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املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد 7 )الفقرة الثالثة( و8 
و 10 )الفقرة الثانية( و11 )فقرات سادسة وسابعة وثامنة مضافة( 
و21 )فقرة ثامنة مضافة( و35 و36 و43 و76 و 77 )الفقرة األولى( 
ثالثة  )فقرة  األولى( و138  )الفقرة  الثانية( و92 و134  )الفقرة  و85 
بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  من  و141  مضافة( 
أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.11.173  بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011( :

 »املادة 7. - )الفقرة الثالثة( - يجب أن ترفق ................................

.........................................................................................................« 
تحالف  أو   السيا�سي  الحزب  في  املختص  الجهاز  لدن  من   ............«

»األحزاب السياسية الذي تتقدم باسمه الالئحة أو املترشح.«

 »املادة 8. -...........................................................................................
................................................................................................................«

 »ال تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص .....................
»................................................ألشخاص بدون انتماء سيا�سي.

»استثناء من أحكام الفقرة أعاله، تقبل لوائح الترشيح املقدمة من 
»لدن تحالفات األحزاب السياسية املؤسسة طبقا ألحكام الفرع األول 
 »املكرر من الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 29.11 املتعلق

»باألحزاب السياسية، التي تتضمن مترشحين منتسبين إلى األحزاب التي 
»تتألف منها التحالفات املعنية.

»إذا تبين أن تصريحا بالترشيح قد أودع ..........................................
..........................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 10. - )الفقرة الثانية( - تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز 
»املخصصة للوائح الترشيح أو لـمترشحي األحزاب السياسية أو تحالفات 

»األحزاب السياسية، وتحدد السلطة املكلفة ......................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة 11. - )فقرات سادسة وسابعة وثامنة مضافة( - في حالة 
»إجراء االنتخابات الجماعية واالنتخابات الجهوية في نفس اليوم، يتم 

 »التصويت برسم االقتراعين معا بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة. 
والرمز  االنتخاب  نوع  التصويت  ورقة  تتضمن  الحالة،  هذه  »وفي 
»املخصص لالئحة أو للمترشح، حسب الحالة، واالنتماء السيا�سي عند 
»االقتضاء، وبيان الدائرة االنتخابية. كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب 

»االسم الشخ�سي والعائلي لوكيل الالئحة أو للمترشح حسب الحالة.  

إليهما  املشار  الجماعيتين  االنتخابيتين  للدائرتين  بالنسبة   »ويبين 
 »في البند 1 من املادة 128 املكررة من هذا القانون التنظيمي، عالوة

»على االسم العائلي والشخ�سي للمترشح أو املترشحة، االسم الشخ�سي 
»والعائلي للمترشحة برسم املقعد امللحق.

» وترتب اإلطارات املخصصة للترشيحات املقدمة برسم االنتخابات 
الفريدة حسب  التصويت  ورقة  في  الجهوية  واالنتخابات  »الجماعية 
في الجماعية  االنتخابات  برسم  املقدمة  الترشيحات  تسجيل   »تاريخ 

»الدائرة االنتخابية الجماعية املعنية. وترتب الترشيحات املقدمة بتزكية 
 »من األحزاب السياسية أو اتحادات األحزاب السياسية أو تحالفات
»األحزاب السياسية قبل الترشيحات املقدمة من طرف مترشحين بدون 

»انتماء سيا�سي.« 

االنتخابات إجراء  في حالة   - ثامنة مضافة(  )فقرة   -  .21  »املادة 
فرز  في  يشرع  ال  اليوم،  نفس  في  الجهوية  واالنتخابات   »الجماعية 

»وإحصاء األصوات الخاصة باالنتخابات الجهوية إال بعد وضع املحضر 
»الخاص باالنتخابات الجماعية.«

»املادة 35. - تخضع اإلعالنات االنتخابية للقواعد التالية :

» - لجميع وكالء لوائح الترشيح واملترشحين الحق في تعليق اإلعالنات 
»االنتخابية؛

املؤسسات  وكذا  االنتخابية  اإلعالنات  أصحاب  على   » - يتعين 
توزيعها  أو  تعليقها  أو  بإعدادها  يقومون  الذين  األشخاص  »أو 
املتعلق  57.11 رقم  القانون  من   118 املادة  بأحكام   »التقيد 

»باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل 
»االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية 

» واالستفتائية؛

» - يمنع تعليق اإلعالنات االنتخابية في األماكن والتجهيزات التي 
» تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
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»تحدد املواصفات املتعلقة باإلعالنات املذكورة بموجب املرسوم 

»املشار إليه أعاله.«

 »املادة 36. - يتعين على وكالء لوائح الترشيح أو املترشحين إزالة 

االنتخابية الحملة  خالل  بتعليقها  قاموا  التي  االنتخابية   »اإلعالنات 

 »وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك داخل أجل خمسة عشر )15( 

»يوما املوالي إلعالن نتائج االقتـراع، تحت طائلة قيام املصالح الجماعية 

»بذلك على نفقة املعنيين باألمر.«

»املادة 43. - دون اإلخالل بالعقوبات الجنائية األشد، يعاقب بغرامة 

»من 10.000 إلى 50.000 درهم عن كل إخالل بالقواعد املنصوص 

»عليها في املادة 35 من هذا القانون التنظيمي.«

عمالة أو  اإلقليم  أو  للعمالة  الترابي  النفوذ  يشكل   -  .76  »املادة 

» املقاطعات أساس التقطيع االنتخابي للجهة. 

 »تحدث على صعيد النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم أو عمالة 

» مقاطعات دائرة انتخابية واحدة.

»يخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث املقاعد على األقل. وال 

»يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم املقاعد املخصصة للجزء 

85 من هذا القانون  »األول من الئحة الترشيح املشار إليه في املادة 

»التنظيمي.«

»املادة 77. - )الفقرة األولى( - يحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح 

كل  مجلس  في  انتخابهم  الواجب  األعضاء  عدد  الداخلية  وزير   »من 

»جهة وتوزيع عدد املقاعد على العماالت واألقاليم وعماالت املقاطعات 

كل  في  للنساء  املخصصة  املقاعد  عدد  بيان  مع  جهة  لكل   »املكونة 

»عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات.« 

»املادة 85. - )الفقرة الثانية( - يجب أن تشتمل كل الئحة ترشيح 

»على جزأين يتضمن الجزء األول عددا من األسماء يطابق عدد املقاعد 

 »املخصصة لهذا الجزء مع بيان ترتيبهم فيه. ويتضمن الجزء الثاني

»وجوبا أسماء مترشحات فقط في عدد يطابق عدد املقاعد املخصصة 

»لهذا الجزء مع بيان ترتيبهن فيه.« 

 »املادة 92. -  تقوم لجنة اإلحصاء بإحصاء .......................................

»من هذا القانون التنظيمي.

»ال تشارك في عملية توزيع املقاعد .............................................. في 

»الدائرة االنتخابية.

املخصصة  املقاعد  بتوزيع  أولى  مرحلة  في  اإلحصاء  لجنة   »تقوم 
 » للجزء األول املشار إليه في املادة 85 أعاله على لوائح الترشيح وفق 
القانون  هذا  من   24 املادة  في  عليها  املنصوص  الكيفيات   »نفس 
 »التنظيمي بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد املقاعد 
نفس  وفق  توزع  ثانية،  مرحلة  وفي  املذكور.  للجزء   »املخصصة 
 »الكيفيات املقاعد املحددة للجزء الثاني املخصص للنساء معتمدة
 »قاسما انتخابيا يستخرج على أساس عدد املقاعد املخصصة لهن في 

»الدائرة االنتخابية املعنية. 

»ال يمكن أن يعلن............................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة 134. - )الفقرة األولى( - تودع التصريحات بالترشيح .............
».............................. مع مراعاة األحكام التالية :

» - تتلقى السلطة ..................................................................... لتاريخ 
»االقتراع ؛

 » - ال يمكن أن تكون لعدة .....................................................................
»أو مقاطعة واحدة ؛

 » - يجب أن تشتمل كل الئحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء
 »األول عددا من األسماء يعادل عدد املقاعد املخصصة للجماعة 
القانون  هذا  من   128 و   127 املادتين  بموجب  للمقاطعة  »أو 
لفائدة  املخصومة  املقاعد  االعتبار  بعين  األخذ  بعد  »التنظيمي 
أعاله. املكررة   128 املادة  من  و5   4 و   3 للبنود  وفقا   »النساء 
»ويشتمل الجزء الثاني على أسماء مترشحات يعادل عددهن عدد 
»املقاعد املحدد للنساء بموجب البنود 2 و3 و4 و5 من املادة 128 

»املكررة أعاله؛

» - بالنسبة للجماعات التي يجرى فيها االنتخاب عن طريق االقتـراع 
 »الفردي، يتضمن التصريح بالترشيح البيانات الخاصة باملترشح
»أو املترشحة برسم الدائرة االنتخابية املعنية. غير أن التصريحات 
»الفردية بالترشيح املقدمة في كل جماعة معنية برسم الدائرتين 
»االنتخابيتين املحددتين بموجب القرار املشار إليه في البند 1 من 
»املادة 128 املكررة من هذا القانون التنظيمي، تتضمن وجوبا 
املعنية واسم  االنتخابية  الدائرة  في  املترشحة  أو  املترشح  »اسم 

»املترشحة برسم املقعد امللحق بهذه الدائرة؛

»- يجب أن ترفق لوائح الترشيح .......................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

التي للجماعات  بالنسبة   - مضافة(  ثالثة  )فقرة   -  .138  »املادة 
اإلعالن عن  يتم  الفردي،  االقتراع  االنتخاب عن طريق  فيها  »يجرى 
من والسادسة  الخامسة  الفقرتين  أحكام  وفق  االقتراع   »نتائج 

- 2 -



»املادة 24 من هذا القانون التنظيمي.غير أنه بالنسبة إلى كل واحدة من 
»الدائرتين االنتخابيتين اللتين ألحق بهما املقعدان املخصصان للنساء 
»في كل جماعة معنية، يعلن أيضا عن انتخاب املترشح أو املترشحة 
»التي حصلت على أكبر عدد من األصوات وكذا املترشحة برسم املقعد 

»امللحق بالدائرة االنتخابية املعنية.«

  »املادة 141. - تقوم لجنة اإلحصاء املنصوص عليها ..................
».....................واألحكام التالية :

 » - بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالالئحة وغيـر 

املقاعد بتوزيع  اإلحصاء  لجنة  تقوم  مقاطعات،  إلى   »املقسمة 

 »املخصصة للجزء األول املشار إليه في البند الثالث من الفقرة

 »األولى من املادة 134 أعاله على لوائح الترشيح وفق نفس الكيفيات

»املنصوص عليها في املادة 24 من هذا القانون التنظيمي، بناء 

»على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد املقاعد املخصصة 

 »للجزء املذكور. وفي مرحلة ثانية، توزع على لوائح الترشيح وفق 

 »نفس الكيفيات املقاعد املحددة للجزء الثاني املخصص للنساء

املقاعد  عدد  أساس  على  يستخرج  انتخابيا  قاسما  »معتمدة 

»املخصصة لهن؛ 

» - بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها في املقاطعات، 

»تقوم لجنة اإلحصاء في مرحلة أولى بتوزيع املقاعد املخصصة للجزء 

 »األول املشار إليه في البند الثالث من الفقرة األولى من املادة 134

 »من هذا القانون التنظيمي، حيث توزع املقاعد املخصصة ملجلس 

 »الجماعة في املقاطعة على لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي 

املنتخبة  الجماعة  مجلس  مقاعد  عدد  أساس  على  »يستخرج 

»برسم املقاطعة، ثم توزع وفق نفس الكيفيات املقاعد الخاصة 

»بمجلس املقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس 

عن  ويعلن  املعنية.  املقاطعة  ملجلس  املخصصة  املقاعد  »عدد 

املترشح  من  ابتداء  املقاطعة  مجلس  في  املنتخبين  »املترشحين 

 »املوالي آلخر منتخب في مجلس الجماعة. وفي مرحلة ثانية، توزع 

»لجنة اإلحصاء املقاعد املخصصة للنساء برسم الجزء الثاني على 

»لوائح الترشيح بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد 

»املقاعد املخصصة للنساء في مجلس الجماعة برسم املقاطعة، 

في  للنساء  املخصصة  املقاعد  الكيفيات  نفس  وفق  توزع  »ثم 

»مجلس املقاطعة بناء على قاسم انتخابي يستخرج على أساس 

عن  ويعلن  املعنية.  املقاطعة  ملجلس  املخصصة  املقاعد  »عدد 

»املترشحات املنتخبات في مجلس املقاطعة ابتداء من املترشحة 

»املوالية آلخر منتخبة في مجلس الجماعة. 

»تثبت عملية إحصاء األصوات .......................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

 128 باملادة  الذكر  السالف   59.11 رقم  التنظيمي  القانون  يتمم 
املكررة التالية :

»املادة 128 املكررة. - عالوة على عدد املقاعد املحددة في املادتين 

 »127 و 128 أعاله، يخصص للنساء عدد من املقاعد في كل جماعة 

»أو مقاطعة. وال يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم املقاعد األخرى. 

»ويحدد عدد املقاعد املخصصة للنساء على النحو التالي :

»1- بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باالقتـراع 

االنتخابية  بالدائرة  املقعدين  أحد  ويلحق   .)2( مقعدان  »الفردي: 

الالئحة  في  املسجلين  الناخبين  من  عدد  أكبر  تضم  التي  »الجماعية 

 »االنتخابية للجماعة املحصورة برسم آخر مراجعة عادية أو استثنائية

»للوائح املذكورة، ويلحق املقعد الثاني بالدائرة االنتخابية الجماعية 

»التي تليها من حيث عدد الناخبين املسجلين. وتحدد هاتان الدائرتان 

» بالنسبة إلى كل جماعة بموجب قرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة 

»الرسمية قبل تاريخ االقتراع بخمسة وأربعين يوما على األقل؛

»2- بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق 

»االقتراع بالالئحة والتي ال يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة: أربعة 

»)4( مقاعد؛

»3- بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق 

وغير  نسمة   200.000 سكانها  عدد  يفوق  والتي  بالالئحة  »االقتراع 

 »املقسمة إلى مقاطعات: ستة )6( مقاعد منها أربعة )4( مقاعد إضافية

ملجالس  املخصصة  املقاعد  عدد  من  يخصمان   )2( »ومقعدان 

»الجماعات املذكورة بموجب املادة 127 من هذا القانون التنظيمي؛

»4- بالنسبة ملجالس الجماعات املقسمة إلى مقاطعات : مقعدان 

»)2( برسم كل مقاطعة، منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد 

»املقاعد املخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من املادة 128 

»من هذا القانون التنظيمي؛

برسم مستشاري   )2( املقاطعات: مقعدان  بالنسبة ملجالس   -5«

املقاعد  عدد  من  يخصم  ومقعد  إضافي  مقعد  منهما  »املقاطعة، 

»املخصصة للمقاطعة.«

املادة الثالثة

تنسخ أحكام املادة 14 والفقرة األولى من املادة 87 والفقرتين األولى 

والثانية من املادة 112 والباب السادس من الجزء الثالث من القسم 

الثاني من القانون التنظيمي السالف الذكر  رقم 59.11.
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