النص الكامل لمشروع الدستور الجدٌد
 ++تصدٌر++
إن المملكة المؽربٌة ،وفاء الختٌارها الذي ال رجعة فٌه ،فً بناء دولة دٌمقراطٌة ٌسودها الحق والقانون ،تواصل إقامة مإسسات
دولة حدٌثة ،مرتكزاتها المشاركة والتعددٌة والحكامة الجٌدة ،وإرساء دعابم مجتمع متضامنٌ ،تمتع فٌه الجمٌع باألمن والحرٌة
والكرامة والمساواة ،وتكافإ الفرص ،والعدالة االجتماعٌة ،ومقومات العٌش الكرٌم ،فً نطاق التالزم بٌن حقوق وواجبات المواطنة.
المملكة المؽربٌة دولة إسالمٌة ذات سٌادة كاملة ،متشبثة بوحدتها الوطنٌة والترابٌة ،وبصٌانة تالحم مقومات هوٌتها الوطنٌة ،الموحدة
بانصهار كلمكوناتها ،العربٌة  -اإلسالمٌة ،واألمازٌؽٌة ،والصحراوٌة الحسانٌة ،والؽنٌة بروافدها اإلفرٌقٌة واألندلسٌة والعبرٌة
والمتوسطٌة .كما أن الهوٌة المؽربٌة تتمٌزبتبوئ الدٌن اإلسالمً مكانة الصدارة فٌها ،وذلك فً ظل تشبث الشعب المؽربً بقٌم
االنفتاح واالعتدال والتسامح والحوار ،والتفاهم المتبادل بٌن الثقافاتوالحضارات اإلنسانٌة جمعاء.
وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها فً إطار المنظمات الدولٌة ،فإن المملكة المؽربٌة ،العضو العامل النشٌط فً هذه المنظمات،
تتعهد بالتزام ما تقتضٌه مواثٌقها ،من مبادئ وحقوق وواجبات ،وتإكد تشبثها بحقوق اإلنسان ،كما هً متعارؾ علٌها عالمٌا .كما
تإكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السالم واألمن فً العالم.
وتؤسٌسا على هذه القٌم والمبادئ الثابتة ،وعلى إرادتها القوٌة فً ترسٌخ روابط اإلخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة
البناءة ،وتحقٌق التقدم المشترك ،فإن المملكة المؽربٌة ،الدولة الموحدة ،ذات السٌادة الكاملة ،المنتمٌة إلى المؽرب الكبٌر ،تإكد وتلتزم
بما ٌلً :
 العمل على بناء االتحاد المؽاربً ،كخٌار استراتٌجً ; تعمٌق أواصر االنتماء إلى األمة العربٌة واإلسالمٌة ،وتوطٌد وشابج األخوة والتضامن مع شعوبهاالشقٌقة ; تقوٌة عالقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان اإلفرٌقٌة ،والسٌما مع بلدان الساحل والصحراء ; تعزٌز روابط التعاون والتقارب والشراكة مع بلدان الجوار األورو -متوسطً; توسٌع وتنوٌع عالقات الصداقة ،والمبادالت اإلنسانٌة واالقتصادٌة ،والعلمٌة والتقنٌة ،والثقافٌة مع كل بلدان العالم ; تقوٌة التعاون جنوب-جنوب ; حماٌة منظومتً حقوق اإلنسان والقانون الدولً اإلنسانً والنهوض بهما ،واإلسهام فً تطوٌرهما ; مع مراعاة الطابع الكونً لتلكالحقوق ،وعدم قابلٌتها للتجزيء ;
 حظر ومكافحة كل أشكااللتمٌٌز ،بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعً أو الجهوي أو اللؽة أو اإلعاقةأو أي وضع شخصً ،مهما كان;
 جعل االتفاقٌات الدولٌة ،كما صادق علٌها المؽرب ،وفً نطاق أحكام الدستور ،وقوانٌن المملكة ،وهوٌتها الوطنٌة الراسخة ،تسمو،فور نشرها ،على التشرٌعات الوطنٌة ،والعمل على مالءمة هذهالتشرٌعات ،مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
ٌُشكل هذا التصدٌر جزءا ال ٌتجزأ من هذا الدستور.

 ++الباب األول ++
أحكام عامة
 +الفصل األول +
نظام الحكم بالمؽرب نظام ملكٌة دستورٌة ،دٌمقراطٌة برلمانٌة واجتماعٌة.
ٌقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط ،وتوازنها وتعاونها ،والدٌمقراطٌة المواطنة والتشاركٌة ،وعلى مبادئ الحكامة
الجٌدة ،وربط المسإولٌة بالمحاسبة.
تستند األمة فً حٌاتها العامة على ثوابت جامعة ،تتمثل فً الدٌن اإلسالمً السمح ،والوحدة الوطنٌة متعددة الروافد ،والملكٌة
الدستورٌة ،واالختٌار الدٌمقراطً.
التنظٌم الترابً للمملكة تنظٌم ال مركزيٌ ،قوم على الجهوٌة المتقدمة.
 +الفصل الثانً +
السٌادة لألمة ،تمارسها مباشرة باالستفتاء ،وبصفة ؼٌر مباشرة بواسطة ممثلٌها.
تختار األمة ممثلٌها فً المإسسات المنتخبة باالقتراع الحر والنزٌه والمنتظم.
 +الفصل الثالث +
اإلسالم دٌن الدولة ،والدولة تضمن لكل واحد حرٌة ممارسة شإونه الدٌنٌة.
 +الفصل الرابع +
علم المملكة هو اللواء األحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسٌة الفروع.
شعار المملكة :هللا ،الوطن ،الملك.
 +الفصل الخامس +
تظل العربٌة اللؽة الرسمٌة للدولة.
وتعمل الدولة على حماٌتهاوتطوٌرها ،وتنمٌة استعمالها.
تعد األمازٌؽٌة أٌضا لؽة رسمٌة للدولة ،باعتبارها رصٌدا مشتركا لجمٌع المؽاربة ،بدون استثناءٌ.حدد قانون تنظٌمً مراحل تفعٌل
الطابع الرسمً لألمازٌؽٌة ،وكٌفٌات إدماجها فً مجال التعلٌم ،وفً مجاالت الحٌاة العامة ذات األولوٌة ،وذلك لكً تتمكن من القٌام
مستقبال بوظٌفتها ،بصفتها لؽة رسمٌة.
تعمل الدولة على صٌانة الحسانٌة ،باعتبارها جزءا ال ٌتجزأ من الهوٌة الثقافٌة المؽربٌة الموحدة ،وعلى حماٌة اللهجات والتعبٌرات
الثقافٌة المستعملة فً المؽرب ،وتسهر على انسجام السٌاسة اللؽوٌة والثقافٌة الوطنٌة ،وعلى تعلم وإتقان اللؽات األجنبٌة األكثر تداوال
فً العالم ; باعتبارها وسابل للتواصل ،واالنخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة ،واالنفتاح على مختلؾ الثقافات ،وعلى حضارة
العصر.

ٌُح َدث مجلس وطنً للؽات والثقافة المؽربٌة ،مهمته ،على وجه الخصوص ،حماٌة وتنمٌة اللؽات العربٌة واألمازٌؽٌة ،ومختلؾ
التعبٌرات الثقافٌة المؽربٌة ،تراثا أصٌال وإبداعا معاصرا .وٌضم كل المإسسات المعنٌة بهذه المجاالت .وٌحدد قانون تنظٌمً
صالحٌاته وتركٌبَته وكٌفٌات سٌره.
 +الفصل السادس +
القانون هو أسمى تعبٌر عن إرادة األمة .والجمٌع ،أشخاصاذاتٌٌن واعتبارٌٌن ،بما فٌهم السلطات العمومٌة ،متساوون أمامه،
وملزمون باالمتثال له.
تعمل السلطات العمومٌة على توفٌر الظروؾ التً تمكن من تعمٌم الطابع الفعلً لحرٌة المواطنات والمواطنٌن ،والمساواة بٌنهم،
ومن مشاركتهم فً الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة والثقافٌة واالجتماعٌة.
تعتبر دستورٌة القواعد القانونٌة ،وتراتبٌتها ،ووجوب نشرها ،مبادئ ملزمة.
لٌس للقانون أثر رجعً.
 +الفصل + 6

تعمل األحزاب السٌاسٌة على تؤطٌر المواطنات والمواطنٌن وتكوٌنهم السٌاسً،وتعزٌز انخراطهم فً الحٌاة الوطنٌة،وفً تدبٌر الشؤن
العام ،وتساهم فً التعبٌر عن إرادة الناخبٌن،والمشاركة فً ممارسة السلطة ،على أساس التعددٌة والتناوب ،بالوسابل الدٌمقراطٌة،
وفً نطاق المإسسات الدستورٌة.
ُتإسس األحزاب و ُتمارس أنشطتها بحرٌة،فً نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحٌد نظام ؼٌر مشروع.
ال ٌجوز أن تإسس األحزاب السٌاسٌة على أساس دٌنً أو لؽوي أو عرقً أو جهوي ،وبصفة عامة ،على أي أساس من التمٌٌز أو
المخالفة لحقوق اإلنسان.
وال ٌجوز أن ٌكون هدفها المساس بالدٌن اإلسالمً ،أو بالنظام الملكً ،أو المبادئ الدستورٌة ،أو األسس الدٌمقراطٌة ،أو الوحدة
الوطنٌة أو الترابٌة للمملكة.
ٌجب أن ٌكون تنظٌم األحزاب السٌاسٌة وتسٌٌرها مطابقا للمبادئ الدٌمقراطٌة.
ٌحدد قانون تنظٌمً ،فً إطار المبادئ المشار إلٌها فً هذا الفصل ،القواعد المتعلقة ،بصفة خاصة ،بتؤسٌس األحزاب السٌاسٌة،
وأنشطتها ومعاٌٌر تخوٌلها الدعم المالً للدولة ،وكذا كٌفٌات مراقبة تموٌلها.
 +الفصل + 7
تساهم المنظمات النقابٌة لألُجراء،والؽرؾ المهنٌة،والمنظمات المهنٌة للمشؽلٌن ،فً الدفاع عن الحقوقوالمصالح االجتماعٌة
واالقتصادٌة للفبات التً تمثلها ،وفً النهوض بها .وٌتم تؤسٌسها وممارسة أنشطتها بحرٌة ،فً نطاق احترام الدستور والقانون.
ٌجب أن تكون هٌاكل هذه المنظمات وتسٌٌرها مطابقة للمبادئ الدٌمقراطٌة.
تعمل السلطات العمومٌة على تشجٌع المفاوضة الجماعٌة،وعلى إبرام اتفاقٌات الشؽل الجماعٌة ،وفق الشروط التً ٌنص علٌها
القانون.

ٌحدد القانون ،بصفة خاصة ،القواعد المتعلقة بتؤسٌس المنظمات النقابٌة وأنشطتها ،وكذا معاٌٌر تخوٌلها الدعم المالً للدولة ،وكٌفٌات
مراقبة تموٌلها.
 +الفصل + 8
ال ٌمكن حل األحزاب السٌاسٌة والمنظمات النقابٌة أو توقٌفها من لدن السلطات العمومٌة ،إال بمقتضى مقرر قضابً.
 +الفصل + 01
ٌضمن الدستور للمعارضة البرلمانٌة مكانة تخولها حقوقا ،من شؤنها تمكٌنها من النهوض بمهامها ،على الوجه األكمل ،فً العمل
البرلمانً والحٌاة السٌاسٌة.
وٌضمن الدستور ،بصفة خاصة ،للمعارضة الحقوق التالٌة :
 حرٌة الرأي والتعبٌر واالجتماع ; حٌز زمنً فً وسابل اإلعالم الرسمٌة ٌتناسب مع تمثٌلٌتها ; االستفادة من التموٌل العمومً ،وفق مقتضٌات القانون ; المشاركة الفعلٌة فً مسطرة التشرٌع ،السٌما عن طرٌق تسجٌل مقترحات قوانٌن بجدول أعمال مجلسٌالبرلمان ; المشاركة الفعلٌة فً مراقبة العمل الحكومً ،السٌما عن طرٌق ملتمس الرقابة ،ومساءلة الحكومة ،واألسبلة الشفوٌة الموجهةللحكومة ،واللجان النٌابٌة لتقصً الحقابق ;
 المساهمة فً اقتراح وانتخاب األعضاء المترشحٌن لعضوٌة المحكمة الدستورٌة; تمثٌلٌة مالبمة فً األنشطة الداخلٌة لمجلسً البرلمان ; رباسة اللجنة المكلفة بالتشرٌع بمجلس النواب ; التوفر على وسابل مالبمة للنهوض بمهامها المإسسٌة ; المساهمة الفاعلة فً الدبلوماسٌة البرلمانٌة ،للدفاع عن القضاٌا العادلة للوطن ومصالحه الحٌوٌة. المساهمة فً تؤطٌر وتمثٌل المواطناتوالمواطنٌن ،من خالل األحزاب المكونة لها ،طبقا ألحكام الفصل  7من هذا الدستور ; الحق فً ممارسة السلطة عن طرٌق التناوب الدٌمقراطً ،محلٌا وجهوٌا ووطنٌا ،فً نطاق أحكام الدستور ;ٌجب على فرق المعارضة المساهمة فً العمل البرلمانً بكٌفٌة فعالة وبناءة.
تحدد كٌفٌات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق ،حسب الحالة ،بموجب قوانٌن تنظٌمٌة أو قوانٌن أو بمقتضى النظام الداخلً لكل
مجلس من مجلسً البرلمان.

 +الفصل + 00
االنتخابات الحرة والنزٌهة والشفافة هً أساس مشروعٌة التمثٌل الدٌمقراطً.
السلطات العمومٌة ملزمة بالحٌاد التام إزاء المترشحٌن ،وبعدم التمٌٌز بٌنهم.
ٌحدد القانون القواعد التً تضمن االستفادة ،على نحو منصؾ ،من وسابل اإلعالم العمومٌة ،والممارسة الكاملة للحرٌات والحقوق
األساسٌة ،المرتبطة بالحمالت االنتخابٌة ،وبعملٌات التصوٌت .وتسهر السلطات المختصة بتنظٌم االنتخابات على تطبٌقها.
ٌحدد القانون شروط وكٌفٌات المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات ،طبقا للمعاٌٌر المتعارؾ علٌها دولٌا.
كل شخص خالؾ المقتضٌات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافٌة العملٌات االنتخابٌةٌ ،عاقب على ذلك بمقتضى القانون.
تتخذ السلطات العمومٌة الوسابل الكفٌلة بالنهوض بمشاركة المواطناتوالمواطنٌن فً االنتخابات.
 +الفصل + 01
ُتإسس جمعٌات المجتمع المدنً والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وتمارس أنشطتها بحرٌة ،فً نطاق احترام الدستور والقانون.
ال ٌمكن حل هذه الجمعٌات والمنظمات أو توقٌفها من لدن السلطات العمومٌة ،إال بمقتضى مقرر قضابً.
ُتساهم الجمعٌات المهتمة بقضاٌا الشؤن العام ،والمنظمات ؼٌر الحكومٌة ،فً إطار الدٌمقراطٌة التشاركٌة،فً إعداد قرارات ومشارٌع
لدى المإسسات المنتخبة والسلطات العمومٌة ،وكذا فً تفعٌلها وتقٌٌمها .وعلى هذه المإسسات والسلطات تنظٌم هذه المشاركة ،طبق
شروط وكٌفٌات ٌحددها القانون.
ٌجب أن ٌكون تنظٌم الجمعٌات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وتسٌٌرها مطابقا للمبادئ الدٌمقراطٌة.
 +الفصل + 02
تعمل السلطات العمومٌة على إحداث هٌبات للتشاور ،قصد إشراك مختلؾ الفاعلٌن االجتماعٌٌن ،فً إعداد السٌاسات العمومٌة
وتفعٌلها وتنفٌذها وتقٌٌمها.
 +الفصل + 03

للمواطنٌن والمواطنات ،ضمن شروط وكٌفٌات ٌحددها قانون تنظٌمً ،الحق فً تقدٌم اقتراحات فً مجال التشرٌع.
 +الفصل + 04
للمواطنٌن والمواطنات الحق فً تقدٌم عرابض إلى السلطات العمومٌة.
وٌحدد قانون تنظٌمً شروط وكٌفٌات ممارسة هذا الحق.

 +الفصل + 05
تعمل المملكة المؽربٌة على حماٌة الحقوق والمصالح المشروعةللمواطنٌن والمواطنات المؽاربة المقٌمٌن فً الخارج ،فً إطار
احترام القانون الدولً ،والقوانٌن الجاري بها العمل فً بلدان االستقبال.كماتحرص على الحفاظ على الوشابج اإلنسانٌة معهم ،والسٌما
الثقافٌةمنها ،وتعمل على تنمٌتها وصٌانة هوٌتهم الوطنٌة.
تسهر الدولة على تقوٌة مساهمتهم فً تنمٌة وطنهمالمؽرب ،وكذا على تمتٌن أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات
البلدان المقٌمٌن بها،أو التً ٌعتبرون من مواطنٌها.
 +الفصل + 06
ٌتمتع المؽاربة المقٌمون فً الخارج بحقوق المواطنة كاملة ،بما فٌها حق التصوٌت والترشٌح فً االنتخابات.وٌمكنهم تقدٌم
ترشٌحاتهم لالنتخابات على مستوى اللوابح والدوابر االنتخابٌة،المحلٌة والجهوٌة والوطنٌة .وٌحدد القانون المعاٌٌر الخاصة باألهلٌة
لالنتخاب وحاالت التنافً .كما ٌحدد شروط وكٌفٌات الممارسة الفعلٌة لحق التصوٌت وحق الترشٌح ،انطالقا من بلدان اإلقامة.
 +الفصل + 07
تعمل السلطات العمومٌة على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمؽاربة المقٌمٌن فً الخارج ،فً المإسسات االستشارٌة،وهٌبات الحكامة
الجٌدة ،التً ٌحدثها الدستور أو القانون.
 ++الباب الثانً ++
الحرٌات والحقوق األساسٌة
 +الفصل + 08

ٌتمتع الرجل والمرأة ،على قدم المساواة ،بالحقوق والحرٌات المدنٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والبٌبٌة،الواردة فً
هذا الباب من الدستور ،وفً مقتضٌاته األخرى ،وكذا فً االتفاقٌات والمواثٌق الدولٌة ،كما صادق علٌها المؽرب ،وكل ذلك فً نطاق
أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانٌنها.
تسعى الدولة إلى تحقٌق مبدإالمناصفة بٌن الرجال والنساء.
و ُتحدث لهذه الؽاٌة ،هٌبةللمناصفة ومكافحة كل أشكال التمٌٌز.
 +الفصل + 11
الحق فً الحٌاة هو أول الحقوق لكل إنسان .وٌحمً القانون هذا الحق.
 +الفصل + 10
لكل فرد الحق فً سالمة شخص هو أقربابه ،وحماٌة ممتلكاته .تضمن السلطات العمومٌة سالمة السكان ،وسالمة التراب الوطنً،فً
إطار احترام الحرٌات والحقوق األساسٌة المكفولة للجمٌع.
 +الفصل + 11

الٌجوز المس بالسالمة الجسدٌة أو المعنوٌة ألي شخص ،فً أي ظرؾ ،ومن قبألي جهة كانت ،خاصة أو عامة.
ال ٌجوز ألحد أن ٌعامل الؽٌر ،تحت أي ذرٌعة ،معاملة قاسٌة أو الإنسانٌة أو مهٌنة أو حاطة بالكرامة اإلنسانٌة.
ممارسة التعذٌب بكافة أشكاله ،ومن قبل أي أحد،جرٌمة ٌعاقب علٌها القانون.
 +الفصل + 12
ال ٌجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته،إال فً الحاالت وطبقا لإلجراءات التً ٌنص علٌها
القانون.االعتقال التعسفً أو السري واالختفاء القسري ،من أخطر الجرابم ،وتعرض مقترفٌها ألقسى العقوبات.
ٌجب إخبار كل شخص تم اعتقاله ،على الفور وبكٌفٌة ٌفهمها ،بدواعً اعتقاله وبحقوقه ،ومن بٌنها حقه فً التزام الصمت .وٌحق له
االستفادة ،فً أقرب وقت ممكن ،من مساعدة قانونٌة ،ومن إمكانٌة االتصال بؤقربابه ،طبقا للقانون.
قرٌنة البراءة والحق فً محاكمة عادلة مضمونان.
ٌتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسٌة ،وبظروؾ اعتقال إنسانٌة .وٌمكنه أن ٌستفٌد من برامج للتكوٌن وإعادة اإلدماج.
ٌُح َظر كل تحرٌض على العنصرٌة أو الكراهٌة أو العنؾ.
ٌُعاقب القانون على جرٌمة اإلبادة وؼٌرها من الجرابم ضد اإلنسانٌة ،وجرابم الحرب ،وكافة االنتهاكات الجسٌمة والممنهجة لحقوق
اإلنسان.
 +الفصل + 13
لكل شخص الحق فً حماٌة حٌاته الخاصة.
ال تنتهك حرمة المنزل .وال ٌمكن القٌام بؤي تفتٌش إال وفق الشروط واإلجراءات ،التً ٌنص علٌها القانون.
ال تنتهك سرٌة االتصاالت الشخصٌة ،كٌفما كان شكلها .وال ٌمكن الترخٌص باالطالع على مضمونها أو نشرها ،كال أو بعضا ،أو
باستعمالها ضد أي كان ،إال بؤمر قضابً ،ووفق الشروط والكٌفٌات التً ٌنص علٌها القانون.
حرٌة التنقل عبر التراب الوطنً واالستقرار فٌه ،والخروج منه ،والعودة إلٌه ،مضمونة للجمٌع وفق القانون.
 +الفصل + 14
حرٌة الفكر والرأي والتعبٌر مكفولة بكل أشكالها.
حرٌة اإلبداع والنشر والعرض فً مجاالت اإلبداع األدبً والفنً والبحث العلمً والتقنً مضمونةٌ(.تبع)
 +الفصل + 15
ُتدعم السلطات العمومٌة بالوسابل المالبمة ،تنمٌةاإلبداع الثقافً والفنً ،والبحث العلمً والتقنً والنهوض بالرٌاضة .كما تسعى
لتطوٌرتلك المجاالت وتنظٌمها ،بكٌفٌة مستقلة ،وعلى أسس دٌمقراطٌة ومهنٌة مضبوطة.

 +الفصل + 16
للمواطنٌن والمواطنات حق الحصول على المعلومات،الموجودة فً حوزة اإلدارة العمومٌة ،والمإسسات المنتخبة،والهٌبات المكلفة
بمهام المرفق العام.
ال ٌمكن تقٌٌد الحق فً المعلومة إال بمقتضى القانون ،بهدؾ حماٌة كل ما ٌتعلق بالدفاع الوطنً ،وحماٌة وأمن الدولة الداخلً
والخارجً ،والحٌاة الخاصة لألفراد ،وكذا الوقاٌة من المس بالحرٌات والحقوق األساسٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور،وحماٌة
مصادر المعلومات والمجاالت التً ٌحددها القانون بدقة.
 +الفصل + 17
حرٌة الصحافة مضمونة ،وال ٌمكن تقٌٌدها بؤي شكل من أشكال الرقابة القبلٌة.
للجمٌع الحق فً التعبٌر ،ونشر األخبار واألفكار واآلراء ،بكل حرٌة ،ومن ؼٌر قٌد ،عدا ما ٌنص علٌه القانون صراحة.
تشجع السلطات العمومٌة على تنظٌم قطاع الصحافة،بكٌفٌة مستقلة ،وعلى أسس دٌمقراطٌة ،وعلى وضع القواعد القانونٌة واألخالقٌة
المتعلقة به.
ٌحدد القانون قواعد تنظٌم وسابل اإلعالم العمومٌة ومراقبتها .وٌضمن االستفادة من هذه الوسابل ،مع احترام التعددٌة اللؽوٌة والثقافٌة
والسٌاسٌة للمجتمع المؽربً.
وتسهر الهٌبة العلٌا لالتصال السمعً البصري على احترام هذه التعددٌة ،وفق أحكام الفصل 565من هذا الدستور.
 +الفصل + 18
حرٌات االجتماع والتجمهر والتظاهر السلمً ،وتؤسٌس الجمعٌات ،واالنتماء النقابً والسٌاسً مضمونة .وٌحدد القانون شروط
ممارسة هذه الحرٌات.
حق اإلضراب مضمون .وٌحدد قانون تنظٌمً شروط وكٌفٌات ممارسته.
 +الفصل + 21
لكل مواطن أو مواطنة ،الحق فً التصوٌت ،وفً الترشح لالنتخابات ،شرط بلوغ سن الرشد القانونٌة ،والتمتع بالحقوق المدنٌة
والسٌاسٌة .وٌنص القانون على مقتضٌات من شؤنها تشجٌع تكافإ الفرص بٌن النساء والرجال فً ولوج الوظابؾ االنتخابٌة.
التصوٌت حق شخصً وواجب وطنً.
ٌتمتع األجانب بالحرٌات األساسٌة المعترؾ بها للمواطنٌن والمواطنات المؽاربة ،وفقا للقانون.
وٌمكن لألجانب المقٌمٌن بالمؽرب المشاركة فً االنتخابات المحلٌة ،بمقتضى القانون أو تطبٌقا التفاقٌات دولٌة أو ممارسات المعاملة
بالمثل.
ٌحدد القانون شروط تسلٌم األشخاص المتابعٌن أو المدانٌن لدول أجنبٌة ،وكذا شروط منح حق اللجوء.

 +الفصل + 20
تعمل الدولة والمإسسات العمومٌة والجماعات الترابٌة ،على تعببة كل الوسابل المتاحة ،لتٌسٌر أسباب استفادة المواطنٌن
والمواطنات ،على قدم المساواة ،من الحق فً :
 العالج والعناٌة الصحٌة ; الحماٌة االجتماعٌة والتؽطٌة الصحٌة ،والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة ; الحصول على تعلٌم عصري مٌسر الولوج وذي جودة ; التنشبة على التشبث بالهوٌة المؽربٌة ،والثوابت الوطنٌة الراسخة ; التكوٌن المهنً واالستفادة من التربٌة البدنٌة والفنٌة ; السكن الالبق ; الشؽل والدعم من طرؾ السلطات العمومٌة فً البحث عن منصب شؽل ،أو فً التشؽٌل الذاتً ; ولوج الوظابؾ العمومٌة حسب االستحقاق ; الحصول على الماء والعٌش فً بٌبة سلٌمة ; التنمٌة المستدامة. +الفصل + 21
األسرة القابمة على عالقة الزواج الشرعً هً الخلٌة األساسٌة للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماٌة الحقوقٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة لألسرة ،بمقتضى القانون ،بما ٌضمن وحدتها واستقرارها
والمحافظة علٌها.
تسعى الدولة لتوفٌر الحماٌة القانونٌة ،واالعتبار االجتماعً والمعنوي لجمٌع األطفال ،بكٌفٌة متساوٌة ،بصرؾ النظر عن وضعٌتهم
العابلٌة.
التعلٌم األساسً حق للطفل وواجب على األسرة والدولة.
ٌحدث مجلس استشاري لألسرة والطفولة.
 +الفصل + 22
على السلطات العمومٌة اتخاذ التدابٌر المالبمة لتحقٌق ما ٌلً:
 -توسٌع وتعمٌم مشاركة الشباب فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة للبالد ;

 مساعدة الشباب على االندماج فً الحٌاة النشٌطة والجمعوٌة ،وتقدٌم المساعدة ألولبك الذٌن تعترضهم صعوبة فً التكٌؾ المدرسًأو االجتماعً أو المهنً ;
 تٌسٌر ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجٌا ،والفن والرٌاضة واألنشطة الترفٌهٌة ،مع توفٌر الظروؾ المواتٌة لتفتق طاقاتهمالخالقة واإلبداعٌة فً كل هذه المجاالتٌُ .حدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي ،من أجل تحقٌق هذه األهداؾ.
 +الفصل + 23
تقوم السلطات العمومٌة بوضع وتفعٌل سٌاسات موجهة إلى األشخاص والفبات من ذوي االحتٌاجات الخاصة .ولهذا الؽرض ،تسهر
خصوصا على ما ٌلً:
 معالجة األوضاع الهشة لفبات من النساء واألمهات ،ولألطفال واألشخاص المسنٌن والوقاٌة منها ; إعادة تؤهٌل األشخاص الذٌن ٌعانون من إعاقة جسدٌة ،أو حسٌة حركٌة ،أو عقلٌة ،وإدماجهم فً الحٌاة االجتماعٌة والمدنٌة،وتٌسٌر تمتعهم بالحقوق والحرٌات المعترؾ بها للجمٌع.
 +الفصل + 24
ٌضمن القانون حق الملكٌة.
وٌمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون ،إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد .وال ٌمكن نزع
الملكٌة إال فً الحاالت ووفق اإلجراءات التً ٌنص علٌها القانون.
تضمن الدولة حرٌة المبادرة والمقاولة ،والتنافس الحر .كما تعمل على تحقٌق تنمٌة بشرٌة مستدامة ،من شؤنها تعزٌز العدالة
االجتماعٌة ،والحفاظ على الثروات الطبٌعٌة الوطنٌة ،وعلى حقوق األجٌال القادمة.
تسهر الدولة على ضمان تكافإ الفرص للجمٌع ،والرعاٌة الخاصة للفبات االجتماعٌة األقل حظا.
 +الفصل + 25
ٌعاقب القانون على المخالفات المتعلقة بحاالت تنازع المصالح ،وعلى استؽالل التسرٌبات المخلة بالتنافس النزٌه ،وكل مخالفة ذات
طابع مالً.
على السلطات العمومٌة الوقاٌة ،طبقا للقانون ،من كل أشكال االنحراؾ المرتبطة بنشاط اإلدارات والهٌبات العمومٌة ،وباستعمال
األموال الموجودة تحت تصرفها ،وبإبرام الصفقات العمومٌة وتدبٌرها ،والزجر عن هذه االنحرافات.
ٌعاقب القانون على الشطط فً استؽالل مواقع النفوذ واالمتٌاز ،ووضعٌات االحتكار والهٌمنة ،وباقً الممارسات المخالفة لمبادئ
المنافسة الحرة والمشروعة فً العالقات االقتصادٌة.
تحدث هٌبة وطنٌة للنزاهة والوقاٌة من الرشوة ومحاربتها.
 +الفصل + 26
على جمٌع المواطنٌن والمواطنات احترام الدستور والتقٌد بالقانون ،وٌتعٌن علٌهم ممارسة الحقوق والحرٌات التً ٌكفلها الدستور
بروح المسإولٌة والمواطنة الملتزمة ،التً تتالزم فٌها ممارسة الحقوق بالنهوض بؤداء الواجبات.

 +الفصل + 27
ٌُساهم كل المواطنٌن والمواطنات فً الدفاع عن الوطن ووحدته الترابٌة تجاه أي عدوان أو تهدٌد.
 +الفصل + 28
على الجمٌع أن ٌتحمل ،كل على قدر استطاعته ،التكالٌؾ العمومٌة ،التً للقانون وحده إحداثها وتوزٌعها ،وفق اإلجراءات
المنصوص علٌها فً هذا الدستور.
 +الفصل + 31
على الجمٌع أن ٌتحمل ،بصفة تضامنٌة ،وبشكل ٌتناسب مع الوسابل التً ٌتوفرون علٌها ،التكالٌؾ التً تتطلبها تنمٌة البالد ،وكذا
تلك الناتجة عن األعباء الناجمة عن اآلفات والكوارث الطبٌعٌة التً تصٌب البالد.
 ++الباب الثالث ++
الملكٌة
 +الفصل + 30
الملك ،أمٌر المإمنٌن وحامً حمى الملة والدٌن ،والضامن لحرٌة ممارسة الشإون الدٌنٌة.
ٌرأس الملك ،أمٌر المإمنٌن ،المجلس العلمً األعلى ،الذي ٌتولى دراسة القضاٌا التً ٌعرضها علٌه.
وٌعتبر المجلس الجهة الوحٌدة المإهلة إلصدار الفتاوى المعتمدة رسمٌا ،بشؤن المسابل المحالة علٌه ،استنادا إلى مبادئ وأحكام الدٌن
اإلسالمً الحنٌؾ ،ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتؤلٌفه وكٌفٌات سٌره بظهٌر.
ٌمارس الملك الصالحٌات الدٌنٌة المتعلقة بإمارة المإمنٌن ،والمخولة له حصرٌا ،بمقتضى هذا الفصل ،بواسطة ظهابر.
 +الفصل + 31
الملك ،ربٌس الدولة ،وممثلها األسمى ،ورمز وحدة األمة ،وضامن دوام الدولة واستمرارها ،والحكم األسمى بٌن مإسساتهاٌ ،سهر
على احترام الدستور ،وحسن سٌر المإسسات الدستورٌة ،وعلى صٌانة االختٌار الدٌمقراطً ،وحقوق وحرٌات المواطنٌن
والمواطنات والجماعات ،وعلى احترام التعهدات الدولٌة للمملكة.
الملك هو ضامن استقالل البالد وحوزة المملكة فً دابرة حدودها الحقة.
ٌمارس الملك هذه المهام ،بمقتضى ظهابر ،من خالل السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور.
ُتوقع الظهابر بالعطؾ من قبل ربٌس الحكومة ،ماعدا تلك المنصوص علٌها فً الفصول 45و( 44الفقرة الثانٌة) و(47الفقرة األولى
والسادسة) و55و57و 59و( 531الفقرة األولى) و.574

 +الفصل + 32
إن عرش المؽرب وحقوقه الدستورٌة تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر األكبر سنا من ذرٌة جاللة الملك محمد السادس ،ثم إلى ابنه
األكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا ،ما عدا إذا عٌن الملك قٌد حٌاته خلفا له ولدا آخر من أبنابه ؼٌر الولد األكبر سنا ،فإن لم ٌكن ولد ذكر
من ذرٌة الملك،فالمُلك ٌنتقل إلى أقرب أقربابه من جهة الذكور ،ثم إلى ابنه طبق الترتٌب والشروط السابقة الذكر.
 +الفصل + 33
ٌعتبر الملك ؼٌر بالػ سن الرشد قبل نهاٌة السنة الثامنة عشرة من عمره.وإلى أن ٌبلػ سن الرشدٌ ،مارس مجلس الوصاٌة
اختصاصات العرش وحقوقه الدستورٌة ،باستثناء ما ٌتعلق منها بمراجعة الدستور .وٌعمل مجلس الوصاٌة كهٌبة استشارٌة بجانب
الملك حتى ٌدرك تمام السنة العشرٌن من عمره.
ٌرأس مجلس الوصاٌة ربٌس المحكمة الدستورٌة ،وٌتركب ،باإلضافة إلى ربٌسه ،من ربٌس الحكومة ،وربٌس مجلس النواب،
وربٌس مجلس المستشارٌن ،والربٌس المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضابٌة،واألمٌن العام للمجلس العلمً األعلى ،وعشر
شخصٌات ٌعٌنهم الملك بمحض اختٌاره.
قواعد سٌر مجلس الوصاٌة تحدد بقانون تنظٌمً.
 +الفصل + 34
للملك قابمة مدنٌة.
 +الفصل + 35
شخص الملك ال تنتهك حرمته ،وللملك واجب التوقٌر واالحترام.
 +الفصل + 36
ٌعٌن الملك ربٌس الحكومة من الحزب السٌاسً الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب ،وعلى أساس نتابجها.
وٌعٌن أعضاء الحكومة باقتراح من ربٌسها.
للملك ،بمبادرة منه ،بعد استشارة ربٌس الحكومة ،أن ٌعفً عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولربٌس الحكومة أن ٌطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ،من أعضاء الحكومة.
ولربٌس الحكومة أن ٌطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر ،من أعضاء الحكومة ،بناء على استقالتهم ،الفردٌة أو الجماعٌة.
ٌترتب عن استقالة ربٌس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها.
تواصل الحكومة المنتهٌة مهامها ،تصرٌؾ األمور الجارٌة إلى ؼاٌة تشكٌل الحكومة الجدٌدة.
 +الفصل + 37
ٌرأس الملك المجلس الوزاري ،الذي ٌتؤلؾ من ربٌس الحكومة والوزراء.

ٌنعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك ،أو بطلب من ربٌس الحكومة.
للملك أن ٌفوض لربٌس الحكومة ،بناء على جدول أعمال محدد ،رباسة مجلس وزاري.
 +الفصل+ 38
ٌتداول المجلس الوزاري فً القضاٌا والنصوص التالٌة :
 التوجهات االستراتٌجٌة لسٌاسة الدولة مشارٌع مراجعة الدستور مشارٌع القوانٌن التنظٌمٌة التوجهات العامة لمشروع قانون المالٌة مشارٌع القوانٌن اإلطار المشار إلٌها فً الفصل ( 75الفقرة الثانٌة) من هذا الدستور مشروع قانون العفو العام مشارٌع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري إعالن حالة الحصار إشهارالحرب مشروع المرسوم المشار إلٌه فً الفصل  514من هذا الدستور التعٌٌن باقتراح من ربٌس الحكومة ،وبمبادرة من الوزٌر المعنً ،فً الوظابؾالمدنٌة لوالً بنك المؽرب ،والسفراء والوالة والعمال ،والمسإولٌن عن اإلدارات المكلفة باألمن الداخلً ; والمسإولٌن عن
المإسسات والمقاوالت العمومٌة االستراتٌجٌة.
وتحدد بقانون تنظٌمً البحة هذه المإسسات والمقاوالت االستراتٌجٌة.
 +الفصل+ 41
ٌصدر الملك األمر بتنفٌذ القانون خالل الثالثٌن ٌوما التالٌة إلحالته إلى الحكومة بعد تمام الموافقة علٌه.
ٌنشر القانون الذي صدر األمر بتنفٌذه ،بالجرٌدة الرسمٌة للمملكة ،خالل أجل أقصاه شهر ابتداء من تارٌخ ظهٌر إصداره.

 +الفصل+ 40

للملك حق حل مجلسً البرلمان أو أحدهما بظهٌر ،طبق الشروط المبٌنة فً الفصول 96و.9798
 +الفصل+ 41
للملك أن ٌخاطب األمة والبرلمان ،وٌتلى خطابه أمام كال المجلسٌن ،وال ٌمكن أن ٌكون مضمونه موضوع أي نقاش داخلهما.
 +الفصل+ 42
الملك هو القابد األعلى للقوات المسلحة الملكٌة .وله حق التعٌٌن فً الوظابؾ العسكرٌة ،كما له أن ٌفوض لؽٌره ممارسة هذا الحق.
 +الفصل+ 43
ٌُحدث مجلس أعلى لألمن ،بصفته هٌبة للتشاور بشؤن استراتٌجٌات األمن الداخلً والخارجً للبالد ،وتدبٌر حاالت األزمات ،والسهر
أٌضا على مؤسسة ضوابط الحكامة األمنٌة الجٌدة.
ٌرأس الملك هذا المجلس ،وله أن ٌفوض لربٌس الحكومة صالحٌة رباسة اجتماع لهذا المجلس ،على أساس جدول أعمال محدد.
ٌضم المجلس األعلى لألمن فً تركٌبته ،عالوة على ربٌس الحكومة ،وربٌس مجلس النواب ،وربٌس مجلس المستشارٌن ،والربٌس
المنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،الوزراء المكلفٌن بالداخلٌة ،والخارجٌة ،والعدل ،وإدارة الدفاع الوطنً ،وكذا المسإولٌن
عن اإلدارات األمنٌة ،وضباط سامٌن بالقوات المسلحة الملكٌة ،وكل شخصٌة أخرى ٌُعتبر حضورها مفٌدا ألشؽال المجلس.
وٌحدد نظام داخلً للمجلس قواعد تنظٌمه وتسٌٌره.
 +الفصل+ 44
ٌعتمد الملك السفراء لدى الدول األجنبٌة والمنظمات الدولٌة ،ولدٌه ٌُعتمد السفراء ،وممثلو المنظمات الدولٌة.
ٌوقع الملك على المعاهدات وٌصادق علٌها ،ؼٌر أنه ال ٌصادق على معاهدات السلم أو االتحاد ،أو التً تهم رسم الحدود ،ومعاهدات
التجارة ،أو تلك التً تترتب عنها تكالٌؾ تلزم مالٌة الدولة ،أو ٌستلزم تطبٌقها اتخاذ تدابٌر تشرٌعٌة ،أو بحقوق وحرٌات المواطنات
والمواطنٌن ،العامة أو الخاصة ،إال بعد الموافقة علٌها بقانون.
للملك أن ٌعرض على البرلمان كل معاهدة أو اتفاقٌة أخرى قبل المصادقة علٌها.إذا صرحت المحكمة الدستورٌة ،إثر إحالة الملك أو
ربٌس مجلس النواب ،أو ربٌس مجلس المستشارٌن ،أو سدس أعضاء المجلس األول ،أو ربع أعضاء المجلس الثانً ،األمر إلٌها ،أن
التزاما دولٌا ٌتضمن بندا ٌخالؾ الدستور ،فإن المصادقة على هذا االلتزام ال تقع إال بعد مراجعة الدستور.
 +الفصل+ 45
ٌرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضابٌة.
 +الفصل+ 46
ٌوافق الملك بظهٌر على تعٌٌن القضاة من قبل المجلس األعلى للسلطة القضابٌة.

 +الفصل+ 47
ٌمارس الملك حق العفو.
 +الفصل+ 48
إذا كانت حوزة التراب الوطنً مهددة ،أو وقع من األحداث ما ٌعرقل السٌر العادي للمإسسات الدستورٌةٌ ،مكن للملك أن ٌُعلن حالة
االستثناء بظهٌر ،بعد استشارة كل من ربٌس الحكومة ،وربٌس مجلس النواب ،وربٌس مجلس المستشارٌن ،وربٌس المحكمة
الدستورٌة ،وتوجٌه خطاب إلى األمة.
وٌُخول الملك بذلك صالحٌة اتخاذ اإلجراءات،التً ٌفرضها الدفاع عن الوحدة الترابٌة ،وٌقتضٌها الرجوع ،فً أقرب اآلجال ،إلى
السٌر العادي للمإسسات الدستورٌة.
الٌحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات االستثنابٌة.
تبقى الحرٌات والحقوق األساسٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور مضمونة.
ُترفع حالة االستثناء بمجرد انتفاء األسباب التً دعت إلٌها ،وباتخاذ اإلجراءات الشكلٌة المقررة إلعالنها.
 ++الباب الرابع++
 ++السلطة التشرٌعٌة ++
تنظٌم البرلمان
 +الفصل+ 51
ٌتكون البرلمان من مجلسٌن ،مجلس النواب ومجلس المستشارٌن ; وٌستمد أعضاإه نٌابتهم من األمة ،وحقهم فً التصوٌت حق
شخصً ال ٌمكن تفوٌضه.
المعارضة مكون أساسً فً المجلسٌن ،وتشارك فً وظٌفتً التشرٌع والمراقبة ،طبقا لما هو منصوص علٌه خاصة فً هذا الباب .
 +الفصل+ 50
ٌجرد من صفة عضو فً أحد المجلسٌن ،كل من تخلى عن انتمابه السٌاسً ،الذي ترشح باسمه لالنتخابات ،أو الفرٌق أو المجموعة
البرلمانٌة التً ٌنتمً إلٌها .وتصرح المحكمة الدستورٌة بشؽور المقعد ،بناء على إحالة من ربٌس المجلس الذي ٌعنٌه األمر ،وذلك
وفق أحكام القانون التنظٌمً للمجلس المعنً ،الذي ٌحدد أٌضا آجال ومسطرة اإلحالة على المحكمة الدستورٌة.
 +الفصل+ 51
ٌنتخب أعضاء مجلس النواب باالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات ،وتنتهً عضوٌتهم عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة
الخامسة التً تلً انتخاب المجلس.
ٌبٌن قانون تنظٌمً عدد أعضاء مجلس النواب ،ونظام انتخابهم ،ومبادئ التقسٌم االنتخابً ،وشروط القابلٌة لالنتخاب ،وحاالت
التنافً ،وقواعد الحد من الجمع بٌن االنتدابات ،ونظام المنازعات االنتخابٌة.

ٌُنتخب ربٌس مجلس النواب وأعضاء المكتب ،ورإساء اللجان الدابمة ومكاتبها ،فً مستهل الفترة النٌابٌة ،ثم فً سنتها الثالثة عند
دورة أبرٌل لما تبقى من الفترة المذكورة.
ٌُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثٌل النسبً لكل فرٌق.
 +الفصل+ 52
ٌتكون مجلس المستشارٌن من  91عضوا على األقل ،و 521عضوا على األكثرٌ ،نتخبون باالقتراع العام ؼٌر المباشر ،لمدة ست
سنوات ،على أساس التركٌبة التالٌة :
 ثالثة أخماس األعضاء ممثلٌن للجماعات الترابٌةٌ ،توزعون بٌن جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها ،ومع مراعاة اإلنصاؾبٌن الجهاتٌ .نتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة ،من بٌن أعضابه ،الثلث المخصص للجهة من هذا العدد .وٌنتخب الثلثان
المتبقٌان من قبل هٌبة ناخبة تتكون على مستوى الجهة ،من أعضاء المجالس الجماعٌة ومجالس العماالت واألقالٌم
 خمسان من األعضاء تنتخبهم ،فً كل جهة ،هٌبات ناخبة تتؤلؾ من المنتخبٌن فً الؽرؾ المهنٌة ،وفً المنظمات المهنٌة للمشؽلٌناألكثر تمثٌلٌة ،وأعضاء تنتخبهم على الصعٌد الوطنً ،هٌبة ناخبة مكونة من ممثلً المؤجورٌن.
وٌبٌن قانون تنظٌمً عدد أعضاء مجلس المستشارٌن ،ونظام انتخابهم ،وعدد األعضاء الذٌن تنتخبهم كل من الهٌبات الناخبة ،وتوزٌع
المقاعد على الجهات ،وشروط القابلٌة لالنتخاب ،وحاالت التنافً ،وقواعد الحد من الجمع بٌن االنتدابات ،ونظام المنازعات
االنتخابٌة.
ٌُنتخب ربٌس مجلس المستشارٌن وأعضاء المكتب ،ورإساء اللجان الدابمة ومكاتبها ،فً مستهل الفترة النٌابٌة ،ثم عند انتهاء
منتصؾ الوالٌة التشرٌعٌة للمجلس.
ٌنتخب أعضاء المكتب على أساس التمثٌل النسبً لكل فرٌق.
 +الفصل+ 53
ال ٌمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ،وال البحث عنه ،وال إلقاء القبض علٌه ،وال اعتقاله وال محاكمته ،بمناسبة إبدابه لرأي
أو قٌامه بتصوٌت خالل مزاولته لمهامه ،ماعدا إذا كان الرأي المعبر عنه ٌجادل فً النظام الملكً أو الدٌن اإلسالمً ،أو ٌتضمن ما
ٌخل باالحترام الواجب للملك.
 +الفصل+ 54
ٌعقد البرلمان جلساته أثناء دورتٌن فً السنة ،وٌرأس الملك افتتاح الدورة األولى ،التً تبتدئ ٌوم الجمعة الثانٌة من شهر أكتوبر،
و ُتفتتح الدورة الثانٌة ٌوم الجمعة الثانٌة من شهر أبرٌل.
إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على األقل فً كل دورة ،جاز ختم الدورة بمرسوم.
 +الفصل+ 55
ٌمكن جمع البرلمان فً دورة استثنابٌة ،إما بمرسوم ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو بؤؼلبٌة أعضاء مجلس
المستشارٌن.
تعقد دورة البرلمان االستثنابٌة على أساس جدول أعمال محدد ،وعندما تتم المناقشة فً القضاٌا التً ٌتضمنها جدول األعمالُ ،تختم
الدورة بمرسوم.

 +الفصل+56
للوزراء أن ٌحضروا جلسات كال المجلسٌن واجتماعات لجانهما ،وٌمكنهم أن ٌستعٌنوا بمندوبٌن ٌعٌنونهم لهذا الؽرض.
عالوة على اللجان الدابمة المشار إلٌها فً الفقرة السابقةٌ ،جوز أن تشكل بمبادرة من الملك ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس
النواب ،أو ثلث أعضاء مجلس المستشارٌن ،لجان نٌابٌة لتقصً الحقابقٌُ ،ناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقابع معٌنة ،أو بتدبٌر
المصالح أوالمإسسات والمقاوالت العمومٌة ،وإطالع المجلس الذي شكلها على نتابج أعمالها ،وال ٌجوز تكوٌن لجان لتقصً
الحقابق ،فً وقابع تكون موضوع متابعات قضابٌة ،ما دامت هذه المتابعات جارٌة ; وتنتهً مهمة كل لجنة لتقصً الحقابق ،سبق
تكوٌنها ،فور فتح تحقٌق قضابً فً الوقابع التً اقتضت تشكٌلها.
لجان تقصً الحقابق مإقتة بطبٌعتها ،وتنتهً أعمالها بإٌداع تقرٌرها لدى مكتب المجلس المعنً ،وعند االقتضاء ،بإحالته على
القضاء من قبل ربٌس هذا المجلس.
تخصص جلسة عمومٌة داخل المجلس المعنً لمناقشة تقارٌر لجان تقصً الحقابق.
ٌحدد قانون تنظٌمً طرٌقة تسٌٌر هذه اللجان.
 +الفصل+ 57
جلسات مجلسً البرلمان عمومٌة ،وٌنشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمته فً الجرٌدة الرسمٌة للبرلمان.
لكل من المجلسٌن أن ٌعقد اجتماعات سرٌة ،بطلب من ربٌس الحكومة ،أو بطلب من ثلث أعضابه.
جلسات لجان البرلمان سرٌة ،وٌحدد النظام الداخلً لمجلسً البرلمان الحاالت والضوابط التً ٌمكن أن تنعقد فٌها اللجان بصفة
علنٌة;
ٌعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسٌه ،وعلى وجه الخصوص ،فً الحاالت التالٌة  - :افتتاح الملك للدورة التشرٌعٌة فً الجمعة
الثانٌة من شهر أكتوبر ،واالستماع إلى الخطب الملكٌة الموجهة للبرلمان
 المصادقة على مراجعة الدستور وفق أحكام الفصل 574 االستماع إلى التصرٌحات ،التً ٌقدمها ربٌس الحكومة عرض مشروع قانون المالٌة السنوي االستماع إلى رإساء الدول والحكومات األجنبٌة .كما ٌمكن لربٌس الحكومة أن ٌطلب من ربٌسً مجلسً النواب والمستشارٌن عقداجتماعات مشتركة للبرلمان ،لالستماع إلى بٌانات تتعلق بقضاٌا تكتسً طابعا وطنٌا هاما.
تنعقد االجتماعات المشتركة برباسة ربٌس مجلس النواب .وٌحدد النظام الداخلً للمجلسٌن كٌفٌات وضوابط انعقادها .عالوة على
الجلسات المشتركةٌ ،مكن للجان الدابمة للبرلمان ،أن تعقد اجتماعات مشتركة لالستماع إلى بٌانات تتعلق بقضاٌا تكتسً طابعا وطنٌا
هاما ،وذلك وفق ضوابط ٌحددها النظامان الداخلٌان للمجلسٌن.

 +الفصل+ 58
ٌضع كل من المجلسٌن نظامه الداخلً وٌقره بالتصوٌت ،إال أنه ال ٌجوز العمل به إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورٌة بمطابقته
ألحكام هذا الدستور.
ٌتعٌن على المجلسٌن ،فً وضعهما لنظامٌهما الداخلٌٌن ،مراعاة تناسقهما وتكاملهما ،ضمانا لنجاعة العمل البرلمانً.
ٌحدد النظام الداخلً بصفة خاصة :
 قواعد تركٌب وتسٌٌر الفرق والمجموعات البرلمانٌة واالنتساب إلٌها ،والحقوق الخاصة المعترؾ بها لفرق المعارضة واجبات األعضاء فً المشاركة الفعلٌة فً أعمال اللجان والجلسات العامة ،والجزاءات المطبقة فً حالة الؽٌاب عدد اللجان الدابمة واختصاصها وتنظٌمها ،مع تخصٌص رباسة لجنة أو لجنتٌن للمعارضة ،على األقل ،مع مراعاة مقتضٌاتالفصل  51من هذا الدستور.
 ++سلطات البرلمان ++
 +الفصل+ 61
ٌمارس البرلمان السلطة التشرٌعٌةٌ .صوت البرلمان على القوانٌن ،وٌراقب عمل الحكومة ،وٌقٌم السٌاسات العمومٌة .للقانون أن
ٌؤذن للحكومة أن تتخذ فً ظرؾ من الزمن محدود ،ولؽاٌة معٌنة ،بمقتضى مراسٌم تدابٌر ٌختص القانون عادة باتخاذها ،وٌجري
العمل بهذه المراسٌم بمجرد نشرها .ؼٌر أنه ٌجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة ،عند انتهاء األجل الذي حدده قانون اإلذن
بإصدارها ،وٌبطل قانون اإلذن إذا ما وقع حل مجلسً البرلمان أو أحدهما.
 +الفصل+ 60
ٌختص القانون ،باإلضافة إلى المواد المسندة إلٌه صراحة بفصول أخرى من الدستور ،بالتشرٌع فً المٌادٌن التالٌة :
 الحقوق والحرٌات األساسٌة المنصوص علٌها فً التصدٌر ،وفً فصول أخرى من هذا الدستور نظام األسرة والحالة المدنٌة مبادئ وقواعد المنظومة الصحٌة نظام الوسابط السمعٌة البصرٌة والصحافة بمختلؾ أشكالها العفو العام الجنسٌة ووضعٌة األجانب تحدٌد الجرابم والعقوبات الجارٌة علٌها التنظٌم القضابً وإحداث أصناؾ جدٌدة من المحاكم -المسطرة المدنٌة والمسطرة الجنابٌة

 نظام السجون النظام األساسً العام للوظٌفة العمومٌة الضمانات األساسٌة الممنوحة للموظفٌن المدنٌٌن والعسكرٌٌن نظام مصالح وقوات حفظ األمن نظام الجماعات الترابٌة ،ومبادئ تحدٌد دوابرها الترابٌة النظام االنتخابً للجماعات الترابٌة ،ومبادئ تقطٌع الدوابراالنتخابٌة النظام الضرٌبً ،ووعاء الضرابب ،ومقدارها وطرق تحصٌلها النظام القانونً إلصدار العملة ونظام البنك المركزي نظام الجمارك نظام االلتزامات المدنٌة والتجارٌة ،وقانون الشركات والتعاونٌات الحقوق العٌنٌة وأنظمة الملكٌة العقارٌة العمومٌة والخاصة والجماعٌة نظام النقل عالقات الشؽل ،والضمان االجتماعً ،وحوادث الشؽل ،واألمراض المهنٌة نظام األبناك وشركات التؤمٌن والتعاضدٌات نظام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت التعمٌر وإعداد التراب القواعد المتعلقة بتدبٌر البٌبة وحماٌة الموارد الطبٌعٌة والتنمٌة المستدامة نظام المٌاه والؽابات والصٌد تحدٌد التوجهات والتنظٌم العام لمٌادٌن التعلٌم والبحث العلمً والتكوٌن المهنً إحداث المإسسات العمومٌة وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام تؤمٌم المنشآت ونظام الخوصصة .للبرلمان ،باإلضافة إلى المٌادٌن المشار إلٌها فً الفقرة السابقة ،صالحٌة التصوٌت على قوانٌنتضع إطارا لألهداؾ األساسٌة لنشاط الدولة ،فً المٌادٌن االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة والثقافٌة.

 +الفصل+ 61
ٌختص المجال التنظٌمً بالمواد التً ال ٌشملها اختصاص القانون.
 +الفصل+62
ٌمكن تؽٌٌر النصوص التشرٌعٌة من حٌث الشكل بمرسوم ،بعد موافقة المحكمة الدستورٌة ،إذا كان مضمونها ٌدخل فً مجال من
المجاالت التً تمارس فٌها السلطة التنظٌمٌة اختصاصها.
 +الفصل+63
ٌمكن اإلعالن لمدة ثالثٌن ٌوما عن حالة الحصار ،بمقتضى ظهٌر ٌوقعه بالعطؾ ربٌس الحكومة ،وال ٌمكن تمدٌد هذا األجل إال
بالقانون.
 +الفصل+ 64
ٌصدر قانون المالٌة ،الذي ٌودع باألسبقٌة لدى مجلس النواب ،بالتصوٌت من قبل البرلمان ،وذلك طبق الشروط المنصوص علٌها فً
قانون تنظٌمً; وٌحدد هذا القانون التنظٌمً طبٌعة المعلومات والوثابق والمعطٌات الضرورٌة لتعزٌز المناقشة البرلمانٌة حول
مشروع قانون المالٌة.
ٌصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهٌز التً ٌتطلبها ،فً مجال التنمٌة ،إنجاز المخططات التنموٌة االستراتٌجٌة،والبرامج
متعددة السنوات ،التً تعدها الحكومة وتطلع علٌها البرلمان ،وذلك عندما ٌوافق علٌها ،وٌستمر مفعول الموافقة تلقابٌا على النفقات
طٌلة مدة هذه المخططات والبرامج التنموٌة وللحكومة وحدها الصالحٌة لتقدٌم مشارٌع قوانٌن ترمً إلى تؽٌٌر ما تمت الموافقة علٌه
فً اإلطار المذكور.
إذا لم ٌتم فً نهاٌة السنة المالٌة التصوٌت على قانون المالٌة أو صدور األمر بتنفٌذه ،بسبب إحالته على المحكمة الدستورٌة ،تطبٌقا
للفصل  532من الدستور ،فإن الحكومة تفتح بمرسوم االعتمادات الالزمة لسٌر المرافق العمومٌة ،والقٌام بالمهام المنوطة بها ،على
أساس ما هو مقترح فً المٌزانٌة المعروضة على الموافقة.
وٌُسترسل العمل ،فً هذه الحالة ،باستخالص المداخٌل طبقا للمقتضٌات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة الجارٌة علٌها ،باستثناء المداخٌل
المقترح إلؽاإها فً مشروع قانون المالٌة ; أما المداخٌل التً ٌنص المشروع المذكور على تخفٌض مقدارها ،ف ُتستخلص على أساس
المقدار الجدٌد المقترح.
 +الفصل+ 65
تعرض الحكومة سنوٌا على البرلمان ،قانون التصفٌة المتعلق بتنفٌذ قانون المالٌة ،خالل السنة الثانٌة التً تلً سنة تنفٌذ هذا القانون.
وٌتضمن قانون التصفٌة حصٌلة مٌزانٌات التجهٌز التً انتهت مدة نفادها.
 +الفصل+ 66
ٌسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالٌة الدولة .وللحكومة أن ترفض ،بعد بٌان األسباب ،المقترحات والتعدٌالت التً
ٌتقدم بها أعضاء البرلمان ،إذا كان قبولها ٌإدي بالنسبة لقانون المالٌة إلى تخفٌض الموارد العمومٌة ،أو إلى إحداث تكلٌؾ عمومً،
أو الزٌادة فً تكلٌؾ موجود.

 ++ممارسة السلطة التشرٌعٌة ++
 +الفصل+ 67
لربٌس الحكومة وألعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانٌن .تودع مشارٌع القوانٌن باألسبقٌة لدى مكتب مجلس
النواب ،ؼٌر أن مشارٌع القوانٌن المتعلقة ،على وجه الخصوص ،بالجماعات الترابٌة وبالتنمٌة الجهوٌة ،وبالقضاٌا االجتماعٌة ،تودع
باألسبقٌة لدى مكتب مجلس المستشارٌن.
 +الفصل+68
للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعدٌل ال ٌدخل فً مجال القانون .كل خالؾ فً هذا الشؤن تبت فٌه المحكمة الدستورٌة ،فً
أجل ثمانٌة أٌام ،بطلب من أحد ربٌسً المجلسٌن ،أو من ربٌس الحكومة.
 +الفصل+71
تحال مشارٌع ومقترحات القوانٌن ألجل النظر فٌها على اللجان التً ٌستمر عملها خالل الفترات الفاصلة بٌن الدورات.
 +الفصل+70
ٌمكن للحكومة أن تصدر ،خالل الفترة الفاصلة بٌن الدورات ،وباتفاق مع اللجان التً ٌعنٌها األمر فً كال المجلسٌن ،مراسٌم قوانٌن،
ٌجب عرضها بقصد المصادقة علٌها من طرؾ البرلمان ،خالل دورته العادٌة الموالٌة.
ٌودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب ،وتناقشه بالتتابع اللجان المعنٌة فً كال المجلسٌن ،بؽٌة التوصل داخل أجل
ستة أٌام ،إلى قرار مشترك بٌنهما فً شؤنه .وإذا لم ٌحصل هذا االتفاق ،فإن القرار ٌرجع إلى اللجنة المعنٌة فً مجلس النواب.
 +الفصل+ 71
ٌضع مكتب كل من مجلسً البرلمان جدول أعماله .وٌتضمن هذا الجدول مشارٌع القوانٌن ومقترحات القوانٌن ،باألسبقٌة ووفق
الترتٌب الذي تحدده الحكومة.
ٌخصص ٌوم واحد على األقل فً الشهر لدراسة مقترحات القوانٌن ،ومن بٌنها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
 +الفصل+ 72
ألعضاء مجلسً البرلمان وللحكومة حق التعدٌل .وللحكومة ،بعد افتتاح المناقشة ،أن تعارض فً بحث كل تعدٌل لم ٌُعرض من قبل
على اللجنة التً ٌعنٌها األمر.
ٌبت المجلس المعروض علٌه النص ،بتصوٌت واحد ،فً النص المتناقش فٌه ،كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومة ذلك ،مع االقتصار
على التعدٌالت المقترحة أو المقبولة من قبلها.
وبإمكان المجلس المعنً باألمر أن ٌعترض على هذه المسطرة بؤؼلبٌة أعضابه.
 +الفصل + 73
ٌتداول مجلسا البرلمان بالتتابع فً كل مشروع أو مقترح قانون ،بؽٌة التوصل إلى المصادقة على نص واحد ; وٌتداول مجلس النواب
باألسبقٌة ،وعلى التوالً ،فً مشارٌع القوانٌن ،وفً مقترحات القوانٌن ،التً قدمت بمبادرة من أعضابه ; وٌتداول مجلس

المستشارٌن بدوره باألسبقٌة ،وعلى التوالً ،فً مشارٌع القوانٌن وكذا فً مقترحات القوانٌن التً هً من مبادرة أعضابه ; وٌتداول
كل مجلس فً النص الذي صوت علٌه المجلس اآلخر فً الصٌؽة التً أحٌل بها علٌه ; وٌعود لمجلس النواب التصوٌت النهابً على
النص الذي تم البت فٌه ،وال ٌقع هذا التصوٌت إال باألؼلبٌة المطلقة ألعضابه الحاضرٌن ،إذا تعلق األمر بنص ٌخص الجماعات
الترابٌة ،والمجاالت ذات الصلة بالتنمٌة الجهوٌة والشإون االجتماعٌة.
 +الفصل+ 74
ال ٌتم التداول فً مشارٌع ومقترحات القوانٌن التنظٌمٌة من قبل مجلس النواب ،إال بعد مضً عشرة أٌام على وضعها لدى مكتبه،
ووفق المسطرة المشار إلٌها فً الفصل  ; 84وتتم المصادقة علٌها نهابٌا باألؼلبٌة المطلقة لألعضاء الحاضرٌن من المجلس المذكور
; ؼٌر أنه إذا تعلق األمر بمشروع أو بمقترح قانون تنظٌمً ٌخص مجلس المستشارٌن أو الجماعات الترابٌة ،فإن التصوٌت ٌتم
بؤؼلبٌة أعضاء مجلس النواب.
ٌجب أن ٌتم إقرار القوانٌن التنظٌمٌة المتعلقة بمجلس المستشارٌن ،باتفاق بٌن مجلسً البرلمان ،على نص موحد .ال ٌمكن إصدار
األمر بتنفٌذ القوانٌن التنظٌمٌة ،إال بعد أن تصرح المحكمة الدستورٌة بمطابقتها للدستور.
 +الفصل+75
تعرض القوانٌن التنظٌمٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة علٌها من قبل البرلمان ،فً أجل ال ٌتعدى مدة
الوالٌة التشرٌعٌة األولى التً تلً صدور األمر بتنفٌذ هذا الدستور.
 ++الباب الخامس++
 +السلطة التنفٌذٌة+
 +الفصل+76
تتؤلؾ الحكومة من ربٌس الحكومة والوزراء ،وٌمكن أن تضم كتابا للدولةٌُ .حدد قانون تنظٌمً ،خاصة ،القواعد المتعلقة بتنظٌم
وتسٌٌر أشؽال الحكومة والوضع القانونً ألعضابها.
كما ٌحدد هذا القانون التنظٌمً أٌضا حاالت التنافً مع الوظٌفة الحكومٌة ،وقواعد الحد من الجمع بٌن المناصب ،والقواعد الخاصة
بتصرٌؾ الحكومة لألمور الجارٌة.
 +الفصل +77
بعد تعٌٌن الملك ألعضاء الحكومةٌ ،تقدم ربٌس الحكومة أمام مجلسً البرلمان مجتمعٌن ،وٌعرض البرنامج الذي ٌعتزم تطبٌقه.
وٌجب أن ٌتضمن هذا البرنامج الخطوط الربٌسٌة للعمل الذي تنوي الحكومة القٌام به ،فً مختلؾ مجاالت النشاط الوطنً ،وباألخص
فً مٌادٌن السٌاسة االقتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبٌة والثقافٌة والخارجٌة.
ٌكون البرنامج المشار إلٌه أعاله ،موضوع مناقشة أمام كال المجلسٌنٌ ،عقبها تصوٌت فً مجلس النواب.
تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ،المعبر عنها بتصوٌت األؼلبٌة المطلقة لألعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم،
لصالح برنامج الحكومة.

 +الفصل+78
تمارس الحكومة السلطة التنفٌذٌة .تعمل الحكومة ،تحت سلطة ربٌسها ،على تنفٌذ البرنامج الحكومً وعلى ضمان تنفٌذ القوانٌن.
واإلدارة موضوعة تحت تصرفها ،كما تمارس اإلشراؾ والوصاٌة على المإسسات والمقاوالت العمومٌة.
 +الفصل+ 81
ٌمارس ربٌس الحكومة السلطة التنظٌمٌة ،وٌمكن أن ٌفوض بعض سلطه للوزراء .تحمل المقررات التنظٌمٌة ،الصادرة عن ربٌس
الحكومة ،التوقٌع بالعطؾ من لدن الوزراء المكلفٌن بتنفٌذها.
 +الفصل+ 80
ٌعٌن ربٌس الحكومة فً الوظابؾ المدنٌة فً اإلدارات العمومٌة ،وفً الوظابؾ السامٌة فً المإسسات والمقاوالت العمومٌة ،دون
إخالل بؤحكام الفصل 49من هذا الدستور.
ٌمكن لربٌس الحكومة تفوٌض هذه السلطة.
 +الفصل+ 81
ٌتداول مجلس الحكومة ،تحت رباسة ربٌس الحكومة ،فً القضاٌا والنصوص التالٌة :
 السٌاسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري السٌاسات العمومٌة السٌاسات القطاعٌة طلب الثقة من مجلس النواب ،قصد مواصلة الحكومة تحمل مسإولٌتها القضاٌا الراهنة المرتبطة بحقوق اإلنسان وبالنظام العام مشارٌع القوانٌن ،ومن بٌنها مشروع قانون المالٌة ،قبل إٌداعها بمكتب مجلس النواب دون إخالل باألحكام الواردة فً الفصل 49من هذا الدستور
 مراسٌم القوانٌن مشارٌع المراسٌم التنظٌمٌة مشارٌع المراسٌم المشار إلٌها فً الفصول ( 65الفقرة الثانٌة) 66و( 71الفقرة الثالثة) من هذا الدستور المعاهدات واالتفاقٌات الدولٌة قبل عرضها على المجلس الوزاري تعٌٌن الكتاب العامٌن ،ومدٌري اإلدارات المركزٌة باإلدارات العمومٌة ،ورإساء الجامعات والعمداء ،ومدٌري المدارسوالمإسسات العلٌا .وللقانون التنظٌمً المشار إلٌه فً الفصل  49من هذا الدستور ،أن ٌتمم البحة الوظابؾ التً ٌتم التعٌٌن فٌها فً
مجلس الحكومة .وٌحدد هذا القانون التنظٌمً ،على وجه الخصوص ،مبادئ ومعاٌٌر التعٌٌن فً هذه الوظابؾ ،السٌما منها مبادئ
تكافإ الفرص واالستحقاق والكفاءة والشفافٌة.

ٌطلع ربٌس الحكومة الملك على خالصات مداوالت مجلس الحكومة.
 +الفصل+ 82
الوزراء مسإولون عن تنفٌذ السٌاسة الحكومٌة كل فً القطاع المكلؾ به ،وفً إطار التضامن الحكومً.
ٌقوم الوزراء بؤداء المهام المسندة إلٌهم من قبل ربٌس الحكومة ،وٌطلعون مجلس الحكومة على ذلكٌ .مكن للوزراء أن ٌفوضوا جزءا
من اختصاصاتهم لكتاب الدولة.
 +الفصل+ 83
أعضاء الحكومة مسإولون جنابٌا أمام محاكم المملكة ،عما ٌرتكبون من جناٌات وجنح ،أثناء ممارستهم لمهامهمٌُ .حدد القانون
المسطرة المتعلقة بهذه المسإولٌة.
 ++الباب السادس ++
 +العالقات بٌن السلط +
 +العالقة بٌن الملك والسلطة التشرٌعٌة+
 +الفصل+ 84
للملك أن ٌطلب من كال مجلسً البرلمان أن ٌقرأ قراءة جدٌدة كل مشروع أو مقترح قانونُ .تطلب القراءة الجدٌدة بخطاب ،وال ٌمكن
أن ترفض هذه القراءة الجدٌدة.
 +الفصل+ 85
للملك ،بعد استشارة ربٌس المحكمة الدستورٌة وإخبار ربٌس الحكومة وربٌس مجلس النواب ،وربٌس مجلس المستشارٌن ،أن ٌحل
بظهٌر المجلسٌن معا أو أحدهماٌ .قع الحل بعد خطاب ٌوجهه الملك إلى األمة.
 +الفصل+ 86
ٌتم انتخاب البرلمان الجدٌد أو المجلس الجدٌد فً ظرؾ شهرٌن على األكثر بعد تارٌخ الحل.
 +الفصل+87
إذا وقع حل أحد المجلسٌن ،فال ٌمكن حل المجلس الذي ٌلٌه إال بعد مضً سنة على انتخابه ،ما عدا فً حالة تعذر توفر أؼلبٌة
حكومٌة داخل مجلس النواب الجدٌد.
 +الفصل+ 88
ٌتم اتخاذ قرار إشهار الحرب داخل المجلس الوزاري ،طبقا للفصل  49من هذا الدستور ،وبعد إحاطة البرلمان علما بذلك من لدن
الملك.

 ++العالقات بٌن السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة++
 +الفصل + 011
ُتخصص باألسبقٌة جلسة فً كل أسبوع ألسبلة أعضاء مجلسً البرلمان وأجوبة الحكومة.
ُتدلً الحكومة بجوابها خالل العشرٌن ٌوما الموالٌة إلحالة السإال علٌهاُ .تقدم األجوبة على األسبلة المتعلقة بالسٌاسة العامة من قبل
ربٌس الحكومة ،وتخصص لهذه األسبلة جلسة واحدة كل شهر ،و ُتقدم األجوبة عنها أمام المجلس الذي ٌعنٌه األمر خالل الثالثٌن ٌوما
الموالٌة إلحالة األسبلة على ربٌس الحكومة.
 +الفصل+ 010
ٌعرض ربٌس الحكومة أمام البرلمان الحصٌلة المرحلٌة لعمل الحكومة ،إما بمبادرة منه ،أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب ،أو
من أؼلبٌة أعضاء مجلس المستشارٌن.
ُتخصص جلسة سنوٌة من قبل البرلمان لمناقشة السٌاسات العمومٌة وتقٌٌمها.
 +الفصل + 011
ٌمكن للجان المعنٌة فً كال المجلسٌن أن تطلب االستماع إلى مسإولً اإلدارات والمإسسات والمقاوالت العمومٌة ،بحضور الوزراء
التابعٌن لهم ،وتحت مسإولٌتهم.
 +الفصل+ 012
ٌمكن لربٌس الحكومة أن ٌربط ،لدى مجلس النواب ،مواصلة الحكومة تحمل مسإولٌتها بتصوٌت ٌمنح الثقة بشؤن تصرٌح ٌدلً به
فً موضوع السٌاسة العامة ،أو بشؤن نص ٌطلب الموافقة علٌه.
ال ٌمكن سحب الثقة من الحكومة ،أو رفض النص ،إال باألؼلبٌة المطلقة لألعضاء ،الذٌن ٌتؤلؾ منهم مجلس النواب.
ال ٌقع التصوٌت إال بعد مضً ثالثة أٌام كاملة على تارٌخ طرح مسؤلة الثقة.
ٌإدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعٌة.
 +الفصل+ 013
ٌمكن لربٌس الحكومة حل مجلس النواب ،بعد استشارة الملك وربٌس المجلس ،وربٌس المحكمة الدستورٌة ،بمرسوم ٌتخذ فً مجلس
وزاري.
ٌقدم ربٌس الحكومة أمام مجلس النواب تصرٌحا ٌتضمن ،بصفة خاصة ،دوافع قرار الحل وأهدافه.
 +الفصل+ 014
لمجلس النواب أن ٌعارض فً مواصلة الحكومة تحمل مسإولٌتها ،بالتصوٌت على ملتمس للرقابة; وال ٌقبل هذا الملتمس إال إذا وقعه
على األقل ُخمس األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم المجلس.
ال تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب ،إال بتصوٌت األؼلبٌة المطلقة لألعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم.

ال ٌقع التصوٌت إال بعد مضً ثالثة أٌام كاملة على إٌداع الملتمس; وتإدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة
جماعٌة.
إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة ،فال ٌقبل بعد ذلك تقدٌم أي ملتمس رقابة أمامه ،طٌلة سنة.
 +الفصل+015
لمجلس المستشارٌن أن ٌُسابل الحكومة بواسطة ملتمس ٌوقعه على األقل ُخمس أعضابه; وال ٌقع التصوٌت علٌه ،بعد مضً ثالثة
أٌام كاملة على إٌداعه ،إال باألؼلبٌة المطلقة ألعضاء هذا المجلس.
ٌبعث ربٌس مجلس المستشارٌن،على الفور ،بنص ملتمس المساءلة إلى ربٌس الحكومة ;ولهذا األخٌر أجل ستة أٌام لٌعرض أمام هذا
المجلس جواب الحكومةٌ ،تلوه نقاش ال ٌعقبه تصوٌت.
 ++الباب السابع ++
 ++السلطة القضائٌة++
 +استقالل القضاء+
 +الفصل+ 016
السلطة القضابٌة مستقلة عن السلطة التشرٌعٌة وعن السلطة التنفٌذٌة.
الملك هو الضامن الستقالل السلطة القضابٌة.
 +الفصل+ 017
ال ٌعزل قضاة األحكام وال ٌنقلون إال بمقتضى القانون.
 +الفصل + 018
ٌمنع كل تدخل فً القضاٌا المعروضة على القضاء; وال ٌتلقى القاضً بشؤن مهمته القضابٌة أي أوامر أو تعلٌمات وال ٌخضع ألي
ضؽط.
ٌجب على القاضً ،كلما اعتبر أن استقالله مهدد ،أن ٌحٌل األمر إلى المجلس األعلى للسلطة القضابٌة.
ٌعد كل إخالل من القاضً بواجب االستقالل والتجرد خطؤ مهنٌا جسٌما ،بصرؾ النظر عن المتابعات القضابٌة المحتملة.
ٌعاقب القانون كل من حاول التؤثٌر على القاضً بكٌفٌة ؼٌر مشروعة.
 +الفصل + 001
الٌلزم قضاة األحكام إال بتطبٌق القانون.والتصدر أحكام القضاء إال على أساس التطبٌق العادل للقانون.
ٌجب على قضاة النٌابة العامة تطبٌق القانون .كما ٌتعٌن علٌهم االلتزام بالتعلٌمات الكتابٌة القانونٌة الصادرة عن السلطة التً ٌتبعون
لها.

 +الفصل+ 000
للقضاة الحق فً حرٌة التعبٌر ،بما ٌتالءم مع واجب التحفظ واألخالقٌات القضابٌة.
ٌمكن للقضاة االنتماء إلى جمعٌات ،أو إنشاء جمعٌات مهنٌة ،مع احترام واجبات التجرد واستقالل القضاء ،وطبقا للشروط
المنصوص علٌها فً القانون.
ٌُمنع على القضاة االنخراط فً األحزاب السٌاسٌة والمنظمات النقابٌة.
 +الفصل + 001
ٌُحدد النظام األساسً للقضاة بقانون تنظٌمً.
 ++المجلس األعلى للسلطة القضائٌة ++
 +الفصل + 002
ٌسهرالمجلس األعلى للسلطة القضابٌة على تطبٌق الضمانات الممنوحة للقضاة ،والسٌما فٌما ٌخص استقاللهم وتعٌٌنهم وترقٌتهم
وتقاعدهم وتؤدٌبهم.
ٌضع المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،بمبادرة منه ،تقارٌر حول وضعٌة القضاء ومنظومة العدالة ،وٌُصدر التوصٌات المالبمة
بشؤنها.
ٌُصدر المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان،آراء مفصلة حول كل مسؤلة تتعلق بسٌر القضاء
مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
 +الفصل+ 003
تكون المقررات المتعلقة بالوضعٌات الفردٌة ،الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة القضابٌة قابلة للطعن بسبب الشطط فً استعمال
السلطة ،أمام أعلى هٌبة قضابٌة إدارٌة بالمملكة.
 +الفصل+ 004
ٌرأس الملك المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،وٌتؤلؾ هذا المجلس من:
 الربٌس األول لمحكمة النقض ،ربٌسا منتدبا ; الوكٌل العام للملك لدى محكمة النقض ; ربٌس الؽرفة األولى بمحكمة النقض ; أربعة ممثلٌن لقضاة محاكم االستبناؾٌ ،نتخبهم هإالء القضاة من بٌنهم; ستة ممثلٌن لقضاة محاكم أول درجةٌ ،نتخبهم هإالء القضاة من بٌنهم;وٌجب ضمان تمثٌلٌة النساء القاضٌات من بٌن األعضاء العشرة المنتخبٌن ،بما ٌتناسب مع حضورهن داخل السلك القضابً ;

 الوسٌط; ربٌس المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان; خمس شخصٌات ٌعٌنها الملك ،مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة ،والعطاء المتمٌز فً سبٌل استقالل القضاء وسٌادة القانون;من بٌنهم عضو ٌقترحه األمٌن العام للمجلس العلمً األعلى.
 +الفصل+ 005
ٌعقد المجلس األعلى للسلطة القضابٌة دورتٌن فً السنة على األقل.
ٌتوفر المجلس األعلى للسلطة القضابٌة على االستقالل اإلداري والمالً.
ٌساعد المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،فً المادة التؤدٌبٌة ،قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.
ٌُحدد بقانون تنظٌمً انتخاب وتنظٌم وسٌر المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،والمعاٌٌر المتعلقة بتدبٌر الوضعٌة المهنٌة للقضاة،
ومسطرة التؤدٌب.
ٌراعً المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،فً القضاٌا التً تهم قضاة النٌابة العامة ،تقارٌر التقٌٌم المقدمة من قبل السلطة التً ٌتبعون
لها.
 ++حقوق المتقاضٌن وقواعد سٌر العدالة++
 +الفصل+ 006
ٌتولى القاضً حماٌة حقوق األشخاص والجماعات وحرٌاتهم وأمنهم القضابً ،وتطبٌق القانون.
 +الفصل+ 007
حق التقاضً مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التً ٌحمٌها القانون.
كل قرار اتخذ فً المجال اإلداري ،سواء كان تنظٌمٌا أو فردٌاٌُ ،مكن الطعن فٌه أمام الهٌبة القضابٌة اإلدارٌة المختصة.
 +الفصل+ 008
ٌعتبر كل مشتبه فٌه أو متهم بارتكاب جرٌمة برٌبا ،إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضابً ،مكتسب لقوة الشًء المقضً به.
 +الفصل+ 011
لكل شخص الحق فً محاكمة عادلة ،وفً حكم ٌصدر داخل أجل معقول.
حقوق الدفاع مضمونة أمام جمٌع المحاكم.
 +الفصل+ 010
ٌكون التقاضً مجانٌا فً الحاالت المنصوص علٌها قانونا لمن ال ٌتوفر على موارد كافٌة للتقاضً.

 +الفصل+ 011
ٌحق لكل من تضرر من خطإ قضابً الحصول على تعوٌض تتحمله الدولة.
 +الفصل+ 012
تكون الجلسات علنٌة ماعدا فً الحاالت التً ٌقرر فٌها القانون خالؾ ذلك.
 +الفصل+ 013
تصدر األحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
 +الفصل+ 014
تكون األحكام معللة وتصدر فً جلسة علنٌة ،وفق الشروط المنصوص علٌها فً القانون.
 +الفصل + 015
ٌجب على الجمٌع احترام األحكام النهابٌة الصادرة عن القضاء.
ٌجب على السلطات العمومٌة تقدٌم المساعدة الالزمة أثناء المحاكمة ،إذا صدر األمر إلٌها بذلك ،وٌجب علٌها المساعدة على تنفٌذ
األحكام.
 +الفصل + 016
ُتحدث المحاكم العادٌة والمتخصصة بمقتضى القانون.
ال ٌمكن إحداث محاكم استثنابٌة.
 +الفصل + 017
تعمل الشرطة القضابٌة تحت سلطة قضاة النٌابة العامة وقضاة التحقٌق ،فً كل ما ٌتعلق باألبحاث والتحرٌات الضرورٌة بخصوص
الجرابم وضبط مرتكبٌها وإلثبات الحقٌقة.
 ++الباب الثامن ++
 ++المحكمة الدستورٌة ++
 +الفصل+ 018
ُتحدث محكمة دستورٌة.
 +الفصل + 021
تتؤلؾ المحكمة الدستورٌة من اثنً عشر عضواٌ ،عٌنون لمدة تسع سنوات ؼٌر قابلة للتجدٌد ،ستة أعضاء ٌعٌنهم الملك ،من بٌنهم
عضو ٌقترحه األمٌن العام للمجلس العلمً األعلى ،وستة أعضاء ٌُنتخب نصفهم من قبل مجلس النواب ،وٌنتخب النصؾ اآلخر من

قبل مجلس المستشارٌن من بٌن المترشحٌن الذٌن ٌقدمهم مكتب كل مجلس،وذلك بعد التصوٌت باالقتراع السري وبؤؼلبٌة ثلثً
األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم كل مجلس.
إذا تعذر على المجلسٌن أو على أحدهما انتخاب هإالء األعضاء ،داخل األجل القانونً للتجدٌد ،تمارس المحكمة اختصاصاتها،
وتصدر قراراتها ،وفق نصاب ال ٌُحتسب فٌه األعضاء الذٌن لم ٌقع بعد انتخابهم.
ٌتم كل ثالث سنوات تجدٌد ثلث كل فبة من أعضاء المحكمة الدستورٌة.
ٌعٌن الملك ربٌس المحكمة الدستورٌة من بٌن األعضاء الذٌن تتؤلؾ منهم.
ٌختار أعضاء المحكمة الدستورٌة من بٌن الشخصٌات المتوفرة على تكوٌن عال فً مجال القانون ،وعلى كفاءة قضابٌة أو فقهٌة أو
إدارٌة،والذٌن مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة ،والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
 +الفصل + 020
ٌحدد قانون تنظٌمً قواعد تنظٌم المحكمة الدستورٌة وسٌرها واإلجراءات المتبعة أمامها ،ووضعٌة أعضابها.
ٌحدد القانون التنظٌمً أٌضا المهام التً ال ٌجوز الجمع بٌنها وبٌن عضوٌة المحكمة الدستورٌة ،خاصة ما ٌتعلق منها بالمهن الحرة،
وطرٌقة إجراء التجدٌدٌن األولٌن لثلث أعضابها ،وكٌفٌات تعٌٌن من ٌحل محل أعضابها ،الذٌن استحال علٌهم القٌام بمهامهم ،أو
استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضوٌتهم.
 +الفصل+ 021
تمارس المحكمة الدستورٌة االختصاصات المسندة إلٌها بفصول الدستور ،وبؤحكام القوانٌن التنظٌمٌة ،وتبت باإلضافة إلى ذلك فً
صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعملٌات االستفتاء.
تحال إلى المحكمة الدستورٌة القوانٌن التنظٌمٌة قبل إصدار األمر بتنفٌذها ،واألنظمة الداخلٌة لكل من مجلس النواب ومجلس
المستشارٌن قبل الشروع فً تطبٌقها لتبت فً مطابقتها للدستور.
ٌمكن للملك،وكذا لكل من ربٌس الحكومة ،وربٌس مجلس النواب ،وربٌس مجلس المستشارٌن ،و ُخمس أعضاء مجلس النواب،
وأربعٌن عضوا من أعضاء مجلس المستشارٌن،أن ٌحٌلوا القوانٌن أو االتفاقٌات الدولٌة ،قبل إصدار األمر بتنفٌذها ،أو قبل المصادقة
علٌها ،إلى المحكمة الدستورٌة ،لتبت فً مطابقتها للدستور.
تبت المحكمة الدستورٌة فً الحاالت المنصوص علٌها فً الفقرتٌن الثانٌة والثالثة من هذاالفصل ،داخل أجل شهر من تارٌخ اإلحالة.
ؼٌر أن هذا األجل ٌُخفض فً حالة االستعجال إلى ثمانٌة أٌام ،بطلب من الحكومة.
تإدي اإلحالة إلى المحكمة الدستورٌة فً هذه الحاالت ،إلى وقؾ سرٌان أجل إصدار األمر بالتنفٌذ.
تبت المحكمة الدستورٌة فً الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان ،داخل أجل سنة ،ابتداء من تارٌخ انقضاء أجل تقدٌم الطعون
إلٌها.ؼٌر أن للمحكمة تجاوز هذا األجل بموجب قرار معلل ،إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إلٌها ،أو استلزم ذلك الطعن
المقدم إلٌها.
 +الفصل + 022
تختص المحكمة الدستورٌة بالنظر فً كل دفع متعلق بعدم دستورٌة قانون ،أثٌر أثناء النظر فً قضٌة ،وذلك إذا دفع أحد األطراؾ
بؤن القانون ،الذي سٌطبق فً النزاعٌ ،مس بالحقوق وبالحرٌات التً ٌضمنها الدستور.

ٌحدد قانون تنظٌمً شروط وإجراءات تطبٌق هذا الفصل.
 +الفصل + 023
ال ٌمكن إصدار األمر بتنفٌذ مقتضى تم التصرٌح بعدم دستورٌته على أساس الفصل  532من هذا الدستور ،وال تطبٌقه ،وٌنسخ كل
مقتضى تم التصرٌح بعدم دستورٌته على أساس الفصل 533من الدستور،ابتداء من التارٌخ الذي حددته المحكمة الدستورٌة فً
قرارها.
ال تقبل قرارات المحكمة الدستورٌة أي طرٌق من طرق الطعن ،وتلزم كل السلطات العامة وجمٌع الجهات اإلدارٌة والقضابٌة.
 ++الباب التاسع ++
++الجهات والجماعات الترابٌة ++
 +الفصل + 024
الجماعات الترابٌة للمملكة هً الجهات والعماالت واألقالٌم والجماعات.
الجماعات الترابٌة أشخاص معنوٌة ،خاضعة للقانون العام ،وتسٌر شإونها بكٌفٌة دٌمقراطٌة.
تنتخب مجالس الجهات والجماعات باالقتراع العام المباشر.
تحدث كل جماعة ترابٌة أخرى بالقانون ،وٌمكن أن تحل عند االقتضاء ،محل جماعة ترابٌة أو أكثر ،من تلك المنصوص علٌها فً
الفقرة األولى من هذا الفصل.
 +الفصل + 025
ٌرتكز التنظٌم الجهوي والترابً على مبادئ التدبٌر الحر ،وعلى التعاون والتضامن ; وٌإمن مشاركة السكان المعنٌٌن فً تدبٌر
شإونهم ،والرفع من مساهمتهم فً التنمٌة البشرٌة المندمجة والمستدامة.
 +الفصل + 026
تساهم الجهات والجماعات الترابٌة األخرى فً تفعٌل السٌاسة العامة للدولة ،وفً إعداد السٌاسات الترابٌة ،من خالل ممثلٌها فً
مجلس المستشارٌن.
 +الفصل + 027
ٌقوم رإساء مجالس الجهات ،ورإساء مجالس الجماعات الترابٌة األخرى ،بتنفٌذ مداوالت هذه المجالس ومقرراتها.
 +الفصل + 028
تضع مجالس الجهات ،والجماعات الترابٌة األخرى ،آلٌات تشاركٌة للحوار والتشاور ،لتٌسٌر مساهمة المواطنات والمواطنٌن
والجمعٌات فً إعداد برامج التنمٌة وتتبعها.
ٌُمكن للمواطنات والمواطنٌن والجمعٌات تقدٌم عرابض ،الهدؾ منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل فً اختصاصه ضمن جدول
أعماله.

 +الفصل + 031
للجماعات الترابٌة ،وبناء على مبدإ التفرٌع ،اختصاصات ذاتٌة واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إلٌها من هذه
األخٌرة.
تتوفر الجهات والجماعات الترابٌةاألخرى ،فً مجاالت اختصاصاتها ،وداخل دابرتها الترابٌة ،على سلطة تنظٌمٌة لممارسة
صالحٌاتها.
 +الفصل+ 030
تتوفر الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ،على موارد مالٌة ذاتٌة ،وموارد مالٌة مرصودة من قبل الدولة.
كل اختصاص تنقله الدولة إلى الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ٌكون مقترنا بتحوٌل الموارد المطابقة له.
 +الفصل+ 031
ٌُحدث لفترة معٌنة ولفابدة الجهات صندوق للتؤهٌل االجتماعًٌ ،هدؾ إلى سد العجز فً مجاالت التنمٌة البشرٌة ،والبنٌات التحتٌة
األساسٌة والتجهٌزات.
ٌُحدث أٌضا صندوق للتضامن بٌن الجهات ،بهدؾ التوزٌع المتكافا للموارد ،قصد التقلٌص من التفاوتات بٌنها.
 +الفصل+ 032
ال ٌجوز ألي جماعة ترابٌة أن تمارس وصاٌتها على جماعة أخرى.
تتبوأ الجهة ،تحت إشراؾ ربٌس مجلسها ،مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات األخرى ،فً عملٌات إعداد وتتبع برامج التنمٌة الجهوٌة،
والتصامٌم الجهوٌة إلعداد التراب ،فً نطاق احترام االختصاصات الذاتٌة لهذه الجماعات.
كلما تعلق األمر بإنجاز مشروع ٌتطلب تعاون عدة جماعات ترابٌة ،فإن هذه األخٌرة تتفق على كٌفٌات تعاونها.
 +الفصل + 033
ٌمكن للجماعات الترابٌة تؤسٌس مجموعات فٌما بٌنها ،من أجل التعاضد فً البرامج والوسابل.
 +الفصل+ 034
ٌمثل والة الجهات وعمال األقالٌم والعماالت ،السلطة المركزٌة فً الجماعات الترابٌة.
ٌعمل الوالة والعمال ،باسم الحكومة ،على تؤمٌن تطبٌق القانون ،وتنفٌذ النصوص التنظٌمٌة للحكومة ومقرراتها ،كما ٌمارسون
المراقبة اإلدارٌة.
ٌساعد الوالة والعمال رإساء الجماعات الترابٌة ،وخاصة رإساء المجالس الجهوٌة ،على تنفٌذ المخططات والبرامج التنموٌة.
ٌقوم الوالة والعمال ،تحت سلطة الوزراء المعنٌٌن ،بتنسٌق أنشطة المصالح الالممركزة لإلدارة المركزٌة ،وٌسهرون على حسن
سٌرها.

 +الفصل+ 035
تحدد بقانون تنظٌمً بصفة خاصة :
 شروط تدبٌر الجهات والجماعات الترابٌة األخرى لشإونها بكٌفٌة دٌمقراطٌة ،وعدد أعضاء مجالسها ،والقواعد المتعلقة بؤهلٌةالترشٌح ،وحاالت التنافً ،وحاالت منع الجمع بٌن االنتدابات ،وكذا النظام االنتخابً ،وأحكام تحسٌن تمثٌلٌة النساء داخل المجالس
المذكورة ;
 شروط تنفٌذ رإساء مجالس الجهات ورإساء مجالس الجماعات الترابٌة األخرى لمداوالت هذه المجالس ومقرراتها ،طبقا للفصل; 538
 شروط تقدٌم العرابض المنصوص علٌها فً الفصل  ،539من قبل المواطنات والمواطنٌن والجمعٌات; االختصاصات الذاتٌة لفابدة الجهات والجماعات الترابٌة األخرى ،واالختصاصات المشتركة بٌنها وبٌن الدولة واالختصاصاتالمنقولة إلٌها من هذه األخٌرة طبقا للفصل ;541
 النظام المالً للجهات والجماعات الترابٌة األخرى ; مصدر الموارد المالٌة للجهات وللجماعات الترابٌة األخرى ،المنصوص علٌها فً الفصل ; 545 موارد وكٌفٌات تسٌٌر كل من صندوق التؤهٌل االجتماعً وصندوق التضامن بٌن الجهات المنصوص علٌها فً الفصل ; 542 شروط وكٌفٌات تؤسٌس المجموعات المشار إلٌها فً الفصل ;544 المقتضٌات الهادفة إلى تشجٌع تنمٌة التعاون بٌن الجماعات ،وكذا اآللٌات الرامٌة إلى ضمان تكٌٌؾ تطور التنظٌم الترابً فً هذااالتجاه ;
قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبٌق مبدإ التدبٌر الحر ،وكذا مراقبة تدبٌر الصنادٌق والبرامج وتقٌٌم األعمال وإجراءات المحاسبة. ++الباب العاشر ++
 ++المجلس األعلى للحسابات ++
 +الفصل+ 036
المجلس األعلى للحسابات هو الهٌبة العلٌا لمراقبة المالٌة العمومٌة بالمملكة،وٌضمن الدستور استقالله.
ٌمارس المجلس األعلى للحسابات مهمة تدعٌم وحماٌة مبادئ وقٌم الحكامة الجٌدة والشفافٌة والمحاسبة،بالنسبة للدولة واألجهزة
العمومٌة.
ٌتولى المجلس األعلى للحسابات ممارسة المراقبة العلٌا على تنفٌذ قوانٌن المالٌة .وٌتحقق من سالمة العملٌات ،المتعلقة بمداخٌل
ومصارٌؾ األجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون ،وٌقٌم كٌفٌة تدبٌرها لشإونها ،وٌتخذ ،عند االقتضاء ،عقوبات عن كل إخالل
بالقواعد السارٌة على العملٌات المذكورة.
ُتناط بالمجلس األعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصرٌح بالممتلكات،وتدقٌق حسابات األحزاب السٌاسٌة،وفحص النفقات المتعلقة
بالعملٌات االنتخابٌة.

 +الفصل+ 037
ٌقدم المجلس األعلى للحسابات مساعدته للبرلمان فً المجاالت المتعلقة بمراقبة المالٌة العامة ;وٌجٌب عن األسبلة واالستشارات
المرتبطة بوظابؾ البرلمان فً التشرٌع والمراقبة والتقٌٌم المتعلقة بالمالٌة العامة.
ٌقدم المجلس األعلى للحسابات مساعدته للهٌبات القضابٌة.
ٌقدم المجلس األعلى للحسابات مساعدته للحكومة ،فً المٌادٌن التً تدخل فً نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.
ٌنشر المجلس األعلى للحسابات جمٌع أعماله ،بما فٌها التقارٌر الخاصة والمقررات القضابٌة.
ٌرفع المجلس األعلى للحسابات للملك تقرٌرا سنوٌاٌ ،تضمن بٌانا عن جمٌع أعماله ،وٌوجهه أٌضا إلى ربٌس الحكومة،وإلى ربٌسً
مجلسً البرلمان ،وٌنشر بالجرٌدة الرسمٌة للمملكة.
ٌُقدم الربٌس األول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس األعلى للحسابات أمام البرلمان ،وٌكون متبوعا بمناقشة.
 +الفصل+ 038
تتولى المجالس الجهوٌة للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابٌة األخرى وهٌباتها ،وكٌفٌة قٌامها بتدبٌر شإونها.
وتعاقب عند االقتضاء،عن كل إخالل بالقواعد السارٌة على العملٌات المذكورة.
 +الفصل+ 041
ٌحدد القانون اختصاصات المجلس األعلى للحسابات والمجالس الجهوٌة للحسابات ،وقواعد تنظٌمها ،وكٌفٌات تسٌٌرها.
 ++الباب الحادي عشر ++
 ++المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌئً ++
 +الفصل + 040
ٌحدث مجلس اقتصادي واجتماعً وبٌبً.
+الفصل+ 041
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارٌن أن ٌستشٌروا المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌبً فً جمٌع القضاٌا ،التً لها
طابع اقتصادي واجتماعً وبٌبً.
ٌدلً المجلس برأٌه فً التوجهات العامة لالقتصاد الوطنً والتنمٌة المستدامة.
 +الفصل + 042
ٌحدد قانون تنظٌمً تؤلٌؾ المجلس االقتصادي واالجتماعً والبٌبً ،وتنظٌمه ،وصالحٌاته ،وكٌفٌات تسٌٌره.

 ++الباب الثانً عشر ++
 ++الحكامة الجٌدة ++
 ++مبادئ عامة ++
 +الفصل + 043
ٌتم تنظٌم المرافق العمومٌة على أساس المساواة بٌن المواطنات والمواطنٌن فً الولوج إلٌها ،واإلنصاؾ فً تؽطٌة التراب الوطنً،
واالستمرارٌة فً أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومٌة لمعاٌٌر الجودة والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة ،وتخضع فً تسٌٌرها للمبادئ والقٌم الدٌمقراطٌة التً
أقرها الدستور.
 +الفصل+ 044
ٌمارس أعوان المرافق العمومٌة وظابفهم ،وفقا لمبادئ احترام القانون والحٌاد والشفافٌة والنزاهة والمصلحة العامة.

 +الفصل+ 045
تتلقى المرافق العمومٌة مالحظات مرتفقٌها ،واقتراحاتهم وتظلماتهم ،وتإمن تتبعها.
تقدم المرافق العمومٌة الحساب عن تدبٌرها لألموال العمومٌة ،طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل ،وتخضع فً هذا الشؤن للمراقبة
والتقٌٌم.
 +الفصل+ 046
ٌحدد مٌثاق للمرافق العمومٌة قواعد الحكامة الجٌدة المتعلقة بتسٌٌر اإلدارات العمومٌة والجهات والجماعات الترابٌة واألجهزة
العمومٌة.
 +الفصل + 047
ٌجب على كل شخص ،منتخبا كان أو معٌناٌ ،مارس مسإولٌة عمومٌة ،أن ٌقدم ،طبقا للكٌفٌات المحددة فً القانون ،تصرٌحا كتابٌا
بالممتلكات واألصول التً فً حٌازته ،بصفة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ،بمجرد تسلمه لمهامه ،وخالل ممارستها وعند انتهابها.
+الفصل + 048
تكون الهٌبات المكلفة بالحكامة الجٌدة مستقلة ; وتستفٌد من دعم أجهزة الدولة ; وٌمكن للقانون أن ٌُحدث عند الضرورة ،هٌبات
أخرى للضبط والحكامة الجٌدة.

 +الفصل + 051
على المإسسات والهٌبات المشار إلٌها فً الفصل  565إلى الفصل 571من هذا الدستور تقدٌم تقرٌر عن أعمالها ،مرة واحدة فً
السنة على األقل ،الذي ٌكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان.
 -مإسسات وهٌبات حماٌة الحقوق والحرٌات والحكامة الجٌدة والتنمٌة البشرٌة والمستدامة والدٌمقراطٌة التشاركٌة.-هٌبات حماٌة حقوق اإلنسان والنهوض بها +الفصل+ 050
المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان مإسسة وطنٌة تعددٌة ومستقلة ،تتولى النظر فً القضاٌا المتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان
والحرٌات وحماٌتها ،وبضمان ممارستها الكاملة ،والنهوض بها وبصٌانة كرامة وحقوق وحرٌات المواطنات والمواطنٌن ،أفرادا
وجماعات ،وذلك فً نطاق الحرص التام على احترام المرجعٌات الوطنٌة والكونٌة فً هذا المجال.
 +الفصل + 051
الوسٌط مإسسة وطنٌة مستقلة ومتخصصة ،مهمتها الدفاع عن الحقوق فً نطاق العالقات بٌن اإلدارة والمرتفقٌن ،واإلسهام فً
ترسٌخ سٌادة القانون ،وإشاعة مبادئ العدل واإلنصاؾ ،وقٌم التخلٌق والشفافٌة فً تدبٌر اإلدارات والمإسسات العمومٌة والجماعات
الترابٌة والهٌبات التً تمارس صالحٌات السلطة العمومٌة.
 +الفصل + 052
ٌتولى مجلس الجالٌة المؽربٌة بالخارج ،على الخصوص ،إبداء آرابه حول توجهات السٌاسات العمومٌة التً تمكن المؽاربة المقٌمٌن
بالخارج من تؤمٌن الحفاظ على عالقات متٌنة مع هوٌتهم المؽربٌة ،وضمان حقوقهم وصٌانة مصالحهم ،وكذا المساهمة فً التنمٌة
البشرٌة والمستدامة فً وطنهم المؽرب وتقدمه.
 +الفصل + 053
تسهر الهٌؤة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جمٌع أشكال التمٌٌز ،المحدثة بموجب الفصل  59أعاله من هذا الدستور ،بصفةخاصة ،على
احترام الحقوق والحرٌات المنصوص علٌها فً نفس الفصل المذكور ،مع مراعاة االختصاصات المسندة للمجلس الوطنً لحقوق
اإلنسان.
 ++هٌئات الحكامة الجٌدة والتقنٌن ++
 +الفصل+ 054
تتولى الهٌبة العلٌا لالتصال السمعً البصري السهر على احترام التعبٌر التعددي لتٌارات الرأي والفكر ،والحق فً المعلومة فً
المٌدان السمعً البصري ،وذلك فً إطار احترام القٌم الحضارٌة األساسٌة وقوانٌن المملكة.
 +الفصل + 055
مجلس المنافسة هٌبة مستقلة ،مكلفة فً إطار تنظٌم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافٌة واإلنصاؾ فً العالقات االقتصادٌة،
خاصة من خالل تحلٌل وضبط وضعٌة المنافسة فً األسواق ،ومراقبة الممارسات المنافٌة لها والممارسات التجارٌة ؼٌر المشروعة
وعملٌات التركٌز االقتصادي واالحتكار.

 +الفصل+ 056
تتولى الهٌبة الوطنٌة للنزاهة والوقاٌة من الرشوة ومحاربتها ،على الخصوص ،مهام المبادرة والتنسٌق واإلشراؾ وضمان تتبع تنفٌذ
سٌاسات محاربة الفساد ،وتلقً ونشر المعلومات فً هذا المجال ،والمساهمة فً تخلٌق الحٌاة العامة ،وترسٌخ مبادئ الحكامة الجٌدة،
وثقافة المرفق العام ،وقٌم المواطنة المسإولة.
 ++هٌئات النهوض بالتنمٌة البشرٌة والمستدامة والدٌمقراطٌة التشاركٌة ++
 +الفصل + 057
ٌحدث مجلس أعلى للتربٌة والتكوٌن والبحث العلمً.
المجلس هٌبة استشارٌة ،مهمتها إبداء اآلراء حول كل السٌاسات العمومٌة ،والقضاٌا الوطنٌة التً تهم التعلٌم والتكوٌن والبحث
العلمً ،وكذا حول أهداؾ المرافق العمومٌة المكلفة بهذه المٌادٌن وتسٌٌرها .كما ٌساهم فً تقٌٌم السٌاسات والبرامج العمومٌة فً هذا
المجال.
 +الفصل+ 058
ٌتولى المجلس االستشاري لألسرة والطفولة،المحدث بموجب الفصل  32من هذا الدستور،مهمة تؤمٌن تتبع وضعٌة األسرة والطفولة،
وإبداء آراء حول المخططات الوطنٌة المتعلقة بهذه المٌادٌن ،وتنشٌط النقاش العمومً حول السٌاسة العمومٌة فً مجال األسرة،
وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنٌة ،المقدمة من قبل مختلؾ القطاعات ،والهٌاكل واألجهزة المختصة.
 +الفصل + 061
ٌعتبر المجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي،المحدث بموجب الفصل  33من هذا الدستور،هٌبة استشارٌة فً مٌادٌن حماٌة
الشباب والنهوض بتطوٌر الحٌاة الجمعوٌة .وهو مكلؾ بدراسة وتتبع المسابل التً تهم هذه المٌادٌن ،وتقدٌم اقتراحات حول كل
موضوع اقتصادي واجتماعً وثقافًٌ ،هم مباشرة النهوض بؤوضاع الشباب والعمل الجمعوي ،وتنمٌة طاقاتهم اإلبداعٌة ،وتحفٌزهم
على االنخراط فً الحٌاة الوطنٌة ،بروح المواطنة المسإولة.
 +الفصل+ 060
ٌحدد بقوانٌن تؤلٌؾ وصالحٌات وتنظٌم وقواعد تسٌٌر المإسسات والهٌبات المنصوص علٌها فً الفصول  561إلى 571من هذا
الدستور ،وكذا حاالت التنافً عند االقتضاء.
 ++الباب الثالث عشر ++
 ++مراجعة الدستور ++
 +الفصل + 061
للملك ولربٌس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارٌن ،حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.
للملك أن ٌعرض مباشرة على االستفتاء ،المشروع الذي اتخذ المبادرة بشؤنه.

 +الفصل + 062
ال تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي ٌتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسً البرلمان ،إال بتصوٌت أؼلبٌة
ثلثً األعضاء ،الذٌن ٌتؤلؾ منهم المجلس.
ٌُحال المقترح إلى المجلس اآلخر ،الذي ٌوافق علٌه بنفس أؼلبٌة ثلثً األعضاء الذٌن ٌتؤلؾ منهم.
ٌُعرض المقترح الذي ٌتقدم به ربٌس الحكومة على المجلس الوزاري ،بعد التداول بشؤنه ،فً مجلس الحكومة.
 +الفصل + 063
ُتعرض مشارٌع ومقترحات مراجعة الدستور ،بمقتضى ظهٌر،على الشعب قصد االستفتاء.
تكون المراجعة نهابٌة بعد إقرارها باالستفتاء.
للملك ،بعد استشارة ربٌس المحكمة الدستورٌة ،أن ٌعرض بظهٌر ،على البرلمان ،مشروع مراجعة بعض مقتضٌات الدستور.
وٌصادق البرلمان ،المنعقد ،باستدعاء من الملك ،فً اجتماع مشترك لمجلسٌه ،على مشروع هذه المراجعة ،بؤؼلبٌة ثلثً األعضاء
الذٌن ٌتكون منهم.
ٌحدد النظام الداخلً لمجلس النواب كٌفٌات تطبٌق هذا المقتضى.
تراقب المحكمة الدستورٌة صحة إجراءات هذه المراجعة ،وتعلن نتٌجتها.
 +الفصل + 064
ال ٌمكن أن تتناول المراجعة األحكام المتعلقة بالدٌن اإلسالمً ،وبالنظام الملكً للدولة ،وباختٌارها الدٌمقراطً ،وبالمكتسبات فً
مجال الحرٌات والحقوق األساسٌة المنصوص علٌها فً هذا الدستور.
 ++الباب الرابع عشر ++
 ++عشرأحكام انتقالٌة وختامٌة ++
 +الفصل + 065
إلى حٌن انتخاب مجلسً البرلمان ،المنصوص علٌهما فً هذا الدستورٌ ،ستمر المجلسان القابمان حالٌا فً ممارسة صالحٌاتهما،
لٌقوما على وجه الخصوص ،بإقرار القوانٌن الالزمة لتنصٌب مجلسً البرلمان الجدٌدٌن ،وذلك دون إخالل باألحكام المنصوص
علٌها فً الفصل  55من الدستور.
 +الفصل + 066
ٌستمر المجلس الدستوري القابم حالٌا فً ممارسة صالحٌاته ،إلى أن ٌتم تنصٌب المحكمة الدستورٌة.

 +الفصل + 067
ٌستمر المجلس األعلى للقضاء فً ممارسة صالحٌاته ،إلى أن ٌتم تنصٌب المجلس األعلى للسلطة القضابٌة ،المنصوص علٌه فً هذا
الدستور.
 +الفصل + 068
تظل النصوص المتعلقة بالمإسسات والهٌبات المذكورة فً الباب الثانً عشر من هذا الدستور ،وكذا تلك المتعلقة بالمجلس
االقتصادي واالجتماعً وبالمجلس األعلى للتعلٌم،سارٌةالمفعول،إلى حٌن تعوٌضها،طبقا لمقتضٌات هذا الدستور.
 +الفصل + 071
مع مراعاة المقتضٌات االنتقالٌة الواردة فً هذا البابٌُ ،نسخ نص الدستور المراجع الصادر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم ،56966557
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