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 مقدمة

جمادى األول   13، الصتتتتادر  ي 1.60.317تم إحداث مجلس الدستتتتتور بمقتضتتتت  الريير ال تتتتر ف رقم 

ول دستتتتور للبالد بعد استتتتقالليا، و ل   ي ، وأستتتندت إليه ميمة وأتتت  أ1960نونبر  3الموا ق ل 1380

 .1962 كون موأوعا الستفتاء شعبي بعد عرأه عل  أنرار المل  قصد المصادقة عليه قبل متم دجنبر 

وأسندت رئاسته لعالل الفاسي بواسطة االقتراع عضوا عينوا بريير شر ف،  سبعينأم المجلس ثمانية و

 تم تعيينه بمقتض  ظيير شر ف. ، اتب عام دائمالسري،  ما ساهم  ي اإلشراف عل  أعماله 

من ثالث هيئات وهي المجلس مجتمعا  ي جلستتة  تكون قد  ،حستتب نم م تتروع القانون الداخلي للمجلس

لجنة وأ  القانون الداخلي للمجلس، لجنة وأ  المبادئ االساسية،  والتي أمتعامة، مكتب، ثم اللجان 

  ة القوانين ولجنة التنسيق والتحر ر.لجنة المؤسسات الدستور ة، لجنة المراقبة عل  دستور

 

 تقديم محتوى الرصيد:

عل  وثائق متنوعة تعكس الميام المنوطة به خالل مدة  و حتويمن علبتين،  مجلس الدستور  تكون رصيد

بالجلسات، وثائق خاصة ، وثائق خاصة بالكتابةنصوص قانونية، مراسالت خاصة  عمله، نذ ر من أهميا

 .العالم  ة إل  مقتطفات من دساتير بعض دولبأعضاء المجلس، باإلأا

 

 أرشيف عمومي :القانونية للرصيدالطبيعة 

 متاح للعموم :شروط اإلتاحة

 عربية،  رنسية لغة الرصيد:

 خطي متر 0.25 :حجم الرصيد

 1962- 1960:الفترة الزمنية للرصيد

  

   المراجع:

  لمجلس الدستورالقانون الداخلي 

  الخاص بإحداث مجلس الدستور        1. 60. 317الريير ال ر ف رقم 
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 التصنيف جدول

 

 قانونية نصوص -

 مراسالت -

 بالجلسات خاصة وثائق -

 الدستور مجلس ومستخدمي بأعضاء خاصة وثائق -

 مراسالت 

 األعضاء لوائح 

 باألعضاء خاصة متنوعة وثائق 

 بالمجلس التوظيف باب بفتح خاصة وثائق -

 بالمجلس خاصة متنوعة وثائق -

 العالم دساتير من مقتطفات -
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 نصوص قانونية

ول  جمادى األ 13لتأسيسي المؤرخ بيوم من الريير ا 4فصل ال .يمجلس الدستورلالقانون الداخلي ل -

 .1960نونبر  3 الموا ق ل 1380

 (1960) .بخصوص تعيين أعضاء المجلس والكاتب الدائم 1.60.318رقم  ظيير شر ف -

 (1960) .الدستور مجلسالخاص بإحداث  1. 60. 317نسخة من الريير ال ر ف رقم  -

- Dahir relatif à la situation du secrétaire général permanent du conseil 

constitutionnel (1961) 

- Décret fixant le taux de l’indemnité des membres du Conseil Constitutionnel. 

) 1961 ( 

بإحداث مجلس خاص ال 1.60.317الفصل الثالث والراب  من م روع الريير ال ر ف رقم  -

 .]د.ت.[الدستور

 التأسيسيالقومي للمجلس  الداخلي والقانون المغربي الدستوري لمجلسل مقارنة بين القانون الداخلي -

  ]د.ت.[التونسي.

 . ]د.ت.[ الدستوري للمجلس الداخلي القانونم روع مقتطفات من  -

 مراسالت
  (1960). .الدستوري لمجلسلمراسلة من وز ر الداخلية إل  الكاتب العام  -

  (1960)مراسلة من األمين العام الدائم إل  وز ر األشغال العمومية. -

 ، ]د.ت.[( 1960مراسلتان من األمين العام الدائم إل  المد ر العام للد وان الملكي. ) -

 ( 1961-1960مراسلتان من األمين الدائم، مسعود ال يكر إل  عامل إقليم أ اد ر طر ا ة.) -

نوعة موجية خاصة إل  األمين العام للمجلس ب أن مواأي  متعددة أهميا طلبات مراسالت مت -

  (1961-1960)توظيف. ال

مراسالت بين وز ر العدل واألمين العام لمجلس الدستور بخصوص الموا قة عل  انتدابات باألمانة  -

 (1961-1960) العامة الدائمة.

- Correspondance du conseiller technique auprès du roi au secrétaire général 

permanent du Conseil Constitutionnel, au sujet de la préparation du budget 

de 1963. (1962)  

  ]د.ت.[مسودة مراسلة مخطوطة من األمين العام الدائم للمجلس إل  وز ر الداخلية. -
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 وثائق خاصة بالجلسات

 . 1961 نا ر  18ملخم جلسة  -

 .1961الئحة المتغيبين عن جلسات  نا ر  -

 .1961 برا ر  13محضر جلسة  -

 ( 1962)الجلسات. توقيعات أعضاء المجلس لتأ يد حضورهم  ي  -

  ]د.ت.[ للمجلس.مسودة محضر ا تتاح الجلسة األول   -

 رالدستو مجلسوثائق خاصة بأعضاء ومستخدمي 

 مراسالت     

مراسلة من األمانة العامة الدائمة إل  أعضاء المجلس بخصوص توصليم ببطاقة سفر مجانية  ي  -

  (1960)القطار. 

مراسالت من األمانة العامة الدائمة للمجلس بخصوص احترام أوقات العمل والتغيب والتوقي  عند  -

 (1960الدخول. )

القطارات   يالسفر  اتتجد د بطاقمة إل  األعضاء بخصوص من األمانة العامة الدائ تراسالم -

  (1961) الحد د ة. 

 العامة. اتحضور الجلسدعوتيم لمن األمانة العامة الدائمة إل  األعضاء بخصوص  1تمراسال -

  ، ]د.ت.[(1961)

 ( 1961دعوة لألعضاء لحضور الجلسة العامة لمناق ة م روع القانون الداخلي. ) -

من األمين العام للمجلس إل  األعضاء بخصوص تطبيق مقتضيات من الريير ال ر ف  مراسلة -

  (1961). الدستوري لمجلسلالمؤسس 

  (1961). المجلسمن  يمنسحاببخصوص اإل  األمين العام ت من األعضاء مراسال -

مراسالت من األمانة العامة الدائمة إل  األعضاء بخصوص طلب اإلدالء ببعض معلوماتيم  -

 ال خصية. ]د.ت.[

 لوائح األعضاء 

  ]د.ت.[.الدستور مجلسالئحة تتضمن أسماء األعضاء المستقيلين من  -

  ]د.ت.[.1962الئحة بأسماء مستخدمي مجلس الدستور حول رخصة  -

 ]د.ت.[ التأسيسي. الئحة أعضاء المجلس حسب ترتيبيم  ي الريير ال ر ف  -

                                                           
 .الذي وقعته اللجنة للمجلس قانون الداخليالمرفقة بمشروع إحداها  1
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 ]د.ت.[ عضاء القاطنين بالرباط وسال.الئحة األ -

 ]د.ت.[ .حمد أباحنيني وعبد العز ز بن عبد هللا، عضو ن بمجلس الدستور أورقة شخصية لكل من  -

 وثائق متنوعة خاصة باألعضاء  

 (1961-1960ملفات تتضمن معلومات شخصية تتعلق بعدد من أعضاء مجلس الدستور. ) -

 (1961نسخة من ظيير شر ف  تعلق بتعيين عضو ن للمجلس. ) -

 ، ]د.ت.[(1962) طلبات عطل إدار ة. -

 وراق شخصية تتعلق بأعضاء المجلس. ]د.ت.[أ -

 وثائق خاصة بفتح باب التوظيف بالمجلس

  (1960-1959) اآللة.مرشحين لوظيفة  تاب الضرب عل  الوثائق متنوعة خاصة ب -

  (1960) الكاتبة.إعالن  تح باب التوظيف لولوج أسالك الضاربين عل  اآللة  -

 بالمجلسخاصة  وثائق متنوعة
 . ]د.ت.[بالغ من األمانة العامة الدائمة للمجلس -
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 العالم دساتير من مقتطفات

 .[(ت.د] ،1976) االمر كية المتحدة الوال ات -

 (1923)مصر -

 .[(ت.د] ،1931 ،1925) العراق -

 .[(ت.د] ،1929) لبنان -

 .[(ت.د] ،1950)سور ا -

 .[(ت.د] ،1951)ليبيا -

 .[(ت.د]  ،1952) األردن -

 .[(ت.د] ،1957) تونس  -

 .[ت.د] الروسي والدستور لسنة األمر كي الدستور بين مقارنة -
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