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اال�ســـتـفــتــاء الد�ســـتــوري

ن�ص اخلطاب ال�سامي الذي وجهه جاللة امللك اإىل الأمة م�ساء اليوم

الرباط - يف ما يلي الن�س الكامل للخطاب ال�سامي الذي وجهه �ساحب اجلاللة امللك حممد ال�ساد�س ، ن�رصه اهلل م�ساء اليوم 

اجلمعة، اإىل الأمة : 

» احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على مولنا ر�سول اهلل واآله و�سحبه.

�سعبي العزيز، اأخاطبك اليوم، لنجدد العهد امل�سرتك بيننا بد�ستور 

جديد، ي�سكل حتول تاريخيا حا�سما، يف م�سار ا�ستكمال بناء دولة 

احلكامة  واآليات  مبادئ  وتر�سيخ  الدميقراطية،  واملوؤ�س�سات  احلق 

اجليدة، وتوفري املواطنة الكرمية، والعدالة الجتماعية.

وهو امل�سار الطموح الذي اأطلقناه، منذ اعتالئنا العر�س، يف جتاوب 

عميق مع كل القوى احلية لالأمة. وبف�سله متكنا، بعد ثالثة اأ�سهر، 

ميثاق د�ستوري  بلورة  الد�ستورية، من  املراجعة  اإطالق م�سار  من 

خلطابنا  املتقدم  املرجعي  الإطار  على  يرتكز  جديد،  دميقراطي 

التاريخي، لتا�سع مار�س الأخري، الذي حظي بالإجماع الوطني، 

واجلمعوية  والنقابية،  ال�سيا�سية  للهيئات  الوجيهة  واملقرتحات 

وال�سبابية، وكذا الجتهاد اخلالق للجنة ال�ست�سارية، والعمل البناء 

لالآلية ال�سيا�سية، اللتني اأحدثناهما لهذه الغاية.

بف�سل  مكننا،  الذي  للجميع،  الدميقراطي  بالإ�سهام  التنويه  ونود 

هذه املقاربة الت�ساركية، من الرتقاء مبراجعة الد�ستور احلايل، اإىل 

اإعداده،  منهجية  يف  مميزات،  بثالث  يتفرد  جديد،  د�ستور  و�سع 

ويف �سكله، ويف م�سمونه.

فمن حيث املنهجية، حر�سنا، ولأول مرة يف تاريخ بالدنا، على 

اأن يكون الد�ستور من �سنع املغاربة، ولأجل جميع املغاربة.

واأما من حيث ال�سكل، فالأنه قائم على هند�سة جديدة، همت كل 

اأبوابه، من الديباجة، كجزء ل يتجزاأ من الد�ستور، اإىل اآخر ف�سوله، 

التي ارتفع عددها من 108 اإىل 180 ف�سال.

مغربي  د�ستوري  لنموذج  يوؤ�س�س  فهو  امل�سمون،  من حيث  واأما 

متميز، قائم على دعامتني متكاملتني :

لالأمة  الرا�سخة  بالثوابت  الت�سبث  يف  الأوىل،  الدعامة  وتتمثل 

; وذلك �سمن دولة  املغربية، التي نحن على ا�ستمرارها موؤمتنون 

والدين،  امللة  حماية  املوؤمنني،  اأمري  امللك،  فيها  يتوىل  اإ�سالمية، 

و�سمان حرية ممار�سة ال�سعائر الدينية.

الكبري،  املغرب  من  كجزء  بالدنا،  مكانة  امل�رصوع  يكر�س  كما 

والتزامها ببناء احتاده، وبتوطيد عالقات الأخوة العربية والإ�سالمية، 

وال�رصاكة  التعاون  عالقات  وتنويع  وتو�سيع  الإفريقي،  والت�سامن 

مع جوارها الأوروبي واملتو�سطي، ومع خمتلف بلدان العامل. دولة 

ع�رصية مت�سبثة باملواثيق الأممية، وفاعلة �سمن املجموعة الدولية.

واأما الدعامة الثانية، فتتجلى يف تكري�س مقومات واآليات الطابع 

مبادئ  على  القائمة  اأ�س�سه  يف  املغربي،  ال�سيا�سي  للنظام  الربملاين 

ال�سلطات، وربط  الد�ستور، كم�سدر جلميع  الأمة، و�سمو  �سيادة 

امل�سوؤولية باملحا�سبة، وذلك يف اإطار ن�سق د�ستوري فعال ومعقلن، 

حرية  املثلى  وغايته  وتوازنها،  وا�ستقاللها  ال�سلط،  ف�سل  جوهره 

وكرامة املواطن.

ومن معامل ف�سل ال�سلط، وتو�سيح �سالحياتها، تق�سيم الف�سل 19 

يف الد�ستور احلايل، اإىل ف�سلني اثنني :

اأمري  للملك،  احل�رصية  الدينية  بال�سالحيات  يتعلق  م�ستقل  ف�سل 

اإىل  به  الرتقاء  الذي مت  الأعلى،  العلمي  املجل�س  املوؤمنني، رئي�س 

موؤ�س�سة د�ستورية.

وف�سل اآخر يحدد مكانة امللك كرئي�س للدولة، وممثلها الأ�سمى، 

وا�ستمرارها،  الدولة  لدوام  وال�سامن  الأمة،  وحدة  ورمز 

ول�ستقالل اململكة و�سيادتها، ووحدتها الرتابية، واملوجه الأمني 

واحلكم الأ�سمى، املوؤمتن على اخليار الدميقراطي، وعلى ح�سن �سري 

املوؤ�س�سات الد�ستورية، والذي يعلو فوق كل انتماء.

الواردة  والتحكيمية،  وال�سمانية  ال�سيادية  مهامه  امللك  وميار�س 

من�سو�س  اأخرى،  ف�سول  مقت�سيات  اإىل  ا�ستنادا  الف�سل،  يف هذا 

عليها �رصاحة يف الد�ستور علما باأن الت�رصيع يظل اخت�سا�سا ح�رصيا 

للربملان.

�سعبي العزيز،

اإن امل�رصوع الر�سمي للد�ستور، يعد اأكرث من قانون اأ�سمى للمملكة، 

املغربي  التنموي  الدميقراطي  للنموذج  املتني  الأ�سا�س  نعتربه  واإمنا 
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املتميز; بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بني العر�س وال�سعب. وهو ما 

يتجلى يف املحاور الع�رصة الأ�سا�سية التالية :

امللك  و  املواطنة  للملكية  الد�ستوري  التكري�س   : الأول  املحور 

املواطن ; وذلك من خالل :

التن�سي�س على اأن �سخ�س امللك ل تنتهك حرمته، وعلى الحرتام 

والتوقري الواجب له، كملك، اأمري للموؤمنني، ورئي�س للدولة.

حتديد بلوغ امللك �سن الر�سد يف 18 �سنة، عو�س 16 �سنة، اإ�سوة 

بكافة اإخوانه واأخواته املغاربة.

 ; الد�ستورية  املحكمة  لرئي�س  الو�ساية،  جمل�س  رئا�سة  تخويل 

باعتبارها م�سوؤولة عن احرتام الد�ستور. وهو ما ي�سكل جوهر مهام 

هذا املجل�س ; وكذا جعل تركيبته، ت�سم كافة ال�سلطات الد�ستورية 

; وذلك باإ�سافة ع�سوية كل من رئي�س احلكومة، والرئي�س املنتدب 
بتمثيلية  الرتقاء  ; ف�سال عن  ئية  الق�سا  لل�سلطة  الأعلى  للمجل�س 

العلماء به، من خالل ع�سوية الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى.

املحورالثاين : د�سرتة الأمازيغية كلغة ر�سمية للمملكة، اإىل جانب 

الوطنية  الهوية  التالحم بني مكونات  اأ�سا�س  فعلى   : العربية  اللغة 

املوحدة، الغنية بتعدد روافدها، العربية -الإ�سالمية، والأمازيغية، 

فاإن  واملتو�سطية;  والعربية  والأندل�سية،  الإفريقية،  وال�سحراوية 

م�رصوع الد�ستور يكر�س اللغة العربية لغة ر�سمية للمملكة، وين�س 

على تعهد الدولة بحمايتها والنهو�س بها.

كما ين�س على د�سرتة الأمازيغية كلغة ر�سمية اأي�سا، �سمن مبادرة 

رائدة، تعد تتويجا مل�سار اإعادة العتبار لالأمازيغية، كر�سيد جلميع 

املغاربة; على اأن يتم تفعيل تر�سيمها �سمن م�سار متدرج، بقانون 

القطاعات  ويف  التعليم،  يف  اإدماجها  كيفيات  يحدد  تنظيمي، 

ذات الأولوية يف احلياة العامة. ومبوازاة ذلك، ين�س امل�رصوع على 

النهو�س بكافة التعبريات اللغوية والثقافية املغربية، ويف مقدمتها 

احل�سانية، كثقافة اأ�سيلة لأقاليمنا ال�سحراوية العزيزة.

الب�رصية، لالنخراط  �سبابنا ومواردنا  تاأهيل  وجت�سيدا حلر�سنا على 

مت  والتقنيات،  العلوم  نا�سية  وامتالك  والعوملة،  املعرفة  جمتمع  يف 

الأكرث  العاملية  اللغات  تعلم  على  النفتاح  التن�سي�س على �رصورة 

تداول واإتقانها ; وكل ذلك، يف اإطار ا�سرتاتيجية متنا�سقة، موطدة 

للوحدة الوطنية، ي�سهرعلى تفعيلها جمل�س اأعلى، مهمته النهو�س 

الوطنية والر�سمية، وعقلنة موؤ�س�ساتها  بالثقافة املغربية، وباللغات 

وتفعيلها، مبا يف ذلك املوؤ�س�سة املكلفة بتطوير اللغة العربية.

متعارف  هو  كما  الإن�سان،  حقوق  كافة  د�سرتة  الثالث:  املحور 

ما  وهو  ممار�ستها.  و�سمان  حمايتها  اآليات  بكل  عامليا،  عليها 

وميثاقا  الإن�سان،  حلقوق  د�ستورا  املغربي،  الد�ستور  من  �سيجعل 

حلقوق وواجبات املواطنة.

الدولية، كما �سادق  املواثيق  �سمو  ال�سدد، متت د�سرتة  ويف هذا 

عليها املغرب، على الت�رصيعات الوطنية، وم�ساواة الرجل واملراأة يف 

احلقوق املدنية; وذلك يف نطاق احرتام اأحكام الد�ستور، وقوانني 

امل�ساواة  تكري�س  وكذا  الإ�سالمي;  الدين  من  امل�ستمدة  اململكة، 

والجتماعية  والقت�سادية،  ال�سيا�سية  احلقوق  كافة  يف  بينهما، 

الرجل  بني  باملنا�سفة  للنهو�س  اآلية  واإحداث  والبيئية;  والثقافية 

واملراأة.

كما يكر�س امل�رصوع كافة حقوق الإن�سان، مبا فيها قرينة الرباءة، 

التعذيب،والختفاء  وجترمي  العادلة،  املحاكمة  �رصوط  و�سمان 

التمييز واملمار�سات  اأ�سكال  التع�سفي، وكل  الق�رصي، والعتقال 

املهينة للكرامة الإن�سانية; وكذا �سمان حرية التعبري والراأي، واحلق 

�سوابط  وفق  العرائ�س،  تقدمي  وحق  املعلومات،  اإىل  الولوج  يف 

يحددها قانون تنظيمي.

وقد مت تعزيز ال�سمانات الد�ستورية حلقوق الطبقة العاملة، وللعدالة 

املبادرة  حرية  �سمان  وتكري�س  الوطني;  والت�سامن  الجتماعية، 

اخلا�سة، ودولة القانون يف جمال الأعمال.

املحور الرابع : النبثاق الدميقراطي لل�سلطة التنفيذية، بقيادة رئي�س 

الد�ستورية«  باملكانة  الرتقاء  �سيتم  ال�سدد،  هذا  ويف  احلكومة: 

للوزير الأول« اإىل »رئي�س للحكومة«، وللجهاز التنفيذي، الذي 

يتم تعيينه من احلزب الذي ت�سدر انتخابات جمل�س النواب; جت�سيدا 

لنبثاق احلكومة عن القرتاع العام املبا�رص.

اأع�سائها،  على  احلكومة  لرئي�س  الكاملة  للم�سوؤولية  وتكري�سا 

وقيادة  مهامهم،  واإنهاء  اقرتاحهم،  �سالحية  يخوله  الد�ستور  فاإن 

العمومية،  الإدارة  على  والإ�رصاف  احلكومي،  العمل  وتن�سيق 

املدنية،  املنا�سب  مبر�سوم، يف  التعيني،  تخويله �سالحية  حيث مت 

وفقا لقانون تنظيمي، يحدد مبادئ وتكافوؤ الفر�س بالن�سبة لكافة 

ال�ستحقاق  اأ�سا�س  على  العمومية،  الوظائف  ولوج  يف  املغاربة 

وال�سفافية، و�سوابط دقيقة .

ولرئي�س احلكومة كذلك اأن يقرتح على امللك مببادرة من الوزراء 

الوظائف  بع�س  يف  الوزاري،  املجل�س  يف  التعيني  املعنيني، 

عن  وامل�سوؤولني  وال�سفراء،  والعمال  كالولة  العليا،  العمومية 

الإدارات العمومية الأمنية الداخلية، علما باأن التعيني يف الوظائف 
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الع�سكرية، يظل اخت�سا�سا ح�رصيا و�سياديا للملك، القائد الأعلى، 

ورئي�س اأركان احلرب العامة للقوات امل�سلحة امللكية.

كما يخول امل�رصوع لرئي�س احلكومة �سالحية حل جمل�س النواب، 

وحل  ال�ستثناء،  حالة  اإعالن  قبل  له  امللك  ا�ست�سارة  ويكر�س 

الربملان; ويحدد �سوابط كل حالة، �سمانا لف�سل ال�سلط وتوازنها 

وتعاونها.

م�سوؤولياتها  ملمار�سة  د�ستوري،  اأ�سا�س  من  احلكومة  ولتمكني 

التنظيمية والتنفيذية، متت د�سرتة جمل�س احلكومة، وحتديد وتو�سيح 

اخت�سا�ساته، يف ان�سجام وتكامل ومتايز مع جمل�س الوزراء.

فاملجل�س الوزاري ينعقد برئا�سة امللك، مببادرة منه، اأو بطلب من 

فقط.  الوزراء  اأ�سغاله بح�سور  ي�سارك يف  الذي  رئي�س احلكومة، 

وللملك اأن يفو�س رئا�سته، على اأ�سا�س جدول اأعمال حمدد، لرئي�س 

فينعقد  احلكومة،  جمل�س  اأما  التنفيذية.  ل�سلطته  تعزيزا   ; احلكومة 

برئا�سة رئي�سها، ومببادرة منه، وبرتكيبة ت�سمل كافة اأع�سائها.

تخويل  يف  يتجلى  متايزهما  فاإن  الخت�سا�سات،  �سعيد  وعلى 

جمل�س احلكومة، �سالحيات تنفيذية وا�سعة، ذاتية تقريرية، واأخرى 

مت  ما  �سمن  فيها،  ليبت  الوزاري  املجل�س  على  حتال  تداولية، 

الحتفاظ له به، من �سالحيات ا�سرتاتيجية وحتكيمية، وتوجيهية 

; مبا فيها احلر�س على التوازنات املاكرو-اقت�سادية واملا لية، التي 
�سارت قاعدة د�ستورية.

املحور اخلام�س: قيام �سلطة برملانية، متار�س اخت�سا�سات ت�رصيعية 

جمل�س  مكانة  �سمو  الد�ستور  م�رصوع  يكر�س  اإذ  وا�سعة;  ورقابية 

الن�سو�س  على  امل�سادقة  يف  الف�سل  الكلمة  بتخويله  النواب، 

�سيما  ول  احلكومة،  مراقبة  يف  اخت�سا�ساته  وتعزيز  الت�رصيعية، 

�سلطة  حكر  مت  كما  اأمامه.  احل�رصية  احلكومة  م�سوؤولية  بتكري�س 

الت�رص يع، و�سن كل القوانني على الربملان، وتو�سيع جمال القانون، 

لريتفع من 30 جمال حاليا، اإىل اأكرث من 60 يف الد�ستور املقرتح.

د�سرتة  على  امل�رصوع  ين�س  الربملاين،  العمل  تخليق  على  وحر�سا 

منع الرتحال الربملاين، وح�رص احل�سانة الربملانية يف التعبريعن الراأي 

فقط ; وعدم �سمولها جلنح وجرائم احلق العام. كما مت التن�سي�س 

على حذف املحكمة العليا، اخلا�سة بالوزراء، تكري�سا مل�ساواتهم، 

مع املواطنني اأمام القانون والق�ساء.

اأما بالن�سبة ملجل�س امل�ست�سارين، وحر�سا على عقلنة تركيبته، فاإن 

الد�ستور املقرتح ين�س على اأن يرتاوح عدد اأع�سائه بني 90 و120 

ع�سوا.

طرف  من  اإلينا  املرفوع  للملتم�س  وا�ستجابة  ال�سدد،  هذا  ويف 

ب�ساأن  ال�سيا�سية،  الأحزاب  قبل  من  واملدعوم  النقابية،  املركزيات 

مهامنا  اإطار  يف  قررنا،  فقد  الثانية،  الغرفة  يف  النقابات  متثيلية 

للهياآت  منا�سبة، وكذا  نقابية  متثيلية  امل�رصوع  ت�سمني  التحكيمية، 

نظام  من جوهر  نابع  قرار  متثيلية. وهو  الأكرث  واملقاولتية  املهنية 

القائم  احلكم،  يف  مذهبنا  ومن  الجتماعية،  املغربية  امللكية 

�سلب  يف  ملواطنينا،  الجتماعية  بالأحوال  النهو�س  جعل  على 

ان�سغالتنا، �سيا�سيا وميدانيا.

تخويلهم  �سيتم  فاإنه  باخلارج،  املقيمني  مبواطنينا  يتعلق  فيما  اأما 

متثيلية برملانية، متى ن�سجت ال�سيغة الدميقراطية لذلك ; علما باأنهم 

يتمتعون بحق النتخاب يف جمل�سي الربملان.

املحور ال�ساد�س : تخويل املعار�سة الربملانية نظاما خا�سا واآليات 

ناجعة ، تعزيزا لدورها ومكانتها يف اإثراء العمل الربملاين، ت�رصيعا 

ومراقبة ; حيث مت متكينها من حق التمثيل الن�سبي يف كافة اأجهزة 

الربملان.

كما مت التن�سي�س على تقدمي رئي�س احلكومة لعر�س مرحلي حول 

 ; العامة  بال�سيا�سة  املتعلقة  العمل احلكومي، واإجابته على الأ�سئلة 

الرقابة، وتكوين  ملتم�س  لتقدمي  القانوين  الن�ساب  وكذا تخفي�س 

جلان التق�سي، واإحالة م�ساريع القوانني على املحكمة الد�ستورية 

; وكذا متكني اللجان الربملانية من �سالحية م�ساءلة امل�سوؤولني عن 
الإدارات واملوؤ�س�سات العمومية، حتت م�سوؤولية الوزراء املعنيني.

ال�سلطتني  عن  م�ستقلة  ق�سائية  �سلطة  تر�سيخ   : ال�سابع  املحور 

له  نحن  الذي  الق�ساء،  ل�ستقالل  تكري�سا  والت�رصيعية،  التنفيذية 

�سامنون ; وذلك بالن�س �رصاحة يف م�رصوع الد�ستور اجلديد، على 

اأن النطق باحلكم اإن كان يتم با�سم امللك، فاإنه يتعني اأن ي�سدر بناء 

على القانون.

و�سيانة حلرمة الق�ساء، فقد متت د�سرتة جترمي كل تدخل لل�سلطة اأو 

املال، اأو اأي �سكل من اأ�سكال التاأثري، يف �سوؤون الق�ساء.

كموؤ�س�سة  الق�سائية«،  لل�سلطة  الأعلى  »املجل�س  اإحداث  مت  كما 

للق�ساء،  الأعلى  املجل�س  حمل  لتحل  امللك،  يراأ�سها  د�ستورية 

رئي�س حمكمة  وتخويل  واملايل،  الإداري  ال�ستقالل  من  ومتكينها 

النق�س، مهام الرئي�س- املنتدب، بدل وزير العدل حاليا، جت�سيدا 

لف�سل ال�سلط.

ومبوازاة ذلك، مت تعزيز تركيبة املجل�س اجلديد، وذلك بالرفع من 

عدد ممثلي الق�ساة املنتخبني، ومن ن�سبة متثيل املراأة القا�سية، ومبا 
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ي�سمن انفتاحه، على ع�سوية �سخ�سيات وموؤ�س�سات ذات ال�سلة 

بحقوق الإن�سان، والدفاع عن ا�ستقالل الق�ساء.

تدبري  لت�سمل، عالوة على  املجل�س،  اخت�سا�سات  تو�سيع  مت  كما 

الن�سو�س  يف  الراأي  واإبداء  التفتي�س  مهام  للق�ساة،  املهنية  احلياة 

الت�رصيعية والتنظيمية املتعلقة بالق�ساء وتقييم منظومته .

باملجل�س  الرتقاء  مت  والقانون،  الد�ستور  �سمو  ملبداإ  وتاأكيدا 

وا�سعة،  اخت�سا�سات  ذات  د�ستورية«،  »حمكمة  اإىل  الد�ستوري 

ت�سمل، عالوة على �سالحياته احلالية، مراقبة د�ستورية التفاقيات 

الدولية، والبت يف املنازعات بني الدولة واجلهات.

�سالحية  املحكمة  هذه  تخويل  مت  املواطنة،  للدميقراطية  وتعزيزا 

البت يف دفوعات املتقا�سني بعدم د�ستورية قانون تبني للق�ساء اأن 

من �ساأنه امل�سا�س باحلقوق واحلريات الد�ستورية.

املحور الثامن: د�سرتة بع�س املوؤ�س�سات الأ�سا�سية، مع ترك املجال 

مفتوحا لإحداث هياآت واآليات اأخرى، لتعزيز املواطنة وامل�ساركة 

الدميقراطية، بن�سو�س ت�رصيعية اأو تنظيمية:

وهكذا، متت د�سرتة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ، وموؤ�س�سة 

العليا لالت�سال  املغربية باخلارج، والهياأة  الو�سيط، وجمل�س اجلالية 

ال�سمعي- الب�رصي ، واملجل�س الأعلى للرتبية والتكوين والبحث 

القت�سادي والجتماعي،  املجل�س  اخت�سا�سات  العلمي وتو�سيع 

لت�سمل الق�سايا البيئية.

والهياآت  ال�سيا�سية،  لالأحزاب  الد�ستورية  املكانة  تعزيز  مت  كما 

النقابية واملهنية، ومنظمات املجتمع املدين، بتخ�سي�س عدة ف�سول 

لكل منها.

للتعبري والنقا�س;  ال�سباب، من ف�ساء موؤ�س�سي  وعمال على متكني 

اجلمعوي،  والعمل  لل�سباب  جمل�س  اإحداث  على  حر�سنا  فقد 

الدميقراطية  بروح  امل�ساهمة،  لتمكينهم من  اقرتاحية،  قوة  ي�سكل 

واملواطنة، يف بناء مغرب الوحدة، والكرامة والعدالة الجتماعية.

املحور التا�سع : تعزيز اآليات احلكامة اجليدة، وتخليق احلياة العامة، 

من�سجمة  وطنية  موؤ�س�سية  منظومة  باإحداث  الف�ساد،  وحماربة 

املجل�س  دور  تعزيز  خالل  من  وذلك   ; ال�ساأن  هذا  يف  ومتنا�سقة 

الأعلى واملجال�س اجلهوية للح�سابات يف مراقبة املال العام، ويف 

تر�سيخ مبادئ ال�سفافية وامل�سوؤولية واملحا�سبة، وعدم الإفالت من 

للنزاهة وحماربة  الوطنية  املناف�سة، والهياأة  العقاب، ود�سرتة جمل�س 

الر�سوة والوقاية منها.

ولكون الأمن مبفهومه ال�سرتاتيجي ال�سامل، قد غدا حتديا عامليا; 

فقد حر�سنا على متكني بالدنا من اآلية موؤ�س�سية ا�ست�سارية يف �سكل 

جمل�س اأعلى لالأمن، نتوىل رئا�سته.

الت�رصيعية  ال�سلطات  روؤ�ساء  ع�سويته  يف  املجل�س  هذا  وي�سم 

والتنفيذية والق�سائية، والوزراء وامل�سوؤولني، وال�سخ�سيات املعنية.

الداخلية  ال�سرتاتيجية،  الأمنية  الق�سايا  بتدبري  يخت�س  كما 

واقرتاحية  تقوميية  قوة  وي�سكل  والطارئة،  الهيكلية  واخلارجية، 

لرت�سيخ احلكامة الأمنية اجليدة ببالدنا.

�سعبي العزيز،

اإن منظورنا ال�سامل للدميقراطية احلقة، ومقومات احلكامة اجليدة، 

ل ينح�رص يف اإعادة توزيع ال�سلطات املركزية، بل يقوم على توزيع 

جهوية  �سمن  وذلك  واجلهات;  املركز  بني  واملوارد،  ال�سلطات 

متقدمة، نعتربها عماد الإ�سالح العميق لهياكل الدولة وحتديثها.

التكري�س  يف  املتمثل  العا�رص،  املحور  يندرج  املنظور،  هذا  ويف 

الد�ستوري للمغرب املوحد للجهات. مغرب يقوم على لمركزية 

وا�سعة، ذات جوهر دميقراطي، يف خدمة التنمية املندجمة، الب�رصية 

والرتاب،  والوطن  الدولة  وحدة  نطاق  يف  وذلك  وامل�ستدامة، 

ومبادئ التوازن، والت�سامن الوطني واجلهوي.

مت  فقد  الد�ستور،  م�رصوع  يف  ال�سرتاتيجي  اخليار  هذا  ولإبراز 

تخ�سي�س باب للجماعات الرتابية وللجهوية املتقدمة ; على اأ�سا�س 

لتا�سع  التاريخي  خطابنا  يف  عنه،  اأعلنا  الذي  املرجعي،  الإطار 

الدولة  اأن يتوىل قانون تنظيمي حتديد اخت�سا�سات  ; على  مار�س 

واجلهات، وموارد واآليات وتنظيم اجلهوية.

�سعبي العزيز،

اإن اأي د�ستور مهما بلغ من الكمال، فاإنه لي�س غاية يف حد ذاته، 

اإ�سالحات  تتطلب  دميقراطية،  موؤ�س�سات  لقيام  و�سيلة  هو  واإمنا 

طموحنا  لتحقيق  الفاعلني  كل  بهما  ينه�س  �سيا�سيا  وتاأهيال 

اجلماعي، األ وهو النهو�س بالتنمية وتوفري اأ�سباب العي�س الكرمي 

للمواطنني.



6 © - وكالة املغرب العربي لألنباء - 2011

اال�ســـتـفــتــاء الد�ســـتــوري

بواجبه  �سيقوم  عندما  ول،  الأ  خدميك  فاإن  املنطلق،  هذا  ومن 

الوطني، بالت�سويت بقول نعم مل�رصوع الد �ستور اجلديد، املعرو�س 

هذا  م�رصوع  باأن  الرا�سخ  لقتناعي  اإمنا  ال�سعبي،  ال�ستفتاء  على 

والتنموية،  الدميقراطية  واملبادئ  املوؤ�س�سات  كل  يعتمد  الد�ستور 

واآليات احلكامة اجليدة، ولأنه ي�سون كرامة كل املغاربة وحقوقهم، 

يف اإطارامل�ساواة و�سمو القانون.

باأنه بجوهره �سيعطي  امل�رصوع، لقتناعي  �ساأقول نعم لهذا  اأجل، 

�سحرائنا،  ملغربية  العادلة  للق�سية  نهائي  حل  لإيجاد  قوية،  دفعة 

الريادي  املوقع  �سيعزز  كما  الذاتي.  للحكم  مبادرتنا  اأ�سا�س  على 

الدميقراطي  مب�سارها  تنفرد  كدولة  الإقليمي،  حميطه  يف  للمغرب 

الوحدوي املتميز.

النقابية، ومنظمات  ال�سيا�سية، واملركزيات  واإين لأدعو الأحزاب 

التي �ساركت، بكل حرية والتزام، يف �سنع هذا  املدين،  املجتمع 

على  العمل  اإىل  نهايته،  اإىل  بدايته  من  املتقدم،  الد�ستوري  امليثاق 

ل�ساحله،  الت�سويت  اأجل  من  فقط  لي�س  املغربي،  ال�سعب  تعبئة 

ل�سبابنا  امل�رصوع  التطلع  لتحقيق  و�سيلة  خري  باعتباره  بتفعيله;  بل 

اجلماعي  طموحنا  لتحقيق  املغاربة،  لكل  بل  وامل�سوؤول،  الواعي 

الطماأنينة والوحدة وال�ستقرار، والدميقراطية  بناء مغرب  لتوطيد 

ودولة  القانون،  و�سيادة  والكرامة  والعدالة  والزدهار،  والتنمية 

املوؤ�س�سات.

الأمثل  التفعيل  العاملني على  الويف، يف طليعة  �سعبي  و�ستجدين، 

لهذا امل�رصوع الد�ستوري املتقدم، الذي يوطد دعائم نظام ملكية 

اهلل  بعون  اإقراره،  بعد  واجتماعية،  برملانية  دميقراطية  د�ستورية، 

وتوفيقه، بال�ستفتاء ال�سعبي، ليوم فاحت يوليوز القادم«.

»قل هذه �سبيلي اأدعو اإىل اهلل على ب�سرية اأنا ومن اتبعني«. �سدق 

اهلل العظيم. وال�سالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته«.
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الن�ص الكامل مل�سروع الد�ستور اجلديد

الرباط - يف ما يلي الن�س الكامل مل�رصوع الد�ستور اجلديد 

++ ت�سدير++ 

 

اإن اململكة املغربية، وفاء لختيارها الذي ل رجعة فيه، يف بناء دولة 

اإقامة موؤ�س�سات دولة  توا�سل  ي�سودها احلق والقانون،  دميقراطية 

واإر�ساء  اجليدة،  والتعددية واحلكامة  امل�ساركة  مرتكزاتها  حديثة، 

دعائم جمتمع مت�سامن، يتمتع فيه اجلميع بالأمن واحلرية والكرامة 

ومقومات  الجتماعية،  والعدالة  الفر�س،  وتكافوؤ  وامل�ساواة، 

العي�س الكرمي، يف نطاق التالزم بني حقوق وواجبات املواطنة.

اململكة املغربية دولة اإ�سالمية ذات �سيادة كاملة، مت�سبثة بوحدتها 

الوطنية،  هويتها  مقومات  تالحم  وب�سيانة  والرتابية،  الوطنية 

املوحدة بان�سهار كلمكوناتها، العربية - الإ�سالمية، والأمازيغية، 

والأندل�سية  الإفريقية  بروافدها  والغنية  احل�سانية،  وال�سحراوية 

الدين  تتميزبتبوئ  املغربية  الهوية  اأن  كما  واملتو�سطية.  والعربية 

ال�سعب  ت�سبث  ظل  يف  وذلك  فيها،  ال�سدارة  مكانة  الإ�سالمي 

والتفاهم  واحلوار،  والت�سامح  والعتدال  النفتاح  بقيم  املغربي 

املتبادل بني الثقافاتواحل�سارات الإن�سانية جمعاء.

الدولية،  املنظمات  اإطار  يف  عملها  اإدراج  ل�رصورة  منها  واإدراكا 

املنظمات،  هذه  يف  الن�سيط  العامل  الع�سو  املغربية،  اململكة  فاإن 

تتعهد بالتزام ما تقت�سيه مواثيقها، من مبادئ وحقوق وواجبات، 

الإن�سان، كما هي متعارف عليها عامليا.  ت�سبثها بحقوق  وتوؤكد 

ال�سالم  على  للمحافظة  العمل  موا�سلة  على  عزمها  توؤكد  كما 

والأمن يف العامل.

القوية  اإرادتها  وعلى  الثابتة،  واملبادئ  القيم  هذه  على  وتاأ�سي�سا 

يف تر�سيخ روابط الإخاء وال�سداقة والتعاون والت�سامن وال�رصاكة 

الدولة  املغربية،  اململكة  فاإن  امل�سرتك،  التقدم  وحتقيق  البناءة، 

املوحدة، ذات ال�سيادة الكاملة، املنتمية اإىل املغرب الكبري، توؤكد 

وتلتزم مبا يلي :

- العمل على بناء الحتاد املغاربي، كخيار ا�سرتاتيجي ;

وتوطيد  والإ�سالمية،  العربية  الأمة  اإىل  النتماء  اأوا�رص  تعميق   -

و�سائج الأخوة والت�سامن مع �سعوبهاال�سقيقة ;

والبلدان  ال�سعوب  مع  والت�سامن  التعاون  عالقات  تقوية   -

الإفريقية، ول�سيما مع بلدان ال�ساحل وال�سحراء ;

اجلوار  بلدان  مع  وال�رصاكة  والتقارب  التعاون  روابط  تعزيز   -

الأورو- متو�سطي;

الإن�سانية  واملبادلت  ال�سداقة،  عالقات  وتنويع  تو�سيع   -

والقت�سادية، والعلمية والتقنية، والثقافية مع كل بلدان العامل ;

- تقوية التعاون جنوب-جنوب ;

الإن�ساين  الدويل  والقانون  الإن�سان  حقوق  منظومتي  حماية   -

الطابع  مراعاة  مع   ; تطويرهما  يف  والإ�سهام  بهما،  والنهو�س 

الكوين لتلك احلقوق، وعدم قابليتها للتجزيء ;

اأو  اللون  اأو  اأ�سكاللتمييز، ب�سبب اجلن�س  - حظر ومكافحة كل 

اأو  اللغة  اأو  اجلهوي  اأو  الجتماعي  النتماء  اأو  الثقافة  اأو  املعتقد 

الإعاقة اأو اأي و�سع �سخ�سي، مهما كان;

- جعل التفاقيات الدولية، كما �سادق عليها املغرب، ويف نطاق 

الرا�سخة،  الوطنية  وهويتها  اململكة،  وقوانني  الد�ستور،  اأحكام 

ت�سمو، فور ن�رصها، على الت�رصيعات الوطنية، والعمل على مالءمة 

هذهالت�رصيعات، مع ما تتطلبه تلك امل�سادقة.

ُي�سكل هذا الت�سدير جزءا ل يتجزاأ من هذا الد�ستور.

++ الباب الأول ++

اأحكام عامة

+ الف�سل الأول +

برملانية  دميقراطية  د�ستورية،  ملكية  نظام  باملغرب  احلكم  نظام 

واجتماعية.

ال�سلط،  ف�سل  اأ�سا�س  على  للمملكة  الد�ستوري  النظام  يقوم 

وعلى  والت�ساركية،  املواطنة  والدميقراطية  وتعاونها،  وتوازنها 

مبادئ احلكامة اجليدة، وربط امل�سوؤولية باملحا�سبة.
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ت�ستند الأمة يف حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين 

وامللكية  الروافد،  متعددة  الوطنية  والوحدة  ال�سمح،  الإ�سالمي 

الد�ستورية، والختيار الدميقراطي.

اجلهوية  على  يقوم  مركزي،  ل  تنظيم  للمملكة  الرتابي  التنظيم 

املتقدمة.

+ الف�سل الثاين +

مبا�رصة  غري  وب�سفة  بال�ستفتاء،  مبا�رصة  متار�سها  لالأمة،  ال�سيادة 

بوا�سطة ممثليها.

والنزيه  احلر  بالقرتاع  املنتخبة  املوؤ�س�سات  ممثليها يف  الأمة  تختار 

واملنتظم.

+ الف�سل الثالث +

ممار�سة  حرية  واحد  لكل  ت�سمن  والدولة  الدولة،  دين  الإ�سالم 

�سوؤونه الدينية.

+ الف�سل الرابع +

علم اململكة هو اللواء الأحمر الذي تتو�سطه جنمة خ�رصاء خما�سية 

الفروع.

�سعار اململكة :اهلل، الوطن، امللك.

+ الف�سل اخلام�س +

تظل العربية اللغة الر�سمية للدولة.

وتعمل الدولة على حمايتهاوتطويرها، وتنمية ا�ستعمالها.

تعد الأمازيغية اأي�سا لغة ر�سمية للدولة، باعتبارها ر�سيدا م�سرتكا 

جلميع املغاربة، بدون ا�ستثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل 

التعليم،  جمال  يف  اإدماجها  وكيفيات  لالأمازيغية،  الر�سمي  الطابع 

ويف جمالت احلياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من 

القيام م�ستقبال بوظيفتها، ب�سفتها لغة ر�سمية.

من  يتجزاأ  ل  جزءا  باعتبارها  احل�سانية،  �سيانة  على  الدولة  تعمل 

الهوية الثقافية املغربية املوحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبريات 

الثقافية امل�ستعملة يف املغرب، وت�سهر على ان�سجام ال�سيا�سة اللغوية 

الأكرث  الأجنبية  اللغات  واإتقان  تعلم  وعلى  الوطنية،  والثقافية 

تداول يف العامل ; باعتبارها و�سائل للتوا�سل، والنخراط والتفاعل 

مع جمتمع املعرفة، والنفتاح على خمتلف الثقافات، وعلى ح�سارة 

الع�رص.

على وجه  مهمته،  املغربية،  والثقافة  للغات  ُيحَدث جمل�س وطني 

وخمتلف  والأمازيغية،  العربية  اللغات  وتنمية  حماية  اخل�سو�س، 

وي�سم  معا�رصا.  واإبداعا  اأ�سيال  تراثا  املغربية،  الثقافية  التعبريات 

تنظيمي  قانون  ويحدد  املجالت.  بهذه  املعنية  املوؤ�س�سات  كل 

�سالحياته وتركيَبته وكيفيات �سريه.

+ الف�سل ال�ساد�س +

القانون هو اأ�سمى تعبري عن اإرادة الأمة. واجلميع، اأ�سخا�ساذاتيني 

اأمامه،  مت�ساوون  العمومية،  ال�سلطات  فيهم  مبا  واعتباريني، 

وملزمون بالمتثال له.

تعمل ال�سلطات العمومية على توفري الظروف التي متكن من تعميم 

الطابع الفعلي حلرية املواطنات واملواطنني، وامل�ساواة بينهم، ومن 

م�ساركتهم يف احلياة ال�سيا�سية والقت�سادية والثقافية والجتماعية.

ن�رصها،  ووجوب  وتراتبيتها،  القانونية،  القواعد  د�ستورية  تعترب 

مبادئ ملزمة.

لي�س للقانون اأثر رجعي.

+ الف�سل 7 +

واملواطنني  املواطنات  تاأطري  على  ال�سيا�سية  الأحزاب  تعمل 

الوطنية،ويف  احلياة  يف  انخراطهم  ال�سيا�سي،وتعزيز  وتكوينهم 

تدبري ال�ساأن العام، وت�ساهم يف التعبري عن اإرادة الناخبني،وامل�ساركة 

بالو�سائل  والتناوب،  التعددية  اأ�سا�س  على  ال�سلطة،  ممار�سة  يف 

الدميقراطية، ويف نطاق املوؤ�س�سات الد�ستورية.

احرتام  نطاق  بحرية،يف  اأن�سطتها  ومُتار�س  الأحزاب  ُتوؤ�س�س 

الد�ستور والقانون.

نظام احلزب الوحيد نظام غري م�رصوع.
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ل يجوز اأن توؤ�س�س الأحزاب ال�سيا�سية على اأ�سا�س ديني اأو لغوي 

اأو عرقي اأو جهوي، وب�سفة عامة، على اأي اأ�سا�س من التمييز اأو 

املخالفة حلقوق الإن�سان.

اأو بالنظام  اأن يكون هدفها امل�سا�س بالدين الإ�سالمي،  ول يجوز 

امللكي، اأو املبادئ الد�ستورية، اأو الأ�س�س الدميقراطية، اأو الوحدة 

الوطنية اأو الرتابية للمملكة.

مطابقا  وت�سيريها  ال�سيا�سية  الأحزاب  تنظيم  يكون  اأن  يجب 

للمبادئ الدميقراطية.

يحدد قانون تنظيمي، يف اإطار املبادئ امل�سار اإليها يف هذا الف�سل، 

ال�سيا�سية،  الأحزاب  بتاأ�سي�س  خا�سة،  ب�سفة  املتعلقة،  القواعد 

كيفيات  وكذا  للدولة،  املايل  الدعم  تخويلها  ومعايري  واأن�سطتها 

مراقبة متويلها.

+ الف�سل 8 +

املهنية،واملنظمات  لالأُجراء،والغرف  النقابية  املنظمات  ت�ساهم 

الجتماعية  احلقوقوامل�سالح  عن  الدفاع  يف  للم�سغلني،  املهنية 

والقت�سادية للفئات التي متثلها، ويف النهو�س بها. ويتم تاأ�سي�سها 

وممار�سة اأن�سطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�ستور والقانون.

يجب اأن تكون هياكل هذه املنظمات وت�سيريها مطابقة للمبادئ 

الدميقراطية.

تعمل ال�سلطات العمومية على ت�سجيع املفاو�سة اجلماعية،وعلى 

عليها  ين�س  التي  ال�رصوط  وفق  اجلماعية،  ال�سغل  اتفاقيات  اإبرام 

القانون.

يحدد القانون، ب�سفة خا�سة، القواعد املتعلقة بتاأ�سي�س املنظمات 

للدولة،  املايل  الدعم  تخويلها  معايري  وكذا  واأن�سطتها،  النقابية 

وكيفيات مراقبة متويلها.

+ الف�سل 9 +

ل ميكن حل الأحزاب ال�سيا�سية واملنظمات النقابية اأو توقيفها من 

لدن ال�سلطات العمومية، اإل مبقت�سى مقرر ق�سائي.

+ الف�سل 10 +

من  حقوقا،  تخولها  مكانة  الربملانية  للمعار�سة  الد�ستور  ي�سمن 

�ساأنها متكينها من النهو�س مبهامها، على الوجه الأكمل، يف العمل 

الربملاين واحلياة ال�سيا�سية.

وي�سمن الد�ستور، ب�سفة خا�سة، للمعار�سة احلقوق التالية :

- حرية الراأي والتعبري والجتماع ;

- حيز زمني يف و�سائل الإعالم الر�سمية يتنا�سب مع متثيليتها ;

- ال�ستفادة من التمويل العمومي، وفق مقت�سيات القانون ;

- امل�ساركة الفعلية يف م�سطرة الت�رصيع، ل�سيما عن طريق ت�سجيل 

مقرتحات قوانني بجدول اأعمال جمل�سيالربملان ;

- امل�ساركة الفعلية يف مراقبة العمل احلكومي، ل�سيما عن طريق 

املوجهة  ال�سفوية  والأ�سئلة  احلكومة،  وم�ساءلة  الرقابة،  ملتم�س 

للحكومة، واللجان النيابية لتق�سي احلقائق ;

لع�سوية  املرت�سحني  الأع�ساء  وانتخاب  اقرتاح  يف  امل�ساهمة   -

املحكمة الد�ستورية;

- متثيلية مالئمة يف الأن�سطة الداخلية ملجل�سي الربملان ;

- رئا�سة اللجنة املكلفة بالت�رصيع مبجل�س النواب ;

- التوفر على و�سائل مالئمة للنهو�س مبهامها املوؤ�س�سية ;

- امل�ساهمة الفاعلة يف الدبلوما�سية الربملانية، للدفاع عن الق�سايا 

العادلة للوطن وم�ساحله احليوية.

خالل  من  املواطناتواملواطنني،  ومتثيل  تاأطري  يف  امل�ساهمة   -

الأحزاب املكونة لها، طبقا لأحكام الف�سل 7 من هذا الد�ستور ;

حمليا  الدميقراطي،  التناوب  ال�سلطة عن طريق  ممار�سة  احلق يف   -

وجهويا ووطنيا، يف نطاق اأحكام الد�ستور ;

يجب على فرق املعار�سة امل�ساهمة يف العمل الربملاين بكيفية فعالة 

وبناءة.
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حتدد كيفيات ممار�سة فرق املعار�سة لهذه احلقوق، ح�سب احلالة، 

مبوجب قوانني تنظيمية اأو قوانني اأو مبقت�سى النظام الداخلي لكل 

جمل�س من جمل�سي الربملان.

+ الف�سل 11 +

النتخابات احلرة والنزيهة وال�سفافة هي اأ�سا�س م�رصوعية التمثيل 

الدميقراطي.

وبعدم  املرت�سحني،  اإزاء  التام  باحلياد  ملزمة  العمومية  ال�سلطات 

التمييز بينهم.

يحدد القانون القواعد التي ت�سمن ال�ستفادة، على نحو من�سف، 

للحريات  الكاملة  واملمار�سة  العمومية،  الإعالم  و�سائل  من 

وبعمليات  النتخابية،  باحلمالت  املرتبطة  الأ�سا�سية،  واحلقوق 

على  النتخابات  بتنظيم  املخت�سة  ال�سلطات  وت�سهر  الت�سويت. 

تطبيقها.

واملحايدة  امل�ستقلة  املالحظة  وكيفيات  �رصوط  القانون  يحدد 

لالنتخابات، طبقا للمعايري املتعارف عليها دوليا.

و�سدق  بنزاهة  املتعلقة  والقواعد  املقت�سيات  خالف  �سخ�س  كل 

و�سفافية العمليات النتخابية، يعاقب على ذلك مبقت�سى القانون.

مب�ساركة  بالنهو�س  الكفيلة  الو�سائل  العمومية  ال�سلطات  تتخذ 

املواطناتواملواطنني يف النتخابات.

+ الف�سل 12 +

ُتوؤ�س�س جمعيات املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومتار�س 

اأن�سطتها بحرية، يف نطاق احرتام الد�ستور والقانون.

لدن  من  توقيفها  اأو  واملنظمات  اجلمعيات  هذه  حل  ميكن  ل 

ال�سلطات العمومية، اإل مبقت�سى مقرر ق�سائي.

غري  واملنظمات  العام،  ال�ساأن  بق�سايا  املهتمة  اجلمعيات  ُت�ساهم 

قرارات  اإعداد  الت�ساركية،يف  الدميقراطية  اإطار  يف  احلكومية، 

وم�ساريع لدى املوؤ�س�سات املنتخبة وال�سلطات العمومية، وكذا يف 

تنظيم هذه  املوؤ�س�سات وال�سلطات  تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه 

امل�ساركة، طبق �رصوط وكيفيات يحددها القانون.

احلكومية  غري  واملنظمات  اجلمعيات  تنظيم  يكون  اأن  يجب 

وت�سيريها مطابقا للمبادئ الدميقراطية.

+ الف�سل 13 +

ق�سد  للت�ساور،  هيئات  اإحداث  على  العمومية  ال�سلطات  تعمل 

اإ�رصاك خمتلف الفاعلني الجتماعيني، يف اإعداد ال�سيا�سات العمومية 

وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

+ الف�سل 14 +

قانون  يحددها  وكيفيات  �رصوط  �سمن  واملواطنات،  للمواطنني 

تنظيمي، احلق يف تقدمي اقرتاحات يف جمال الت�رصيع.

+ الف�سل 15 +

ال�سلطات  اإىل  عرائ�س  تقدمي  يف  احلق  واملواطنات  للمواطنني 

العمومية.

ويحدد قانون تنظيمي �رصوط وكيفيات ممار�سة هذا احلق.

+ الف�سل 16 +

وامل�سالح  احلقوق  حماية  على  املغربية  اململكة  تعمل 

يف  اخلارج،  يف  املقيمني  املغاربة  واملواطنات  امل�رصوعةللمواطنني 

يف  العمل  بها  اجلاري  والقوانني  الدويل،  القانون  احرتام  اإطار 

الو�سائج الإن�سانية  بلدان ال�ستقبال.كماحتر�س على احلفاظ على 

معهم، ول�سيما الثقافيةمنها، وتعمل على تنميتها و�سيانة هويتهم 

الوطنية.

ت�سهر الدولة على تقوية م�ساهمتهم يف تنمية وطنهماملغرب، وكذا 

وجمتمعات  حكومات  مع  والتعاون  ال�سداقة  اأوا�رص  متتني  على 

البلدان املقيمني بها،اأو التي يعتربون من مواطنيها.
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+ الف�سل 17 +

كاملة،  املواطنة  بحقوق  اخلارج  يف  املقيمون  املغاربة  يتمتع 

النتخابات.وميكنهم  يف  والرت�سيح  الت�سويت  حق  فيها  مبا 

والدوائر  اللوائح  م�ستوى  على  لالنتخابات  تر�سيحاتهم  تقدمي 

املعايري  القانون  ويحدد  والوطنية.  واجلهوية  النتخابية،املحلية 

�رصوط  يحدد  كما  التنايف.  وحالت  لالنتخاب  بالأهلية  اخلا�سة 

وكيفيات املمار�سة الفعلية حلق الت�سويت وحق الرت�سيح، انطالقا 

من بلدان الإقامة.

+ الف�سل 18 +

ممكنة  م�ساركة  اأو�سع  �سمان  على  العمومية  ال�سلطات  تعمل 

للمغاربة املقيمني يف اخلارج، يف املوؤ�س�سات ال�ست�سارية،وهيئات 

احلكامة اجليدة، التي يحدثها الد�ستور اأو القانون.

++ الباب الثاين ++

احلريات واحلقوق الأ�سا�سية 

+ الف�سل 19 +

يتمتع الرجل واملراأة، على قدم امل�ساواة، باحلقوق واحلريات املدنية 

والبيئية،الواردة  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية 

يف  وكذا  الأخرى،  مقت�سياته  ويف  الد�ستور،  من  الباب  هذا  يف 

وكل  املغرب،  عليها  �سادق  كما  الدولية،  واملواثيق  التفاقيات 

ذلك يف نطاق اأحكام الد�ستور وثوابت اململكة وقوانينها.

ت�سعى الدولة اإىل حتقيق مبداإاملنا�سفة بني الرجال والن�ساء.

وحُتدث لهذه الغاية، هيئةللمنا�سفة ومكافحة كل اأ�سكال التمييز.

+ الف�سل 20 +

احلق يف احلياة هو اأول احلقوق لكل اإن�سان. ويحمي القانون هذا 

احلق.

+ الف�سل 21 +

لكل فرد احلق يف �سالمة �سخ�سهواأقربائه، وحماية ممتلكاته. ت�سمن 

الوطني،يف  الرتاب  و�سالمة  ال�سكان،  �سالمة  العمومية  ال�سلطات 

اإطار احرتام احلريات واحلقوق الأ�سا�سية املكفولة للجميع.

+ الف�سل 22 +

اأي  املعنوية لأي �سخ�س، يف  اأو  بال�سالمة اجل�سدية  ليجوز امل�س 

ظرف، ومن قبالأي جهة كانت، خا�سة اأو عامة.

اأو  اأن يعامل الغري، حتت اأي ذريعة، معاملة قا�سية  ل يجوز لأحد 

لاإن�سانية اأو مهينة اأو حاطة بالكرامة الإن�سانية.

يعاقب  اأحد،جرمية  اأي  قبل  اأ�سكاله، ومن  بكافة  التعذيب  ممار�سة 

عليها القانون.

+ الف�سل 23 +

اأو  متابعته  اأو  اعتقاله  اأو  �سخ�س  اأي  على  القب�س  اإلقاء  يجوز  ل 

اإدانته،اإل يف احلالت وطبقا لالإجراءات التي ين�س عليها القانون.

اأخطر  من  الق�رصي،  والختفاء  ال�رصي  اأو  التع�سفي  العتقال 

اجلرائم، وتعر�س مقرتفيها لأق�سى العقوبات.

يجب اإخبار كل �سخ�س مت اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، 

ال�سمت.  التزام  يف  حقه  بينها  ومن  وبحقوقه،  اعتقاله  بدواعي 

ويحق له ال�ستفادة، يف اأقرب وقت ممكن، من م�ساعدة قانونية، 

ومن اإمكانية الت�سال باأقربائه، طبقا للقانون.

قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة م�سمونان.

اعتقال  وبظروف  اأ�سا�سية،  بحقوق  معتقل  �سخ�س  كل  يتمتع 

اإن�سانية. وميكنه اأن ي�ستفيد من برامج للتكوين واإعادة الإدماج.

ُيحَظر كل حتري�س على العن�رصية اأو الكراهية اأو العنف.

�سد  اجلرائم  من  وغريها  الإبادة  جرمية  على  القانون  ُيعاقب 

الإن�سانية، وجرائم احلرب، وكافة النتهاكات اجل�سيمة واملمنهجة 

حلقوق الإن�سان.
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+ الف�سل 24 +

لكل �سخ�س احلق يف حماية حياته اخلا�سة.

ل تنتهك حرمة املنزل. ول ميكن القيام باأي تفتي�س اإل وفق ال�رصوط 

والإجراءات، التي ين�س عليها القانون.

ول  �سكلها.  كان  كيفما  ال�سخ�سية،  الت�سالت  �رصية  تنتهك  ل 

ميكن الرتخي�س بالطالع على م�سمونها اأو ن�رصها، كال اأو بع�سا، 

ال�رصوط  ووفق  ق�سائي،  باأمر  اإل  كان،  اأي  �سد  با�ستعمالها  اأو 

والكيفيات التي ين�س عليها القانون.

منه،  واخلروج  فيه،  وال�ستقرار  الوطني  الرتاب  عرب  التنقل  حرية 

والعودة اإليه، م�سمونة للجميع وفق القانون.

+ الف�سل 25 +

حرية الفكر والراأي والتعبري مكفولة بكل اأ�سكالها.

حرية الإبداع والن�رص والعر�س يف جمالت الإبداع الأدبي والفني 

والبحث العلمي والتقني م�سمونة.)يتبع(

+ الف�سل 26 +

ُتدعم ال�سلطات العمومية بالو�سائل املالئمة، تنميةالإبداع الثقايف 

والفني، والبحث العلمي والتقني والنهو�س بالريا�سة. كما ت�سعى 

اأ�س�س  وعلى  م�ستقلة،  بكيفية  وتنظيمها،  املجالت  لتطويرتلك 

دميقراطية ومهنية م�سبوطة.

+ الف�سل 27 +

للمواطنني واملواطنات حق احل�سول على املعلومات،املوجودة يف 

املكلفة  املنتخبة،والهيئات  واملوؤ�س�سات  العمومية،  الإدارة  حوزة 

مبهام املرفق العام.

بهدف  القانون،  مبقت�سى  اإل  املعلومة  يف  احلق  تقييد  ميكن  ل 

الدولة  واأمن  وحماية  الوطني،  بالدفاع  يتعلق  ما  كل  حماية 

الوقاية  وكذا  لالأفراد،  اخلا�سة  واحلياة  واخلارجي،  الداخلي 

هذا  يف  عليها  املن�سو�س  الأ�سا�سية  واحلقوق  باحلريات  امل�س  من 

يحددها  التي  واملجالت  املعلومات  م�سادر  الد�ستور،وحماية 

القانون بدقة.

+ الف�سل 28 +

حرية ال�سحافة م�سمونة، ول ميكن تقييدها باأي �سكل من اأ�سكال 

الرقابة القبلية.

بكل  والآراء،  والأفكار  الأخبار  ون�رص  التعبري،  يف  احلق  للجميع 

حرية، ومن غري قيد، عدا ما ين�س عليه القانون �رصاحة.

ال�سحافة،بكيفية  قطاع  تنظيم  على  العمومية  ال�سلطات  ت�سجع 

القانونية  القواعد  و�سع  وعلى  دميقراطية،  اأ�س�س  وعلى  م�ستقلة، 

والأخالقية املتعلقة به.

ومراقبتها.  العمومية  الإعالم  و�سائل  تنظيم  قواعد  القانون  يحدد 

اللغوية  التعددية  الو�سائل، مع احرتام  وي�سمن ال�ستفادة من هذه 

والثقافية وال�سيا�سية للمجتمع املغربي.

هذه  احرتام  على  الب�رصي  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  الهيئة  وت�سهر 

التعددية، وفق اأحكام الف�سل165 من هذا الد�ستور.

+ الف�سل 29 +

وتاأ�سي�س  ال�سلمي،  والتظاهر  والتجمهر  الجتماع  حريات 

اجلمعيات، والنتماء النقابي وال�سيا�سي م�سمونة. ويحدد القانون 

�رصوط ممار�سة هذه احلريات.

حق الإ�رصاب م�سمون. ويحدد قانون تنظيمي �رصوط وكيفيات 

ممار�سته.

+ الف�سل 30 +

الرت�سح  ويف  الت�سويت،  يف  احلق  مواطنة،  اأو  مواطن  لكل 

باحلقوق  والتمتع  القانونية،  الر�سد  �سن  بلوغ  �رصط  لالنتخابات، 

املدنية وال�سيا�سية. وين�س القانون على مقت�سيات من �ساأنها ت�سجيع 

تكافوؤ الفر�س بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف النتخابية.

الت�سويت حق �سخ�سي وواجب وطني.

للمواطنني  بها  املعرتف  الأ�سا�سية  باحلريات  الأجانب  يتمتع 

واملواطنات املغاربة، وفقا للقانون.

النتخابات  يف  امل�ساركة  باملغرب  املقيمني  لالأجانب  وميكن 

اأو ممار�سات  تطبيقا لتفاقيات دولية  اأو  القانون  املحلية، مبقت�سى 

املعاملة باملثل.
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يحدد القانون �رصوط ت�سليم الأ�سخا�س املتابعني اأو املدانني لدول 

اأجنبية، وكذا �رصوط منح حق اللجوء.

+ الف�سل 31 +

تعمل الدولة واملوؤ�س�سات العمومية واجلماعات الرتابية، على تعبئة 

كل الو�سائل املتاحة، لتي�سري اأ�سباب ا�ستفادة املواطنني واملواطنات، 

على قدم امل�ساواة، من احلق يف :

- العالج والعناية ال�سحية ;

- احلماية الجتماعية والتغطية ال�سحية، والت�سامن التعا�سدي اأو 

املنظم من لدن الدولة ;

- احل�سول على تعليم ع�رصي مي�رص الولوج وذي جودة ;

- التن�سئة على الت�سبث بالهوية املغربية، والثوابت الوطنية الرا�سخة 

;

- التكوين املهني وال�ستفادة من الرتبية البدنية والفنية ;

- ال�سكن الالئق ;

البحث عن  العمومية يف  ال�سلطات  والدعم من طرف  ال�سغل   -

من�سب �سغل، اأو يف الت�سغيل الذاتي ;

- ولوج الوظائف العمومية ح�سب ال�ستحقاق ;

- احل�سول على املاء والعي�س يف بيئة �سليمة ;

- التنمية امل�ستدامة.

+ الف�سل 32 +

الأ�سا�سية  اخللية  هي  ال�رصعي  الزواج  عالقة  على  القائمة  الأ�رصة 

للمجتمع.

والجتماعية  احلقوقية  احلماية  �سمان  على  الدولة  تعمل 

وحدتها  ي�سمن  مبا  القانون،  مبقت�سى  لالأ�رصة،  والقت�سادية 

وا�ستقرارها واملحافظة عليها.

الجتماعي  والعتبار  القانونية،  احلماية  لتوفري  الدولة  ت�سعى 

عن  النظر  ب�رصف  مت�ساوية،  بكيفية  الأطفال،  جلميع  واملعنوي 

و�سعيتهم العائلية.

التعليم الأ�سا�سي حق للطفل وواجب على الأ�رصة والدولة.

يحدث جمل�س ا�ست�ساري لالأ�رصة والطفولة.

+ الف�سل 33 +

على ال�سلطات العمومية اتخاذ التدابري املالئمة لتحقيق ما يلي:

الجتماعية  التنمية  يف  ال�سباب  م�ساركة  وتعميم  تو�سيع   -

والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية للبالد ;

- م�ساعدة ال�سباب على الندماج يف احلياة الن�سيطة واجلمعوية، 

التكيف  يف  �سعوبة  تعرت�سهم  الذين  لأولئك  امل�ساعدة  وتقدمي 

املدر�سي اأو الجتماعي اأو املهني ;

والفن  والتكنولوجيا،  والعلم  للثقافة  ال�سباب  ولوج  تي�سري   -

لتفتق  املواتية  الظروف  توفري  مع  الرتفيهية،  والأن�سطة  والريا�سة 

ُيحدث  املجالت.  هذه  كل  يف  والإبداعية  اخلالقة  طاقاتهم 

جمل�س ا�ست�ساري لل�سباب والعمل اجلمعوي، من اأجل حتقيق هذه 

الأهداف.

+ الف�سل 34 +

اإىل  موجهة  �سيا�سات  وتفعيل  بو�سع  العمومية  ال�سلطات  تقوم 

ولهذا  اخلا�سة.  الحتياجات  ذوي  من  والفئات  الأ�سخا�س 

الغر�س، ت�سهر خ�سو�سا على ما يلي:

- معاجلة الأو�ساع اله�سة لفئات من الن�ساء والأمهات، ولالأطفال 

والأ�سخا�س امل�سنني والوقاية منها ;

اأو  ج�سدية،  اإعاقة  من  يعانون  الذين  الأ�سخا�س  تاأهيل  اإعادة   -

ح�سية حركية، اأو عقلية، واإدماجهم يف احلياة الجتماعية واملدنية، 

وتي�سري متتعهم باحلقوق واحلريات املعرتف بها للجميع.
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+ الف�سل 35 +

ي�سمن القانون حق امللكية.

اقت�ست  اإذا  القانون،  مبوجب  وممار�ستها  نطاقها  من  احلد  وميكن 

للبالد. ول ميكن  القت�سادية والجتماعية  التنمية  ذلك متطلبات 

عليها  ين�س  التي  الإجراءات  ووفق  احلالت  يف  اإل  امللكية  نزع 

القانون.

كما  احلر.  والتناف�س  واملقاولة،  املبادرة  حرية  الدولة  ت�سمن 

العدالة  تعزيز  �ساأنها  من  م�ستدامة،  ب�رصية  تنمية  على حتقيق  تعمل 

وعلى  الوطنية،  الطبيعية  الرثوات  على  واحلفاظ  الجتماعية، 

حقوق الأجيال القادمة.

ت�سهر الدولة على �سمان تكافوؤ الفر�س للجميع، والرعاية اخلا�سة 

للفئات الجتماعية الأقل حظا.

+ الف�سل 36 +

امل�سالح،  تنازع  املتعلقة بحالت  املخالفات  القانون على  يعاقب 

وعلى ا�ستغالل الت�رصيبات املخلة بالتناف�س النزيه، وكل خمالفة ذات 

طابع مايل.

اأ�سكال  كل  من  للقانون،  طبقا  الوقاية،  العمومية  ال�سلطات  على 

العمومية،  والهيئات  الإدارات  بن�ساط  املرتبطة  النحراف 

ال�سفقات  وباإبرام  ت�رصفها،  حتت  املوجودة  الأموال  وبا�ستعمال 

العمومية وتدبريها، والزجر عن هذه النحرافات.

يعاقب القانون على ال�سطط يف ا�ستغالل مواقع النفوذ والمتياز، 

وو�سعيات الحتكار والهيمنة، وباقي املمار�سات املخالفة ملبادئ 

املناف�سة احلرة وامل�رصوعة يف العالقات القت�سادية.

حتدث هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الر�سوة وحماربتها.

+ الف�سل 37 +

على جميع املواطنني واملواطنات احرتام الد�ستور والتقيد بالقانون، 

الد�ستور  يكفلها  التي  واحلريات  احلقوق  ممار�سة  عليهم  ويتعني 

بروح امل�سوؤولية واملواطنة امللتزمة، التي تتالزم فيها ممار�سة احلقوق 

بالنهو�س باأداء الواجبات.

+ الف�سل 38 +

الدفاع عن الوطن ووحدته  ُي�ساهم كل املواطنني واملواطنات يف 

الرتابية جتاه اأي عدوان اأو تهديد.

+ الف�سل 39 +

التكاليف  ا�ستطاعته،  قدر  على  كل  يتحمل،  اأن  اجلميع  على 

العمومية، التي للقانون وحده اإحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات 

املن�سو�س عليها يف هذا الد�ستور.

+ الف�سل 40 +

مع  يتنا�سب  وب�سكل  ت�سامنية،  ب�سفة  يتحمل،  اأن  اجلميع  على 

الو�سائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البالد، 

والكوارث  الآفات  عن  الناجمة  الأعباء  عن  الناجتة  تلك  وكذا 

الطبيعية التي ت�سيب البالد.

++ الباب الثالث ++

امللكية

+ الف�سل 41 +

وال�سامن حلرية  والدين،  امللة  املوؤمنني وحامي حمى  اأمري  امللك، 

ممار�سة ال�سوؤون الدينية.

يتوىل  الذي  الأعلى،  العلمي  املجل�س  املوؤمنني،  اأمري  امللك،  يراأ�س 

درا�سة الق�سايا التي يعر�سها عليه.

املعتمدة  الفتاوى  لإ�سدار  املوؤهلة  الوحيدة  اجلهة  املجل�س  ويعترب 

واأحكام  مبادئ  اإىل  ا�ستنادا  عليه،  املحالة  امل�سائل  ب�ساأن  ر�سميا، 

الدين الإ�سالمي احلنيف، ومقا�سده ال�سمحة.

حتدد اخت�سا�سات املجل�س وتاأليفه وكيفيات �سريه بظهري.

ميار�س امللك ال�سالحيات الدينية املتعلقة باإمارة املوؤمنني، واملخولة 

له ح�رصيا، مبقت�سى هذا الف�سل، بوا�سطة ظهائر.
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+ الف�سل 42 +

امللك، رئي�س الدولة، وممثلها الأ�سمى، ورمز وحدة الأمة، و�سامن 

موؤ�س�ساتها،  بني  الأ�سمى  واحلكم  وا�ستمرارها،  الدولة  دوام 

الد�ستورية،  املوؤ�س�سات  الد�ستور، وح�سن �سري  ي�سهر على احرتام 

املواطنني  وحريات  وحقوق  الدميقراطي،  الختيار  �سيانة  وعلى 

الدولية  التعهدات  احرتام  وعلى  واجلماعات،  واملواطنات 

للمملكة.

امللك هو �سامن ا�ستقالل البالد وحوزة اململكة يف دائرة حدودها 

احلقة.

ال�سلطات  خالل  من  ظهائر،  مبقت�سى  املهام،  هذه  امللك  ميار�س 

املخولة له �رصاحة بن�س الد�ستور.

تلك  ماعدا  احلكومة،  رئي�س  قبل  من  بالعطف  الظهائر  ُتوقع 

املن�سو�س عليها يف الف�سول41 و44 )الفقرة الثانية( و47)الفقرة 

الأوىل وال�ساد�سة( و51و57و59 و130 )الفقرة الأوىل( و174.

+ الف�سل 43 +

اإن عر�س املغرب وحقوقه الد�ستورية تنتقل بالوراثة اإىل الولد الذكر 

الأكرب �سنا من ذرية جاللة امللك حممد ال�ساد�س، ثم اإىل ابنه الأكرب 

�سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا اإذا عني امللك قيد حياته خلفا له ولدا 

اآخر من اأبنائه غري الولد الأكرب �سنا، فاإن مل يكن ولد ذكر من ذرية 

امللك،فاملُلك ينتقل اإىل اأقرب اأقربائه من جهة الذكور، ثم اإىل ابنه 

طبق الرتتيب وال�رصوط ال�سابقة الذكر.

+ الف�سل 44 +

الثامنة ع�رصة من  ال�سنة  الر�سد قبل نهاية  بالغ �سن  امللك غري  يعترب 

عمره.واإىل اأن يبلغ �سن الر�سد، ميار�س جمل�س الو�ساية اخت�سا�سات 

مبراجعة  منها  يتعلق  ما  با�ستثناء  الد�ستورية،  وحقوقه  العر�س 

امللك  بجانب  ا�ست�سارية  كهيئة  الو�ساية  جمل�س  ويعمل  الد�ستور. 

حتى يدرك متام ال�سنة الع�رصين من عمره.

ويرتكب،  الد�ستورية،  املحكمة  رئي�س  الو�ساية  جمل�س  يراأ�س 

بالإ�سافة اإىل رئي�سه، من رئي�س احلكومة، ورئي�س جمل�س النواب، 

الأعلى  للمجل�س  املنتدب  والرئي�س  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س 

الأعلى، وع�رص  العلمي  للمجل�س  العام  الق�سائية،والأمني  لل�سلطة 

�سخ�سيات يعينهم امللك مبح�س اختياره.

قواعد �سري جمل�س الو�ساية حتدد بقانون تنظيمي.

+ الف�سل 45 +

للملك قائمة مدنية.

+ الف�سل 46 +

�سخ�س امللك ل تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقري والحرتام.

+ الف�سل 47 +

ت�سدر  الذي  ال�سيا�سي  احلزب  من  احلكومة  رئي�س  امللك  يعني 

انتخابات اأع�ساء جمل�س النواب، وعلى اأ�سا�س نتائجها.

ويعني اأع�ساء احلكومة باقرتاح من رئي�سها.

للملك، مببادرة منه، بعد ا�ست�سارة رئي�س احلكومة، اأن يعفي ع�سوا 

اأو اأكرث من اأع�ساء احلكومة من مهامهم.

من  اأكرث،  اأو  ع�سو  اإعفاء  امللك  من  يطلب  اأن  احلكومة  ولرئي�س 

اأع�ساء احلكومة.

من  اأكرث،  اأو  ع�سو  اإعفاء  امللك  من  يطلب  اأن  احلكومة  ولرئي�س 

اأع�ساء احلكومة، بناء على ا�ستقالتهم، الفردية اأو اجلماعية.

يرتتب عن ا�ستقالة رئي�س احلكومة اإعفاء احلكومة بكاملها.

توا�سل احلكومة املنتهية مهامها، ت�رصيف الأمور اجلارية اإىل غاية 

ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

+ الف�سل 48 +

احلكومة  رئي�س  من  يتاألف  الذي  الوزاري،  املجل�س  امللك  يراأ�س 

والوزراء.



16 © - وكالة املغرب العربي لألنباء - 2011

اال�ســـتـفــتــاء الد�ســـتــوري

رئي�س  من  بطلب  اأو  امللك،  من  مببادرة  الوزاري  املجل�س  ينعقد 

احلكومة.

للملك اأن يفو�س لرئي�س احلكومة، بناء على جدول اأعمال حمدد، 

رئا�سة جمل�س وزاري.

+ الف�سل49 +

يتداول املجل�س الوزاري يف الق�سايا والن�سو�س التالية :

- التوجهات ال�سرتاتيجية ل�سيا�سة الدولة

- م�ساريع مراجعة الد�ستور

- م�ساريع القوانني التنظيمية

- التوجهات العامة مل�رصوع قانون املالية

- م�ساريع القوانني

هذا  من  الثانية(  )الفقرة   71 الف�سل  يف  اإليها  امل�سار  الإطار   -

الد�ستور

- م�رصوع قانون العفو العام

- م�ساريع الن�سو�س املتعلقة باملجال الع�سكري

- اإعالن حالة احل�سار

- اإ�سهاراحلرب

- م�رصوع املر�سوم امل�سار اإليه يف الف�سل 104 من هذا الد�ستور

- التعيني باقرتاح من رئي�س احلكومة، ومببادرة من الوزير املعني، 

يف الوظائف

املدنية لوايل بنك املغرب، وال�سفراء والولة والعمال، وامل�سوؤولني 

عن الإدارات املكلفة بالأمن الداخلي ; وامل�سوؤولني عن املوؤ�س�سات 

واملقاولت العمومية ال�سرتاتيجية.

واملقاولت  املوؤ�س�سات  هذه  لئحة  تنظيمي  بقانون  وحتدد 

ال�سرتاتيجية.

+ الف�سل50 +

ي�سدر امللك الأمر بتنفيذ القانون خالل الثالثني يوما التالية لإحالته 

اإىل احلكومة بعد متام املوافقة عليه.

ين�رص القانون الذي �سدر الأمر بتنفيذه، باجلريدة الر�سمية للمملكة، 

خالل اأجل اأق�ساه �سهر ابتداء من تاريخ ظهري اإ�سداره.

+ الف�سل51 +

للملك حق حل جمل�سي الربملان اأو اأحدهما بظهري، طبق ال�رصوط 

املبينة يف الف�سول96 و9798.

+ الف�سل52 +

كال  اأمام  خطابه  ويتلى  والربملان،  الأمة  يخاطب  اأن  للملك 

نقا�س  اأي  مو�سوع  م�سمونه  يكون  اأن  ميكن  ول  املجل�سني، 

داخلهما.

+ الف�سل53 +

امللك هو القائد الأعلى للقوات امل�سلحة امللكية. وله حق التعيني 

يف الوظائف الع�سكرية، كما له اأن يفو�س لغريه ممار�سة هذا احلق.

+ الف�سل54 +

ُيحدث جمل�س اأعلى لالأمن، ب�سفته هيئة للت�ساور ب�ساأن ا�سرتاتيجيات 

الأزمات،  حالت  وتدبري  للبالد،  واخلارجي  الداخلي  الأمن 

وال�سهر اأي�سا على ماأ�س�سة �سوابط احلكامة الأمنية اجليدة.

يراأ�س امللك هذا املجل�س، وله اأن يفو�س لرئي�س احلكومة �سالحية 

رئا�سة اجتماع لهذا املجل�س، على اأ�سا�س جدول اأعمال حمدد.

رئي�س  على  عالوة  تركيبته،  يف  لالأمن  الأعلى  املجل�س  ي�سم 

امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب،  جمل�س  ورئي�س  احلكومة، 

الوزراء  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  للمجل�س  املنتدب  والرئي�س 

املكلفني بالداخلية، واخلارجية، والعدل، واإدارة الدفاع الوطني، 

بالقوات  �سامني  و�سباط  الأمنية،  الإدارات  عن  امل�سوؤولني  وكذا 
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مفيدا  ح�سورها  ُيعترب  اأخرى  �سخ�سية  وكل  امللكية،  امل�سلحة 

لأ�سغال املجل�س.

ويحدد نظام داخلي للمجل�س قواعد تنظيمه وت�سيريه.

 

+ الف�سل55 +

الدولية،  واملنظمات  الأجنبية  الدول  لدى  ال�سفراء  امللك  يعتمد 

ولديه ُيعتمد ال�سفراء، وممثلو املنظمات الدولية.

يوقع امللك على املعاهدات وي�سادق عليها، غري اأنه ل ي�سادق على 

معاهدات ال�سلم اأو الحتاد، اأو التي تهم ر�سم احلدود، ومعاهدات 

الدولة،  مالية  تلزم  تكاليف  عنها  ترتتب  التي  تلك  اأو  التجارة، 

وحريات  بحقوق  اأو  ت�رصيعية،  تدابري  اتخاذ  تطبيقها  ي�ستلزم  اأو 

عليها  املوافقة  بعد  اإل  اخلا�سة،  اأو  العامة  واملواطنني،  املواطنات 

بقانون.

قبل  اأخرى  اتفاقية  اأو  الربملان كل معاهدة  اأن يعر�س على  للملك 

اإثر اإحالة امللك  امل�سادقة عليها.اإذا �رصحت املحكمة الد�ستورية، 

�سد�س  اأو  امل�ست�سارين،  رئي�س جمل�س  اأو  النواب،  رئي�س جمل�س  اأو 

اأع�ساء املجل�س الأول، اأو ربع اأع�ساء املجل�س الثاين، الأمر اإليها، 

اأن التزاما دوليا يت�سمن بندا يخالف الد�ستور، فاإن امل�سادقة على 

هذا اللتزام ل تقع اإل بعد مراجعة الد�ستور.

+ الف�سل56 +

يراأ�س امللك املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية.

+ الف�سل57 +

الأعلى  املجل�س  قبل  من  الق�ساة  تعيني  على  بظهري  امللك  يوافق 

لل�سلطة الق�سائية.

+ الف�سل58 +

ميار�س امللك حق العفو.

+ الف�سل59 +

الأحداث  من  وقع  اأو  مهددة،  الوطني  الرتاب  حوزة  كانت  اإذا 

اأن  الد�ستورية، ميكن للملك  العادي للموؤ�س�سات  ال�سري  ما يعرقل 

ُيعلن حالة ال�ستثناء بظهري، بعد ا�ست�سارة كل من رئي�س احلكومة، 

ورئي�س  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب،  جمل�س  ورئي�س 

املحكمة الد�ستورية، وتوجيه خطاب اإىل الأمة.

يفر�سها  الإجراءات،التي  اتخاذ  �سالحية  بذلك  امللك  وُيخول 

الدفاع عن الوحدة الرتابية، ويقت�سيها الرجوع، يف اأقرب الآجال، 

اإىل ال�سري العادي للموؤ�س�سات الد�ستورية.

ليحل الربملان اأثناء ممار�سة ال�سلطات ال�ستثنائية.

تبقى احلريات واحلقوق الأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف هذا الد�ستور 

م�سمونة.

ُترفع حالة ال�ستثناء مبجرد انتفاء الأ�سباب التي دعت اإليها، وباتخاذ 

الإجراءات ال�سكلية املقررة لإعالنها.

++ الباب الرابع++

++ ال�سلطة الت�رصيعية ++

تنظيم الربملان

+ الف�سل60 +

 ; امل�ست�سارين  النواب وجمل�س  من جمل�سني، جمل�س  الربملان  يتكون 

حق  الت�سويت  يف  وحقهم  الأمة،  من  نيابتهم  اأع�ساوؤه  وي�ستمد 

�سخ�سي ل ميكن تفوي�سه.

وظيفتي  يف  وت�سارك  املجل�سني،  يف  اأ�سا�سي  مكون  املعار�سة 

الت�رصيع واملراقبة، طبقا ملا هو من�سو�س عليه خا�سة يف هذا الباب .

+ الف�سل61 +

يجرد من �سفة ع�سو يف اأحد املجل�سني، كل من تخلى عن انتمائه 

ال�سيا�سي، الذي تر�سح با�سمه لالنتخابات، اأو الفريق اأو املجموعة 

ب�سغور  الد�ستورية  املحكمة  وت�رصح  اإليها.  ينتمي  التي  الربملانية 
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املقعد، بناء على اإحالة من رئي�س املجل�س الذي يعنيه الأمر، وذلك 

وفق اأحكام القانون التنظيمي للمجل�س املعني، الذي يحدد اأي�سا 

اآجال وم�سطرة الإحالة على املحكمة الد�ستورية.

+ الف�سل62 +

خم�س  ملدة  املبا�رص  العام  بالقرتاع  النواب  جمل�س  اأع�ساء  ينتخب 

ال�سنة  من  اأكتوبر  دورة  افتتاح  عند  ع�سويتهم  وتنتهي  �سنوات، 

اخلام�سة التي تلي انتخاب املجل�س.

يبني قانون تنظيمي عدد اأع�ساء جمل�س النواب، ونظام انتخابهم، 

ومبادئ التق�سيم النتخابي، و�رصوط القابلية لالنتخاب، وحالت 

التنايف، وقواعد احلد من اجلمع بني النتدابات، ونظام املنازعات 

النتخابية.

اللجان  وروؤ�ساء  املكتب،  واأع�ساء  النواب  جمل�س  رئي�س  ُينتخب 

الثالثة  �سنتها  ثم يف  النيابية،  الفرتة  م�ستهل  الدائمة ومكاتبها، يف 

عند دورة اأبريل ملا تبقى من الفرتة املذكورة.

ُينتخب اأع�ساء املكتب على اأ�سا�س التمثيل الن�سبي لكل فريق.

+ الف�سل63 +

و120  الأقل،  على  ع�سوا   90 من  امل�ست�سارين  جمل�س  يتكون 

ع�سوا على الأكرث، ينتخبون بالقرتاع العام غري املبا�رص، ملدة �ست 

�سنوات، على اأ�سا�س الرتكيبة التالية :

- ثالثة اأخما�س الأع�ساء ممثلني للجماعات الرتابية، يتوزعون بني 

جهات اململكة بالتنا�سب مع عدد �سكانها، ومع مراعاة الإن�ساف 

جهة،  كل  م�ستوى  على  اجلهوي  املجل�س  ينتخب  اجلهات.  بني 

من بني اأع�سائه، الثلث املخ�س�س للجهة من هذا العدد. وينتخب 

الثلثان املتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على م�ستوى اجلهة، من 

اأع�ساء املجال�س اجلماعية وجمال�س العمالت والأقاليم

ناخبة  هيئات  جهة،  كل  يف  تنتخبهم،  الأع�ساء  من  خم�سان   -

املهنية  املنظمات  ويف  املهنية،  الغرف  يف  املنتخبني  من  تتاألف 

الوطني،  ال�سعيد  تنتخبهم على  واأع�ساء  متثيلية،  الأكرث  للم�سغلني 

هيئة ناخبة مكونة من ممثلي املاأجورين.

ونظام  امل�ست�سارين،  جمل�س  اأع�ساء  عدد  تنظيمي  قانون  ويبني 

انتخابهم، وعدد الأع�ساء الذين تنتخبهم كل من الهيئات الناخبة، 

لالنتخاب،  القابلية  و�رصوط  اجلهات،  على  املقاعد  وتوزيع 

وحالت التنايف، وقواعد احلد من اجلمع بني النتدابات، ونظام 

املنازعات النتخابية.

ُينتخب رئي�س جمل�س امل�ست�سارين واأع�ساء املكتب، وروؤ�ساء اللجان 

الدائمة ومكاتبها، يف م�ستهل الفرتة النيابية، ثم عند انتهاء منت�سف 

الولية الت�رصيعية للمجل�س.

ينتخب اأع�ساء املكتب على اأ�سا�س التمثيل الن�سبي لكل فريق.

+ الف�سل64 +

ل ميكن متابعة اأي ع�سو من اأع�ساء الربملان، ول البحث عنه، ول 

اإلقاء القب�س عليه، ول اعتقاله ول حماكمته، مبنا�سبة اإبدائه لراأي اأو 

املعرب  الراأي  اإذا كان  بت�سويت خالل مزاولته ملهامه، ماعدا  قيامه 

ما  يت�سمن  اأو  الإ�سالمي،  الدين  اأو  امللكي  النظام  يف  يجادل  عنه 

يخل بالحرتام الواجب للملك.

+ الف�سل65 +

يعقد الربملان جل�ساته اأثناء دورتني يف ال�سنة، ويراأ�س امللك افتتاح 

اأكتوبر،  �سهر  من  الثانية  اجلمعة  يوم  تبتدئ  التي  الأوىل،  الدورة 

وُتفتتح الدورة الثانية يوم اجلمعة الثانية من �سهر اأبريل.

اإذا ا�ستمرت جل�سات الربملان اأربعة اأ�سهر على الأقل يف كل دورة، 

جاز ختم الدورة مبر�سوم.

+ الف�سل66 +

ميكن جمع الربملان يف دورة ا�ستثنائية، اإما مبر�سوم، اأو بطلب من 

ثلث اأع�ساء جمل�س النواب، اأو باأغلبية اأع�ساء جمل�س امل�ست�سارين.

حمدد،  اأعمال  جدول  اأ�سا�س  على  ال�ستثنائية  الربملان  دورة  تعقد 

الأعمال،  جدول  يت�سمنها  التي  الق�سايا  يف  املناق�سة  تتم  وعندما 

ُتختم الدورة مبر�سوم.
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+ الف�سل+67

للوزراء اأن يح�رصوا جل�سات كال املجل�سني واجتماعات جلانهما، 

وميكنهم اأن ي�ستعينوا مبندوبني يعينونهم لهذا الغر�س.

عالوة على اللجان الدائمة امل�سار اإليها يف الفقرة ال�سابقة، يجوز 

جمل�س  اأع�ساء  ثلث  من  بطلب  اأو  امللك،  من  مببادرة  ت�سكل  اأن 

لتق�سي  نيابية  جلان  امل�ست�سارين،  جمل�س  اأع�ساء  ثلث  اأو  النواب، 

احلقائق، ُيناط بها جمع املعلومات املتعلقة بوقائع معينة، اأو بتدبري 

املجل�س  واإطالع  العمومية،  واملقاولت  اأواملوؤ�س�سات  امل�سالح 

الذي �سكلها على نتائج اأعمالها، ول يجوز تكوين جلان لتق�سي 

احلقائق، يف وقائع تكون مو�سوع متابعات ق�سائية، ما دامت هذه 

�سبق  احلقائق،  لتق�سي  جلنة  كل  مهمة  وتنتهي   ; جارية  املتابعات 

تكوينها، فور فتح حتقيق ق�سائي يف الوقائع التي اقت�ست ت�سكيلها.

باإيداع  اأعمالها  وتنتهي  بطبيعتها،  موؤقتة  احلقائق  تق�سي  جلان 

تقريرها لدى مكتب املجل�س املعني، وعند القت�ساء، باإحالته على 

الق�ساء من قبل رئي�س هذا املجل�س.

تخ�س�س جل�سة عمومية داخل املجل�س املعني ملناق�سة تقارير جلان 

تق�سي احلقائق.

يحدد قانون تنظيمي طريقة ت�سيري هذه اللجان.

+ الف�سل68 +

جل�سات جمل�سي الربملان عمومية، وين�رص حم�رص مناق�سات اجلل�سات 

العامة برمته يف اجلريدة الر�سمية للربملان.

رئي�س  من  بطلب  �رصية،  اجتماعات  يعقد  اأن  املجل�سني  من  لكل 

احلكومة، اأو بطلب من ثلث اأع�سائه.

ملجل�سي  الداخلي  النظام  ويحدد  �رصية،  الربملان  جلان  جل�سات 

الربملان احلالت وال�سوابط التي ميكن اأن تنعقد فيها اللجان ب�سفة 

علنية;

يعقد الربملان جل�سات م�سرتكة مبجل�سيه، وعلى وجه اخل�سو�س، 

الت�رصيعية يف اجلمعة  افتتاح امللك للدورة  التالية : -  يف احلالت 

املوجهة  امللكية  اخلطب  اإىل  وال�ستماع  اأكتوبر،  �سهر  من  الثانية 

للربملان

- امل�سادقة على مراجعة الد�ستور وفق اأحكام الف�سل 174

- ال�ستماع اإىل الت�رصيحات، التي يقدمها رئي�س احلكومة

- عر�س م�رصوع قانون املالية ال�سنوي

الأجنبية. كما ميكن  الدول واحلكومات  روؤ�ساء  اإىل  ال�ستماع   -

لرئي�س احلكومة اأن يطلب من رئي�سي جمل�سي النواب وامل�ست�سارين 

تتعلق  بيانات  اإىل  لال�ستماع  للربملان،  م�سرتكة  اجتماعات  عقد 

بق�سايا تكت�سي طابعا وطنيا هاما.

تنعقد الجتماعات امل�سرتكة برئا�سة رئي�س جمل�س النواب. ويحدد 

عالوة  انعقادها.  و�سوابط  كيفيات  للمجل�سني  الداخلي  النظام 

تعقد  اأن  للربملان،  الدائمة  للجان  ميكن  امل�سرتكة،  اجلل�سات  على 

تكت�سي  بق�سايا  تتعلق  بيانات  اإىل  لال�ستماع  م�سرتكة  اجتماعات 

طابعا وطنيا هاما، وذلك وفق �سوابط يحددها النظامان الداخليان 

للمجل�سني.

+ الف�سل69 +

اأنه  اإل  بالت�سويت،  ي�سع كل من املجل�سني نظامه الداخلي ويقره 

ل يجوز العمل به اإل بعد اأن ت�رصح املحكمة الد�ستورية مبطابقته 

لأحكام هذا الد�ستور.

يتعني على املجل�سني، يف و�سعهما لنظاميهما الداخليني، مراعاة 

تنا�سقهما وتكاملهما، �سمانا لنجاعة العمل الربملاين.

يحدد النظام الداخلي ب�سفة خا�سة :

- قواعد تركيب وت�سيري الفرق واملجموعات الربملانية والنت�ساب 

اإليها، واحلقوق اخلا�سة املعرتف بها لفرق املعار�سة

اللجان  اأعمال  يف  الفعلية  امل�ساركة  يف  الأع�ساء  واجبات   -

واجلل�سات العامة، واجلزاءات املطبقة يف حالة الغياب

تخ�سي�س  مع  وتنظيمها،  واخت�سا�سها  الدائمة  اللجان  عدد   -

رئا�سة جلنة اأو جلنتني للمعار�سة، على الأقل، مع مراعاة مقت�سيات 

الف�سل 10 من هذا الد�ستور.
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++ �سلطات الربملان ++

+ الف�سل70 +

القوانني،  على  الربملان  ي�سوت  الت�رصيعية.  ال�سلطة  الربملان  ميار�س 

اأن  للقانون  العمومية.  ال�سيا�سات  ويراقب عمل احلكومة، ويقيم 

ياأذن للحكومة اأن تتخذ يف ظرف من الزمن حمدود، ولغاية معينة، 

ويجري  باتخاذها،  عادة  القانون  يخت�س  تدابري  مرا�سيم  مبقت�سى 

على  عر�سها  يجب  اأنه  غري  ن�رصها.  مبجرد  املرا�سيم  بهذه  العمل 

الربملان بق�سد امل�سادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن 

باإ�سدارها، ويبطل قانون الإذن اإذا ما وقع حل جمل�سي الربملان اأو 

اأحدهما.

+ الف�سل71 +

اإليه �رصاحة بف�سول  امل�سندة  املواد  اإىل  بالإ�سافة  القانون،  يخت�س 

اأخرى من الد�ستور، بالت�رصيع يف امليادين التالية :

- احلقوق واحلريات الأ�سا�سية املن�سو�س عليها يف الت�سدير، ويف 

ف�سول اأخرى من هذا الد�ستور

- نظام الأ�رصة واحلالة املدنية

- مبادئ وقواعد املنظومة ال�سحية

- نظام الو�سائط ال�سمعية الب�رصية وال�سحافة مبختلف اأ�سكالها

- العفو العام

- اجلن�سية وو�سعية الأجانب

- حتديد اجلرائم والعقوبات اجلارية عليها

- التنظيم الق�سائي واإحداث اأ�سناف جديدة من املحاكم

- امل�سطرة املدنية وامل�سطرة اجلنائية

- نظام ال�سجون

- النظام الأ�سا�سي العام للوظيفة العمومية

- ال�سمانات الأ�سا�سية املمنوحة للموظفني املدنيني والع�سكريني

- نظام م�سالح وقوات حفظ الأمن

- نظام اجلماعات الرتابية، ومبادئ حتديد دوائرها الرتابية

تقطيع  ومبادئ  الرتابية،  للجماعات  النتخابي  النظام   -

الدوائرالنتخابية

- النظام ال�رصيبي، ووعاء ال�رصائب، ومقدارها وطرق حت�سيلها

- النظام القانوين لإ�سدار العملة ونظام البنك املركزي

- نظام اجلمارك

ال�رصكات  وقانون  والتجارية،  املدنية  اللتزامات  نظام   -

والتعاونيات

واخلا�سة  العمومية  العقارية  امللكية  واأنظمة  العينية  احلقوق   -

واجلماعية

- نظام النقل

ال�سغل،  وحوادث  الجتماعي،  وال�سمان  ال�سغل،  عالقات   -

والأمرا�س املهنية

- نظام الأبناك و�رصكات التاأمني والتعا�سديات

- نظام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت

- التعمري واإعداد الرتاب

والتنمية  الطبيعية  املوارد  وحماية  البيئة  بتدبري  املتعلقة  القواعد   -

امل�ستدامة

- نظام املياه والغابات وال�سيد

- حتديد التوجهات والتنظيم العام مليادين التعليم والبحث العلمي 

والتكوين املهني

- اإحداث املوؤ�س�سات العمومية وكل �سخ�س اعتباري من اأ�سخا�س 

القانون العام
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اإىل  بالإ�سافة  للربملان،  اخلو�س�سة.  ونظام  املن�ساآت  تاأميم   -

على  الت�سويت  ال�سابقة، �سالحية  الفقرة  اإليها يف  امل�سار  امليادين 

قوانني ت�سع اإطارا لالأهداف الأ�سا�سية لن�ساط الدولة، يف امليادين 

القت�سادية والجتماعية والبيئية والثقافية.

+ الف�سل72 +

يخت�س املجال التنظيمي باملواد التي ل ي�سملها اخت�سا�س القانون.

+ الف�سل+73

بعد  مبر�سوم،  ال�سكل  حيث  من  الت�رصيعية  الن�سو�س  تغيري  ميكن 

موافقة املحكمة الد�ستورية، اإذا كان م�سمونها يدخل يف جمال من 

املجالت التي متار�س فيها ال�سلطة التنظيمية اخت�سا�سها.

+ الف�سل+74

مبقت�سى ظهري  احل�سار،  يوما عن حالة  ثالثني  ملدة  الإعالن  ميكن 

اإل  الأجل  هذا  متديد  ميكن  ول  احلكومة،  رئي�س  بالعطف  يوقعه 

بالقانون.

+ الف�سل75 +

النواب،  جمل�س  لدى  بالأ�سبقية  يودع  الذي  املالية،  قانون  ي�سدر 

بالت�سويت من قبل الربملان، وذلك طبق ال�رصوط املن�سو�س عليها 

يف قانون تنظيمي; ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة املعلومات 

حول  الربملانية  املناق�سة  لتعزيز  ال�رصورية  واملعطيات  والوثائق 

م�رصوع قانون املالية.

يتطلبها،  التي  التجهيز  نفقات  على  واحدة  مرة  الربملان  ي�سوت 

يف جمال التنمية، اإجناز املخططات التنموية ال�سرتاتيجية،والربامج 

الربملان،  عليها  وتطلع  احلكومة  تعدها  التي  ال�سنوات،  متعددة 

على  تلقائيا  املوافقة  مفعول  وي�ستمر  عليها،  يوافق  عندما  وذلك 

النفقات طيلة مدة هذه املخططات والربامج التنموية وللحكومة 

ما متت  تغيري  اإىل  ترمي  قوانني  م�ساريع  لتقدمي  ال�سالحية  وحدها 

املوافقة عليه يف الإطار املذكور.

اإذا مل يتم يف نهاية ال�سنة املالية الت�سويت على قانون املالية اأو �سدور 

تطبيقا  الد�ستورية،  املحكمة  على  اإحالته  ب�سبب  بتنفيذه،  الأمر 

للف�سل 132 من الد�ستور، فاإن احلكومة تفتح مبر�سوم العتمادات 

على  بها،  املنوطة  باملهام  والقيام  العمومية،  املرافق  ل�سري  الالزمة 

اأ�سا�س ما هو مقرتح يف امليزانية املعرو�سة على املوافقة.

طبقا  املداخيل  با�ستخال�س  احلالة،  هذه  يف  العمل،  وُي�سرت�سل 

للمقت�سيات الت�رصيعية والتنظيمية اجلارية عليها، با�ستثناء املداخيل 

اإلغاوؤها يف م�رصوع قانون املالية ; اأما املداخيل التي ين�س  املقرتح 

امل�رصوع املذكور على تخفي�س مقدارها، فُت�ستخل�س على اأ�سا�س 

املقدار اجلديد املقرتح.

+ الف�سل76 +

تعر�س احلكومة �سنويا على الربملان، قانون الت�سفية املتعلق بتنفيذ 

قانون املالية، خالل ال�سنة الثانية التي تلي �سنة تنفيذ هذا القانون.

ويت�سمن قانون الت�سفية ح�سيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة 

نفادها.

+ الف�سل77 +

الدولة.  مالية  توازن  على  احلفاظ  على  واحلكومة  الربملان  ي�سهر 

وللحكومة اأن ترف�س، بعد بيان الأ�سباب، املقرتحات والتعديالت 

بالن�سبة  يوؤدي  قبولها  كان  اإذا  الربملان،  اأع�ساء  بها  يتقدم  التي 

لقانون املالية اإىل تخفي�س املوارد العمومية، اأو اإىل اإحداث تكليف 

عمومي، اأو الزيادة يف تكليف موجود.

++ ممار�سة ال�سلطة الت�رصيعية ++

+ الف�سل78 +

لرئي�س احلكومة ولأع�ساء الربملان على ال�سواء حق التقدم باقرتاح 

جمل�س  مكتب  لدى  بالأ�سبقية  القوانني  م�ساريع  تودع  القوانني. 

املتعلقة، على وجه اخل�سو�س،  القوانني  اأن م�ساريع  النواب، غري 

الجتماعية،  وبالق�سايا  اجلهوية،  وبالتنمية  الرتابية  باجلماعات 

تودع بالأ�سبقية لدى مكتب جمل�س امل�ست�سارين.
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+ الف�سل+79

يدخل  ل  تعديل  اأو  مقرتح  كل  قبول  بعدم  تدفع  اأن  للحكومة 

املحكمة  فيه  تبت  ال�ساأن  هذا  يف  خالف  كل  القانون.  جمال  يف 

الد�ستورية، يف اأجل ثمانية اأيام، بطلب من اأحد رئي�سي املجل�سني، 

اأو من رئي�س احلكومة.

+ الف�سل+80

اللجان  النظر فيها على  القوانني لأجل  حتال م�ساريع ومقرتحات 

التي ي�ستمر عملها خالل الفرتات الفا�سلة بني الدورات.

+ الف�سل+81

الدورات،  بني  الفا�سلة  الفرتة  ت�سدر، خالل  اأن  للحكومة  ميكن 

مرا�سيم  املجل�سني،  الأمر يف كال  يعنيها  التي  اللجان  وباتفاق مع 

الربملان،  امل�سادقة عليها من طرف  بق�سد  قوانني، يجب عر�سها 

خالل دورته العادية املوالية.

يودع م�رصوع املر�سوم بقانون لدى مكتب جمل�س النواب، وتناق�سه 

بالتتابع اللجان املعنية يف كال املجل�سني، بغية التو�سل داخل اأجل 

هذا  يح�سل  مل  واإذا  �ساأنه.  يف  بينهما  م�سرتك  قرار  اإىل  اأيام،  �ستة 

التفاق، فاإن القرار يرجع اإىل اللجنة املعنية يف جمل�س النواب.

+ الف�سل82 +

ي�سع مكتب كل من جمل�سي الربملان جدول اأعماله. ويت�سمن هذا 

ووفق  بالأ�سبقية  القوانني،  ومقرتحات  القوانني  م�ساريع  اجلدول 

الرتتيب الذي حتدده احلكومة.

مقرتحات  لدرا�سة  ال�سهر  يف  الأقل  على  واحد  يوم  يخ�س�س 

القوانني، ومن بينها تلك املقدمة من قبل املعار�سة.

+ الف�سل83 +

لأع�ساء جمل�سي الربملان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد 

افتتاح املناق�سة، اأن تعار�س يف بحث كل تعديل مل ُيعر�س من قبل 

على اللجنة التي يعنيها الأمر.

الن�س  يف  واحد،  بت�سويت  الن�س،  عليه  املعرو�س  املجل�س  يبت 

مع  ذلك،  احلكومة  طلبت  ما  اإذا  بع�سه  اأو  كله  فيه،  املتناق�س 

القت�سار على التعديالت املقرتحة اأو املقبولة من قبلها.

امل�سطرة  هذه  على  يعرت�س  اأن  بالأمر  املعني  املجل�س  وباإمكان 

باأغلبية اأع�سائه.

+ الف�سل 84 +

قانون،  مقرتح  اأو  م�رصوع  كل  يف  بالتتابع  الربملان  جمل�سا  يتداول 

بغية التو�سل اإىل امل�سادقة على ن�س واحد ; ويتداول جمل�س النواب 

مقرتحات  ويف  القوانني،  م�ساريع  يف  التوايل،  وعلى  بالأ�سبقية، 

جمل�س  ويتداول   ; اأع�سائه  من  مببادرة  قدمت  التي  القوانني، 

امل�ست�سارين بدوره بالأ�سبقية، وعلى التوايل، يف م�ساريع القوانني 

وكذا يف مقرتحات القوانني التي هي من مبادرة اأع�سائه ; ويتداول 

كل جمل�س يف الن�س الذي �سوت عليه املجل�س الآخر يف ال�سيغة 

التي اأحيل بها عليه ; ويعود ملجل�س النواب الت�سويت النهائي على 

الن�س الذي مت البت فيه، ول يقع هذا الت�سويت اإل بالأغلبية املطلقة 

لأع�سائه احلا�رصين، اإذا تعلق الأمر بن�س يخ�س اجلماعات الرتابية، 

واملجالت ذات ال�سلة بالتنمية اجلهوية وال�سوؤون الجتماعية.

+ الف�سل85 +

ل يتم التداول يف م�ساريع ومقرتحات القوانني التنظيمية من قبل 

جمل�س النواب، اإل بعد م�سي ع�رصة اأيام على و�سعها لدى مكتبه، 

; وتتم امل�سادقة عليها   84 الف�سل  اإليها يف  امل�سار  ووفق امل�سطرة 

 ; املطلقة لالأع�ساء احلا�رصين من املجل�س املذكور  بالأغلبية  نهائيا 

يخ�س  تنظيمي  قانون  مبقرتح  اأو  مب�رصوع  الأمر  تعلق  اإذا  اأنه  غري 

جمل�س امل�ست�سارين اأو اجلماعات الرتابية، فاإن الت�سويت يتم باأغلبية 

اأع�ساء جمل�س النواب.

يجب اأن يتم اإقرار القوانني التنظيمية املتعلقة مبجل�س امل�ست�سارين، 

باتفاق بني جمل�سي الربملان، على ن�س موحد. ل ميكن اإ�سدار الأمر 

الد�ستورية  املحكمة  ت�رصح  اأن  بعد  اإل  التنظيمية،  القوانني  بتنفيذ 

مبطابقتها للد�ستور.

+ الف�سل+86

تعر�س القوانني التنظيمية املن�سو�س عليها يف هذا الد�ستور وجوبا 

ق�سد امل�سادقة عليها من قبل الربملان، يف اأجل ل يتعدى مدة الولية 

الت�رصيعية الأوىل التي تلي �سدور الأمر بتنفيذ هذا الد�ستور.
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++ الباب اخلام�س++

+ ال�سلطة التنفيذية+

+ الف�سل+87

تتاألف احلكومة من رئي�س احلكومة والوزراء، وميكن اأن ت�سم كتابا 

بتنظيم  املتعلقة  القواعد  خا�سة،  تنظيمي،  قانون  ُيحدد  للدولة. 

وت�سيري اأ�سغال احلكومة والو�سع القانوين لأع�سائها.

كما يحدد هذا القانون التنظيمي اأي�سا حالت التنايف مع الوظيفة 

احلكومية، وقواعد احلد من اجلمع بني املنا�سب، والقواعد اخلا�سة 

بت�رصيف احلكومة لالأمور اجلارية.

+ الف�سل +88

اأمام  احلكومة  رئي�س  يتقدم  احلكومة،  لأع�ساء  امللك  تعيني  بعد 

تطبيقه.  يعتزم  الذي  الربنامج  ويعر�س  جمتمعني،  الربملان  جمل�سي 

الذي  للعمل  الرئي�سية  اخلطوط  الربنامج  هذا  يت�سمن  اأن  ويجب 

الوطني،  الن�ساط  جمالت  خمتلف  يف  به،  القيام  احلكومة  تنوي 

والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  ال�سيا�سة  ميادين  يف  وبالأخ�س 

والثقافية واخلارجية.

كال  اأمام  مناق�سة  مو�سوع  اأعاله،  اإليه  امل�سار  الربنامج  يكون 

املجل�سني، يعقبها ت�سويت يف جمل�س النواب.

تعترب احلكومة من�سبة بعد ح�سولها على ثقة جمل�س النواب، املعرب 

عنها بت�سويت الأغلبية املطلقة لالأع�ساء الذين يتاألف منهم، ل�سالح 

برنامج احلكومة.

+ الف�سل+89

�سلطة  حتت  احلكومة،  تعمل  التنفيذية.  ال�سلطة  احلكومة  متار�س 

تنفيذ  �سمان  وعلى  احلكومي  الربنامج  تنفيذ  على  رئي�سها، 

القوانني. والإدارة مو�سوعة حتت ت�رصفها، كما متار�س الإ�رصاف 

والو�ساية على املوؤ�س�سات واملقاولت العمومية.

+ الف�سل90 +

ميار�س رئي�س احلكومة ال�سلطة التنظيمية، وميكن اأن يفو�س بع�س 

رئي�س  عن  ال�سادرة  التنظيمية،  املقررات  حتمل  للوزراء.  �سلطه 

احلكومة، التوقيع بالعطف من لدن الوزراء املكلفني بتنفيذها.

+ الف�سل91 +

يعني رئي�س احلكومة يف الوظائف املدنية يف الإدارات العمومية، 

ويف الوظائف ال�سامية يف املوؤ�س�سات واملقاولت العمومية، دون 

اإخالل باأحكام الف�سل49 من هذا الد�ستور.

ميكن لرئي�س احلكومة تفوي�س هذه ال�سلطة.

+ الف�سل92 +

يتداول جمل�س احلكومة، حتت رئا�سة رئي�س احلكومة، يف الق�سايا 

والن�سو�س التالية :

- ال�سيا�سة العامة للدولة قبل عر�سها على املجل�س الوزاري

- ال�سيا�سات العمومية

- ال�سيا�سات القطاعية

حتمل  احلكومة  موا�سلة  ق�سد  النواب،  جمل�س  من  الثقة  طلب   -

م�سوؤوليتها

- الق�سايا الراهنة املرتبطة بحقوق الإن�سان وبالنظام العام

- م�ساريع القوانني، ومن بينها م�رصوع قانون املالية، قبل اإيداعها 

الف�سل  يف  الواردة  بالأحكام  اإخالل  دون  النواب  جمل�س  مبكتب 

49 من هذا الد�ستور

- مرا�سيم القوانني

- م�ساريع املرا�سيم التنظيمية

الثانية(  )الفقرة   65 الف�سول  اإليها يف  امل�سار  املرا�سيم  م�ساريع   -

66و70 )الفقرة الثالثة( من هذا الد�ستور

املجل�س  على  عر�سها  قبل  الدولية  والتفاقيات  املعاهدات   -

الوزاري
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العامني، ومديري الإدارات املركزية بالإدارات  - تعيني الكتاب 

املدار�س  ومديري  والعمداء،  اجلامعات  وروؤ�ساء  العمومية، 

واملوؤ�س�سات العليا. وللقانون التنظيمي امل�سار اإليه يف الف�سل 49 

فيها  التعيني  يتم  التي  الوظائف  يتمم لئحة  اأن  الد�ستور،  من هذا 

وجه  على  التنظيمي،  القانون  هذا  ويحدد  احلكومة.  جمل�س  يف 

اخل�سو�س، مبادئ ومعايري التعيني يف هذه الوظائف، ل�سيما منها 

مبادئ تكافوؤ الفر�س وال�ستحقاق والكفاءة وال�سفافية.

جمل�س  مداولت  خال�سات  على  امللك  احلكومة  رئي�س  يطلع 

احلكومة.

+ الف�سل93 +

القطاع  يف  كل  احلكومية  ال�سيا�سة  تنفيذ  عن  م�سوؤولون  الوزراء 

املكلف به، ويف اإطار الت�سامن احلكومي.

احلكومة،  رئي�س  قبل  من  اإليهم  امل�سندة  املهام  باأداء  الوزراء  يقوم 

يفو�سوا  اأن  للوزراء  ميكن  ذلك.  على  احلكومة  جمل�س  ويطلعون 

جزءا من اخت�سا�ساتهم لكتاب الدولة.

+ الف�سل94 +

عما  اململكة،  حماكم  اأمام  جنائيا  م�سوؤولون  احلكومة  اأع�ساء 

ُيحدد  ملهامهم.  ممار�ستهم  اأثناء  وجنح،  جنايات  من  يرتكبون 

القانون امل�سطرة املتعلقة بهذه امل�سوؤولية.

++ الباب ال�ساد�س ++

+ العالقات بني ال�سلط +

+ العالقة بني امللك وال�سلطة الت�رصيعية+

+ الف�سل95 +

للملك اأن يطلب من كال جمل�سي الربملان اأن يقراأ قراءة جديدة كل 

ول  بخطاب،  اجلديدة  القراءة  ُتطلب  قانون.  مقرتح  اأو  م�رصوع 

ميكن اأن ترف�س هذه القراءة اجلديدة.

+ الف�سل96 +

رئي�س  واإخبار  الد�ستورية  املحكمة  رئي�س  ا�ست�سارة  بعد  للملك، 

اأن  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب،  جمل�س  ورئي�س  احلكومة 

خطاب  بعد  احلل  يقع  اأحدهما.  اأو  معا  املجل�سني  بظهري  يحل 

يوجهه امللك اإىل الأمة.

+ الف�سل97 +

املجل�س اجلديد يف ظرف �سهرين  اأو  الربملان اجلديد  انتخاب  يتم 

على الأكرث بعد تاريخ احلل.

+ الف�سل+98

اإذا وقع حل اأحد املجل�سني، فال ميكن حل املجل�س الذي يليه اإل 

اأغلبية  توفر  تعذر  حالة  يف  عدا  ما  انتخابه،  على  �سنة  م�سي  بعد 

حكومية داخل جمل�س النواب اجلديد.

+ الف�سل99 +

طبقا  الوزاري،  املجل�س  داخل  احلرب  اإ�سهار  قرار  اتخاذ  يتم 

للف�سل 49 من هذا الد�ستور، وبعد اإحاطة الربملان علما بذلك من 

لدن امللك.

++ العالقات بني ال�سلطتني الت�رصيعية والتنفيذية++

+ الف�سل 100 +

جمل�سي  اأع�ساء  لأ�سئلة  اأ�سبوع  كل  يف  جل�سة  بالأ�سبقية  ُتخ�س�س 

الربملان واأجوبة احلكومة.

ُتديل احلكومة بجوابها خالل الع�رصين يوما املوالية لإحالة ال�سوؤال 

عليها. ُتقدم الأجوبة على الأ�سئلة املتعلقة بال�سيا�سة العامة من قبل 

رئي�س احلكومة، وتخ�س�س لهذه الأ�سئلة جل�سة واحدة كل �سهر، 

وُتقدم الأجوبة عنها اأمام املجل�س الذي يعنيه الأمر خالل الثالثني 

يوما املوالية لإحالة الأ�سئلة على رئي�س احلكومة.
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+ الف�سل101 +

لعمل  املرحلية  احل�سيلة  الربملان  اأمام  احلكومة  رئي�س  يعر�س 

احلكومة، اإما مببادرة منه، اأو بطلب من ثلث اأع�ساء جمل�س النواب، 

اأو من اأغلبية اأع�ساء جمل�س امل�ست�سارين.

ُتخ�س�س جل�سة �سنوية من قبل الربملان ملناق�سة ال�سيا�سات العمومية 

وتقييمها.

+ الف�سل 102 +

اإىل  ال�ستماع  تطلب  اأن  املجل�سني  كال  يف  املعنية  للجان  ميكن 

بح�سور  العمومية،  واملقاولت  واملوؤ�س�سات  الإدارات  م�سوؤويل 

الوزراء التابعني لهم، وحتت م�سوؤوليتهم.

+ الف�سل103 +

موا�سلة  النواب،  جمل�س  لدى  يربط،  اأن  احلكومة  لرئي�س  ميكن 

احلكومة حتمل م�سوؤوليتها بت�سويت مينح الثقة ب�ساأن ت�رصيح يديل 

به يف مو�سوع ال�سيا�سة العامة، اأو ب�ساأن ن�س يطلب املوافقة عليه.

اإل بالأغلبية  اأو رف�س الن�س،  ل ميكن �سحب الثقة من احلكومة، 

املطلقة لالأع�ساء، الذين يتاألف منهم جمل�س النواب.

اأيام كاملة على تاريخ طرح  ل يقع الت�سويت اإل بعد م�سي ثالثة 

م�ساألة الثقة.

يوؤدي �سحب الثقة اإىل ا�ستقالة احلكومة ا�ستقالة جماعية.

+ الف�سل104 +

امللك  ا�ست�سارة  بعد  النواب،  جمل�س  حل  احلكومة  لرئي�س  ميكن 

يتخذ يف  مبر�سوم  الد�ستورية،  املحكمة  املجل�س، ورئي�س  ورئي�س 

جمل�س وزاري.

ب�سفة  يت�سمن،  النواب ت�رصيحا  اأمام جمل�س  يقدم رئي�س احلكومة 

خا�سة، دوافع قرار احلل واأهدافه.

+ الف�سل105 +

ملجل�س النواب اأن يعار�س يف موا�سلة احلكومة حتمل م�سوؤوليتها، 

بالت�سويت على ملتم�س للرقابة; ول يقبل هذا امللتم�س اإل اإذا وقعه 

على الأقل ُخم�س الأع�ساء الذين يتاألف منهم املجل�س.

اإل  النواب،  قبل جمل�س  من  الرقابة  ملتم�س  على  املوافقة  ت�سح  ل 

بت�سويت الأغلبية املطلقة لالأع�ساء الذين يتاألف منهم.

ل يقع الت�سويت اإل بعد م�سي ثالثة اأيام كاملة على اإيداع امللتم�س; 

اإىل ا�ستقالة احلكومة ا�ستقالة  الرقابة  وتوؤدي املوافقة على ملتم�س 

جماعية.

اإذا وقعت موافقة جمل�س النواب على ملتم�س الرقابة، فال يقبل بعد 

ذلك تقدمي اأي ملتم�س رقابة اأمامه، طيلة �سنة.

+ الف�سل+106

ملجل�س امل�ست�سارين اأن ُي�سائل احلكومة بوا�سطة ملتم�س يوقعه على 

الأقل ُخم�س اأع�سائه; ول يقع الت�سويت عليه، بعد م�سي ثالثة اأيام 

كاملة على اإيداعه، اإل بالأغلبية املطلقة لأع�ساء هذا املجل�س.

يبعث رئي�س جمل�س امل�ست�سارين،على الفور، بن�س ملتم�س امل�ساءلة 

اإىل رئي�س احلكومة ;ولهذا الأخري اأجل �ستة اأيام ليعر�س اأمام هذا 

املجل�س جواب احلكومة، يتلوه نقا�س ل يعقبه ت�سويت.

++ الباب ال�سابع ++

++ ال�سلطة الق�سائية++

+ ا�ستقالل الق�ساء+

+ الف�سل107 +

ال�سلطة  وعن  الت�رصيعية  ال�سلطة  عن  م�ستقلة  الق�سائية  ال�سلطة 

التنفيذية.

امللك هو ال�سامن ل�ستقالل ال�سلطة الق�سائية.
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+ الف�سل108 +

ل يعزل ق�ساة الأحكام ول ينقلون اإل مبقت�سى القانون.

+ الف�سل 109 +

يتلقى  ول  الق�ساء;  على  املعرو�سة  الق�سايا  يف  تدخل  كل  مينع 

القا�سي ب�ساأن مهمته الق�سائية اأي اأوامر اأو تعليمات ول يخ�سع 

لأي �سغط.

يجب على القا�سي، كلما اعترب اأن ا�ستقالله مهدد، اأن يحيل الأمر 

اإىل املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية.

خطاأ  والتجرد  ال�ستقالل  بواجب  القا�سي  من  اإخالل  كل  يعد 

مهنيا ج�سيما، ب�رصف النظر عن املتابعات الق�سائية املحتملة.

غري  بكيفية  القا�سي  على  التاأثري  حاول  من  كل  القانون  يعاقب 

م�رصوعة.

+ الف�سل 110 +

ليلزم ق�ساة الأحكام اإل بتطبيق القانون.ولت�سدر اأحكام الق�ساء 

اإل على اأ�سا�س التطبيق العادل للقانون.

عليهم  يتعني  كما  القانون.  تطبيق  العامة  النيابة  ق�ساة  على  يجب 

التي  ال�سلطة  عن  ال�سادرة  القانونية  الكتابية  بالتعليمات  اللتزام 

يتبعون لها.

+ الف�سل111 +

التحفظ  واجب  مع  يتالءم  مبا  التعبري،  حرية  يف  احلق  للق�ساة 

والأخالقيات الق�سائية.

مهنية،  جمعيات  اإن�ساء  اأو  جمعيات،  اإىل  النتماء  للق�ساة  ميكن 

لل�رصوط  وطبقا  الق�ساء،  وا�ستقالل  التجرد  واجبات  احرتام  مع 

املن�سو�س عليها يف القانون.

واملنظمات  ال�سيا�سية  الأحزاب  يف  النخراط  الق�ساة  على  مُينع 

النقابية.

+ الف�سل 112 +

ُيحدد النظام الأ�سا�سي للق�ساة بقانون تنظيمي.

++ املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية ++

+ الف�سل 113 +

ال�سمانات  تطبيق  على  الق�سائية  لل�سلطة  الأعلى  ي�سهراملجل�س 

وتعيينهم  ا�ستقاللهم  يخ�س  فيما  ول�سيما  للق�ساة،  املمنوحة 

وترقيتهم وتقاعدهم وتاأديبهم.

ي�سع املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، مببادرة منه، تقارير حول 

املالئمة  التو�سيات  وُي�سدر  العدالة،  ومنظومة  الق�ساء  و�سعية 

ب�ساأنها.

اأو  امللك  من  بطلب  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  ُي�سدر 

ب�سري  تتعلق  م�ساألة  كل  حول  مف�سلة  الربملان،اآراء  اأو  احلكومة 

الق�ساء مع مراعاة مبداإ ف�سل ال�سلط.

+ الف�سل114 +

تكون املقررات املتعلقة بالو�سعيات الفردية، ال�سادرة عن املجل�س 

الأعلى لل�سلطة الق�سائية قابلة للطعن ب�سبب ال�سطط يف ا�ستعمال 

ال�سلطة، اأمام اأعلى هيئة ق�سائية اإدارية باململكة.

+ الف�سل115 +

هذا  ويتاألف  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  امللك  يراأ�س 

املجل�س من:

- الرئي�س الأول ملحكمة النق�س، رئي�سا منتدبا ;

- الوكيل العام للملك لدى حمكمة النق�س ;
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- رئي�س الغرفة الأوىل مبحكمة النق�س ;

الق�ساة  هوؤلء  ينتخبهم  ال�ستئناف،  حماكم  لق�ساة  ممثلني  اأربعة   -

من بينهم;

- �ستة ممثلني لق�ساة حماكم اأول درجة، ينتخبهم هوؤلء الق�ساة من 

بينهم;

الع�رصة  الأع�ساء  بني  من  القا�سيات  الن�ساء  متثيلية  �سمان  ويجب 

املنتخبني، مبا يتنا�سب مع ح�سورهن داخل ال�سلك الق�سائي ;

- الو�سيط;

- رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان;

- خم�س �سخ�سيات يعينها امللك، م�سهود لها بالكفاءة والتجرد 

والنزاهة، والعطاء املتميز يف �سبيل ا�ستقالل الق�ساء و�سيادة القانون; 

من بينهم ع�سو يقرتحه الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى.

+ الف�سل116 +

على  ال�سنة  يف  دورتني  الق�سائية  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  يعقد 

الأقل.

الإداري  ال�ستقالل  الق�سائية على  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  يتوفر 

واملايل.

ي�ساعد املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، يف املادة التاأديبية، ق�ساة 

مفت�سون من ذوي اخلربة.

الأعلى  املجل�س  و�سري  وتنظيم  انتخاب  تنظيمي  بقانون  ُيحدد 

لل�سلطة الق�سائية، واملعايري املتعلقة بتدبري الو�سعية املهنية للق�ساة، 

وم�سطرة التاأديب.

تهم  التي  الق�سايا  يف  الق�سائية،  لل�سلطة  الأعلى  املجل�س  يراعي 

التي  ال�سلطة  قبل  من  املقدمة  التقييم  تقارير  العامة،  النيابة  ق�ساة 

يتبعون لها.

++ حقوق املتقا�سني وقواعد �سري العدالة++

+ الف�سل117 +

وحرياتهم  واجلماعات  الأ�سخا�س  حقوق  حماية  القا�سي  يتوىل 

واأمنهم الق�سائي، وتطبيق القانون.

+ الف�سل118 +

وعن  حقوقه  عن  للدفاع  �سخ�س  لكل  م�سمون  التقا�سي  حق 

م�ساحله التي يحميها القانون.

فرديا،  اأو  تنظيميا  �سواء كان  الإداري،  املجال  اتخذ يف  قرار  كل 

مُيكن الطعن فيه اأمام الهيئة الق�سائية الإدارية املخت�سة.

+ الف�سل119 +

تثبت  اأن  اإىل  بريئا،  بارتكاب جرمية  متهم  اأو  فيه  يعترب كل م�ستبه 

اإدانته مبقرر ق�سائي، مكت�سب لقوة ال�سيء املق�سي به.

+ الف�سل120 +

لكل �سخ�س احلق يف حماكمة عادلة، ويف حكم ي�سدر داخل اأجل 

معقول.

حقوق الدفاع م�سمونة اأمام جميع املحاكم.

+ الف�سل121 +

ل  ملن  قانونا  عليها  املن�سو�س  احلالت  جمانيا يف  التقا�سي  يكون 

يتوفر على موارد كافية للتقا�سي.
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+ الف�سل122 +

يحق لكل من ت�رصر من خطاإ ق�سائي احل�سول على تعوي�س تتحمله 

الدولة.

+ الف�سل123 +

القانون  التي يقرر فيها  تكون اجلل�سات علنية ماعدا يف احلالت 

خالف ذلك.

+ الف�سل124 +

ت�سدر الأحكام وتنفذ با�سم امللك وطبقا للقانون.

+ الف�سل125 +

ال�رصوط  وفق  علنية،  جل�سة  يف  وت�سدر  معللة  الأحكام  تكون 

املن�سو�س عليها يف القانون.

+ الف�سل 126 +

يجب على اجلميع احرتام الأحكام النهائية ال�سادرة عن الق�ساء.

اأثناء  الالزمة  امل�ساعدة  تقدمي  العمومية  ال�سلطات  على  يجب 

امل�ساعدة  عليها  ويجب  بذلك،  اإليها  الأمر  �سدر  اإذا  املحاكمة، 

على تنفيذ الأحكام.

+ الف�سل 127 +

حُتدث املحاكم العادية واملتخ�س�سة مبقت�سى القانون.

ل ميكن اإحداث حماكم ا�ستثنائية.

+ الف�سل 128 +

وق�ساة  العامة  النيابة  ق�ساة  �سلطة  حتت  الق�سائية  ال�رصطة  تعمل 

ال�رصورية  والتحريات  بالأبحاث  يتعلق  ما  كل  يف  التحقيق، 

بخ�سو�س اجلرائم و�سبط مرتكبيها ولإثبات احلقيقة.

++ الباب الثامن ++

++ املحكمة الد�ستورية ++

+ الف�سل129 +

حُتدث حمكمة د�ستورية.

+ الف�سل 130 +

تتاألف املحكمة الد�ستورية من اثني ع�رص ع�سوا، يعينون ملدة ت�سع 

بينهم  من  امللك،  يعينهم  اأع�ساء  �ستة  للتجديد،  قابلة  غري  �سنوات 

ع�سو يقرتحه الأمني العام للمجل�س العلمي الأعلى، و�ستة اأع�ساء 

الآخر  الن�سف  وينتخب  النواب،  قبل جمل�س  من  ن�سفهم  ُينتخب 

من قبل جمل�س امل�ست�سارين من بني املرت�سحني الذين يقدمهم مكتب 

ثلثي  وباأغلبية  ال�رصي  بالقرتاع  الت�سويت  بعد  جمل�س،وذلك  كل 

الأع�ساء الذين يتاألف منهم كل جمل�س.

اإذا تعذر على املجل�سني اأو على اأحدهما انتخاب هوؤلء الأع�ساء، 

اخت�سا�ساتها،  املحكمة  متار�س  للتجديد،  القانوين  الأجل  داخل 

مل  الذين  الأع�ساء  فيه  ُيحت�سب  ل  ن�ساب  وفق  قراراتها،  وت�سدر 

يقع بعد انتخابهم.

املحكمة  اأع�ساء  من  فئة  كل  ثلث  جتديد  �سنوات  ثالث  كل  يتم 

الد�ستورية.

يعني امللك رئي�س املحكمة الد�ستورية من بني الأع�ساء الذين تتاألف 

منهم.

املتوفرة  ال�سخ�سيات  بني  من  الد�ستورية  املحكمة  اأع�ساء  يختار 

على تكوين عال يف جمال القانون، وعلى كفاءة ق�سائية اأو فقهية 

�سنة،  ع�رصة  خم�س  تفوق  ملدة  مهنتهم  مار�سوا  اإدارية،والذين  اأو 

وامل�سهود لهم بالتجرد والنزاهة.
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+ الف�سل 131 +

و�سريها  الد�ستورية  املحكمة  تنظيم  قواعد  تنظيمي  قانون  يحدد 

والإجراءات املتبعة اأمامها، وو�سعية اأع�سائها.

يحدد القانون التنظيمي اأي�سا املهام التي ل يجوز اجلمع بينها وبني 

احلرة،  باملهن  منها  يتعلق  ما  الد�ستورية، خا�سة  املحكمة  ع�سوية 

وطريقة اإجراء التجديدين الأولني لثلث اأع�سائها، وكيفيات تعيني 

اأو  القيام مبهامهم،  ا�ستحال عليهم  الذين  اأع�سائها،  من يحل حمل 

ا�ستقالوا اأو توفوا اأثناء مدة ع�سويتهم.

+ الف�سل132 +

بف�سول  اإليها  امل�سندة  الخت�سا�سات  الد�ستورية  املحكمة  متار�س 

اإىل ذلك  التنظيمية، وتبت بالإ�سافة  الد�ستور، وباأحكام القوانني 

يف �سحة انتخاب اأع�ساء الربملان وعمليات ال�ستفتاء.

حتال اإىل املحكمة الد�ستورية القوانني التنظيمية قبل اإ�سدار الأمر 

وجمل�س  النواب  جمل�س  من  لكل  الداخلية  والأنظمة  بتنفيذها، 

امل�ست�سارين قبل ال�رصوع يف تطبيقها لتبت يف مطابقتها للد�ستور.

جمل�س  ورئي�س  احلكومة،  رئي�س  من  لكل  للملك،وكذا  ميكن 

جمل�س  اأع�ساء  وُخم�س  امل�ست�سارين،  جمل�س  ورئي�س  النواب، 

امل�ست�سارين،اأن يحيلوا  اأع�ساء جمل�س  النواب، واأربعني ع�سوا من 

اأو  بتنفيذها،  الأمر  اإ�سدار  قبل  الدولية،  التفاقيات  اأو  القوانني 

لتبت يف مطابقتها  الد�ستورية،  املحكمة  اإىل  امل�سادقة عليها،  قبل 

للد�ستور.

تبت املحكمة الد�ستورية يف احلالت املن�سو�س عليها يف الفقرتني 

الثانية والثالثة من هذاالف�سل، داخل اأجل �سهر من تاريخ الإحالة. 

اأيام،  ثمانية  اإىل  ال�ستعجال  حالة  ُيخف�س يف  الأجل  هذا  اأن  غري 

بطلب من احلكومة.

توؤدي الإحالة اإىل املحكمة الد�ستورية يف هذه احلالت، اإىل وقف 

�رصيان اأجل اإ�سدار الأمر بالتنفيذ.

اأع�ساء  بانتخاب  املتعلقة  الطعون  يف  الد�ستورية  املحكمة  تبت 

تقدمي  اأجل  انق�ساء  تاريخ  من  ابتداء  �سنة،  اأجل  داخل  الربملان، 

قرار  مبوجب  الأجل  هذا  جتاوز  للمحكمة  اأن  اإليها.غري  الطعون 

اإليها، اأو ا�ستلزم  اإذا ا�ستوجب ذلك عدد الطعون املرفوعة  معلل، 

ذلك الطعن املقدم اإليها.

+ الف�سل 133 +

تخت�س املحكمة الد�ستورية بالنظر يف كل دفع متعلق بعدم د�ستورية 

قانون، اأثري اأثناء النظر يف ق�سية، وذلك اإذا دفع اأحد الأطراف باأن 

القانون، الذي �سيطبق يف النزاع، مي�س باحلقوق وباحلريات التي 

ي�سمنها الد�ستور.

يحدد قانون تنظيمي �رصوط واإجراءات تطبيق هذا الف�سل.

+ الف�سل 134 +

د�ستوريته  بعدم  الت�رصيح  مت  مقت�سى  بتنفيذ  الأمر  اإ�سدار  ميكن  ل 

وين�سخ  تطبيقه،  الد�ستور، ول  132 من هذا  الف�سل  اأ�سا�س  على 

كل مقت�سى مت الت�رصيح بعدم د�ستوريته على اأ�سا�س الف�سل 133من 

الد�ستورية يف  املحكمة  الذي حددته  التاريخ  من  الد�ستور،ابتداء 

قرارها.

الطعن،  اأي طريق من طرق  الد�ستورية  ل تقبل قرارات املحكمة 

وتلزم كل ال�سلطات العامة وجميع اجلهات الإدارية والق�سائية.

++ الباب التا�سع ++

++اجلهات واجلماعات الرتابية ++

+ الف�سل 135 +

والأقاليم  والعمالت  اجلهات  هي  للمملكة  الرتابية  اجلماعات 

واجلماعات.

اجلماعات الرتابية اأ�سخا�س معنوية، خا�سعة للقانون العام، وت�سري 

�سوؤونها بكيفية دميقراطية.

تنتخب جمال�س اجلهات واجلماعات بالقرتاع العام املبا�رص.

عند  حتل  اأن  وميكن  بالقانون،  اأخرى  ترابية  جماعة  كل  حتدث 

القت�ساء، حمل جماعة ترابية اأو اأكرث، من تلك املن�سو�س عليها يف 

الفقرة الأوىل من هذا الف�سل.
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+ الف�سل 136 +

احلر، وعلى  التدبري  مبادئ  على  والرتابي  اجلهوي  التنظيم  يرتكز 

تدبري  يف  املعنيني  ال�سكان  م�ساركة  ويوؤمن   ; والت�سامن  التعاون 

املندجمة  الب�رصية  التنمية  يف  م�ساهمتهم  من  والرفع  �سوؤونهم، 

وامل�ستدامة.

+ الف�سل 137 +

ال�سيا�سة  تفعيل  يف  الأخرى  الرتابية  واجلماعات  اجلهات  ت�ساهم 

العامة للدولة، ويف اإعداد ال�سيا�سات الرتابية، من خالل ممثليها يف 

جمل�س امل�ست�سارين.

+ الف�سل 138 +

الرتابية  اجلماعات  جمال�س  وروؤ�ساء  اجلهات،  جمال�س  روؤ�ساء  يقوم 

الأخرى، بتنفيذ مداولت هذه املجال�س ومقرراتها.

+ الف�سل 139 +

اآليات  الأخرى،  الرتابية  واجلماعات  اجلهات،  جمال�س  ت�سع 

ت�ساركية للحوار والت�ساور، لتي�سري م�ساهمة املواطنات واملواطنني 

واجلمعيات يف اإعداد برامج التنمية وتتبعها.

الهدف  للمواطنات واملواطنني واجلمعيات تقدمي عرائ�س،  مُيكن 

�سمن  اخت�سا�سه  يف  تدخل  نقطة  باإدراج  املجل�س  مطالبة  منها 

جدول اأعماله.

+ الف�سل 140 +

ذاتية  اخت�سا�سات  التفريع،  مبداإ  على  وبناء  الرتابية،  للجماعات 

واخت�سا�سات م�سرتكة مع الدولة واخت�سا�سات منقولة اإليها من 

هذه الأخرية.

جمالت  يف  الرتابيةالأخرى،  واجلماعات  اجلهات  تتوفر 

اخت�سا�ساتها، وداخل دائرتها الرتابية، على �سلطة تنظيمية ملمار�سة 

�سالحياتها.

+ الف�سل141 +

مالية  موارد  على  الأخرى،  الرتابية  واجلماعات  اجلهات  تتوفر 

ذاتية، وموارد مالية مر�سودة من قبل الدولة.

الرتابية  واجلماعات  اجلهات  اإىل  الدولة  تنقله  اخت�سا�س  كل 

الأخرى يكون مقرتنا بتحويل املوارد املطابقة له.

+ الف�سل142 +

ُيحدث لفرتة معينة ولفائدة اجلهات �سندوق للتاأهيل الجتماعي، 

يهدف اإىل �سد العجز يف جمالت التنمية الب�رصية، والبنيات التحتية 

الأ�سا�سية والتجهيزات.

التوزيع  بهدف  اجلهات،  بني  للت�سامن  �سندوق  اأي�سا  ُيحدث 

املتكافئ للموارد، ق�سد التقلي�س من التفاوتات بينها.

+ الف�سل143 +

ل يجوز لأي جماعة ترابية اأن متار�س و�سايتها على جماعة اأخرى.

اإ�رصاف رئي�س جمل�سها، مكانة ال�سدارة بالن�سبة  تتبواأ اجلهة، حتت 

التنمية  برامج  وتتبع  اإعداد  عمليات  يف  الأخرى،  للجماعات 

احرتام  نطاق  يف  الرتاب،  لإعداد  اجلهوية  والت�ساميم  اجلهوية، 

الخت�سا�سات الذاتية لهذه اجلماعات.

جماعات  عدة  تعاون  يتطلب  م�رصوع  باإجناز  الأمر  تعلق  كلما 

ترابية، فاإن هذه الأخرية تتفق على كيفيات تعاونها.

+ الف�سل 144 +

اأجل  بينها، من  فيما  تاأ�سي�س جمموعات  الرتابية  للجماعات  ميكن 

التعا�سد يف الربامج والو�سائل.

+ الف�سل145 +

ميثل ولة اجلهات وعمال الأقاليم والعمالت، ال�سلطة املركزية يف 

اجلماعات الرتابية.
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يعمل الولة والعمال، با�سم احلكومة، على تاأمني تطبيق القانون، 

ميار�سون  كما  ومقرراتها،  للحكومة  التنظيمية  الن�سو�س  وتنفيذ 

املراقبة الإدارية.

ي�ساعد الولة والعمال روؤ�ساء اجلماعات الرتابية، وخا�سة روؤ�ساء 

املجال�س اجلهوية، على تنفيذ املخططات والربامج التنموية.

يقوم الولة والعمال، حتت �سلطة الوزراء املعنيني، بتن�سيق اأن�سطة 

امل�سالح الالممركزة لالإدارة املركزية، وي�سهرون على ح�سن �سريها.

+ الف�سل146 +

حتدد بقانون تنظيمي ب�سفة خا�سة :

ل�سوؤونها  الأخرى  الرتابية  واجلماعات  اجلهات  تدبري  �رصوط   -

بكيفية دميقراطية، وعدد اأع�ساء جمال�سها، والقواعد املتعلقة باأهلية 

الرت�سيح، وحالت التنايف، وحالت منع اجلمع بني النتدابات، 

داخل  الن�ساء  متثيلية  حت�سني  واأحكام  النتخابي،  النظام  وكذا 

املجال�س املذكورة ;

- �رصوط تنفيذ روؤ�ساء جمال�س اجلهات وروؤ�ساء جمال�س اجلماعات 

الرتابية الأخرى ملداولت هذه املجال�س ومقرراتها، طبقا للف�سل 

; 138

- �رصوط تقدمي العرائ�س املن�سو�س عليها يف الف�سل 139، من قبل 

املواطنات واملواطنني واجلمعيات;

الرتابية  واجلماعات  اجلهات  لفائدة  الذاتية  الخت�سا�سات   -

الدولة  وبني  بينها  امل�سرتكة  والخت�سا�سات  الأخرى، 

والخت�سا�سات املنقولة اإليها من هذه الأخرية طبقا للف�سل 140;

- النظام املايل للجهات واجلماعات الرتابية الأخرى ;

الأخرى،  الرتابية  وللجماعات  للجهات  املالية  املوارد  م�سدر   -

املن�سو�س عليها يف الف�سل 141 ;

الجتماعي  التاأهيل  �سندوق  من  كل  ت�سيري  وكيفيات  موارد   -

و�سندوق الت�سامن بني اجلهات املن�سو�س عليها يف الف�سل 142 ;

الف�سل  يف  اإليها  امل�سار  املجموعات  تاأ�سي�س  وكيفيات  �رصوط   -

;144

اجلماعات،  بني  التعاون  تنمية  ت�سجيع  اإىل  الهادفة  املقت�سيات   -

وكذا الآليات الرامية اإىل �سمان تكييف تطور التنظيم الرتابي يف 

هذا الجتاه ;

وكذا  احلر،  التدبري  مبداإ  تطبيق  بح�سن  املتعلقة  احلكامة  -قواعد 

واإجراءات  الأعمال  وتقييم  والربامج  ال�سناديق  تدبري  مراقبة 

املحا�سبة.

++ الباب العا�رص ++

++ املجل�س الأعلى للح�سابات ++

+ الف�سل147 +

املجل�س الأعلى للح�سابات هو الهيئة العليا ملراقبة املالية العمومية 

باململكة،وي�سمن الد�ستور ا�ستقالله.

مبادئ  وحماية  تدعيم  مهمة  للح�سابات  الأعلى  املجل�س  ميار�س 

للدولة  واملحا�سبة،بالن�سبة  وال�سفافية  اجليدة  احلكامة  وقيم 

والأجهزة العمومية.

يتوىل املجل�س الأعلى للح�سابات ممار�سة املراقبة العليا على تنفيذ 

مبداخيل  املتعلقة  العمليات،  �سالمة  من  ويتحقق  املالية.  قوانني 

ويقيم  القانون،  مبقت�سى  ملراقبته  اخلا�سعة  الأجهزة  وم�ساريف 

كيفية تدبريها ل�سوؤونها، ويتخذ، عند القت�ساء، عقوبات عن كل 

اإخالل بالقواعد ال�سارية على العمليات املذكورة.

الت�رصيح  وتتبع  مراقبة  مهمة  للح�سابات  الأعلى  باملجل�س  ُتناط 

ال�سيا�سية،وفح�س  الأحزاب  ح�سابات  باملمتلكات،وتدقيق 

النفقات املتعلقة بالعمليات النتخابية.

+ الف�سل148 +

للربملان يف املجالت  للح�سابات م�ساعدته  الأعلى  يقدم املجل�س 

وال�ست�سارات  الأ�سئلة  عن  ;ويجيب  العامة  املالية  مبراقبة  املتعلقة 

املتعلقة  والتقييم  واملراقبة  الت�رصيع  يف  الربملان  بوظائف  املرتبطة 

باملالية العامة.
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يقدم املجل�س الأعلى للح�سابات م�ساعدته للهيئات الق�سائية.

يقدم املجل�س الأعلى للح�سابات م�ساعدته للحكومة، يف امليادين 

التي تدخل يف نطاق اخت�سا�ساته مبقت�سى القانون.

التقارير  فيها  مبا  اأعماله،  للح�سابات جميع  الأعلى  املجل�س  ين�رص 

اخلا�سة واملقررات الق�سائية.

يرفع املجل�س الأعلى للح�سابات للملك تقريرا �سنويا، يت�سمن بيانا 

عن جميع اأعماله، ويوجهه اأي�سا اإىل رئي�س احلكومة،واإىل رئي�سي 

جمل�سي الربملان، وين�رص باجلريدة الر�سمية للمملكة.

الأعلى  املجل�س  اأعمال  للمجل�س عر�سا عن  الأول  الرئي�س  ُيقدم 

للح�سابات اأمام الربملان، ويكون متبوعا مبناق�سة.

+ الف�سل149 +

اجلهات  ح�سابات  مراقبة  للح�سابات  اجلهوية  املجال�س  تتوىل 

بتدبري  قيامها  وكيفية  وهيئاتها،  الأخرى  الرتابية  واجلماعات 

�سوؤونها.

على  ال�سارية  بالقواعد  اإخالل  كل  القت�ساء،عن  عند  وتعاقب 

العمليات املذكورة.

+ الف�سل150 +

يحدد القانون اخت�سا�سات املجل�س الأعلى للح�سابات واملجال�س 

اجلهوية للح�سابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات ت�سيريها.

++ الباب احلادي ع�رص ++

++ املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي ++

+ الف�سل 151 +

يحدث جمل�س اقت�سادي واجتماعي وبيئي.

+الف�سل152 +

ي�ست�سريوا  اأن  امل�ست�سارين  وملجل�س  النواب  وملجل�س  للحكومة 

املجل�س القت�سادي والجتماعي والبيئي يف جميع الق�سايا، التي 

لها طابع اقت�سادي واجتماعي وبيئي.

يديل املجل�س براأيه يف التوجهات العامة لالقت�ساد الوطني والتنمية 

امل�ستدامة.

+ الف�سل 153 +

والجتماعي  القت�سادي  املجل�س  تاأليف  تنظيمي  قانون  يحدد 

والبيئي، وتنظيمه، و�سالحياته، وكيفيات ت�سيريه.

++ الباب الثاين ع�رص ++

++ احلكامة اجليدة ++

++ مبادئ عامة ++

+ الف�سل 154 +

املواطنات  بني  امل�ساواة  اأ�سا�س  على  العمومية  املرافق  تنظيم  يتم 

واملواطنني يف الولوج اإليها، والإن�ساف يف تغطية الرتاب الوطني، 

وال�ستمرارية يف اأداء اخلدمات.

واملحا�سبة  وال�سفافية  اجلودة  ملعايري  العمومية  املرافق  تخ�سع 

وامل�سوؤولية، وتخ�سع يف ت�سيريها للمبادئ والقيم الدميقراطية التي 

اأقرها الد�ستور.

+ الف�سل155 +

احرتام  ملبادئ  وفقا  وظائفهم،  العمومية  املرافق  اأعوان  ميار�س 

القانون واحلياد وال�سفافية والنزاهة وامل�سلحة العامة.

+ الف�سل156 +

واقرتاحاتهم  مرتفقيها،  مالحظات  العمومية  املرافق  تتلقى 

وتظلماتهم، وتوؤمن تتبعها.
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العمومية،  لالأموال  تدبريها  عن  احل�ساب  العمومية  املرافق  تقدم 

طبقا للقوانني اجلاري بها العمل، وتخ�سع يف هذا ال�ساأن للمراقبة 

والتقييم.

+ الف�سل157 +

املتعلقة  اجليدة  احلكامة  قواعد  العمومية  للمرافق  ميثاق  يحدد 

بت�سيري الإدارات العمومية واجلهات واجلماعات الرتابية والأجهزة 

العمومية.

+ الف�سل 158 +

م�سوؤولية  ميار�س  معينا،  اأو  كان  منتخبا  �سخ�س،  كل  على  يجب 

عمومية، اأن يقدم، طبقا للكيفيات املحددة يف القانون، ت�رصيحا 

كتابيا باملمتلكات والأ�سول التي يف حيازته، ب�سفة مبا�رصة اأو غري 

مبا�رصة، مبجرد ت�سلمه ملهامه، وخالل ممار�ستها وعند انتهائها.

+الف�سل 159 +

تكون الهيئات املكلفة باحلكامة اجليدة م�ستقلة ; وت�ستفيد من دعم 

اأجهزة الدولة ; وميكن للقانون اأن ُيحدث عند ال�رصورة، هيئات 

اأخرى لل�سبط واحلكامة اجليدة.

+ الف�سل 160 +

اإىل   161 الف�سل  يف  اإليها  امل�سار  والهيئات  املوؤ�س�سات  على 

الف�سل170 من هذا الد�ستور تقدمي تقرير عن اأعمالها، مرة واحدة 

يف ال�سنة على الأقل، الذي يكون مو�سوع مناق�سة من قبل الربملان.

-- موؤ�س�سات وهيئات حماية احلقوق واحلريات واحلكامة اجليدة 

والتنمية الب�رصية وامل�ستدامة والدميقراطية الت�ساركية.

--هيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها

+ الف�سل161 +

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان موؤ�س�سة وطنية تعددية وم�ستقلة، 

الإن�سان  حقوق  عن  بالدفاع  املتعلقة  الق�سايا  يف  النظر  تتوىل 

بها  والنهو�س  الكاملة،  ممار�ستها  واحلريات وحمايتها، وب�سمان 

اأفرادا  واملواطنني،  املواطنات  وحريات  وحقوق  كرامة  وب�سيانة 

وجماعات، وذلك يف نطاق احلر�س التام على احرتام املرجعيات 

الوطنية والكونية يف هذا املجال.

+ الف�سل 162 +

الدفاع عن  موؤ�س�سة وطنية م�ستقلة ومتخ�س�سة، مهمتها  الو�سيط 

احلقوق يف نطاق العالقات بني الإدارة واملرتفقني، والإ�سهام يف 

وقيم  والإن�ساف،  العدل  مبادئ  واإ�ساعة  القانون،  �سيادة  تر�سيخ 

العمومية  واملوؤ�س�سات  الإدارات  تدبري  يف  وال�سفافية  التخليق 

ال�سلطة  �سالحيات  متار�س  التي  والهيئات  الرتابية  واجلماعات 

العمومية.

+ الف�سل 163 +

اآرائه  اإبداء  املغربية باخلارج، على اخل�سو�س،  يتوىل جمل�س اجلالية 

املقيمني  املغاربة  متكن  التي  العمومية  ال�سيا�سات  توجهات  حول 

باخلارج من تاأمني احلفاظ على عالقات متينة مع هويتهم املغربية، 

التنمية  امل�ساهمة يف  وكذا  م�ساحلهم،  و�سيانة  و�سمان حقوقهم 

الب�رصية وامل�ستدامة يف وطنهم املغرب وتقدمه.

+ الف�سل 164 +

التمييز،  اأ�سكال  جميع  وحماربة  باملنا�سفة  املكلفة  الهياأة  ت�سهر 

املحدثة مبوجب الف�سل 19 اأعاله من هذا الد�ستور، ب�سفةخا�سة، 

الف�سل  على احرتام احلقوق واحلريات املن�سو�س عليها يف نف�س 

الوطني  للمجل�س  امل�سندة  الخت�سا�سات  مراعاة  مع  املذكور، 

حلقوق الإن�سان.
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++ هيئات احلكامة اجليدة والتقنني ++

+ الف�سل165 +

احرتام  على  ال�سهر  الب�رصي  ال�سمعي  لالت�سال  العليا  الهيئة  تتوىل 

يف  املعلومة  يف  واحلق  والفكر،  الراأي  لتيارات  التعددي  التعبري 

القيم احل�سارية  اإطار احرتام  الب�رصي، وذلك يف  ال�سمعي  امليدان 

الأ�سا�سية وقوانني اململكة.

+ الف�سل 166 +

مناف�سة حرة  تنظيم  اإطار  م�ستقلة، مكلفة يف  هيئة  املناف�سة  جمل�س 

وم�رصوعة ب�سمان ال�سفافية والإن�ساف يف العالقات القت�سادية، 

الأ�سواق،  يف  املناف�سة  و�سعية  و�سبط  حتليل  خالل  من  خا�سة 

ومراقبة املمار�سات املنافية لها واملمار�سات التجارية غري امل�رصوعة 

وعمليات الرتكيز القت�سادي والحتكار.

+ الف�سل167 +

الر�سوة وحماربتها، على  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  تتوىل 

اخل�سو�س، مهام املبادرة والتن�سيق والإ�رصاف و�سمان تتبع تنفيذ 

�سيا�سات حماربة الف�ساد، وتلقي ون�رص املعلومات يف هذا املجال، 

احلكامة  مبادئ  وتر�سيخ  العامة،  احلياة  تخليق  يف  وامل�ساهمة 

اجليدة، وثقافة املرفق العام، وقيم املواطنة امل�سوؤولة.

والدميقراطية  وامل�ستدامة  الب�رصية  بالتنمية  النهو�س  هيئات   ++

الت�ساركية ++

+ الف�سل 168 +

يحدث جمل�س اأعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي.

املجل�س هيئة ا�ست�سارية، مهمتها اإبداء الآراء حول كل ال�سيا�سات 

والبحث  والتكوين  التعليم  تهم  التي  الوطنية  والق�سايا  العمومية، 

العلمي، وكذا حول اأهداف املرافق العمومية املكلفة بهذه امليادين 

وت�سيريها. كما ي�ساهم يف تقييم ال�سيا�سات والربامج العمومية يف 

هذا املجال.

+ الف�سل169 +

مبوجب  والطفولة،املحدث  لالأ�رصة  ال�ست�ساري  املجل�س  يتوىل 

الأ�رصة  و�سعية  تتبع  تاأمني  الد�ستور،مهمة  هذا  من   32 الف�سل 

بهذه  املتعلقة  الوطنية  املخططات  حول  اآراء  واإبداء  والطفولة، 

يف  العمومية  ال�سيا�سة  حول  العمومي  النقا�س  وتن�سيط  امليادين، 

جمال الأ�رصة، و�سمان تتبع واإجناز الربامج الوطنية، املقدمة من قبل 

خمتلف القطاعات، والهياكل والأجهزة املخت�سة.

+ الف�سل 170 +

اجلمعوي،املحدث  والعمل  لل�سباب  ال�ست�ساري  املجل�س  يعترب 

ميادين  يف  ا�ست�سارية  الد�ستور،هيئة  هذا  من   33 الف�سل  مبوجب 

مكلف  وهو  اجلمعوية.  احلياة  بتطوير  والنهو�س  ال�سباب  حماية 

اقرتاحات  وتقدمي  امليادين،  هذه  تهم  التي  امل�سائل  وتتبع  بدرا�سة 

مبا�رصة  يهم  وثقايف،  واجتماعي  اقت�سادي  مو�سوع  كل  حول 

طاقاتهم  وتنمية  اجلمعوي،  والعمل  ال�سباب  باأو�ساع  النهو�س 

بروح  الوطنية،  احلياة  يف  النخراط  على  وحتفيزهم  الإبداعية، 

املواطنة امل�سوؤولة.

+ الف�سل171 +

ت�سيري  وقواعد  وتنظيم  و�سالحيات  تاأليف  بقوانني  يحدد 

اإىل   161 الف�سول  يف  عليها  املن�سو�س  والهيئات  املوؤ�س�سات 

170من هذا الد�ستور، وكذا حالت التنايف عند القت�ساء.

++ الباب الثالث ع�رص ++

++ مراجعة الد�ستور ++

+ الف�سل 172 +

للملك ولرئي�س احلكومة وملجل�س النواب وملجل�س امل�ست�سارين، 

حق اتخاذ املبادرة ق�سد مراجعة الد�ستور.

اتخذ  الذي  امل�رصوع  ال�ستفتاء،  على  مبا�رصة  يعر�س  اأن  للملك 

املبادرة ب�ساأنه.
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+ الف�سل 173 +

ل ت�سح املوافقة على مقرتح مراجعة الد�ستور الذي يتقدم به ع�سو 

ثلثي  اأغلبية  اإل بت�سويت  الربملان،  اأحد جمل�سي  اأع�ساء  اأكرث من  اأو 

الأع�ساء، الذين يتاألف منهم املجل�س.

اأغلبية  بنف�س  يوافق عليه  الذي  الآخر،  املجل�س  اإىل  املقرتح  ُيحال 

ثلثي الأع�ساء الذين يتاألف منهم.

املجل�س  على  احلكومة  رئي�س  به  يتقدم  الذي  املقرتح  ُيعر�س 

الوزاري، بعد التداول ب�ساأنه، يف جمل�س احلكومة.

+ الف�سل 174 +

ُتعر�س م�ساريع ومقرتحات مراجعة الد�ستور، مبقت�سى ظهري،على 

ال�سعب ق�سد ال�ستفتاء.

تكون املراجعة نهائية بعد اإقرارها بال�ستفتاء.

يعر�س  اأن  الد�ستورية،  املحكمة  رئي�س  ا�ست�سارة  بعد  للملك، 

بظهري، على الربملان، م�رصوع مراجعة بع�س مقت�سيات الد�ستور.

وي�سادق الربملان، املنعقد، با�ستدعاء من امللك، يف اجتماع م�سرتك 

ملجل�سيه، على م�رصوع هذه املراجعة، باأغلبية ثلثي الأع�ساء الذين 

يتكون منهم.

يحدد النظام الداخلي ملجل�س النواب كيفيات تطبيق هذا املقت�سى.

تراقب املحكمة الد�ستورية �سحة اإجراءات هذه املراجعة، وتعلن 

نتيجتها.

+ الف�سل 175 +

الإ�سالمي،  بالدين  املتعلقة  الأحكام  املراجعة  تتناول  اأن  ميكن  ل 

وباملكت�سبات  الدميقراطي،  وباختيارها  للدولة،  امللكي  وبالنظام 

هذا  يف  عليها  املن�سو�س  الأ�سا�سية  واحلقوق  احلريات  جمال  يف 

الد�ستور.

++ الباب الرابع ع�رص ++

 

++ ع�رصاأحكام انتقالية وختامية ++

+ الف�سل 176 +

هذا  يف  عليهما  املن�سو�س  الربملان،  جمل�سي  انتخاب  حني  اإىل 

الد�ستور، ي�ستمر املجل�سان القائمان حاليا يف ممار�سة �سالحياتهما، 

لتن�سيب  الالزمة  القوانني  باإقرار  اخل�سو�س،  وجه  على  ليقوما 

جمل�سي الربملان اجلديدين، وذلك دون اإخالل بالأحكام املن�سو�س 

عليها يف الف�سل 51 من الد�ستور.

+ الف�سل 177 +

ي�ستمر املجل�س الد�ستوري القائم حاليا يف ممار�سة �سالحياته، اإىل 

اأن يتم تن�سيب املحكمة الد�ستورية.

+ الف�سل 178 +

يتم  اأن  اإىل  للق�ساء يف ممار�سة �سالحياته،  الأعلى  املجل�س  ي�ستمر 

تن�سيب املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�سائية، املن�سو�س عليه يف هذا 

الد�ستور.

+ الف�سل 179 +

الباب  الن�سو�س املتعلقة باملوؤ�س�سات والهيئات املذكورة يف  تظل 

الثاين ع�رص من هذا الد�ستور، وكذا تلك املتعلقة باملجل�س القت�سادي 

حني  للتعليم،�ساريةاملفعول،اإىل  الأعلى  وباملجل�س  والجتماعي 

تعوي�سها،طبقا ملقت�سيات هذا الد�ستور.

+ الف�سل 180 +

مع مراعاة املقت�سيات النتقالية الواردة يف هذا الباب، ُين�سخ ن�س 

الد�ستور املراجع ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رصيف رقم 1.96.157، 

املوؤرخ23 من جمادى الأوىل 1417 )07 اأكتوبر 1996(.



 

 

 

 

 

 

 )�*غ(ا'%�&��ء ا"�%�$ري ا"! ��  و�� ����� ا������� ����ة �� إ��ر ا�	�اد ���اء


	-ا����ط ��� ��  أ��� وز�� ا��ا���� أ�� �� و� .ا�$����1 (���ة /. إ,�ر ا*��اد *(�اء ا)%$'$�ء ا��%$#ري ا� �

����#ا
? ا)�$����1 أن ���دروا إ�= %>;  وأه�ب وز�� ا��ا����، /. �8غ، �2 �� ا���4��ت وا���4��� ا� ���23


��B ا����2ة A �A@��; ا��3��ت ا*دار�����  C��#ع � � /. ذ�A#� D. ا�3%G�4ه�، ,��� أ��م ا@% ��A �A ��ا����

�IGوا.  

 

  3�456 آ��� �� 1�ر�0 ا"��!$/�ا��� ��"!.�ب: ا"�%�$ر ا"+���

�� �MAوع ا��%$#ر ا����2 ا�Lي %��Kض -ا����ط$K�  ا���� K4A�'� د� ��ا,�� آ���= ا)%$'$�ء /. /��? �#��#ز ا� �

 �B�4,ا#A �A�4 �@�اA�Oا� �P��<ح ا��و�� ا��R �4ء� S��@� ./ �T#�3A ��U �4�/. ��ر�W ا��� #�Tا,�� ��� �Vب، و�

�B��3%XA ار��وا%$.  

  

 **���� �  د%�$ر 86 ��

A ��U .رآ�M� =K3A ة� Z ���2وع ا��%$#ر ا��MA ء�) ��� �I8Rب، �@�س إ�V ��� ��,ا�T# ا��� Wق /. ��ر�#�3

/B# �@�س، إ�/� ا�= ا� ��دئ . %��%�� و��K $2A آ���ا � � ���K2 د%$#ر ا� #ا,� وا� �Mرآ� وا�>@��A ا���2ة

 ��#B2ا���2ة وا� �A�@<ا� ،��%�%G#ق وا�>���ت ا�ا�> ./ �P $� ��%�%أ ^
اa�3�� ��%�%G و�8Z ،�B �`4ث رآ�

  .��Aا� $�

�Zا�I �PآGروح ا��%���� ا �A �234� �2دةAاز�� و#$Aو ���4%$A �%�4ا�= ه bوع ا%$�4د�M ا ا�Lه ^� � �A �Kو� .

 � O$و� 	�Tب د#�%c� d�R ،�@<A e4� 	�K$� �AG�/180 C<� CK ) ،8f/ 14 ��#T �)�� ���� و�$�fرb د�

� (^ءا ) �$2^أ �A ا��%$#رP � ،ن# O وا/�� ا�.  

  =%9 ا">$�� ا"!.���� ا"!��4دة وا"!�&�;� 9��:1 ** 

 �B��I#� �P�M$A ذات %��دة ��A8%ب دو�� إ�V وع ا��%$#ر ا����2 أن ا��MA آ�X� ،����V ا� ��#Bص ا�#f1�/

 � ا� 2 #�� ا��و��� �����= أن ا)%8م د�� ا��و�� ا�$. �A ���I �� 2�� � O �ر%� . ا�$�ا��� و/� e4و�

�
� ا�����4، و�KMا� ����Kا� �B$�#ه C1%روا/�ه� ا�$. ر �A � $3 ا�$4#ع ا� =�� �B��I#� ����V ا� �AGا S��@� =�



 

 

 

 

 

�h ا�KM; ا� ��V. -وا�AGز���V وا�>����3 وا�f>�او�� M� =������ وا� $#%���، وآLا K��3 وا����Gوا ���ا)/��

i�$1A ��� ا�$'�ه� �  .  ا�>�Oرات ا)������3��� ا)�'$�ح وا)�$�ال وا�A�3$? وا�>#ار �A أ(

� ا� �Mوع ا����2 ا�$�ا/� د%$#ر�� �>�#ق ا� #ا,��4 ا� �� �� ����1رج، � � /. ذ�D ا�>	 /. ا)�$�1ب @M� Dإ�= ذ�

 �3%X �1رج آ��� ����V ا�����2 ا� S�2A د%$�ة �A �R�� ،.�RGم ���ه� ا��و/. ا� �3ه � /. �4 �� و� ����P $وا�

��= ��fA? هbL ا���2 �B3���.  

  1+��� ا"�4�/� ا"A.$ي ا"$��5 �� إ��ر ا"��4د�� ا"!@?و"� وا'�&��ح ** 

��ر $�� ا�B4#ض ��B، وا
��= و%� e�f4$ر% �� وا� �Vآ� ����Kا� �Vا�� ���@A W�%�� �� ،ي#Vا�� ��Kfا� =��

 �B)�Aن �4`� . �>�د آ�'��ت اد#��T =�� ���I(ا �A ����Kا� ;��) =ر% �� ا� �V� ��Vز��A(و/. ا ���K$ا� ./

 �A�Kت ذات ا)و�#�� /. ا�>��ة ا���  .ا����

 �B� ض#B4ت ا�#,��4 وا��% �� وا��Vا�� =����� وA$�4%�� ��وم ا�>'�ظ �/ ��/��Zو ��#V� �%��% ا����2 �@�س e4��/

4��� ا�$. �$�? ا)�'$�ح وا)��1اط /. 2A$ � ا� �K/�، و���A �R �8ل إ�Iاث )Gت ا�Vا�� ��K� ��2Mو� S�2A

����V ا� �/��Pت وا��V�� =��  .أ

  د%�$ر �:�س ا"�E�D ���%��� �6 ��6 86 ا"!��دئ وا" �B ا"��! �ا���** 

�h ا�  �@� �$�%��� $A���A �A ا� ��دئ M� ���2وع ا��%$#ر ا��MA ا,.، �@�س���4ء ا��� ���= ا� 3$#ى ��%�W ا�

��دل وh�I �A�O$A ا���3دة /. �� وا���� ا��� ��ا,�� آ��1ر ) ر(�A ��/ �K أ(� ��4ء دو�� � $2A#ن و���وا� 	ا�> 

�B��P A ��%ا)%$'$�ء و�#ا 	��, �� �B%ا�$. � �ر �A(ا .  

 �� �Aن وA$#ازن ��a�3 و��= % # ا��%$#ر ا�Lي �O1� �� آf/ =��و/. هLا ا���3ق، ��MA e4وع ا��%$#ر 

. ا�= ا���K /. د%$#ر�� ا��#ا���ا�a�3 ��ون ا%$�4Pء A� اA@���� �2#ء أي A#ا,� �� أه��� ا���$ .  

�� إرادة ا�AG، و��= �3Aواة ( �� ا� #ا,�4ت وا� #ا,��4  = %Gا ���K$ي ه# ا�L#ن، ا����ا� # % =�� e4� � آ

�A�Aأ . �n��و�Xآ� ا� �Mوع ��= ا�$�1ب �P A. ا�KM; دا�� ا�o�Bت ا� 1$4�� ا�#,��4 وا�$�ا��� ��)T$�اع ا��Kم ا� 

#@� �@Mو� ��� aأ ا�����A =����� وا�$ ����P ا��� ��ا,��، و�Mأ%�س ا� �/�'Mوا� �B�^4ن /�� ا)�$���1ت ا�>�ة ا�

��  .A �ر%� ا� X3و���ت وا� >�%

 � BA 8�#<� ?�$و� �A��$ ا� ��#B2آ^�� وا��A8ا� =����= ا�$ �د �4`�� ��ا�. ���@^  �Oوع أ��M ا� e4و�

� /. ا�>	 /. ا� ��درة ��R�f$�8ت �A ا� �آ^ ا�= ا��B2ت P $� ة�n��و��= ���pت (���ة ���� ��ا,�� ا� 



 

 

 

 

 

ا�$��K��M � � �$�? �� #ا,�4ت وا� #ا,��4 ا�>	 /. ����� A��I�$ت /. ا� �2ل ا�$K��M.، و��ا
q ا�= ا��3��ت 

  .ا���A# K %#اء ��= ا� 3$#ى ا�#,4. أو ا�B2#ي

  � ��"!���� وا��!�	�� �H�م د%�$ري ���� �:�س A6:�� د%�$ر�� د�! �ا��** 

�Xآ� ا� �Mوع ��= �@��S ا� �@�� ا� #ا,�4 ا��4A�O ����1رات ا�Ar� ��%�%G وا�$. �$#�= �BAم ا���3دة وا�$>@�� 

 ./ D� ا� �n8ل �>��� %� ر� �A Dوذ� = %G18ا S�2A �%�
 %�4 إ%#ة �@� ا� #ا,��4 ا� �Vر�� و��#1� ر

A ا� >@ � ا��%$#ر�� S�
�� ���R#ا� e�f4$8ل ا�� �A اLوآ ،S�2 ا ا�Lه ��#O� �A �A#@<ا� S�
� � @�� ر

�f1M� ;)ا�#ا ��T#$ام وا��$I(ا =����= أن e1n ا� �A�I DB$4� ( D$� و.  

 ��4AX �� ا��Aأ �$'f� D� ت ا���I8R ��� وع ا��%$#ر � ��^ا�MA ة (آ � �@�سc�Bا� =��Gا . �Kا� S�2 ا� S�
ر

  .و��� f� ����I8R'$� ر
�S ا��و��) ر /$�وى ر% ��ا�#��Iة ا� Xه�� )�Rا

 ،���K/ ��L�'4� ���% �B3�
�� ��� �ن 4A$1; و��#1� ر �A#@<ق ا��P���أ ا�A ���2ا� e4س ا��@� Dا�= ذ� �/�إ

��= ا��#ا���،  C�#f$وا� ��K��M$ا� ��ر%� ا��3� A � M� �K%ت وا��I8R ذات ��#T �3%XA ن� ���� �A ا�K2و�

 ��Tا�Aو�A�Kا���3%�ت ا� ����و� �A#@<ا� .  

  1$ازن �6ن "�K*LA�ت ��8 ا"��4��E وا"�I�&5ي ** 

 �/�Vا� bLه �I �A#@<ا� S�
إن ا�>@#�A و/�� � �Mوع ا��%$#ر ا�X3A ���2و�� أ�Aم S�2A ا�4#اب ��U أ�� � @� ��

  .� �$�A =O%#م �Rدر �� S�2A وزاري 

 .3�2A �I ��I8R ،�� �@<� ���3آ ،D� 3. و���
ا���� �ن أو أ�Iه � /�a وذ��K� D ا%$�Mرة ر
�S ا�>@#�A ور

  . 3�2A. ا���� �ن ور
�S ا� S�2 ا��%$#ري

�� ��� �B���
�� 3A$��� و/�� �� ����K ا� $�Kرف �OT ���% S��@� =��  .آ � ��MA e4وع ا��%$#ر ا����2 

  "��P�6�ق A" � � K; $ق وا";���ت ا=%�%�� B+@56 �6 ا"!����4 ا"�و** 

�L آ� أn@�ل ا�$ ��^ �3�; ا�S42 أو ا��#ن أو ا���� أو ا�P��/� أو � =����= ��KR ا�>�#ق وا�>���ت، �Xآ� ا� �Mوع 

�T��� ا)($ ��. أو ا*��T . أو �3�; ا���V أو ا*RGا . �B��� CTد�R � ا��و��� آ 	�Zر ا� #ا��$���= ا e4و�

  �@� وه#�$�B ا�#,��4، أ% = �A ا����#ن ا�#,4.، و��= ا�B4#ض ا�  �@�، و/. ���ق أI@�م ا��%$#ر وT#ا��� ا�

 �A8% .//. ا�>��ة و 	ا�> � M� �A��$ ا,�� ا��T# ت ا����K $2 3$#ى ا�A ./ #ق وا�>���ت�ا�> �A �A#`4 �

 ا�1nGص وا�  $�@�ت و����2 ا�$�LK; وآ� ا��1و�Tت ا��32 � وا�  �2B4 �>�#ق ا)��3ن و�@���4��T S ا���اءة



 

 

 

 

 

 �R�1ا�>��ة ا� ��� Iل وا�>�ا%� ا�4`��� و��$�وا�>	 /. ا� >�آ � ا��Kد�� و �ن ا�>�#ق ا�2A ./ ��%�%Gل ا)

�A#�K ل ا�= ا�#R#/. ا� 	وا�> �/�<fا� ���Iو ���K$ت ا�'@� وا��أي وا����Iو �B�@n آ�ن � BA ت(�f�(وا .  

  . . وا���K 2ت وا)�$ �ء ا�4���. وا���3%.و�e4 ا��%$#ر ��= ���I ا)($ �ع وا�$2 � وا�$`�ه� ا��3

و�$O � أ�A �O���O$ت �$#%�� ا�>�#ق ا)�f$Tد�� وا)($ ���� وا����B4A ،��v ا�>	 /. ا�8K(�ت ا�����، وا�> ��� 

 � Kو/. ا� 	
ا)($ ���� وا�$V��� ا�f>��، وا�>	 /. ����� ���B% ���f ا�#�#ج وذات )#دة، وا�>	 /. %@� (


i ا���A# K، و/. ���v %�� � و�4 �� ود�� ا��3�w#/. و�#ج ا� 	ا�> �� 8O/ ،ا ا� �2لLه ./ ��A# Kت ا���

�A3$�اA.  

  6��دئ /$�� �� 6+�ل ��A�1 ا";��ة ا"4��6 ** 

��دئ �2A ./ ��#Tل ���1	 ا�>��ة ا��A�K ودو�� ا�>	 ا)�f$Tدي A =�� e�f4$ا��%$#ر ا� � O$� ،أ��ى �B) �A

��دئ ا��
��f$T8� ��3د ا)($ ��. ��3#ق و�A �8ل ا�>	 /. ا� �@��، و���I ا� ��و�� �A �8ل ��%�W ا� 

وا� �3/�4 ا�>�ة، و�I �4A)ت ��4زع ا� ��f?، وآLا ا%$8Vل ا���3$��ت ا� S/�4$��� ��1 ا�4^��، وا�  �ر%�ت 

  .ا� ��1'� � ��دئ ا� �3/�4 ا�>�ة وا� �Mو�� /. ا��T8Kت ا)�f$Tد��

��= ذ��MA e4� ،Dوع ا��%$#ر ا����2 ��= إ(�اءات �A ��#T أ(� ا�M'�/�� وA>�ر�� ا��n#ة، �e1�$ /. و�8وة 

 ��Zc$ة ورواج ا�#nو����2 ا�� ��A# Kت ا���'fوا� 	�4د�f�2ل ����� ا�A ./ ل ا)�>�ا/�ت�@n���2 آ�/� أ�

  .وا)A$��ز

�� �$���V ا)�$ �ء ا���3%. أو ����V ا�'��	 آ � ��MA e4وع ا��%$#ر ��= �I�� �4Aل ا���� ����� %#اء ���34

���� ���  .أوا� 2 #�� ا���� ����، إ�= c� ;��),�� ا(%$'�دة �A ا�>���f ا�

 �/#$$% h�I �B4A ���T#ة وا�#nر�� ا���<Aة ا�#,��4 ��4^اه� وc�Bا� �3/�4، وا� S�2A �Oوع أ��M ا ا�Lو��%$� ه

�  . ه���ن ا�v�B$�ن ��= ���pت ��$��

  ���S 9$ة ����ة �� 6+�ل R�R41 و���4 وK $ق ا"5@�ء 1:** 

�LBا ا�f1#ص، �� �@��S ��#ة (���ة /. �2Aل �K^�^ و��K وI�#ق ا��34ء، وذ��A D �8ل ا� �3واة ��� 

 ،.v��ا��(� وا�ٍ �أة /. ا�>�#ق وا�>���ت ذات ا����� ا� ��. وا���3%. وا)�f$Tدي وا)($ ��. وا�P��/. وا�

��= �>��	 ا� �3واة ��� ا��(�ل وا��34ء) ريد%$#(وا�$^ام  � K��� ����V و�� ا����.  

  



 

 

 

 

 

 i
�w#�2ل ا�#�#ج ا�= ا�A ./ ة ا��34ء�
آ � �#�) اA@���� ا��1ذ، �A �8ل ا����#ن، ��ا��� �� �^ ا��2�(. �'�

�8وة ��= إ�Iاث ه��v �� �3واة وA>�ر�� آ�/� أn@�ل ا�$ ��^ ،��  . ا� 1$4

  و�� د%�$ري �6 �م "&A�	8�A �� 6+�ل ا"��! �ا���، و"E!A�رآ� و"A;:��6 ا"+��ة** 

�^ز �MAوع ا��%$#ر ا��ور ا� �آ^ي �Ir^اب ا�A ./ ��%��3 �ر%� ا��� ��ا,�� �A �8ل ا�  �ر%� ا)�����1$ 

  .وا� �Mرآ� /. A^او�� ا��3�� ��= أ%�س ا�$�Kد�� وا�$�4وب ا��� ��ا,.

��= ا� �Mرآ� /. ا�>��ة ا���3%�� و����� ا�cMن آ � ��3ه� /. ا� �BK�2M� اLا���3%�� �� #ا,��4، وآ �vM4$وا� ��,c$

  .ا��Kم

��دئ ا��� ��ا,��، آ �  � �����A اب ا���3%�� و����3ه� �2; أن �@#ن^IGوع ا��%$#ر أن �4`�� ا�MA ���Zآ� وXو�

� أي I^ب %��%. أو �#�T'� إ) �I �@ � ( أ�� =��
.��Mد �OT ر��A =O$� .  

  ا	��اف ا"�%�$ر �$�� وK $ق S��U ��"!4�ر�� وR�R41 دور ا"5 ���ت ** 

��= 3A$#ى  ���= 3A$#ى ا� 4���، � a�/ S�� b^� � ،�إن ا�$�اف ا��%$#ر �#� وI�#ق ���K ��� �Rر

�4#اب وا�#�#ج ا� if4 ا��A ،���K �8ل إ�Tار I��B /. ر
�%�، � #(; ا����#ن، ا��42 ا� @�'� ���$S�2 � ���M ا

�8م ا�A# K. وا)%$'�دة �A ا�$ #�� ا�A# K. وا� �Mرآ� ا�'3A ./ ���K��ة ا�$�A ���M �8ل اT$�ا�Iت y�

	
�� ا�>@#�A و�� �42�f. ا�>��Tا�A ./ ���K'رآ� ا��M ا ا�L#ا���، وآ�ا�.  

��� وأ��O /. ا� �2ل ا��A .%��3 آ � �K^ز �MAوع ا��%$#ر دور ا�4����ت آ'���� /. �2Aل ا��� #�Tا,�� ا)� $)

  .�8ل ا%$ �ار OI#ره� � S�2 ا� �M$3ر��

  أدوار ��	�A �� ا"��!$/�ا��� ا"�E�رآ��.. ا"!+�!� ا"!��� وا"!H5!�ت ��W ا";:��6$** 

��� �MAوع ا��%$#ر �#� ودور ا� 2$ � ا� ��. وا� 4` �ت ��U ا�>@#��A آc,�اف /���� /. ا��� #�Tا,�� 

  .��، %#اء ��= ا� 3$#ى ا�#,4. أو ا� >�. أو ا�2 ��.ا�$�Mرآ

� ا*�8م /. ��%�W ا��� #�Tا,�� وI�#ق و���Iت 
و�Xآ� �MAوع ا��%$#ر ا����2 ��= دور وA@��� و%�

 �/�<fع ا����ا,. ��T# ��4 ا����8م، وا�$4`�� وا�$� �ن ���I ا�f>�/� وا�>	 /. ا* =�� e4� ا� #ا,��4، إذ

� ا*�8م ا�C � h�I ،��A# K د%$�ة ا�c�Bة ا��f�8� ���Kل ا�K 3. وا)��fل ا�3 
K. ا���fي � � /. ذ�D و%�

  . ا���fي

  



 

 

 

 

 

 �A ،�Aا� 3$�ا ���M�آ � �>�ث � #(; ا��%$#ر ا��O/ ���2ءات (���ة ���� #�Tا,�� ا�$�Mرآ�� و��B4#ض ���$4 �� ا�

 � ،. �Kا� h<���= ��$���� وا�$@#�� وا�Gا S�2 ا� ���T ا���3%�ت �� /. إ��اء اzراء I#ل آP $� ��%�%أ � B

. �Kا� h<�  .ا���A# K، وا�����O ا�#,��4 ا�$. ��B ا�$���K وا�$@#�� وا�

�� و��K اG%�ة وا��'#��، وإ��اء pراء I#ل $� ��Ac� � B � ،��#'�ة وا��%r� ري�M$%(ا S�2 آ � �>�ث ا�

  .  و�a�M4 ا�4��ش ا�I .A# K#ل ا���3%� ا��2A ./ ��A# Kل اG%�ةا� 1���ت ا�#,��4 ا� $�K�� �bLB ا� ��د��،

� ذات 
� ا�K 2#ي، ا�Lي %�$@�i � #(; ا��%$#ر ��را%� و�$�� ا� �3 Kب وا���M�� ري�M$%(ا S�2 و�>�ث ا�

��ب Mع ا�����nة ا�B4#ض �cوA �B� ،./��Zو .�#ع ا�f$Tدي وا($ �#A �ا���f، و����� اT$�ا�Iت I#ل آ

 Kا� #ا,�4 وا� �A ا)��1اط /. ا�>��ة ا�#,��4، ��وح =��� ا�K 2#ي، و��B��T�, �� 4 ا*��ا���، و�>'�^ه� 

  .ا� X3و��

  %56 ��I�&51 ��A�P � 	8 أAW��� ��"!���� � $ده� ر��K 9:$�6 8�46 86 ا";Rب ا"Iي ���Lر ا'������ت** 

 ،.���I S�
�? ��>@#�MA ;)# � ،�Aوع ا��%$#ر ا����2، رRا�>^ب وأ �A D� ا� ��T �A ��K� ،(وز��ا أو Sو��

��K��M$ر ا)�$���1ت ا��f$� يLا� . �A �B� �� ا�>@#h�I ،.A ��#م ا�#زارء ��� �Bم ا� '# Kا� 	#د و�34�وه# �

�A#@<ا� S�
� ر�T .ا�4#اب S�2A ��Z �%�%أ =��  .آ � أ�� �L'4 ا�����A| ا�>@#A. ا�Lي ��ل 

��= ا*دارة وا� X%�3ت ا���A# K � � /. ذ��P A D# ا��و�� ��= و��
�S ا�>@#��I8R �A ا* .�K'اف ا��n

وه# ���K �8ل ا�K��د S�2A ا�>@#A�% �A. ا� #w'�� ا� �����، � � /��B ا�@$�ب ا�A�K#ن . ا� 3$#ى ا��A8آ^ي

ا����2 و�Iه� �$� وا� ���ون ا� �آ^�#ن ��#زارات، ورؤ%�ء ا��KA�2ت، ذ�D أن �qK ا� R�4; ذات ا�����K ا)%$�

.4K ا�#ز�� ا� �A درة��  . ا�$�B�/ ���K �8ل S�2A ا�#زراء، ��T$�اح �A ر
�S ا�>@#�A و� 

 e1� �A ./ ،��A# Kا� �'�w#�� ���Kا� ;R�4 ا� ./ ���K$��� ���K$ ا� ��و%�>�د ��T#ن �4`� . ا� ��دئ وا��#ا

  . ا)�$�fص، وا�M'�/�� و�@�/X ا�'�ص

  @?و"� أ6�م 9A+6 ا"5$ابK:$�6 �6]��56 و6** 

و�� ��I8R �<4Aت ���R . وC � �T د%$�ة S�2A ا�>@#�A و�K^�^ ا�$���R�f، /. ا��23م S�2A �A ا�#زراء

�� ا��3��  8O/ ���� ا��� ا�#T �ر��MAن، و� ����� �B ���� ��T ا���#T �ر��MAو �����B ا���3%�ت ا���A# K وا����

  .ا�$4`� �� وا�$�4��Kت

� C<4A � آ �Bا�#زراء، و� S�2A =�� �B$��Iإ ��T ص#fو� ���OT ./ ت ��او����R�f$ا� �A#@<ا� S�2 

  .ا�$#(�Bت ا)%$�ا����2 ���3%� ا��و��، وا�$#(�Bت ا��M � �A�Kوع ��T#ن ا� ����



 

 

 

 

 

  ��"!�ن �A@� 8�@A+6 86�ت R46زة واL�S�U�ت �4%$6* 

�2A �A ��� ��� ���2وع ا��%$#ر ا��MA �O� ،ص#f1ا ا�LB� و�@�س ،�K%#A ت�R�f$زة وا�^KA ت����3 ��3

 ����� �A b�Iو�� � @��4 و ،���M$ة ا���3A ./ �f'1#��� ا�@� � ا�� �� h�I ا�4#اب S�2A ���@A # % ا ا�4`�مLه

���T��� S $�A.  

��Oء Gا �A �Tد أ�K� ر���M$3 ا� S�2A ?�Rوأ) �A90 =إ� �TGا =�� 120 �PآGا =���O#ا  ( C � ت��و��3 ،

���Vnأ ��% ./ ��  . إ��دة �c,��ه�، �A أ(� %8%� أآ�P و/����� أآ

� /�� ا�2 ���ت ا�$�ا��� P � يLر��، ا��M$3 ا� S�2 � وع ا��%$#ر�MA ?4Aأ� �س(و �Z8Z ( 4` �تAت و����وا�4

 � K�3ن(أر��ب ا� �( ������T#ن ا�(، دورا أآ�P أه �� /. �2Aل ا�2 ���ت ا�$�ا���، وا�����O ا)($ �VM (

  .وا� �ا(�Kت ا��%$#ر��

 �A إ�= أز�� �B�/ ���M$��� ن� ���و�B) �A أ��ى، ��MA eوع ا��%$#ر ا����2 ��= �#%�� ا� �2)ت ا�$. ��#م ا�

50���� A �ر%� ا�>�#ق وا�>���ت، وI�4A i�$1A. ا�>��ة ا� ���� وا)�f$Tد�� وا)($ � M� ،(�2A .  

� ��2 آ � �'q ا��f4ب ا����#�. ا� ��#ب �$'�@Mو� ،���Tا�� S $�A ����� Dذ� ./ � � ���� ����� ا�Tت ا� �ا���p ��K

 =�� ?�4
��، /4A 8O� ا�$��Iل وا�$cآ�� ا�#اP$%دورة ا �����= ا� >@ � ا��%$#ر��، و,�;  ���I*وا ،.f�$ا�

  . وا(; ا���� ����� ��� �Mرآ� /. أ�Vnل ا���� �ن و����2

 **�A% \"ء إ�" ]�ء ��ا'ر1  �A �@6 �  

وار��= �MAوع ا��%$#ر ا���� ���2��Oء إ�= %��� 3A$���، �$@#ن /. ���A ا�> ��� ا�'���K ��>�#ق و �ن اI$�ام 

 �B3� ،���3ا� bL�2 ا�^او�� /. هI ،D� ي �$�أ%� ا�Lا� ��
�O�ا� ���3�� =���? ا� S�2 ا)Rأ h�I ،#ا����ا�

��= اI$�ام ا�O ���ت ا�  �I#4 ��(�ل ا�� �Rء���O.  


�� إ�= �O�ا� ���3�� =��و(�ء ا��%$#ر ا�c� ���2ر�� A �^ات أ%�%�� ه. إ%�4د f4A; ا��
�S ا� 4$�ب �� S�2 ا)

� B� �B� د#BMA �K %ت ذات آ'�ءة و��f1n � M$� �$��@M� ��%#ل، و��Kض وز�� ا�#� q�4ا� � @<A S�
آ � . ر

��، و����� و��K ا���Oء �� ��I8R �<4Aت �O4� ،�K%#Aف إ�= ��D ا�$. ��B ا� �3Tة، وا� �ا�O��� .4B ر ا�

8$
 � A� أ��اده� A ت��� � ����P ا��34ء ا���K) �� 8O/ ،ا ا� �2لLت /. ه��R#$ا� �U��Rو ،.
�O�وا�4`�م ا�

.
�O�ا��32 ا� � .  



 

 

 

 

 

� ا%$���K� ،���8ا @� � Kا� ��� أ�� أوا�A أو و�MA ?4Aوع ا��%$#ر ا����2  ���ت أ%�%�� �� ��#T��Oة �A أ(

 D�L� ��� ��$���B، أن �1�KA �$��8�$%ض رأى أن ا�T ����K �ت و/. c4Aى �� أي h�I ،aV أو(; ��= آ

��
�O�ا� ���3�� =��  . ا� S�2 ا)

 ��4BA c�� �@M� ���8 وا�4^اه��ا)%$ ./ ����� ا���. �#ا(�T �A إ�8ل �و��MA e4وع ا��%$#ر ا����2 ��= أن آ

����= ا���. �@�'�� ��T ��U#���(�3 �، و ��Zc$ول ا��<� e1n ��� آT�KA = .  

  K���6 ا"�%�$ر.. ا"!;:!� ا"�%�$ر��** 

��= ا�f1#ص  �B� ���2ات� �A ،ا��%$#ر ��A�I ا� >@ � ا��%$#ر�� ��ور ���O� ،���2وع ا��%$#ر ا��MA ./و


�B وإA@���� د/� ا� $���� ��Kم د%$#ر�� ��T#ن�O�، أ��Z أ�4Zء ا���OT ./ �`4، وذ�D إذا د/� أ��, �I�� ����K أ

  .اG,�اف �cن ا����#ن ا�Lي %���	 /. ا�4^اع � S ���>�#ق و���>���ت ا�$. ��B4 O ا��%$#ر

**86]" \A	=9 اA+!"د.. ا*�A" ر���وا"� �ASت ا=86 ا"�ا�ور�� �� ا%��ا�1+��E1 �^ه�  

=�� إ�Iاث S�2A أ��= ��Ar، ��أ%� ا� �f� ،D'$� ه��v و�e4 ا� �Mوع ا����2 ���%$#ر، �B) �A أ��ى، 

 �3%cA =�� �Oأ� �B3ت، وا��AزGت ا(�I 8د، و��������$�Mور �cMن ا%$�ا����2ت ا�AG ا��ا��. وا��1ر(. ��

#ا�a ا�>@��A ا��4AG ا���2ة.  

  إ�Kى ا"!@�+�ات ا":��ى �� �E6وع ا"�%�$ر .. ا"+>$�� ا"!� ��6** 

B2د%$�ة ا� �@Mوع ا��%$#رو��MA �B� ى ا�$. (�ء��/ #ازاة A� إ��دة �4`�� . #�� ا� $���A، إ�Iى ا� 3$�2ات ا�@

� �># إ��دة �4`�� د� ��ا,. ��R�f$�8ت ��� ��ا�a�3 ��� ا� X%�3ت ا��%$#ر��، �'$? �MAوع ا��%$#ر ا����2 ا�3

��دئ �#(�B2�� ��B#�� ا� ����V، وه. ��= اA W�%�� �A ،ت�B2ة ا�$�ا��� وا�$#ازن ا��و�� وا��I#ا�.، ا�#$�

 bLB� ��L�'4$ت ا��R�f$�(ا �وا�$�A�O وا�  �ر%� ا��� ��ا,��، وا�$�1ب ا� S��2 ا�T(�� ��#B2$�اع ا� ���n، و��

�B
  .ا� S��2 إ�= رؤ%�

  .و�4Rوق ��$cه�� ا)($ ��. ���B2تو�K^ز هbL ا� �I~� �A#`4اث �4Rوق ��$�A�O ا�B2#ي 

 C � ��/ ،ا���2ة، وأ���ا �A�@<#ق وا�>���ت وا��ا�> ��� I ت�v�3ت وه�%XA وع ا��%$#ر ا����2، د%$�ة�MA ./

وه. ا� S�2 ا�#,4. �>�#ق ا*��3ن، وXA%�3 ا�#%�a، وS�2A ا�����2 ا� ����V ����1رج، وا�c�Bة ا� @�'� 

  .��� R�4'� وA>�ر�� ( �� أn@�ل ا�$ ��^، وه��vت ا�>@��A ا���2ة وا�$���4



 

 

 

 

 

A و(�ء C�#f$� (أن �$� إ �@ � ( ،��
�Mوع ا��%$#ر � �2A ./ ��p �2$3ل �Aا(�K ا��%$#ر �Aا(��A�n �K أو (^

��� P�Z. أ��Oء S�2A ا�4#اب وP�Z. أ��Oء S�2A ا� �M$3ر���Uأ.  

  

 

 


