 

 

ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
2011
ﻣﻊ
◄ ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﻬﻪ ﺟﻼﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  ،ﻧﺼﺮﻩ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺔ ﻣﺴﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ 2011
◄ ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 815.2011ﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
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ﻧﺺ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ
ﻟﻴﻮﻡ  17ﻳﻮﻧﻴﻮ  2011ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
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" ﺍﻟﺤﻤﺪ ﷲ ،ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﺃﺧﺎﻃﺒﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﻟﻨﺠﺪﺩ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﺸﻜﻞ ﺗﺤﻮﻻ
ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ،ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﻭﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻘﻨﺎﻩ ،ﻣﻨﺬ ﺍﻋﺘﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺵ ،ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ .ﻭﺑﻔﻀﻠﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ،ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ،ﻣﻦ ﺇﻃﻼﻕ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺑﻠﻮﺭﺓ
ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﺨﻄﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ،
ﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻷﺧﻴﺮ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻈﻲ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺟﻴﻬﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺨﻼﻕ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﻶﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﺃﺣﺪﺛﻨﺎﻫﻤﺎ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻧﻮﺩ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻜﻨﻨﺎ ،ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ،
ﻣﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺇﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ،ﻳﺘﻔﺮﺩ ﺑﺜﻼﺙ ﻣﻤﻴﺰﺍﺕ ،ﻓﻲ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩﻩ ،ﻭﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ.
ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ،ﺣﺮﺻﻨﺎ ،ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ
ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻭﻷﺟﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺸﻜﻞ ،ﻓﻸﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ،ﻫﻤﺖ ﻛﻞ ﺃﺑﻮﺍﺑﻪ ،ﻣﻦ
ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ،ﻛﺠﺰﺀ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻓﺼﻮﻟﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻣﻦ  108ﺇﻟﻰ
 180ﻓﺼﻼ.
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺳﺲ ﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﻣﺘﻤﻴﺰ ،ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺩﻋﺎﻣﺘﻴﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﻴﻦ :
ﻭﺗﺘﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﺚ ﺑﺎﻟﺜﻮﺍﺑﺖ ﺍﻟﺮﺍﺳﺨﺔ ﻟﻸﻣﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺆﺗﻤﻨﻮﻥ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
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ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻼﺩﻧﺎ ،ﻛﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺒﻨﺎﺀ
ﺍﺗﺤﺎﺩﻩ ،ﻭﺑﺘﻮﻃﻴﺪ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻲ ،ﻭﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺩﻭﻟﺔ
ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻣﺘﺸﺒﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﻣﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻲ ﺃﺳﺴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻣﺔ ،ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﺭﺑﻂ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻧﺴﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﻭﻣﻌﻘﻠﻦ ،ﺟﻮﻫﺮﻩ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ،ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ،ﻭﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ ،ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻟﻔﺼﻞ  19ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﺇﻟﻰ
ﻓﺼﻠﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ :
ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،ﺃﻣﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﻭﻓﺼﻞ ﺁﺧﺮ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ،ﻭﻣﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻤﻰ ،ﻭﺭﻣﺰ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻷﻣﺔ،
ﻭﺍﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺪﻭﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ،ﻭﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ،ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻪ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻷﺳﻤﻰ ،ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻠﻮ ﻓﻮﻕ ﻛﻞ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ.
ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ،ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ
ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻓﺼﻮﻝ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻳﻈﻞ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻳﻌﺪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﻤﻰ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻧﻌﺘﺒﺮﻩ ﺍﻷﺳﺎﺱ
ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ؛ ﺑﻞ ﻭﺗﻌﺎﻗﺪﺍ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ :
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ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺮ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻪ،
ﻛﻤﻠﻚ ،ﺃﻣﻴﺮ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ.
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺑﻠﻮﻍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻓﻲ  18ﺳﻨﺔ ،ﻋﻮﺽ  16ﺳﻨﺔ ،ﺇﺳﻮﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺇﺧﻮﺍﻧﻪ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻪ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ.
ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺔ ،ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ  .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺟﻌﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ،ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

 :ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:

ﻓﻌﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻼﺣﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ،ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺘﻌﺪﺩ ﺭﻭﺍﻓﺪﻫﺎ ،ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﺔ؛ ﻓﺈﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ
ﺑﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻛﻠﻐﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻳﻀﺎ ،ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺭﺍﺋﺪﺓ ،ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻮﻳﺠﺎ
ﻟﻤﺴﺎﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻸﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ،ﻛﺮﺻﻴﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﺮﺳﻴﻤﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﻣﺴﺎﺭ ﻣﺘﺪﺭﺝ ،ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻳﺤﺪﺩ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺇﺩﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﺻﻴﻠﺔ ﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰﺓ.
ﻭﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﺤﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ ﻭﻣﻮﺍﺭﺩﻧﺎ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻟﻼﻧﺨﺮﺍﻁ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ،ﻭﺍﻣﺘﻼﻙ ﻧﺎﺻﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ،ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻻ ﻭﺇﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ؛ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ،ﻣﻮﻃﺪﺓ
ﻟﻠﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻳﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ،ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﻘﻠﻨﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺩﺳﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ،ﺑﻜﻞ
ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ .ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﺩﺳﺘﻮﺭﺍ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ،
ﻭﻣﻴﺜﺎﻗﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺗﻤﺖ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ؛ ﻭﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻛﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ،ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺷﺮﻭﻁ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ،ﻭﺍﻻﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ،ﻭﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﻟﻠﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻟﻮﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ،ﻭﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺾ ،ﻭﻓﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ .
ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ؛ ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺍﻻﻧﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ :ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﺳﻴﺘﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ" ﻟﻠﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ" ﺇﻟﻰ "ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ" ،ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ؛ ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻻﻧﺒﺜﺎﻕ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ .
ﻭﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻠﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺨﻮﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻬﻢ ،ﻭﺇﻧﻬﺎﺀ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ،ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﻭﺗﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺨﻮﻳﻠﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ،ﺑﻤﺮﺳﻮﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ،ﻳﺤﺪﺩ
ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻭﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻓﻲ ﻭﻟﻮﺝ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺿﻮﺍﺑﻂ ﺩﻗﻴﻘﺔ .
ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ،
ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻛﺎﻟﻮﻻﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮﺍﺀ،
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ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ،ﻳﻈﻞ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺣﺼﺮﻳﺎ ﻭﺳﻴﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﻭﻳﻜﺮﺱ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﻋﻼﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ،ﻭﺣﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ؛ ﻭﻳﺤﺪﺩ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ ،ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ
ﻭﺗﻮﺍﺯﻧﻬﺎ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﺎ .
ﻭﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ،ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﺗﻤﺖ
ﺩﺳﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺗﻜﺎﻣﻞ ﻭﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﻓﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ،ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺃﺷﻐﺎﻟﻪ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻘﻂ .ﻭﻟﻠﻤﻠﻚ ﺃﻥ ﻳﻔﻮﺽ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﺪﻭﻝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﺩ ،ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ؛ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺴﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ .ﺃﻣﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻓﻴﻨﻌﻘﺪ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ
ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ،ﻭﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺑﺘﺮﻛﻴﺒﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ،ﻓﺈﻥ ﺗﻤﺎﻳﺰﻫﻤﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺫﺍﺗﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ،ﺗﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺿﻤﻦ
ﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻪ ﺑﻪ ،ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺗﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ؛ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻛﺮﻭ-ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎ ﻟﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺭﺕ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ :ﻗﻴﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ؛ ﺇﺫ ﻳﻜﺮﺱ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺳﻤﻮ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ،ﺑﺘﺨﻮﻳﻠﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﺃﻣﺎﻣﻪ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺣﻜﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،ﻭﺳﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ،ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺠﺎﻝ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  30ﻣﺠﺎﻻ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺇﻟﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ.
ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺣﺎﻝ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ،
ﻭﺣﺼﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻘﻂ؛ ﻭﻋﺪﻡ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ ﻟﺠﻨﺢ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ،ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺗﻬﻢ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ،ﻭﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻳﻨﺺ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻪ ﺑﻴﻦ  90ﻭ 120ﻋﻀﻮﺍ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ ،ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻤﺲ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻉ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻡ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻗﺮﺭﻧﺎ ،ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﻣﻬﺎﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻤﻴﺔ ،ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻛﺬﺍ ﻟﻠﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺗﻴﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ .ﻭﻫﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﻣﻦ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ،ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ،ﻓﻲ ﺻﻠﺐ
ﺍﻧﺸﻐﺎﻻﺗﻨﺎ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ.
ﺃﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺨﻮﻳﻠﻬﻢ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻣﺘﻰ
ﻧﻀﺠﺖ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ؛ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  :ﺗﺨﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻧﺎﺟﻌﺔ  ،ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ
ﻭﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ
ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ .
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻌﺮﺽ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﻭﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ ﻭﻛﺬﺍ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺘﻤﺲ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ،ﻭﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ؛ ﻭﻛﺬﺍ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ
ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻟﻪ ﺿﺎﻣﻨﻮﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺺ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ،
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﻛﻞ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﺃﻭ ﺃﻱ ﺷﻜﻞ
ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ،ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
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ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺇﺣﺪﺍﺙ "ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ" ،ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﻚ،
ﻟﺘﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺗﺨﻮﻳﻞ ﺭﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺾ ،ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ -ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ ،ﺑﺪﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎ ،ﺗﺠﺴﻴﺪﺍ ﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻂ.
ﻭﺑﻤﻮﺍﺯﺍﺓ ﺫﻟﻚ ،ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ،ﻭﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ،
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﻪ .
ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻤﺒﺪﺇ ﺳﻤﻮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﺗﻢ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺇﻟﻰ "ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ" ،ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ ،ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ.
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺨﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﺩﻓﻮﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺿﻴﻦ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ.
ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻹﺣﺪﺍﺙ ﻫﻴﺂﺕ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:
ﻭﻫﻜﺬﺍ ،ﺗﻤﺖ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﻭﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ،ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺄﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ -ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ  ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺂﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ،
ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﺪﺓ ﻓﺼﻮﻝ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺵ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻠﺲ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻮﻱ ،ﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ،ﺑﺮﻭﺡ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ،ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ :ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﺗﺨﻠﻴﻖ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ،
ﺑﺈﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻭﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻭﺩﺳﺘﺮﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻴﺄﺓ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺮﺷﻮﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﻣﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ،ﻗﺪ ﻏﺪﺍ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ؛ ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺃﻋﻠﻰ ﻟﻸﻣﻦ ،ﻧﺘﻮﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺘﻪ.
ﻭﻳﻀﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ،ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ،
ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻗﻮﺓ ﺗﻘﻮﻳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺣﻴﺔ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ.
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
ﺇﻥ ﻣﻨﻈﻮﺭﻧﺎ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﺔ ،ﻭﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻻ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ،ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ؛
ﻭﺫﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﻧﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﺭ ،ﻳﻨﺪﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ ،ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪ
ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ .ﻣﻐﺮﺏ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺟﻮﻫﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ،ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ،ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ،ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﻮﻱ.
ﻭﻹﺑﺮﺍﺯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﺏ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻭﻟﻠﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﻋﻨﻪ ،ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﺎﺭﺱ؛ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ،ﻭﻣﻮﺍﺭﺩ
ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ.
ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ،
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ﺇﻥ ﺃﻱ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ،ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ،ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺗﺄﻫﻴﻼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻨﻬﺾ ﺑﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﺃﻻ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ،ﻓﺈﻥ ﺧﺪﻳﻤﻚ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻘﻮﻝ
ﻧﻌﻢ ﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﺇﻧﻤﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺮﺍﺳﺦ ﺑﺄﻥ
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ ،ﻭﻷﻧﻪ ﻳﺼﻮﻥ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ،ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺳﻤﻮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﺃﺟﻞ ،ﺳﺄﻗﻮﻝ ﻧﻌﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ،ﻻﻗﺘﻨﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﺠﻮﻫﺮﻩ ﺳﻴﻌﻄﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻞ
ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﺻﺤﺮﺍﺋﻨﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻨﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ .ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﺰﺯ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﻛﺪﻭﻟﺔ ﺗﻨﻔﺮﺩ ﺑﻤﺴﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ .
ﻭﺇﻧﻲ ﻷﺩﻋﻮ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ،ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﺎﺭﻛﺖ ،ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﻓﻲ ﺻﻨﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ،ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ،ﺑﻞ
ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ؛ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺧﻴﺮ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻟﺸﺒﺎﺑﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ،ﺑﻞ ﻟﻜﻞ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﻮﻃﻴﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﻐﺮﺏ ﺍﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ،
ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ،ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ.
ﻭﺳﺘﺠﺪﻧﻲ ،ﺷﻌﺒﻲ ﺍﻟﻮﻓﻲ ،ﻓﻲ ﻃﻠﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ،ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻃﺪ ﺩﻋﺎﺋﻢ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ،ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻩ ،ﺑﻌﻮﻥ ﺍﷲ ﻭﺗﻮﻓﻴﻘﻪ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻟﻴﻮﻡ ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻮﻟﻴﻮﺯ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ".
"ﻗﻞ ﻫﺬﻩ ﺳﺒﻴﻠﻲ ﺃﺩﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺑﺼﻴﺮﺓ ﺃﻧﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﺗﺒﻌﻨﻲ"  .ﺻﺪﻕ ﺍﷲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ .ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ".
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ﻧﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
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الحمد  وحده،
الطابع الشريف  -بداخله:
)ﻣحمد بن الحسن بن ﻣحمد بن يوسف ﷲ وليه(
يعلم ﻣن ظھيرنا الشريف ھذا ،أسماه ﷲ وأعز أﻣره أننا:
بعد اإلطالع على الدستور والسيما الفصلين  29و  105ﻣنه ؛
وعلى الظھير الشريف رقم  1.11.82الصادر في  14ﻣن رجب  17) 1432يونيو
 (2011بعرض ﻣشروع الدستور على االستفتاء ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  29.93المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1.94.124بتاريخ  14ﻣن رﻣضان  25) 1414فبراير ،(1994
كما وقع تغييره و تتميمه والسيما المادتين  36و  37ﻣنه ؛
ونظرا لنتائج االستفتاء في شأن ﻣشروع الدستور الذي أجري يوم الجمعة  28ﻣن
رجب ) 1432فاتح يوليو  (2011والمعلن عنھا ﻣن لدن المجلس الدستوري بالقرار رقم
 815.2011بتاريخ  12ﻣن شعبان  14) 1432يوليو ،(2011
أصدرنا أﻣرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظھيرنا الشريف ھذا ،نص الدستور الذي تم
إقراره عن طريق االستفتاء المجرى يوم الجمعة  28ﻣن رجب ) 1432فاتح يوليو
.(2011
وحرر بتطوان في  27ﻣن شعبان  29) 1432يوليو.(2011
*
*

1

*
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]< <…ç{{j‰‚Ö
< <†è‚’i
إن المملكة المغربية ،وفاء الختيارھا الذي ال رجعة فيه ،في بناء دولة ديمقراطية
يسودھا الحق والقانون ،تواصل بعزم ﻣسيرة توطيد وتقوية ﻣؤسسات دولة حديثة،
ﻣرتكزاتھا المشاركة والتعددية والحكاﻣة الجيدة ،وإرساء دعائم ﻣجتمع ﻣتضاﻣن ،يتمتع
فيه الجميع باألﻣن والحرية والكراﻣة والمساواة ،وتكافؤ الفرص ،والعدالة االجتماعية،
وﻣقوﻣات العيش الكريم ،في نطاق التالزم بين حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المغربية دولة إسالﻣية ذات سيادة كاﻣلة ،ﻣتشبثة بوحدتھا الوطنية والترابية،
وبصيانة تالحم وتنوع ﻣقوﻣات ھويتھا الوطنية ،الموحدة بانصھار كل ﻣكوناتھا ،العربية
 اإلسالﻣية ،واألﻣازيغية ،والصحراوية الحسانية ،والغنية بروافدھا اإلفريقية واألندلسيةوالعبرية والمتوسطية .كما أن الھوية المغربية تتميز بتبوإ الدين اإلسالﻣي ﻣكانة الصدارة
فيھا ،وذلك في ظل تشبت الشعب المغربي بقيم االنفتاح واالعتدال والتساﻣح والحوار،
والتفاھم المتبادل بين الثقافات والحضارات اإلنسانية جمعاء.
وإدراكا ﻣنھا لضرورة تقوية الدور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي ،فإن
المملكة المغربية ،العضو العاﻣل النشيط في المنظمات الدولية ،تتعھد بالتزام ﻣا تقتضيه
ﻣواثيقھا ﻣن ﻣبادئ وحقوق وواجبات ،وتؤكد تشبثھا بحقوق اإلنسان كما ھي ﻣتعارف
عليھا عالميا .كما تؤكد عزﻣھا على ﻣواصلة العمل للمحافظة على السالم واألﻣن في
العالم.
وتأسيسا على ھذه القيم والمبادئ الثابتة ،وعلى إرادتھا القوية في ترسيخ روابط
اإلخاء والصداقة والتعاون والتضاﻣن والشراكة البناءة ،وتحقيق التقدم المشترك ،فإن
المملكة المغربية ،الدولة الموحدة ،ذات السيادة الكاﻣلة ،المنتمية إلى المغرب الكبير ،تؤكد
وتلتزم بما يلي:
 −العمل على بناء االتحاد المغاربي كخيار استراتيجي؛
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 −تعميق أواصر االنتماء إلى األﻣة العربية واإلسالﻣية ،وتوطيد وشائج األخوة
والتضاﻣن ﻣع شعوبھا الشقيقة؛
 −تقوية عالقات التعاون والتضاﻣن ﻣع الشعوب والبلدان اإلفريقية ،والسيما ﻣع
بلدان الساحل وجنوب الصحراء؛
 −تعزيز روابط التعاون والتقارب والشراكة ﻣع بلدان الجوار األورو-
ﻣتوسطي؛
 −توسيع وتنويع عالقات الصداقة ،والمبادالت اإلنسانية واالقتصادية والعلمية
والتقنية والثقافية ﻣع كل بلدان العالم؛
 −تقوية التعاون جنوب  -جنوب؛
 −حماية ﻣنظوﻣتي حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والنھوض بھما،
واإلسھام في تطويرھما؛ ﻣع ﻣراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،وعدم
قابليتھا للتجزيء؛
 −حظر وﻣكافحة كل أشكال التمييز ،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو
الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو الجھوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع
شخصي ،ﻣھما كان؛
 −جعل االتفاقيات الدولية ،كما صادق عليھا المغرب ،وفي نطاق أحكام
الدستور ،وقوانين المملكة ،وھويتھا الوطنية الراسخة ،تسمو ،فور نشرھا،
على التشريعات الوطنية ،والعمل على ﻣالءﻣة ھذه التشريعات ،ﻣع ﻣا تتطلبه
تلك المصادقة.
يشكل ھذا التصدير جزءا ال يتجزأ ﻣن ھذا الدستور.
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]< <Ùæù]<h^{{fÖ
_< <íÚ^Â<Ý^Óu
]< <1<Ø’ËÖ
نظام الحكم بالمغرب نظام ﻣلكية دستورية ،ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ،وتوازنھا وتعاونھا،
والديقراطية المواطنة والتشاركية ،وعلى ﻣبادئ الحكاﻣة الجيدة ،وربط المسؤولية
بالمحاسبة.
تستند األﻣة في حياتھا العاﻣة على ثوابت جاﻣعة ،تتمثل في الدين اإلسالﻣي السمح،
والوحدة الوطنية ﻣتعددة الروافد ،والملكية الدستورية ،واالختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم ال ﻣركزي ،يقوم على الجھوية المتقدﻣة.
]< <2<Ø’ËÖ
السيادة لألﻣة ،تمارسھا ﻣباشرة باالستفتاء ،وبصفة غير ﻣباشرة بواسطة ﻣمثليھا.
تختار األﻣة ﻣمثليھا في المؤسسات المنتخبة باالقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
]< <3<Ø’ËÖ
اإلسالم دين الدولة ،والدولة تضمن لكل واحد حرية ﻣمارسة شؤونه الدينية.
]< <4<Ø’ËÖ
علم المملكة ھو اللواء األحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
شعار المملكة :ﷲ ،الوطن ،الملك.
]< <5<Ø’ËÖ
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتھا وتطويرھا ،وتنمية استعمالھا.
تعد األﻣازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارھا رصيدا ﻣشتركا لجميع المغاربة
بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي ﻣراحل تفعيل الطابع الرسمي لألﻣازيغية ،وكيفيات إدﻣاجھا في
ﻣجال التعليم ،وفي ﻣجاالت الحياة العاﻣة ذات األولوية ،وذلك لكي تتمكن ﻣن القيام
ﻣستقبال بوظيفتھا ،بصفتھا لغة رسمية.
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تعمل الدولة على صيانة الحسانية ،باعتبارھا جزءا ال يتجزأ ﻣن الھوية الثقافية
المغربية الموحدة ،وعلى حماية اللھجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب،
وتسھر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية ،وعلى تعلم وإتقان اللغات األجنبية
األكثر تداوال في العالم؛ باعتبارھا وسائل للتواصل ،واالنخراط والتفاعل ﻣع ﻣجتمع
المعرفة ،واالنفتاح على ﻣختلف الثقافات ،وعلى حضارة العصر.
يحدث ﻣجلس وطني للغات والثقافة المغربية ،ﻣھمته ،على وجه الخصوص ،حماية
وتنمية اللغتين العربية واألﻣازيغية ،وﻣختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارھا تراثا
أصيال وإبداعا ﻣعاصرا .ويضم كل المؤسسات المعنية بھذه المجاالت .ويحدد قانون
تنظيمي صالحياته وتركيبته وكيفيات سيره.
]< <6<Ø’ËÖ
القانون ھو أسمى تعبير عن إرادة األﻣة .والجميع ،أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ،بما
فيھم السلطات العموﻣية ،ﻣتساوون أﻣاﻣه ،وﻣلزﻣون باالﻣتثال له.
تعمل السلطات العموﻣية على توفير الظروف التي تمكن ﻣن تعميم الطابع الفعلي
لحرية المواطنات والمواطنين ،والمساواة بينھم ،وﻣن ﻣشاركتھم في الحياة السياسية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية ،وتراتبيتھا ،ووجوب نشرھا ،ﻣبادئ ﻣلزﻣة.
ليس للقانون أثر رجعي.
]< <7<Ø’ËÖ
تعمل األحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينھم السياسي،
وتعزيز انخراطھم في الحياة الوطنية ،وفي تدبير الشأن العام ،وتساھم في التعبير عن
إرادة الناخبين ،والمشاركة في ﻣمارسة السلطة ،على أساس التعددية والتناوب ،بالوسائل
الديمقراطية ،وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تؤسس األحزاب وتمارس أنشطتھا بحرية ،في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غير ﻣشروع.
ال يجوز أن تؤسس األحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو
جھوي ،وبصفة عاﻣة ،على أي أساس ﻣن التمييز أو المخالفة لحقوق اإلنسان.
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وال يجوز أن يكون ھدفھا المساس بالدين اإلسالﻣي ،أو بالنظام الملكي ،أو المبادئ
الدستورية ،أو األسس الديمقراطية ،أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يجب أن يكون تنظيم األحزاب السياسية وتسييرھا ﻣطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يحدد قانون تنظيمي ،في إطار المبادئ المشار إليھا في ھذا الفصل ،القواعد
المتعلقة ،بصفة خاصة ،بتأسيس األحزاب السياسية ،وأنشطتھا وﻣعايير تخويلھا الدعم
المالي للدولة ،وكذا كيفيات ﻣراقبة تمويلھا.
]< <8<Ø’ËÖ
تساھم المنظمات النقابية لألجراء ،والغرف المھنية ،والمنظمات المھنية للمشغلين،
في الدفاع عن الحقوق والمصالح االجتماعية واالقتصادية للفئات التي تمثلھا ،وفي
النھوض بھا .ويتم تأسيسھا وﻣمارسة أنشطتھا بحرية ،في نطاق احترام الدستور
والقانون.
يجب أن تكون ھياكل ھذه المنظمات وتسييرھا ﻣطابقة للمبادئ الديمقراطية.
تعمل السلطات العموﻣية على تشجيع المفاوضة الجماعية ،وعلى إبرام اتفاقيات
الشغل الجماعية ،وفق الشروط التي ينص عليھا القانون.
يحدد القانون ،بصفة خاصة ،القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتھا،
وكذا ﻣعايير تخويلھا الدعم المالي للدولة ،وكيفيات ﻣراقبة تمويلھا.
]< <9<Ø’ËÖ
ال يمكن حل األحزاب السياسية والمنظمات النقابية أو توقيفھا ﻣن لدن السلطات
العموﻣية ،إال بمقتضى ﻣقرر قضائي.
]< <10<Ø’ËÖ
يضمن الدستور للمعارضة البرلمانية ﻣكانة تخولھا حقوقا ،ﻣن شأنھا تمكينھا ﻣن
النھوض بمھاﻣھا ،على الوجه األكمل ،في العمل البرلماني والحياة السياسية.
ويضمن الدستور ،بصفة خاصة ،للمعارضة الحقوق التالية:
 −حرية الرأي والتعبير واالجتماع؛
 −حيز زﻣني في وسائل اإلعالم العموﻣية يتناسب ﻣع تمثيليتھا؛
 −االستفادة ﻣن التمويل العموﻣي وفق ﻣقتضيات القانون؛
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 −المشاركة الفعلية في ﻣسطرة التشريع ،السيما عن طريق تسجيل ﻣقترحات
قوانين بجدول أعمال ﻣجلسي البرلمان؛
 −المشاركة الفعلية في ﻣراقبة العمل الحكوﻣي ،السيما عن طريق ﻣلتمس
الرقابة ،وﻣساءلة الحكوﻣة ،واألسئلة الشفوية الموجھة للحكوﻣة ،واللجان
النيابية لتقصي الحقائق؛
 −المساھمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية؛
 −تمثيلية ﻣالئمة في األنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان؛
 −رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب؛
 −التوفر على وسائل ﻣالئمة للنھوض بمھاﻣھا المؤسسية؛
 −المساھمة الفاعلة في الدبلوﻣاسية البرلمانية ،للدفاع عن القضايا العادلة
للوطن وﻣصالحه الحيوية.
 −المساھمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين ،ﻣن خالل األحزاب
المكونة لھا ،طبقا ألحكام الفصل  7ﻣن ھذا الدستور؛
 −ﻣمارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي ،ﻣحليا وجھويا ووطنيا ،في
نطاق أحكام الدستور.
يجب على فرق المعارضة المساھمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة.
تحدد كيفيات ﻣمارسة فرق المعارضة لھذه الحقوق ،حسب الحالة ،بموجب قوانين
تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل ﻣجلس ﻣن ﻣجلسي البرلمان.
]< <11<Ø’ËÖ
االنتخابات الحرة والنزيھة والشفافة ھي أساس ﻣشروعية التمثيل الديمقراطي.
السلطات العموﻣية ﻣلزﻣة بالحياد التام إزاء المترشحين ،وبعدم التمييز بينھم.
يحدد القانون القواعد التي تضمن االستفادة ،على نحو ﻣنصف ،ﻣن وسائل اإلعالم
العموﻣية ،والممارسة الكاﻣلة للحريات والحقوق األساسية ،المرتبطة بالحمالت
االنتخابية ،وبعمليات التصويت .وتسھر السلطات المختصة بتنظيم االنتخابات على
تطبيقھا.
19

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

يحدد القانون شروط وكيفيات المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات ،طبقا
للمعايير المتعارف عليھا دوليا.
كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاھة وصدق وشفافية العمليات
االنتخابية ،يعاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العموﻣية الوسائل الكفيلة بالنھوض بمشاركة المواطنات والمواطنين
في االنتخابات.
]< <12<Ø’ËÖ
تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكوﻣية وتمارس أنشطتھا
بحرية ،في نطاق احترام الدستور والقانون.
ال يمكن حل ھذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفھا ﻣن لدن السلطات العموﻣية ،إال
بمقتضى ﻣقرر قضائي.
تساھم الجمعيات المھتمة بقضايا الشأن العام ،والمنظمات غير الحكوﻣية ،في إطار
الديمقراطية التشاركية ،في إعداد قرارات وﻣشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات
العموﻣية ،وكذا في تفعيلھا وتقييمھا .وعلى ھذه المؤسسات والسلطات تنظيم ھذه
المشاركة ،طبق شروط وكيفيات يحددھا القانون.
يجب أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكوﻣية وتسييرھا ﻣطابقا للمبادئ
الديمقراطية.
]< <13<Ø’ËÖ
تعمل السلطات العموﻣية على إحداث ھيئات للتشاور ،قصد إشراك ﻣختلف الفاعلين
االجتماعيين ،في إعداد السياسات العموﻣية وتفعيلھا وتنفيذھا وتقييمھا.
]< <14<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين ،ضمن شروط وكيفيات يحددھا قانون تنظيمي ،الحق في
تقديم ﻣلتمسات في ﻣجال التشريع.
]< <15<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العموﻣية.
ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسة ھذا الحق.
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]< <16<Ø’ËÖ
تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات
والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج ،في إطار احترام القانون الدولي والقوانين
الجاري بھا العمل في بلدان االستقبال .كما تحرص على الحفاظ على الوشائج اإلنسانية
ﻣعھم ،والسيما الثقافية ﻣنھا ،وتعمل على تنميتھا وصيانة ھويتھم الوطنية.
تسھر الدولة على تقوية ﻣساھمتھم في تنمية وطنھم المغرب ،وكذا على تمتين
أواصر الصداقة والتعاون ﻣع حكوﻣات وﻣجتمعات البلدان المقيمين بھا أو التي يعتبرون
ﻣن ﻣواطنيھا.
]< <17<Ø’ËÖ
يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاﻣلة ،بما فيھا حق التصويت
والترشيح في االنتخابات .ويمكنھم تقديم ترشيحاتھم لالنتخابات على ﻣستوى اللوائح
والدوائر االنتخابية ،المحلية والجھوية والوطنية .ويحدد القانون المعايير الخاصة باألھلية
لالنتخاب وحاالت التنافي .كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت
وحق الترشيح ،انطالقا ﻣن بلدان اإلقاﻣة.
]< <18<Ø’ËÖ
تعمل السلطات العموﻣية على ضمان أوسع ﻣشاركة ﻣمكنة للمغاربة المقيمين في
الخارج ،في المؤسسات االستشارية ،وھيئات الحكاﻣة الجيدة ،التي يحدثھا الدستور أو
القانون.

]< <ê{{Þ^nÖ]<h^{{fÖ
]< <íé‰^‰ù]<ÑçÏ£]æ<l^è†£
]< <19<Ø’ËÖ
يتمتع الرجل والمرأة ،على قدم المساواة ،بالحقوق والحريات المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية ،الواردة في ھذا الباب ﻣن الدستور ،وفي
ﻣقتضياته األخرى ،وكذا في االتفاقيات والمواثيق الدولية ،كما صادق عليھا المغرب،
وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينھا.
تسعى الدولة إلى تحقيق ﻣبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
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وتحدث لھذه الغاية ،ھيئة للمناصفة وﻣكافحة كل أشكال التمييز.
]< <20<Ø’ËÖ
الحق في الحياة ھو أول الحقوق لكل إنسان .ويحمي القانون ھذا الحق.
]< <21<Ø’ËÖ
لكل فرد الحق في سالﻣة شخصه وأقربائه ،وحماية ﻣمتلكاته.
تضمن السلطات العموﻣية سالﻣة السكان ،وسالﻣة التراب الوطني ،في إطار احترام
الحريات والحقوق األساسية المكفولة للجميع.
]< <22<Ø’ËÖ
ال يجوز المس بالسالﻣة الجسدية أو المعنوية ألي شخص ،في أي ظرف ،وﻣن قبل
أي جھة كانت ،خاصة أو عاﻣة.
ال يجوز ألحد أن يعاﻣل الغير ،تحت أي ذريعة ،ﻣعاﻣلة قاسية أو ال إنسانية أو ﻣھينة
أو حاطة بالكراﻣة اإلنسانية.
ﻣمارسة التعذيب بكافة أشكاله ،وﻣن قبل أي أحد ،جريمة يعاقب عليھا القانون.
]< <23<Ø’ËÖ
ال يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو ﻣتابعته أو إدانته ،إال في
الحاالت وطبقا لإلجراءات التي ينص عليھا القانون.
االعتقال التعسفي أو السري واالختفاء القسري ،ﻣن أخطر الجرائم ،وتعرض
ﻣقترفيھا ألقسى العقوبات.
يجب إخبار كل شخص تم اعتقاله ،على الفور وبكيفية يفھمھا ،بدواعي اعتقاله
وبحقوقه ،وﻣن بينھا حقه في التزام الصمت .ويحق له االستفادة ،في أقرب وقت ﻣمكن،
ﻣن ﻣساعدة قانونية ،وﻣن إﻣكانية االتصال بأقربائه ،طبقا للقانون.
قرينة البراءة والحق في ﻣحاكمة عادلة ﻣضمونان.
يتمتع كل شخص ﻣعتقل بحقوق أساسية ،وبظروف اعتقال إنسانية .ويمكنه أن يستفيد
ﻣن براﻣج للتكوين وإعادة اإلدﻣاج.
يحظر كل تحريض على العنصرية أو الكراھية أو العنف.
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يعاقب القانون على جريمة اإلبادة وغيرھا ﻣن الجرائم ضد اإلنسانية ،وجرائم
الحرب ،وكافة االنتھاكات الجسيمة والممنھجة لحقوق اإلنسان.
]< <24<Ø’ËÖ
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة.
ال تنتھك حرﻣة المنزل .وال يمكن القيام بأي تفتيش إال وفق الشروط واإلجراءات
التي ينص عليھا القانون.
ال تنتھك سرية االتصاالت الشخصية ،كيفما كان شكلھا .وال يمكن الترخيص
باإلطالع على ﻣضمونھا أو نشرھا ،كال أو بعضا ،أو باستعمالھا ضد أي كان ،إال بأﻣر
قضائي ،ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليھا القانون.
حرية التنقل عبر التراب الوطني واالستقرار فيه ،والخروج ﻣنه ،والعودة إليه،
ﻣضمونة للجميع وفق القانون.
]< <25<Ø’ËÖ
حرية الفكر والرأي والتعبير ﻣكفولة بكل أشكالھا.
حرية اإلبداع والنشر والعرض في ﻣجاالت األدب والفن والبحث العلمي والتقني
ﻣضمونة.
]< <26<Ø’ËÖ
تدعم السلطات العموﻣية بالوسائل المالئمة ،تنمية اإلبداع الثقافي والفني ،والبحث
العلمي والتقني والنھوض بالرياضة.
كما تسعى لتطوير تلك المجاالت وتنظيمھا ،بكيفية ﻣستقلة ،وعلى أسس ديمقراطية
وﻣھنية ﻣضبوطة.
]< <27<Ø’ËÖ
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلوﻣات ،الموجودة في حوزة اإلدارة
العموﻣية ،والمؤسسات المنتخبة ،والھيئات المكلفة بمھام المرفق العام.
ال يمكن تقييد الحق في المعلوﻣة إال بمقتضى القانون ،بھدف حماية كل ﻣا يتعلق
بالدفاع الوطني ،وحماية أﻣن الدولة الداخلي والخارجي ،والحياة الخاصة لألفراد ،وكذا
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الوقاية ﻣن المس بالحريات والحقوق األساسية المنصوص عليھا في ھذا الدستور،
وحماية ﻣصادر المعلوﻣات والمجاالت التي يحددھا القانون بدقة.
]< <28<Ø’ËÖ
حرية الصحافة ﻣضمونة ،وال يمكن تقييدھا بأي شكل ﻣن أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير ،ونشر األخبار واألفكار واآلراء ،بكل حرية ،وﻣن غير
قيد ،عدا ﻣا ينص عليه القانون صراحة.
تشجع السلطات العموﻣية على تنظيم قطاع الصحافة ،بكيفية ﻣستقلة ،وعلى أسس
ديمقراطية ،وعلى وضع القواعد القانونية واألخالقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل اإلعالم العموﻣية وﻣراقبتھا .ويضمن االستفادة ﻣن
ھذه الوسائل ،ﻣع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسھر الھيئة العليا لالتصال السمعي البصري على احترام ھذه التعددية ،وفق أحكام
الفصل  165ﻣن ھذا الدستور.
]< <29<Ø’ËÖ
حريات االجتماع والتجمھر والتظاھر السلمي ،وتأسيس الجمعيات ،واالنتماء النقابي
والسياسي ﻣضمونة ويحدد القانون شروط ﻣمارسة ھذه الحريات.
حق اإلضراب ﻣضمون .ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ﻣمارسته.
]< <30<Ø’ËÖ
لكل ﻣواطنة وﻣواطن ،الحق في التصويت ،وفي الترشح لالنتخابات ،شرط بلوغ
سن الرشد القانونية ،والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية .وينص القانون على ﻣقتضيات
ﻣن شأنھا تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف االنتخابية.
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتمتع األجانب بالحريات األساسية المعترف بھا للمواطنات والمواطنين المغاربة،
وفق القانون.
ويمكن لألجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في االنتخابات المحلية ،بمقتضى
القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ﻣمارسات المعاﻣلة بالمثل.
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يحدد القانون شروط تسليم األشخاص المتابعين أو المدانين لدول أجنبية ،وكذا
شروط ﻣنح حق اللجوء.
]< <31<Ø’ËÖ
تعمل الدولة والمؤسسات العموﻣية والجماعات الترابية ،على تعبئة كل الوسائل
المتاحة ،لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين ،على قدم المساواة ،ﻣن الحق في:
 −العالج والعناية الصحية؛
 −الحماية االجتماعية والتغطية الصحية ،والتضاﻣن التعاضدي أو المنظم ﻣن
لدن الدولة؛
 −الحصول على تعليم عصري ﻣيسر الولوج وذي جودة؛
 −التنشئة على التشبث بالھوية المغربية ،والثوابت الوطنية الراسخة؛
 −التكوين المھني واالستفادة ﻣن التربية البدنية والفنية؛
 −السكن الالئق؛
 −الشغل والدعم ﻣن طرف السلطات العموﻣية في البحث عن ﻣنصب شغل ،أو
في التشغيل الذاتي؛
 −ولوج الوظائف العموﻣية حسب االستحقاق؛
 −الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة؛
 −التنمية المستداﻣة.
]< <32<Ø’ËÖ
األسرة القائمة على عالقة الزواج الشرعي ھي الخلية األساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية واالجتماعية واالقتصادية لألسرة،
بمقتضى القانون ،بما يضمن وحدتھا واستقرارھا والمحافظة عليھا.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية ،واالعتبار االجتماعي والمعنوي لجميع
األطفال ،بكيفية ﻣتساوية ،بصرف النظر عن وضعيتھم العائلية.
التعليم األساسي حق للطفل وواجب على األسرة والدولة.
يحدث ﻣجلس استشاري لألسرة والطفولة.
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]< <33<Ø’ËÖ
على السلطات العموﻣية اتخاذ التدابير المالئمة لتحقيق ﻣا يلي:
 −توسيع وتعميم ﻣشاركة الشباب في التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية
والسياسية للبالد؛
 −ﻣساعدة الشباب على االندﻣاج في الحياة النشيطة والجمعوية ،وتقديم
المساعدة ألولئك الذين تعترضھم صعوبة في التكيف المدرسي أو االجتماعي
أو المھني؛
 −تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا ،والفن والرياضة واألنشطة
الترفيھية ،ﻣع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتھم الخالقة واإلبداعية في
كل ھذه المجاالت.
يحدث ﻣجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ،ﻣن أجل تحقيق ھذه األھداف.
]< <34<Ø’ËÖ
تقوم السلطات العموﻣية بوضع وتفعيل سياسات ﻣوجھة إلى األشخاص والفئات ﻣن
ذوي االحتياجات الخاصة .ولھذا الغرض ،تسھر خصوصا على ﻣا يلي:
 −ﻣعالجة األوضاع الھشة لفئات ﻣن النساء واألﻣھات ،ولألطفال واألشخاص
المسنين والوقاية ﻣنھا؛
 −إعادة تأھيل األشخاص الذين يعانون ﻣن إعاقة جسدية ،أو حسية حركية ،أو
عقلية ،وإدﻣاجھم في الحياة االجتماعية والمدنية ،وتيسير تمتعھم بالحقوق
والحريات المعترف بھا للجميع.
]< <35<Ø’ËÖ
يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد ﻣن نطاقھا وﻣمارستھا بموجب القانون ،إذا اقتضت ذلك ﻣتطلبات التنمية
االقتصادية واالجتماعية للبالد .وال يمكن نزع الملكية إال في الحاالت ووفق اإلجراءات
التي ينص عليھا القانون.
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تضمن الدولة حرية المبادرة والمقاولة ،والتنافس الحر .كما تعمل على تحقيق تنمية
بشرية ﻣستداﻣة ،ﻣن شأنھا تعزيز العدالة االجتماعية ،والحفاظ على الثروات الطبيعية
الوطنية ،وعلى حقوق األجيال القادﻣة.
تسھر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع ،والرعاية الخاصة للفئات االجتماعية
األقل حظا.
]< <36<Ø’ËÖ
يعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحاالت تنازع المصالح ،وعلى استغالل
التسريبات المخلة بالتنافس النزيه ،وكل ﻣخالفة ذات طابع ﻣالي.
على السلطات العموﻣية الوقاية ،طبقا للقانون ،ﻣن كل أشكال االنحراف المرتبطة
بنشاط اإلدارات والھيئات العموﻣية ،وباستعمال األﻣوال الموجودة تحت تصرفھا ،وبإبرام
الصفقات العموﻣية وتدبيرھا ،والزجر عن ھذه االنحرافات.
يعاقب القانون على الشطط في استغالل ﻣواقع النفوذ واالﻣتياز ،ووضعيات
االحتكار والھيمنة ،وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في
العالقات االقتصادية.
تحدث ھيئة وطنية للنزاھة والوقاية ﻣن الرشوة وﻣحاربتھا.
]< <37<Ø’ËÖ
على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون .ويتعين عليھم
ﻣمارسة الحقوق والحريات التي يكفلھا الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزﻣة،
التي تتالزم فيھا ﻣمارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات.
]< <38<Ø’ËÖ
يساھم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي
عدوان أو تھديد.
]< <39<Ø’ËÖ
على الجميع أن يتحمل ،كل على قدر استطاعته ،التكاليف العموﻣية ،التي للقانون
وحده إحداثھا وتوزيعھا ،وفق اإلجراءات المنصوص عليھا في ھذا الدستور.
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]< <40<Ø’ËÖ
على الجميع أن يتحمل ،بصفة تضاﻣنية ،وبشكل يتناسب ﻣع الوسائل التي يتوفرون
عليھا ،التكاليف التي تتطلبھا تنمية البالد ،وكذا تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن
اآلفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البالد.

]< <oÖ^{{nÖ]<h^{{fÖ
]< <íéÓ×¹
]< <41<Ø’ËÖ
الملك ،أﻣير المؤﻣنين وحاﻣي حمى الملة والدين ،والضاﻣن لحرية ﻣمارسة الشؤون
الدينية.
يرأس الملك ،أﻣير المؤﻣنين ،المجلس العلمي األعلى ،الذي يتولى دراسة القضايا
التي يعرضھا عليه.
ويعتبر المجلس الجھة الوحيدة المؤھلة إلصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا ،في شأن
المسائل المحالة إليه ،استنادا إلى ﻣبادئ وأحكام الدين اإلسالﻣي الحنيف ،وﻣقاصده
السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظھير.
يمارس الملك الصالحيات الدينية المتعلقة بإﻣارة المؤﻣنين ،والمخولة له حصريا،
بمقتضى ھذا الفصل ،بواسطة ظھائر.
]< <42<Ø’ËÖ
الملك رئيس الدولة ،وﻣمثلھا األسمى ،ورﻣز وحدة األﻣة ،وضاﻣن دوام الدولة
واستمرارھا ،والحكم األسمى بين ﻣؤسساتھا ،يسھر على احترام الدستور ،وحسن سير
المؤسسات الدستورية ،وعلى صيانة االختيار الديمقراطي ،وحقوق وحريات المواطنين
والمواطنات والجماعات ،وعلى احترام التعھدات الدولية للمملكة.
الملك ھو ضاﻣن استقالل البالد وحوزة المملكة في دائرة حدودھا الحقة.
يمارس الملك ھذه المھام ،بمقتضى ظھائر ،ﻣن خالل السلطات المخولة له صراحة
بنص الدستور.
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توقع الظھائر بالعطف ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة ،ﻣاعدا تلك المنصوص عليھا في
الفصول  41و ) 44الفقرة الثانية( و ) 47الفقرتان األولى والسادسة( و  51و  57و59
و ) 130الفقرتان األولى والرابعة( و . 174
]< <43<Ø’ËÖ
إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنا ﻣن
ذرية جاللة الملك ﻣحمد السادس ،ثم إلى ابنه األكبر سنا وھكذا ﻣا تعاقبوا ،ﻣا عدا إذا عين
الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر ﻣن أبنائه غير الولد األكبر سنا ،فإن لم يكن ولد ذكر ﻣن
ذرية الملك ،فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه ﻣن جھة الذكور ،ثم إلى ابنه طبق الترتيب
والشروط السابقة الذكر.
]< <44<Ø’ËÖ
يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نھاية السنة الثاﻣنة عشرة ﻣن عمره .وإلى أن
يبلغ سن الرشد ،يمارس ﻣجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية،
باستثناء ﻣا يتعلق ﻣنھا بمراجعة الدستور .ويعمل ﻣجلس الوصاية كھيئة استشارية بجانب
الملك حتى يدرك تمام السنة العشرين ﻣن عمره.
يرأس ﻣجلس الوصاية رئيس المحكمة الدستورية ،ويتركب ،باإلضافة إلى رئيسه،
ﻣن رئيس الحكوﻣة ،ورئيس ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،والرئيس
المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية ،واألﻣين العام للمجلس العلمي األعلى ،وعشر
شخصيات يعينھم الملك بمحض اختياره.
قواعد سير ﻣجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيمي.
]< <45<Ø’ËÖ
للملك قائمة ﻣدنية.
]< <46<Ø’ËÖ
شخص الملك ال تنتھك حرﻣته ،وللملك واجب التوقير واالحترام.
]< <47<Ø’ËÖ
يعين الملك رئيس الحكوﻣة ﻣن الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء
ﻣجلس النواب ،وعلى أساس نتائجھا.
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ويعين أعضاء الحكوﻣة باقتراح ﻣن رئيسھا.
للملك ،بمبادرة ﻣنه ،بعد استشارة رئيس الحكوﻣة ،أن يعفي عضوا أو أكثر ﻣن
أعضاء الحكوﻣة ﻣن ﻣھاﻣھم.
ولرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن الملك إعفاء عضو أو أكثر ،ﻣن أعضاء الحكوﻣة.
ولرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن الملك إعفاء عضو أو أكثر ،ﻣن أعضاء الحكوﻣة،
بناء على استقالتھم الفردية أو الجماعية.
يترتب عن استقالة رئيس الحكوﻣة إعفاء الحكوﻣة بكاﻣلھا ﻣن لدن الملك.
تواصل الحكوﻣة المنتھية ﻣھاﻣھا تصريف األﻣور الجارية إلى غاية تشكيل الحكوﻣة
الجديدة.
]< <48<Ø’ËÖ
يرأس الملك المجلس الوزاري ،الذي يتألف ﻣن رئيس الحكوﻣة والوزراء.
ينعقد المجلس الوزاري بمبادرة ﻣن الملك ،أو بطلب ﻣن رئيس الحكوﻣة.
للملك أن يفوض لرئيس الحكوﻣة ،بناء على جدول أعمال ﻣحدد ،رئاسة ﻣجلس
وزاري.
]< <49<Ø’ËÖ
يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية :
 −التوجھات اإلستراتيجية لسياسة الدولة ؛
 −ﻣشاريع ﻣراجعة الدستور؛
 −ﻣشاريع القوانين التنظيمية ؛
 −التوجھات العاﻣة لمشروع قانون المالية ؛
 −ﻣشاريع القوانين  -اإلطار المشار إليھا في الفصل ) 71الفقرة الثانية( ﻣن ھذا
الدستور ؛
 −ﻣشروع قانون العفو العام ؛
 −ﻣشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري ؛
 −إعالن حالة الحصار ؛
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 −إشھار الحرب ؛
 −ﻣشروع المرسوم المشار إليه في الفصل  104ﻣن ھذا الدستور ؛
 −التعيين باقتراح ﻣن رئيس الحكوﻣة ،وبمبادرة ﻣن الوزير المعني ،في
الوظائف المدنية التالية :والي بنك المغرب ،والسفراء والوالة والعمال،
والمسؤولين عن اإلدارات المكلفة باألﻣن الداخلي ،والمسؤولين عن
المؤسسات والمقاوالت العموﻣية اإلستراتيجية .وتحدد بقانون تنظيمي الئحة
ھذه المؤسسات والمقاوالت اإلستراتيجية.
]< <50<Ø’ËÖ
يصدر الملك األﻣر بتنفيذ القانون خالل الثالثين يوﻣا التالية إلحالته إلى الحكوﻣة بعد
تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر األﻣر بتنفيذه ،بالجريدة الرسمية للمملكة ،خالل أجل أقصاه
شھر ابتداء ﻣن تاريخ ظھير إصداره.
]< <51<Ø’ËÖ
للملك حق حل ﻣجلسي البرلمان أو أحدھما بظھير ،طبق الشروط المبينة في الفصول
 96و  97و .98
]< <52<Ø’ËÖ
للملك أن يخاطب األﻣة والبرلمان ،ويتلى خطابه أﻣام كال المجلسين ،وال يمكن أن
يكون ﻣضمونه ﻣوضوع أي نقاش داخلھما.
]< <53<Ø’ËÖ
الملك ھو القائد األعلى للقوات المسلحة الملكية .وله حق التعيين في الوظائف
العسكرية ،كما له أن يفوض لغيره ﻣمارسة ھذا الحق.
]< <54<Ø’ËÖ
يحدث ﻣجلس أعلى لألﻣن ،بصفته ھيئة للتشاور بشان استراتيجيات األﻣن الداخلي
والخارجي للبالد ،وتدبير حاالت األزﻣات ،والسھر أيضا على ﻣأسسة ضوابط الحكاﻣة
األﻣنية الجيدة.
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يرأس الملك ھذا المجلس ،وله أن يفوض لرئيس الحكوﻣة صالحية رئاسة اجتماع
لھذا المجلس ،على أساس جدول أعمال ﻣحدد.
يضم المجلس األعلى لألﻣن في تركيبته ،عالوة على رئيس الحكوﻣة ،ورئيس
ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،والرئيس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة
القضائية ،الوزراء المكلفين بالداخلية ،والشؤون الخارجية ،والعدل ،وإدارة الدفاع
الوطني ،وكذا المسؤولين عن اإلدارات األﻣنية ،وضباط ساﻣين بالقوات المسلحة الملكية،
وكل شخصية أخرى يعتبر حضورھا ﻣفيدا ألشغال المجلس.
ويحدد نظام داخلي للمجلس قواعد تنظيمه وتسييره.
]< <55<Ø’ËÖ
يعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبية والمنظمات الدولية ،ولديه يعتمد السفراء
وﻣمثلو المنظمات الدولية.
يوقع الملك على المعاھدات ويصادق عليھا ،غير أنه ال يصادق على ﻣعاھدات السلم
أو االتحاد ،أو التي تھم رسم الحدود ،وﻣعاھدات التجارة ،أو تلك التي تترتب عليھا
تكاليف تلزم ﻣالية الدولة ،أو يستلزم تطبيقھا اتخاذ تدابير تشريعية ،أو تتعلق بحقوق
وحريات المواطنات والمواطنين ،العاﻣة أو الخاصة ،إال بعد الموافقة عليھا بقانون.
للملك أن يعرض على البرلمان كل ﻣعاھدة أو اتفاقية أخرى قبل المصادقة عليھا.
إذا صرحت المحكمة الدستورية ،إثر إحالة الملك ،أو رئيس الحكوﻣة ،أو رئيس
ﻣجلس النواب ،أو رئيس ﻣجلس المستشارين ،أو سدس أعضاء المجلس األول ،أو ربع
أعضاء المجلس الثاني ،األﻣر إليھا ،أن التزاﻣا دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور ،فإن
المصادقة على ھذا االلتزام ال تقع إال بعد ﻣراجعة الدستور.
]< <56<Ø’ËÖ
يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية.
]< <57<Ø’ËÖ
يوافق الملك بظھير على تعيين القضاة ﻣن قبل المجلس األعلى للسلطة القضائية.
]< <58<Ø’ËÖ
يمارس الملك حق العفو.
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]< <59<Ø’ËÖ
إذا كانت حوزة التراب الوطني ﻣھددة ،أو وقع ﻣن األحداث ﻣا يعرقل السير العادي
للمؤسسات الدستورية ،أﻣكن للملك أن يعلن حالة االستثناء بظھير ،بعد استشارة كل ﻣن
رئيس الحكوﻣة ،ورئيس ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،ورئيس المحكمة
الدستورية ،وتوجيه خطاب إلى األﻣة .ويخول الملك بذلك صالحية اتخاذ اإلجراءات التي
يفرضھا الدفاع عن الوحدة الترابية ،ويقتضيھا الرجوع ،في أقرب اآلجال ،إلى السير
العادي للمؤسسات الدستورية.
ال يحل البرلمان أثناء ﻣمارسة السلطات االستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق األساسية المنصوص عليھا في ھذا الدستور ﻣضمونة.
ترفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب التي دعت إليھا ،وباتخاذ اإلجراءات
الشكلية المقررة إلعالنھا.

]< <Ä{{{e]†{Ö]<h^{{{fÖ
]< <íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ
< <á^¹Ö]<Üé¿ßi
]< <60<Ø’ËÖ
يتكون البرلمان ﻣن ﻣجلسين ،ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه
نيابتھم ﻣن األﻣة ،وحقھم في التصويت حق شخصي ال يمكن تفويضه.
المعارضة ﻣكون أساسي في المجلسين ،وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة،
طبقا لما ھو ﻣنصوص عليه خاصة في ھذا الباب.
]< <61<Ø’ËÖ
يجرد ﻣن صفة عضو في أحد المجلسين ،كل ﻣن تخلى عن انتمائه السياسي الذي
ترشح باسمه لالنتخابات ،أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليھا.
وتصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد ،بناء على إحالة ﻣن رئيس المجلس الذي
يعنيه األﻣر ،وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني ،الذي يحدد أيضا آجال
وﻣسطرة اإلحالة على المحكمة الدستورية.
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]< <62<Ø’ËÖ
ينتخب أعضاء ﻣجلس النواب باالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ،وتنتھي
عضويتھم عند افتتاح دورة أكتوبر ﻣن السنة الخاﻣسة التي تلي انتخاب المجلس.
يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء ﻣجلس النواب ،ونظام انتخابھم ،وﻣبادئ التقسيم
االنتخابي ،وشروط القابلية لالنتخاب ،وحاالت التنافي ،وقواعد الحد ﻣن الجمع بين
االنتدابات ،ونظام المنازعات االنتخابية.
ينتخب رئيس ﻣجلس النواب وأعضاء المكتب ،ورؤساء اللجان الدائمة وﻣكاتبھا ،في
ﻣستھل الفترة النيابية ،ثم في سنتھا الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى ﻣن الفترة المذكورة.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
]< <63<Ø’ËÖ
يتكون ﻣجلس المستشارين ﻣن  90عضوا على األقل ،و 120عضوا على األكثر،
ينتخبون باالقتراع العام غير المباشر ،لمدة ست سنوات ،على أساس التوزيع التالي :
 −ثالثة أخماس األعضاء يمثلون الجماعات الترابية ،يتوزعون بين جھات
المملكة بالتناسب ﻣع عدد سكانھا ،وﻣع ﻣراعاة اإلنصاف بين الجھات.
ينتخب المجلس الجھوي على ﻣستوى كل جھة ،ﻣن بين أعضائه ،الثلث
المخصص للجھة ﻣن ھذا العدد .وينتخب الثلثان المتبقيان ﻣن قبل ھيئة ناخبة
تتكون على ﻣستوى الجھة ،ﻣن أعضاء المجالس الجماعية وﻣجالس العمالت
واألقاليم ؛
 −خمسان ﻣن األعضاء تنتخبھم ،في كل جھة ،ھيئات ناخبة تتألف ﻣن
المنتخبين في الغرف المھنية ،وفي المنظمات المھنية للمشغلين األكثر
تمثيلية ،وأعضاء تنتخبھم على الصعيد الوطني ،ھيئة ناخبة ﻣكونة ﻣن ﻣمثلي
المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء ﻣجلس المستشارين ،ونظام انتخابھم ،وعدد
األعضاء الذين تنتخبھم كل ھيئة ناخبة ،وتوزيع المقاعد على الجھات ،وشروط القابلية
لالنتخاب ،وحاالت التنافي ،وقواعد الحد ﻣن الجمع بين االنتدابات ،ونظام المنازعات
االنتخابية.
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ينتخب رئيس ﻣجلس المستشارين وأعضاء المكتب ،ورؤساء اللجان الدائمة
وﻣكاتبھا ،في ﻣستھل الفترة النيابية ،ثم عند انتھاء ﻣنتصف الوالية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق.
]< <64<Ø’ËÖ
ال يمكن ﻣتابعة أي عضو ﻣن أعضاء البرلمان ،وال البحث عنه ،وال إلقاء القبض
عليه ،وال اعتقاله وال ﻣحاكمته ،بمناسبة إبدائه لرأي أو قياﻣه بتصويت خالل ﻣزاولته
لمھاﻣه ،ﻣا عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين اإلسالﻣي ،أو
يتضمن ﻣا يخل باالحترام الواجب للملك.
]< <65<Ø’ËÖ
يعقد البرلمان جلساته أثناء دورتين في السنة ،ويرأس الملك افتتاح الدورة األولى،
التي تبتدئ يوم الجمعة الثانية ﻣن شھر أكتوبر ،وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية
ﻣن شھر أبريل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشھر على األقل في كل دورة ،جاز ختم الدورة
بمرسوم.
]< <66<Ø’ËÖ
يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية ،إﻣا بمرسوم ،أو بطلب ﻣن ثلث أعضاء
ﻣجلس النواب ،أو بأغلبية أعضاء ﻣجلس المستشارين.
تعقد دورة البرلمان االستثنائية على أساس جدول أعمال ﻣحدد ،وعندﻣا تتم المناقشة
في القضايا التي يتضمنھا جدول األعمال ،تختم الدورة بمرسوم.
]< <67<Ø’ËÖ
للوزراء أن يحضروا جلسات كال المجلسين واجتماعات لجانھما ،ويمكنھم أن
يستعينوا بمندوبين يعينونھم لھذا الغرض.
عالوة على اللجان الدائمة المشار إليھا في الفقرة السابقة ،يجوز أن تشكل بمبادرة
ﻣن الملك ،أو بطلب ﻣن ثلث أعضاء ﻣجلس النواب ،أو ثلث أعضاء ﻣجلس المستشارين،
لجان نيابية لتقصي الحقائق ،يناط بھا جمع المعلوﻣات المتعلقة بوقائع ﻣعينة ،أو بتدبير
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المصالح أو المؤسسات والمقاوالت العموﻣية ،وإطالع المجلس الذي شكلھا على نتائج
أعمالھا.
وال يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون ﻣوضوع ﻣتابعات قضائية،
ﻣا داﻣت ھذه المتابعات جارية ،وتنتھي ﻣھمة كل لجنة لتقصي الحقائق ،سبق تكوينھا،
فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلھا.
لجان تقصي الحقائق ﻣؤقتة بطبيعتھا ،وتنتھي أعمالھا بإيداع تقريرھا لدى ﻣكتب
المجلس المعني ،وعند االقتضاء ،بإحالته إلى القضاء ﻣن قبل رئيس ھذا المجلس.
تخصص جلسة عموﻣية داخل المجلس المعني لمناقشة تقارير لجان تقصي الحقائق.
يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير ھذه اللجان.
]< <68<Ø’ËÖ
جلسات ﻣجلسي البرلمان عموﻣية ،وينشر ﻣحضر ﻣناقشات الجلسات العاﻣة برﻣته
في الجريدة الرسمية للبرلمان.
لكل ﻣن المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية ،بطلب ﻣن رئيس الحكوﻣة ،أو بطلب
ﻣن ثلث أعضائه.
جلسات لجان البرلمان سرية ،ويحدد النظام الداخلي لمجلسي البرلمان الحاالت
والضوابط التي يمكن أن تنعقد فيھا اللجان بصفة علنية.
يعقد البرلمان جلسات ﻣشتركة بمجلسيه ،وعلى وجه الخصوص ،في الحاالت
التالية:
 −افتتاح الملك للدورة التشريعية في الجمعة الثانية ﻣن شھر أكتوبر ،واالستماع
إلى الخطب الملكية الموجھة للبرلمان ؛
 −المصادقة على ﻣراجعة الدستور وفق أحكام الفصل  174؛
 −االستماع إلى التصريحات التي يقدﻣھا رئيس الحكوﻣة ؛
 −عرض ﻣشروع قانون المالية السنوي ؛
 −االستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكوﻣات األجنبية.
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كما يمكن لرئيس الحكوﻣة أن يطلب ﻣن رئيسي ﻣجلسي النواب والمستشارين عقد
اجتماعات ﻣشتركة للبرلمان ،لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا
ھاﻣا.
تنعقد االجتماعات المشتركة برئاسة رئيس ﻣجلس النواب ،ويحدد النظام الداخلي
للمجلسين كيفيات وضوابط انعقادھا.
عالوة على الجلسات المشتركة ،يمكن للجان الدائمة للبرلمان ،أن تعقد اجتماعات
ﻣشتركة لالستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا ھاﻣا ،وذلك وفق ضوابط
يحددھا النظاﻣان الداخليان للمجلسين.
]< <69<Ø’ËÖ
يضع كل ﻣن المجلسين نظاﻣه الداخلي ويقره بالتصويت ،إال أنه ال يجوز العمل به
إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته ألحكام ھذا الدستور.
يتع}}}ين عل}}}}ى المجلس}}}}ين ،ف}}}}ي وض}}}عھما لنظاﻣيھم}}}}ا ال}}}}داخليين ،ﻣراع}}}}اة تناس}}}}قھما
وتكاﻣلھما ،ضمانا لنجاعة العمل البرلماني.
يحدد النظام الداخلي بصفة خاصة :
 −قواع}}}د ت}}}أليف وتس}}}ير الف}}}رق والمجموع}}}ات البرلماني}}}ة واالنتس}}}اب إليھ}}}ا،
والحقوق الخاصة المعترف بھا لفرق المعارضة؛
 −واجبات األعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان والجلسات العاﻣة،
والجزاءات المطبقة في حالة الغياب ؛
 −عدد اللجان الدائمة واختصاصھا وتنظيمھا ،ﻣع تخصيص رئاسة لجنة أو
لجنتين للمعارضة ،على األقل ،ﻣع ﻣراعاة ﻣقتضيات الفصل  10ﻣن ھذا
الدستور.
< <á^{{¹Ö]<l^{{Ş×‰
]< <70<Ø’ËÖ
يمارس البرلمان السلطة التشريعية.
يصوت البرلمان على القوانين ،ويراقب عمل الحكوﻣة ،ويقيم السياسات العموﻣية.
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للقانون أن يأذن للحكوﻣة أن تتخذ في ظرف ﻣن الزﻣن ﻣحدود ،ولغاية ﻣعينة،
بمقتضى ﻣراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذھا ،ويجري العمل بھذه المراسيم
بمجرد نشرھا .غير أنه يجب عرضھا على البرلمان بقصد المصادقة ،عند انتھاء األجل
الذي حدده قانون اإلذن بإصدارھا ،ويبطل قانون اإلذن إذا ﻣا وقع حل ﻣجلسي البرلمان
أو أحدھما.
]< <71<Ø’ËÖ
يختص القانون ،باإلضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى ﻣن
الدستور ،بالتشريع في الميادين التالية :
 −الحقوق والحريات األساسية المنصوص عليھا في التصدير ،وفي فصول أخرى
ﻣن ھذا الدستور؛
 −نظام األسرة والحالة المدنية ؛
 −ﻣبادئ وقواعد المنظوﻣة الصحية؛
 −نظام الوسائط السمعية البصرية والصحافة بمختلف أشكالھا ؛
 −العفو العام؛
 −الجنسية ووضعية األجانب ؛
 −تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليھا ؛
 −التنظيم القضائي وإحداث أصناف جديدة ﻣن المحاكم ؛
 −المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ؛
 −نظام السجون؛
 −النظام األساسي العام للوظيفة العموﻣية ؛
 −الضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين ؛
 −نظام ﻣصالح وقوات حفظ األﻣن ؛
 −نظام الجماعات الترابية وﻣبادئ تحديد دوائرھا الترابية؛
 −النظام االنتخابي للجماعات الترابية وﻣبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية ؛
 −النظام الضريبي ،ووعاء الضرائب ،وﻣقدارھا وطرق تحصيلھا؛
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 −النظام القانوني إلصدار العملة ونظام البنك المركزي ؛
 −نظام الجمارك ؛
 −نظام االلتزاﻣات المدنية والتجارية ،وقانون الشركات والتعاونيات؛
 −الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العموﻣية والخاصة والجماعية؛
 −نظام النقل ؛
 −عالقات الشغل ،والضمان االجتماعي ،وحوادث الشغل ،واألﻣراض المھنية ؛
 −نظام األبناك وشركات التأﻣين والتعاضديات ؛
 −نظام تكنولوجيا المعلوﻣات واالتصاالت ؛
 −التعمير وإعداد التراب ؛
 −القواعد المتعلقة بتدبير البيئة وحماية الموارد الطبيعية والتنمية المستداﻣة ؛
 −نظام المياه والغابات والصيد ؛
 −تحديد التوجھات والتنظيم العام لميادين التعليم والبحث العلمي والتكوين المھني
 −إحداث المؤسسات العموﻣية وكل شخص اعتباري ﻣن أشخاص القانون العام ؛
 −تأﻣيم المنشآت ونظام الخوصصة .
للبرلمان ،باإلضافة إلى الميادين المشار إليھا في الفقرة السابقة ،صالحية التصويت،
على قوانين تضع إطارا لألھداف األساسية لنشاط الدولة ،في الميادين االقتصادية
واالجتماعية والبيئية والثقافية.
]< <72<Ø’ËÖ
يختص المجال التنظيمي بالمواد التي ال يشملھا اختصاص القانون
]< <73<Ø’ËÖ
يمكن تغيير النصوص التشريعية ﻣن حيث الشكل بمرسوم ،بعد ﻣوافقة المحكمة
الدستورية ،إذا كان ﻣضمونھا يدخل في ﻣجال ﻣن المجاالت التي تمارس فيھا السلطة
التنظيمية اختصاصھا.
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]< <74<Ø’ËÖ
يمكن اإلعالن لمدة ثالثين يوﻣا عن حالة الحصار ،بمقتضى ظھير يوقعه بالعطف
رئيس الحكوﻣة ،وال يمكن تمديد ھذا األجل إال بالقانون.
]< <75<Ø’ËÖ
يصدر قانون المالية ،الذي يودع باألسبقية لدى ﻣجلس النواب ،بالتصويت ﻣن قبل
البرلمان ،وذلك طبق الشروط المنصوص عليھا في قانون تنظيمي ،ويحدد ھذا القانون
التنظيمي طبيعة المعلوﻣات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية
حول ﻣشروع قانون المالية.
يصوت البرلمان ﻣرة واحدة على نفقات التجھيز التي يتطلبھا ،في ﻣجال التنمية،
إنجاز المخططات التنموية اإلستراتيجية ،والبراﻣج ﻣتعددة السنوات ،التي تعدھا الحكوﻣة
وتطلع عليھا البرلمان ،وعندﻣا يوافق على تلك النفقات ،يستمر ﻣفعول الموافقة تلقائيا على
النفقات طيلة ﻣدة ھذه المخططات والبراﻣج ،وللحكوﻣة وحدھا الصالحية لتقديم ﻣشاريع
قوانين ترﻣي إلى تغيير ﻣا تمت الموافقة عليه في اإلطار المذكور.
إذا لم يتم في نھاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر األﻣر
بتنفيذه ،بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية ،تطبيقا للفصل  132ﻣن الدستور ،فإن
الحكوﻣة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزﻣة لسير المرافق العموﻣية ،والقيام بالمھام
المنوطة بھا ،على أساس ﻣا ھو ﻣقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
ويسترسل العمل ،في ھذه الحالة ،باستخالص المداخيل طبقا لمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجارية عليھا ،باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤھا في ﻣشروع قانون المالية،
أﻣا المداخيل التي ينص المشروع المذكور على تخفيض ﻣقدارھا ،فتستخلص على أساس
المقدار الجديد المقترح.
]< <76<Ø’ËÖ
تعرض الحكوﻣة سنويا على البرلمان ،قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية،
خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ ھذا القانون .ويتضمن قانون التصفية حصيلة
ﻣيزانيات التجھيز التي انتھت ﻣدة نفاذھا.
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]< <77<Ø’ËÖ
يسھر البرلمان والحكوﻣة على الحفاظ على توازن ﻣالية الدولة.
وللحكوﻣة أن ترفض ،بعد بيان األسباب ،المقترحات والتعديالت التي يتقدم بھا
أعضاء البرلمان ،إذا كان قبولھا يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد
العموﻣية ،أو إلى إحداث تكليف عموﻣي ،أو الزيادة في تكليف ﻣوجود.
< <íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ]<í‰…^º
]< <78<Ø’ËÖ
لرئيس الحكوﻣة وألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.
تودع ﻣشاريع القوانين باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب ،غير أن ﻣشاريع القوانين
المتعلقة ،على وجه الخصوص ،بالجماعات الترابية وبالتنمية الجھوية ،وبالقضايا
االجتماعية ،تودع باألسبقية لدى ﻣكتب ﻣجلس المستشارين.
]< <79<Ø’ËÖ
للحكوﻣة أن تدفع بعدم قبول كل ﻣقترح أو تعديل ال يدخل في ﻣجال القانون.
كل خالف في ھذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية ،في أجل ثمانية أيام ،بطلب ﻣن
أحد رئيسي المجلسين ،أو ﻣن رئيس الحكوﻣة.
]< <80<Ø’ËÖ
تحال ﻣشاريع وﻣقترحات القوانين ألجل النظر فيھا على اللجان التي يستمر عملھا
خالل الفترات الفاصلة بين الدورات.
]< <81<Ø’ËÖ
يمكن للحكوﻣة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بين الدورات ،وباتفاق ﻣع اللجان
التي يعنيھا األﻣر في كال المجلسين ،ﻣراسيم قوانين ،يجب عرضھا بقصد المصادقة عليھا
ﻣن طرف البرلمان ،خالل دورته العادية الموالية.
يودع ﻣشروع المرسوم بقانون لدى ﻣكتب ﻣجلس النواب ،وتناقشه بالتتابع اللجان
المعنية في كال المجلسين ،بغية التوصل داخل أجل ستة أيام ،إلى قرار ﻣشترك بينھما في
شأنه .وإذا لم يحصل ھذا االتفاق ،فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في ﻣجلس النواب.
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]< <82<Ø’ËÖ
يضع ﻣكتب كل ﻣن ﻣجلسي البرلمان جدول أعماله .ويتضمن ھذا الجدول ﻣشاريع
القوانين وﻣقترحات القوانين ،باألسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكوﻣة.
يخصص يوم واحد على األقل في الشھر لدراسة ﻣقترحات القوانين ،وﻣن بينھا تلك
المقدﻣة ﻣن قبل المعارضة.
]< <83<Ø’ËÖ
ألعضاء ﻣجلسي البرلمان وللحكوﻣة حق التعديل ،وللحكوﻣة ،بعد افتتاح المناقشة،
أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض ﻣن قبل على اللجنة التي يعنيھا األﻣر.
يبت المجلس المعروض عليه النص ،بتصويت واحد ،في النص المتناقش فيه ،كله
أو بعضه إذا ﻣا طلبت الحكوﻣة ذلك ،ﻣع االقتصار على التعديالت المقترحة أو المقبولة
ﻣن قبلھا .وبإﻣكان المجلس المعني باألﻣر أن يعترض على ھذه المسطرة بأغلبية
أعضائه.
]< <84<Ø’ËÖ
يتداول ﻣجلسا البرلمان بالتتابع في كل ﻣشروع أو ﻣقترح قانون ،بغية التوصل إلى
المصادقة على نص واحد؛ ويتداول ﻣجلس النواب باألسبقية ،وعلى التوالي ،في ﻣشاريع
القوانين ،وفي ﻣقترحات القوانين التي قدﻣت بمبادرة ﻣن أعضائه .ويتداول ﻣجلس
المستشارين بدوره باألسبقية ،وعلى التوالي ،في ﻣشاريع القوانين ،وكذا في ﻣقترحات
القوانين التي ھي ﻣن ﻣبادرة أعضائه؛ ويتداول كل ﻣجلس في النص الذي صوت عليه
المجلس اآلخر في الصيغة التي أحيل بھا إليه.
ويعود لمجلس النواب التصويت النھائي على النص الذي تم البت فيه ،وال يقع ھذا
التصويت إال باألغلبية المطلقة ألعضائه الحاضرين ،إذا تعلق األﻣر بنص يخص
الجماعات الترابية ،والمجاالت ذات الصلة بالتنمية الجھوية والشؤون االجتماعية.
]< <85<Ø’ËÖ
ال يتم التداول في ﻣشاريع وﻣقترحات القوانين التنظيمية ﻣن قبل ﻣجلس النواب ،إال
بعد ﻣضي عشرة أيام على وضعھا لدى ﻣكتبه ،ووفق المسطرة المشار إليھا في الفصل
 ،84وتتم المصادقة عليھا نھائيا باألغلبية المطلقة لألعضاء الحاضرين ﻣن المجلس
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المذكور؛ غير أنه إذا تعلق األﻣر بمشروع أو بمقترح قانون تنظيمي يخص ﻣجلس
المستشارين أو الجماعات الترابية ،فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء ﻣجلس النواب.
يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين ،باتفاق بين
ﻣجلسي البرلمان ،على نص ﻣوحد.
ال يمكن إصدار األﻣر بتنفيذ القوانين التنظيمية ،إال بعد أن تصرح المحكمة
الدستورية بمطابقتھا للدستور.
]< <86<Ø’ËÖ
تعرض ﻣشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليھا في ھذا الدستور وجوبا قصد
المصادقة عليھا ﻣن قبل البرلمان ،في أجل ال يتعدى ﻣدة الوالية التشريعية األولى التي
تلي صدور األﻣر بتنفيذ ھذا الدستور.

]< <‹Ú^¤]<h^fÖ
]< <íè„éËßjÖ]<íŞ×ŠÖ
]< <87<Ø’ËÖ
تتألف الحكوﻣة ﻣن رئيس الحكوﻣة والوزراء ،ويمكن أن تضم كتابا للدولة.
يحدد قانون تنظيمي ،خاصة ،القواعد المتعلقة بتنظيم وتسيير أشغال الحكوﻣة
والوضع القانوني ألعضائھا.
ويحدد ھذا القانون التنظيمي أيضا حاالت التنافي ﻣع الوظيفة الحكوﻣية ،وقواعد
الحد ﻣن الجمع بين المناصب ،والقواعد الخاصة بتصريف الحكوﻣة المنتھية ﻣھاﻣھا
لألﻣور الجارية.
]< <88<Ø’ËÖ
بعد تعيين الملك ألعضاء الحكوﻣة ،يتقدم رئيس الحكوﻣة أﻣام ﻣجلسي البرلمان
ﻣجتمعين ،ويعرض البرناﻣج الذي يعتزم تطبيقه .ويجب أن يتضمن ھذا البرناﻣج الخطوط
الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكوﻣة القيام به في ﻣختلف ﻣجاالت النشاط الوطني،
وباألخص في ﻣيادين السياسة االقتصادية واالجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.
يكون البرناﻣج المشار إليه أعاله ،ﻣوضوع ﻣناقشة أﻣام كال المجلسين ،يعقبھا
تصويت في ﻣجلس النواب.
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تعتبر الحكوﻣة ﻣنصبة بعد حصولھا على ثقة ﻣجلس النواب ،المعبر عنھا بتصويت
األغلبية المطلقة لألعضاء الذين يتألف ﻣنھم ،لصالح البرناﻣج الحكوﻣي.
]< <89<Ø’ËÖ
تمارس الحكوﻣة السلطة التنفيذية.
تعمل الحكوﻣة ،تحت سلطة رئيسھا ،على تنفيذ البرناﻣج الحكوﻣي وعلى ضمان
تنفيذ القوانين .واإلدارة ﻣوضوعة تحت تصرفھا ،كما تمارس اإلشراف والوصاية على
المؤسسات والمقاوالت العموﻣية.
]< <90<Ø’ËÖ
يمارس رئيس الحكوﻣة السلطة التنظيمية ،ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى
الوزراء.
تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكوﻣة التوقيع بالعطف ﻣن لدن
الوزراء المكلفين بتنفيذھا .
]< <91<Ø’ËÖ
يعين رئيس الحكوﻣة في الوظائف المدنية في اإلدارات العموﻣية ،وفي الوظائف
الساﻣية في المؤسسات والمقاوالت العموﻣية ،دون إخالل بأحكام الفصل  49ﻣن ھذا
الدستور.
يمكن لرئيس الحكوﻣة تفويض ھذه السلطة.
]< <92<Ø’ËÖ
يتداول ﻣجلس الحكوﻣة ،تحت رئاسة رئيس الحكوﻣة ،في القضايا والنصوص
التالية:
 −السياسة العاﻣة للدولة قبل عرضھا على المجلس الوزاري ؛
 −السياسات العموﻣية ؛
 −السياسات القطاعية ؛
 −طلب الثقة ﻣن ﻣجلس النواب ،قصد ﻣواصلة الحكوﻣة تحمل ﻣسؤوليتھا ؛
 −القضايا الراھنة المرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام ؛
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 −ﻣشاريع القوانين ،وﻣن بينھا ﻣشروع قانون المالية ،قبل إيداعھا بمكتب
ﻣجلس النواب ،دون إخالل باألحكام الواردة في الفصل  49ﻣن ھذا الدستور؛
 −ﻣراسيم القوانين ؛
 −ﻣشاريع المراسيم التنظيمية ؛
 −ﻣشاريع المراسيم المشار إليھا في الفصول ) 65الفقرة الثانية( و  66و 70
)الفقرة الثالثة( ﻣن ھذا الدستور؛
 −المعاھدات واالتفاقيات الدولية قبل عرضھا على المجلس الوزاري؛
 −تعيين الكتاب العاﻣين ،وﻣديري اإلدارات المركزية باإلدارات العموﻣية،
ورؤساء الجاﻣعات والعمداء ،وﻣديري المدارس والمؤسسات العليا ،
وللقانون التنظيمي المشار إليه في الفصل  49ﻣن ھذا الدستور ،أن يتمم
الئحة الوظائف التي يتم التعيين فيھا في ﻣجلس الحكوﻣة .ويحدد ھذا القانون
التنظيمي ،على وجه الخصوص ،ﻣبادئ وﻣعايير التعيين في ھذه الوظائف،
السيما ﻣنھا ﻣبادئ تكافؤ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافية.
يطلع رئيس الحكوﻣة الملك على خالصات ﻣداوالت ﻣجلس الحكوﻣة.
]< <93<Ø’ËÖ
الوزراء ﻣسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكوﻣية كل في القطاع المكلف به ،وفي إطار
التضاﻣن الحكوﻣي.
يقوم الوزراء بأداء المھام المسندة إليھم ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة ،ويطلعون ﻣجلس
الحكوﻣة على ذلك.
يمكن للوزراء أن يفوضوا جزءا ﻣن اختصاصاتھم إلى كتاب الدولة.
]< <94<Ø’ËÖ
أعضاء الحكوﻣة ﻣسؤولون جنائيا أﻣام ﻣحاكم المملكة ،عما يرتكبون ﻣن جنايات
وجنح ،أثناء ﻣمارستھم لمھاﻣھم.
يحدد القانون المسطرة المتعلقة بھذه المسؤولية.
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]< <Œ^{{ŠÖ]<h^{{fÖ
]< <¼×ŠÖ]<°e<l^ÎøÃÖ
]< <íéÃè†jÖ]<íŞ×ŠÖ]<æ<Ô×¹]<°e<íÎøÃÖ
]< <95<Ø’ËÖ
للملك أن يطلب ﻣن كال ﻣجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل ﻣشروع أو ﻣقترح
قانون.
تطلب القراءة الجديدة بخطاب ،وال يمكن أن ترفض ھذه القراءة الجديدة.
]< <96<Ø’ËÖ
للملك ،بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكوﻣة ورئيس
ﻣجلس النواب ،ورئيس ﻣجلس المستشارين ،أن يحل بظھير المجلسين ﻣعا أو أحدھما.
يقع الحل بعد خطاب يوجھه الملك إلى األﻣة.
]< <97<Ø’ËÖ
يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شھرين على األكثر بعد
تاريخ الحل.
]< <98<Ø’ËÖ
إذا وقع حل أحد المجلسين ،فال يمكن حل المجلس الذي يليه إال بعد ﻣضي سنة على
انتخابه ،ﻣا عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكوﻣية داخل ﻣجلس النواب الجديد.
]< <99<Ø’ËÖ
يتم اتخاذ قرار إشھار الحرب داخل المجلس الوزاري ،طبقا للفصل  49ﻣن ھذا
الدستور ،وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك ﻣن لدن الملك.
]< <Jíè„éËßjÖ]æ<íéÃè†jÖ]<°jŞ×ŠÖ]<°e<l^ÎøÃÖ
]< <100<Ø’ËÖ
تخصص باألسبقية جلسة في كل أسبوع ألسئلة أعضاء ﻣجلسي البرلمان وأجوبة
الحكوﻣة.
تدلي الحكوﻣة بجوابھا خالل العشرين يوﻣا الموالية إلحالة السؤال إليھا.
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تقدم األجوبة على األسئلة المتعلقة بالسياسة العاﻣة ﻣن قبل رئيس الحكوﻣة،
وتخصص لھذه األسئلة جلسة واحدة كل شھر ،وتقدم األجوبة عنھا أﻣام المجلس الذي
يعنيه األﻣر خالل الثالثين يوﻣا الموالية إلحالة األسئلة إلى رئيس الحكوﻣة.
]< <101<Ø’ËÖ
يعرض رئيس الحكوﻣة أﻣام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكوﻣة ،إﻣا بمبادرة
ﻣنه ،أو بطلب ﻣن ثلث أعضاء ﻣجلس النواب ،أو ﻣن أغلبية أعضاء ﻣجلس المستشارين.
تخصص جلسة سنوية ﻣن قبل البرلمان لمناقشة السياسات العموﻣية وتقييمھا .
]< <102<Ø’ËÖ
يمكن للجان المعنية في كال المجلسين أن تطلب االستماع إلى ﻣسؤولي اإلدارات
والمؤسسات والمقاوالت العموﻣية ،بحضور الوزراء المعنيين ،وتحت ﻣسؤوليتھم.
]< <103<Ø’ËÖ
يمكن لرئيس الحكوﻣة أن يربط ،لدى ﻣجلس النواب ،ﻣواصلة الحكوﻣة تحمل
ﻣسؤوليتھا بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في ﻣوضوع السياسة العاﻣة ،أو
بشأن نص يطلب الموافقة عليه.
ال يمكن سحب الثقة ﻣن الحكوﻣة ،أو رفض النص ،إال باألغلبية المطلقة لألعضاء
الذين يتألف ﻣنھم ﻣجلس النواب.
ال يقع التصويت إال بعد ﻣضي ثالثة أيام كاﻣلة على تاريخ طرح ﻣسألة الثقة.
يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكوﻣة استقالة جماعية.
<]< <104<Ø’ËÖ
يمكن لرئيس الحكوﻣة حل ﻣجلس النواب ،بعد استشارة الملك ورئيس المجلس،
ورئيس المحكمة الدستورية ،بمرسوم يتخذ في ﻣجلس وزاري.
يقدم رئيس الحكوﻣة أﻣام ﻣجلس النواب تصريحا يتضمن ،بصفة خاصة ،دوافع
قرار الحل وأھدافه.
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]< <105<Ø’ËÖ
لمجلس النواب أن يعارض في ﻣواصلة الحكوﻣة تحمل ﻣسؤوليتھا ،بالتصويت على
ﻣلتمس للرقابة؛ وال يقبل ھذا الملتمس إال إذا وقعه على األقل خمس األعضاء الذين يتألف
ﻣنھم المجلس.
ال تصح الموافقة على ﻣلتمس الرقابة ﻣن قبل ﻣجلس النواب ،إال بتصويت األغلبية
المطلقة لألعضاء الذين يتألف ﻣنھم.
ال يقع التصويت إال بعد ﻣضي ثالثة أيام كاﻣلة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة
على ﻣلتمس الرقابة إلى استقالة الحكوﻣة استقالة جماعية.
إذا وقعت ﻣوافقة ﻣجلس النواب على ﻣلتمس الرقابة ،فال يقبل بعد ذلك تقديم أي
ﻣلتمس رقابة أﻣاﻣه ،طيلة سنة.
]< <106<Ø’ËÖ
لمجلس المستشارين أن يسائل الحكوﻣة بواسطة ﻣلتمس يوقعه على األقل خمس
أعضائه؛ وال يقع التصويت عليه ،بعد ﻣضي ثالثة أيام كاﻣلة على إيداعه ،إال باألغلبية
المطلقة ألعضاء ھذا المجلس.
يبعث رئيس ﻣجلس المستشارين ،على الفور ،بنص ﻣلتمس المساءلة إلى رئيس
الحكوﻣة؛ ولھذا األخير أجل ستة أيام ليعرض أﻣام ھذا المجلس جواب الحكوﻣة ،يتلوه
نقاش ال يعقبه تصويت.

]< <Ä{{{e^{ŠÖ]<h^{{fÖ
]< <íéñ^–ÏÖ]<íŞ×ŠÖ
]< <ð^–ÏÖ]<ÙøÏj‰
]< <107<Ø’ËÖ
السلطة القضائية ﻣستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك ھو الضاﻣن الستقالل السلطة القضائية.
]< <108<Ø’ËÖ
ال يعزل قضاة األحكام وال ينقلون إال بمقتضى القانون.
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]< <109<Ø’ËÖ
يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ وال يتلقى القاضي بشأن ﻣھمته
القضائية أي أواﻣر أو تعليمات ،وال يخضع ألي ضغط.
يجب على القاضي ،كلما اعتبر أن استقالله ﻣھدد ،أن يحيل األﻣر إلى المجلس
األعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخالل ﻣن القاضي بواجب االستقالل والتجرد خطأ ﻣھنيا جسيما ،بصرف
النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل ﻣن حاول التأثير على القاضي بكيفية غير ﻣشروعة.
]< <110<Ø’ËÖ
ال يلزم قضاة األحكام إال بتطبيق القانون .وال تصدر أحكام القضاء إال على أساس
التطبيق العادل للقانون.
يجب على قضاة النيابة العاﻣة تطبيق القانون .كما يتعين عليھم االلتزام بالتعليمات
الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لھا.
]< <111<Ø’ËÖ
للقضاة الحق في حرية التعبير ،بما يتالءم ﻣع واجب التحفظ واألخالقيات القضائية.
يمكن للقضاة االنخراط في جمعيات ،أو إنشاء جمعيات ﻣھنية ،ﻣع احترام واجبات
التجرد واستقالل القضاء ،وطبقا للشروط المنصوص عليھا في القانون.
يمنع على القضاة االنخراط في األحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
]< <112<Ø’ËÖ
يحدد النظام األساسي للقضاة بقانون تنظيمي.
]×‹<]< <íéñ^–ÏÖ]<íŞ×Š×Ö<î×Âù
]< <113<Ø’ËÖ
يسھر المجلس األعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة،
والسيما فيما يخص استقاللھم وتعيينھم وترقيتھم وتقاعدھم وتأديبھم.
يضع المجلس األعلى للسلطة القضائية ،بمبادرة ﻣنه ،تقارير حول وضعية القضاء
وﻣنظوﻣة العدالة ،ويصدر التوصيات المالئمة بشأنھا.
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يصدر المجلس األعلى للسلطة القضائية ،بطلب ﻣن الملك أو الحكوﻣة أو البرلمان،
آراء ﻣفصلة حول كل ﻣسألة تتعلق بالعدالة ﻣع ﻣراعاة ﻣبدأ فصل السلط.
]< <114<Ø’ËÖ
تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية ،الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة
القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ،أﻣام أعلى ھيئة قضائية إدارية
بالمملكة.
]< <115<Ø’ËÖ
يرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضائية ،ويتألف ھذا المجلس ﻣن :
 −الرئيس األول لمحكمة النقض ،رئيسا ﻣنتدبا؛
 −الوكيل العام للملك لدى ﻣحكمة النقض ؛
 −رئيس الغرفة األولى بمحكمة النقض ؛
 −أربعة ﻣمثلين لقضاة ﻣحاكم االستئناف ،ينتخبھم ھؤالء القضاة ﻣن بينھم ؛
 −ستة ﻣمثلين لقضاة ﻣحاكم أول درجة ،ينتخبھم ھؤالء القضاة ﻣن بينھم ؛
ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات ﻣن بين األعضاء العشرة المنتخبين ،بما
يتناسب ﻣع حضورھن داخل السلك القضائي ؛
 −الوسيط؛
 −رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
 −خمس شخصيات يعينھا الملك ،ﻣشھود لھا بالكفاءة والتجرد والنزاھة،
والعطاء المتميز في سبيل استقالل القضاء وسيادة القانون؛ ﻣن بينھم عضو
يقترحه األﻣين العام للمجلس العلمي األعلى.
]< <116<Ø’ËÖ
يعقد المجلس األعلى للسلطة القضائية دورتين في السنة على األقل.
يتوفر المجلس األعلى للسلطة القضائية على االستقالل اإلداري والمالي.
يساعد المجلس األعلى للسلطة القضائية ،في المادة التأديبية ،قضاة ﻣفتشون ﻣن ذوي
الخبرة.
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يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس األعلى للسلطة القضائية،
والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المھنية للقضاة ،وﻣسطرة التأديب.
يراعي المجلس األعلى للسلطة القضائية ،في القضايا التي تھم قضاة النيابة العاﻣة،
تقارير التقييم المقدﻣة ﻣن قبل السلطة التي يتبعون لھا .
< <íÖ]‚ÃÖ]<‰<‚Â]çÎæ<°•^Ïj¹]<ÑçÏu
]< <117<Ø’ËÖ
يتولى القاضي حماية حقوق األشخاص والجماعات وحرياتھم وأﻣنھم القضائي،
وتطبيق القانون.
]< <118<Ø’ËÖ
حق التقاضي ﻣضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن ﻣصالحه التي يحميھا
القانون.
كل قرار اتخذ في المجال اإلداري ،سواء كان تنظيميا أو فرديا ،يمكن الطعن فيه
أﻣام الھيئة القضائية اإلدارية المختصة.
]< <119<Ø’ËÖ
يعتبر كل ﻣشتبه فيه أو ﻣتھم بارتكاب جريمة بريئا ،إلى أن تثبت إدانته بمقرر
قضائي ﻣكتسب لقوة الشيء المقضي به.
]< <120<Ø’ËÖ
لكل شخص الحق في ﻣحاكمة عادلة ،وفي حكم يصدر داخل أجل ﻣعقول.
حقوق الدفاع ﻣضمونة أﻣام جميع المحاكم.
]< <121<Ø’ËÖ
يكون التقاضي ﻣجانيا في الحاالت المنصوص عليھا قانونا لمن ال يتوفر على ﻣوارد
كافية للتقاضي.
]< <122<Ø’ËÖ
يحق لكل ﻣن تضرر ﻣن خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
]< <123<Ø’ËÖ
تكون الجلسات علنية ﻣاعدا في الحاالت التي يقرر فيھا القانون خالف ذلك.
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<]< <124<Ø’ËÖ
تصدر األحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
]< <125<Ø’ËÖ
تكون األحكام ﻣعللة وتصدر في جلسة علنية ،وفق الشروط المنصوص عليھا في
القانون.
]< <126<Ø’ËÖ
األحكام النھائية الصادرة عن القضاء ﻣلزﻣة للجميع.
يجب على السلطات العموﻣية تقديم المساعدة الالزﻣة أثناء المحاكمة ،إذا صدر
األﻣر إليھا بذلك ،ويجب عليھا المساعدة على تنفيذ األحكام.
]< <127<Ø’ËÖ
تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.
ال يمكن إحداث ﻣحاكم استثنائية.
]< <128<Ø’ËÖ
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العاﻣة وقضاة التحقيق ،في كل ﻣا يتعلق
باألبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط ﻣرتكبيھا وإلثبات الحقيقة.

]< <àÚ^{nÖ]<h^{fÖ
]< <íè…çj‰‚Ö]<íÛÓ
]< <129<Ø’ËÖ
تحدث ﻣحكمة دستورية.
]< <130<Ø’ËÖ
تتألف المحكمة الدستورية ﻣن اثني عشر عضوا ،يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة
للتجديد ،ستة أعضاء يعينھم الملك ،ﻣن بينھم عضو يقترحه األﻣين العام للمجلس العلمي
األعلى ،وستة أعضاء ينتخب نصفھم ﻣن قبل ﻣجلس النواب ،وينتخب النصف اآلخر ﻣن
قبل ﻣجلس المستشارين ﻣن بين المترشحين الذين يقدﻣھم ﻣكتب كل ﻣجلس ،وذلك بعد
التصويت باالقتراع السري وبأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف ﻣنھم كل ﻣجلس.
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إذا تعذر على المجلسين أو على أحدھما انتخاب ھؤالء األعضاء ،داخل األجل
القانوني للتجديد ،تمارس المحكمة اختصاصاتھا ،وتصدر قراراتھا ،وفق نصاب ال
يحتسب فيه األعضاء الذين لم يقع بعد انتخابھم.
يتم كل ثالث سنوات تجديد ثلث كل فئة ﻣن أعضاء المحكمة الدستورية.
يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية ﻣن بين األعضاء الذين تتألف ﻣنھم.
يختار أعضاء المحكمة الدستورية ﻣن بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في
ﻣجال القانون ،وعلى كفاءة قضائية أو فقھية أو إدارية ،والذين ﻣارسوا ﻣھنتھم لمدة تفوق
خمس عشرة سنة ،والمشھود لھم بالتجرد والنزاھة.
<]< <<131Ø’ËÖ
يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرھا واإلجراءات المتبعة
أﻣاﻣھا ،ووضعية أعضائھا .
يحدد القانون التنظيمي أيضا المھام التي ال يجوز الجمع بينھا وبين عضوية المحكمة
الدستورية ،خاصة ﻣا يتعلق ﻣنھا بالمھن الحرة ،وطريقة إجراء التجديدين األولين لثلث
أعضائھا ،وكيفيات تعيين ﻣن يحل ﻣحل أعضائھا الذين استحال عليھم القيام بمھاﻣھم ،أو
استقالوا أو توفوا أثناء ﻣدة عضويتھم.
]< <132<Ø’ËÖ
تمارس المحكمة الدستورية االختصاصات المسندة إليھا بفصول الدستور ،وبأحكام
القوانين التنظيمية ،وتبت باإلضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات
االستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا،
واألنظمة الداخلية لكل ﻣن ﻣجلس النواب وﻣجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقھا
لتبت في ﻣطابقتھا للدستور.
يمكن للملك ،وكذا لكل ﻣن رئيس الحكوﻣة ،أو رئيس ﻣجلس النواب ،أو رئيس
ﻣجلس المستشارين ،أو خمس أعضاء ﻣجلس النواب ،أو أربعين عضوا ﻣن أعضاء
ﻣجلس المستشارين ،أن يحيلوا القوانين ،قبل إصدار األﻣر بتنفيذھا ،إلى المحكمة
الدستورية ،لتبت في ﻣطابقتھا للدستور.
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تبت المحكمة الدستورية في الحاالت المنصوص عليھا في الفقرتين الثانية والثالثة
ﻣن ھذا الفصل ،داخل أجل شھر ﻣن تاريخ اإلحالة .غير أن ھذا األجل يخفض في حالة
االستعجال إلى ثمانية أيام ،بطلب ﻣن الحكوﻣة.
تؤدي اإلحالة إلى المحكمة الدستورية في ھذه الحاالت ،إلى وقف سريان أجل
إصدار األﻣر بالتنفيذ .
تبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ،داخل أجل
سنة ،ابتداء ﻣن تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليھا .غير أن للمحكمة تجاوز ھذا األجل
بموجب قرار ﻣعلل ،إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليھا ،أو استلزم ذلك الطعن
المقدم إليھا .
]< <133<Ø’ËÖ
تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع ﻣتعلق بعدم دستورية قانون ،أثير
أثناء النظر في قضية ،وذلك إذا دفع أحد األطراف بأن القانون ،الذي سيطبق في النزاع،
يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنھا الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق ھذا الفصل.
]< <134<Ø’ËÖ
ال يمكن إصدار األﻣر بتنفيذ ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل
 132ﻣن ھذا الدستور ،وال تطبيقه ،وينسخ كل ﻣقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على
أساس الفصل  133ﻣن الدستور ،ابتداء ﻣن التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في
قرارھا.
ال تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق ﻣن طرق الطعن ،وتلزم كل السلطات
العاﻣة وجميع الجھات اإلدارية والقضائية.
< <
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]< <Ä‰^{jÖ]<h^{fÖ
]< <ï†}ù]<íée]Ö]<l^Â^Û¢]æ<l^ã¢
]< <135<Ø’ËÖ
الجماعات الترابية للمملكة ھي الجھات والعماالت واألقاليم والجماعات.
الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية ،خاضعة للقانون العام ،تسير شؤونھا بكيفية
ديمقراطية.
تنتخب ﻣجالس الجھات والجماعات باالقتراع العام المباشر.
تحدث كل جماعة ترابية أخرى بالقانون ،ويمكن أن تحل عند االقتضاء ،ﻣحل
جماعة ترابية أو أكثر ،ﻣن تلك المنصوص عليھا في الفقرة األولى ﻣن ھذا الفصل.
]< <136<Ø’ËÖ
يرتكز التنظيم الجھوي والترابي على ﻣبادئ التدبير الحر ،وعلى التعاون
والتضاﻣن؛ ويؤﻣن ﻣشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونھم ،والرفع ﻣن ﻣساھمتھم في
التنمية البشرية المندﻣجة والمستداﻣة.
]< <137<Ø’ËÖ
تساھم الجھات والجماعات الترابية األخرى في تفعيل السياسة العاﻣة للدولة ،وفي
إعداد السياسات الترابية ،ﻣن خالل ﻣمثليھا في ﻣجلس المستشارين.
]< <138<Ø’ËÖ
يقوم رؤساء ﻣجالس الجھات ،ورؤساء ﻣجالس الجماعات الترابية األخرى ،بتنفيذ
ﻣداوالت ھذه المجالس وﻣقرراتھا.
]< <139<Ø’ËÖ
تضع ﻣجالس الجھات ،والجماعات الترابية األخرى ،آليات تشاركية للحوار
والتشاور ،لتيسير ﻣساھمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد براﻣج التنمية
وتتبعھا .
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض ،الھدف ﻣنھا ﻣطالبة
المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله.
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]< <140<Ø’ËÖ
للجماعات الترابية ،وبناء على ﻣبدأ التفريع ،اختصاصات ذاتية واختصاصات
ﻣشتركة ﻣع الدولة واختصاصات ﻣنقولة إليھا ﻣن ھذه األخيرة.
تتوفر الجھات والجماعات الترابية األخرى ،في ﻣجاالت اختصاصاتھا ،وداخل
دائرتھا الترابية ،على سلطة تنظيمية لممارسة صالحياتھا .
]< <141<<Ø’ËÖ
تتوفر الجھات والجماعات الترابية األخرى ،على ﻣوارد ﻣالية ذاتية ،وﻣوارد ﻣالية
ﻣرصودة ﻣن قبل الدولة.
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجھات والجماعات الترابية األخرى يكون ﻣقترنا
بتحويل الموارد المطابقة له.
]< <142<Ø’ËÖ
يحدث لفترة ﻣعينة ولفائدة الجھات صندوق للتأھيل االجتماعي ،يھدف إلى سد العجز
في ﻣجاالت التنمية البشرية ،والبنيات التحتية األساسية والتجھيزات.
يحدث أيضا صندوق للتضاﻣن بين الجھات ،بھدف التوزيع المتكافئ للموارد ،قصد
التقليص ﻣن التفاوتات بينھا .
]< <143<Ø’ËÖ
ال يجوز ألي جماعة ترابية أن تمارس وصايتھا على جماعة أخرى.
تتبوأ الجھة ،تحت إشراف رئيس ﻣجلسھا ،ﻣكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية
األخرى ،في عمليات إعداد وتتبع براﻣج التنمية الجھوية ،والتصاﻣيم الجھوية إلعداد
التراب ،في نطاق احترام االختصاصات الذاتية لھذه الجماعات الترابية.
كلما تعلق األﻣر بإنجاز ﻣشروع يتطلب تعاون عدة جماعات ترابية ،فإن ھذه
األخيرة تتفق على كيفيات تعاونھا .
]< <144<Ø’ËÖ
يمكن للجماعات الترابية تأسيس ﻣجموعات فيما بينھا ،ﻣن أجل التعاضد في الوسائل
والبراﻣج.
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]< <145<Ø’ËÖ
يمثل والة الجھات وعمال األقاليم والعماالت ،السلطة المركزية في الجماعات
الترابية .
يعمل الوالة والعمال ،باسم الحكوﻣة ،على تأﻣين تطبيق القانون ،وتنفيذ النصوص
التنظيمية للحكوﻣة وﻣقرراتھا ،كما يمارسون المراقبة اإلدارية.
يساعد الوالة والعمال رؤساء الجماعات الترابية ،وخاصة رؤساء المجالس الجھوية،
على تنفيذ المخططات والبراﻣج التنموية.
يقوم الوالة والعمال ،تحت سلطة الوزراء المعنيين ،بتنسيق أنشطة المصالح
الالﻣمركزة لإلدارة المركزية ،ويسھرون على حسن سيرھا .
]< <146<Ø’ËÖ
تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة :
 −شروط تدبير الجھات والجماعات الترابية األخرى لشؤونھا بكيفية
ديمقراطية ،وعدد أعضاء ﻣجالسھا ،والقواعد المتعلقة بأھلية الترشيح،
وحاالت التنافي ،وحاالت ﻣنع الجمع بين االنتدابات ،وكذا النظام االنتخابي،
وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة ؛
 −شروط تنفيذ رؤساء ﻣجالس الجھات ورؤساء ﻣجالس الجماعات الترابية
األخرى لمداوالت ھذه المجالس وﻣقرراتھا  ،طبقا للفصل 138؛
 −شروط تقديم العرائض المنصوص عليھا في الفصل  ،139ﻣن قبل
المواطنات والمواطنين والجمعيات ؛
 −االختصاصات الذاتية لفائدة الجھات والجماعات الترابية األخرى،
واالختصاصات المشتركة بينھا وبين الدولة واالختصاصات المنقولة إليھا
ﻣن ھذه األخيرة طبقا للفصل 140؛
 −النظام المالي للجھات والجماعات الترابية األخرى ؛
 −ﻣصدر الموارد المالية للجھات وللجماعات الترابية األخرى ،المنصوص
عليھا في الفصل 141؛
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 −ﻣوارد وكيفيات تسيير كل ﻣن صندوق التأھيل االجتماعي وصندوق
التضاﻣن بين الجھات المنصوص عليھما في الفصل  142؛
 −شروط وكيفيات تأسيس المجموعات المشار إليھا في الفصل 144؛
 −المقتضيات الھادفة إلى تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات ،وكذا اآلليات
الراﻣية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في ھذا االتجاه؛
 −قواعد الحكاﻣة المتعلقة بحسن تطبيق ﻣبدأ التدبير الحر ،وكذا ﻣراقبة تدبير
الصناديق والبراﻣج وتقييم األعمال وإجراءات المحاسبة .

]< <†^{ÃÖ]<<h^{fÖ
]×‹<]< <l^e^Šv×Ö<î×Âù
]< <147<Ø’ËÖ
المجلس األعلى للحسابات ھو الھيأة العليا لمراقبة المالية العموﻣية بالمملكة ،ويضمن
الدستور استقالله.
يمارس المجلس األعلى للحسابات ﻣھمة تدعيم وحماية ﻣبادئ وقيم الحكاﻣة الجيدة
والشفافية والمحاسبة ،بالنسبة للدولة واألجھزة العموﻣية.
يتولى المجلس األعلى للحسابات ﻣمارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
ويتحقق ﻣن سالﻣة العمليات المتعلقة بمداخيل وﻣصاريف األجھزة الخاضعة لمراقبته
بمقتضى القانون ،ويقيم كيفية تدبيرھا لشؤونھا ،ويتخذ ،عند االقتضاء ،عقوبات عن كل
إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
تناط بالمجلس األعلى للحسابات ﻣھمة ﻣراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ،وتدقيق
حسابات األحزاب السياسية ،وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات االنتخابية.
]< <148<Ø’ËÖ
يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للبرلمان في المجاالت المتعلقة بمراقبة
المالية العاﻣة؛ ويجيب عن األسئلة واالستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع
والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العاﻣة.
يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للھيئات القضائية.
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يقدم المجلس األعلى للحسابات ﻣساعدته للحكوﻣة ،في الميادين التي تدخل في نطاق
اختصاصاته بمقتضى القانون.
ينشر المجلس األعلى للحسابات جميع أعماله ،بما فيھا التقارير الخاصة والمقررات
القضائية.
يرفع المجلس األعلى للحسابات للملك تقريرا سنويا ،يتضمن بيانا عن جميع أعماله،
ويوجھه أيضا إلى رئيس الحكوﻣة ،وإلى رئيسي ﻣجلسي البرلمان ،وينشر بالجريدة
الرسمية للمملكة.
يقدم الرئيس األول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس األعلى للحسابات أﻣام
البرلمان ،ويكون ﻣتبوعا بمناقشة.
]< <149<Ø’ËÖ
تتولى المجالس الجھوية للحسابات ﻣراقبة حسابات الجھات والجماعات الترابية
األخرى وھيئاتھا ،وكيفية قياﻣھا بتدبير شؤونھا .
وتعاقب عند االقتضاء ،عن كل إخالل بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
]< <150<Ø’ËÖ
يحدد القانون اختصاصات المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجھوية للحسابات،
وقواعد تنظيمھا ،وكيفيات تسييرھا.

]< <†{Â<ë^{£]<h^{{fÖ
]×‹<]÷< <êòéfÖ]æ<êÂ^Ûjq÷]æ<ë^’jÎ
]< <151<Ø’ËÖ
يحدث ﻣجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي.
]< <152<Ø’ËÖ
للحكوﻣة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس االقتصادي
واالجتماعي والبيئي في جميع القضايا ،التي لھا طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي.
يدلي المجلس برأيه في التوجھات العاﻣة لالقتصاد الوطني والتنمية المستداﻣة.
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]< <153<Ø’ËÖ
يحدد قانون تنظيمي تأليف المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ،وتنظيمه،
وصالحياته ،وكيفيات تسييره.

]< <†{Â<êÞ^{nÖ]<h^{fÖ
]< <ì‚é¢]<íÚ^Ó£
< <íÚ^Â<ô^fÚ
]< <154<Ø’ËÖ
يتم تنظيم المرافق العموﻣية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في
الولوج إليھا ،واإلنصاف في تغطية التراب الوطني ،واالستمرارية في أداء الخدﻣات.
تخضع المرافق العموﻣية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ،وتخضع
في تسييرھا للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرھا الدستور.
]< <155<Ø’ËÖ
يمارس أعوان المرافق العموﻣية وظائفھم وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد
والشفافية والنزاھة والمصلحة العاﻣة.
]< <156<Ø’ËÖ
تتلقى المرافق العموﻣية ﻣالحظات ﻣرتفقيھا ،واقتراحاتھم وتظلماتھم ،وتؤﻣن تتبعھا.
تقدم المرافق العموﻣية الحساب عن تدبيرھا لألﻣوال العموﻣية ،طبقا للقوانين الجاري
بھا العمل ،وتخضع في ھذا الشأن للمراقبة والتقييم.
]< <157<Ø’ËÖ
يحدد ﻣيثاق للمرافق العموﻣية قواعد الحكاﻣة الجيدة المتعلقة بتسيير اإلدارات
العموﻣية والجھات والجماعات الترابية األخرى واألجھزة العموﻣية.
]< <158<Ø’ËÖ
يجب على كل شخص ،ﻣنتخبا كان أو ﻣعينا ،يمارس ﻣسؤولية عموﻣية ،أن يقدم،
طبقا للكيفيات المحددة في القانون ،تصريحا كتابيا بالممتلكات واألصول التي في حيازته،
بصفة ﻣباشرة أو غير ﻣباشرة ،بمجرد تسلمه لمھاﻣه ،وخالل ﻣمارستھا ،وعند انتھائھا.
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]< <159<Ø’ËÖ
تكون الھيئات المكلفة بالحكاﻣة الجيدة ﻣستقلة؛ وتستفيد ﻣن دعم أجھزة الدولة؛
ويمكن للقانون أن يحدث عند الضرورة ،عالوة على المؤسسات والھيئات المذكورة بعده،
ھيئات أخرى للضبط والحكاﻣة الجيدة.
]< <160<Ø’ËÖ
على المؤسسات والھيئات المشار إليھا في الفصول  161إلى  170ﻣن ھذا الدستور
تقديم تقرير عن أعمالھا ،ﻣرة واحدة في السنة على األقل ،الذي يكون ﻣوضوع ﻣناقشة
ﻣن قبل البرلمان.
< <<l^è†£]<æ<ÑçÏ£]<íè^·<l^òéâæ<l^Š‰öÚ
< <ì‚é¢]<íÚ^Ó£]<æ
< <íéÒ…^jÖ]<íé]†Ïµ‚Ö]<æ<íÚ]‚jŠ¹]<æ<íè†fÖ]<íéÛßjÖ]<æ
< <^ãe<šçãßÖ]<æ<á^ŠÞý]<ÑçÏu<íè^·<l^òéâ
]< <161<Ø’ËÖ
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ﻣؤسسة وطنية تعددية وﻣستقلة ،تتولى النظر في
جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحمايتھا ،وبضمان
ﻣمارستھا الكاﻣلة ،والنھوض بھا وبصيانة كراﻣة وحقوق وحريات المواطنات
والمواطنين ،أفرادا وجماعات ،وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات
الوطنية والكونية في ھذا المجال.
]< <162<Ø’ËÖ
الوسيط ﻣؤسسة وطنية ﻣستقلة وﻣتخصصة ،ﻣھمتھا الدفاع عن الحقوق في نطاق
العالقات بين اإلدارة والمرتفقين ،واإلسھام في ترسيخ سيادة القانون ،وإشاعة ﻣبادئ
العدل واإلنصاف ،وقيم التخليق والشفافية في تدبير اإلدارات والمؤسسات العموﻣية
والجماعات الترابية والھيئات التي تمارس صالحيات السلطة العموﻣية.
<]< <163<Ø’ËÖ
يتولى ﻣجلس الجالية المغربية بالخارج ،على الخصوص ،إبداء أرائه حول توجھات
السياسات العموﻣية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج ﻣن تأﻣين الحفاظ على عالقات
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ﻣتينة ﻣع ھويتھم المغربية ،وضمان حقوقھم وصيانة ﻣصالحھم ،وكذا المساھمة في التنمية
البشرية والمستداﻣة في وطنھم المغرب وتقدﻣه.
]< <164<Ø’ËÖ
تسھر الھيأة المكلفة بالمناصفة وﻣحاربة جميع أشكال التمييز ،المحدثة بموجب
الفصل  19ﻣن ھذا الدستور ،بصفة خاصة ،على احترام الحقوق والحريات المنصوص
عليھا في الفصل المذكور ،ﻣع ﻣراعاة االختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق
اإلنسان.
< <°ßÏjÖ]<æ<ì‚é¢]<íÚ^Ó£]<l^òéâ
]< <165<Ø’ËÖ
تتولى الھيأة العليا لالتصال السمعي البصري السھر على احترام التعبير التعددي
لتيارات الرأي والفكر ،والحق في المعلوﻣة في الميدان السمعي البصري ،وذلك في إطار
احترام القيم الحضارية األساسية وقوانين المملكة.
]< <166<Ø’ËÖ
ﻣجلس المنافسة ھيأة ﻣستقلة ،ﻣكلفة في إطار تنظيم ﻣنافسة حرة وﻣشروعة بضمان
الشفافية واإلنصاف في العالقات االقتصادية ،خاصة ﻣن خالل تحليل وضبط وضعية
المنافسة في األسواق ،وﻣراقبة الممارسات المنافية لھا والممارسات التجارية غير
المشروعة وعمليات التركيز االقتصادي واالحتكار.
]< <167<Ø’ËÖ
تتولى الھيأة الوطنية للنزاھة والوقاية ﻣن الرشوة وﻣحاربتھا ،المحدثة بموجب
الفصل  ،36على الخصوص ،ﻣھام المبادرة والتنسيق واإلشراف وضمان تتبع تنفيذ
سياسات ﻣحاربة الفساد ،وتلقي ونشر المعلوﻣات في ھذا المجال ،والمساھمة في تخليق
الحياة العاﻣة ،وترسيخ ﻣبادئ الحكاﻣة الجيدة ،وثقافة المرفق العام ،وقيم المواطنة
المسؤولة.
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< <íÚ]‚jŠ¹]<æ<íè†fÖ]<íéÛßjÖ^e<šçãßÖ]<l^òéâ
< <íéÒ…^jÖ]<íé]†Ïµ‚Ö]<æ
]< <168<Ø’ËÖ
يحدث ﻣجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
المجلس ھيأة استشارية ،ﻣھمتھا إبداء اآلراء حول كل السياسات العموﻣية ،والقضايا
الوطنية التي تھم التربية والتكوين والبحث العلمي ،وكذا حول أھداف المرافق العموﻣية
المكلفة بھذه الميادين وسيرھا .كما يساھم في تقييم السياسات والبراﻣج العموﻣية في ھذا
المجال.
]< <169<Ø’ËÖ
يتولى المجلس االستشاري لألسرة والطفولة ،المحدث بموجب الفصل  32ﻣن ھذا
الدستور ،ﻣھمة تأﻣين تتبع وضعية األسرة والطفولة ،وإبداء آراء حول المخططات
الوطنية المتعلقة بھذه الميادين ،وتنشيط النقاش العموﻣي حول السياسة العموﻣية في ﻣجال
األسرة ،وضمان تتبع وإنجاز البراﻣج الوطنية ،المقدﻣة ﻣن قبل ﻣختلف القطاعات،
والھياكل والھيئات المختصة.
]< <170<Ø’ËÖ
يعتبر المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي ،المحدث بموجب الفصل 33
ﻣن ھذا الدستور ،ھيأة استشارية في ﻣيادين حماية الشباب والنھوض بتطوير الحياة
الجمعوية .وھو ﻣكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تھم ھذه الميادين ،وتقديم اقتراحات
حول كل ﻣوضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي ،يھم ﻣباشرة النھوض بأوضاع الشباب
والعمل الجمعوي ،وتنمية طاقاتھم اإلبداعية ،وتحفيزھم على االنخراط في الحياة الوطنية،
بروح المواطنة المسؤولة.
]< <171<Ø’ËÖ
يحدد بقوانين تأليف وصالحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والھيئات
المنصوص عليھا في الفصول  161إلى  170ﻣن ھذا الدستور ،وكذا حاالت التنافي عند
االقتضاء.
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]< <†{Â<oÖ^{nÖ]<h^{fÖ
< <…çj‰‚Ö]<íÃq]†Ú
]< <172<Ø’ËÖ
للملك ولرئيس الحكوﻣة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين ،حق اتخاذ المبادرة
قصد ﻣراجعة الدستور.
للملك أن يعرض ﻣباشرة على االستفتاء ،المشروع الذي اتخذ المبادرة بشأنه،
]< <173<Ø’ËÖ
ال تصح الموافقة على ﻣقترح ﻣراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر ﻣن
أعضاء أحد ﻣجلسي البرلمان ،إال بتصويت أغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف ﻣنھم
المجلس.
يحال المقترح إلى المجلس اآلخر ،الذي يوافق عليه بنفس أغلبية ثلثي األعضاء
الذين يتألف ﻣنھم.
يعرض المقترح الذي يتقدم به رئيس الحكوﻣة على المجلس الوزاري ،بعد التداول
بشأنه في ﻣجلس الحكوﻣة.
]< <174<Ø’ËÖ
تعرض ﻣشاريع وﻣقترحات ﻣراجعة الدستور ،بمقتضى ظھير ،على الشعب قصد
االستفتاء.
تكون المراجعة نھائية بعد إقرارھا باالستفتاء.
للملك ،بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية ،أن يعرض بظھير ،على البرلمان،
ﻣشروع ﻣراجعة بعض ﻣقتضيات الدستور.
ويصادق البرلمان ،المنعقد ،بدعوة ﻣن الملك ،في اجتماع ﻣشترك لمجلسيه ،على
ﻣشروع ھذه المراجعة ،بأغلبية ثلثي األعضاء الذين يتألف ﻣنھم.
يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب كيفيات تطبيق ھذا المقتضى.
تراقب المحكمة الدستورية صحة إجراءات ھذه المراجعة ،وتعلن نتيجتھا.
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]< <175<Ø’ËÖ
ال يمكن أن تتناول المراجعة األحكام المتعلقة بالدين اإلسالﻣي ،وبالنظام الملكي
للدولة ،وباالختيار الديمقراطي لألﻣة ،وبالمكتسبات في ﻣجال الحريات والحقوق األساسية
المنصوص عليھا في ھذا الدستور.

]< <†{{Â<Ä{e]†Ö]<h^{{fÖ
_< <íéÚ^j}æ<íéÖ^ÏjÞ]<Ý^Óu
]< <176<Ø’ËÖ
إلى حين انتخاب ﻣجلسي البرلمان ،المنصوص عليھما في ھذا الدستور ،يستمر
المجلسان القائمان حاليا في ﻣمارسة صالحياتھما ،ليقوﻣا على وجه الخصوص ،بإقرار
القوانين الالزﻣة لتنصيب ﻣجلسي البرلمان الجديدين ،وذلك دون إخالل باألحكام
المنصوص عليھا في الفصل  51ﻣن ھذا الدستور.
]< <177<Ø’ËÖ
يستمر المجلس الدستوري القائم حاليا في ﻣمارسة صالحياته ،إلى أن يتم تنصيب
المحكمة الدستورية المنصوص عليھا في ھذا الدستور.
]< <178<Ø’ËÖ
يستمر المجلس األعلى للقضاء في ﻣمارسة صالحياته ،إلى أن يتم تنصيب المجلس
األعلى للسلطة القضائية ،المنصوص عليه في ھذا الدستور.
]< <179<Ø’ËÖ
تظل النصوص المتعلقة بالمؤسسات والھيئات المذكورة في الباب الثاني عشر ﻣن
ھذا الدستور ،وكذا تلك المتعلقة بالمجلس االقتصادي واالجتماعي وبالمجلس األعلى
للتعليم ،سارية المفعول ،إلى حين تعويضھا ،طبقا لمقتضيات ھذا الدستور.
]< <180<Ø’ËÖ
ﻣع ﻣراعاة المقتضيات االنتقالية الواردة في ھذا الباب ،ينسخ نص الدستور المراجع
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.96.157المؤرخ في  23ﻣن جمادى األولى
 7) 1417أكتوبر .(1996
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ﻗﺮﺍﺭ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ815.2011
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< <1432<á^fÃ<àÚ<12<»<…^‘<815.2011 ÜÎ…<ë…çj‰‚Ö]<‹×rÛ×Ö<…]†Î
)< <…çj‰‚Ö]<Åæ†Ú<á`<»<ð^jËj‰÷]<sñ^jÞ<àÂ<à×Ã¹]<(2011<çéÖçè<14
].(2011<çéÖçè<xi^Ê)<1432<gq…<àÚ<28<íÃÛ¢]<Ýçè<ë†q_<ë„Ö

2

الحمد  وحده،
باسم جاللة الملك
المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ،خصوصا الفصل  81ﻣنه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم  29.93المتعلق بالمجلس الدستوري الصادر بتنفيذه
الظھير الشريف رقم  1.94.124بتاريخ  14ﻣن رﻣضان  25) 1414فبراير ،(1994
كما وقع تغييره وتتميمه ،خصوصا المادتين  36و  37ﻣنه ؛
وبناء على القانون رقم  9.97المتعلق بمدونة االنتخابات الصادر بتنفيذه الظھير
الشريف رقم  1.97.83بتاريخ  23ﻣن ذي القعدة  2) 1417أبريل  ،(1997كما وقع
تغييره وتتميمه ،ال سيما الجزء األول ﻣن قسمه الثالث ؛
وبناء على الظھير الشريف رقم  1.11.82الصادر في  14ﻣن رجب 17) 1432
يونيو  ،(2011بعرض ﻣشروع الدستور على االستفتاء ؛
وبعد اإلطالع على ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت المحررة في جميع الجماعات
الحضرية والقروية والبالغ عددھا  39.968ﻣحضرا وأوراق التصويت الملغاة والمنازع
فيھا والغالفات غير القانونية المضافة إليھا ،وعلى ﻣحاضر المكاتب المركزية وﻣحاضر
لجان إحصاء األصوات في جميع العماالت واألقاليم ؛
وبعد اإلطالع على ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة في الدول
التي أجري فيھا االستفتاء والبالغ عددھا  526ﻣحضرا وأوراق التصويت الملغاة
والمنازع فيھا والغالفات غير القانونية المضافة إليھا ،وعلى ﻣحاضر إحصاء األصوات
الواردة ﻣن السفارات المغربية التابعة لھا القنصليات المذكورة ؛
وبعد تمحيص كافة ھذه المحاضر على ضوء أحكام القانون ؛
2

 الجريدة الرسمية عدد  5964ﻣكرر الصادرة بتاريخ  28شعبان  30) 1432يوليو  (2011ص .362867
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وبعد ﻣراقبة اإلحصاء العام لألصوات المدلى بھا ؛
وبعد االستماع إلى تقارير األعضاء المقررين والمداولة طبق القانون؛
_<†•^¦< á`< »< ^ãµ‚Ïi< °iç’Û×Ö< Ð¬< {{Ö]< l^fÖ^Ş¹^e< Ð×Ãjè< ^ÛéÊ< I< ÷æ
< <:°iç’¹]<Üñ]çÎæ<kèç’jÖ]<gi^ÓÚ
حيث إن القانون المتعلق بمدونة االنتخابات ينص في ﻣادتيه  129و  139على أن
ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت وقوائم التوقيعات توضع ،طوال ﻣدة أربعة أيام كاﻣلة ،بمقار
الجماعات الحضرية والقروية أو في ﻣقار سفارات وقنصليات المملكة بالدول التي أجري
فيھا االستفتاء ،وذلك لتمكين المصوتين ﻣن اإلطالع عليھا وإبداء ﻣا يعن لھم بشأنھا ﻣن
ﻣطالبات عند االقتضاء ؛
وحيث إن القانون سالف الذكر ينص في ﻣادتيه ) 131الفقرة األولى( و ) 139الفقرة
الثانية( على أن المطالبات التي يقدﻣھا المصوتون في األجل المحدد لذلك قانونا تثبت في
ﻣحاضر المكاتب المركزية ،بالنسبة لعمليات االقتراع الجارية داخل المملكة ،وتذيل بھا
ﻣحاضر عمليات التصويت التابعة لقنصليات المملكة قبل توجيھھا إلى السفارات المغربية
المعنية ،بالنسبة لعمليات االقتراع الجارية في الخارج ؛
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية ﻣن المادة  36ﻣن القانون التنظيمي المتعلق
بالمجلس الدستوري ،فإن المطالبات التي ينظرھا المجلس الدستوري ويبث فيھا ھي
المطالبات المضمنة في ﻣحاضر عمليات التصويت؛
وحيث إنه بالرجوع إلى جميع ﻣحاضر المكاتب المركزية وكذا ﻣحاضر ﻣكاتب
التصويت بداخل المملكة وإلى جميع ﻣحاضر عمليات التصويت الواردة ﻣن السفارات
المغربية في الدول التي أجري فيھا االستفتاء ،تبين أن أيا ﻣنھا لم يتضمن ﻣطالبات ؛
<l]ç‘ù]< ð^’uc< †•^¦æ< kèç’jÖ]< gi^ÓÚ< †•^¦< “évÛje< Ð×Ãjè< ^ÛéÊ< I< < ^éÞ^m
<íée†Ç¹]< l]…^ËŠÖ]< àÚ< ì…]çÖ]< æ_< íÓ×Û¹]< ÜéÖ^Î_æ< l÷^ÛÃe< ì…†]< ^ãßÚ< ð]ç‰
»<]< <V<ð^jËj‰÷]<^ãéÊ<ë†q_<{{Ö]<…^ŞÎù
حيث إنه بصرف النظر عن بعض األخطاء المادية التي شابت جمع األرقام ونقلھا
ﻣن ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت إلى ﻣحاضر المكاتب المركزية ثم إلى ﻣحاضر لجان
إحصاء األصوات على ﻣستوى العماالت واألقاليم ،وكذا ﻣن ﻣحاضر عمليات التصويت
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إلى ﻣحاضر إحصاء األصوات في سفارات المملكة بالخارج ،وقد تصدى المجلس
الدستوري إلصالحھا تلقائيا ،فإنه يتبين ﻣن تمحيص ﻣختلف ھذه المحاضر ،ﻣا يلي :
< <V<ØéÓjÖ]<íféÃ¹]<kèç’jÖ]<gi^ÓÚ<“−<^ÛéÊ<<<<<<<J1
حيث إن القانون المتعلق بمدونة االنتخابات ينص في ﻣادته  117على أنه يباشر
تعيين رؤساء وأعضاء ﻣكاتب التصويت وكذا نوابھم وفقا ألحكام المادة  57ﻣن القانون
المذكور التي تنص على أن العاﻣل يعين  48ساعة على األقل قبل تاريخ االقتراع ،ﻣن
بين الموظفين والعاﻣلين باإلدارة العموﻣية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العاﻣة أو
الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيھم شروط النزاھة والحياد ،األشخاص
الذين يعھد إليھم برئاسة ﻣكاتب التصويت ويسلمھم لوائح الناخبين التابعين للمكتب
المعھود إليھم برئاسته ....ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقوﻣون ﻣقام رؤساء
ﻣكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقھم عائق .ويساعد رئيس ﻣكتب التصويت ثالثة أعضاء
يعينھم العاﻣل خالل األجل المشار إليه أعاله ﻣن بين الناخبين الذين يعرفون القراءة
والكتابة ،ويعين أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لھم يقوﻣون ﻣقاﻣھم إذا تغيبوا أو عاقھم
عائق ،وإذا تعذر حضور األشخاص المعينين لمساعدة رئيس المكتب التصويت ساعة
افتتاح االقتراع ،يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين األكبرين سنا والناخب
األصغر سنا ﻣن بين الناخبين ....الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة
والكتابة ؛
وحيث إن ھذه األحكام تنطبق  -بمقتضى المادة  136ﻣن ﻣدونة االنتخابات آنفة
الذكر -على ﻣكاتب التصويت التابعة لقنصليات المملكة ،ﻣع ﻣراعاة أن رئاسة ﻣكتب
التصويت يتوالھا في ھذه الحالة القنصل أو ﻣن ينتدبه لذلك ﻣن أعوانه ؛
وحيث الحظ المجلس أن بعض ﻣكاتب التصويت لم يتم تشكيلھا على الوجه القانوني
المبين أعاله ،ويتعلق األﻣر بالمكاتب التالية :
 −داخل المملكة :
 −ﻣكتب بإقليم تطوان ،بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  416صوتا ﻣنھا
 408صوتا بنعم و  8بال ؛
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 −ﻣكتبان بعمالة الدار البيضاء بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھما 443
صوتا ﻣنھا  428صوتا بنعم و  15بال؛
 −ﻣكتب بإقليم السمارة بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  201صوتا ﻣنھا
 195صوتا بنعم و  6بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  77صوتا ﻣنھا 73
صوتا بنعم و  4بال ؛
 −ﻣكتبان بإقليم أكادير -إداوتنان بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھما 604
صوتا ﻣنھا  583صوتا بنعم و  21بال ؛
 −خارج المملكة :
 −ﻣكتب واحد بفرنسا بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  9أصوات كلھا بنعم؛
 −ثالثة ﻣكاتب ببوالندا بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھا  59صوتا ﻣنھا
 51صوتا بنعم و  8بال ؛
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يتعين إلغاء عمليات التصويت التي تمت في ھذه المكاتب
وبالتالي استبعاد األصوات المدلى بھا فيھا ؛
<æ_< ‚u]æ< ç–Â< ÄéÎçjÖ< ì‚ÏjË¹]< kèç’jÖ]< gi^ÓÚ< †•^¦< “−< ^ÛéÊ<<<<<<<J2
_< <V<^ãñ^–Â_<àÚ<†nÒ
حيث إنه يبين أيضا ﻣن األحكام القانونية المذكورة أعاله أن صحة ﻣحاضر ﻣكاتب
التصويت تثبتھا توقيعات األعضاء في المكان المخصص لذلك في تلك المحاضر؛
وحيث إن المادة  128ﻣن ﻣدونة االنتخابات تنص على أن عملية فرز األصوات
تسجل بمحضر يحرر في نظيرين وفقا ألحكام المادة  65ﻣن ھذا القانون ،وإن الفقرة
الثانية ﻣن ھذه المادة تنص على »غير أنه إذا تعذر لسبب قاھر على عضو واحد ﻣن
أعضاء ﻣكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنھاء عملية االقتراع
وفرز وإحصاء األصوات وإعالن النتائج ،يوقع المحضر ﻣن طرف األعضاء
الحاضرين ،وينص على ھذه الحالة في ﻣحضر العمليات االنتخابية« ؛
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وحيث إنه إعماال لھذه األحكام فإن كل ﻣحضر ال يتضمن توقيع عضو واحد أو أكثر
ﻣن أعضاء المكتب الواردة أسماؤھم فيه ،دون أن يشار فيه إلى سبب ذلك ،يكون قد اختل
فيه أحد شروط صحته ،ﻣما يجعله ﻣحضرا ﻣعيبا؛
وحيث الحظ المجلس أن بعض ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت داخل المملكة يعوزھا
توقيع عضو واحد أو أكثر ﻣن أعضاء المكتب ،ويتعلق األﻣر بالمكاتب التالية :
 −ﻣكتب بعمالة سال بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  384صوتا ﻣنھا 364
صوتا بنعم و  20بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم تطوان بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  273صوتا ﻣنھا
 268صوتا بنعم و  5بال ؛
 −ﻣكتب بعمالة طنجة أصيال بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  244صوتا
ﻣنھا  237صوتا بنعم و  7بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم العرائش بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  254صوتا ﻣنھا
 248صوتا بنعم و  6بال ؛
 −ﻣكتبان بإقليم ﻣكناس بلغ عدد األصوات المدلى بھا فيھما  380صوتا ﻣنھا
 379صوتا بنعم و  1بال ؛
 −ثالثة ﻣكاتب بإقليم ﻣراكش بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھا  810صوتا
ﻣنھا  745صوتا بنعم و  65بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم سيدي قاسم بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  444صوتا كلھا
بنعم؛
 −ثمانية ﻣكاتب بإقليم أكادير -إداوتنان بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھا
 1512صوتا ﻣنھا  1462صوتا بنعم و  50بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم اشتوكة أيت باھا بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  236صوتا
ﻣنھا  225صوتا بنعم و  11بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم السمارة بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  145صوتا ﻣنھا
 140صوتا بنعم و  5بال ؛
71

ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ

 −ﻣكتب بإقليم العيون بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  387صوتا ﻣنھا
 381صوتا بنعم و  6بال ؛
 −ﻣكتبان بإقليم طاطا بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيھما  171صوتا ﻣنھا
 170صوتا بنعم و  1بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم زاكورة بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  279صوتا ﻣنھا
 274صوتا بنعم و  5بال ؛
 −ﻣكتب بإقليم بركان بلغ عدد األصوات المعبر عنھا فيه  83صوتا ﻣنھا 78
صوتا بنعم و  5بال ؛
وحيث إنه على ﻣقتضى ﻣا سبق بيانه يتعين إلغاء نتائج التصويت التي تضمنتھا ھذه
المحاضر واستبعاد األصوات المدلى بھا في المكاتب المتعلقة بھا وعدم احتسابھا بالتالي
في ﻣجموع نتائج االستفتاء بالعماالت واألقاليم التابعة لھا ؛
وحيث إنه عالوة على ذلك ،فإن المجلس لو يتلق ﻣحضر ﻣكتب تصويت واحد تابع
لسفارة المغرب بجمھورية التشيك دونت نتائجه في ﻣحضر ھذه السفارة ،وبلغ عدد
األصوات المدلى بھا فيه  36صوتا ،وھي أصوات يتعين أيضا استبعادھا ،لتعذر تحقق
المجلس الدستوري ﻣن سالﻣتھا ؛
< <V<kèç’jÖ]<íé×ÛÂ<‰<“−<^ÛéÊ<<<<<<<J3
حيث الحظ المجلس أن بعض الناخبين صوتوا ،ألسباب تتعلق بالعمل ،في ﻣكاتب
تصويت غير تلك التي ھم ﻣسجلون في لوائحھا ،ويتعلق األﻣر ب  60ناخبا صوتوا في
ثالثة ﻣكاتب بعمالة الرباط ؛
وحيث إن المادة  120ﻣن ﻣدونة االنتخابات تنص على أنه »يكون لدى كل ﻣكتب
للتصويت سجل في نظيرين يحتوي على الئحة المصوتين الذين ينبغي له أن يتلقى
تصويتھم« كما أن المادة  62ﻣن نفس المدونة توجب على رئيس ﻣكتب التصويت
»التحقق ﻣن وجود اسم الناخب في الالئحة التي سلمت إليه وﻣن ھويته« ،ﻣما يعني أنه ال
يجوز لناخب التصويت في غير المكتب الذي ھو ﻣسجل فيه ،األﻣر الذي تكون ﻣعه
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األصوات التي أدلى بھا الناخبون المذكور عددھم أعاله الغية ،ويتعين بالتالي خصمھا
ﻣن ﻣجموع األصوات المعبر عنھا في المكاتب سالفة الذكر ؛
<^ãñ^‰õ…< Í†< àÚ< íÃÎç¹]< Æ< kèç’jÖ]< gi^ÓÚ< †•^¦< “−< ^ÛéÊ< J4
]< <V<íèˆÒ†¹]<gi^Ó¹]<†•^¦<]çÃÎæ<àè„Ö
حيث الحظ المجلس أن بعض ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت غير ﻣمضاة ﻣن قبل
رؤسائھا ؛
وحيث تبين للمجلس ﻣن الرجوع إلى ﻣحاضر المكاتب المركزية التابعة لھا ﻣكاتب
التصويت المعنية ،أنھا جميعا تحمل توقيعات ھؤالء الرؤساء ،ﻣما يعد إشھادا ﻣن طرفھم
بصحة النتائج المضمنة في ﻣحاضر ھذه المكاتب والمنقولة إلى ﻣحاضر المكاتب
المركزية ،طالما أن ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت ﻣوقعة ﻣن طرف باقي أعضائھا وال
تتضمن أي ﻣالحظة بشأن سير عمليات التصويت وفرز وإحصاء األصوات وإعالن
النتائج ،كما لم تسجل بخصوصھا أي ﻣطالبات ،فضال عن أن المجلس الدستوري تحقق
ﻣن التطابق التام بين المعطيات الواردة في ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت المعنية وتلك
المدونة في ﻣحاضر المكاتب المركزية التابعة لھا تلك المكاتب ؛
وبناء على ھذه القرائن ﻣجتمعة ،فإن غياب توقيع بعض رؤساء ﻣكاتب التصويت
على ﻣحاضر ھذه المكاتب ،على الوجه المبين أعاله ،ال يعدو أن يكون ﻣجرد إغفال ليس
ﻣن شأنه أن يقدح في صحة النتائج المضمنة فيھا ؛
<æ_< ^ãñ^‰õ…< ØfÎ< àÚ< íÃÎç¹]< Æ< íèˆÒ†¹]< gi^Ó¹]< †•^¦< “−< ^ÛéÊ<<<<<<<J5
_< <V<^ãñ^–Â_<‚u
حيث الحظ المجلس أن بعض ﻣحاضر المكاتب المركزية غير ﻣوقعة ﻣن رؤسائھا
أو ﻣن أحد أعضائھا ؛
وحيث إنه اعتبارا لكون ﻣحاضر المكاتب المركزية ھي تجميع للبيانات وأعداد
األصوات كما ھي ﻣدونة في ﻣحاضر ﻣكاتب التصويت التابعة لھا ،فقد تولى المجلس
الدستوري ،انطالقا ﻣن ھذه المحاضر األخيرة ،عملية التحقق ﻣن ﻣطابقة المعطيات
المدونة فيھا ﻣع تلك المنقولة إلى ﻣحاضر المكاتب المركزية المعيبة التوقيع ،وإعادة جمع
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ﻣختلف أعداد األصوات الموجودة فيھا ،فتبين له أن النتائج المضمنة فيھا صحيحة
وﻣضبوطة ؛
< <V<ð^jËj‰øÖ<íÚ^ÃÖ]<sñ^jßÖ^e<Ð×Ãjè<^ÛéÊ<I< <^nÖ^m
حيث إنه بعد إصالح األخطاء المادية المالحظة في جمع ونقل بعض األرقام وإلغاء
األصوات المدلى بھا في بعض ﻣكاتب التصويت ،حسبما تم بيانه ،فإن النتائج العاﻣة
الستفتاء فاتح يوليو  ،2011المفصلة في الجدول الملحق بھذا القرار بحسب عماالت
وأقاليم المملكة ﻣن جھة وسفارات المملكة في األقطار األجنبية التي أجري فيھا االستفتاء
ﻣن جھة أخرى ،تتلخص فيما يلي :
]}< <:<íÓ×Û¹]<Ø
13.449.495 :
عدد المسجلين
9.885.020:
عدد المصوتين
88.749:
األصوات الملغاة
األصوات الصحيحة 9.796.271:
9.650.237:
نعم
146.034:
ال
}^…< <:<íÓ×Û¹]<t
269.646:
عدد المصوتين
2.494:
األصوات الملغاة
األصوات الصحيحة 267.152:
259.119:
نعم
8.033:
ال
]< <:<íéÖ^¶ý]<sñ^jßÖ
األصوات الصحيحة
نعم
ال
„< <:h^f‰ù]<å

10.063.423 :
9.909.356 :
154.067:

_ : ÷æيعلن أن الشعب المغربي وافق على ﻣشروع الدستور الذي استفتي في شأنه ب
 9.909.356جوابا بنعم ﻣقابل  154.067جوابا بال ؛
 : ^éÞ^mيأﻣر بنشر قراره ھذا في الجريدة الرسمية.
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وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس  12ﻣن شعبان 14) 1432
يوليو .(2011
اإلﻣضاءات :
ﻣحمد أشركي.
حمداتي شبيھنا ﻣاء العينين .ليلى المريني .أﻣين الدﻣناتي .عبد الرزاق ﻣوالي رشيد
ﻣحمد الصديقي .رشيد المدور .ﻣحمد أﻣين بنعبد ﷲ  .ﻣحمد القصري.
ﻣحمد الداسر .شيبة ﻣاء العينين .ﻣحمد أتركين.
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2011<çéÖçè<xi^Ê<ð^jËj‰]<sñ^jÞ
_< <(ÜéÖ^Îù]æ<l÷^ÛÃÖ]<gŠu)<íÓ×Û¹]<Ø}]<V<÷æ
العماالت واألقاليم

المسجلون

326930
الرباط
334978
سال
صخيرات – تمارة 191842
247199
الخميسات
1431980
الدار البيضاء
162851
المحمدية
85125
النواصر
49458
ﻣديونة
أكادير  -إيداوتنان 220191
إنزكان  -أيت ﻣلول 198955
اشتوكة  -أيت باھا 133366
353389
تارودانت
108831
تزنيت
118613
ورزازات
107520
زاكورة
128641
تنغير
68770
سيدي إفني
176196
الحسيمة
250791
تازة
264084
تاونات
85887
جرسيف
236178
بني ﻣالل
207049
أزيالل
193814
الفقيه بن صالح
357865
فاس
62727
ﻣوالي يعقوب
120029
صفرو
84059
بولمان
9292
طرفاية
471456
ﻣراكش
142963
شيشاوة
210550
الحوز
199168
قلعة السراغنة
188635
الصويرة
120905
الرحاﻣنة
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المصوتون

األصوات
الصحيحة

نعم

214357
256910
159130
167925
753367
121969
68674
46590
149211
151962
85847
284621
65501
85888
82878
114034
51728
125433
216938
214714
73161
181405
163050
164267
266124
56393
84587
69815
8504
314966
137863
185175
175139
158074
107638

210939
252536
154924
166879
740387
120442
68165
46433
145042
150807
83986
282933
64689
85214
82191
113860
51484
125174
216647
214339
72963
180178
162066
163946
262969
56216
84043
69433
8476
309930
137343
184517
173617
157157
107501

204321
243266
151893
164813
720123
119308
67422
46196
141873
148750
82142
280756
63442
83948
81306
113443
50805
124226
215389
213027
72518
177586
160524
162898
258116
55915
82769
68692
8308
302975
137219
183511
171438
155217
107152

النسبة
المائوية

96,86
96,33
98,04
98,76
97,26
99,06
98,91
99,49
97,82
98,64
97,80
99,23
98,07
98,51
98,92
99,63
98,68
99,24
99,42
99,39
99,39
98,56
99,05
99,36
98,15
99,46
98,48
98,93
98,02
97,76
99,91
99,45
98,74
98,77
99,68

ال

6618
9270
3031
2066
20264
1134
743
237
3169
2057
1844
2177
1247
1266
885
417
679
948
1258
1312
445
2592
1542
1048
4853
301
1274
741
168
6955
124
1006
2179
1940
349
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النسبة
المائوية

3,14
3,67
1,96
1,24
2,74
0,94
1,09
0,51
2,18
1,36
2,20
0,77
1,93
1,49
1,08
0,37
1,32
0,76
0,58
0,61
0,61
1,44
0,95
0,64
1,85
0,54
1,52
1,07
1,98
2,24
0,09
0,55
1,26
1,23
0,32

العماالت واألقاليم

ﻣكناس
الحاجب
إيفران
خنيفرة
الراشيدية
ﻣيدلت
وادي الذھب
أوسراد
وجدة -أنكاد
جرادة
بركان
تاوريرت
فكيك
كلميم
طاطا
آسا زاك
السمارة
طانطان
قنيطرة
سيدي قاسم
سيدي سليمان
العيون
بوجدور
الناضور
الدريوش
آسفي
الجديدة
سيدي بنور
اليوسفية
سطات
خريبكة
بن سليمان
برشيد
طنجة -أصيال
فحص أنجرة
تطوان
ﻣضيق -الفنيدق
العرائش
شفشاون
وزان

المجموع
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المسجلون

المصوتون

األصوات
الصحيحة

نعم

النسبة
المائوية

ال

النسبة
المائوية

325645
96625
77341
162291
185729
127527
47759
20480
233750
56889
126064
93539
70290
97290
65032
33960
42404
40814
406958
200549
135906
103832
27178
223494
104691
281643
273507
200264
97036
250951
253322
100619
138999
289792
34165
216208
75993
195040
169028
116604

208755
65972
60536
131660
160798
101101
43021
19886
142392
36724
62288
65973
53195
83928
51828
31311
39371
36162
303778
156617
91652
89211
20295
127649
93308
252865
186317
157976
85048
189779
176468
91184
120356
184237
30797
144213
36908
158779
135616
93228

205881
65552
60252
130684
160414
100719
42866
19861
140979
36383
61482
65781
52790
83136
51518
31299
38939
35948
302467
155559
91122
88087
20117
126859
92992
250852
185140
157413
84807
189020
175239
90904
119901
179895
30497
142133
36155
157681
134967
92554

200652
64518
59572
129252
159296
100004
42488
19767
136879
35876
60007
65001
52181
82137
51003
31164
38442
35464
299640
154070
89781
87542
19599
125006
92623
245347
182822
156430
84361
187268
171536
90570
118857
174880
30209
139842
34902
154892
133707
91363

97,46
98,42
98,87
98,90
99,30
99,29
99,12
99,53
97,09
98,61
97,60
98,81
98,85
98,80
99,00
99,57
98,72
98,65
99,07
99,04
98,53
99,38
97,43
98,54
99,60
97,81
98,75
99,38
99,47
99,07
97,89
99,63
99,13
97,21
99,06
98,39
96,53
98,23
99,07
98,71

5229
1034
680
1432
1118
715
378
94
4100
507
1475
780
609
999
515
135
497
484
2827
1489
1341
545
518
1853
369
5505
2318
983
446
1752
3703
334
1044
5015
288
2291
1253
2789
1260
1191

2,54
1,58
1,13
1,10
0,70
0,71
0,88
0,47
2,91
1,39
2,40
1,19
1,15
1,20
1,00
0,43
1,28
1,35
0,93
0,96
1,47
0,62
2,57
1,46
0,40
2,19
1,25
0,62
0,53
0,93
2,11
0,37
0,87
2,79
0,94
1,61
3,47
1,77
0,93
1,29

13 449 495

9 885 020

9 796 271

9 650 237

98,51

146 034

1,49
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< <(l]…^ËŠÖ]<gŠu)<íÓ×Û¹]<h]†i<t…^}<V<^éÞ^m
األقطار
ساحل العاج
اإلﻣارات العربية المتحدة
نيجيريا
غانا
إثيوبيا
الجزائر
األردن
تركيا
ﻣدغشقر
اليونان
أدربيجان
ﻣالي
التايالند
إفريقيا الوسطى
لبنان
صيربيا
ألمانيا
سويسرا
كولوﻣبيا
البرازيل
بلجيكا
االتحاد األروبي
روﻣانيا
ھنغاريا
األرجنتين
استراليا
غينيا
دانمارك
بانكالديش
سينغال
سوريا
أندونسيا
قطر
إيرلندا
البعثة الدائمة للمملكة المغربية بجنيف
فيتنام
فيالندا
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المصوتون
455
3761
15
14
12
6387
768
123
12
382
16
113
31
40
208
16
4980
849
15
28
19055
173
178
42
32
310
80
229
8
459
348
37
801
140
146
12
160

األصوات
الصحيحة
451
3745
15
14
12
6307
768
123
12
376
16
113
31
39
206
16
4929
843
15
27
18833
173
178
42
32
305
80
225
8
457
347
36
789
136
146
12
159

نعم
447
3675
15
11
12
6188
768
109
12
359
15
111
29
39
201
16
4759
809
14
24
18163
165
164
41
29
295
77
220
8
437
343
36
767
126
140
12
151

النسبة
المائوية
99,11
98,13
100,00
78,57
100,00
98,11
100,00
88,62
100,00
95,48
93,75
98,23
93,55
100,00
97,57
100,00
96,55
95,97
93,33
88,89
96,44
95,38
92,13
97,62
90,63
96,72
96,25
97,78
100,00
95,62
98,85
100,00
97,21
92,65
95,89
100,00
94,97

ال
4
70
0
3
0
119
0
14
0
17
1
2
2
0
5
0
170
34
1
3
670
8
14
1
3
10
3
5
0
20
4
0
22
10
6
0
8

النسبة
المئوية
0,89
1,87
0,00
21,43
0,00
1,89
0,00
11,38
0,00
4,52
6,25
1,77
6,45
0,00
2,43
0,00
3,45
4,03
6,67
11,11
3,56
4,62
7,87
2,38
9,38
3,28
3,75
2,22
0,00
4,38
1,15
0,00
2,79
3,35
4,11
0,00
5,03
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األقطار
باكستان
ﻣوريتانيا
النرويج
السودان
أوكرانيا
كونكو
كويت
ﻣاليزيا
ﻣصر
الغابون
البيرو
البرتغال
بريطانيا
أنغوال
إسبانيا
غينيا االستوائية
البحرين
سلطنة عمان
المكسيك
روسيا
كينيا
الھند
البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك

ليبيا
النيجر
ھولندا
بوركينافاصو
فرنسا
الصين
التشيك
جنوب إفريقيا
فلسطين
المملكة العربية السعودية
إيطاليا
اليمن
دوﻣينكان
الشيلي
كوريا الجنوبية
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المصوتون
26
954
238
57
98
87
997
45
369
414
28
436
1847
7
50537
897
773
901
38
96
25
19
55
1239
40
11512
36
88718
45
193
228
60
2904
58341
49
269
8
71

األصوات
الصحيحة
26
951
237
57
98
86
996
45
365
409
28
430
1833
7
49936
888
773
901
35
95
24
19
54
1228
40
11469
35
88074
42
192
223
60
2868
57793
49
269
8
70

نعم
26
942
221
57
96
84
979
42
354
406
26
413
1754
7
48160
866
765
893
28
87
21
19
52
1209
40
11211
34
85512
41
192
217
59
2814
56222
49
268
8
63

النسبة
المائوية
0
100,00
9
99,05
16
93,25
0
100,00
2
97,96
2
97,67
17
98,29
3
93,33
11
96,99
3
99,27
2
92,86
17
96,05
79
95,69
0
100,00
1776 96,44
22
97,52
8
98,97
8
99,11
7
80,00
8
91,58
3
87,50
0
100,00
2
96,30
19
98,45
0
100,00
258 97,75
1
97,14
2562 97,09
1
97,62
0
100,00
6
97,31
1
98,33
54
98,12
1571 97,28
0
100,00
1
99,63
0
100,00
7
90,00
ال

النسبة
المئوية
0,00
0,95
6,75
0,00
2,04
2,33
1,71
6,67
3,01
0,73
7,14
3,95
4,31
0,00
3,56
2,48
1,03
0,89
20,00
8,42
12,50
0,00
3,70
1,55
0,00
2,25
2,86
2,91
2,38
0,00
2,69
1,67
1,88
2,72
0,00
0,37
0,00
10,00
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المصوتون

األقطار
بلغاريا
السويد
اليابان  +فلبين
تونس
بوالندا
النمسا
الواليات المتحدة األﻣريكية
كاﻣرون
كندا
المجموع

28
410
82
1213
63
141
2119
51
2447
269646

النسبة
نعم
المائوية
2
92,86
26
14
96,58
395
5
93,90
77
18
98,51
1188
0
0,00
0
9
93,57
131
106 94,94
1988
0
100,00
51
174 92,79
2239
8033 96,99 259119

األصوات
الصحيحة
28
409
82
1206
0
140
2094
51
2413
267152

ال

النسبة
المئوية
7,14
3,42
6,10
1,49
0,00
6,43
5,06
0,00
7,21
3,01

< <ð^jËj‰÷]<sñ^jßÖ<Ý^ÃÖ]<ÅçÛ]<V<^nÖ^m
مكان التصويت

المصوتون

األصوات
الصحيحة

نعم

النسبة
المائوية

ال

النسبة
المائوية

داخل المملكة

9885020

9796271

9650237

98,51

146034

1,49

خارج المملكة

269646

267152

259119

96,99

8033

3,01

10154666

10063423

9909356

98,47

154067

1,53

المجموع
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س 
]<êÚ^ŠÖ]<êÓ×¹]<h^Ş¤
الخطاب الساﻣي الذي وجھه جاللة الملك ﻣحمد السادس
نصره ﷲ إلى األﻣة ﻣساء الجمعة  17يونيو 3...................................................2011
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قرار للمجلس الدستوري رقم  815.2011صادر في  12ﻣن شعبان 1432
) 14يوليو  (2011المعلن عن نتائج االستفتاء في شأن ﻣشروع الدستور
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