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 بسم هللا الرحمان الرحيم 
                                                                                    

 السيد الرئيس املحترم،

 حترمون،ملراء االسيدات والسادة الوز 

 حترمون، ملا رونالسيدات والسادة املستشا

 

املوقر   مجلسنا  على  أعرض  أن  الذي    نص يشرفني  عدته أالتقرير 

دراستها   بمناسبة  االساسية  والبنيات  الترابية  والجماعات  الداخلية  لجنة 

القانون   رقم  ملشروع  التنظيمي    07.21التنظيمي  القانون  بتغيير  يقض ي 

السحز ل بااملتعلق    29.11رقم   مج )  ياسيةاب  عليه  افق  و لس  كما 

 واب(.نال

القانون   هذا  مشروع  اللجنة   املنعقد ا  اجتماعهفي  التنظيمي  تدارست 

اللجنة،  2021  مارس  11و  9بتاريخ   رئيس  شد  أحمد  السيد  برئاسة   ،

 وبحضور السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية.  

له أن  من خال  كدأ  ضا في بداية هذا االجتماع ألقى السيد الوزير عر       

انتخابيةلبقاملاالستحقاقات   محطة  ستشكل  تاريخ   ة  في  ومهمة  حافلة 

الذي   الديمقراطي  الخيار  نهج  على  سيرا  الوطنية،  الديمقراطية  املمارسة 
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الجاللة   أرس ى دعائمه صاحب  والذي  بكيفية ال رجعة فيه،  بالدنا  اعتمدته 

 امللك محمد السادس نصره هللا. 

هذ     أن  يج اال ا  وأوضح  إطا تماع  في سياق وضع  تأتي  عي سيؤطر ير شر 

اال  مشاورات  العمليات  تخللتها  لقاءات  عدة  عقدت  حيث  املقبلة،  نتخابية 

على   مبنية  تشاركية  مقاربة  وفق  السياسية،  الهيئات  مختلف  مع  مكثفة 

 توافق بناء.لوصول إلى الحياد امللتزم واملسؤولية املشتركة سعيا ل 

هذا      في  الحكالصددوأبرز  أن  حريكا ة  وم،  بنت  فتح  على    اب صة 

، حيث  2020سنة  من  بداية    2021خابات  ت املتصلة بالتحضير النتاوراملشا

الهيئات   زعماء  مع  الحكومة  رئاسة  بمقر  أولية  اجتماعات  عقد  تم 

كرونا   جائحة  ظهور  وبعد  و السياسية،  املشاورات  جهود  توقفت  توجيه  تم 

النتشار  التصدي  إلى   اآلخرين  والفاعلين  العمومية  والسلطات   الحكومة 

فيتفاسو  بالدس  رو حال  مكن  مما  مميزة  كورونا  مكانة  تبوإ  من  في مصاف تا 

الجيد   التدبير  في  النجاح  من  الجميع  بشهادة  تمكنت  التي  القليلة  الدول 

من   املشاورات  فتح  وتم  السلبية،  وانعكاساتها  انتشارها  من  والحد  للجائحة 

يوم   السياسية  2020يوليوز    8جديد  األحزاب  مختلف  وافت  حيث  ة ار وز ، 
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ومالحظاتمب  يةالداخل املرتبطة    ا هقترحاتها  والتعديالت  باإلصالحات  املتعلقة 

االنتخابية،   من     بالقوانين  سلسلة  عقدت  الداخلية  وزارة  أن  وأضاف 

اللقاءات مع زعماء األحزاب السياسية وقامت بدور الوساطة والتوفيق بين 

التقريب على  والعمل  واقتراحاتها  السياسية  الهيئات  ا  ها ينب   آراء  إلمكان  قدر 

الت إلى  الكبير  بالنظر  والتضارب  من  باين  مكن  مما  بعضها،  على  الذي طغى 

 التوافق على عدد من االقتراحات. 

اللجنة          أنظار  التنظيمي املعروض على  إلى أن هذا املشروع قانون  وأشار 

اآلراء   أغلب  االعتبار  بعين  يأخذ  بناء،  ونقاش  هادف  حوار  ثمرة  يعد 

 السياسيين. ا من طرف الفرقاء نهع  برت املعحا را واالقت 

وأفاد أن االنتخابات املقبلة تأتي في سياق يتميز بتجند بالدنا ملواجهة وباء       

وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة لإلمكانيات املادية والبشرية    19 كوفيد  

آثارها،  أاملتاحة ملوجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد   التخفيف من  ا كمو 

 لترابية. ضية وحدتنا التي تعرفها قورات التطبا  يتميز

بالدنا    اعتمدته  الذي  الجيد  التدبير  أن  أوضح  كورونا  جائحة  فبخصوص 

ملستوى الدولي التي توصلت بالدفعات األولى من اجعلها في طليعة الدول على  
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و  الرعاية    بدأتاللقاح،  املواطنين تحت  لتلقيح  برنامج وطني واسع  تنفيذ  في 

 هللا.السادس نصره امللك محمد  لجاللةب اصاحمية لسا ال

فقد   ا أم  الوطنية،  قضيتنا  تعرفها  التي  األخيرة  للتطورات  بالنسبة 

بالحكمة  القيادة الحكيمة لجاللة امللك أعزه هللا تشبته  أثبت املغرب تحت 

بكل  سعت  حيث  املنطقة،  استقرار  في  للحفاظ  النفس  وضبط  والرزانة 

يها مجموعة  التي تسببت فحالة التوتر  نهاء  ة إلتاحة املسيما الوسائل الديبلو 

عبر  والبضائع  األشخاص  تنقل  حرية  عرقلة  خالل  من  االنفصاليين،  من 

معبر الكركرات ، مضيفا أن املوقف املغربي الحكيم جعل دول العالم تشيد 

بمدينتي   قنصليات  تفتح  الصديقة  الدول  من  العديد  وجعل  بالدنا  وتدعم 

وا املتأسها  ر ى  علو لية،  اخلدالعيون  االمريكيةالواليات  اعترفت    حدة  التي 

 بمغربية الصحراء. 

رقم              التنظيمي  القانون  بمشروع  يتعلق  فيما  يقض ي    07.21و  الذي 

رقم   التنظيمي  القانون  أن    29.11بتغيير  أوضح  السياسية،  باألحزاب  املتعلق 

تشريعي ساس الاأل ضع في و  ثلتم املشروع يهذا  التعديل  األبرز الذي ينص عليه 

التالالز  لتفعيل  هللا  م  نصره  السادس  محمد  امللك  لجاللة  السامية  وجيهات  
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بقصد    ،وأيده لألحزاب،  املمنوح  العمومي  الدعم  مبلغ  من  الرفع  إلى  الداعية 

من  الرفع  في  يساهم  بما  عملها،  أساليب   تجديد  على  وتحفيزها  مواكبتها، 

ج ومن  الحزبي  األداء  و يعا التشر ة  ودمستوى  العمومية،السياس ت  مع   ات 

في مجاالت تخصيص جز التي توظفها  الكفاءات  لفائدة  العمومي  الدعم  ء من 

 التفكير والتحليل واالبتكار. 

األحزاب   لفائدة  العمومي  التمويل  مصادر  توسيع  مع  وباملوازاة 

السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه األحزاب على مستوى  

أأبر   ي،الوطنب  راالت الج ز  املقتضيات  عن  إلى  ترمي  قواعد  ديدة  قلنة وضبط 

الدولة، تمنحه  الذي  املالي  الدعم  من  األحزاب  ربط هذه   استفادة  من خالل 

الحزب   تغطية  بضرورة  املحلية لاالستفادة  االنتخابية  الدوائر  عدد  ثلث 

األقل، على  النواب  مجلس  أعضاء  بانتخاب  ت  الخاصة  أن  هذه شريطة  كون 

ع   زعةمو   وائردلا األقل  أربعلى  ثالثة  أخرى لى  جهة  ومن  اململكة،  جهات  اع 

لنصف عدد الدوائر االنتخابية الجهوية على األقل الخاصة  بانتخاب أعضاء 

 املجلس املذكور. 
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تحسين   من  السياسية  األحزاب  تمكين  وبهدف  املنظور،  نفس  وفي 

ااملالية الذاتية، أوضح أنه تم التنص  ا موارده الهبات لغ  مب  ع منفر ليص على 

والتبرعا والوص  أن ايا  سياس ي  حزب  لكل  يمكن  التي  والعينية  النقدية  ت 

ألف درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، وإدراج    500ألف إلى  300يتلقاها من  

يجيز  كما  املالية.  موارده  للحزب ضمن  اململوكة  العقارات  استغالل  عائدات 

شركة   تأسيس  إمكانية  حزب  انشطأللو للتواصل  لكل  أن   ،ميةلرق ة    شريط 

يكون رأسمالها مملوكا كليا له، من أجل استثمارها في أنشطته والحصول على  

 عائدات مالية من خدماتها. 

ولتمكين األحزاب السياسية من تجاوز بعض اإلشكاليات التي تعترضها  

د عند تقديم حساباتها أمام املجلس األعلى للحسابات من أجل تدقيقها، أور 

اتها السنوية، وإثبات  فية مسك حسابإلى تبسيط كيمي  تر   جديدة  تمقتضيا 

القوانين  في  عليها  املنصوص  املثبتة  واملستندات  الوثائق  بكل  نفقاتها  صرف 

 . واألنظمة الجاري بها العمل
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 السيد الرئيس املحترم؛

 والسادة الوزراء املحترمون؛السيدات 

 ن؛ن املحترمو السيدات والسادة املستشارو 
 

تنظيمي فرصة أجمع شروع قانون  ضامين هذا املة ماقش ت منلكشلقد  

التنظيمية   القوانين  كافة  أن  املستشارون  والسادة  السيدات  خاللها  من 

الخيار  تعزيز  في  نوعية  نقلة  تشكل  املقبلة  اإلنتخابية  لإلستحقاقات  املؤطرة 

امللك   الجاللة  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  ببالدنا  محمد الديمقراطي 

بتفش ي  ضرين السياقاوأيده، مستح  ه هللانصر   سد ا الس املرتبطة  الوطنية  ت 

كوفيد   من    19وباء  للحد  العمومية  السلطات  قبل  من  املبذولة  واملجهودات 

قضية  همت  التي  الدولية  التطورات  أخرى  جهة  ومن  الوباء،  هذا  انتشار 

ا هذا  في  الدبلوماسية  بالنجاحات  نوهوا  حيث  الترابية،  كالوحدة    امإلطار، 

اثمنو  التشاركملقا  التي ميزتاربة  القانونية املؤطرة   ية  الترسانة  مراحل إعداد 

 لإلنتخابات. 

في   السياسية  األحزاب  وقيمة  أهمية  على  أكدوا  باملوضوع  وعالقة 

في  أساسا  املتمثلة  الدستورية  لألدوار  اعتبارا  ببالدنا  الديمقراطية  التجربة 
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واملواطنين،   املواطنات  أتأطير  ال  وابرز حيث  حقيقية  قر يمد  أن  بدون اطية 

 وية وفاعلة في املجتمع. أحزاب ق 

كما تمت اإلشارة للتعديل األبرز الذي ينص عليه هذا املشروع واملتمثل  

في وضع األساس التشريعي الالزم لتفعيل التوجيهات امللكية السامية الداعية 

بغي  لألحزاب  املمنوح  العمومي  الدعم  مبلغ  الرفع من  مواكبإلى  وتحفتهة    هايز ا 

أسا ع تجديد  بم لى  عملها  الحزبي،  ليب  األداء  مستوى  من  الرفع  في  يساهم  ا 

املقتضيات   عن  فضال  هذا  العمومية،  والسياسات  التشريعات  جودة  ومن 

الجديدة الهادفة إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة األحزاب من الدعم املالي  

امللزمة   اآلليات  وكذا  الدولة،  تمنحه  ذكورا بالشا  إلدماج ة  واملحفز الذي  ب 

باإلضافةوإنا  الذاتية    ثا،  املالية  املوارد  وتحسين  وتطوير  الجالية،  أفراد  إلى 

والتبرعات   والوصايا  الهيآت  مبلغ  من  الرفع  خالل  من  السياسية  لألحزاب 

وعائدات   الحزب،  باسم  للمنتخبين  املالية  واملساهمات  والعينية،  النقدية 

املم العقارات  وع استغالل  الائلوكة  الج   اتابحس دات  ارية، البنكية 

بعد  واإلمك الرقمية  واألنشطة  التواصل  شركات  تتيحها  أن  يمكن  التي  انيات 

 تأسيسها. 
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الجديدة  املقتضيات  هذه  أن  املتدخلين  جل  أبرز  ذاته،  السياق  وفي 

لألحزاب   واملادي  القانوني  للتمكين  آلية  تشكل  املشروع  هذا  في  الواردة 

لإلضطال  بمها السياسية  حيثمهع  ضر ا  متت  ا،  إلى  اللدعوة  تنويع  عرض ورة 

لحد من واالسياس ي لألحزاب لحث املواطنين لإلنخراط في العملية السياسية  

لتدبير  والجهوية  املحلية  النخب  تأهيل  أخرى  جهة  ومن  العزوف،  ظاهرة 

الطريق   تعبيد  عبر  الجديد  التنموي  النموذج  نحو  والتطلع  العام  الشأن 

 ة. ليات السياسيهيآت والتمثيا الهبتزخر  يلتاءات اللطاقات والكف 

النقابات   تمكين  مسألة  أثيرت  املمنوح   منكما  املالي  الدعم  نفس 

ملمثلي   اإلنتخابية  املنظومة  وتحسين  تطوير  بهدف  السياسية  لألحزاب 

 املأجورين أسوة بما حظيت به الجماعات املحلية. 

 السيد الرئيس املحترم؛

 ترمون؛حراء املالسيدات والسادة الوز 

 ؛ستشارون املحترمون سيدات والسادة امللا

في مستهل جوابه، نوه السيد الوزير بروح النقاش الجاد والفعال الذي  

املكونات،   اإليجابي ملختلف  والتعاطي  السياسية  املشاورات  مراحل  كافة  ميز 

كان هاجسها األسمى هو تطوير وتجويد إذا  وأحزاب سياسية    آتهيحكومة،  
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اعتبارها رافعة أساسية  ة املقبلة بخابات العامة لإلنتؤطر امل  ونيةانلقالترسانة ا

الديمقراطية   للتجربة  التراكمي  البناء  وترسيخ  تعزيز  نوه  بفي  حيث  بالدنا، 

بالدور الذي تلعبه األحزاب السياسية في تأطير املجتمع، مشيرا إلى أن الدعم  

 ألدوار أداء ا  من  ينها لتمك ة  مي املالي املقدم لها يأتي تجسيدا للرغبة امللكية السا 

 ة بها. نوط امل

هذا   في  الواردة  القانونية  للمقتضيات  أشار  اإلطار،  هذا  شروع  موفي 

اآلليات   وكذا  صرفه،  وأوجه  العمومي،  بالدعم  املرتبطة  التنظيمي  قانون 

امللزمة للهيآت السياسية من أجل إدماج الشباب ذكورا وإناثا، وأفراد الجالية  

كير والتحليل  مجاالت التفلكفاءات في  توظيف او نواب،  الس  مجل  في انتخابات 

واإلبتكار ومختلف اإلمكانيات املتاحة لتحسين املوارد املالية الذاتية لألحزاب 

الجارية،  البنكية  الحسابات  اململوكة،  العقارات  عائدات  الهيآت،  رفع  من 

ا بعد  الرقمية  واألنشطة  التواصل  شركات  توفرها  التي  ،  يسلتأسالعائدات 

املوااواآللي لعملية  ت  النفقاتكبة  عند    صرف  لها  املمنوحة  والتسهيالت 

 تقديم حساباتها أمام املجلس األعلى للحسابات. 
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أخرى، جهة  املؤسسات    ومن  صرح  وتوطيد  بناء  مسيرة  أن  أكد 

اإلنتخابية   بالعملية  املعنية  األطراف  لكافة  ثابتا  خيارا  أضحى  الديمقراطية 

صالحية  املشاريع اإل قة حول كافة  صر الثنعلى ع  يةبنية موفق منهجية توافق

الرشيدة  القيادة  تحت  وازدهارها  واستقرارها  ببالدنا  للرقي  الصلة  ذات 

 لصاحب الجاللة امللك محمد السادس نصره هللا وأيده. 

 

 السيد الرئيس املحترم؛

 ترمون؛راء املحالسيدات والسادة الوز 

 ؛السيدات والسادة املستشارون املحترمون 

 

تقلح  االوإعم  التعديل  البرملانية  واملجموع لفرق  ادمت  ق  هذا ات  على 

 : رها وفق ما يليسب مصدح تعديالت توزعت ثمانمجموعه بما املشروع 

 تعديالت؛  6فريق العدالة والتنمية  -

 .جمموعة الكونفدرالية الدميقراطية للشغل تعديلني -
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والت        التعديالت  في  للبت  املخصص  االجتماع  على  وفي  مواد صويت 

  ت ق صاد،  2021مارس    11بتاريخ    عقداملن  تنظيميالقانون  ال  مشروع

على بتغيير    07.21رقم    لتنظيمياون  قان  مشروع  مواد  اللجنة  يقض ي 

السحز أل با املتعلق    29.11لقانون  ا قانون ،  ياسيةاب  املشروع  وعلى 

 . باإلجماع بدون تعديلبرمته التنظيمي 
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 وزير الداخلية  لسيــد عـــــرض ا 
 



 07.21رقم تنظيمي ر حول مشروع قانون تقري  –نيات األساسية والب  والجماعات الترابية لجنة الداخلية -تشارين مجلس المس –البرلمان 

18 

  

 المملكة المغربية

 وزارة الداخلية
 

 

 

 

 

يقضي    2107.تنظيمي رقم ال قانون ال مشروع  

  29.11بتغيري القانون التنظيمي رقم 

أمام جلنة    يةاملتعلق باألحزاب السياس

يات  بية والبن الداخلية واجلماعات الرتا 

 ة ـــــ ي ــــ اس ـ ـ ـ ـ ــــــــــ س األ 

 مبجلس املستشارين 

 2021 ارس م   9
********************** 
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 اللجنة   يه ل ع   ووافقت أحيل  انون كما  ق مشروع ال 
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نون  التعديالت املقرتحة على مشروع القا 
 التنظيمي 

 

 
 



  29.11انون التنظيمي رقم ير وتتميم القيقض ي بتغي  07.21رقم  يتنظيملقانون ال ا عت فريق العدالة والتنمية على مشرو يل عدت

 بالحزاب السياسية يتعلق 

رقم  

 التعديل 

رقم  

 املادة 

 التعليل  التعديل   املادة االصلية 

1.  31 

 

 

 تشتمل املوارد املالية للحزب على :  

 ء؛عضاواجبات انخراط األ  −

 ؛ بز حباسم ال  لمنتخبيناملساهمات املالية ل −

النقديةالهبات   − والتبرعات  على    والوصايا  العينية  ال  أ أو 

واحدة   لكل  اإلجمالية   القيمة  أو  اإلجمالي  املبلغ  يتعدى 

 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع؛ 600.000منها 

 عائدات استغالل العقارات .......؛ −

ا  − باألنشطة  املرتبطة  والثقافية  تماالجالعائدات  عية 

 للحزب؛  

است − اا مثعائدات  أموال  تصدر  التي  املقاوالت  في  ر  لحزب 

وفي بإسمه،  الناطقة  والطباعة  ال مقاو   الصحف  النشر  ت 

 العاملة لحسابه؛  

 ارد املالية للحزب على :  تشتمل املو 

 عضاء؛واجبات انخراط األ  −

 ؛ باسم الحزب لمنتخبيناملساهمات املالية ل −

على   − العينية  أو  النقدية  والتبرعات  والوصايا  ال  أ الهبات 

املبلغ واحدة    يتعدى  لكل  اإلجمالية   القيمة  أو  اإلجمالي 

 ؛رعبلكل مت درهم في السنة بالنسبة 600.000ا منه

 لعقارات .......؛استغالل ا عائدات −

والثقافية   − االجتماعية  باألنشطة  املرتبطة  العائدات 

 للحزب؛  

تصدر   − التي  املقاوالت  في  الحزب  أموال  استثمار  عائدات 

ب الناطقة  مقاو االصحف  وفي  والطباعة  ال سمه،  النشر  ت 

لحسابه االجتماعات  املقاوالت  و   العاملة  تدبر  التي 

 

 

من   املزيد  أجل  من 

على   املحافظة 

ال  حزاب خصوصيات 

وترشيد  السياسية 

نق إضامواردها  ة فترح 

عناملوارد    الناتجة 

استثمار أموال الحزب في  

تدبر  التي  املقاوالت 

واملؤتمرات   االجتماعات 

 لحسابه.
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 املادة 

 التعليل  التعديل   املادة االصلية 

 عائدات الحساب البنكي الجاري للحزب؛  −

الدعم الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف   −

السياسية،   االحزاب  القانون    مكاألحطبقا  تدبير  هذا 

 التنظيمي؛ 

امل − في  حزاب  لأل   صص خالدعم  املساهمة  برسم  السياسية 

ف االنتخابية  حمالتها  العامة  تمويل  االنتخابات  إطار  ي 

 .الجماعية والجهوية والتشريعية

−  ...................................................................................... 

بالجريدة اإل   .........................................................تتم عملية   عفاءات 

 . الرسمية

ولألنشطة  للتواصل  شركة  يؤسس  أن  سياس ي  حزب  لكل  يجوز 

 الرقمية، شريطة أن يكون ........................................... من خدماتها.

ا البرامج  من  تستفيد  أن  السياسية  لالحزاب  لتكوينية  يمكن 

 ..................... 

 تغيير(  ال )الباقي

  ؛لحسابه واملؤتمرات

 كي الجاري للحزب؛ لحساب البنعائدات ا −

الثقافي   − أو  الفني  أو  الفكري  اإلنتاج  عائدات 

 املسجل باسم الحزب؛ 

الدعم الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف   −

السياسية،   االحزاب  ألحكامطب تدبير  القانون    قا  هذا 

 التنظيمي؛ 

املخصص − املساهمةلأل   الدعم  برسم  السياسية  في    حزاب 

العامة    االنتخابيةحمالتها  ل  يتمو  االنتخابات  إطار  في 

 .الجماعية والجهوية والتشريعية

والرسوم   الضرائب  من  اإلعفاءات  املالية  قانون  يحدد 

 املطبقة على الحزاب السياسية. 

 

 )الباقي ال تغيير( 

 

 

 

املجال   فتح  أيضا  ونقترح 

الحزاب  إعفاء  إلمكانية 

الضريبة  من  السياسية 

الق املضافةعلى  من    يمة 

على   التنصيص  خلل 

في الحقا  قانون   ذلك 

 املالية.
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 املادة 

 التعليل  التعديل   املادة االصلية 

2.  32 
صفة قانونية، املشاركة  املؤسسة ب  السياسية ب  اة لألحز تمنح الدول

العامة التشريعية، والتي غطت على األقل ثلث عدد  في االنتخابات 

مجلس  أعضاء  بانتخاب  الخاصة  املحلية  االنتخابية  الدوائر 

كون هذه الدوائر موزعة على األقل على ثالثة النواب، شريطة أن ت

النص   ى األقل( جهات اململكة، وغطت عل4/3باع )أر  دوائر  ف عدد 

املذكور،  االن املجلس  أعضاء  بانتخاب  الخاصة  الجهوية  تخابية 

 دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيـرها. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

إضافي   سنوي  دعم  املشار  يصرف  السياسية  األحزاب  إليها  لفائدة 

لال عأ يخصص  املص ه  والدراسات تغطية  املهام  على  املترتبة  اريف 

بهدف   املؤهلة  الكفاءات  طرف  من  لفائدتها  تنجز  التي  واألبحاث 

بالعمل   املرتبطة  املجاالت  في  واالبتكار  والتحليل  التفكير  تطوير 

 الحزبي والسياس ي. 

 )الباقي ال تغيير فيه( 

شاركة  نية، املنو ابصفة ق  الدولة لألحزاب السياسية املؤسسةتمنح  

العامة التشريعية، والتي غطت على األقل ثلث عدد في ا النتخابات 

مجلس  أعضاء  بانتخاب  الخاصة  املحلية  االنتخابية  الدوائر 

األقل على ثالثة النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة على  

طت على األقل نصف عدد الدوائر  ( جهات اململكة، وغ 4/3أرباع )

اا  ةنتخابياال  بانتلجهوية  املذكور،  لخاصة  املجلس  أعضاء  خاب 

تدبيـرها. مصاريف  تغطية  في  للمساهمة  سنويا   دعما 

……………………………………………………………………………………….......... 

……………………………………………………………………………………………….. 

السياسي األحزاب  لفائدة  إضافي  سنوي  دعم  إليها  يصرف  املشار  ة 

لتغطي يخصص  املصاأعاله  املهاملترتب  يفر ة  على  والدراسات ة  ام 

املؤهلة   الكفاءات  طرف  من  لفائدتها  تنجز  التي  التي واألبحاث 

ظرفية أو  منتظمة  بكيفية  الحزب  مجاالت  سيوظفها   في 
تطوير واالبتكا   بهدف  والتحليل  املرتبطة التفكير  املجاالت  في  ر 

 ي. بالعمل الحزبي والسياس  

 )الباقي ال تغيير فيه( 

 بلألحزا  السماح

بتشغيل   لسياسيةا

بصفة  الك فاءات 

باملهام منتظمة   للقيام 

والبحاث  والدراسات 

بالدوار   للرتقاء  املطلوبة 

 املخولة لها دستوريا.

املادة   34  .3 في  إليه  املشار  الدعم  على  هذا    32علوة  املادة  القانون  من  في  إليه  املشار  الدعم  على  القانون    32علوة  هذا  من 
االنتخابات   دعم  نقترح 

جانب   الى  املهنية 
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 املادة 

 التعليل  التعديل   املادة االصلية 

الحم  تمويل  في  الدولة  تساهم  التي  التنظيمي،  االنتخابية  لت 

اال  بها  اتقوم  امل سيل حزاب  ا اسية  في  العامة   شاركة  النتخابات 

 الجماعية والجهورية والتشريعية .

االنتخا الحملت  تمويل  في  الدولة  تساهم  التي  التنظيمي،  بية 

املشاركة   السياسية  االحزاب  بها  العامة   تقوم  االنتخابات  في 

 .  ةواملهني يةوالتشريعة  يوالجهور الجماعية  

الجماعية   االنتخابات 

 . والجهوية والتشريعية

 

  35املادة  35  .4

عله بقرار    34يحدد املبلغ الكلي للمساهمة املشار إليها في املادة   

ال  من  باقتراح  الحكومة  رئيس  املكلفة  يصدره  الحكومية  سلطة 

بالحكومية  ا  ةوالسلط   بالداخلية والسلطة املكلفة  لعدل 

انتخابات عامة جماعية  كل  بمناسبة  باملالية  املكلفة  الحكومية 

 .أو جهوية أو تشريعية

  35املادة 

عله بقرار    34  يحدد املبلغ الكلي للمساهمة املشار إليها في املادة 

من  باقتراح  الحكومة  رئيس  املكلفة    يصدره  الحكومية  السلطة 

وال بالداخ الحكوملط سلية  املكلفة ة  والسلطة   ية  بالعدل 

انتخابات عامة جماعية  كل  بمناسبة  باملالية  املكلفة  الحكومية 

 .أو مهنيةأو جهوية أو تشريعية 

  34للملءمة مع املادة 

بلغ مالي لفائدة حزب سياس ي تساوي أو  يجب أن يتم كل تسديد مل 40  .5

 دي.ريبأو شيك درهم بواسطة شيك بنكي  10.000ته تفوق قيم

كل  يجب   يتم  أو  أن  يساوي  سياس ي  حزب  لفائدة  لنفقة  إنجاز 

 درهم بواسطة شيك.  10.000يفوق مبلغها 

يجب أن يتم كل تسديد ملبلغ مالي لفائدة حزب سياس ي تساوي أو  

أو   بواسطة شيك بنكي أو شيك بريديدرهم    10000تفوق قيمته  

 . تحويل بنكي

لفائد لنفقة  إنجاز  كل  يتم  أن  سيجب  حزب  يساوي  اس  ية  أو  ي 

 .او تحويل بنكيدرهم بواسطة شيك 10000لغها يفوق مب 

اعتماد   إمكانية  فتح 

كوسيلة  البنكي  التحويل 

املالية  املبالغ  لتسديد 

تفوق   درهم    10000التي 

الحزاب  لفائدة 

 السياسية.
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رقم  

 التعديل 

رقم  

 املادة 

 التعليل  التعديل   املادة االصلية 

ه إليه  املشار    ......... ....... من الدستور،    147طبقا لحكام الفصل   44  .6

 ه.ل عأ  32دة في املا

 ................................ الحسابات. ه الغاية .لهذ..

الوثائق  دعم  يتم   بكل  السياسية  الحزاب  نفقات  صرف  إثبات 

والنظمة  القوانين  في  عليها  املنصوص  املثبتة  واملستندات 

 اري بها العمل. الج

 

ه إليه  املشار    ................ ستور،  من الد  147طبقا لحكام الفصل  

 أعله. 32ملادة ا ي ف

 لهذه الغاية ................................. الحسابات. ..

الوثائق    دعم  يتم بكل  السياسية  الحزاب  نفقات  صرف  إثبات 

القوانين في  عليها  املنصوص  املثبتة  والنظمة   واملستندات 

 الجاري بها العمل. 

تو  الغاية،  السياسية  ولهذه  الحزاب  جه 

في  باالى للحسللمجلس الع   مارس من كل  31ت 

بمستندات   مرفقا  جردا  تقدير  أبعد  على  سنة 

السنة   برسم  املنجزة  النفقات  صرف  إثبات 

املتعلقة   الوثائق  وبجميع  املنصرمة،  املالية 

 .أعله لولىبالحسابات املشار إليها في الفقرة ا

الحزاب  توفر  لعدم  نظرا 

املوارد    السياسية على 

خا الكافية  صة البشرية 

اململاعلى   جالي ستوى 

املالي  والكف التدبير  في  اءة 

أنفاق  عنه  ينتج  مما 

االنتخابات   في  الموال 

يطالب   ذلك  وبعد 

 املجلس العلى بإرجاعها.
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 تعــديالت 
  07.21لدميقراطية للشغل حول مشروع قانون تنظيمي رقم جمموعة الكونفدرالية ا 

 اب السياسية املتعلق باألحز   29.11  يمي رقم يقضي بتغيري القانون التنظ 
 
 

 

 

 

 المملــــكة المــــغربية
 ــــــان البرلمـــــــــ

 ن ــشاريتمجلـــــــس المس
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 التعديل االول

 املادة الصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
مشاركة  تعزيز  إىل  يرمي  تعديل 
عن  السياسية  احلياة  يف  النساء 

الس األحزاب  تشجيع  ياسية  طريق 
إطار  يف  نسائية  ترشيح كفاءات 

 املناصفة. السعي حنو  
 
 
 
 
 
. 
 

ال  -.32»المادة   السياسية ولد تمنح  لألحزاب    ة 

االنتخابات  في  المشاركة  قانونية،  بصفة  المؤسسة 

العامة التشريعية، والتي غطت على األقل ثلث عدد  

أعضاء   بانتخاب  الخاصة  المحلية  االنتخابية  الدوائر 

شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة  مجلس النواب، 

المملك3/ 4ى ثالثة أرباع )على األقل عل ة، ( جهات 

ال عل  وغطت  عدد  نصف  األقل  االنتخابية  ى  دوائر 

الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور، 

 دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيـرها. 

إليه  المشار  الدعم  من  لالستفادة  أيضا  يشترط 

 الفقرة األولى أعاله ما يلي: في 

 ؛ .................................................. .1

2. ................. ................................ 

يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة األحزاب السياسية المشار   -  3

  20اليها أعاله و التي قدمت مرشحات نساء وكيالت لما اليقل عن  

 . وائح الترشيح في االنتخابات العامة التشريعيةمن ل %

 

لألح  -.32»المادة   الدولة  الستمنح  ية اسيزاب 

قا بصفة  االنتخابات المؤسسة  في  المشاركة  نونية، 

العامة التشريعية، والتي غطت على األقل ثلث عدد 

الدوائر االنتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء  

هذ  تكون  أن  شريطة  النواب،  الدوائر  مجلس  ه 

( جهات  3/ 4موزعة على األقل على ثالثة أرباع )

األق  على  وغطت  عالمملكة،  نصف  الدوائر د  د ل 

أعضاء    االنتخابية بانتخاب  الخاصة  الجهوية 

المجلس المذكور، دعما سنويا للمساهمة في تغطية  

 مصاريف تدبيـرها.

إليه   المشار  الدعم  من  لالستفادة  أيضا  يشترط 

 اله ما يلي: في الفقرة األولى أع

 ؛  ........................................ .1

2.  ........................ ............... 
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 التعديل الثاني 

 املادة الصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 

لتشجيع األحزاب السياسية على اإلندماج   

. 

 
 
 
 . 
 

 

 

 

 

السياسية   -.32»المادة   لألحزاب  الدولة    تمنح 

االنتخابا في  المشاركة  قانونية،  بصفة  ت  المؤسسة 

ع غطت  والتي  التشريعية،  األقالعامة  عدد لث  للى  ث 

اال أعضاء  الدوائر  بانتخاب  الخاصة  المحلية  نتخابية 

مجلس النواب، شريطة أن تكون هذه الدوائر موزعة  

 ( أرباع  ثالثة  على  األقل  المملكة، 3/ 4على  جهات   )

ال عدد  نصف  األقل  على  االنتخابية  وغطت  دوائر 

أعضا بانتخاب  الخاصة  المذكور، الجهوية  المجلس  ء 

 رها. غطية مصاريف تدبيـتي فمساهمة دعما سنويا لل

 .......................................... 

..........................................   

يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة األحزاب السياسية  

أعال إليها  المصاريف المشار  لتغطية  يخصص  ه 

و المهام  على  تنجز المترتبة  التي  واألبحاث  الدراسات 

م لفا المؤهلرط  نئدتها  الكفاءات  تطوير  ف  بهدف  ة 

المرتبطة   المجاالت  في  واالبتكار  والتحليل  التفكير 

 بالعمل الحزبي والسياسي. 

قررت  التي  لألحزاب  استثنائي  دعم  يصرف 

 جي اإلندماج بمناسبة مؤتمرها اإلندما

أعال إليها  المشار  السياسية  األحزاب  أيضا،  تستفيد  ه 

 ............. ....، .....مرة واحدة كل أربع سنوات 

 باقي ال تغيير فيه( )ال

المؤسسة   -.32المادة  » السياسية  لألحزاب  الدولة  تمنح 

التشريعية،   العامة  االنتخابات  في  المشاركة  قانونية،  بصفة 

عدد   ثلث  األقل  على  غطت  المحلية اوالتي  االنتخابية  لدوائر 

ذه  اء مجلس النواب، شريطة أن تكون هالخاصة بانتخاب أعض

ع  ئراالدو األقل  على  )موزعة  أرباع  ثالثة  جهات 3/ 4لى   )

االنتخابية   الدوائر  عدد  نصف  األقل  على  وغطت  المملكة، 

دعما  المذكور،  المجلس  أعضاء  بانتخاب  الخاصة  الجهوية 

 اريف تدبيـرها. صسنويا للمساهمة في تغطية م 

............................. ............. 

..........................................   

السياسية  ي األحزاب  لفائدة  إضافي  سنوي  دعم  صرف 

المشار إليها أعاله يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على  

طرف  من  لفائدتها  تنجز  التي  واألبحاث  والدراسات  المهام 

بتكار في ءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل واال االكف

 والسياسي. ي بمل الحزالمجاالت المرتبطة بالع

دعم قررت   يصرف  التي  لألحزاب  استثنائي 

 اإلندماج بمناسبة مؤتمرها اإلندماجي 

أعاله  إليها  المشار  السياسية  األحزاب  تستفيد 

سنوات،  أربع  كل  واحدة  مرة  أيضا، 

................ ...... 

 )الباقي ال تغيير فيه( 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ى التعديالت ومواد  عل  ويت جدول التص 
 مشروع القانون التنظيمي 

 

 
 



   المغربية    ملكة الم                                
لمان                                         البر

   مجلس المستشارين                          
ابية والبنيات األساسية لجنة الداخ  لية والجماعات البر  

 

 
 

     املتعلق باألحزاب السياسية  .1129ن التنظيمي رقم  نوايقضي بتغيري وتتميم الق07.21لتنظيمي رقمالتصويت على التعديالت ومواد مشروع القانون ا  جدول

 ********* 

املادة   التصويت على نتيجة   نتيجة التصويت على التعديل       موقف  

أصحاب    
تعديل ال   

موقف  
 احلكومة 

دة املا  مقدم التعديل   

متنعون امل  ون املعارض  املمتنعون  املوافقون  املعارضون    املوافقون  

مقبول  غري السحب - - - االمجاع : فريق العدالة والتنميةتعديال* ورد بشأنها    املادة األوىل 

31املادة  ميةالتعديل الثاني لفريق العدالة والتن غري مقبول السحب - - -   

 

 

 االمجاع

ن:*ورد بشأنها تعديال غري مقبول السحب - - -  

تنمية*تعديل فريق العدالة وال  

32املادة   

غلطية للشقراعة الكونفدرالية الدميوتعديل جمم* غري مقبول السحب - --   

غلطية للش*تعديل جمموعة الكونفدرالية الدميقرا غري مقبول السحب -- -   



 07.21رقم تنظيمي ر حول مشروع قانون تقري  –نيات األساسية والب  والجماعات الترابية لجنة الداخلية -تشارين مجلس المس –البرلمان 

45 

  

     
 

نتيجة التصويت على التعديل     نتيجة التصويت على املادة   موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

عديل مقدم الت   املادة  

ن املوافقو  املعارضون  املمتنعون  ضون ملعار ا  املمتنعون    املوافقون  

لعدالة والتنميةورد بشأنها تعديل فريق ا غري مقبول  السحب  -- - - -  34 

نها تعديل فريق العدالة والتنميةرد بشأو غري مقبول  السحب  --  - - --   35 

تعديل فريق العدالة والتنميةورد بشأنها  غري مقبول  السحب  - - - - - -  40 

تعديل أيبشأنها  يرد مل االمجاع   42 

تعديل أيبشأنها  مل يرد االمجاع   43 

اع  االمج  حب الس  - - -  قبول غري م    44 ورد بشأنها تعديل فريق العدالة والتنمية 

تعديل أيمل يرد بشأنها  االمجاع   45 

تعديل أيمل يرد بشأنها  االمجاع   66 

شروعالفريدة كما وردت يف امل ادةامل االمجاع   
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 59.11ميم القانون التنظيمي رقم يقضي بتغيري وتت07.21لتنظيمي رقمويت مشروع القانون اصتال

 برمته حزاب السياسيةلق باألاملتع

 عاإلمجا          

 

 



                                               

إثبات حضور السيدات                         ورق أ امللحق:  
 والسادة املستشارين 
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