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 ترجمة األمانة العامة لالتحاد البرلماني العربي
 

 أحززز  هزززن ،التشزززار  ة ال يمقران زززة آل زززا  خزززال  مززز  ،العامزززة الشززز ون فزززي المززز ني والمجتمززز  المزززنان    دور تعزيزززز إن
وضززز   ،1122 عزززا  فزززي عتمززز ا   الززز   المغرب زززة، المملكزززة دسزززتنر فززز ن الصززز د، هززز ا وفزززي. ح يثزززة دولزززة لب زززا  الر زززا ز

 اعتمزززاد خزززال  مززز  القزززرار، وصززز   العزززا  ال قزززا  فزززي المسزززاهمة أجززز  مززز لل يمقران زززة التشزززار  ة،  نسزززا    األسزززا 
 الس اسززة دورا  جم زز  فززي المزز ني المجتمزز  وظززا   وتنن زز  الس اسززي، لل ظززا  دعامززة بنصززا ا الم ن ززة ال يمقران ززة

 .في المجا  االجتماعي المصلحة وأصحاب العامة السلطا  ب   التشاور م  ثقافة وتعزيز العامة،
 

 فزي الحزق ممارسزة ونرا زق متطلبزا  يحز د الز   األساسزي القاننن س ما وال قنان  ، ع ة خال  م  ذلك تحقق وق 
 المنان زة قز م علز  يقزن  ديمقراني مجتم  لب ا  اإلرادة حقا   ال ص ه ا ويعكس .التشريعي المجا  في العرا ض تق يم

، المشزار ة علز  القا مزة ال يمقران زة وآل زا  ،التمث ل زة ال يمقران زة آل زا  بز   والتكام  التعاون، فضال  ع  والمشار ة
 في عمل ة ص   القرار. والتأث ر التشريعي العم  في المساهمة م  المنان     يمك   مما

 

 ال يمقران زززة آل زززا  أهزززم مززز  هزززن ،التشزززريعي المجزززا  فزززي العزززرا ض تقززز يم فزززي –ذ زززنرا  وإناثزززا   – المزززنان    حزززق إن
 التمث ل زة ال يمقران زة بز   النظ ا زة الصزلة تنن ز  إلز  باإلضزافة الم ن ة، للمشار ة أساس ة ضمانة أيضا   وهن. التشار  ة

 .المشار ة عل  القا مة وال يمقران ة
 

 خزال  مز ) التشزريعي العمز  فزي المسزاهمة ب ز   المنان زنن يتخز ها مبزادرة أ  نهز التشزريعي المجزا  فزيالعريضة و 
 حسزز  القا مززة، القززنان   إلغززا  أو تعزز ي  أو ج يزز ة قززنان  ل ا اقتراحزز العززرا ضيمكزز  أن تقزز    ثززم، ومزز (. األفكززار
 .الص د ه ا في ال ول ة والممارسا  يتاق بما استث ا ا ، م  الحا ، مقتض 

 

 إق زا  فزي فشزلنا الز ي  المز ني المجتمز  نشزطا  قب  م  شخص ة مساعي التشريع ة العرا ض تعتبر الم ظنر، ه ا وم 
 الطريززق خززال  مز  نريق ززا تجز  لززم التزي المبززادرا ، أخززر  وبعبزارة مع  ززة، تشزريع ة باكززرة برلمان زة مجمنعززة أو ال ا ز 

 .الحكنمة أو البرلمانأ  م  خال   للتشريعا ، الطب عي
 

 التشززريعي، العمزز  فززي  مسززاهمة ةالتشززريع  العززرا ض تقزز يم مجززا  فززي المغرب ززة التجربززة علزز  الضززن  تسززل   أجزز  ومزز 
 متطلبززا  بشززأن األساسززي القززاننن أحكززا  سززأت او  ،التشززريعي العمزز  فززي المززنان    مسززاهمة مسززارا  أحزز  باعتبارهززا

 .التشريعي المجا  في العريضة في الحق ممارسة ونرا ق
 
 
 

 اوتقديمه العريضة نطاق متطلبات: أولا 
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 العريضةنطاق  .0
 العمز  فزي المسزاهمة ب ز   - وإناثا   ذ نرا   - المنان نن ب ا يقن  مبادرة أ  إل  التشريعي المجا  في العريضة ش رت

 أو مقترحززا  تضززم ت ت انزز إذا العريضززة قبزز ت وال. التشززريع ة بالمسززا   ةقززالعريضززة متعل كززننت أن ويجزز . التشززريعي
 :تنص ا 
   لل ولزززة، الملكزززي وال ظزززا  النن  زززة، والنحززز ة اإلسزززالم ة، بالعق ززز ة يتعلزززق ف مزززا لألمزززة األساسززز ة القززز م ضتقزززن 

 ال ستنر؛ في عل  ا الم صنص األساس ة والحقنق والحريا  للبل ، ال يمقراني وال ظا 
 أو العسزكر  بالمجزا  المتعلقزة ال صزنص أو ،العازن قزاننن أو األساسز ة، القزنان   أو ،ال سزتنر بتعز ي  تعلقت 

 لل ولة؛ الخارجي األم  أو ،النن ي ال فا  أو ،النن ي األم 
 إل  ا انضمت أو المملكة عل  ا ص قت التي االتااق ا  أو ،المعاه ا  أو ،الع ند م  تتاق ال. 

 
 تقديم العريضة شروط .7

 يج  أن:حت  تكنن العريضة مقبنلة، و  ؛العريضة بتق يم ب   م، م  ،العرا ض مق من يختارها التي اللج ة تقن 
   العامة المصلحة ه   لتحق قتسع. 
  تنص ا ؛ أو مقترحا  شك  في واضحة، بطريقة ص اغت اتكنن 
 عززز  فضززال   إل  ززا، تسززع  التززي واألهزز ا العريضززة،  تقززز يم أسززباب تنضزز  تاصزز ل ة بمزز  رة مصززحنبة تكززنن 

 تتضم  ا؛ التي لخ ارا لخص بام
 الم ي ي  للعريضة م  بقا مةرفقة م تكنن أن. 

 
 قائمة مؤيدو العريضة 7.0

 علزز  ينقزز  أن يجزز . وع ززنان م النن  ززة ال نيززة بطاقززا  وأرقززا  الكاملززة، وأسززما هم ،العريضززة م يزز   القا مززة تشززم 
 وهزن ال زاخب  ، مز  فقز بالما زة   ٪1.20 الزرقم هز ا ويمثز . شزخص 10111 ع  يق  ال ما العريضة م ي   قا مة

 01111 ألمان زا  تنق ز ، 211111 تتطلز  التزي سنيسزرا، ذلزك فزي بمزا البلز ان، مز  الع يز  فزي عل ز  هن مما أق 
 .الخ ،تنق    011111 إيطال ا، تنق  ،

 
 

 لجنة تقديم العريضة 7.7
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 المملكزة م زانق ثلز  مز  يكننزنا أن شزريطة ب ز  م، مز  العريضزة مقز من يختارهم األق ، عل  أعضا  تسعة م  تتكنن
 .األق  عل 

 وتعقزززز . / ل ززززالزززز  وبزززز ي  / ل ززززالزززز  ممثزززز  الخت ززززار أعضززززا  ا مزززز  أ ثززززر أو واحزززز  نلزززز  علزززز  ب ززززا  اللج ززززة وتجتمزززز 
 لجم  المعلنما  العامة. ب ا المعمن  نا  الل ألحكا  وفقا االجتماعا 

 .ال ناب مجلس لمكت  تم   ا   العريضة لتق يم الالزمة الخطنا  ت ا   عل  الممث  ويشر 
 عز   قز رة حالزة وفزييعتبر ممث  اللج زة متحز ثا  رسزم ا  باسزم اللج زة، ومحزاور المتكلمز   فزي  زال مجلسزي ال زناب،  

 .ب يل  / محل امحل  يح  واجبات ، أدا  ع  الممث 
 .المطلنبة التنق عا  اللج ة وتجم 

 

 طرق تقديم العراض: ثانيا
  إلزز  اإللكترونززي البريز  عبززر يرسزل  أو فززنرا أن يززند  العريضززة مقابز  وصزز  بز لك، يصزز ر اللج زة لممثزز  يمكز 

 وجززز  علززز  تتعلزززق، تنصززز ا  أو مقترحزززا  تتضزززم  التزززي العزززرا ض فززز ن ذلزززك، ومززز ) ال زززناب مجلزززس مكتززز 
 مجلززس مكتزز  إلزز  ترسزز  االجتماع ززة، الشزز ون أو اإلقل م ززة، الت م ززة أو المحل ززة، بالحكنمززا  الخصززنص،
 ؛(العريضة لج ة تق يم ممث  قب  م  المستشاري 

   فزي عل  زا الم صزنص الشزرو  تسزتنفي المسزتلمة أو المق مزة العريضزة أن مز  المع ي المجلس مكت  يتأ 
 األساسي؛ القاننن ه ا

   مز  ينمزا ،( 01) سزت   غضزنن فزي المسزتلمة أو المق مزة بشزأن العريضزة المع زي ال زناب مجلس مكت  يبت 
 استالم ا؛ أو تق يم ا تاريخ

 غضززنن فززي العريضززة، رفززض أو قبززن  بقززرار العريضززة، تقزز يم لج ززة ممثزز  المع ززي ال ززناب مجلززس ر زز س يخطززر 
 القرار؛ اتخاذ تاريخ م  ينما  ( 20) عشر خمسة

  ف   الطع  يمك  وال مبررا   العريضة رفض قرار يكنن أن يج. 
 أو عضزن تمزت رعايت زا مز  قبز  قز  يكزنن أال شزريطة وقزت، أ  فزي تسزحب ا أن تقز يم العريضزة للج ة يجنز 

 المع  ة؛ البرلمان ة اللج ة أعضا  م  أ ثر
 أسززا  اللج ززة إلزز  المق مززة العريضززة يرعزز  أن المع  ززة البرلمان ززة اللج ززة أعضززا  مزز  أ ثززر أو لعضززن ويجززنز  

 المع ي؛ للمجلس ال اخلي ال ظا  في عل   الم صنص التشريعي لإلجرا  وفقا   مقترح، لقاننن
   وم اقشت ؛ ف   لل ظر المع  ة البرلمان ة اللج ة إل  العريضة تق 


