنح مضى، أي وقت من أكثر

 .واملسؤولية والشفافية النزاهة وترسيخ مقومات مستوى احلكم الراشد
 وإجابات بإشارات 1192لتعديل الدستوري لسنة ا جاء السياق، هذا يف

 أن معه يتأكد مبا اجليد، على إشكالية احلكم الراشد وحمكمة واضحة

جاء ليعاجل االختالالت اليت  احلكم الراشد الدستوري لقواعد التأصيل

  .1192 سنة خلفتها املنظومة الدستورية السابقة على تعديل
ويف نفس السياق عرف املغرب إصالحات سياسية عميقة، متثلت بدايتها يف 

، تلتها بعد ذلك صدور املنظومة التشريعية 1199تعديل الدستور سنة 

 ذات مبستجدات اجلديد الدستور جاء لدولة، ولقداليت تسري هياكل ا
 علىباخلصوص  استناده خالل من ،يف جمال احلكم الراشد خاصة أهمية
 باملراقبة املسؤولية ارسةمم وربط العامة احلياة ختليق آليات تقوية

 إطالق على يؤشر ما وهو ،احلكم الراشدهيئات  ودسرتة واحملاسبة
 تؤسس البناء جديدة ؤسساتيةوم وتنظيمية قانونية دينامكية

 .الدميوقراطي

سبق ميكن طرح اإلشكالية التالي: إىل أي مدى وفق  وتأسيسا على ما

، يف ظل الراشد ومبادئهيف دسرتة احلكم الدستوري اجلزائري املؤسس 

 ؟. 1199املغرب املعدل سنة مقارن بدستور ، 1192لسنةاإلصالحات الدستورية 

لية تقتضي تقسيم حماور املوضوع إىل مخس إن اإلجابة على هذه اإلشكا

 مباحث، موزعة كالتالي:

 .القانون لدولة الدستوري التكريس األول: املبحث
 املبحث الثاني: االرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة.

 والرقابة. املساءلة الثالث: املبحث
 الدميقراطية التشاركية والشفافية. :الرابع املبحث

 احلكم الراشد. مبقومات وضاملبحث اخلامس: النه
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 القانون الدستوري لدولة التكريس املبحث األول:

 أكد القانون، لدولة تكريسا طل  األول: بالنسبة إىل ازجااررامل
على تعميق الدميقراطية وتوطيد دعائم دولة  1192الدستور املعدل سنة 

القانون، وتعميق مبدأ الفصل بني السلطات واستقاللية العدالة، 

سيع الفضاء الدستوري حلقوق وحريات اإلنسان واملواطن، وواجباته، وتو

منه، على 91الديباجة واملادة  من 13 الفقرة تعديل متويف هذا السياق 

 الفصل بني السلطات يكفل الدستور "عبارة النحو التالي: إضافة

 91من الديباجة، وتعديل املادة  13 الفقرة إىل العدالة" واستقالل

بني  مبدأ الفصل تكريس رة "والفصل بني السلطات" بهدفبإضافة عبا

 دولة أسس وإرساء كمبدأين دستورين، العدالة السلطات واستقاللية

 وحرياته. املواطن القانون وضمان حقوق

 15 وإضافة املادة 21، 11، 12العادلة: مت تعديل املواد  احملاكمة ولضمان

 احملاكمة ضمان ، بهدفاملتضمن التعديل الدستوري 19-92القانون من 

االستثنائي  الطابع والتأكيد على القضائية وإقرار املساعدة العادلة

 يف للنظر الشخص املوقوف حق وإقرار القانون، إطار يف للحبس املؤقت

للقصر املوقفني. كما  بالنسبة الفحص الطيب ووجوب مبحاميه، االتصال

 وحتقيق العدالة، مامأ تضمن املساواة اليت اإلجراءات دسرتة إىل تهدف

 وإضفاء للمواطن األساسية القضائية للحقوق واحلريات احلماية

 املؤقت إجراء احلبس دسرتة القانون، إن دولة إطار يف الفاعلية عليها

 وباملوازاة مت، واملواطن اإلنسان حرية مبدأ محاية يدعم وجعله استثنائيا

 ل:من خال العدالة سري وقواعد حقوق املتقاضني دسرتة

إدراج إلزامية تعليل األوامر القضائية إلضفاء الشفافية التامة على  -أ

 .921للمادة  11العمل القضائي، وذلك بإضافة الفقرة 
 .921 للمادة 11، وذلك بإضافة الفقرة القضائيةضمان تنفيذ األحكام  -ب
للمحامي،  القانونية حتصني حقوق الدفاع دستوريا وضمانها: احلماية -ج

قانونية  على ضمانات التأكيد خالل من الدفاع مبدأ حقوق ودعم
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كل أشكال الضغوط،  من احلماية له وتكفل احملامي منها يستفيد

 للدستور. 951وذلك بإضافة املادة 
 و 02، 01، 01 ولضمان احلقوق اإلنسانية: عدلت املوادنفسه ويف السياق 

 لةللمعام القانون معاقبة من التعديل الدستوري، واليت تناولت 01

وحرية  واملعتقد، اإلنسان وحرمة املشينة، أو أو الالنسانية القاسية

 من يكفلها الدستور وقضائية، قانونية بضمانات وإحاطتها التنقل،

 اإلنسان وحقوق األساسية أن احلريات أحكامه، يف صراحة إقراره خالل

ب انتهاكها. واليت تبنتها اجلزائر مبوج بتجريم مضمونة ويدعمها واملواطن

 الدولية.االتفاقيات املصادقة على 

كما مت التأكيد على دسرتة بعض احلقوق واحلريات وتدعيم احلقوق 

 11و 19و 11و 01املواد  : حيث مت إضافةتكريسا لدولة القانون األخرى

 حق تتناول التعديل الدستوري، اليت من 54و 11 املادتني وتعديل

 وعلى البصرية والسمعية املكتوبة السلمي، وحرية الصحافة التظاهر

وعدم  الغري كرامة واحرتام ،القانون إطار يف الشبكات اإلعالمية

 احلصولحق وضمان  ،ةللحري سالبة لعقوبة الصحافة جنحة إخضاع

 املعلومة، وتهدف هذه اإلضافة والتعديالت إىل: على

 التعايش وضمان الدميقراطية التعددية لتعزيز التعبري حرية دعم -

 وضمان الربامج وتعدد السياسية خمتلف التوجهات وبني تمعاجمل داخل

 الغري. كرامة التداول واحرتام
الرأي  حرية يدعم الصحافة السلمي وحرية التظاهر حرية إن إقرار -

 السياسية. احلريات فعالية ويضمن دستوريا املكرسة

ةالصحاف للحرية. مما يعزز حرية عقوبة سالبة ترتب ال الصحافة جنحة نإ -
(2)

. 

 أكد القانون، لدولة تكريسا طل  الثاني: بالنسبة إىل املغربامل

 11صادر يف  9199119ظهري الشريف رقم املغربي املعدل مبوجب  الدستور

(3)1199جويلية 
 احلق يسودها دميقراطية دولة الختيار بناء الوفاء ، على

ن والتضام احلكم الراشدو والتعددية املشاركة ترتكز على والقانون

املواطنة وحقوق وواجبات الفرص وتكافؤ واملساواة واحلرية واألمن
(4)

. 
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 والتزام القانون املساواة أمام مبدأ على بقوة التأكيد مت السياق، هذا ويف
 هذه التزام مع له باالمتثال والسلطات العمومية األشخاص مجيع

ني املواطن حرية لتفعيل املالئمة الظروف توفري بالعمل على األخرية

 ونشر واعتبار دستورية العامة، احلياة يف ومشاركتهم بينهم واملساواة

ملزمة كمبادئ القانونية القواعد
(5)

. 

 األساسية احلريات واحلقوق لكافة الدستوري التكريس جاء وباملوازاة،

 خالل: من اخلصوص على

 بعدم االلتزام مع ألول مرة املعلومات على احلصول يف احلق تكريس-9

 مبقتضى قانون، إال قييدهت جواز

 العادلة،  احملاكمة يف واحلق الرباءة قرينة ضمان-1

 وأمنهم وحرياتهمواجلماعات  األشخاص حلقوق القضائية احلماية-1

 مبا العدالة سري وقواعد حقوق املتقاضني على التأكيد مع القضائي
 فيها:

 اهليئة أمام فردي، تنظيمي أو إداري قرار كل يف الطعن حق -

حكم  ويف عادلة، حماكمة يف احلق ضمان ،املختصة اإلدارية لقضائيةا

 معقول، أجل داخل يصدر
 جلسات علنية،  يف وصدورها األحكام تعليل جوبو -

 احملاكمة أثناء املساعدة الالزمة بتقديم العمومية السلطات إلزام -
 تنفيذ األحكام، على واملساعدة

استثنائية حماكم إحداث منع -
(6).  

 ألزم واحلقوق األساسية، للحريات األمثل التفعيل لضمان وخياوت

 املواطنني استفادة لتيسري: املالئمةالتدابري باختاذ  العمومية السلطات املشرع

االجتماعية  واحلماية والعالج التعليم يف من احلق املساواة قدم على

 حسب الوظائف العمومية ولوج وكذا واملاء والسكن والشغل

 املرتبطة بنشاط االحنرافات مجيع عن والزجر ق، للوقايةاالستحقا

 العمومية واهليئات اإلدارات واستعمال بنشاط العمومية واهليئات اإلدارات

 املخالفات ومجيعالعمومية  الصفقاتوتدبري  وإبرام واستعمال األموال
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النزيه  بالتنافس املخلة التسريبات املصاحل واستغالل بتنازع املتعلقة

 مواقع استغالل يف الصلة بالشطط ذات املمارسات وكذا املالي بريوالتد

 املنافسة واملخالفة ملبادئ االحتكار واهليمنة واالمتياز ووضعيات النفوذ

 .العالقات االقتصادية يف واملشروعة احلرة

 سلطة مستقلة إىل بالقضاء االرتقاء املبحث الثاني:

التعديل  ا الصدد، نصيف هذ طل  األول: بالنسبة إىل ازجااررامل

اجلديد على ضمانة أساسية من ضمانات استقاللية العدالة، الدستوري 

وهي منح رئيس اجلمهورية صفة حامي استقاللية السلطة القضائية، 

، مع التأكيد على إفادة القضاة 912للمادة  11وذلك بإضافة الفقرة 

 الةالعد سري يف التدخل بضمانات جديدة هامة وأساسية وهي حظر

 و 10 و 11و 11احلكم، وذلك بإضافة الفقرة  قاضي قابلية نقل وعدم

 .922للمادة  11

ومن جهة ثانية متت دسرتة مبدأ التقاضي على درجتني يف اجملال اجلزائي، 

طبقا للمعايري العاملية واالتفاقيات اليت صادقت عليها اجلزائر، وهي 

ايات، وهذا يشكل إضافة جديد قد تسمح باستئناف أحكام حماكم اجلن

للمادة  11ضمانة جديدة يف اجملال اجلزائي، عن طريق إضافة الفقرة 

921. 

يف  للفصل التنازع حمكمة وينص الدستور اجلديد كذلك على دسرتة

والقضاء اإلداري، وذلك  العاديالقضاء  هيئات بنياالختصاص  تنازع حاالت

ارة "هيئات القضاء باستبدال عبارة "احملكمة العليا وجملس الدولة" بعب

 .959من املادة  10العادي وهيئات القضاء اإلداري"، يف الفقرة 
 ويف نفس السياق، وجتسيدا لفصل السلطات، نص الدستور على

للقضاء، تعد هذه اإلضافة  األعلى للمجلس االستقاللية املالية واإلدارية

واستقالليتها، عن طريق إضافة  العدالة سري حلسن دعامة أساسية

(7)952للمادة  11الفقرة 
استقاللية من شأنها تعميق التعديالت . كل هذه 

  توطيد أسس القانون.وبالتالي ، القاضي واستقالليتهالقضاء، وتدعيم محاية 
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التعديل  نص ،ويف املقابل طل  الثاني: بالنسبة إىل املغربامل

 باقي عن القضائيةالسلطة  استقاللية على الدستوري املغربي اجلديد

 منع على التأكيد مع مهمة ضمانها وأوكل للملك ،األخرى السلطات

 للقاضي السماح وعدم، القضاء على القضايا املعروضة يف تدخل كل

مهمته  بشأن ضغط ألي اخلضوع أو تعليمات أو أي أوامر بتلقي

 .القضائية
 استقالله اعترب أن قاض كل على الدستور أوجب ثانية، جهة ومن

 أن العلم مع القضائية، األعلى للسلطة اجمللس إىل ألمرا حييل أن مهدد،

 مهنيا خطأ يعد والتجرد، االستقالل القاضي بواجب من إخالل كل

 .احملتملة القضائية املتابعات عن النظر جسيما، بصرف

 على التأثري من حاول لكل القانون معاقبة على كذلك الدستور وينص

 القانون، بتطبيق القضاة عملزما مجي مشروعة، غري بكيفية القاضي

 االلتزام بالتحديد العامة النيابة قضاة على أنه يتعني إىل اإلشارة مع

 يتبعون السلطة اليت عن الصادرة القانونية الكتابية فقط بالتعليمات

 .هلا
 للسلطة كل تدخل جتريم دسرتة على الدستور نص املقتضيات، بهذه

 مع يتسق مبا القضاء شؤون التأثري يف أشكال من شكل أي أو املال أو

 اجلهاز وحتصني اجملال، هذا يف الفساد ملكافحة االتفاقية األممية مقتضيات

 .الفساد من عموما القضائي
 األعلى استبدل اجمللس ،اتالسلط لفصل وجتسيدا السياق، نفس يف

 مستقلة دستورية كمؤسسة ،للسلطة القضائية األعلى باجمللس للقضاء

 رئيس لديها املنتدب الرئيس مبهام ويقوم امللك أسهاوماليا ير إداريا

 من الرفع خالل من تركيبتها تعزيز مع، العدل وزير بدل النقض حمكمة
 الصلة ذات ومؤسسات وعضوية شخصيات املنتخبني القضاة عدد

القضاء استقالل عن وبالدفاع حقوق اإلنسان حبماية
(8)

. 
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 والرقابة املبحث الثالث: املساءلة

والرقابة كركيزة املسائلة خبصوص    األول: بالنسبة إىل ازجاارراملطل

 ذوي على وآلياتها الرقابة جمال توسيع أساسية للحكم الراشد، مت

من الدستور سنة  11واملنتخبني: حيث عدلت املادة  الوظائف السامية

فقرتني  الفقرة األوىل وإضافة إىل عبارة "العهدات" ، وذلك بإضافة1192

 الوظائف تكون أن إمكانية عدم حتديد مبدأ بهدف املادة،هذه إىل 

 خلدمة املصاحل وسيلة وال للثراء مصدراالدولة  يف مؤسسات والعهدات

التصريح باملمتلكات من قبل مجيع  ضرورة اخلاصة، والتأكيد على

 السلمجا املنتخبني أو املعينني يف أو للدولة الوظائف السامية يف املعينني

غري  اإلثراء منللحد الوطنية،  واهليئات واحمللية طنيةالو املنتخبة

 وتعميم  خالل دسرتة من السلطة استعمال سوء من واحلد املشروع

 باملمتلكات. التصريح

 19-92من القانون  19، 11، 10، 11املواد ومن جهة أخرى عدلت 

عمل  ينسق األول الوزير أن املتضمن التعديل الدستوري بهدف: حتديد

 11 املادة يف" رئيس اجلمهورية برنامج ينفذ "عبارة حذف مع احلكومة

 خمطط وليس عملها خمطط تعد اليت احلكومة هي أن وحتديد ،11 الفقرة

 التعديالت تهدف الوزراء، كما جملس على الوزير األول، وتعرضه عمل

 مبخطط األول الوزير عمل خمطط باستبدال 11 و 10 املادتني مست اليت

 تقديم احلكومة بيان بوجوب 19 تعديل املادة مت كماعمل احلكومة، 

  الوطين. الشعيب للمجلس سنويا العامة السياسة
 عملها ططلمخ احلكومة لعمل احلكومة وإعداد الوزير األول تنسيق إن

 بيان سنويا احلكومة تقديم جملس الوزراء، ووجوب على وعرضه

 كيد على مسؤوليةالتأ أساسه الوطين، الشعيب للمجلس سياستها العامة

 .هاعمل مراقبة الدستور خيوله الذي الوطين الشعيب لسلمجا أمام احلكومة

 ويف نفس السياق ولتعزيز الدور الرقابي للربملان على عمل احلكومة: لقد
 للربملان حقا أساسيا 9112 دستور من 133 املادة خالل نص من تقرر

 لنظم فإن االستجوابا من الكثري االستجواب ويف وهو احلكومة ملراقبة
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 درجةإىل  يرتتب عنها إصدار الئحة قد تذهب مناقشة إجراء إىل يؤدي

 الغرفتني ويعترب ألعضاء خمول احلق وهذا. احلكومة من الثقة سحب

ميكن  الذي وهو اإلجراء باحلكومةعالقته  يف الربملان أخطر حقوق من

 قضية يف تصرفها توضيح وشرح أسباب احلكومة مطالبة من النواب

 يف احلكومة عليه الذي أقدمت التصرف من والغاية ،قضايا الساعة من

 من الثقة سحب االستجوابعلى  مل يرتب الدستور أن إال القضية، هذه

أمت وجه على  مل تقم بواجبها إذا احلكومة
(9)

 املادة نص أن واملالحظ 
 راء.اإلج هذا يتم بها اليت واإلجراءات الشروط الدستور مل تبني من 133

 تقرر حقا تقليديا وضروريا 9112 دستور من 134 املادة ومبوجب نص

 إجراء عنها يرتتب اليت للحكومة األسئلةوهو توجيه  الربملان ألعضاء

الضرورة عند مناقشة
(10)

. 

املتضمن  19-92من القانون  911و 919مت تعديل املادتني  1192ويف سنة 

آجال اجلواب  ديل هو حتديدالتعديل الدستوري، وإن اهلدف من هذا التع

 يف الربملان للحكومة استجواب أعضاء على يوما 30 أقصاها مدة خالل

 إىل تهدف 152 فقرتني جديدتني للمادة الساعة، وإضافة قضايا إحدى

 جلسة الشفوية والكتابية وختصيصاألسئلة  على اجلواب حتديد آجال

 األسئلة على كومةاحل ألجوبة بني الغرفتني لالستماع بالتداول أسبوعية

 التعديالت على هذه النص وإن أعضاء الربملان. اليت يقدمها الشفوية

 ومن ثم عمل احلكومة على للربملان الرقابية املهمة يكرس تفعيل

الدستور.  يف ممثليه املكفولة طريق عن للرقابة الشعب ممارسة ضمان

 تنيالغرف بني أسبوعية بالتداول جلسات ختصيص دسرتة وعليه فإن

 على الربملان رقابة فعالية يعزز األسئلة الشفوية على احلكومة ألجوبة

احلكومة عمل
(11)

.
 

 

املعارضة الربملانية ضمن التعديل حظيت ، النشاط الرقابيولتفعيل 

مبكانة أرقى، يكفلها هلا الدستور يف العديد من  1192لسنة   الدستور

الرقابي، ففضال عن اجلوانب ذات الصلة مبمارستها للنشاط السياسي و

من هذا التعديل 990ضمانه هلا مبوجب املادة 
(12)

، حلرية الرأي والتعبري 
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واالجتماع واالستفادة من اإلعانات املالية املمنوحة للمنتخبني يف الربملان 

وكذا املشاركة الفعلية يف األشغال التشريعية، تتمتع هذه املعارضة حبقها 

ملانية واملشاركة الفعلية يف مراقبة عمل يف املشاركة يف الدبلوماسية الرب

وكذا يف حقها  ،من خالل متثيل مناسب يف أجهزة غرفيت الربملان ،احلكومة

صادقت عليها يف إخطار اجمللس الدستوري خبصوص القوانني اليت 

الربملان  الدستورعالوة على هذه املكاسب، يلزم  األغلبية الربملانية.

ملناقشة جدول أعمال تقدمه جمموعة بغرفتيه بتخصيص جلسة شهرية 

 الداخلي النظام إىل تطبيقها وإحالة أو جمموعات برملانية من املعارضة،

هذه التعديالت تكرس الوجود الدستوري للمعارضة، إن  لكل غرفة.

وهذا شيء جديد واجيابي وتؤسس عليها، كما تعطى دفعا قويا للحياة 

 ن دسرتةإوعلى ذلك ف اجلزائر. السياسية وتدعم الدميقراطية التعددية يف

 احلياة يف دورها وُتفعل عمل املعارضة الربملانية تدعم احلقوق ذهه

 آرائها. احرتام السياسية، وتضمن

 يف 1119و 9112 تعديلي أجاز فقد 1989 دستور يف احلال هو مثلما

 إطار ويف الربملان يف غرفيت املساءلة التشريعية املتمثلة161 املادة

 ذات قضايا يف حتقيق جلان مناسبا تراه وقت أي يف تنشأ أن ااختصاصاته

مصلحة عامة
جل إضفاء االنسجام على عمل السلطات مت أومن  .(13)

(14)1192الدستور املعدل سنة  من 991 املادة تعديل
جلان  تتناول اليت 

 إنشاء منع تهدف إىل املذكورة للمادة 02 فقرة بإضافة التحقيق: وذلك

 وقائع حول حتقيق خبصوص من الربملان غرفة كل بلق من حتقيق جلان

مبدأ  قد تبنىالدستوري  املؤسسوبهذا يكون  إجراء قضائي. حمل تكون

 التحقيق القضائية. حيث أن السلطة واستقاللية السلطات بني الفصل
 عمل بانسجام خيل القضائي اإلجراء بالتزامن مع جيري قد الذي

 القرار. عند تعارض حالة يف يضعها قد إذ السلطات العمومية،

 بهدف تقوية (11)و( 11)ضافة فقرتني إب 910 مت تعديل املادة وباملوازاة

 إعالمية حول بعثات تشكيل إمكانية مبنحها السلطة التشريعية دور
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 البعثات هذه هلا اليت ختضع األحكام على إدراج وطنية، والنص مواضيع

 الغرفتني. غرفة من لكل الداخلي النظام ضمن

الدستوري اجمللس استقاللية  ولضمان ،الدستوريةولتفعيل مبدأ الرقابة 

من التعديل  991واملالية، مت تعديل املادة  اإلدارية االستقاللية مبنحه

 االستشاراتيف  االنتخابات كقاضي اختصاصاته الدستوري اجلديد، وحتديد

رد يف الوطنية، وإعادة النظر يف تشكيلة اجمللس مبوجب التعديل الوا

 12 إىل 09 من أعضائه عدد ، بزيادة991املادة  من 11و 19الفقرتني 
أعضاء من بينهم رئيس اجمللس  10عضوا، حبيث يعني رئيس اجلمهورية 

 11، ومن اجمللس الشعيب الوطين 11من جملس األمة و 11ونائبه، وانتخاب 

من جملس الدولة؛ وعلى ذلك تكون كل سلطة  11من احملكمة العليا و

 الرئيس، وإقرار نائب أعضاء. واستحداث وظيفة 10 :ليا ممثلة بـع

أثناء  األصوات تساوي حال يف الدستوري لسلمجصوت رئيس ا ترجيح

  املداوالت.

سنوات مع  19 إىل 12 متديد عهدة أعضاء اجمللس الدستوري منكما مت 

 سنوات، وفرض عليهم 11سنوات بعدما كانت كل  10جتديد نصفي كل 

 أو انتخابهم حرة مبجرد مهنة أو نشاط أي مداولة عن التوقف إلزامية

مهامهم  مباشرة قبل اجلمهورية رئيس أمام اليمني تعيينهم، وكذا أداء

 12و 11و 10يف الفقرات  عليها املنصوص الدستوري، مبوجب التعديالت

 أعاله. املذكورة 991 املادة من
جديدة للعضوية من سبق، جاء التعديل الدستوري بشروط  إىل جانب ما

 شروط السن ، بوضع991و 990اجلديدتني  املادتني خالل إضافة

الدستوري؛  لسلمجا عضو وظيفة واخلربة لتولي والكفاءة والتأهيل

سنة عند التعيني أو االنتخاب، والتمتع خبربة مهنية  01تتمثل يف بلوغ 

لي أو ، سواء التعليم العاميادين القانونسنة على األقل يف  91مدتها 

 القضاة أو احملاماة أو الوظائف العليا يف الدولة، وتكريس احلصانة

خالل  الدستوري لسلمجأعضاء ا لفائدة اجلزائية املسائل يف القضائية

 وظيفة عضو إن هذه األحكام اجلديدة تهدف إىل تعزيز عهدتهم. ممارسة
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 أشكال كل عن منأى يف ومركزه الدستوري، وجعله الدستوري لسلمجا
 اختصاصاته الدستورية. يف ممارسة استقالليته تعيق اليت قد ضغطال

، 995تعديل املادة مت  الدستوري لسلمجا إخطار توسيعومن أجل 

( 11)نائبا أو ثالثني  (11)ومخسني  األول الوزير ليشمل األخطار أيضا

 وأن املؤسسات، أداء فعالية زيادة شأنه وهذا من ،عضوا يف جملس األمة

 جملس يف عضوا30  أو نائبا 50 :الدستوري لـ لسلمجا ارإخط حق منح

دولة  إرساء يف مكانتها ورفع الدستورية للرقابة مهماتعزيزا  ديع ألمة

 احلقوق واحلريات الفردية ومحاية الدميقراطية وتعميق القانون

  واجلماعية.

حق املتقاضني يف الرقابة عن  ويف نفس السياق أرسى هذا التعديل،

على إحالة من احملكمة العليا وجملس  ع بعدم الدستورية، بناءطريق الدف

من التعديل الدستوري:  999الدولة مبوجب إضافة مادة جديدة حتت رقم 

 طريق املواطنني عن أمام الدستوري لسلمجا إخطار توسيع نإحيث 

والكيفيات املنصوص عليها يف  الشروط بعدم الدستورية، وفق الدفع

 تطبيقها املشرع كيفية سيحدد املضافة، واليت اماألحك موضوع املادة

 واحلريات للحقوق محاية إضافية يشكل بأن عضوي، كفيل بقانون

 دستوريا. املكفولة

املمنوح  األجل متديد إىل ،991يهدف تعديل املادة  أخرى جهة من

 إىل يوما (20) وقراراته، من عشرين بآرائه لإلدالء الدستوري للمجلس

 19 الفقرتان 995 (إطار املادة يف إخطاره حالة ما، يفيو (11)ثالثني 

 أشهر (4) أربعة أجل االستعجال، وإقرار حاالت مراعاة ( مع11و

على  النص ، مع999 املادة إطار يف حالة إخطاره يف قراراته إلصدار

 أشهر. (4) أربعة أقصاها مدة واحدة مرة األجل هذا متديد إمكانية
 آراء وقرارات ترتبها اليت اآلثار دسرتة 919 تعديل املادةكما يتضمن 

 شروط وإقرار متديد وعليه فإنالدستوري، وطابعها النهائي،  لسلمجا

 لسلمجا آلراء وقرارات بالنسبة فيه الشيء املقضي قوة اآلجال ودسرتة
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 دور الدستوري، وبتعزيز فعالية االجتهاد بضمان الدستوري، كفيلتان

اليت  القانونية القاعدة مراقبة ظيفةو ممارسة الدستوري يف لسلمجا

العمومية السلطات تضعها
(15)

. 

 لسلمجا استقاللية إىل تعميق جهة، من تهدف التعديالت هذه إن

 للبالد القانون األساسي احرتام على مؤسسة تسهر الدستوري، باعتباره

 أخرى، ضمان جهة واجلماعية، ومن الفردية واحلريات ومحاية احلقوق

 من متكينه املمثلة يف تشكيلته، بغرض الثالث للسلطات متوازن متثيل

 توسيع عن واملرتتبة له املوكلة الدستورية اجلديدة باملهام التكفل

الدستوري  لسلمجا استقرار ضمان تهدف إىل أنها اإلخطار، فضال عن

أداء اليمني  خالل من السيما ألعضائه، القانوني املركز وتدعيم

املداوالت. كما ترتقي  وحفظ سرية واحلياد اهةبالنز بالتحلي والتزامهم

باجمللس الدستوري إىل مصاف احملاكم واجملالس الدستورية يف العامل
(16)

 ،

وتعمق الطابع القضائي للرقابة على دستورية القوانني يف اجلزائر، وقد 

 كانت حمل طلبات ملحة من طرف املختصني واجملتمع ككل.

من القانون  911على املادة  خلت تعديالتوبهدف توسيع الرقابة املالية أد

 إىل املتضمن التعديل الدستوري، واملتعلقة مبجلس احملاسبة، ترمي 92-19

 على رؤوس البعدية رقابتهاحملاسبة، وتوسيع  جملس استقاللية تكريس

 تطوير يف املساهمة مهمة التابعة للدولة، وإسناده التجارية األموال

 العمومية، وكذا توسيع األموال تسيري يف والشفافية احلكم الراشد

 باهلياكل عالقاته حتديد السنوي، إىل جانب تقريره إليها يرسل اليت اجلهات

وبذلك  قانون. والتفتيش، مبوجب املكلفة بالرقابة الدولة يف األخرى

 والشفافية احلكم الراشد حتقيق العمل على هي احملاسبة جملس غاية تصبح
وميةاألموال العم تسيري يف

(17)
.  

 احلساب وإعطاء املساءلة خبصوص املطل  الثاني: بالنسبة للمغرب

كرس  الدستور أن إىل اإلشارة جتدر أساسية للحكم الراشد، كركيزة

 .العمومية باحملاسبة والوظائف املسؤوليات ممارسة تالزم قاعدة



(722) 

 (11) االجتهـــاد العدد  ....قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 عرفت اليت املراقبة الربملانية تعزيز إىل الدستور عمد املنطلق، هذا من
 الضرورية النصاب شروط حيث أصبحت آلياتها، مستوى على تغريا

 :خالل من مرونة خاصة أكثر إلعماهلا
 نصاب النواب وحدد جملس على حصره مت الذي الرقابة ملتمس-9

 مع 1996 دستور يف بدل الربع األعضاء مخس يف عليه التوقيع

 كيدوالتأ األعضاء أغلبية قبل من التصويت عليه بضرورة االحتفاظ

 حني مل يف عليه، املوافقة عند مجاعية استقالة استقالة احلكومة على

 نصابه قلص ملتمس للمساءلة برفع سوى املستشارين جمللس يسمح

 .احلكومة استمرارية على أثر له أي وليس اخُلمس إىل الثلث من

 تشكيلها الدستور بإمكانية مسح اليت احلقائق لتقصي النيابية اللجان-1

 بدل املستشارين جملس أعضاء أو جملس النواب أعضاء ثلث من بطلب

 متيز الدستور كما .9112 دستور وفق اجمللسني من أي أغلبية أعضاء

 رئيس قبل من على القضاء اللجان هذه تقارير إحالة إمكانية بفتح

 اجمللس داخل عمومية جلسة على ختصيص والتنصيص اجمللس هذا

أية  تستدعي ال السابق يف كانت ينماب التقارير، هذه ملناقشة املعين

 إطار يف املركزية بالنقد اهليئة تناولته ما هوو مناقشة، أو متابعة

  2009 لسنة السنوي تقريرها

 أمام طرف رئيسها من احلكومة لعمل املرحلية احلصيلة عرض-1

 من أو النواب، جملس ثلث أعضاء من بطلب أو منه، مببادرة إما الربملان

قبل  من سنوية جلسة ختصيص مع جملس املستشارين ءأعضا أغلبية

 وتقييمها، العمومية السياسات ملناقشة الربملان
 مسؤولي إىل طلب االستماع إمكانية اجمللسني يف الربملانية اللجان ختويل-0

 الوزراء مسؤولية وحتت حبضور واملقاوالت العمومية، واملؤسسات اإلدارات

 التابعني هلم،
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 النهوض لتمكينها من الربملانية للمعارضة ميزةمت مكانة ضمان-1

 بصفتها السياسية واحلياة العمل الربملاني يف األكمل الوجه على مبهامها

 .واملراقبة التشريع وظيفيت يف يشارك يف اجمللسني أساسيا مكونا
 االستثناءات، املواطنني ورفع مجيع على املساءلة مبدأ لتعميم وتوخيا

 يصعب كان اليت الوزراء حملاكمة احملكمة العليا حذف على الدستور نص

 والتنظيمية املرعية، الدستورية الشروط إىل بالنظر يف السابق تفعيلها

 عما اململكة حماكم أمام مسؤولني جنائيا احلكومة أعضاء أصبح حيث

 أمام املواطنني مع ملساواتهم تكريسا جنايات وجنح من يرتكبونه

 القانون والقضاء.

 الرأي إبداء يف الربملانيني فقط حصانة جمال حصر مت السياق نفس ويف

 املعرب الرأي كان إذا ماعدا مزاولة مهامهم، خالل بتصويت القيام أو

خيل  ما يتضمن أو اإلسالمي، الدين أو امللكي يف النظام جيادل عنه

 حصانة أية الربملانيني من جتريد مت وبذلك .للملك الواجب باالحرتام

 أجل من االقتضاء عند مبتابعتهم وحماكمتهم يسمح مبا إلطارا هذا خارج

املسطرة  قواعد وفق املواطنني باقي غرار على احلق العام وجرائم جنح

العمل بها اجلاري اجلنائية
(18)

. 
 الذي األعلى للحسابات اجمللس دور الدستور عزز أخرى جهة ومن

 ضمان مع ملكةبامل املالية العمومية ملراقبة العليا اهليئة اعتربه

مبادئ  ومحاية تدعيم إىل الرامية األساسية وتوضيح مهمته استقالله،

 بالنسبة للدولة واحملاسبة، والشفافية اجليدة احلكم الراشد وقيم

 .العمومية واألجهزة
 قوانني تنفيذ على مراقبة عالوة ليشمل، تدخله جمال توسيع مت وهكذا،

 األجهزة ومصاريف يلعمليات مداخ سالمة من والتحقق املالية

 بالقواعد اإلخالل على واملعاقبة شؤونها وتقييم تدبري للمراقبة اخلاضعة

 التصريح باملمتلكات وتتبع مراقبة مهمة العمليات، هذه املرعية على

 بالعمليات املتعلقة النفقات السياسية وفحص األحزاب حسابات وتدقيق

بوظائف  املرتبطة اراتواالستش األسئلة عن وكذا اإلجابة االنتخابية،
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 وتقديم باملالية العامة، املتعلقة والتقييم واملراقبة التشريع يف الربملان

 نطاق يف احلكومة باإلضافة إىل القضائية للهيئات مساعدته

 عند املعاقبة إمكانية للحسابات اجملالس اجلهوية ختويل مع اختصاصاتها

 .املرعية بالقواعد اإلخالالت عن مجيع االقتضاء
 األعلى الدستور للمجلس أوكل املواطنني، وإعالم للشفافية وتوخيا

 واملقررات اخلاصة التقارير فيها أعماله، مبا مجيع نشر مهمة للحسابات

الرئيس  إلزام مع الرمسية باجلريدة السنوي ونشر تقريره القضائية

 متبوعا للربملان يكون اجمللس ألعمال عرض بتقديم للمجلس األول

مبناقشة
(19)

. 

 املبحث الرابع: الدميقراطية التشاركية والشفافية

أن الدستوري اعترب املؤسس  طل  األول: بالنسبة إىل ازجااررامل

 أساسية دعامة يشكالن التداول الدميقراطي ومبدأ املشروعية

يف  السياسية على احلياة ديناميكية وإضفاء وتعزيز أسسها للدميقراطية

من الديباجة  12 و10 الفقرات  تعديل القانون، حيث مت دولة إطار

 التداول ويكرس"وعبارة " املشروعية"و "السيادة "عبارة بإضافة

 التعديل هذا ، وعليه إن"عن طريق انتخابات حرة ونزيهةالدميقراطي 

الدميقراطي  التداول مبدأ جتسيد خالل من النظام الدميقراطي يعزز

 عن حرية اختيار ممثليه من خالل سلطته من ممارسة الشعب الذي ميكن
 حرة ونزيهة. دورية انتخابات طريق

من  91للمادة  11ولتكريس الدميقراطية التشاركية مت إضافة الفقرة 

 مستوىعلى  التشاركية الدميقراطية الدولة تشجع" 1192دستور 

 املستوى علىالتشاركية  الدميقراطية تشجيع بهدف احمللية" اجلماعات

 العمومية. ة يف تسيري الشؤوناحمللي، مبعنى املشارك

ويف نفس السياق ومن أجل ترسيخ الدور املركزي لألحزاب السياسية يف 

 السياسية املعتمدة، لألحزاب حقوق منحمن خالل الدميقراطية ممارسة 

 العمومية اإلعالم وسائل يف زمين حيز-واالجتماع،  والتعبري الرأي حرية
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االقتضاء،  عند عمومي، ، متويلالوطين على املستوى متثيلها يتناسب مع

 على السلطة القانون، ممارسة حيدده كما الربملان بتمثيلها يف يرتبط

 حتديد وإحالةالدميقراطي،  التداول خالل والوطين من احمللي الصعيدين

وهذا  العضوي. إىل القانون األحزاب اجلمعيات والتزامات إنشاء شروط

واجلمعوي لنشاط السياسيل أفضل قانونية محاية من شأنه توفري
(20)

. 

 لتشجيعها على الدميقراطية التشاركية.

من  فقط: واحدة مرة اجلمهورية رئيس إعادة انتخاب حتديد كما مت

املتضمن التعديل  19-92من القانون  191و 99خالل تعديل املادتني 

 مبدأ إىل تكريس يهدف 11 الفقرة 99تعديل املادة  ّنإالدستوري، حيث 

 الدميقراطية دعائم من أساسية يشكل دعامة لدميقراطي الذيا التداول

 حتديد خالل السياسية، من احلياة يف الديناميكية أسسها ويضفي ويعزز

 جتسيدا ملضمون فقط مرة واحدة اجلمهورية رئيس إعادة انتخاب

 الدميومة طابع هذا املبدأ بإعطائه الديباجة، وترسيخ من 12 الفقرة

(21)191املادة  يف إدراجه خالل من واالستقرار
 .  

إن إدراج مبدأ إعادة انتخاب رئيس اجلمهورية مرة واحدة، ضمن املبادئ 

من الدستور، يضفي هذا  191ميكن املساس بها واحملددة يف املادة  اليت ال

 خالل من النظام الدميقراطي عززاملبدأ ضمان دميومته واحلفاظ عليه. وي

 سلطته من ممارسة الشعب ميكن الذيالدميقراطي  التداول مبدأ جتسيد

حرة  دورية انتخابات طريق عن ممثليه اختيار خالل حرية من وذلك

 .1192الدستور املعدل سنة  من 99 املادة ألحكام وفقا ونزيهة

وتوخيا لتخليق احلياة السياسية، ويف إطار تهذيب وتنظيم عمل ممثلي 

من القانون  995و ،992 اجلديدتني املادتني إضافةالشعب يف الربملان، مت 

املتضمن التعديل الدستوري 92-19
(22)

 عضو أو النائب إلزام إىل ، تهدف

الربملانية، وجتريد  األشغال يف الفعلية بالتفرغ للمشاركة األمة جملس

 االنتماء يغري األمة الذي جملس يف أو الوطين الشعيب لسلمجا يف املنتخب

 دسرتة، كما أن االنتخابية هيف عهدت أساسه على انتخب احلزبي الذي

 أشغال يف للمشاركة الفعلية األمة أو عضو جملس النائب تفرغ وجوب
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 العهدة إلزامية مبدأ لتجسيد دعامة يعّد العامة اللجان واجللسات

 العمل الربملاني. وضبط وتفعيل

 حالة يف القانون بقوة عهدته األمة من جملس عضو أو النائب جتريد إن

احرتام  على إلجباره أساسه على انتخب الذي السياسيانتمائه  تغيري

 أسس السياسي، جيسد العمل أخالقية على إرادة ناخبيه، واحلرص

 املمارسة الدميقراطية. وعليه فقد أكد هذا التعديل على:

وجوب تفرغ أعضاء الربملان ملمارسة مهام العهدة كليا، باملشاركة  -9

 الفعلية حتت طائلة العقاب بسبب التغيب.
منع تغيري االنتماء احلزبي الذي مت االنتخاب على أساسه حتت طائلة  -1

 التجريد من العهدة.
تدعيم مصداقية وشرعية الربملان، من خالل إلزامية احلضور الفعلي يف 

األشغال، ومنع كل منتخب يف الربملان من تغيري انتمائه السياسي أثناء 

احرتام العقد املعنوي عهدته، وذلك باحرتام الطابع الوطين للعهدة، و

 الذي يربط املنتخب بناخبيه.

 مبنحها السلطة التشريعية دور بهدف تقوية 910 كما مت تعديل املادة

على  وطنية، والنص مواضيع إعالمية حول بعثات تشكيل إمكانية

 لكل الداخلي النظام ضمن البعثات هذه هلا اليت ختضع األحكام إدراج

 الغرفتني. غرفة من

(23)137جديدة وإضافة مادة 138، 136ملادتني بتعديل ا
 إىل منح تهدف ،

مشاريع  إيداع وحتديد األمة، ألعضاء جملس بالقوانني املبادرة صالحية

اإلقليمي  اإلقليم، والتقسيم وتهيئة احمللي القوانني املتعلقة بالتنظيم

 بالقوانني ألعضاء املبادرة يف احلق منح األمة، وعليه فإن جملس مكتب

 خوهلا اليت للمهام وجتسيداهذا األخري  لدور تدعيما يّعد األمة سجمل

 من 991 املادة ملضمون طبقا بغرفتيه الدستوري للربملان املؤسس

 مشاريع إيداع نكما أ .19-92الدستور املعدل مبوجب القانون رقم 

 اإلقليمي لدى والتقسيم اإلقليم وتهيئة احمللي القوانني املتعلقة بالتنظيم
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 أعضاء ثلثي خصوصية تركيبة تأسيسا علىجاءت األمة،  جملس مكتب

األمة جملس
(24)

. 

مستقلة ملراقبة  دسرتة هيئة ومن أجل التأكيد على مبدأ الشفافية،

املشرع آلية جديدة هامة وهي هيئة عليا مستقلة  حيثاالنتخابات: 

إضافة فصل جديد للباب الثالث حتت عنوان "الفصل ، بملراقبة االنتخابات

 19-92من القانون  910و 911الثاني: مراقبة االنتخابات"، يتضمن املادة 

 املتضمن التعديل الدستوري.

املذكورة يف  اجلديدة ملزمة مبوجب األحكام العمومية السلطات إن

ونزاهة،  شفافية وطنية، يف أو انتخابات حملية أعاله، بتنظيم املادتني

تضم  االنتخابات راقبةمل مستقلة عليا هيئة ذلك أنشئت أجل ومن

املدني، تسهر على شفافية ونزاهة االنتخابات اجملتمع  وممثلني عن قضاة

 واالستفتاءات، من استدعاء اهليئة الناخبة إىل إعالن النتائج املؤقتة، وإن

 دستورية، قاعدة اإللزامية هذه املؤسس الدستوري إقرار من القصد

 قبل تعيني السياسية اباألحز واستشارة االستقاللية ووضع معايري

 التعبري ومتكني دستورية لتأمني ضمانات إرساء اهليئة، هو هذه رئيس

 االنتخابية يضمن القوائم تسليم دسرتة أن كما. الشعبية اإلرادة عن

التداول  وغايتها تكريس االنتخابات يف والنزاهة الشفافية مبدأ

ريادستو املكرسة التعددية السياسية خالل من الدميقراطي
(25)

.  

إن هذه اهليئة مدعوة، بالنظر إىل املهام املوكلة هلا، ومكانة استقاللية 

أعضائها، إىل إضفاء مصداقية أكرب على هذه االنتخابات، وتعزيز 

 الشرعية الدميقراطية ملنتخيب الشعب.

يف املغرب،  الدستوري املشرع اعترب املطل  الثاني: بالنسبة للمغرب

 التمثيل ملشروعية أساسا زيهة والشفافةوالن احلرة االنتخابات

التمييز  وعدم التام باحلياد العمومية السلطات حيث ألزم ي،الدميقراط

 قواعد حتديد هذه املبادئ مع يتسق مبا للقانون وأوكل املرشحني، بني

 واحلقوق للحريات واملمارسة اإلعالم العمومية وسائل من االستفادة

 وشروط وكيفيات التصويت وعمليات االنتخابية املرتبطة باحلمالت
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 خمالفة على املرتتبة لالنتخابات والعقوبات واحملايدة املستقلة املالحظة
 . االنتخابية العمليات وشفافية املتعلقة بنزاهة املقتضيات

 عمد ممارسة الدميقراطية، يف السياسية لألحزاب املركزي الدور ولرتسيخ

 عليها، تتأسس أن جيب اليتواملبادئ  مهامها توضيح إىل الدستور

أنشطتها  قواعد حيدد تنظيمي قانون إىل بإطارها التشريعي واالرتقاء

 مع مراقبة متويلها، وكيفيات للدولة املالي الدعم ختويلها ومعايري

يقضائ حكم إال مبقتضى حلها إمكانية عدم على التنصيص
(26)

. 

 الرتحال يف مسألة الدستور حسم السياسية، احلياة لتخليق وتوخيا

 ختلى من كل الربملان جملسي يف أحد عضو صفة من جرد حيث الربملاني

اجملموعة  أو الفريق أو لالنتخابات بامسه ترشح السياسي الذي انتمائه عن

 .إليها ينتمي اليت الربملانية
 نص للدميقراطية التمثيلية، كرديف التشاركية الدميقراطية ولتدعيم

 ومشاريع قرارات إعداد يف املدني اجملتمعمجعيات  مساهمة على الدستور

 وتقييمها وفق تفعيلها ويف العمومية والسلطات املؤسسات املنتخبة

 القانون. حيددها شروط
 إشراك للتشاور قصد هيئات بإحداث العمومية السلطات ألزم كما

 وتفعيلها العمومية إعداد السياسات يف االجتماعيني الفاعلني خمتلف

 جمال يف ملتمسات تقديم يف املواطنني ريس حقتك مع وتقييمها،

قانون  كيفياتها حيدد العمومية السلطات إىل التشريع وعرائض

تنظيمي
(27)

. 
 بالتنمية جديدة للنهوض فضاءات خلق إىل اإلشارة جتدر الصدد هذا ويف

 :إحداث خالل من التشاركية والدميقراطية البشرية
 لعلمي،ا والبحث والتكوين للرتبية أعلى جملس -
 والطفولة، لألسرة استشاري جملس -
 .اجلمعوي والعمل للشباب االستشاري اجمللس -
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 احلكم الراشداملبحث اخلامس: النهوض مبقومات 

  املطل  األول: بالنسبة إىل ازجاارر

 اقتصاد بناء من أجل كامة االقتاايية واحاربة الفساياحلأوال: 

 االختالس أو التالعب كالأش من شكل أي وطين متني تنافسي خال من

أو التعسف، وذلك يف إطار التنمية  غري املشروعة التجارة الرشوة أو أو

الديباجة "...  إىل 14 الفقرة املستدامة واحملافظة على البيئة. مت إضافة

 املستدامة التنمية إطار يف وتنافسي منتج اقتصاد بناء على ويعمل

 بناء "تشجيع 12 البند بإضافة 11 على البيئة"، وتعديل املادة واحلفاظ

والعلمية"،  كلها، الطبيعية والبشرية البلد قدرات يثمن متنوع اقتصاد

"التجارة العبارات التالية: وتعديل البند األخري من هذه املادة بإضافة 

 غري املشروعة" و"الرشوة" و"التعسف".

 املادة ديلويف نفس السياق مت التأكيد على حرية االستثمار والتجارة: بتع

والتجارة، يرمي  االستثمار حرية تتناول التعديل الدستوري اليت من 01

 األعمال، وضبط حتسني مناخ مبهمة الدولة إناطة إىل هذا التعديل

 .النزيهة غري االحتكار واملنافسة ومنع املستهلك حقوق ومحاية السوق،
 األعمال، الالزمة ملمارسة توفري الشروط غايتها هذه املهام دسرتة إن

 االقتصادية، وتأطريها وضمان احلكامة الوطين، وحتقيق تنمية االقتصاد
الغاية هذه بتحقيق كفيلة بضمانات

(28)
. 

وطنية للوقاية من الفساد  تأسيس هيئةومن أجل مكافحة الفساد مت 

ومكافحته، وإضفاء احلماية على أعضاءها من شتى أشكال الضغوط أو 

هانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته، اليت الالرتهيب أو التهديد أو ا

 شاملة سياسة اقرتاح مهمتها يتعرضون هلا خالل ممارسة مهامهم،

 النزاهة وتعكس والقانون احلق دولة الفساد وتكرس مبادئ من للوقاية

 واملساهمة واألموال العمومية املمتلكات تسيري يف واملسؤوليةوالشفافية 

 تطبيقها. يف

التعديل املتعلق مبجلس احملاسبة املذكور أعاله يف احملور املتعلق  يهدف أيضا

 أشكال من شكل من أي الوطين االقتصاد محايةباملسائلة والرقابة إىل 
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 املشروعة، املقررة غري املصادرة االستحواذ أو أو االختالس أو التالعب

 دستوريا.

كم واحل واحلريات احلقوق وهيئات محاية مؤسسات ثانيا: يسرتة

إىل  919تتعلق التعديالت املدرجة يف املواد اجلديدة من املادة  الراشد

جمالس  بإحداث. 1192من التعديل الدستوري لسنة  115غاية املادة 

 العلمي للبحث للشباب، وجملس وطين أعلى جملساستشارية جديدة وهي 

مثل  قائمةدستوريا هليئات  وضعاهذه التعديالت  ومتنحوالتكنولوجي، 

 لسلمجومكافحته، وا الفساد هليئة الوطنية املستقلة للوقاية منا

اإلنسان، إن  االقتصادي واالجتماعي، واجمللس الوطين حلقوق الوطين

 لدى موضوعة أو املدسرتة املذكورة احملدثة املستقلة واهليئة اجملالس
 معني رئيسها مستشار للحكومة، أو أن مركز ذات أو اجلمهورية رئيس

 من خالل احلكم الراشد حتسني إىل يس اجلمهورية. تهدفرئ قبل من
 وتوصيات سنوية، آراء واقرتاحات تقارير الدولة مؤسسات على عرضها

استشاري طابع ذات
(29)

. 

 املطل  الثاني: بالنسبة للمغرب.

 أفرد مرة ألول ساسية ال ي كحكم املراف  الاا::أوال: املبايئ األ

 األساسية املبادئ دسرتة متت حيث، دةاجلي للحكامة كامال بابا الدستور

 :التالية
 بني املواطنات املساواة أساس على العمومية املرافق تنظيم-9

 الوطين الرتاب تغطية واإلنصاف يف إليها، الولوج يف واملواطنني

 أداء اخلدمات، يف واالستمرارية
 واحملاسبة اجلودة والشفافية ملعايري العمومية املرافق تسيري إخضاع-1

 والقيم الدميقراطية، واملبادئ واملسؤولية
 احرتام ملبادئ وظائفهم وفقا مبمارسة العمومية املرافق أعوان إلزام-1

 تتبع وتأمني العامة واملصلحة والشفافية والنزاهة واحلياد القانون
 املرتفقني، وتظلمات مالحظات واقرتاحات
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 لألموال عن تدبريها احلساب بتقديم العمومية املرافق إلزام-0

 بها اجلاري للقوانني طبقا للمراقبة والتقييم خضوعها مع العمومية

 العمل،
 قواعد العمومية حيدد للمرافق ميثاق استصدار على التنصيص-1

 الرتابية واجلماعات العمومية بتسيري اإلدارات املتعلقة احلكم الراشد

 واألجهزة العمومية،
 بتقديم لية عمومية،مسؤو ميارس منتخب ومعني شخص كل إلزام-2

ملهامه،  تسلمه مبجرد حيازته يف اليت باملمتلكات واألصول كتابي تصريح

 انتهائه، وعند ممارستها وخالل
 دعم من واالستفادة باحلكم الراشد املكلفة اهليئات استقاللية ضمان-5

 يكون موضوع أعماهلا عن سنوي تقرير بتقديم الدولة وإلزامها أجهزة

لربملانا قبل من مناقشة
(30).  

 احلقوق وهيئات محاية مؤسسات دسرتة متت املبادئ، هذه ضوء على

 اإلنسان حلقوق الوطين بينها اجمللس من احلكم الراشدو واحلريات

املكلفة  واهليئة باخلارج املغربية اجلالية الوسيط وجملس ومؤسسة

 السمعي العليا لالتصال واهليئة التمييز أشكال وحماربة باملناصفة

 الرشوة من والوقاية للنزاهة واهليئة الوطنية املنافسة وجملس بصريال

اوحماربته
(31). 
 تنظيم الرتابي التنظيم أن الدستور اعترب لقد الرتابية احلكامة ثانيا:

وتعزيزا  املنطلق هذا من .املتقدمة اجلهوية على مركزي يقوم ال

 جهات الرتابية، من اجلماعات الدستور اعترب الرتابية، للحكامة

 شؤونها تسري العام خاضعني للقانون معنويني أشخاصا ومجاعات،

 ويرتكز العام، باالقرتاع منتخبة بواسطة جمالس دميقراطية بكيفية

تأمني  مع ،والتضامن احلر والتعاون التدبري مبادئعلى  تنظيمها

 يف من مساهمتهم والرفع شؤونهم تدبري يف املعنيني السكان مشاركة

 .واملستدامة املندجمة ريةالبش التنمية
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 الرتابية، اجلهات واجلماعات خص الدستور أن أيضا بالتذكري وجدير

 السياسات وإعداد للدولة العامة تفعيل السياسة يف املساهمة مبهمة

 .املستشارين جملس يف ممثليها من خالل الرتابية
 الذين يقومون بتنفيذ هم اجملالس رؤساء أن على الدستور وركز

 آليات بوضع كذلك ،أصبحت ملزمة اليت اجملالس هذه ومقررات تمداوال

 املواطنني مساهمة تيسري خالل والتشاور من للحوار تشاركية

تقديم  إمكانية وإعطائهم وتتبعها التنمية برامج يف إعداد واجلمعيات

 .التشاركية الدميقراطية مستلزمات وفق عرائض
 ذاتية الرتابية اختصاصات للجماعات أسندت التفريع، مبدأ على وبناء

 هذه من إليها منقولة الدولة واختصاصات مع مشرتكة واختصاصات

الصالحيات  هذه ملمارسة التنظيمية السلطة هلا حيث أوكل األخرية،

 .الرتابية ودائرتها اختصاصها جمال داخل

 مبوارد اجلماعات الرتابية الدستور خص فقد املوارد، مستوى على أما

 كل اقرتان ضرورة مع قبل الدولة، من مرصودة وأخرى ذاتية، مالية

 املوارد بتحويل الرتابية اجلماعات إىل من الدولة لالختصاصات نقل

 والبنيات التحتية البشرية، التنمية جماالت يف العجز ولسد له املطابقة

 اجلهات ولفائدة لفرتة معينة الدستور أحدث والتجهيزات، األساسية

 اجلهات، بني للتضامن صندوقًا أحدث جتماعي، كمااال للتأهيل صندوقًا

 .التفاوتات من التقليص قصد للموارد، املتكافئ بهدف التوزيع
 بالنسبة للجماعات الصدارة مكانة للجهة الدستور منح وعموما،

 اجلهوية التنمية وتتبع برامج إعداد عمليات يف خصوصا األخرى

 االختصاصات احرتام نطاق يف إلعداد الرتاب، اجلهوية والتصاميم

الرتابية هلذه اجلماعات الذاتية
(32).  

 السلطة ميثلون والعمال الذين الوالة دور بوضوح الدستور كما حدد

 :على احلكومة باسم الرتابية ويعملون اجلماعات يف املركزية



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (722) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 املراقبة التنظيمية وممارسة النصوص وتنفيذ القانون تطبيق تأمني -

 اإلدارية؛

 والربامج تنفيذ املخططات على الرتابية اجلماعات ساءرؤ مساعدة -

 التنموية؛
 لإلدارة املركزية، الالممركزة املصاحل أنشطة بتنسيق القيام -
 .سريها حسن على السهر -
 لتحديد قانون تنظيمي على استصدار الدستور نص اإلطار، هذا يف

 املداوالت وتنفيذ الرتابية، لشؤون اجلماعات الدميقراطي التدبري شروط

واملشرتكة واملنقولة  الذاتية واالختصاصات العرائض واملقررات وتقديم

 احلكم الراشد التعاون وقواعد تنمية و املوارد ومصدر املالي والنظام

 الصناديق ومراقبة تدبري التدبري احلر مبدأ تطبيق حبسن املتعلقة

احملاسبة األعمال وإجراءات وتقييم والربامج
(33)

. 

 الدستورية املبادئ تعترب كامة االقتاايية واحاربة الفسايثالثا: احل

أهم  من املقاوالت حلكامة اجليدة بتعزيز املمارسات املتعلقة اجلديدة

 :على التنصيص خالل من املكتسبات
 استغالل جتريم احلر، وكذا والتنافس واملقاولة املبادرة حرية ضمان -

 من مالي، طابع ذات الفةخم وكل بالتنافس النزيه املخلة التسريبات

 املنافسة حتليل وضبط صالحية ومنحه املنافسة، جمللس دسرتتهخالل 

 غري التجارية واملمارسات هلا املمارسات املنافية ومراقبة األسواق يف

 .املشروعة
 املخالفة املمارسات واهليمنة وباقي االحتكار ووضعيات االمتياز، حماربة -

أجل  من ،االقتصادية العالقات يف شروعةاحلرة وامل املنافسة ملبادئ

 جل للفرص واستفادة تكافؤ وخلق الريع اقتصاد على القضاء

 االقتصادي الوضع مينحها اليت االمتيازات من االقتصاديني الفاعلني

 .للبالد
 االحتكار على بغية القضاء النفوذ مواقع استغالل يف الشطط جتريم -

 إبرامقوانني ب املتعلقة الحنرافاتا زجر، واحلر التنافس مبدأ وتكريس
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 بغية اليت تعرفها واالحنرافات اخلروقات من واحلد الصفقات العمومية

 العمومية الصفقات قطاع اليت يشهدها الرشوة ظاهرة من التقليص

األشغال  جودة وتدني التكاليف تضخم إىل تفضي بدورها واليت

 .إجنازها آجال وتأخري واخلدمات
 مهمتها الرشوة وحماربتها من والوقاية للنزاهة يةوطن هيئة إحداث -

الفساد  حماربة سياسات تنفيذ تتبع واإلشراف وضمان والتنسيق املبادرة

 .احلكم الراشد اجليد مبادئ وترسيخ
 االقتصاديني ثقة الفاعلني على احلفاظ أجل من املصاحل تضارب منع -

اخلارجية راتاالستثما وجلب جمال األعمال يف املعامالت واستقرار
(34). 

8 

تأسيسا على ما سبق، نستنتج وجود تشابه كبري بني التعديل الدستوري 

، 1199والتعديل الدستوري للمغرب لسنة  1192يف اجلزائر لسنة 

بالرغم من االختالف يف طبيعة نظام احلكم بني اجلمهوري )اجلزائر( 

 ة،وامللكي )املغرب(، فيما خيص توطيد مبادئ احلكم الراشد خاص

االرتقاء بالقضاء إىل سلطة القانون، و لدولة الدستوري التكريس

، أما الدميقراطية التشاركية والشفافية، ووالرقابة املساءلة، ومستقلة

، فالدستور احلكم الراشد مبقومات النهوضفيما خيص احملور املتعلق ب

 وإجابات بإشارات املغربي تفوق على الدستور اجلزائري، حيث جاء

 مبا الواسع، مبعناها احلكم الراشد اجليد على إشكالية وحمكمة واضحة

 جاء الدستوري لقواعد احلكم الراشد يف املغرب التأصيل أن يتأكد معه

لعناصر ومبادئ احلكم الراشد، خاصة الباب الثاني عشر الذي جاء  شامال

 إىل فصال. باإلضافة 99حتت عنوان "احلكامة اجليدة"، الذي اشتمل على 

 املتعلق العاشر البابمنها  خمتلفة مواضع يف موجودة أخرى فصول

 احلكم الراشد اجليد مؤسسات أحديعترب  الذي للحسابات باجمللس األعلى

 الدولة مرافق يف حسابات والبتخيتص بالتدقيق  نهأ أساس على

 ها.ريتدب أمواهلا وطرق ومراقبةمية العمو واملؤسسات

 اهلوامش واملراجع املاتمــــدة



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (721) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

                                                 
التقرير املرحلي األول حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطين يف جمال احلكامة، اآللية ( 1)

، 1119اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة االرتكاز الوطنية، اجلزائر، نوفمرب 

 .12ص

، يتعلق مبشروع القانون املتضمن التعديل 1192جانفي  19، املؤرخ يف 9/92رأي رقم ( 2)

 .1192فيفري  11، الصادرة بتاريخ 12 الدستور، جريدة رمسية، العدد

، بتنفيذ نص الدستور، 1199جويلية  11صادر يف  9199119ظهري الشريف رقم ( 3) 

  .1199جويلية  11: ، الصادرة بتاريخ1120اجلريدة الرمسية، العدد 
 .1199يباجة تعديل دستور املغرب لسنة نظر دا (4)

 .1199من تعديل دستور املغرب لسنة  12نظر الفصل ا( 5)

 .1199من دستور املغرب لسنة  12إىل  91نظر الفصل من ا( 6)

تقابلها املواد على  12من دستور  915، 911، 909، 901، 900، 901، 919املواد ( 7)

من التعديل  19-92من القانون  952، 959، 922، 921، 921، 921، 912الرتتيب 

 .951الدستوري، كما متت إضافة مادة جديدة هلذا التعديل هي املادة 

 .991إىل  991نظر الفصل ا( 8)

 لنيل مذكرة اجلزائر، السياسي النظام يف التشريعية الرقابة آلية ليلى، بغيلة بن( 9)
 .11، ص 1110-1111باتنة،  خلضر، حاج جامعة ماجستري، شهادة

هومة،  دار اجلزائري، اسييالس النظام يف السلطة ممارسةيب أسال بوقفة، هلل عبد (10)

 .500 ص ، 2002 اجلزائر،
من القانون  911و 919 ، تقابلها على الرتتيب املادة12من دستور  910و 911املادة  (11)

 ، يتضمن التعديل الدستوري، اجلريدة الرمسية1192مارس  12املؤرخ يف  19-92رقم 

 .1192مارس  15، الصادرة بتاريخ 90العدد 
مكرر من مشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري، رئاسة اجلمهورية  11املادة  (12)

املتضمن التعديل  19-92من القانون  990، تقابلها املادة 91، ص 1191ديسمرب  19

 الدستوري.
 يف دراسة) ةيعيوالتشر ةيذيالتنفني سلطتبني ال العالقة عةيطب بالعور، مصطفى( 13)

، ص 2011اجلزائر، مرباح جامعة قاصدي والقانون، ةياسيالس دفاتر اجلزائر(، دستور

990. 
املتضمن  19-92من القانون رقم  991، تقابلها املادة 12من دستور  929املادة  (14)

 التعديل الدستوري اجلزائري.
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 19-92، للقانون 999 جديدةوإضافة مادة  919و 991، 995، 992املواد  مت تعديل (15)

 املتضمن التعديل الدستوري اجلزائري.

على أن: "ختتص احملكمة  1199من دستور املغرب لسنة  911ينص الفصل ( 16)

الدستورية بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثري أثناء النظر يف قضية، 

النزاع، ميس باحلقوق وباحلريات  وذلك إذا دفع أحد األطراف بان القانون، الذي سيطبق يف

، 1199جويلية  11الصادر يف  9199119اليت يضمنها الدستور"، ظهري الشريف رقم 

بتنفيذ نص الدستور، مركز الدراسات وأحباث السياسة اجلنائية، سلسلة نصوص 

  .1199، املغرب، 99قانونية، العدد 

دستوري اجلزائري. كرست هذه املتضمن التعديل ال 19-92من القانون  911املادة  (17)

 املادة مصطلح احلكم الراشد يف دستور اجلزائر ألول مرة.

 .1199من تعديل دستور املغرب لسنة  20نظر الفصل ا( 18)

 .1199من تعديل دستور املغرب لسنة  911إىل  905نظر الفصل ا( 19)

تكرس حرية  11تكرس حرية التظاهر السلمي وضمانها للمواطن، املادة  01املادة ( 20)

احلق يف احلصول على املعلومات  19الصحافة املكتوبة والسمعية والبصرية، املادة 

حقوق  11حق إنشاء األحزاب السياسية، املادة  11والوثائق واإلحصائيات، املادة 

املتضمن التعديل  19-92حق إنشاء اجلمعيات، القانون  10وحريات األحزاب السياسية، 

 الدستوري اجلزائري.

دسرتة مبدأ غلق العهدات الرئاسية اليت كان عليها الدستور يف السابق قبل تعديله يف  (21)

1119. 

من مشروع القانون املتضمن التعديل الدستوري، ص  1 مكرر911مكرر، 911املادة ( 22)

املتضمن التعديل  19-92من القانون  995، 992، تقابلها املادتان على الرتتيب 11

 الدستوري اجلزائري.
 19-92من القانون  919سابقا، أما املادة  12من دستور  991تقابلها املادة  15املادة ( 23)

 املتضمن التعديل الدستوري اجلزائري، هي مادة جديدة.
عرض الوزير األول مشروع القانون املتعلق باملراجعة الدستورية، اجلريدة الرمسية ( 24)

 .19، ص1192مارس  15تاريخ للمداوالت، عدد خاص، جملس األمة، الصادرة ب
املتضمن التعديل الدستوري  19-92من القانون  910و 911مت إضافة املادتني ( 25)

 اجلزائري.

، الصادر 91991922، صدر ظهري شريف رقم 1199من دستور  15بناء على الفصل ( 26)

، املتعلق باألحزاب 11199، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 1199أكتوبر  11يف 

 .1199أكتوبر  10، الصادرة بتاريخ 1951سية، اجلريدة الرمسية، العددالسيا



                     أ.سعايديةود. مالوي ...        في ظل المستجدات الدستورية آفاق الحكم الراشد 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (727) 7112جانفي  -( 11)ع/مةسداسية محك ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
 رقم تنظيمي قانون ، مشروع1199من دستور  90تطبيقا ألحكام نص الفصل ( 27)

 التشريع، جمال يف امللتمسات تقديم احلق يف ممارسة وكيفيات شروط بتحديد 64.14
 قع االلكرتوني:نظر املوا،  2016 يناير 27 يف النواب جملس عليه وافق

http://www.chambredesconseillers.ma/ar 14/05/2016 تاريخ تصفح املوقع. 

 بها يتقدم مبادرة كل :التشريع جمال يف تعرف املادة األوىل من مشروع هذا القانون، امللتمس
 يف املبادرة املساهمة بهدف التنظيمي القانون هذا أحكام وفق مواطنات ومواطنون

 التشريعية.

 رقم تنظيمي قانون ، مشروع1199من دستور  91تطبيقا ألحكام الفصل -
 السلطات إىل العرائض تقديم احلق يف وكيفيات ممارسة شروط بتحديد44.14

 نظر املوقع االلكرتوني:ا،  2016 يناير 27 يف النواب جملس عليه العمومية، وافق

http://www.chambredesconseillers.ma/ar, 14/05/2016 ,تاريخ تصفح املوقع. 

 يتضمن مكتوب، طلب كل :العريضة-تعرف املادة الثانية من مشروع هذا القانون: 
 أو باملغرب مقيمون ومواطنون مواطنات يوجهه او توصيات، مقرتحات أو مطالب
من  شأنه يف مناسبا تراه ما اختاذ قصد املعنية، العمومية إىل السلطات خارجه

 عليها لإلجراءات املنصوص وطبقا .والقانون الدستور أحكام احرتام إطار يف إجراءات
 التنظيمي؛ القانون هذا يف

 تشارين؛املس جملس أو رئيس النواب جملس رئيس أو احلكومة رئيس :العمومية السلطات -

اليت تنص على "االعرتاف حبرية  1192من الدستور املعدل سنة  01فيما خيص املادة ( 28)

منه يشري إىل أن "حرية  15يف املادة  12االستثمار والتجارة"، يف حني أن دستور 

الصناعة والتجارة مضمونة" إن ذلك ميثل تكرارا يف العبارات ذلك أن التجارة تعترب هي 

االعرتاف" إن حرية "ا. وفيما يتعلق باستبدال عبارة "مضمونة" بعبارة األخرى استثمار

االستثمار "فقدت قوتها" ذلك أن ضمان احلرية أقوى يف املعنى من االعرتاف بها وأن 

عبارة "األعمال" ضمن دستور ميكن أن يكون هلا معنى "سليب" ومن األفضل احلديث 

سس الدستوري يف تكريس املساواة يف عن "مناخ االستثمار". من جهة أخرى وفق املؤ

 .التعامل مع املؤسسات العمومية واخلاصة

 املتضمن التعديل الدستوري. 19-92من القانون  115إىل  919إضافة املواد من ( 29)

 .1199، من تعديل دستور املغرب لسنة 959-901نظر الفصل ا( 30)

ظهري شريف رقم  ، صدر1199من دستور املغرب لسنة  929بناء على الفصل ( 31)

يتعلق بإحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجلريدة  1199مارس  19يف  9199191

 .1199مارس  11، الصادرة بتاريخ  1111 الرمسية، العدد

http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
http://www.chambredesconseillers.ma/ar
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جوان  11يف  9191121، صدر ظهري شريف رقم 1199من دستور 925بناء على الفصل - 

يئة الوطنية للنزاهة والوقاية من املتعلق باهل 991191، بتنفيذ القانون رقم 1191

 .1191جويلية  11، الصادرة بتاريخ 2150الرشوة وحماربتها، جريدة رمسية، عدد 

املتعلق مبجلس  91901995صدر ظهري شريف رقم  1199من دستور  922طبقا للفصل  -

، الصادرة بتاريخ 2152، اجلريدة الرمسية، عدد 1190جوان  11املنافسة، الصادر يف 

 .1190ويلية ج 10

 19يف  91901910، صدر ظهري شريف رقم 1199من دستور  919بناء على الفصل  -

املتعلق باجمللس االجتماعي  919191، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 1190جويلية 

 .1190أوت 90، الصادرة بتاريخ 6370واالقتصادي والبيئي، اجلريدة الرمسية، العدد 

ماي  92يف  91901911، صدر ظهري شريف رقم 1199تور من دس 929بناء على الفصل -

املتعلق باجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث  911191، بتنفيذ القانون رقم 1199

 .1190ماي  91، الصادرة بتاريخ 0120العلمي، اجلريدة الرمسية، العدد 

 دراسة: راتهومرب احمللية اجلماعات نظام ، سعايدية حورية، إصالحإبراهيممالوي  (32)
واملغرب، جملة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد  اجلزائر بني مقارنة

 . 09-01، ص 1192، الصادرة بتاريخ جانفي 91

 9191191، صدر ظهري شريف رقم 1199تطبيقا ألحكام الباب التاسع من دستور  (33)

املتعلق باجلماعات،  991190جويلية بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  15صادر يف 

. وظهري شريف رقم 1191جويلية  11، الصادرة بتاريخ 2191اجلريدة الرمسية العدد 

املتعلق  991190جويلية بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  15صادر يف  9191190

. 1191جويلية  11، الصادرة بتاريخ 2191بالعماالت واألقاليم، اجلريدة الرمسية العدد 

 999190جويلية بتنفيذ القانون رقم  15صادر يف  9191191رقم  وظهري شريف

 .1191جويلية  11، الصادرة بتاريخ 2191املتعلق باجلهات، اجلريدة الرمسية العدد 

 .1199من تعديل دستور املغرب لسنة  12، 11نظر الفصل ا( 34)


