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املادة األولى

األولى  )الفقرتان   13 املواد  أحكام  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

والثانية( و14 )الفقرة الثانية( و24 و25 و26 و30 )الفقرة األولى( و43 

و87 و91 )الفقرة األولى( و92 و94 و95 و96 و97 من القانون التنظيمي 
رقم 28.11 املتعلق بمجلس املستشارين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011( :

»املادة 13 )الفقرتان األولى والثانية( -. يجرد من العضوية في مجلس 

»املستشارين كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته االنتخابية 

»داخل األجل املحدد في املادة 96 من هذا القانون التنظيمي، أو لم 

»يبين مصادر تمويل حملته االنتخابية أو لم يبرر مصاريفه االنتخابية 

»أو لم يرفق جرد هذه املصاريف بالوثائق املثبتة ولم يستجب لإلعذار 

»املوجه إليه في شأنها من قبل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات 

»عمال بأحكام املادة 97 من هذا القانون التنظيمي.

تجاوز  مستشار  كل  املستشارين  مجلس  في  العضوية  من  »يجرد 

»السقف املحدد للمصاريف االنتخابية املشار إليه في املادة 94 من هذا 

»القانون التنظيمي.«

» املادة 14 )الفقرة الثانية(.-  تتنافى العضوية في مجلس املستشارين 

»مع رئاسة مجلس جهة، ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد 

»سكانها 300.000 نسمة. ويؤخذ بعين االعتبار عدد السكان املثبت في 

»آخر إحصاء عام رسمي. وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات املعنية. 

»كما تتنافى العضوية في مجلس املستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة 

»لغرفة مهنية أو ملجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس 

»مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.«

 »املادة 24.- يجب، فيما يخص االنتخابات في نطاق .............................

»املشار إليه في املادة 22 أعاله.

املنظمة  أو   ................................ الترشيح  لوائح  تحمل  أن  »يجب 

اسم  على  التنصيص  ويتعين  إليها.  ينتمون  التي  للمشغلين  »املهنية 

وترتيب  الالئحة  هذه  وتسمية  بالالئحة،  املكلف  الوكيل،  »املترشح 

»املترشحين فيها. كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أو الترشيحات 

»الفردية املقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف 

»املهنية االنتماء السيا�سي للمترشحين عند االقتضاء.

»يجب أن تكون لوائح الترشيح ........................................................ 

»مرفقة بما يلي:

................................................................................................... - «

...................................................................................................- «

...................................................................................................- «

»إذا تعلق األمر ......................................................... ....ببلد اإلقامة.

»يجب أن يكون كل نظير ..................................................... بصورة 

»املترشح أو املترشحين.

»يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح 

»برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف املهنية املقدمة 

»من لدن املترشحين ذوي انتماء سيا�سي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من 

»لدن الجهاز املختص في الحزب السيا�سي الذي تتقدم باسمه الالئحة 

»أو املترشح.

......................................................................................................... «

»يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح، 

»برسم الهيئة الناخبة ملمثلي املأجورين .......................................... في 

»املادة األولى من هذا القانون التنظيمي. 

»يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح 

مسلمة  بتزكية  للمشغلين  املهنية  للمنظمات  الناخبة  الهيئة  »برسم 

»لهذه الغاية من لدن الجهاز املختص باملنظمة املهنية املعنية.

 »يجب أال تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين

..................................«

)الباقي ال تغيير فيه.(

مشروع قانون تنظيمي رقم 05.21
يق�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11

املتعلق بمجلس املستشارين



»املادة 25.-  عالوة على الشروط املنصوص عليها في املادة 24 أعاله 

»............................ بما يلي :

» أ( ........................................................................................... ؛

» ب(............................................................................................ ؛

» ج( وثيقة تتضمن:

»• بالنسبة للهيئات الناخبة ملجالس الجماعات الترابية والغرف 

»املهنية، ....................... التابعين لنفس الجهة ؛

التوقيعات  الئحة  املأجورين،  ملمثلي  الناخبة  للهيئة  بالنسبة   •«

»املصادق عليها ..................... عدد التوقيعات املطلوبة.

للمشغلين  املهنية  املنظمات  ملمثلي  الناخبة  الهيئة  يخص  »فيما 

وكذا في  أعاله   24 املادة  في  عليها  املنصوص  الشروط  على  »وعالوة 

الترشيح  لوائح  ترفق  أن  يجب  أعاله،  الفقرة  من  ب  و  أ  »البندين 

»أو التصريحات الفردية بالترشيح، املقدمة بدون تزكية مسلمة لهذه 

في املنظمة املهنية املعنية بالئحة  »الغاية من طرف الجهاز املختص 

»التوقيعات املصادق عليها لعشرين في املائة )20%( من أعضاء الهيئة 

»الناخبة املذكورة التابعين للجهة أو الجهات املعنية.

»ال يجوز لعضو هيئة ناخبة أن يوقع ألكثر من الئحة ترشيح واحدة 

»أو ألكثر من مترشح.

الوطنية  البطائق  أرقام  التوقيعات  الئحة  تتضمن  أن  »يجب 

وأن  لها  التابعين  الناخبة  والهيئة  للموقعين  اإللكترونية  »للتعريف 

»تكون موضوع إيداع واحد.

»املادة 26.-  تمنع الترشيحات املتعددة. .......................................... 

»في كل الحاالت.  

..........................................................................................................« 

................................................................................................................«

»ال تقبل لوائح الترشيح ....................................... بدون انتماء نقابي.

»ال يقبل الترشح النتخابات ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر 

»تمثيلية بتزكية من حزب سيا�سي.

»إذا تبين أن تصريحا بالترشيح ................................ في املادة 30 من 

»هذا القانون التنظيمي.

»املادة 30 )الفقرة األولى(.- يسلم وصل نهائي في ظرف الثالثة أيام 

»املوالية إليداع التصريح بالترشيح ماعدا في حاالت الرفض املنصوص 

»عليها في املادة 26 من هذا القانون التنظيمي.«

»املادة 43.- يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم :

يسمح  أو  يستعمل  مترشح  كل  أو  ترشيح  الئحة  وكيل  كل   -  «

»............................ والدفاع عنهما ؛

» - كل وكيل الئحة ترشيح أو كل مترشح يتخلى لغيره ............................. 

»االنتخابية بها ؛

» - كل وكيل الئحة ترشيح أو كل مترشح يضبط في حالة تلبس 

».........................أو بواسطة غيره.«

»املادة 87.- توزع املقاعد بين اللوائح بواسطة ................................ 

»من القاسم املذكور. 

........................................................................................................ «

........................................................................................................ «

»إذا أحرزت الئحتان....... ......................................... تجرى القرعة 

»لتعيين املترشح الفائز.

في عملية  للمشاركة  املطلوبة  النسبة  »إذا أحرزت الئحة واحدة 

برسم  املعنية  الالئحة  مترشحي  انتخاب  عن  أعلن  املقاعد،  »توزيع 

»املقاعد املخصصة للدائرة االنتخابية. 

»إذا لم تحصل أية الئحة .................................. في الدائرة االنتخابية 

»املعنية. 

»في حالة انتخاب عضو واحد، ............................ عدد من األصوات. 

»إذا أحرز مترشحان ...................................... لتعيين املترشح الفائز.

»ال يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي الئحة فريدة أو مترشح فريد 

»إذا لم تحصل الالئحة املعنية أو املترشح املعني على عدد من األصوات 

»يعادل على األقل خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في 

»الدائرة االنتخابية املعنية.«
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»املادة 91 )الفقرة األولى(. - إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل 

مستشارين  عدة  أو  مستشار  انتخاب  وأبطل  الدستورية  »املحكمة 

»أو في حالة وفاة أو إعالن إقالة مستشار، ألي سبب من األسباب، أو في 

»حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب 

األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمة  أو  النقابية  املنظمة  أو  »السيا�سي 

»تمثيلية التي ترشح باسمها لالنتخابات .................. عضوا في مجلس 

»املستشارين.«

»املادة 92. - تباشر انتخابات جزئية في الحاالت التالية :

 »1 - إذا لم يتأت إجراء العمليات االنتخابية ................... أو ألي

»سبب آخر؛

»2 - إذا لم تحصل أية الئحة، على األقل، على نسبة األصوات 

»املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد أو إذا لم تحصل الالئحة 

»الفريدة أو املترشح الفريد على عدد من األصوات يعادل على األقل 

»خمس أصوات الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة االنتخابية 

»املعنية ؛

»3 - إذا ألغيت نتائج االقتراع .............................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة 94.-  يجب على املترشحين لالنتخابات التشريعية العامة 

»أو الجزئية أن يلتزموا بسقف املصاريف ................................ بالداخلية 

»والعدل واملالية.

»املادة 95.- يجب على وكيل ................ مترشح، حسب الحالة، أن 

تنظيمي.  بنص  يحدد  نموذج  وفق  االنتخابية  حملته  حساب  »يعد 

حملته  تمويل  ملصادر  مفصل  بيان  من  املذكور  الحساب  »ويتكون 

الجرد  هذا  يرفق  أن  ويجب  االنتخابية.  ملصاريفه  وجرد  »االنتخابية 

»بالوثائق املثبتة للمصاريف املذكورة.

»املادة 96.- يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح، حسب 

»الحالة، أن يودع داخل أجل شهر واحد .............................. املجلس 

»األعلى للحسابات حساب حملته االنتخابية الخاصة بترشيحه مرفقا 

»بالوثائق املشار إليها في املادة 95 أعاله.

»املادة 97.- يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس األول للمجلس األعلى 

العامة  التشريعية  االنتخابات   برسم  املترشحين  قائمة  »للحسابات 

غير  واملترشحين  املنتخبين  املترشحين  أسماء  بيان  مع  الجزئية،  »أو 

»املنتخبين.

»يتولى املجلس األعلى للحسابات بحث حساب الحملة االنتخابية 

»للمترشحين لالنتخابات التشريعية العامة أو الجزئية.

وكيل  بإعذار  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس  »يقوم 

»كل الئحة ترشيح أو كل مترشح معني، حسب الحالة، قصد اإلدالء 

»بالوثائق املطلوبة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار.

»يضمن .......................................... في تقرير.

حساب  يودعوا  لم  الذين  املترشحين  أسماء  إلى  التقرير  »يشير 

»حمالتهم االنتخابية وفقا ألحكام هذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا 

»مصادر تمويل هذه الحمالت أو لم يبرروا مصاريفهم االنتخابية أو لم 

»يرفقوا جرد مصاريفهم االنتخابية بوثائق اإلثبات املطلوبة أو تجاوزوا 

»السقف املحدد للمصاريف االنتخابية.

»يوجه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات إلى وزير الداخلية 

»قائمة املترشحين الذين تخلفوا عن إيداع حساب حمالتهم االنتخابية 

»وفق األحكام املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. 

»يترتب على تخلف وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح، حسب 

»الحالة، عن إيداع حساب حملته االنتخابية حسب اآلجال والكيفيات 

»املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته لالنتخابات 

ملجالس  والجزئية  العامة  واالنتخابات  والجزئية  العامة  »التشريعية 

»الجماعات الترابية والغرف املهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين 

»ابتداء من تاريخ صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات املشار إليه 

في  املقررة  واملتابعات  اإلجراءات  باتخاذ  اإلخالل  دون  وذلك  »أعاله، 

الحزب  قام  التي  باملبالغ  يتعلق  فيما  العمل  بها  الجاري  »املقتضيات 

لفائدته  بتحويلها  باسمها  ترشح  التي  النقابية  املنظمة  أو  »السيا�سي 

»والتي يعود مصدرها إلى املساهمة التي تلقاها الحزب املذكور أو املنظمة 

»النقابية املذكورة من الدولة لتمويل حملتها االنتخابية.«

املادة الثانية

من  السابع  الباب  من  األول  الفرع  عنوان  التالي  النحو  على  يغير 

القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 28.11 :

»الفرع األول

»إشعار الناخبين بأماكن التصويت وورقة التصويت

املادة الثالثة

يتمم على النحو التالي القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 28.11 

باملادتين 13 املكررة و70 :
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»املادة 13 املكررة. - يجرد من صفة عضو في مجلس املستشارين كل 

»مستشار تخلى، خالل مدة انتدابه، عن االنتماء إلى الحزب السيا�سي 

»أو املنظمة النقابية أو املنظمة املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية، حسب 

»الحالة، التي ترشح باسمها لعضوية مجلس املستشارين أو عن الفريق 

»أو املجموعة البرملانية التي ينتمي إليها.

»يجوز للحزب السيا�سي أو املنظمة املعنية التي ترشح العضو املعني 

»باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس املستشارين إحالة طلب التجريد 

»على املحكمة الدستورية.

املعني  يشغله  الذي  املقعد  بشغور  الدستورية  املحكمة  »تصرح 

أحكام  وفق  املستشارين  مجلس  رئيس  من  إحالة  على  بناء  »باألمر 

»الفصل 61 من الدستور.«

»املادة 70.- يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت 

والعائلي  الشخ�سي  اسميه  يتضمن  مكتوب  إشعار  بواسطة  »فيه 

»أو أسماء أبويه، إن لم يكن له اسم عائلي، وعنوانه ورقم بطاقته 

الغرفة املهنية  أو  الترابية  للتعريف اإللكترونية، والجماعة  »الوطنية 

»أو املنظمة املهنية للمشغلين أو فئة املستخدمين التابع لها الناخب، 

الئحة  في  له  املخصص  الترتيبي  والرقم  التصويت،  مكتب  »وعنوان 

إلى  املذكور  اإلشعار  املحلية  اإلدارية  السلطة  وتوجه  »الناخبين. 

اإلشعار  هذا  يعتبر  وال  املتاحة.  الوسائل  من  وسيلة  بأية  »الناخبين 

»ضروريا للتصويت.«


