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 المذكرة التفسيرية لتعديالت 
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 مقدمة: 

( على حق الملك في اقتراح تعديل الدستور، كما أعطى هذا الحق 53الدستور في الفقرة )أ( من المادة )نص 
لخمسةةةش ععةةةر عنةةةوا  من مىلأ العةةةور  أو من مىلأ النواض، على أن يتنةةةمن اقتراح التعديل تحديد المواد 

ويعةةةةترط رقرار التعديل موافقش  المطلوض حذفها أو إنةةةةافتها أو ت يير أحكامها ما  يان الم رراد الداعيش لذلك 
ثلثي أعنةا  كل من مىلسةي العور  والنواض وتيديق الملك الذي يعت ر تيديقا  حاسما  وعرطا  ماما  رقرار  

( اقتراح تعةديةل المةادة الثةانيةش من 021م يسةةةةةةةتطيا المىلأ الوطني تىةاوا   ولقةةد حجر ال نةد )ة( من المةةادة )
 الحكم الوراثي ونجام المىلسين وم ادئ الحريش والمساواة المقررة في الدستور  الدستور والنجام الملكي وم دأ 

ونتيىش للتطوراد السةةةةةياسةةةةةيش التي مرد  ها الدولش في هذ  المرحلش، وأمام الرة ش الملكيش في تحقيق تقدمها 
قراطيش األسةةأ الديم ورقيها وتطوير نجامها السةةياسةةي  ما يحقق لها مايدا  من الديمقراطيش السةةليمش التي تتفق ما

التي يتىه إليها العالم في الوقد الحانةةةةر، فقد تمد الدعوة لحوار للتوافق الوطني لدراسةةةةش التطوراد التي يمر 
  ها المىتما واقتراح الم ادئ العامش التي تسىل أيول تطور  من النواحي السياسيش وامىتماعيش وامقتياديش  

لمرئياد التي يراها لتحقيق أهدافه، واحتلد قنيش اريالح الدستوري ولقد أسفر حوار التوافق الوطني عن ا
أولويش متقدمش في هذ  المرئياد التي طرحد لتعديل الدسةةةةةتور، انطالقا  من الدسةةةةةتور القائم الذي ينةةةةةا إطارا  
 يوانةةحا  لنجام سةةياسةةي يقوم على الفيةةل  ين السةةلطاد، ويكفل حريش امعتقاد والتع ير وامنتخاض، ويرعى ف

عنايش ك يرة حقوق ارنسةان، ويقوم على تعدد الىمعياد السياسيش والحق في تكوين النقا اد والىمعياد، ونمان 
حريش اليةةةةحافش وارعالم  وذلك كله في إطار ما ورد في ميثاق العمل الوطني من م ادئ ملامش تتنةةةةمن عددا  

ث يقتيةةةةر التعديل على ةير هذ  الثوا د سةةةةوا  من الثوا د الوطنيش التي م يىوا المسةةةةاأ  ها أو تعديلها،  حي
 تعلقد  السلطش التنفيذيش أو السلطش التعريعيش دون مخالفش أو خروة على ما قرر  الميثاق من نوا ط وانحش 

وتخلص الثوا د الوطنيش التي أكد عليها الميثاق في: تأكيد اليةةةفش العقديش التي ونةةةا  ها الدسةةةتور  حيث م 
رادة معةةةتركش من العةةةعض والملك وهو ما يعطي الحق للملك والسةةةلطش التعةةةريعيش في اقتراح يىوا تعديله إم  إ

إىرا  التعديالد الالامش وفقا لإلىرا اد التي نص عليها الدسةةةتور  وأينةةةا في األخذ  نجام المىلسةةةين النيا يين 
م يتنةةمن خروىا             ما  – حيث م يىوا أن يتنةةمن التعديل األخذ  نجام المىلأ الواحد، وإن ىاا له 

إعادة النجر في يةةالحياد مىلأ النواض وإمكان ايادة  –أو مخالفش للنةةوا ط الوانةةحش التي تنةةمنها الميثاق 
اختيةةايةةاته الرقا يش، وإعادة تنجيم العالقش  ين السةةلطش التعةةريعيش  مىلسةةيها والسةةلطش التنفيذيش  ما يحقق مايدا  

لأ النواض في الرقا ش والمسا لش، واألخـةةذ  مايـةةد من المجاهر ال رلمانيش التي من التواان  ينهما ويعجم دور مى
 س ق أن دعمها الدستور القائم إلى ىوار المجاهر الرئاسيش التي نص عليها  

وتعرض هذ  المذكرة التفسةةةةةةيريش األهدا  التي قامد عليها التعديالد الدسةةةةةةتوريش، والمواد التي تم تعديلها 
دا   ويعت ر ما ورد في هذ  المذكرة من أهدا  وإينةةةةةةةاحاد للمواد المعدلش معدم  لما ورد في لتحقيق هذ  األه

 المذكرة التفسيريش للدستور القائم 

 الفرع األول

 األهداف التي قامت عليها التعديالت الدستورية 



 ما يحقق مايدا  من أمةام الرة ةش الملكيش في تحقيق تقدم ورقي مملكش ال حرين وتطوير نجامها السةةةةةةةياسةةةةةةةي 
/أ( إىرا  53الةديمقراطيةش وفي إطةار مةا انتهى إليةه حوار التوافق الوطني، فلقةد طلةض الملك وفقا ألحكام المادة )

 تعديل على الدستور القائم  وتمثلد األهدا  التي قامد عليها هذ  التعديالد فيما يلي: 

 أوالً: زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم: 

وفقا لما ورد في الدسةةةةتور القائم ومذكرته التفسةةةةيريش وما يتفق ما الم ادئ التي تنةةةةمنها الميثاق فإن النجام 
الذي تأخذ  ه مملكش ال حرين نجام مختلط يق  وسةةطا   ين النجامين ال رلماني والرئاسةةي، ترتكا المعةةروعيش فيه 

ي عام من خالل امنتخا اد ال رلمانيش وامسةةةةتفتا اد التعلى اررادة السةةةةياسةةةةيش التي يتم التع ير عنها  امقترا  ال
يلىأ إليها الملك في القوانين والقنايا الهامش التي تتيل  ميالح ال الد العليا، وأن التعديالد الدستوريش م تهد  
في إلى األخةةذ  نجةةام  رلمةةاني مطلق، وإنمةةا إلى األخةةذ  مايةةد من المجةةاهر ال رلمةةانيةةش، وذلةةك في إطةةار مةةا ورد 

الميثةاق تحةد عنوان نجةام الحكم من أن         )الملةك( هو رأأ الةدولةش، وذاتةه ميةةةةةةةونش م تمأ، وهو القائد 
األعلى للقواد المسةةةلحش، وهو رما اسةةةتقالل ال الد، والركياة األسةةةاسةةةيش التي يرتكا عليها نجام الحكم في دولش 

مسةةةةئولون أمام )الملك( وهو الذي يعين رئيأ ال حرين  وي اعةةةةر )الملك( سةةةةلطاته  واسةةةةطش وارائه، والوارا  
 مىلأ الوارا  والوارا ، ويعفيهم من مناي هم، وفقا  لسلطاته الم ينش في الدستور   

وفي هذا ارطار الذي ورد في الميثاق، فإن الدسةةةةتور القائم قد ىعل للملك مكانش هامش، حيث أفرد له فيةةةةال 
األسةةةةةةةمى للدولش، ورما الوحدة الوطنيش، وحامي الدين والوطن،  كةامال نص فيةه على هةذ  المكةانةش، فهو الممثل

ويتولى حمايش عةةةرعيش نجام الحكم، وسةةةيادة الدسةةةتور والقانون، ورعايش حقوق وحرياد األفراد والهيئاد، وهو 
رئيأ السةلطش التنفيذيش ي اعةر اختياياته فيها إما  نفسه  يورة م اعرة عن طريق األوامر الملكيش أو  واسطش 

 رائه عن طريق المراسيم وا

ولقد حريةد هذ  التعديالد التي تمد على الدستور القائم على الحفاج على هذ  المكانش التي قررها الميثاق 
 للملك، وعااد في إطارها المجاهر ال رلمانيش لنجام الحكم 

 التوازن بينهما: ثانياً: إعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيداً من

في إطار ما استقـةةةر عليـةةةه حـةةةةوار التوافـةةةق الوطنـةةةةي، فقد حريد التعديالد الدستوريش على إعادة تنجيم 
 العالقش  ين السلطتين التنفيذيش والتعريعيش  ما يحقق مايدا  من التواان  ينهما 

دام ىديدة تط ق عند استخ ولقد تنةمند التعديالد التي وردد على الدسةتور في هذا العأن: إنافش نماناد
الملك لحقه في حل مىلأ النواض وتعيين أعنةا  مىلأ العةور ، وتعايا دور السلطش التعريعيش في منح الثقش 
للحكومش التي يختارها الملك، وإنةةةةةافش نةةةةةماناد ىديدة لتحقيق معةةةةةاركش مىلأ النواض مىتمعا  عند مناقعةةةةةش 

ور مىلأ النواض في تقرير عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ امستىوا اد التي توىه إلى الوارا ، وتفعيل د
الوارا ، وتحةديةد فترة امنيةش ر ةدا  الحكومةش أسةةةةةةة ةاض تعةذر األخذ  الرة اد التي ي ديها مىلأ النواض، ومنح 
مىلأ النواض حق طلض المناقعةةةةش العامش، وتحديد مدة امنيش رحالش معةةةةروعاد القوانين إلى المىلأ الذي ورد 

قتراح، وونةةةةا قواعد خايةةةةش رعداد المياانيش من المىلسةةةةين  ما يمكن من العمل  المياانيش الىديدة في منه ام
  دايش السنش الماليش و ما م يسمح  إيدار المياانيش ألكثر من سنتين ماليتين 

مثل تختيار األثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق اال

 ألعضائهما:

حريد التعديالد التي أىريد على الدستور لتحقيق هذا الهد  على إعادة تنجيم مىلسي العور  والنواض 
 ما يؤدي إلى انفراد مىلأ النواض  الرقا ش على السلطش التنفيذيـةةةةةةش، ويعطـةةةةةةي لرئيأ مىلأ النـةةةةةةةواض رئاسش 

تمد الموافقش عليها من المىلسين إلى الحكومش متخاذ إىرا اد المىلأ الوطني وإحالش معروعاد القوانين التي 
 إيدارها، ويحقق امختيار األمثل ألعنا  كل من مىلسي العور  والنواض 

م يىوا للدسةةةتور إعادة النجر فيها        ويعت ر نجام المىلسةةةين من أهم الثوا د التي أقرها الميثاق  حيث 
كان ذلك مخالفا ليةةةةةةةريح ما ورد في الفيةةةةةةةل الخامأ من الميثاق الخاص وإعةادة نجةام المىلأ الواحد، وإم 



 الحياة النيا يش  وإذا كان الميثاق قد نص يةةةراحش على نةةةرورة األخذ  نجام المىلسةةةين على نحو يكون متالئما  
ا هذ  م ما التطوراد الديمقراطيش والدسةةةةتوريش في العالم، وىا  تنجيم الدسةةةةتور القائم لهذين المىلسةةةةين متوافقا  

التطوراد التي كاند سائدة وقد ونعه، فإن ذلك م يمنا من إعادة النجر فيما ونعه الدستور من تنجيم لهذين 
ما طرأ من ت ير في األونةةةا  السةةةياسةةةيش وامقتيةةةاديش وامىتماعيش، وفي إطار        المىلسةةةين  ما يتفق ما 

ن يكون عدد أعنةةةا  كل من المىلسةةةين مسةةةاويا  النةةةوا ط التي ونةةةعها الميثاق لتنجيمهما، وأهمها نةةةرورة أ
لآلخر، وأن يعةةةكل مىلأ النواض عن طريق امنتخاض الحر الم اعةةةر في حين يعةةةكل مىلأ العةةةور   التعيين 

  أمر ملكي 

ولقد اعةةترط الفكر الدسةةتوري العالمي لقيام نجام المىلسةةين أن يعةةترك المىلسةةان في التعةةريا على األقل من 
ح معةةةةةةروعاد القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وليأ معنى ذلك نةةةةةةرورة التسةةةةةةاوي حيث حقهما في اقترا

المطلق  ينهما في الرقا ش السةياسةيش  ولكن إذا اقتير اختياص أحد المىلسين على مىرد إ دا  رأي استعاري، 
 يش  حيش العكلفإن الدستور يكون قد أخذ  نجام المىلأ النيا ي الواحد وإن  دد يورة نجام المىلسين من النا

واتفةاقةا  ما ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتىهد هذ  التعديالد الدسةةةةةةةتوريش إلى تعايا الدور الرقا ي 
 لمىلأ النواض  ما يؤدي إلى قيام المىلأ  هذا الدور منفردا   

رقا ش سةةةةائل الفإذا كان مىلأ النواض في جل الدسةةةةتور القائم هو الذي يختص  مفرد   ال ال يش العجمى من و
على السلطش التنفيذيش كامستىواض وسحض الثقش من الوارا  وتعكيل لىان التحقيق، فإن التعديالد الدستوريش قد 
اتىهةد إلى انفراد هةذا المىلأ أينةةةةةةةا  حق تقرير عةدم إمكةان التعاون ما رئيأ مىلأ الوارا ، وحق توىيه 

دمه الحكومش لمىلأ النواض عقض أدائها اليمين الدسةةةتوريش األسةةةئلش إلى الوارا ، وحق مناقعةةةش ال رنام  الذي تق
وإقرار هةذا ال رنةام  أو عةدم إقرار ، وفي حةالةش إقرار  تكون الحكومش قد حااد على ثقش المىلأ، وحق طرح 

ما يتفق ما اتىا   عض الدسةةةاتير العالميش التي تأخذ  نجام المىلسةةةين حيث       مونةةةو  عام للمناقعةةةش، وهو 
 أ المنتخض  ممارسش وسائل الرقا ش على السلطش التنفيذيش  تخص المىل

وإذا كان الدسةتور قد أعطى لرئيأ مىلأ العور  امختياص  إحالش معروعاد القوانين التي يتم الموافقش 
عليها من المىلسةةةةين إلى رئيأ مىلأ الوارا  متخاذ إىرا اد إيةةةةدارها، كما مينح أولويش رئاسةةةةش اىتماعاد 

ي، فإن التعديالد الدسةةةةتوريش قد منحد رئيأ مىلأ النواض هذ  امختيةةةةايةةةةاد وهذ  األولويش المىلأ الوطن
 اعت ار أن مىلأ النواض هو األكثر تمثيال  لإلرادة العع يش، وأن ذلك م يتعارض ما األخذ  نجام المىلسين الذي 

 نص عليه الميثاق  

لسةةةةي العةةةةور  والنواض، فإن التعديالد وإنةةةةافش إلى العةةةةروط التي كان يىض أن تتوافر في أعنةةةةا  مى
الدستوريش قد نيد على عرطين ىديدين لتمتا المواطنين  هذ  العنويش، فتطل د أن تمني ععر سنواد على 
اكتسةةةاض من يرةض في الترعةةةح لمىلأ النواض أو من يعين في مىلأ العةةةور  للىنسةةةيش ال حرينيش، وأن يكون 

ي عةةرط عدم اادواة الىنسةةيش على المواطن الذي يتمتا  ىنسةةيش ةير حامل لىنسةةيش دولش أخر ، دون أن يسةةر
 إحد  الدول األعنا   مىلأ التعاون لدول الخلي  العر يش  عرط أن تكون ىنسيته ال حرينيش ىنسيش أيليش  

إم أنه لم يحدد طريقش  ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعنةةةةةا  مىلأ العةةةةةور  عن طريق التعيين، 
ليها الملك في اختيار  لهم  وإذا كان الدسةةةةةةتور القائم قد ىعل تعيين أعنةةةةةةا  مىلأ العةةةةةةور  من معينش يلىأ إ

ى أمر سا قا  عل  اختيةايةاد الملك  أمر ملكي، فإن التعديل الدستوري قد نص على أن ييدر الملك أمرا  ملكيا  
ش عنةةةةةا ، وهو ما يحقق العةةةةةفافيالتعيين تحدد فيه ارىرا اد والنةةةةةوا ط والطريقش التي تحكم عمليش اختيار األ

 الكاملش عند اختيار أعنا  مىلأ العور  وينمن تمثيال  واسعا   لفئاد المىتما في هذا المىلأ 

 الفرع الثاني 

 النصوص التي تضمنتها التعديالت الدستورية

 عةةةةةةةأن التعديالد التي تر  في إطار ما انتهد إليه اررادة العةةةةةةةع يش في حوار التوافق الوطني من مرئياد 
إدخالها على الدسةةةتور القائم، فقد اعةةةتملد هذ  التعديالد على مسةةةألتين أسةةةاسةةةيتين هما: إعادة تنجيم العالقش  ين 



السةةةةلطتين التنفيذيش والتعةةةةريعيش، وإعادة تنجيم كل من مىلسةةةةي العةةةةور  والنواض  وتفرعد عن كل من هاتين 
 ل إعمال الم ادئ الواردة  ها  المسألتين أحكام أخر  تتفق معها وتكم

 أوالً: النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم العالقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية: 

تمثلد التعديالد التي أىريد على الدسةةةةةةةتور لتعايا دور المىلأ الوطني  ىناحيه العةةةةةةةور  والنواض في 
/الفقرة األولى 10و 66و 46/ض، ة، د و46و 43و 32و 24/ة و22عالقتةةه  ةةالسةةةةةةةلطةةش التنفيةةذيةةش في المواد )

 /ض، ة(  011/أ و12و

 ( البند)ج(:22مادة )

كان نص هذ  المادة في الدسةةةةتور يعطي الملك الحق في حل مىلأ النواض  مرسةةةةوم ي ين فيه أسةةةة اض الحل 
ما كان ويمنا حل المىلأ لذاد األسةةةةةة اض مرة أخر   ولقد ىا  تعديل هذ  المادة لينةةةةةةي  نةةةةةةماناد ىديدة ل

موىودا   ها من نةةةةةةماناد، ف عد أن كان حق الحل مقيةةةةةةورا  على ما يتفق فيه الملك ما رئيأ مىلأ الوارا  
إم  عد أخذ رأي رئيأ مىلأ العور  ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش    أي ح م يىوا اللىـةـةو  إليـه 

ة على أحكامه، وهو ما يتفق مـةةةةةةةا امتىاهاد الدستوريش  اعت ارها الحاميش لسالمش تط يق الدستور وعدم الخرو
الدستوريش المعايرة  وإذا كان رأي هذ  الىهاد ةير ملام للملـك، إم أن تطلّض اللىو  إليه يؤدي إلى أن تكون 
اليورة أمام الملك كاملش ق ل إيـةةةةةدار  لمرسـةةةةةوم الحل، ويعد تط يقا  لما يهد  إليه م دأ العور  التي تفرنه 

 ميش  اعت ارها ميدرا  رئيسيا  للتعريا وفقا للمادة الثانيش من الدستور العريعش ارسال

 (:88( فقرة جديدة ، والمادة )24مادة )

( من الدستور، فإن 55إذا كان الملك هو ياحض امختياص في اختيار الحكومش وفقا لل نـد )د( مـن المادة )
من أن        )الملك( هو الذي يعين رئيأ مىلأ  ذلك مسةةةتمدا  مما ورد في الميثاق تحد عنوان نجام الحكـةةةةةةةةم

الوارا  والوارا ، ويعفـةةيهم مـةةن مناي هم   فالميثاق لم يلام الملك  نرورة تعيين الوارا  وفقا لما تسفر عنه 
امنتخا اد ال رلمانيش من عدد مقاعد كل تكتل أو كل ىمعيش سياسيش، وإنما ترك له الحريش الكاملـش في اختيار من 

   لتعكيل الحكومش  ما يحقق الميلحش العامش للمملكش يرا

( 24إم أنه اتساقا ما ما استهدفته التعديالد الدستوريش مـةن تعايـا لـدور السـلطش التعريعيش، عدلد المادة )
 إنةةافش فقرة ثانيش إليها تعطي لمىلأ النواض الحـةةةةةةةق فـةةةةةةةي إقرار أو عدم إقرار ال رنام  الذي تقدمه الحكومش 

يةةدة التي يختةةارهةةا الملةةك، وذلةةك  ةةأن يقةةدم رئيأ مىلأ الوارا  خالل ثالثين يومةةا من أدا  الواارة لليمين الىةةد
الدستوريش  رنـةةةةةةام  واارته إلى مىلأ النواض،  حيث إذا لم يوافق المىلأ على هذا ال رنام  تقوم الحكومـةةةةةةش 

ذا أيةةةةةةةر المىلأ على رفض ال رنام  ق ل  ةإعةادة تقةديمه إلى المىلأ  عد إدخال ما ترا  من تعديالد عليه، فإ
الملك اسةةةةةةتقالش الواارة وعةةةةةةكل واارة ىديدة تقوم  عرض  رنامىها على المىلأ، وإذا لم يوافق المىلأ على 

  رنام  هذ  الواارة كان للملك أن يحل المىلأ أو يق ل استقالش الواارة 

أن يطلض  عد  –عنـةةةةد عرض  رنام  الـةةةةواارة عليه  –يمنا هذا التعديـةةةةل من أن يقترح مىلأ النواض وم 
التعةةاور ما الحكومش إدخال تعديل على ال رنام  ق ل التيةةةويد على ق وله أو رفنةةه، سةةةوا  كان ذلك  النسةةة ش 

 للحكومش األولى أو الثانيش  

ولم يحل المىلأ، فال يسةةقط ذلك حقه في حل مىلأ النواض إذا  وإذا ق ل الملك اسةةتقالش الواارة للمرة الثانيش
 تكرر رفنه ل رنام  الواارة لمراد أخر   

ولقد حرص النص المعدل على تحديد مدد معينش ريةدار مىلأ النواض قرار   عأن  رنام  الواارة،  حيث 
م الموافقش اعت ر ذلك ق وم له إذا منةةةةةةد هذ  المدد دون أن يتخذ المىلأ قرارا يةةةةةةريحا  الموافقش عليه أو عد

و ذلك تكون الحكومش قد حااد على ثقش المىلأ  كما فرق النص  ين األةل يش المطلو ش لرفض  رنام  الواارة 
في المرة األولى ورفنةةةةةةةهةا لهةذا ال رنام  في المرة الثانيش أو ما يليها، فتطلض موافقش أةل يش أعنةةةةةةةا  المىلأ 

 نائه لرفض ال رنام  الثاني  النس ش لكل واارة ىديدة يتم تعكيلها  لرفض ال رنام  األول وثلثي أع



ويقيةةةةد  ع ارة  وإذا لم يوافق المىلأ على  رنام  الواارة الىديدة  ذاد ارىرا اد والمدد السةةةةا قش  التي 
 – وردد  النص، أن يت ا  عةةةأن عدم موافقش مىلأ النواض على  رنام  الحكومش الثانيش وما  عدها من حكوماد

ذاد ارىرا اد التي ات عد  عةةأن الحكومش األولى، والتي  –إذا رأ  الملك ق ول اسةةتقالش الحكومش مراد أخر  
تتمثل في إعادة الحكومش الثانيش عرض  رنام  الواارة مرة أخر  على المىلأ إذا رفنةةةةةه للمرة األولى وذلك 

اارة، وأن يتم ذلك التااما   ذاد المدد التي حددها ق ل اتخاذ الملك قرار   حل مىلأ النواض أو ق ول اسةةةتقالش الو
   النص متخاذ المىلأ قرار   عأن ال رنام  

/ة( قد تطلض لحل المىلأ يةةةدور مرسةةةوم  عد أخذ رأي رئيأ مىلأ العةةةور  22وإذا كان نص المادة )
ش لعدم لمىلأ نتيىورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش الدسةةةةةتوريش، فإن ذلك م ينط ق على قيام الملك  حل ا

موافقته على  رنام  الواارة للمرة الثانيش  فالملك هنا هو الذي يملك الحل  أمر ملكي وليأ  مرسةةوم، ألن األمر 
متعلق  الحكومش التي اختارها الملك، وليأ الحل  سةةةةةة ض خال  نعةةةةةةأ  ين حكومش كاند تحجى  إقرار المىلأ 

وم يتطلض يةةةةةةةدور األمر الملكي  حل المىلأ   ك حكما  ينهما، ل رنامىها ثم اختلفد معه  عد ذلك فيكون المل
( المنةةةةةافش أخذ رأي رئيأ مىلأ العةةةةةور  ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ 24تط يقا للفقرة الثانيش من المادة )

 المحكمش الدستوريش، وإنما يخنا لتقدير عخيي من الملك  

(، التي كاند توىض على 66ة تعديل المادة )( نةةةةةةرور24ولقد اسةةةةةةتت ا إنةةةةةةافش الفقرة الثانيش إلى المادة )
الواارة فور تعةةكيلها أن تقدم  رنامىها إلى المىلأ الوطني، ويقتيةةر دور المىلأ في هذ  الحالش على إ دا  ما 
يرا  من مالحجاد  يةةةةةةدد ، ولكنها لم تعةةةةةةترط ل قا  الواارة في الحكم موافقش المىلأ على  رنامىها  فالفقرة 

د رت د آثارا قانونيش على تقدم الحكومش الىديدة   رنامىها لمىلأ النواض تتمثل في إمكان إقالش الثانيش المنةةافش ق
( متناقنةةةةةا  وةير متسةةةةةق ما 66الواارة إذا لم يوافق المىلأ على هذا ال رنام   و ذلك أيةةةةة ح إعمال المادة )

ما رمكان إعمال كل منهما في النطاق (، مما يوىض التنسةةةيق  ينه24المادة )        الفقرة الىديدة المنةةافش إلى 
 المحدد له 

( لتىيا لرئيأ مىلأ الوارا  إلقا   يان أمام مىلأ النواض أو أمام مىلأ 66ونتيىةش لةذلةك عةدلةد المةادة )
العور  أو إحد  لىانهما عن مونو  داخل في اختيايه وله أن يفوض أحد الوارا  في ذلك  ومقتنى هذا 

يان أمر ىوااي متروك ررادة رئيأ مىلأ الوارا  وحد  دون تقيد  يةةةةةةدور تعةةةةةةكيل التعديل أن إلقا  هذا ال 
أو  موعد معين أو  مىلأ من المىلسةةةةةةةين أو لىنش من لىانهما، وأن دور المىلأ أو اللىنش     ىديد للحكومش 

  ليأخذ االتي يلقى أمامها ال يان مقيةةور على مناقعةةته وإ دا  المالحجاد التي سةةتكون تحد  يةةر مىلأ الوار
 منها ما يرا  محققا لليالح العام 

 (:22مادة )

تطلض الميثاق أن يكون عدد أعنةةةةا  مىلأ العةةةةور  مسةةةةاويا  لعدد أعنةةةةا  مىلأ النواض، وىعل اختيار 
( تعيين أعنةةا  مىلأ العةةور  32المادة )مىلأ النواض  امنتخاض واختيار مىلأ العةةور   التعيين، وىعلد 

 أمر ملكي، واكتفى قانون مىلسةةةي العةةةور  والنواض  اعةةةتراط أن يكونوا ممن تتوافر فيهم الخ رة أو ممن أدوا 
خدماد ىليلش للوطن من  ين فئاد معينش حددها، مما يعطي للملك الحريش الكاملش في اختيار األيلح ممن يندرة 

 قيود على هذا امختيار تحد هذ  الفئاد دون أي 

ورة ش في تحقيق العةةةةفافيش الكاملش عند اختيار أعنةةةةا  مىلأ العةةةةور  ونةةةةمان التمثيل الواسةةةةا ألطيا  
( لتنص على نةةرورة ونةةا قواعد عامش تنجم إىرا اد ونةةوا ط 32المىتما في هذا المىلأ، عدلد المادة )

ون أمام الملك ق ـةةةةةةةةةل أن ييةةةدر أمر   تعيين أعنةةةا  هذا امختيار وتحدد الطريقش التي سةةةيتم اللىو  إليها، لتك
المىلأ  وتعت ر هذ  القواعد المنجمش التي سةةةةةةتيةةةةةةدر  أمر ملكي ملامش وواى ش التط يق عند اختيار أعنةةةةةةا  
مىلأ العةةةور ، وهي قا لش للتعديل والت يير  ذاد األداة التي يةةةةدرد  ها وهي األمر الملكي، ويسةةةةري ما يتم 

 ثر فوري على ما يتم من تعييناد  عد يدورها  عأنها من تعديالد  أ

 (: 42مادة )

( على حق أعنةةةا  مىلأ النواض في توىيه اسةةةتىوا اد إلى أي من الوارا  43نص الدسةةةتور في المادة )
عن األمور الداخلش في اختيةايةه، وونةعد هذ  المادة عروطا لق ول امستىواض ومواعيد لمناقعته، وأىااد 



ى طرح مونةةةةةةةو  الثقةش  ةالواير على مىلأ النواض  ولقةد خال هذا النص من تحديد أن يؤدي امسةةةةةةةتىواض إل
الطريقش التي يتم  ها مناقعش امستىواض تاركا ذلك لالئحش الداخليش للمىلأ كما هو العأن في سائر الدساتير التي 

مىلأ ئحش الداخليش لتقرر امسةةتىواض وسةةيلش من وسةةائل الرقا ش على السةةلطش التنفيذيش  وإعمام لذلك نيةةد الال
 النواض على الطريقش التي تتم  ها مناقعش امستىواض وإىرا اد هذ  المناقعش  

ورة ش في عدم إطالش النص الدسةةتوري  تفيةةيالد وىائياد كثيرة فقد تم حذ  العةةرط المونةةوعي الوارد 
و ى الدرىش الرا عش أفي النص الحالي  عةةأن عدم تعلق امسةةتىواض  ميةةلحش خايةةش  المسةةتىوض أو  أقار ه حت

 أحد موكليه، اكتفا   النص عليه إلى ىانض عةةةةروط أخر   الالئحش الداخليش للمىلأ  و يةةةةدد الفقرة الثالثش من 
النص الحالي فقد تم تعديلها لتنص يةراحش على أن تتم مناقعةش امستىواض في المىلأ ذاته سوا  عالنيش أو في 

لـةةـةةذلك في الالئحش، ما لم يقرر أةل يش أعنائه وليأ الحانرين فقط  ىلسش سريش وفقا  لإلىـةةـةةرا اد المقـةةـةةررة
مناقعش امستىواض في اللىنش المختيش  مونو  امستىواض وذلك على س يل امستثنا ، إنافش إلى عرط عـةةدم 

ن اقعش مىـةةةواا إىـةةةرا  المناقعـةةةش إم  عد ثمانيـةةةش أيام على األقل من يوم تقديمه، ما لم يتم طلض تعىيل هذ  المن
 ىانض الواير المستىوض نفسه وليأ مىرد موافقته على طلض أحد أعنا  المىلأ ذلك 

 ( البنود ) ب ، ج ، د (:46مادة )

( لتعطي 46سةةيرا  ما اسةةتهدا  تحقيق مايد من التواان  ين السةةلطتين التنفيذيش والتعةةريعيش، عدلد المادة )
التعاون ما رئيأ مىلأ الوارا ، وتقلل من القيود التي كاند  دورا  منفردا  لمىلأ النواض في تقرير عدم إمكان

 تحكم هذا التقرير وتؤدي إلى يعو ش الويول إليه  

ف عةد أن كةان يعةةةةةةةترط في طلض عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوارا  وفقا  لل ند )ض( من هذ  المادة 
الطلض لععرة من أعنا  المىلأ، على أن موافقش ثلثي أعنةا  مىلأ النواض على ذلك، أية ح الحق في تقديم 

يكون القرار  الموافقش على عرض هذا الطلض على المىلأ لم اعةرة إىرا اته ل ال يش أعنا  المىلأ أي لواحد 
وععةةةةرين عنةةةةوا  من أعنةةةةا  المىلأ، ثم يعرض الطلض على مكتض المىلأ الذي عليه أن يدرىه في ىدول 

 وعين من تاريخ تقديمه للنجر فيه أعمال المىلأ خالل مدة م تتىاوا أس 

و عد أن كان يةةةةدور قرار  عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوارا  يتطلض موافقش مىلسةةةةي العةةةةور  
والنواض في اىتمةا  للمىلأ الوطني  ةأةل يةش ثلثي األعنةةةةةةةا ، فإن هذا القرار أيةةةةةةة ح وفقا لل ند ) د ( المعدل 

ثلثي أعنةةائه دون تدخل من مىلأ العةةور  في هذا العةةأن ودون  مقيةةورا  على موافقش مىلأ النواض  أةل يش
 حاىش منعقاد المىلأ الوطني ريدار قرار  عدم إمكان التعاون ما رئيأ مىلأ الوارا  

ويختل  أثر قرار مىلأ النواض  عةةدم إمكةةان التعةةاون ما رئيأ مىلأ الوارا  عن قرار   عةةدم الثقةةش  ةةأحةةد 
( من الدسةةةةتور الواير معتام  منيةةةة ه من تاريخ يةةةةدور قرار عدم الثقش  ه، 44)الوارا   فلقد اعت رد المادة 

وتوىض عليه أن يقدم اسةةتقالته فورا  اسةةتيفا   للعةةكل الدسةةتوري، مما مقتنةةا  أن أي تيةةر  ييةةدر من الواير 
( من 21مادة )المذكور  عد يةةدور قرار عدم الثقش  ه يعت ر  اطال  وكأن لم يكن، وم يط ق في هذ  الحالش حكم ال

الدسةتور القانةي  اسةتمرار الواير في تيةري  العاىل من عةئون مني ه إلى حين تعيين خلفه، وهو ما يوىض 
تعيين واير آخر  ةدم منةه أو أن يعهةد  واارتةه إلى واير آخر لحين تعيين الواير الىةديد  أما  النسةةةةةةة ش لرئيأ 

( ويق ل الملك اسةةةةةةةتقالش واارته، فال يوىد ما يمنا 46ة )مىلأ الوارا  الذي يتقرر عدم التعاون معه وفقا للماد
( في عةةةأنه  حيث تسةةةتمر الحكومش في تيةةةري  العاىل من األمور إلى حين تعةةةكيل 21من تط يق حكم المادة )

 الحكومش الىديدة، حتى م ينعأ فراغ وااري  

مكان التعاون ما رئيأ وم يط ق  عةةةةةةأن اسةةةةةةتخدام الملك لحقه في حل مىلأ النواض في حالش تقرير عدم إ
/ة( المعدلش من نرورة أن ييدر الحل  مرسوم  عد أخذ رأي رئيأ 22ما نيد عليه المادة ) مىلأ الوارا  

مىلأ العةةور  ورئيأ مىلأ النواض ورئيأ المحكمش الدسةةتوريش، ألن الملك سةةيكون في هذ  الحالش حكما   ين 
أ إيدار قرار الحل  أمر ملكي، وليأ  مرسوم يوقا عليه رئي السةلطتين التنفيذيش والتعريعيش مما يتطلض أن يتم

م مىال في هذ  الحالش رعمال النماناد التي نص        مىلأ الوارا   اعت ار  أحد طرفي الخال ، ومن ثم 
 /ة( منه مستخدام الملك حقه في حل مىلأ النواض 22عليها الدستور في المادة )

 (:48مادة )



تحقق نةةةةةةمانش ىديدة لتفعيل دور الرة اد المكتو ش التي ي ديها مىلأ النواض للحكومش، ( ل46عدلد المادة )
ولتقرير حق مىلأ النواض في طرح مونةو  عام للمناقعةش مستيناح سياسش الحكومش في عأنه، وت ادل الرأي 

    يدد  

مىلأ  رة اد التي ي ديها( تكتفي  أن ت ين الحكومش كتا ش أسةةةةةةة اض التعذر في تنفيذ ال46فلقةد كةانةد المةادة )
النواض، ولم تحدد لها مدة معينش تلتام فيها  إينةةةةةةاح هذ  األسةةةةةة اض، فىا  تعديل ال ند ) أ ( من هذ  المادة ليلام 
الحكومش  الرد على مىلأ النواض خالل سةةةتش أعةةةهر، وهو ما يؤدي إلى أن تدرأ الحكومش رة اد المىلأ في 

ن تحقيقها أو تعذر هذا التحقيق، على أن ت ين الحكومش األسةةةةةة اض في وقد معقول وأن تتخذ قرارها  عةةةةةةأن إمكا
حةالةش تعةذر األخذ  الرة ش  وإذا لم تلتام الحكومش  الموعد المحدد للرد كان للمىلأ أن يلىأ إلى إحد  وسةةةةةةةائل 

 الرقا ش التي خيه الدستور  ها  

لمناقعةةةةةش، فأنةةةةةي  ال ند )ض( ( لم تكن تعطي لمىلأ النواض حق طرح مونةةةةةو  عام ل46كما أن المادة )
مقررا هذا الحق للمىلأ وفقا للنوا ط التي تحددها مئحته الداخليش  وحتى م ينيا وقد المىلأ في مناقعـاد 
م تعـةةود  النفـةةا علـةةى المىتمـةةا، قرر هذا ال ند نرورة عرض طلض المناقعش على المىلأ مىتمعا ليقرر مد  

ما  طرح المونةةةو  للمناقعةةةش، أو  اسةةةت عاد  من ىدول األعمال، أو يةةةالحيش المونةةةو  المطروح للمناقعةةةش  إ
 إحالش الطلض إلى اللىنش المختيش لتقديم تقرير عنه ق ل أخذ الرأي عليه، وكل ذلك وفقا  لإلىرا اد التي ستنص 

 عليها الالئحش الداخليش للمىلأ وخايش تحديد عدد من يعترك في المناقعش 

 ( الفقرة األولى:10مادة )

ذا كان الدسةةتور القائم قد منح الحق لكل عنةةو من أعنةةا  مىلسةةي العةةور  والنواض في توىيه أسةةئلش إلى إ
الوارا ، فإنه م يوىد في الميثاق ما يمنا من أن يتنةمن الدسةتور تعديال يقنةي  قيةر توىيه األسةئلش للوارا  

( لتعطي 10ولى من المادة )على أعنةةةةا  مىلأ النواض دون أعنةةةةا  مىلأ العةةةةور ، لذلك عدلد الفقرة األ
   ألعنا  مىلأ النواض دون ةيرهم حق توىيه األسئلش إلى الوارا  

ومن المسةةةلم  ه أن السةةةؤال م يىاوا معنى امسةةةتفهام إلى معنى التىريح أو النقد وإم أيةةة ح اسةةةتىوا ا مما 
 ( من الدستور، مما يوىض تط يق عروط هذ  المادة 43نيد عليه المادة )

  

 ( البند )أ(:12مادة )

 ند أ( على أن اقتراحاد تعديل الدسةتور المقدمش من مىلأ العور  أو مىلأ  12نص الدسةتور في المادة )
النواض ومعةةةةةروعاد القوانين التي يقترحها أعنةةةةةا  أي منهما تحال إلى الحكومش ليةةةةةياةتها وإحالتها لمىلأ 

تليها  وم يوىد في الميثاق م ـادئ تحـكم هـذا المونـو  النواض خالل الدورة ال رلمانيش ذاتها أو في الدورة التي 
أو تنا نوا ط له، ولذلك عدلد هذ  المادة لتكون مدة ونا هذ  امقتراحاد في يي ش معرو  تعديل للدستور 
أو معةةةةرو  قانون خالل سةةةةتش أعةةةةهر على األكثر من تاريخ إحالته سةةةةوا   النسةةةة ش للقوانين أو  النسةةةة ش لتعديل 

 الدستور  

وم يخل هذا النص المعدل  حق الحكومش في إرفاق ما ترا  من مالحجاد على معةةةرو  تعديل الدسةةةتور أو 
معةةةرو  القانون المحال إليها من أحد المىلسةةةين، لتكون هذ  المالحجاد تحد  يةةةر المىلسةةةين عند مناقعةةةتها 

 للمعرو  ليأخذا  ها إذا وىدا محال لذلك  

المادة مواعيد تنجيميش م يؤثر عدم املتاام  ها على عرعيش التعديالد الدستوريش  وتعت ر المواعيد التي حددتها هذ 

 أو القوانين التي تيدر 

 ( البندان )ب، ج(:011مادة )



نجرا لما تتميا  ه المياانيش من ط يعش خايةةةةش، وما ييةةةةاح ها من دقش وتعقيداد في إعدادها في إطار التقدم 
الوقد الحانةةر، وسةةيرا ما امتىاهاد الدسةةتوريش المعايةةرة، نص الدسةةتور التكنولوىي والمعرفي الذي يعةهد  

( على القواعد التي تحكم إعدادها وإىرا اد إيدارها  ولقد جهر خالل السنواد الععر األخيرة 011في المادة )
ش ىديش قأن  عض ما ورد في هذ  المادة يحتاة إلى تعديل يؤدي إلى تمكين المىلسةةةين من مناقعةةةش المياانيش  طري

وفعالش تسةمح لكل منهما  امعتراك الفعلي والحقيقي فيها، وفي ذاد الوقد تمكن من العمل  المياانيش الىديدة في 
موعدها دون حاىش إلى تط يق ال ند )هـ( من هذ  المادة الذي يقني  استمرار العمل  المياانيـش السا قـش إلى حين 

 التعديل إيدار المياانيش ألكثر من سنتين ماليتين  يدور قانون المياانيش الىديدة  كما يمنا 

(، وتنةةةةةمن تعديل ال ند )ض( تقديم الحكومش 011وتحقيقا لهذ  األهدا  تم تعديل ال ندين )ض، ة( من المادة )
معةرو  المياانيش إلى مىلسي العور  والنواض في ذاد الوقد ق ل انتها  السنش الماليش  عهرين على األقل،  عد 

تقدم هذا المعةرو  إلى مىلأ النواض لمناقعته وإحالته إلى مىلأ العور   عد امنتها  منه للنجر فيه، أن كاند 
مما كان يقلل من دور مىلأ العةةةور  في المناقعةةةش الىادة للمعةةةرو  لقيةةةر المدة  ين إحالته إليه و ين التاريخ 

   المحدد ل د  السنش الماليش 

 ه المياانياد المعايةةةةةةةرة من دقش وتعقيداد تحتاة إلى تعاون وىهد من كمةا عدل هذا ال ند ليواىه ما تتميا 
المىلسةين في مناقعةتها في إطار ارينةاحاد التي تنعها الحكومش أمام  يرهما  ولذلك تطلض هذا ال ند عرض 
 معةةةرو  المياانيش  عد تقديمه من الحكومش على اللىنتين المختيةةةتين  العةةةئون الماليش في كل من المىلسةةةين في
اىتما  معةترك لمناقعةةته ما الحكومش، وهو ما يعطي فريةةش أك ر رثرا  المناقعةةش والويةةول إلى حلول أفنةةل 
لما يثار  عةةةةةأن المياانيش من مالحجاد، ويختيةةةةةر الوقد الذي تأخذ  هذ  المناقعةةةةةش، ويمنا تكرار ما ي د  من 

ة ش في اسةةةةةةةتقالل كل لىنش  وىهش مالحجةاد في كةل من اللىنتين لو اىتمعةد كةل منهما  عيدا عن األخر   ور
نجرها  عد سةةةةما  كافش آرا  أعنةةةةا  اللىنتين، لم يتطلض النص يةةةةدور قرار معةةةةترك منهما  الموافقش أو عدم 
الموافقش على معرو  المياانيش المعروض عليهما، وأتاح لكل من اللىنتين أن تتقـةةدم  تقـةةريـةةر مسـةةتقل يونـةةح 

لى أن يناقش مىلأ النواض المعرو  أوم ، و عد إيدار المىلأ قرار  في رأيـةها إلى المىلـةةأ الـةذي تت عـةةه، ع
 –الذي يكون على علم مسةةة ق  ما دار في امىتما  المعةةةترك للىنتين  –هذا العةةةأن يحيله إلى مىلأ العةةةور  

دأ  للنجر فيه وفق أحكام الدسةةةتور التي تنجم إىرا اد نجر معةةةروعاد القوانين  ولقد أ قى النص المعدل على م
 إىااة إدخال أي تعديل على معرو  المياانيش  امتفاق ما الحكومش  

أما ال ند )ة( من هذ  المادة فقد قنةةى على كل ما كان يثار من تخو  من أن تقوم الحكومش  إعداد المياانيش 
لمياانيش افاسةةتخدم ع ارة  ويىوا إعداد  –وهو ما كان يسةةمح  ه النص ق ل التعديل  –ألكثر من سةةنتين ماليتين 

 لسنتين ماليتين على األكثر    دم  من ع ارة  ويىوا إعداد المياانيش ألكثر من سنش ماليش  

  

 ثانياً: النصوص التي تم تعديلها إلعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب:

ور د تمثلد التعديالد التي أىريد على الدسةةةةتور رعادة تنجيم كل من مىلسةةةةي العةةةةور  والنواض في منح
أك ر لمىلأ النواض في الرقا ش، وتحقيق امختيار األفنل ألعنا  كل من مىلسي العور  والنواض، في المواد 

 /أ( 021، 003، 015، 012، 64، 63، 65، 31/أ، 36، 35)

 /أ(:26، 25المادتان )

ورد في ( على العروط التي يىض توافرها في أعنا  مىلسي العور  والنواض، و36، 35نيد المادتان )
/أ( أن هذ  المادة قد سةةةمحد لكل  حريني  الترعةةةيح لعنةةةويش مىلأ 36المذكرة التفسةةةيريش فيما يتعلق  المادة )

النواض، وكان النص  ذلك يسمح لمن اكتسض الىنسيش ال حرينيش  ممارسش حق الترعيح لعنويـةةش مىلـةةأ النواض 
يش المكتسةةة ش فيمن يعين في مىلأ العةةةور ، ( لم يرد فيه عةةةرط الىنسةةة35 مىرد تىنسةةةه  كما أن نص المادة )

وأونةحد المذكرة التفسةيريش مفهوم هذ  المادة  أنها تنةمند النص على عةروط خايش  عنو مىلأ العور  
 ارنةةافش إلى العةةروط العامش التي يىض أن تتوافر في كل من أعنةةا  مىلسةةي العةةور  والنواض، وهو ما يفهم 

 ىنسةةةيش ال حرين سةةةوا  كان اكتسةةةا ه لهذ  الىنسةةةيش  يةةةفش أيةةةليش أو عن  منه أنه يىوا تعيين أي مواطن يتمتا
 طريق التىنأ  



ولقد تم تعديل هاتين المادتين  ما يؤدي إلى التفرقش  ين المواطن الذي يتمتا  الىنسةةةةةةيش األيةةةةةةليش والمواطن 
دتين طد كل من الماالذي اكتسةض الىنسةيش  التىنأ وفقا لما يقرر  قانون الىنسةيش من عةروط لكل منهما، واعتر

لعنةةويش مىلأ العةةور  وعنةةويش مىلأ النواض أن يكون قد منةةى على اكتسةةاض العنةةو الىنسةةيش ال حرينيش 
 ععر سنواد  

في الدسةةةةاتير عامش في /أ(  عد تعديلهما، أمر وارد 36، 35ويالحج أن هذ  التفرقش التي تنةةةةمنتها المادتان )
عةأن م اعةرة الحقوق السياسيش، وم يخل  ما تقرر  م ادئ حقوق ارنسان  فلقد ىرد أةل يش الدساتير على تحديد 
فترة معينش م يىوا لمن اكتسةةةةةةض الىنسةةةةةةيش ال حرينيش أن يمارأ فيها حق تمثيل العةةةةةةعض في المىالأ النيا يش، 

ش الىديدة، كما أنها تحقق نةةةةةةةماناد للدولش أث تد التىارض العالميش واعت رتهةا فترة تمرين على الوم  للىنسةةةةةةةية
 نرورتها  

أما عةةةةةروط الناخض فلم تتعرض لها هاتان المادتان أو ةيرهما من مواد الدسةةةةةتور، وإنما يتولى  يانها قانون 
سش حق نيش  ممارم اعـةرة الحقـةوق السياسيـةش، و ـةذلك يىـةوا لهـذا القانـون أن يسمح لمن اكتسض الىنسيش ال حري
 امنتخاض دون قيد امني،  اعت ار  أقل خطورة من حق الترعيح وعنويش المىالأ النيا يش  

وتحقيقا لذاد األهدا  التي دعد إلى التفرقش  ين المواطن  يةةةفش أيةةةليش والمواطن الذي اكتسةةةض الىنسةةةيش 
/أ( أنةةافتا 36، 35ن المادتين )ال حرينيش فيما يتيةةل  الترعةةيح لمىلأ النواض أو عنةةويش مىلأ العةةور ، فإ

عةةرطا  آخر ىديدا  إلى العةةروط التي كاند موىودة فيما سةة ق، وهو أم يكون العنةةو حامال  لىنسةةيش أخر  إلى 
ىوار الىنسةةةيش ال حرينيش، سةةةوا  كان قد حيةةةل على إذن من السةةةلطاد المختيةةةش  الىما  ين الىنسةةةيتين أو لم 

   ين ىنسيتين يعتد وم  العخص  ينهما ويعكك في هذا الوم  يحيل على هذا ارذن، وذلك ألن الىما  

ومقتنةى هذا التعديل أنه يىض على كل من يرةض في التمتا  عنويش أحد المىلسين أن يتناال عن الىنسيش 
 األخر  التي يحملها، وذلك ق ل التقدم للترعيح لمىلأ النواض أو التعيين في مىلأ العور   

اة الىنسيش على العخص الذي يحمل الىنسيش ال حرينيش األيليش ثم اكتسض ىنسيش وم يسري عرط عدم اادو
إحد  الدول األعنةةةةةةا  في مىلأ التعاون لدول الخلي  العر يش منتفا  الحكمش من تقرير  في هذ  الحالش، وذلك 

 إيمانا   وحدة الهد  والميير والميلحش المعتركش لععوض دول مىلأ التعاون  

 (:21مادة )

ص هذ  المادة على أنه في حالش خلو محل أحد أعنةةةةةةةا  مىلأ النواض ق ل نهايش مدته، ينتخض  دله خالل تن
عهرين من تاريـخ إعـالن المىلـأ هـذا الخلـو، إم إذا وقـا الخلو خالل األعهر الستش السا قش على انتها  الفيل 

 التعريعي للمىلأ فال يىر  انتخاض عنو  ديل 

ن يتحقق الخلو  استقالش أحد األعنا ، ثم عودته لترعيح نفسه مرة أخر  في ذاد الفيل ولمواىهش احتمال أ
التعريعي، فقد تقرر النص يراحش على عدم ىواا ترعيح نفسه في هذا الفيل أسوة  نص الفقرة )د( من المادة 

 الل  واى اد( من الدسةةةةةةتور، والتي م تىيا لمن أسةةةةةةقطد عنةةةةةةويته  سةةةةةة ض فقد الثقش وامعت ار أو ارخ36)
العنةويش، أن يرعةح نفسةه خالل الفيل التعريعي مالم يقرر المىلأ خال  ذلك، وما مراعاة أن امستقالش تعد 
تع يرا  عن إرادة النائض المسةةةةةةتقيل، على خال  حالش إسةةةةةةقاط العنةةةةةةويش التي يعد فيها القرار تع يرا  عن إرادة 

دة النائض المستقيل على نحو ما هو منيوص عليه في حالش المىلأ، فإنه م يىوا للمىلأ أن يتدخل  تعديل إرا
 إسقاط العنويش 

 (:012و 84و 82و 85)  المواد

عةدلةد هذ  المواد رعطا  األولويش لرئيأ مىلأ النواض في إحالش معةةةةةةةروعاد القوانين التي تمد الموافقش 
ريةةدارها، وإعطا  األولويش لرئيأ مىلأ النواض عليها من المىلسةةين إلى الحكومش متخاذ ارىرا اد الالامش 

في رئاسةةةةش المىلأ الوطني  وذلك  ارنةةةةافش إلى المواد األخر  المعدلش السةةةةا ق ارعةةةةارة إليها، والتي ىعلد 
اللىو  إلى أسةةاليض الرقا ش السةةياسةةيش على أعمال السةةلطش التنفيذيش من اختيةةاص مىلأ النواض منفردا  )المواد 

 الفقرة األولى(   10/ض و 46ض ، ة ، د و ال نود  46و  24



( على أن يحيل رئيأ مىلأ النواض معرو  القانون الذي تمد الموافقش عليه من 64، 65فنيةد المادتان )
المىلسةةين إلى رئيأ مىلأ الوارا  لرفعه إلى الملك ريةةدار ،  عد أن كاند ارحالش ق ل تعديل هاتين المادتين 

م تتىاوا أسةة وعين على األكثر  ونيةةد          ، على أن يتم ذلك خالل مدة من سةةلطش رئيأ مىلأ العةةور 
( المعدلش على أنه إذا اختل  المىلسةةةةةةان حول معةةةةةةرو  قانون مرتين، يىتما المىلأ الوطني  حكم 63المادة )

 ،الدسةةةتور  رئاسةةةش رئيأ مىلأ النواض،  عد أن كان النص ق ل التعديل يىعل الرئاسةةةش لرئيأ مىلأ العةةةور 
   ويتم امىتما  في ذاد دور امنعقاد الذي وقا فيه الخال  

( على أن يتولى رئيأ مىلأ النواض رئاسش اىتما  المىلأ الوطني وعند ةيا ه 012وكذلك نيةد المادة )
يتولى ذلك رئيأ مىلأ العور  ثم النائض األول لرئيأ مىلأ النواض ثم النائض األول لرئيأ مىلأ العور   

هذ  المادة تحديد من يتولى رئاسةةةةةةةش اىتماعاد المىلأ الوطني عند انعقاد ، ومن يحل محله عند  وةيرد  ةذلةك
 ةيا ه وفقا  للترتيض الوارد في النص 

 (:015مادة )

( من الدسةةتور فيما يتعلق  نيةةاض اىتما  المىلأ الوطني، 015اختلفد وىهاد النجر حول تفسةةير المادة )
ه  م تعت ر ىلسةةاد المىلأ الوطني قانونيش إم  حنةةور أةل يش أعنةةا  كل حيث كاند تنص هذ  المادة على أن

من المىلسةةين على حدة ، مما أد  إلى أن يتطلض ال عض حنةةور هذ  األةل يش وإم اعت ر اىتما  المىلأ ةير 
( من الدسةةةتور التي تحدد نيةةةاض اىتما  كل من 61يةةةحيح، في حين ذهض رأي آخر إلى القياأ على المادة )

أ العةةةور  ومىلأ النواضذ إذ تنص على أنه   يعةةةترط ليةةةحش اىتما  كل من مىلأ العةةةور  ومىلأ مىل
النواض حنةور أكثر من ني  أعنائه      وإذا لم يكتمل نياض انعقاد المىلأ مرتين متتاليتين اعت ر اىتما  

 المىلأ يحيحا على أم يقل عدد الحانرين عن ر ا أعنا  المىلأ  

(، وقررد أنه  وإذا لم 61( المعدلش  وىهش النجر التي أعملد القياأ على المادة )015) ولقةد أخةذد المةادة
يكتمل نيةةةاض انعقاد المىلأ مرتين متتاليتين اعت ر اىتما  المىلأ يةةةحيحا على أم يقل عدد الحانةةةرين من 

 كل مىلأ عن ر ا أعنائه  

 (:002مادة )

( من إحالش معةرو  المياانيش إلى لىنش معتركش من اللىنتين ال ندان ض ، ة 011اتسةاقا ما ما قررته المادة )
(  ما 003المختيةتين  العئون الماليش في كل من المىلسين لدراسته ق ل عرنه على كل مىلأ، عدلد المادة )

يوىض على الحكومش أن تقدم  يانا  إلى مىلسةةةةي العةةةةور  والنواض عن الحالش الماليش وامقتيةةةةاديش للدولش، وعن 
ير المتخذة لتنفيذ اعتماداد المياانيش المعمول  ها، وما لذلك من آثار على معرو  المياانيش الىديدة  وكاند التدا 

هذ  المادة ق ل تعديلها تىعل تقديم هذا ال يان إلى مىلأ النواض فقط  ولقد ىا  التعديل على هذا النحو ليكون هذا 
لعةور  والنواض عند  حثهما لمعرو  المياانيش الىديدة، ال يان تحد  يةر اللىنش المعةتركش من لىنتي مىلسةي ا

 وهو ما يساعد كل من اللىنتين على تقديم تقريرها إلى المىلأ الذي تت عه كل لىنش  يورة مكتملش 

  

  

 (: 021مادة )

كاند هذ  المادة تنص في ال ند ) أ ( على أنه  يعةةةةةةترط لتعديل أي حكم من أحكام الدسةةةةةةتور أن تتم الموافقش 
لى التعديل  أةل يش ثلثي األعنةةا  الذين يتأل  منهم كل من مىلسةةي العةةور  والنواض   وعلى الرةم من عدم ع

تطلض المادة العرض على المىلأ الوطني عند الخال   ين المىلسةةين، فإنه قد أثير التسةةاؤل عن مد  نةةرورة 
وافق عليها مىلأ النواض، وىا  عرض التعديالد الدسةةةتوريش على مىلأ العةةةور  أو المىلأ الوطني إذا لم ي

   تعديل هذ  المادة لينا حكما  وانحا  في هذا العأن 



( قد تطل د موافقش كل من مىلسةةةةةي العةةةةةور  والنواض على تعديل الدسةةةةةتور، فإن 021كاند المادة )  ولما
لى تحقيق مقتنةةةةةةةى ذلةك أن عةدم موافقةش أحةدهمةا تعني عةدم إمكةان تعةديلةه  ولةذلك عدلد هذ  المادة  ما يؤدي إ

ةرض التعةديل  أن يىتما المىلأ الوطني في هذ  الحالش  حكم الدسةةةةةةةتور وفي ذاد دور امنعقاد الذي وقا فيه 
الخال ، وذلك  حنور ثلثي أعنائه دون تحديد أيش نس ش ألي من المىلسين، على أن يتم إقرار معرو  التعديل 

  موافقش ثلثي أعنا  المىلأ الوطني كذلك 

حاد التي نيةةد عليها هذ  المذكرة التفسةةيريش المرىا في تفسةةير النيةةوص المعّدلش وما ورد وتعت ر ارينةةا
  ها من أحكام وتأخذ ذاد اليفش ارلااميش للدستور  

( من الدسةةةتور، تنعةةةر هذ  التعديالد ومذكرتها التفسةةةيريش في الىريدة 023وتط يقا لما نيةةةد عليه المادة )
 ها الرسميش، ويعمل  ها من تاريخ نعر

 


