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 المصادقة على القوانين )سن القوانين(

 

أساسية:تمر عملية سن القوانين بأربعة مراحل   

  la propositionالقتراح: ا .1

من الدستور الى كل من رئيس  78تعود المبادرة في اقتراح القوانين حسب الفصل 

المقدم من طرف عضو أو أكثر من أعضاء  البرلمان. والنصء وأعضا الحكومة،

فيسمى بينما النص الذي يقدم من طرف الحكومة  "مقترح قانون",ى البرلمان يسم

تحال مشاريع ومقترحات القوانين ألجل النظر فيها على اللجان "و قانون" عمشرو»

 من الدستور80التي يستمر عملها خالل الفترات الفاصلة بين الدورات ")الفصل 

 "2011المملكة لسنة 

 فاالقتراح اذن يشكل أول خطوة في درب عملية سن التشريع بالمغرب.

  le vote التصويت  .2

رلمانيون على قبول أو رفض الذي من خالله يقوم الب الفعل أو’ االجراءوهو ذلك 

 القوانين المعروضة على أنظارهم. اقتراحات أو مشاريع

 باألسبقيةمشاريع القوانين  عتود»أنه ينص على  2011الدستور من  78فالفصل 

مشاريع القوانين  لتحا» :يليينص على ما  80 لوالفص النواب،لدى مكتب مجلس 

النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خالل الفترات الفاصلة بين الدورات  ألجل

التوصل الى  ةبغي قانون،تابع في كل مشروع أو مقترح ويتداول مجلسا البرلمان بالت

 .من الدستور( 84الفصل )واحد المصادقة على نص 

القانون على أنظار الملك من أجل  البرلمان، ويعرضوبعد المصادقة من طرف الر 

 الموافقة عليه واصداره.
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  la promulgation (الملكية اإلصدار )أو الموافقة .3

 فانه ،البرلمانيينبعد التصويت على مقترح قانون أو مشروع قانون من طرف 

 يتعين عرضه على الموافقة الملكية قصد إصداره.

ويقصد بإصدار التشريع قيام رئيس الدولة باصباغ الصبغة الرسمية على 

التشريع يعني اثبات  فإصدار تنفيذه، وعليهالوجود الفعلي للقانون بالتوقيع على أمر 

 تنفيذية.وجوده بشكل رسمي ووضعه موضع التنفيذ من قبل السلطة ال

حيث ينص الفصل  الذي يصدر االمر بتنفيذ القانون,فان الملك هو وفي المغرب 

خالل ر الملك االمر بتنفيذ القانون ما يلي "يصد على 2011من دستور سنة  50

 على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه" إلحالتهالثالثين يوما التالية 

 la publicationالنشر:  .4

وبأنه مستوف للشروط ’القانون يتضمن االعتراف بوجود التشريع وهكذا ,فان اصدار 

وعلى األخص الوزراء،  يتضمن أيضا تكليفا لرجال السلطة التنفيذية، االدستورية. كم

 هذا التشريع ,والعمل على نشره بغرض اشعار المواطنين المغاربة بوجوده. ذبتنفي

 

L’élaboration de la loi 

1. La proposition  

 L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du 

gouvernement et aux membres du Parlement (art.78 de la 

Constitution de 2011) 

Le texte qui émane d’un parlementaire se dénomme « une proposition 

de loi », celui qui est présenté par le du gouvernement s’appelle »un 

projet de loi » 
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2. le vote 

Le vote parlementaire est l’acte par lequel les représentants de la 

nation se prononcent pour ou contre les propositions ou les projets de 

loi soumis à leur approbation 

3. la promulgation 

Une fois adoptée par le parlement, la loi est soumise au Roi pour 

l’approuver.la promulgation est l’acte par lequel le chef de l’Etat 

constate officiellement l’existence de la loi et la rend exécutoire 

4. La publication 

La publication est l’acte par lequel le texte de loi doit être porté à la 

connaissance du public. Une fois la loi promulguée et publiée au 

bulletin officielle devient obligatoire pour tous les citoyens marocains. 
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 المفاهيم باللغة العربية المفاهيم باللغة الفرنسية
Le chef du gouvernement رئيس الحكومة 

Proposition de loi اقتراح القانون 

Projet de loi مشوع قانون 

Les commissions اللجان 

Les sessions الدورات 

Le parlement البرلمان 

Le vote التصويت 

Les représentants de la nation االمة ممثلو  

Approbation موافقة 

La constitution الدستور 

La chambre des représentants مجلس النواب 

Pour l’examen للنظر والفحص 

Pour discussion للمناقشة 

Les commissions compétentes اللجان المختصة 

La promulgation اإلصدار أو الموافقة 

Officiellement بشكل رسمي 

Les ministres الوزراء 

La publication النشر 

Bulletin officiel الجريدة الرسمية 

Nul n’est censé ignorer la loi يعذر أحدا بجهله للقانون ال 
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