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مفهوم الديمقراطية التشاركية
نالتيواإلجراءاتاآللياتمنمجموعة-

ّ
إشراكمنتمك

ساتالسياصنعفيعموماواملواطنيناملدنياملجتمع
ةاملتعلقالقراراتصناعةفيدورهمتقوي و موميةالع

عماملباشر التفاعلطريقعنالعامالشأنبتدبير 
ىعلسواء،العموميةالسلطاتو املنتخبةاملؤسسات

.املحليأو الوطنيالصعيد

عتمادافياملدنيواملجتمعاألفرادمشاركةأيضاتعني-
بدلاتهم،حيعلىمباشر تأثير لهاالتيالسياسيةالقرارات
.املنتخبينعلىالقضاياهذهفيالكلياالعتماد



مفهوم الديمقراطية التشاركية

يمكننظام:التشاركيةالديمقراطية-

القراراتصنعفياملواطنينمشاركةمن
عنهمإليبالنسبةاألولوياتذاتالسياسية

قائمةالالسلطاتمعاملباشر التفاعلطريق

.املطروحةواملشكالت



ةالتشاركياملرجعية الدستورية للديمقراطية 

هيية،الدستور الوثيقةفي،التشاركيةالديمقراطية-
النظامإليهايستندالتياألربعةاألسسإحدى

فيثانمقامفيوردتحيثللمملكة،الدستوري
بعدباملواطنةمقرونةالدستور مناألول الفصل

"دةالجيالحكامةمبادئ"بـومتبوعة،"السلطفصل"
."باملحاسبةاملسؤوليةربط"و

بناءلاألساسيةالبناتمنالتشاركيةالديمقراطية-
معيفيوظتكاملخلقإلىتهدفباملغرب،الديمقراطية

املحلية،–التمثيليةالديمقراطيةمستويات
.والوطنيةوالجهويةواإلقليمية،



اركيةالتشاملرجعية الدستورية للديمقراطية 

غير واملنظماتالعام،الشأنبقضايااملهتمةالجمعياتتساهم-
اريعومشقراراتإعدادفي،التشاركيةالديمقراطيةإطار فيالحكومية،

.وتقييمهاهاتفعيلفيوكذاالعمومية،والسلطاتاملنتخبةاملؤسساتلدى
(12الفصل)

فييناالجتماعيالفاعلينمختلفإشراكقصد،للتشاور هيئاتإحداث-
.(13فصل)وتقييمهاوتنفيذهاوتفعيلهاالعموميةالسياساتإعداد

مجالفياقتراحاتتقديمفيالحقلهمواملواطناتاملواطنينفجميع-
.(14فصل)العموميةالسلطاتإلىعرائضوتقديمالتشريع



ةالتشاركياملرجعية الدستورية للديمقراطية 

عرائضتقديمفيالحقواملواطنينللمواطنات-
.(15الفصل)العموميةالسلطاتإلى

لتدبير امبادئعلىوالترابيالجهوي التنظيميرتكز -
مشاركةويؤمنوالتضامن،التعاون وعلىالحر،

نموالرفعشؤونهم،تدبير فياملعنيينالسكان
املندمجةالبشريةالتنميةفيمساهمتهم

(136ف)واملستدامة



اركيةالتشاملرجعية الدستورية للديمقراطية 
األخرى،الترابيةوالجماعاتالجهات،مجالستضع-

مةمساهلتيسير والتشاور،للحوار تشاركيةآليات
التنميةبرامجإعدادفيوالجمعياتاملواطنين

.(139الفصلمناألولىالفقرة)وتتبعها

الشأنر تدبيفياملشاركةفياملحليةالجمعياتأحقية-
فيريةضرو تراهانقطةإلدراجاملجلسبمطالبةاملحلي
نواملواطنيللمواطناتيمكن":املجلسأعمالجدول 

ساملجلمطالبةمنهاالهدفعرائضتقديموالجمعيات

الفقرة)أعمالجدول ضمناختصاصاتهفيتدخلنقطةبإدراج
.(139الفصلمنالثانية



التشاركيةاملرجعية الدستورية للديمقراطية 

شاركةمتوسيعو الجمعويةالحياةبتطوير النهوضبهدف-
ثقافيةوالواالقتصاديةاالجتماعيةالتنميةفيالشباب

فياالندماجعلىالشبابومساعدةللبالدوالسياسية
التياملشاكلوتجاوز والجمعويةالنشيطةالحياة

كنولوجياوالتوالعلمللثقافةولوجهموتيسير تعترضهم
33النالفصنص،الترفيهيةاألنشطةو والرياضةوالفن

للشباباستشاري مجلسإحداثضرورةعلى170و
.الجمعوي والعمل



نظيمية على ضوء القوانين التالتشاركيةالديمقراطية 
للجماعات الترابية

111.14 ي رم القانون التنظمي)من ادلس تور صدرت القوانني التنظميية للجامعات الرتابية 146طبقا ملقتضيات الفصل 

املتعلق 113.14املتعلق ابلعامالت وال قالمي، القانون التنظمي ي رم 112.14املتعلق ابجلهات، القانون التنظمي ي رم 

:  ومن بني احملاور اليت تضمنهتا( ابمجلاعات

ها، والقواعد املتعلقة رشوط تدبري اجلهات وامجلاعات الرتابية ال خرى لشؤوهنا بكيفية دميقراطية، وعدد أ عضاء جمالس -

، وأ حاكم حتسني متثيلية بأ هلية الرتش يح، وحاالت التنايف، وحاالت منع امجلع بني الانتداابت، وكذا النظام الانتخايب

.النساء داخل اجملالس املذكورة

مقرراهتا، طبقا رشوط تنفيذ رؤساء جمالس اجلهات ورؤساء جمالس امجلاعات الرتابية ال خرى ملداوالت هذه اجملالس و -

.138للفصل 

.، من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات139رشوط تقدمي العرائض املنصوص علهيا يف الفصل -
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113.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 
املتعلق بالجماعات

عداد برانمج معل امجلاعةالتشاركيةرضورة اعامتد املقاربة  عند ا 

عداديمت- أ بعدعىلاجمللسانتدابمدةمنال وىلالس نةيفامجلاعةمعلبرانمجا 
.اريكتشمهنجووفقاجلهويةالتمنيةبرانمجتوهجاتمعابنسجامتقدير

ماكنياحلاجياتتشخيصاامجلاعةتمنيةبرانمجيتضمنأ نجيب- وامجلاعةتوا 
ال وىلالثالثلس نواتاباخلاصةالتقديريةونفقاهتاملواردهاوتقياميل ولوايهتاحتديدا
.النوعمقاربةالاعتباربعنييأ خذوأ ن

عدادكيفيةيوليوز29يفالصادر2.16.301رماملرسومحدد- معلبرانمجا 

وتقيميهوتتبعهامجلاعة
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113.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجماعات

مقاربة النوع  ابمجلاعاتوتاكفؤ الفرص وهيئة املساواة 

ابمجلاعاتاملتعلق113.14رمالتنظمي يالقانونأ كد،التشاركيةادلميقراطيةا طاريف

بدراسةتصت املديناجملمتعفعالياتمعبرشاكةاستشاريةهيئةا حداثعىل

"تسمىالنوعربةومقاالفرصوتاكفؤاملساواةمبادئبتفعيلاملتعلقةالقضااي

"النوعمقاربةوالفرصتاكفؤواملساواةهيئة

-119املادتني)ريهاوتس يالهيئةهذهتأ ليفكيفياتللمجلسادلاخيلالنظامحيددو 

120).
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113.14في ضوء القانون التنظيمي رقمالتشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجماعات

أ مام امجلاعاتتقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات

دراجامجلاعةجملسامجلعياتواملواطنونمبوجبهيطالبحمورلك:العريضة صالحيتهيفخلتدنقطةاب 
.أ عامهلجدولمضن

ماكنيةوامجلعيات،املواطننيابمجلاعات،املتعلق113.14رمالتنظمي يالقانونمنحقد أ مامعرائضتقدميا 
املقتىض،ذاهيعتربو.ال عاملجدولمضنمعينةنقطةا دراجخاللهامنيلمتسونامجلاعاتجمالس
العديدا دراجمناتوامجلعياملواطننيس متكنحيث،تفيعلهاجيباليتاملهمةاملس تجداتبنيمن
التنظمييةالقواننييفلهياعاملنصوصاملقتضياتاحرتامرشيطةوحاجياهتم،مبصاحلهماملرتبطةالنقطمن

التطبيقيةواملراس مي
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املتعلق 113.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

بالجماعات

:أ مام امجلاعاترشوط تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني

 أ و نهنيا نشاطا اقتصاداي أ و جتارايهباميارسوأ ن يكونوا من ساكنة امجلاعة املعنية أ و -
أ ن تتوفر فهيم رشوط التسجيل يف اللواحئ الانتخابية -
أ ن تكون هلم مصلحة مبارشة مشرتكة يف تقدمي العريضة -
قل مواطن أ و مواطنة فامي خيص امجلاعات اليت ي( 100)أ ن ال يقل عدد املوقعني مهنم عن مائة -

أ نه غري. مواطن أ و مواطنة ابلنس بة لغريها من امجلاعات200نسمة و35000عدد ساكهنا عن 
مواطن أ و مواطنة ابلنس بة للجامعات ذات نظام 400جيب أ ن ال يقل عدد املوقعني عن 

.املقاطعات
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املتعلق 113.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

بالجماعات

:امجلعيات أ مام امجلاعاترشوط تقدمي العرائض من قبل 

س نوات ( 3)د عىل ثالث العمل ملدة تزيبهومؤسسة ابملغرب طبقا للترشيع اجلاري هباأ ن تكون امجلعية معرتفا -

، وتعمل طبقا للمبادئ ادلميقراطية ول نظمهتا ال ساس ية 

زاء القوانني وال نظمة اجلاري - العمل هباأ ن تكون يف وضعية سلمية ا 

أ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعها واقعا برتاب امجلاعة املعنية ابلعريضة -

.أ ن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة-
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113.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجماعات

يداع العرائضكيفيات أ مام امجلاعاتا 

ا أ عاله مقابل وصل يسمل تودع العريضة دلى رئيس جملس امجلاعة مرفقة ابلواثئق املثبتة للرشوط املنصوص علهي-
.فورا

.وطحتال العريضة من قبل رئيس اجمللس ا ىل مكتب اجمللس اذلي يتحقق من استيفاهئا للرش -

اللجنة أ و اللجان يف حاةل قبول العريضة، تسجل يف جدول أ عامل اجمللس يف ادلورة العادية املوالية وحتال ا ىل-
الوكيل أ و املمثل القانوين خيرب رئيس اجمللس. ادلامئة اخملتصة دلراس هتا قبل عرضها عىل اجمللس للتداول يف شأ هنا

.للجمعية، حسب احلاةل، بقبول العريضة

و املمثل القانوين للجمعية، يف حاةل عدم قبول العريضة من قبل مكتب اجمللس ، يتعني عىل الرئيس تبليغ الوكيل أ  -
.أ شهر ابتداء من اترخي توصهل ابلعريضة( 3)حسب احلاةل، بقرار الرفض معلال داخل أ جل ثالثة 

رفاقها  احلاةل، حسبهباحيدد بنص تنظمي ي شلك العريضة والواثئق املثبتة اليت يتعني ا 
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112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

واألقاليمبالعماالتاملتعلق 

عداد تشاركيةاعامتد مقاربة  قلمي عند ا  برانمج التمنية للعامةل أ و لال 

انتدابنمال وىلالس نةخاللجملسهارئيسا رشافحتت،اال قلميأ والعامةلجملسيضع-
قلميأ وللعامةلالتمنيةبرانمج،اجمللس .تقيميهو وحتيينهتتبعهعىلوتعمللال 

ا جنازهاأ ورجمهتاباملقررالتمنويةال عاملس نواتستملدةاال قلميأ والعامةلتمنيةبرانمجحيدد-
مهنجووفقمس تدامةتمنيةلتحقيق،ولكفهتاوتوطيهنالنوعيهتااعتبارااال قلمي،أ والعامةلبرتاب
الالممركزةاملصاحلطةأ نشبتنس يقملكفابصفتهاال قلميأ والعامةلعاملمعوبتنس يقتشاريك
دارة املركزيةلال 
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املتعلق 112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

واألقاليمبالعماالت

وال قالميابلعامالتهيئة املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع  

جمالسحدثا  عىلوال قالميابلعامالتاملتعلق112.14رمالتنظمي يالقانونمن110املادةأ كدت-
يفوامجلعياتواطننيواملاملواطناتمسامهةلتيسريوالتشاورللحوارتشاركيةأ لياتوال قالميالعامالت
عداد .اال قلميوأ  للعامةلادلاخيلالنظاميفاحملددةالكيفياتطبقوتتبعهاالتمنيةبرامجا 

بدراسةتتصملدينااجملمتعفعالياتمعبرشاكةاستشاريةهيئةاال قلميأ والعامةلجملسدلىحتدث-
عالنو ومقاربةالفرصوتاكفؤاملساواةمبادئبتفعيلاملتعلقةاال قلمييةالقضااي

(111املادة).وتس يريهاتأ ليفهاوكيفياتالهيئةهاتهتسميةللمجلسادلاخيلالنظامحيدد-
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112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 
واألقاليمبالعماالتاملتعلق 

وال قالميالعامالتأ مام تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات

اتواملواطناملواطننيوال قالميابلعامالتاملتعلق112.14رمالتنظمي يالقانونمنح

تدخلنقطةدراجاب  اجمللسمطالبةمهناالهدفيكونعرائضتقدمييفاحلقوامجلعيات

.أ عامهلجدولمضنصالحياتهيف

منال وللالفصيفعلهيااملنصوصالثوابتالعريضةموضوعميسأ نميكنال

.ادلس تور
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112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

واألقاليمبالعماالتاملتعلق 

:وال قالميالعامالتأ مام جمالس رشوط تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني

:جيب أ ن يس تويف مقدمو العريضة من املواطنات واملواطنني الرشوط التالية

نشاطا اقتصاداي أ و جتاراي أ و نهين  هباأ ن يكونوا من ساكنة العامةل أ و اال قلمي املعين أ و ميارسوا -

أ ن تتوفر فهيم رشوط التسجيل يف اللواحئ الانتخابية -

أ ن تكون هلم مصلحة مشرتكة يف تقدمي العريضة -

.مواطن أ و مواطنة( 300)أ ن ال يقل عدد املوقعني مهنم عن ثالمثائة -
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112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

واألقاليمبالعماالتاملتعلق 

:وال قالميالعامالتأ مام جمالس رشوط تقدمي العرائض من قبل امجلعيات

:جيب عىل امجلعيات اليت تقدم العريضة استيفاء الرشوط التالية
(  3)ة تزيد عىل ثالث العمل ملدبهومؤسسة ابملغرب طبقا للترشيع اجلاري هباأ ن تكون امجلعية معرتفا -

س نوات، وتعمل طبقا للمبادئ ادلميقراطية ول نظمهتا ال ساس ية 
 (100)يفوق املائة منخرطهياأ ن يكون عدد -
زاء القوانني وال نظمة اجلاري - العمل هباأ ن تكون يف وضعية سلمية ا 
أ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعها واقعا برتاب العامةل أ و اال قلمي املعين ابلعريضة -
.أ ن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة-
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112.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

واألقاليمبالعماالتاملتعلق 

يداع العرائضكيفيات ا 

وصلمقابلأ عالهعلهيااملنصوصللرشوطاملثبتةابلواثئقمرفقةاال قلميأ والعامةلجملسرئيسدلىالعريضةتودع-
.فورايسمل

114املادتنييفلواردةاللرشوطاستيفاءهامنيتحقق،اذلياجمللسمكتبا ىلاجمللسرئيسقبلمنالعريضةحتال-
.احلاةلحسبأ عاله،115أ و

ادلامئةاللجانأ ولجنةال ا ىلوحتالاملوالية،العاديةادلوةليفاجمللسأ عاملجدوليفتسجلالعريضة،قبولحاةليف-
،للجمعيةالقانويناملمثلوأ  الوكيلاجمللسرئيسخيرب.شأ هنايفللتداولاجمللسعىلعرضهاقبلدلراس هتااخملتصة
.العريضةبقبولاحلاةل،حسب

،للجمعيةالقانويناملمثلوأ  الوكيلتبليغ،الرئيسعىليتعني،اجمللسمكتبقبلمنالعريضةقبولعدمحاةليف-
.ابلعريضةتوصهلاترخيمنابتداء(2)شهرينأ جلداخلمعلالالرفضبقرار،احلاةلحسب

رفاقهايتعنياليتاملثبتةوالواثئقالعريضةشلكتنظمي يبنصحيدد- .احلاةلحسب،هباا 
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

عداد برانمج التمنية التشاركيةرضورة هنج املقاربة  اجلهويةعند ا 

أ وبرجمهتارراملقالتمنويةال عاملس نواتستملدةاجلهويةالتمنيةبرانمجحيدد

مس تدامةتمنيةحقيقلت ولكفهتا،وتوطيهنالنوعيهتااعتبارااجلهة،برتابا جنازها

أ نشطةتنس يقب ملكفابصفتهاجلهةوايلمعوبتنس يقتشاريكمهنجووفق

دارةالالممركزةاملصاحل .املركزيةلال 
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

أ مام اجلهاتالتشاوريةمن خالل ا حداث الهيئات التشاركيةاملقاربة 

:استشاريةهيئات(3)ثالثاجلهةجملسدلىحتدث:

مبادئبتفعيلاملتعلقةةاجلهويالقضاايبدراسةتتصاملديناجملمتعفعالياتمعبرشاكةاستشاريةهيئة-
 النوعومقاربةالفرصوتاكفؤاملساواة

 الش بابابهامتماتاملتعلقةالقضاايبدراسةتتصاستشاريةهيئة-

الطابعذاتهويةاجل القضاايبدراسةهتمتابجلهةالاقتصادينيالفاعلنيمعبرشاكةاستشاريةهيئة-
.الاقتصادي

.وتس يريهاتأ ليفهاوكيفياتالهيئات هاتهحيدد النظام ادلاخيل للمجلس تسمية -
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

أ مام جمالس اجلهاتتقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني وامجلعيات

أ نتوامجلعياواملواطننيللمواطناتميكن،ادلس تورمن139الفصلمنالثانيةالفقرةل حاكمطبقا

داجمللسمطالبةمهناالهدفيكونعرائض،بعدهاحملددةالرشوطوفقيقدموا تدخلنقطةراجاب 

.أ عامهلجدولمضنصالحياتهيف

.دلس تورامنال ولالفصليفعلهيااملنصوصالثوابتالعريضةموضوعميسأ نميكنال-
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

أ مام جمالس اجلهاترشوط تقدمي العرائض من قبل املواطنات واملواطنني

:جيب أ ن يس تويف مقدمو العريضة من املواطنات واملواطنني الرشوط التالية 

نشاطا اقتصاداي أ و جتاراي أ و نهنيا  هباأ ن يكونوا من ساكنة اجلهة املعنية أ و ميارسوا -

أ ن تكون هلم مصلحة مشرتكة يف تقدمي العريضة  -

:أ ن ال يقل عدد التوقيعات عىل ما ييل -

توقيع ابلنس بة للجهات اليت يبلغ عدد ساكهنا أ قل بني مليون نسمة  300* 

عدد ساكهنا بني مليون وثالثة ماليني نسمة  يرتواحتوقيع ابلنس بة للجهات اليت 400* 

.توقيع ابلنس بة للجهات اليت يتجاوز عدد ساكهنا ثالثة ماليني نسمة500* 

قامهتم الفعلية عىل املوقعونيتعني أ ن يكون  ل عددمه يف لك عامةل أ و وأ قالمي اجلهة ، رشط أ ن ال يقعامالتموزعني حبسب مقرات ا 

قلمي اتبع للجهة عن  .يف املائة من العدد املطلوب5ا 
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

أ مام جمالس اجلهاترشوط تقدمي العرائض من قبل امجلعيات

:جيب عىل امجلعيات اليت تقدم العريضة استيفاء الرشوط التالية 
العمل بهاجلاري ومؤسسة ابملغرب طبقا للترشيعهباأ ن تكون امجلعية معرتفا -

ول نظمهتا ةادلميوقراطيملدة تزيد عىل ثالث س نوات ، وتعمل طبقا للمبادئ 
ال ساس ية  

زاء القوانني وال نظمة اجلاري - ل  العمهباأ ن تكون يف وضعية سلمية ا 
ة  أ ن يكون مقرها أ و أ حد فروعها واقعا برتاب اجلهة املعنية ابلعريض-

.أ ن يكون نشاطها مرتبطا مبوضوع العريضة-
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111.14في ضوء القانون التنظيمي رقم التشاركيةالديمقراطية 

املتعلق بالجهات

يداع العرائضكيفيات ا 

وص علهيا أ عاله مقابل تودع العريضة دلى رئيس جملس اجلهة مرفقة ابلواثئق املثبتة للرشوط املنص-
.وصل يسمل فورا

.فاءها للرشوطحتال العريضة من قبل رئيس اجمللس ا ىل مكتب اجمللس اذلي يتحقق من استي-

ية ، وحتال ا ىل يف حاةل قبول العريضة ، تسجل يف جدول أ عامل اجمللس يف ادلورة العادية املوال -
خيرب رئيس . شأ هنااللجنة أ و اللجان ادلامئة اخملتصة دلراس هتا قبل عرضها عىل اجمللس للتداول يف
.اجمللس الوكيل أ و املمثل القانوين للجمعية ، حسب احلاةل ، بقبول العريضة

يغ الوكيل أ و املمثل يف حاةل عدم قبول العريضة من قبل مكتب اجمللس ، يتعني عىل الرئيس تبل -
اترخي توصهل القانوين للجمعية ، حسب احلاةل ، بقرار الرفض معلال داخل أ جل شهرين ابتداء من

.ابلعريضة

رفاقها - .، حسب احلاةلاهبحيدد بنص تنظمي ي شلك العريضة والواثئق املثبتة اليت يتعني ا 
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