
 تهم الجماعات الترابية وانتخاب أعضائهاالدستور  مقتطفات من

 

 1 الفصل

 . واجتماعية برلمانية ديمقراطية دستورية، ملكية نظام بالمغرب الحكم نظام

 مبادئ وعلى والتشاركية، المواطنة والديقراطية وتعاونها، وتوازنها السلط، فصل أساس على للمملكة الدستوري النظام يقوم

 . بالمحاسبة المسؤولية وربط الجيدة، الحكامة

 الروافد، متعددة الوطنيـة والوحـدة الـسمح، اإلسـالمي الـدين فـي تتمثل جامعة، ثوابت على العامة ياتهاحر في األمة تستند

 . الديمقراطي واالختيار الدستورية، والملكية

 المتقدمة. الجهوية على يقوم مركزي، ال تنظيم للمملكة الترابي التنظيم

 

 11 الفصل

 . االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي

 . السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين، وبعدم التمييز بينهم

الكاملة للحريات  القانون القواعد التي تضمن االستفادة، على نحو منصف، من وسائل اإلعالم العمومية، والممارسة يحدد

السلطات المختصة بتنظيم االنتخابات على  والحقوق األساسية، المرتبطة بالحمالت االنتخابية، وبعمليات التصويت. وتسهر

 . تطبيقها

 . دوليا حظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات، طبقا للمعايير المتعارف عليهايحدد القانون شروط وكيفيات المال

 على ذلك بمقتضى القانون كل شخص خالف المقتضيات والقواعد المتعلقة بنزاهة وصدق وشفافية العمليات االنتخابية، يعاقب

. 

 ين في االنتخابات.تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطن

 

71 الفصل  

 تققديم ويمكقنهم. االنتخابقات فقي والترشقيح التصقويت حقق فيها بما كاملة، المواطنة بحقوق الخارج في المقيمون المغاربة يتمتع

 الخاصقة المعقايير الققانون ويحدد. والوطنية والجهوية  المحلية االنتخابية، والدوائر اللوائح مستوى على لالنتخابات ترشيحاتهم

 مقن انطالققا الترشقيح، وحقق التصقويت لحقق الفعليقة الممارسقة وكيفيقات شقروط يحقدد كمقا. التنقافي وحاالت لالنتخاب باألهلية

 .اإلقامة بلدان

 

 

 



 03 الفصل

 المدنية بالحقوق والتمتع القانونية، الرشد سن بلوغ شرط لالنتخابات، الترشح وفي التصويت، في الحق ومواطنة، مواطن لكل

 . االنتخابية الوظائف ولوج في والرجال النساء بين الفرص تكافؤ تشجيع شأنها من مقتضيات على القانون وينص .والسياسية

 . وطني وواجب شخصي حق التصويت

 .القانون وفق المغاربة، والمواطنات للمواطنين بها المعترف األساسية بالحريات األجانب يتمتع

 ممارسات أو دولية التفاقيات تطبيقا أو القانون بمقتضى المحلية، االنتخابات في المشاركة بالمغرب المقيمين لألجانب ويمكن

 . بالمثل المعاملة

 اللجوء. حق منح شروط وكذا أجنبية، لدول المدانين أو المتابعين األشخاص تسليم شروط القانون يحدد

 

 التاسع الباب

 األخرى الترابية والجماعات الجهات

 

 701 الفصل

 .والجماعات واألقاليم والعماالت الجهات هي للمملكة الترابية الجماعات

 الجهات مجالس تنتخب. ديمقراطية بكيفية شؤونها تسير العام، للقانون خاضعة اعتبارية، أشخاص الترابية الجماعات

 .المباشر العام باالقتراع والجماعات

 المنصوص تلك من أكثر، أو ترابية جماعة محل االقتضاء، عند تحل أن ويمكن بالقانون، أخرى ترابية جماعة كل تحدث

 .الفصل هذا من األولى الفقرة في عليها

 701 الفصل

 في المعنيين السكان مشاركة يؤمن ؛و والتضامن التعاون وعلى الحر، التدبير مبادئ على والترابي الجهوي التنظيم يرتكز

 .والمستدامة المندمجة البشرية التنمية في مساهمتهم من والرفع شؤونهم، تدبير

 701 الفصل

 ممثليها خالل من الترابية، السياسات إعداد وفي للدولة، العامة السياسة تفعيل في األخرى الترابية والجماعات الجهات تساهم

 .المستشارين مجلس في

 

 701 الفصل

 . ومقرراتها المجالس هذه مداوالت بتنفيذ األخرى، الترابية الجماعات مجالس ورؤساء الجهات، مجالس رؤساء يقوم

 



 701 الفصل

 والمواطنين المواطنات مساهمة لتيسير والتشاور، للحوار تشاركية آليات األخرى، الترابية والجماعات الجهات، مجالس تضع

 . وتتبعها التنمية برامج إعداد في والجمعيات

 ضمن اختصاصه في تدخل نقطة بإدراج المجلس مطالبة منها الهدف عرائض، تقديم والجمعيات والمواطنين للمواطنات يمكن

  .أعماله جدول

 743 الفصل

 إليها منقولة واختصاصات الدولة مع مشتركة واختصاصات ذاتية اختصاصات التفريع، مبدأ على وبناء الترابية، للجماعات

 .األخيرة هذه من

 لممارسة تنظيمية سلطة على الترابية، دائرتها وداخل اختصاصاتها، مجاالت في األخرى، الترابية والجماعات الجهات تتوفر

 . صالحياتها

 747 الفصل

 . الدولة قبل من مرصودة مالية وموارد ذاتية، مالية موارد على األخرى، الترابية والجماعات الجهات تتوفر

 . له المطابقة الموارد بتحويل مقترنا يكون األخرى الترابية والجماعات الجهات إلى الدولة تنقله اختصاص كل 

 

 741 الفصل

 والبنيات البشرية، التنمية مجاالت في العجز سد إلى يهدف االجتماعي، للتأهيل صندوق الجهات ولفائدة معينة لفترة يحدث

 .والتجهيزات األساسية التحتية

 . بينها التفاوتات من التقليص قصد للموارد، المتكافئ التوزيع بهدف الجهات، بين للتضامن صندوق أيضا يحدث

 740 الفصل

 .أخرى جماعة على وصايتها تمارس أن ترابية جماعة ألي يجوز ال

 برامج وتتبع إعداد عمليات في األخرى، الترابية للجماعات بالنسبة الصدارة مكانة ، مجلسها رئيس إشراف تحت الجهة، تتبوأ

 . الترابية الجماعات لهذه الذاتية االختصاصات احترام نطاق في التراب، إلعداد الجهوية والتصاميم الجهوية، التنمية

 . تعاونها كيفيات على تتفق األخيرة هذه فإن ترابية، جماعات عدة تعاون يتطلب مشروع بإنجاز األمر تعلق كلما

 744 الفصل

 . والبرامج الوسائل في التعاضد أجل من ، بينها فيما مجموعات تأسيس الترابية للجماعات يمكن

 741 الفصل

  . الترابية الجماعات في المركزية السلطة والعماالت، األقاليم وعمال الجهات والة يمثل

 يمارسون كما ومقرراتها، للحكومة التنظيمية النصوص وتنفيذ القانون، تطبيق تأمين على الحكومة، باسم والعمال، الوالة يعمل

 .اإلدارية المراقبة



 . التنموية والبرامج المخططات تنفيذ على الجهوية، المجالس رؤساء وخاصة الترابية، الجماعات رؤساء والعمال الوالة يساعد

 على ويسهرون المركزية، لإلدارة الالممركزة المصالح أنشطة بتنسيق المعنيين، الوزراء سلطة تحت والعمال، الوالة يقوم

 . سيرها حسن

 741 الفصل

 : خاصة بصفة تنظيمي بقانون تحدد 

 المتعلقة والقواعد مجالسها، أعضاء وعدد ديمقراطية، بكيفية لشؤونها األخرى الترابية والجماعات الجهات تدبير شروط -

 النساء تمثيلية تحسين وأحكام االنتخابي، النظام وكذا االنتدابات، بين الجمع منع وحاالت التنافي، وحاالت الترشيح، بأهلية

 ؛ المذكورة المجالس داخل

 طبقا ، ومقرراتها المجالس هذه لمداوالت األخرى الترابية الجماعات مجالس ورؤساء الجهات مجالس رؤساء تنفيذ شروط -

 ؛831 للفصل

 ؛ والجمعيات والمواطنين المواطنات قبل من ،831 الفصل في عليها المنصوص العرائض تقديم شروط -

 الدولة وبين بينها المشتركة واالختصاصات األخرى، الترابية والجماعات الجهات لفائدة الذاتية االختصاصات -

 ؛841 للفصل طبقا األخيرة هذه من إليها المنقولة واالختصاصات

 ؛ األخرى الترابية والجماعات للجهات المالي النظام -

 ؛848 الفصل في عليها المنصوص األخرى، الترابية وللجماعات للجهات المالية الموارد مصدر -

 الفصل في عليهما المنصوص الجهات بين التضامن وصندوق االجتماعي التأهيل صندوق من كل تسيير وكيفيات موارد -

 ؛ 841

 ؛844 الفصل في إليها المشار المجموعات تأسيس وكيفيات شروط -

 الترابي التنظيم تطور تكييف ضمان إلى الرامية اآلليات وكذا الجماعات، بين التعاون تنمية تشجيع إلى الهادفة المقتضيات -

 االتجاه؛ هذا في

 تدبير مراقبة وكذا الحر، التدبير مبدأ تطبيق بحسن المتعلقة الحكامة قواعد -

 . المحاسبة وإجراءات األعمال وتقييم والبرامج الصناديق -


