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املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد 8 )فقرة سادسة مضافة( 
ثانية  )فقرة  و103  األولى(  )الفقرة  و92  و46  الثالثة(  )الفقرة  و24 
مضافة( و110 )الفقرة األولى( و111 و119 و127 و130 و134 و139 
)الفقرة األولى( و153 و155 و156 و157 و158 و159 و160 من القانون 
الجماعات  مجالس  أعضاء  بانتخاب  املتعلق   59.11 رقم  التنظيمي 
الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من 

ذي الحجة 1432 )21 نوفمبر 2011( :

»املادة 8 )فقرة سادسة مضافة(. - في حالة انصرام األجل املخصص 
التي  الترشيح  الئحة  صحيحة  تعتبر  بالترشيح،  التصريحات  »إليداع 
»تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها، أن أحد مترشحيها غير مؤهل 

»لالنتخاب.«

»املادة 24 )الفقرة الثالثة(. - تخصص املقاعد ملترشحي كل الئحة 
»حسب ترتيبهم التسلسلي في الالئحة. غير أن مترشحي كل من الالئحة 
»التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل لالنتخاب وكذا 
»الالئحة التي فقدت أحد مترشحيها بسبب الوفاة خارج أجل التعويض 
»املشار إليه في املادة 9 من هذا القانون التنظيمي واملرتبين في املراتب 
 »الدنيا بالنسبة للمترشح غير املؤهل أو املترشح املتوفى، يرتقون بحكم 
»القانون  ..................................................... أسماء املترشحين املنتخبين.«

»املادة 46.- 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؛

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

».................... أو بواسطة غيره.

»تطبق الغرامة املشار إليها في هذه املادة في حق وكيل كل الئحة 
»ترشيح أو كل مترشح لم يقم خالل األجل املحدد في املادة 36 من 
»هذا القانون التنظيمي بإزالة اإلعالنات االنتخابية التي قام بتعليقها 
»وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وذلك دون اإلخالل باتخاذ اإلجراءات 

»املنصوص عليها في نفس املادة 36.«

»املادة 92 )الفقرة األولى(. -  تقوم لجنة اإلحصاء، املشار إليها في 
انتخابية  دائرة  بكل  الخاصة  األصوات  بإحصاء  أعاله،   91 »املادة 
»واإلعالن عن نتيجتها النهائية وفقا ألحكام املادة 24 من هذا القانون 

»التنظيمي.«

تنظيمي  بموجب نص  -يحدد  ثانية مضافة(.  )فقرة   103 »املادة 
»عدد أعضاء مجالس العماالت واألقاليم، وتوزيع املقاعد بين جزئي 
»لوائح الترشيح املشار إليهما في املادة 110 أدناه، في مجلس كل عمالة 

»أو إقليم.«

»املادة 110 )الفقرة األولى(.- يتلقى ............................ طبقا ألحكام 
»املواد من 7 إلى غاية 10 من هذا القانون التنظيمي، مع مراعاة األحكام 

»التالية :

عدد  يساوي  األسماء  من  عدد  على  ترشيح  الئحة  كل  »-تشتمل 
»املقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أو اإلقليم ؛

»- تتألف الئحة الترشيح من جزئين ؛

»- يخصص الجزء الثاني من الئحة الترشيح حصريا لترشيحات 
املقاعد  برسم  الترشح  في  حقهن  دون  ذلك  يحول  وال  »النساء 

»املخصصة للجزء األول من الئحة الترشيح ؛

املقاعد  ثلث  في  الثاني  للجزء  املخصص  املقاعد  عدد  يحدد   -«
»الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو اإلقليم مع رفع 

»العدد عند االقتضاء إلى العدد الصحيح األعلى ؛

للجزء  بالنسبة  األولى  املرتبة  في  اسمها  الوارد  املترشحة  تعتبر   -«
»الثاني املخصص للنساء بمثابة رأس الالئحة ولها نفس الحقوق 

»املخولة لرأس الئحة الترشيح.«

»املادة 111. - ال يمكن أن تكون ........................................أو اإلقليم.

الترشيح عددا من  »يجب أن يتضمن كل جزء من جزئي الئحة 
»األسماء يعادل عدد املقاعد الواجب شغلها برسم الجزء املعني.

»ال يقبل...................................................إيداع الالئحة.

»خالفا ألحكام الفقرة الثالثة من املادة 8 من هذا القانون التنظيمي، 
»تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون ألكثر من 
 »حزب سيا�سي واحد أو تتضمن في نفس اآلن ترشيحات مقدمة بتزكية 
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سيا�سي.  انتماء  بدون  ألشخاص  وترشيحات  سيا�سي  حزب  »من 
بتلقي  املكلفة  السلطة  لدن  من  يحدد  رمز  اللوائح  لهذه  »ويخصص 

»الترشيحات.

السيا�سي  الحزب  لنفس  منتسبين  أشخاص  ترشيحات  تقبل  »ال 
»مقدمة برسم أكثر من الئحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو اإلقليم.

»ال تقبل كل الئحة ترشيح تتضمن مترشحا واحدا أو أكثر له انتماء 
»سيا�سي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السيا�سي الذي ينتمي 

»إليه.«

»املادة 119. - تقوم اللجنة بإحصاء .................................... القانون 
»التنظيمي مع مراعاة األحكام التالية:

»- توزع لجنة اإلحصاء في مرحلة أولى املقاعد املخصصة للجزء 
»األول املشار إليه في املادة 110 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؛

الثاني  للجزء  املحددة  املقاعد  ثانية  مرحلة  في  اللجنة  توزع   -«
»املخصص للنساء معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على أساس 

»عدد املقاعد املخصصة لهن برسم هذا الجزء؛

»- ال يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي الئحة فريدة أو مترشح 
»فريد في دائرة انتخابية إذا لم تحصل الالئحة أو املترشح املعني 
»على عدد من األصوات يعادل على األقل خمس أصوات الناخبين 

»املقيدين في الدائرة؛

»- إذا لم تحصل الالئحة الفريدة أو املترشح الفريد على األقل على 
»خمس أصوات الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية أو إذا تعذر 
»إجراء عمليات االقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين 
»أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو ألي سبب آخر، يجرى 

»اقتراع جديد في ظرف الثالثة أشهر املوالية.«

غير  للجماعات  بالنسبة  الجماعي  املجلس  يتألف   -  .127 »املادة 
»املقسمة إلى مقاطعات من:

» - 11 عضوا في الجماعات ..........................................................؛

» - .......................................................................................؛

» -.......................................................................................؛

» - 61 عضوا في الجماعات ............................................. عدد سكانها 
»400.000 نسمة.

إليها  املشار  الجماعات  ملجالس  املخصصة  املقاعد  عدد  »يحدد 

»أعاله بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.

»يحدد عدد أعضاء مجالس الجماعات املقسمة إلى مقاطعات وفق 

»األحكام املنصوص عليها في املادة 128 أدناه.

»تخصص مقاعد للنساء يحدد عددها وفق الكيفيات املبينة في 

»املادة 128 املكررة أدناه.«

»املادة 130. - ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي ال يفوق عدد 

»سكانها 50.000 نسمة باالقتراع الفردي باألغلبية النسبية في دورة 

»واحدة.

»يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 

 »50.000 نسمة وأعضاء مجالس املقاطعات ........................................

».................. والتصويت التفاضلي.«

»املادة 134.-  تودع التصريحات بالترشيح ..................................... 

»مع مراعاة األحكام التالية:

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

 »- ال يمكن أن تكون لعدة لوائح .................................................... 

»أو مقاطعة واحدة ؛

»- يجب أن تشتمل كل .......................................................... املقاعد 

 »املخصومة لفائدة النساء وفق أحكام املادة 128 املكررة أعاله.

»ويشتمل الجزء الثاني على عدد من األسماء يعادل عدد املقاعد 

»املحدد للنساء بموجب أحكام املادة 128 املكررة أعاله. وتعتبر 

»املترشحة ............................................ الئحة الترشيح املعنية ؛

.................................. برسم املقعد امللحق  »- بالنسبة للجماعات 

»بهذه الدائرة ؛

»- ال يمكن سحب أي ترشيح مقدم برسم املقاعد امللحقة بالدوائر 

»االنتخابية الجماعية إال من طرف املترشحة املعنية نفسها ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة 139 )الفقرة األولى(. - يتم اإلعالن عن نتائج االقتراع وفقا

أحكام  مراعاة  مع  التنظيمي  القانون  هذا  من   24 املادة  »ألحكام 

»املادة 141 منه.«
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 »املادة 153. - كل عضو .....................................................................
»....................................................................................... التي ترشح فيها.

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

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

األسباب  من  سبب  ألي  مقاعد  عدة  أو  مقعد  شغور  حالة  »في 
».............................، يتمم املجلس املذكور عن طريق انتخابات تكميلية 
لتاريخ التجديد   ............................................... الثالثة أشهر  »في ظرف 

»العام للمجالس الجماعية.

» في حالة إلغاء نتائج االنتخاب أو في حالة شغور مقعد أو عدة 
»مقاعد ألي سبب من األسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء 
»مجالسها عن طريق االقتراع الفردي، يجب إجراء انتخابات جزئية 
تبليغ  تاريخ  إما من  الحالة،  تبتدئ، حسب  ثالثة أشهر  »خالل أجل 
»الحكم القا�سي باإللغاء نهائيا أو من تاريخ شغور املقعد أو املقاعد 
»املعنية، ما عدا إذا صادف ذلك األشهر الثالثة السابقة لتاريخ التجديد 

»العام للمجالس الجماعية.

االنتخابية  الدائرة  برسم  عضو  انتخاب  إلغاء  على  يترتب  »ال 
»الجماعية امللحق بها املقعد املخصص للنساء، بسبب مرتبط بعدم 
»أهليته لالنتخاب، إلغاء انتخاب املترشحة املعلن عن انتخابها برسم 
دون  يحول  قانوني  بمانع  األمر  يتعلق  لم  ما  املعني،  امللحق  »املقعد 

»انتخابها.

إلى  اللجوء  حالة  في  أو  االقتراع  لنتائج  كلي  إلغاء  حالة  »في 
»............................ وتاريخ بدء الحملة االنتخابية ونهايتها.

»غير أنه ال يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه 
»االنتخابي، عن طريق االستقالة، أن يترشح لعضوية نفس املجلس 

»طيلة الفترة املتبقية من نفس االنتداب االنتخابي.«

»املادة 155. - يجب على املترشحين لالنتخابات العامة أو الجزئية 
الجماعات  ومجالس  واألقاليم  العماالت  ومجالس  الجهات  »ملجالس 
»واملقاطعات أن يلتزموا بسقف املصاريف االنتخابية املحدد بموجب 
بالداخلية  املكلفة  الحكومية  السلطات  من  باقتراح  يتخذ  »مرسوم 

»والعدل واملالية.

»املادة 156. - يجب على وكيل ................ مترشح، حسب الحالة، أن 
 »يعد حساب حملته االنتخابية وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي. ويتكون

»الحساب املذكور من بيان مفصل ملصادر تمويل حملته االنتخابية 
»وجرد ملصاريفه االنتخابية. ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق املثبتة 

»للمصاريف املذكورة.

»املادة 157. - يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح، 

»حسب الحالة، برسم االنتخابات العامة أو الجزئية ملجالس الجهات 

يودع،  أن  بالالئحة  باالقتراع   ...............................................................«

لدى  االقتراع  نتائج  عن  اإلعالن  تاريخ  من  واحد  شهر  أجل  »داخل 

»املجلس األعلى للحسابات، حساب حملته االنتخابية مرفقا بالوثائق 

»املشار إليها في املادة 156 أعاله.

»املادة 158. - يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس األول للمجلس األعلى 

»للحسابات قائمة املترشحين املشار إليهم في املادة 157 أعاله، مع بيان 

»أسماء املترشحين املنتخبين واملترشحين غير املنتخبين. 

»يتولى املجلس األعلى للحسابات بحث حساب الحملة االنتخابية 

»للمترشحين املشار إليهم في املادة 157 أعاله.

»يقوم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بإعذار وكيل كل 

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

»املطلوبة داخل أجل ثالثين يوما يبتدئ 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

تجاوزوا  أو  املطلوبة  اإلثبات  بوثائق  املصاريف  هذه  جرد  »يرفقوا 

»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 

»السيا�سي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها 

»إلى املساهمة التي تلقاها الحزب املذكور من الدولة لتمويل حملته 

»االنتخابية.
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في مجلس  العضوية  من  القانون،  بحكم  يجرد،   – .159 »املادة 
»الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو :

»- تخلف عن إيداع حساب حملته االنتخابية داخل األجل املحدد 
»في املادة 157 أعاله أو لم يبين مصادر تمويل حملته االنتخابية 
»أو لم يقم بتبرير مصاريفه االنتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه 
ولم  الذكر  السالفة  للمصاريف  املثبتة  بالوثائق  »االنتخابية 
األول  الرئيس  في شأنها من قبل  إليه  املوجه  »يستجب لإلعذار 

»للمجلس األعلى للحسابات عمال بأحكام املادة 158 أعاله؛

في  إليه  املشار  االنتخابية  للمصاريف  املحدد  السقف  تجاوز   -  « 
»املادة 155 من هذا القانون التنظيمي.

»يحيل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات األمر إلى املحكمة 
»اإلدارية املختصة للتصريح بتجريد كل عضو معني وذلك دون اإلخالل 
أعاله.   158 املادة  من  األخيرة  الفقرة  في  عليها  املنصوص  »باألحكام 
العضو  بتجريد  فيه  تصرح  الذي  قرارها  املذكورة  املحكمة  »وتصدر 

»املعني داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة األمر عليها. 

»املادة 160. – يمكن للقا�سي املحال إليه أمر الطعن .......................... 
»في أجل يحدده له، بحساب حملته االنتخابية مرفقا بالوثائق املثبتة 

»املشار إليها في املادة 156 أعاله.«

املادة الثانية

التنظيمي السالف  القانون  128 املكررة من  املادة  تنسخ أحكام 
الذكر رقم 59.11 وتعوض باألحكام التالية :

»املادة 128 املكررة. - يحدد عدد املقاعد املخصصة للنساء على 
»النحو التالي :

» 1 - بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها باالقتراع 
»الفردي: خمسة )5( مقاعد في مجلس كل جماعة. وتلحق هذه املقاعد 
أكبر  التوالي  التي تضم على  الجماعية  االنتخابية  بالدوائر  »الخمسة 
»عدد من الناخبين املسجلين في الالئحة االنتخابية للجماعة املحصورة 
»برسم آخر مراجعة للوائح املذكورة. وتحدد هذه الدوائر بالنسبة إلى 
 »كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ
 »االقتراع بثالثين يوما على األقل. وتتمتع املترشحات املعلن عن انتخابهن

»برسم املقاعد امللحقة بكامل العضوية في املجالس املعنية.

»2 - بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق 

»االقتراع بالالئحة وغير املقسمة إلى مقاطعات: 

»أ( ثمانية )8( مقاعد في الجماعات التي ال يزيد عدد سكانها على 

»100.000 نسمة؛

»ب( عشرة )10( مقاعد في غيرها من الجماعات.

»تخصم املقاعد املشار إليها في البندين أ و ب أعاله من املقاعد 

»املحددة للجماعات املعنية في املادة 127 أعاله.«

»3 - بالنسبة ملجالس الجماعات املقسمة إلى مقاطعات: 

»أ( فيما يخص املجلس الجماعي: ثالثة )3( مقاعد في كل مقاطعة 

»تخصم من عدد املقاعد املخصصة للمجلس الجماعي برسم املقاطعة 

»بموجب الفقرة الثانية من املادة 128 أعاله؛

برسم  مقاعد   )4( أربعة  املقاطعات:  مجالس  يخص  فيما  »ب( 

»مستشاري املقاطعة تخصم من عدد املقاعد املخصصة للمقاطعة.

للنساء، كما هو مبين أعاله، دون  املقاعد املخصصة  »ال تحول 

»حقهن في الترشح برسم املقاعد األخرى.«

املادة الثالثة

 14 باملادة   59.11 رقم  الذكر  السالف  التنظيمي  القانون  يتمم 

التالية :

»املادة 14 .- 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 

والرقم  التصويت،  مكتب  وعنوان  اإللكترونية،  للتعريف  »الوطنية 

اإلدارية  السلطة  وتوجه  الناخبين.  الئحة  في  له  املخصص  »الترتيبي 

»املحلية اإلشعار املذكور إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل املتاحة. 

»وال يعتبر هذا اإلشعار ضروريا للتصويت.«


