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حيم بسم هللا الرحمان الر   
                                                                                    

 السيد الرئيس املحترم،

 ،ترمون املح والسادة الوزراءات سيدلا

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

 

عدته  أالتقرير الذي    نص ريشرفني أن أعرض على مجلسنا املوق            

ة بمناسبة دراستها  الترابية والبنيات االساسي  تة والجماعا داخلي لجنة ال

القانون   رقم  ملشروع  وتتميمي   04.21التنظيمي  بتغيير  ون  قانال  قض ي 

رقم  ا باملت  27.11لتنظيمي  مجلس )  النوابمجلس  علق  عليه  وافق  كما 

 النواب(. 

املنعقد بتاريخ    ا ه قانون في اجتماعالتدارست اللجنة مشروع هذا         

وبحضور  ة  سا برئ  ، 2021  مارس11و  9 اللجنة،  رئيس  أحمد شد  السيد 

   وزير الداخلية. لفتيتالوافي عبد  السيد 

أن له  ن خالمأكد    عرضا   الوزيرلسيد  اى  لقأ  جتماعال ا  هذافي بداية           

تاريخ   الستحقاقاتا في  ومهمة  حافلة  انتخابية  محطة  ستشكل  املقبلة 

الوطنية،   الديمقراطية  ال   سيرااملمارسة  نهج  الذي    رخيا على  الديمقراطي 
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الجاللة   أرس ى دعائمه صاحب  والذي  بكيفية ال رجعة فيه،  بالدنا  اعتمدته 

 . هللاصره س نساد امللك محمد ال

االجتماع     هذا  أن  س  يأتي  وأوضح  سيؤطر في  تشريعي  إطار  وضع  ياق 

املقبلة االنتخابية  مشاوراتالعمليات  تخللتها  لقاءات  عدة  عقدت  حيث   ، 

ئات السياسية، وفق مقاربة تشاركية مبنية على الحياد  يهال  فة مع مختلفمكث

 بناء. توافق إلى للوصول لتزم واملسؤولية املشتركة سعيا امل

هذابرز  أو   الحكوملسياقا  في  أن  كانت  ،  باب على    حريصةة  فتح 

، حيث تم 2020سنة  من  بداية    2021املشاورات املتصلة بالتحضير النتخابات  

إال  مع زعماء الهيئات السياسية،    ومةالحك   ات أولية بمقر رئاسةتماع عقد اج

كر أنه   جائحة  ظهور  تم  بعد  و ونا  املشاورات  الحكومة  توقيف  جهود  توجيه 

العمومية والفاعل إلىخر ال ين  والسلطات  كورونا    فيروسالنتشار  لتصدي  ا   ين 

الت القليلة  الدول  مصاف  في  مميزة  مكانة  تبوإ  من  بالدتا  مكن  تممما  كنت ي 

الن من  الجميع  للجائح بشهادة  الجيد  التدبير  في  انتشارها    ةجاح  من  والحد 

حيث    ،2020يوليوز    8يوم    من جديد  تح املشاورات فوانعكاساتها السلبية، وتم  

مخوا ال   لفتفت  وزارةسياسياألحزاب  ومالحظات  خلية  الدا  ة  باقتراحاتها 
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بالقوانينم املرتبطة  والتعديالت  باإلصالحات  أن اال   تعلقة  وأضاف  نتخابية، 

اللقوزارة   من  سلسلة  عقدت  السياسية  ءا الداخلية  األحزاب  زعماء  مع  ات 

مل  علوااحاتها وقامت بدور الوساطة والتوفيق بين آراء الهيئات السياسية واقتر 

ان بالنظر إلى التباين والتضارب الكبير الذي طغى  اإلمك قدر    قريب بينها على الت

 . فق على عدد من االقتراحاتلتواعلى بعضها، مما مكن من ا

املش      هذا  أن  إلى  أنظار  الع  و ر وأشار  على  املعروض  التنظيمي  قانون 

االعت بعين  يأخذ  بناء،  ونقاش  هادف  حوار  ثمرة  يعد  أاللجنة  لراء ا  غلببار 

 طرف الفرقاء السياسيين.  ها منبر عناملعقتراحات  واال

يتو  في سياق  تأتي  املقبلة  االنتخابات  أن  بالدنا  ميز  أفاد  ملواجهة  بتجند 

ذلك  ،  19كوفيد  ء  وبا  يتطلبه  متواصلة   نموما  املادية   تعبئة  لإلمكانيات 

والحد   وتطويقها  الجائحة  هذه  ملوجهة  املتاحة  الأوالبشرية    من  تخفيفو 

 .تعرفها قضية وحدتنا الترابية التي ورات التطا يتميز بثارها، كم آ

التدبير    أن  أوضح  كورونا  جائحة  اعتمدته  الج  فبخصوص  الذي  يد 

ى الدولي التي توصلت بالدفعات األولى و تسمل الها في طليعة الدول على  بالدنا جع
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عاية  ر الت  حتين  امج وطني واسع لتلقيح املواطنبرنت في تنفيذ  بدأمن اللقاح، و 

 محمد السادس نصره هللا. امللكاللة مية لصاحب الجا سال

ضيتنا الوطنية، فقد أثبت ها قبالنسبة للتطورات األخيرة التي تعرف  ا أم 

لة امللك أعزه هللا تشبته بالحكمة والرزانة  الجملغرب تحت القيادة الحكيمة ل ا

سعت   حيث  املنطقة،  استقرار  في  للحفاظ  النفس  اوضبط    ائل لوسبكل 

املتيبلوماسالد إلنه احية  حا ة  ال اء  تسببلة  التي  من   توتر  مجموعة  فيها 

حرية   عرقلة  خالل  من  مع  تنقلاالنفصاليين،  عبر  والبضائع  بر األشخاص 

املغربي الحكيم جعل دول العالم تشيد وتدعم    فقالكركرات ، مضيفا أن املو 

بمدبالدنا   قنصليات  تفتح  الصديقة  الدول  من  العديد  اينتوجعل  ن  لعيو ي 

رأسهو خلية،  والدا  الو على  اعترفت    الياتا  التي  االمريكية   مرة  ألول املتحدة 

 راء املغربية. لى كافة تراب الصحغربية عامل لكةبالسيادة الكاملة للم

م  بخصوص  الر شوأكد  قانون  رقم  وع  بتتميم    04.21تنظيمي  يقض ي 

طرح تصورا املتعلق بمجلس النواب أنه ي  27.11وتغيير القانون التنظيمي رقم  

االنتخابية  ب الدائرة  إلى  بالنسبة  ت  نيةالوطديال  إقرار التي  بقصدم  توقير    ها 
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نية  ا لى الوظيفة االنتخابية البرمل ولوج املرأة إ   فيلة بضمانالك  شريعيةت التالليا ا

 ثيلية النيابية. وإتاحة الفرصة للشباب ذكورا وإناثا لالضطالع باملهام التم

الوطنية االنتخابية    روع ينص على تعويض الدائرةولهذه الغاية أبرز أن املش    

امع    وية جه  بدوائر الوطنية  نتخاب اال ة  ئر للدا  حاليا املخصصة  ملقاعد  توزيع  ية 

الدو مقعدا(    90) الجهعلى  االنتخابية  بعين يو ائر  يأخذ  األول  معيارين  وفق  ة، 

للجهةععتبار  اال  القانونيين  السكان  الجهة    ،دد  تمثيلية  في  يتحدد  والثاني 

 اعتبارا ملكانها الدستورية.

التي تض التقانالوع  ر مش  ها منوتوقف عند الضوابط  ف ي تهدنظيمي والتون 

 بينها: الجديدة ومن وائر االنتخابية الجهويةر الدتأطي إلى

 رشيح موحدة على الصعيد الجهوي؛ئحة تال اعتماد  ❖

ترشيح على أسماء مترشحات ال يقل عددهن عن ثلثي   الئحة ئ  ملمول  ش ❖

 ملقاعد الوجب ملؤها في كل دائرة انتخابية؛ عدد ا

 ؛ نساءا للحصري  ترشيحة في كل الئحة ثانيوال ولىن األ يتتخصيص املرتب ❖

اللو  ❖ في  التسجيل  ااشتراط  إلحدى  االنتخابية  في االو   ت ا لجماعائح  قعة 

 النفوذ الترابي للجهة املعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية. 



 .2104 رقمالقانون التنظيمي تقرير حول مشروع  –بنيات األساسية لماعات الترابية والجنة الداخلية والج -رين مجلس المستشا –ن البرلما

10 

  

ضمان          إلى  السياس وسعيا  جاء  االلتزام  للمنتخبين  القانون ي  مشروع 

تجريالتنظيم بمقتض ى  نا ي  كل  تخلىد  ان  ئب  مدة  عنتدابخالل  إلى  ا  ه  النتماء 

السياس ي   تمكينالحزب  مع  باسمه،  ترشح  الذي   الذي  السياس ي  الحزب 

تحر  من  املعني  النائب  إليه  تقديم  ينتسب  طريق  عن  التجريد  مسطرة  يك 

مجلس    ملتمس رئيس  والشريفة  النوابإلى  املنصفة  للمنافسة  وتحقيقا   ،

  داد حساب بإع  ترشحكل الئحة أو كل ميل  شروع وكافية ألزم املوإلضفاء الشف

وف االنتخابات  تنظحملته  نص  بموجب  يحدد  نموذج  داخل  م يق  وإيداعه  ي 

 أجل محدد. 

قر  أ وتيسيرا ملهمة األحزاب السياسية بخصوص تشكيل لوائح مترشحيها       

الئحة  املشروع   املحدد  بصحة  األجل  انصرام  بعد  تبين  التي  إليداع  الترشيح 

أ مالترشيحات  أحد  مؤهل  يغ  ترشحيها ن  و نتخلال ر  القانون، اب  بحكم  يعاد 

راتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير املؤهل إلى ملااملترشحين املتواجدين في    ترتيب

 على. املراتب األ 
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الت    القانون  مشروع  أن  علنظوأفاد  نص  ر يمي  إدراج  مجلس ى  ئاسة 

غ  للتفر ، يالتناف من حاالتضألف نسمة 300الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها  

 سن الظروف.أح   في مجالها الرئيس لتدبير شؤون  فطر  الكامل من

 ،املحترم سيالسيد الرئ

 ،ترمون املح والسادة الوزراءات سيدلا

 السيدات والسادة املستشارون املحترمون، 

 

إطار النقاش العام أهمية هذا املشرع قانون   ثمنت املداخالت في    

ستعرفهالتنظيم التي  االنتخابية  لالستحقاقات  املؤطر  املي   ملكة، ا 

واعتز   تواستحضر  فخر  تزامن  بكل  مع  از  اشرة الع   ى الذكر دراسته 

ل   التاريخي  امللكي  أعلن  2011مارس    9للخطاب  خالله    الذي  جاللة  من 

بنفس   ،دستوري شامل اء تعديل، عن إجر نصره هللا محمد السادس امللك

و  متقدم  ديمقراطي  العديحقوقي  في  االختيار أكد  على  مقتضياته  من  د 

  ومرحبة من مختلف شرائح   ية إيجابوهو ما خلف ردود فعل  ،  طيمقراالدي

واالقتصاديةامل واالجتماعية  السياسية  واألطياف  الوطنية    جتمع  واملهنية 

محيطه  في    املغرب استثناء  ما جعل من م  جاللته  التي نوهت بحكمة وتبصر

 حتقانا اجتماعيا وسياسيا كبيرا. اإلقليمي الذي كان يشهد ا 
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يجابية التي تعرفها بالتطورات اإل   لسادة املستشارينت واوأشاد السيدا 

ب  ةيالقض وذلك  والتنموي  الدبلوماس ي  الصعيدين  على  فضل  الوطنية 

و الرشيدة  ال  الرؤية  لصاحب  السادس  جاللةاملستشرفة  حفظه    محمد 

اهللا   إلى  موقع  الساعية  وتعزيز  واالستقرار  األمن  على  اململكة  لحفاظ 

عادة ريادته  ما مكن املغرب من استم،  وأمنيا ديا  املغربية سياسيا واقتصا 

القار  بعدفي  االفريقية،  ضمن    ة  واشتغاله  املؤسس ي  حضنه  إلى  عودته 

االفر  االتحاد  كما  هياكل  املتدخلون   عتز ايقي،  صارات  نتبا   السادة 

بينهالديبلوماس ومن  املغربية  املتية  الواليات  اعتراف    ريكية االم  ةد حا 

، وذلك ءتأكيدي وازن ملغربية الصحرار  ا ر قك  بسيادة املغرب على صحرائه

ه القانونية والسياسية كي له قوتير رئاس ي للرئيس األم    ممرسو ن طريق  ع

عامة  و   ،ماسيةوالدبلو  قنصليات  فتح  مسلسل  شقيقة باستمرار  لدول 

األمريوصديقة   املتحدة  الواليات  قنصلية  فتح  أبرزها  كية  بالصحراء 

قنصل فتح  وآخرها  الداخلة،  بمدينة ملم  ية بمدينة  الشقيقة  األردن  كة 

وصر ال واضح  بشكل  يعكس  ما  وهو  الداعم    الدولي  املوقف  حيعيون، 
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اع  ملغربية الصحراء ويؤكد وجاهة ومصداقية املوقف املغربي إزاء هذا النز 

 .، ويعزز طرح اململكة لحله في إطار الحكم الذاتيلاإلقليمي املفتع

اإلشادة  ا كم للتلق  تمت  الوطنية  و بالحملة  امللك يح  جاللة  أعطى  التي 

يا وحرصه على جاللته شخص فو انطالقتها وهذا ما يدل على وق  هللا نصره

 . توفير اللقاح مجانا لشعبه الوفيإنجاح هذه العملية ب

هذا  و  إعداد  أن  املستشارين  والسادة  السيدات  تدخالت  أبرزت 

  يئات مع اله  وتشاركية  وفق مقاربة تشاورية  قانون التنظيمية تمالمشروع  

 . هادفثمر والنقاش البنية على الحوار املالسياسية م

إعادة النظر في مقتضيات   املستشارين على أنكد أحد السادة  أو هذا،       

و هذ املشروع  ككلاالنتخابي  املنظومةا  مناسبة  ،ة  لتجويدها    يشكل  مواتية 

من ل متقدمة،  أشواطا  بالدنا  فيه  قطعت  الذي  الديمقراطي  باملسار  الرتقاء 

تخال وإبداعل  املحققة  املكتسبات  التجاوزات    عزيز  من  للحد  واقعية  حلول 

عنها  لا أبانت  االنتخ تي  السابقةاالستحقاقات  ومبرزاابية  توفير   ،  أهمية 
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وتهيئ الالشروط السياسية  لتعزيز  املناسب  املناخ السياس ي  ثقة الجماعية  ة 

 . في مسار التحول الديمقراطي ببالدنا 

روم بصفة  يمي يقانون التنظ الهذا املشروع    أن  أخرى وسجلت تدخالت           

النظام  عامة بب  تطوير  والدينام االنتخابي  التطورات  ملواكبة  التي الدنا،  ية 

الضمانات    يعرفها  من  باملزيد  الحالية  النصوص  وإغناء  املغربي،  املجتمع 

 نتخابية عن طريق اعتماد إجراءات إضافية لتخليق العمليات االنتخابية. اال 

أن  وضحأو         املستشارين  السادة  املقبلة  أحد  االنتخابية   ،االستحقاقات 

انتقالها  محتعد   إنجاح  مسار  مواصلة  على  بالدنا  قدرة  مدى  الختبار  كا 

بأ   من،  الديمقراطي سي   تجل  جدينفس  اإلصالحات اس ي  ملواصلة  د، 

 . واالستراتيجية السياسية واالقتصادية واالجتماعية الكبرى واملهيكلة

م  املستجداتصوص  وبخ   يحملها  االتي  املتعلق  التنظيمي    لقانون شروع 

ا أهمي  واب،  نلبمجلس  على  التدخالت  أجمعت  بعفقد  عرفت  ة  فيما  ضها 

م نقاشا  أخرى  الحين  و  ،ستفيضا نقاط  نفس  املستشارين  ثمنفي   السادة 

مختلف   تي  ال  هامةالة  يعيتشر الليات  ال في  النساء  تمثيلية  تعزيز  إلى  تهدف 
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النوابتخبة  املن املجالس   مجلس  إعطا من خال  وخاصة  متميزة ئل  مكانة  هن 

في   مساهمتهن  حجم  واالقتصادلاتعكس  واالجتماعية  السياسية  ية  حياة 

التي  الوطنية، هذا التمييز اإليجابي لصالح املرأة من خالل الالئحة الجهوية 

اال   ضتعو  الوطالدائرة  جهوية،  نتخابية  انتخابية  بدوائر  اعتبارهانية    تم 

توزع املقاعد  س  ، حيث النسائية  د النخبل وتجدييزا يهدف إلى تمثيء متمإجرا

االنتخا ا ح املخصصة   للدائرة  )ليا  الوطنية  الدوائر    90بية  على  مقعدا( 

 فع من ر من  هذ املقتض ى  سيمكن  و ،  عدد السكان   حسب  االنتخابية الجهوية 

النوابتمثيلية   بمجلس  أخريا  90ب    النساء  نساء  إلى  إضافة  ر  عبت  مقعد 

ة، على عكس الالئحة  جهات اململكية جميع  من تمثيلة املحلية، وستضالالئح

 بعد الجهوي.التي كانت ال تراعي ال ةيالوطن 

ب يتعلق  فيما  والشفافيوأوضحت  أنالتخليق  املتعلقة   ة  املقتضيات 

ي عن االنتماء السياس ي أو النقابي أو  في حالة التخل  بالتجريد من العضوية

و املنهي ال يل  كو م  إلزا،  مترشحكل  كل  أو  ح   ئحة  حملتهبإعداد    ساب 

ا  ابيةاالنتخ  لضبط  محددة  مساطر  الحمالت تسوفق  في  املال    عمال 

شأنه  االنتخابية، الناخبين    ا من  إرادة  واحترام  البرملانية  املمارسة  تخليق 
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امل من  املزيد  البرملانيية  الشفاف و صداقية  وإضفاء  التمثيل  تحقيقا    ،على 

 . نبيلةال  هتوغاي فةلشريللمنافسة املنصفة وا

ة ظاهر   حد منلل  حالة التنافي  التنصيص على  أهميةدخالت  زت التبر وأ

تنافي صفة برملاني ورئاسة مجلس  الجمع بين املناصب االنتدابية من خالل  

لس مع صفة رئيس مجألف نسمة وكذا    300جماعة يفوق عدد سكانها  

رملانية وإيالء البات  بهو ما سوف يمكن من عقلنة االنتداعمالة أو إقليم، و 

 دبير شؤونتللتفرغ الكامل  اطنين من خالل االح املو الزم بمصهتمام الاال 

الاملحلية    املجالس العمل  الظروف  برملانيوممارسة  أحسن  وتجويد   في 

 . العمل االنتدابي املحلي والوطني

بعض  هذا،           أهمها    املقتضياتوعرفت  ومن  مستفيضا  اعتماد  نقاشا 

ا جاء  لجهو الالئحة  التي  بالصيغة  مشروعية  امل  بها  التنظيمي  تعلق  القانون 

الن التدخال   ثحي،  واببمجلس  عن  أبرزت  التخلي  أن  الشباب  ت  تمثيلية 

النخب لتجديد  مدخال  التحفيز  مازا  الذين  باعتبارهم  إلى  حاجة  في  لوا 

العمل   في  املنتخبةلالنخراط  املؤسسات  وداخل  األحزاب  داخل  ،  السياس ي 

 ال بها. املقتضيات التي كان معمو ء على قا باإل مطالبة 
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املستش  طالبكما            العالم    تمكينب  ارينالسادة  املشاركة  مغاربة  في  من 

املؤسسات  ب  يليتهمالعملية االنتخابية انطالقا من بلدان إقامتهم وضمان تمث

 من املساهمة املباشرة في تدبير الشأن العام، و البرملاناملنتخبة وفي مقدمتها  

 . ية الوطنتنم وفي

كبيرا    االنتخابيالقاسم  ضوع  و موعرف            والسادة    نبينقاشا  السيدات 

الخالفية   النقط  من  أنه  اعتبار  على  السياسيةبين  املستشارين    األحزاب 

يؤكد أن التعديل الذي    األول    بين اتجاهين  ،  البرملانية  ات واملجموع والفرق  

ال داخل مجلس  أحزاب  به سبعة  يننوابتقدمت  والذي    ص على احتساب، 

االن ع القاسم  املسجليتخابي  اللو لى أساس  في  االنتئان  آلية مناسبة خابية،  ح 

الب في  والتمثيلية  املشاركة  من  الصغيرة  األحزاب  من  مجموعة  رملان، لتمكين 

تعبيرات سياسية على فئات واسعة من املغاربة،  ومن حقها تشكل  م أنها  بحك

مبادئ ماما مع  منسجم ت  ىملقتض إلى أن هذا ا  فةضا إ  أن تمثل داخل البرملان،

األحزاب "أن    7الفصل    يجاء فحيث  ،  لسياسيةالضامنة للتعددية ا  الدستور 

والتناوبالسيا  التعددية  مبدأ  وفق  السلطة  ممارسة  في  تشارك  ،  "سية 
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القاسم   أن  أ مضيفا  على  أكبر االنتخابي  تعددية  سيضمن  املسجلين  ساس 

 . اس الديمقراطيةو أسداخل البرملان وهذا ه

الثاني             ين على أساس عدد املسجلم االنتخابي  أفاد أن القاس   واالتجاه 

 لألسباب التالية:  غير سليمتوجه نتخابية ائح اال و لفي ال

ظمة  األن  ال في،  املقارنةعلى مستوى التجارب  له  مثيال    ال يوجدكونه توجها   -

أن  في  وال  الديمقراطية  للدول  التي  ظمة  االنتخابية  في   ةمتخلف  تعدالدول 

 ؛ مسار االنتقال الديمقراطي

س تعبير األمة عن ا بأس   الدستورية املرتبطةملبادئ  في العمق اكونه يضرب   -

 ؛األحزاب بين  مساواةسيتم   حيثإرادتها، 

وفق - والفقهي  القانوني  لألساس  يفتقر  عليه  كونه  استقرت  األنظمة   ما 

 النتخابية املتعارف عليها عامليا؛ ا

 .ي العملية االنتخابية املواطن ف على منسوب ثقة رسيؤث  هكون -

املست العتبة،    وبخصوص             السادة  إلغاءها سيتر ا شأوضح أحد  أن  تب رين 

ال  اة  قن بلعنه   املنتخبة  سيعرضها  ملجالس  مما  الترابية،  بالجماعات  سيما 

بن و لصعوبة  ومنسجمة  قوية  تحالفات  العرقلة  بالتالي  اء  منطق  سيادة 
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ذ  ،رضياتوالت يترتب عن  اوما  املوالك من عدم  نات طالستقرار وضياع مصالح 

 عطيل مشاريع التنمية.   تو واملواطنين، وفسح املجال أمام الفساد،  

السادة   كما            أحد  يوم    املتدخليناعتبر  في  االقتراعات  جميع  تنظيم  أن 

  ا محلي   زاباالح   برامج صعوبة فرز  ارباك الناخب و إلى    يمكن أن يؤدي  احد،و 

سي  لدى  ا يعي تشر و   اجهويو  مما  على  الناخبين،  األصوات  ؤثر  عدد  ارتفاع 

 .راق التصويتو بحكم العدد الكبير أل  امللغاة

 السيد الرئيس املحترم؛

 والسادة الوزراء املحترمون؛السيدات 

 ن املحترمون؛ملستشارو لسادة ايدات واسال

السيد  و أ أن  الداخلية  وزيرضح  جوابه  مستهل  املشا ية  بدا  في  ابتدأ مسار  ورات 

إلى سقبل   للوصول  الحكومة  رئيس  السيد  برئاسة  السياسية  االحزاب  مع  نة 

تم    انها ستقام في سنة واحدة،  تخابات بحكمنحول تدبير اال   اتفاق مناقشة  إذ 

 4بتاريخ    اد أن أول اجتماع عقدفوأت  اء لالستحقاق يهىكل القضايا املرتبطة بالت

م2020مارس   بعدها  كو باشر ـ،  فيروس  ظهر  املرونا  ة  بوتوقفت  شكل شاورات 

وب منا املشاورات    استأنفت 2020يوليوز    3تاريخ  اضطراري،  قشات  وعرفت 
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كما  توافق حول مجموعة من االقتراحات بدون صعوبة  المكنت من  نية،  مرطو 

 .خالف محلقليلة النقط البعض بقيت 

تفاق عليه في صيغة  م االتبنت ما تني حيث  مل وزارة الداخلية تقوأبرز أن ع    

ب اقانونية  الحكين  رئيس  والسيد  السياسية  مشرو ألحزاب  أن  وأضاف   ع ومة، 

ا واملشاريع  التنظيمي  التالقانون  األخر ظنلقانونية  مجلس يمية  عليها  صادق  ى 

 سيقرر فيها. الذي  ستشارينفي مجلس املحاليا النواب وتدرس 

الدولة  وأكد     أجل  أن  من  تعمل  مؤسساتها  في  االن  ظيمنتبكل  تخابات 

الدستو موعده  علىرية،  ا  اراك  واشمشاركة    وتعمل   ن يالسياسي  لفرقاءكل 

املغربية، مض الديمقراطية  في  أن   ا يفوتوقف عند دور األحزاب كفاعل أساس ي 

 الديمقراطية مسار واملغرب اختار املسار الديمقراطي. 

اليوم     املغرب  أن  كبيرة  أوأفاد  تحديات  محا مام  أبرزها  ئحة  جا ربة  لعل 

يتن أحد  ال  حيث  يمكن  كورونا  بما  هذأن  بأ  وتدبير  مسألة يحصل،  الجائحة  ه 

السامية  فبفضلأساسية   امللكية  امللك    التوجيهات  الجاللة    د ممحلصاحب 
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هللا  نصره  هذه   السادس  وبدأت  الفيروس،  هذا  ضد  التلقيح  حملة  انطلقت 

 . يةإيجابالجملة في إعطاء نتائج 

الوطنيةوبخصو  القضية  ومهمة    أنها   أكد  ص  كبيرة  تحوالت  مسار تعرف  في 

الترالدفاع  ا الوحدة  الجاللة عن  لصاحب  الرشيدة  القيادة  تحت  للمغرب  بية 

 أيده هللا.دس لك محمد السا امل

لوزارة لم ولن تدعم فئة على حساب فئة  ، أشار إلى أن اةأر مل وبالنسبة لتمثيلية ا

ي عدد ه الزيادة فمن خالل  يتم حل  ي  على استعداد ملناقشة أ  هاكدا أنؤ أخرى، م

االحتالنساء   بالئمع  دفاظ  الشباب  املقاعد،  حة  عدد  في  الزيادة  لتفعيل  ون 

الدستورية   اليوم  ب  علقةاملتاملقتضيات  تمثل  حيث    %21ب  املرأة  املناصفة 

تمثيلية النساء ليس أن رفع    ؤكدا، م%26إلى    نسبةصل التس  وبهذه التعديالت

الشباب   حساب  ابل  على  بح  قتراهو  وطالب  السياسية،  عن  األحزاب  البحث 

 . قصد تعزيز مشاركتهم االنتخابية بة للشبابعملية بالنسحلول 
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  5  يشكلون   ن ما يجري على الشباب ينطبق على مغاربة العالم وهم اليومفا أمرد 

أطر  أغلبهم  مغربي  السيدعليا   امليون  يضيف  اليوم  االشكال  مطروح   ،  الوزير 

 . نمية وطنهمالستفادة من هذه الطاقات ليساهموا في تية اعند كل الدول في كيف

العمل  أن  دست   وأبرز  حق  ولالسياس ي  املغاربة  لكل  مكفول  وسيلة  وري  يس 

دون  إل مكون  العمل  قصاء  وأرباب  نقابات  من  دورها  تلعب  املكونات  وكل  أخر 

 . املقاوالتو 

 السيد الرئيس املحترم؛

 والسادة الوزراء املحترمون؛السيدات 

 ن املحترمون؛ملستشارو لسادة اوا يداتسال

 

التوإعم   لحق  تقدمت  اال  البرملانيةعديل  واملجموعات  املشر   الفرق  هذا   وععلى 

 : كالتاليتعديال توزعت حسب مصدرها  24مجموعه بما قانون التنظيمي ال

 تعديال؛  11: التنميةالعدالة و فريق  •

 تعديال.  13: قراطية للشغلميكونفدرالية الدمجموعة ال •
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التع         في  للبت  املخصص  االجتماع  على  وفي  والتصويت    مشروعمواد  ديالت 

بتاريخ  التنظيمي  نون  القا  على  ،2021مارس    11املنعقد  اللجنة  مواد   وافقت 

رقم  القانون    مشروع وتتي  04.21التنظيمي  بتغيير  القانون  قض ي  لتنظيمي  اميم 

بدون برمته    لتنظيميا  ن و قان الوعلى املشروع    النواب  سمجلعلق باملت  27.11رقم  

 وفق النتيجة التالية:  تعديل

اف   ؛  16قون: ــــاملو

 ؛   2ون: ـــ املعارض                                                        

 . 1املمتـــنـــعـــــون:                                                          
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رقم  التنظيمي  شروع القانون  م   عرض السيد الوزير 

قم  تنظيمي ر ال   ن القانو قضي بتغيري وتتميم  ي   04.21

 اب لق مبجلس النو ع ت ل ا   27.11

 

 لبنيات األساسية اجلماعات الرتابية وا أمام جلنة الداخلية و 

     مبجلس الستشارين 

 2021مارس  9
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رع قانون شذا امل العام أهمية هش  اقإطار الن  ثمنت املداخالت في    

اال التنظيم لالستحقاقات  املؤطر  اي  ستعرفها  التي   ململكة، نتخابية 

تزامن    تواستحضر  واعتزاز  فخر  مع  بكل  العاشرة دراسته  الذكرى 

ل   التاريخي  امللكي  أعلن  2011مارس    9للخطاب  خالله    الذي  جاللة  من 

بنفس   ،ملري شا تو سد اء تعديل، عن إجر نصره هللا محمد السادس امللك

متقدم  و   طيار ديمق العديحقوقي  في  مقتضيا أكد  من  االخد  على  تيار ته 

ومرحبة من مختلف شرائح    إيجابية وهو ما خلف ردود فعل  ،  الديمقراطي

واالقتصاديةامل واالجتماعية  السياسية  واألطياف  الوطنية    جتمع  واملهنية 

محيطه  في    اءثنتساملغرب ا  ما جعل من م  جاللته  التي نوهت بحكمة وتبصر

 كبيرا.  حتقانا اجتماعيا وسياسيا يشهد ا الذي كان  يماإلقلي

وأشاد السيدات والسادة املستشارين بالتطورات اإليجابية التي تعرفها 

ب وذلك  والتنموي  الدبلوماس ي  الصعيدين  على  الوطنية  فضل  القضية 

و الرشيدة  ال  الرؤية  لصاحب  السادس  جاللةاملستشرفة  حفظه    محمد 

اململكة املغربية  قرار وتعزيز موقع  ت سللحفاظ على األمن واال   اعيةالس  هللا
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ما مكن املغرب من استعادة ريادته في القارة م،  ا واقتصاديا وأمنيا سياسي 

هياكل   ضمن  واشتغاله  املؤسس ي  حضنه  إلى  عودته  بعد  االفريقية، 

كما   االفريقي،  املتدخلون   عتزااالتحاد  الديبلوماسنتبا   السادة    ةي صارات 

ى  بسيادة املغرب عل  ريكيةاالم  ةدح يات املت ال و ا اعتراف الة ومن بينهغربيامل

الصحراءرار  قكصحرائه     ممرسو   ن طريقع، وذلك  تأكيدي وازن ملغربية 

قوت له  األمريكي  للرئيس  والدبلو رئاس ي  والسياسية  القانونية  ماسية  ه 

  ةقلدول شقيقة وصديباستمرار مسلسل فتح قنصليات عامة  و   والرمزية،

الوال ا ب قنصلية  فتح  أبرزها  األمري يلصحراء  املتحدة  بمدينة  ات  كية 

وآ  قنصليةالداخلة،  فتح  العيون،   خرها  بمدينة  الشقيقة  األردن  مملكة 

وصريح   واضح  بشكل  يعكس  ما  ملغربية  الداعم    الدولي  املوقفوهو 

النز  هذا  إزاء  املغربي  املوقف  ومصداقية  وجاهة  ويؤكد  اع  الصحراء 

 .الحكم الذاتي را ، ويعزز طرح اململكة لحله في إط لعتفاإلقليمي امل

اإلشادة  ا كم امللك الوطنية  بالحملة    تمت  جاللة  أعطى  والتي  للتلقيح 

يا وحرصه على هللا انطالقتها وهذا ما يدل على وقوف جاللته شخص نصره

 . توفير اللقاح مجانا لشعبه الوفيإنجاح هذه العملية ب
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التدخ  مناقوأكدت  أن  التنظيمي  الع  و ر ش امل  اشة هذ الت  فييقانون   أتي 

بال سياق   حققته  مواجهةنجاحات  من  دنا  ما  جائ  في  فيروس تفش ي  حة 

من   والحد  ملواجهتها  املتواصلة  التعبئة  خالل  من  السلبية  آكورونا  ثارها 

هذا   ظهور  منذ  املتخذة  واالجتماعية  واالقتصادية  االحترازية  والتدابير 

ة بتوجيهات من صاحب  ح املغاربقيتل  ةانطالق عمليإلى    وصوالالفيروس،  

هللا  لا نصره  ااملوكذا    ،وأيدهجاللة  مجهودات  الحكومة  ملبذولة  طرف  ن 

كما   للجائحة  واالجتماعية  االقتصادية  التداعيات  العمل    ثمنتملواجهة 

انتشار  من  للحد  وترابيا  مركزيا  الداخلية  وزارة  به  تقوم  الذي  الجبار 

مر وضما  الجائحة، الن  الحملة  الة  ني طو ور  أحسن  في  ظروف  للتلقيح 

 . ترابييم اإلداري التنظلابفضل 

ال و  تدخالت  ا أبرزت  والسادة  هذا  سيدات  إعداد  أن  ملستشارين 

مع الهيئات    وتشاركية  وفق مقاربة تشاورية  قانون التنظيمية تمالمشروع  

ال والنقاش  املثمر  الحوار  مبنية على  ما ساه  ،هادفالسياسية  فيوهذا    م 

التوافق الفاعكا   بين  حصول  على  فة  السياسيين   التدابيرلب  غألين 

الال نوني القا  لإلعداد  ة  االنتخابات  ال لزمة  ستهم  التي  املقبلة  ستحقاقات 
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التشريعية وانتخابات أعضاء املجالس الترابية، وانتخابات أعضاء الغرف  

منظ املهنية تحمله  ما  أن  أفادت  كما  التنظ و ،  القوانين  مشاريع  يمية مة 

تواات  خاب تلالن  املؤطرة تعديالت  من  و  مستجدات  جميع  قفمن  بين  ية 

يجابيا خصوصا في تفاعلها مع أساسيا و إ  ات الحزبية تشكل مدخالكون امل

ومساهمت املرأة  وحضور  باملناصفة  يتعلق  فيما  األحزاب،  من مطالب  ها 

، مما سيمنح  من حيث توسيع حاالت التنافي داخل املؤسسات املنتخبة، و 

رأسه  ومصداقية  قوةورية  دستال  ا سساتهؤ وملبالدنا  ل املؤسسات   ا وعلى 

ن  كما أوغرف مهنية وغيرها،    لس ترابيةكومة ومجا بة من برملان وحاملنتخ 

نزاهة   شرعية من  تستمد  املؤسسات،  هذه  في  الديمقراطي  التمثيل 

 ومصداقية وديمقراطية االستحقاقات االنتخابية.  

النظر في مقتضيات دة  إعا   املستشارين على أنكد أحد السادة  وأهذا،       

املشرو هذ ككلاالنتخابي  املنظومةو   عا  مناسبة  ،ة  لتجويدها  وام  يشكل  تية 

من ل متقدمة،  أشواطا  بالدنا  فيه  قطعت  الذي  الديمقراطي  باملسار  الرتقاء 

التجاوزات   من  للحد  واقعية  حلول  وإبداع  املحققة  املكتسبات  تعزيز  خالل 

عنها   أبانت  االنتالتي  اابيخ االستحقاقات  ومبرزالسابقةة  توفير   ،  أهمية 
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السياسلا املية وتهيئشروط  املناخ السياس ي  الة  لتعزيز  ثقة الجماعية  ناسب 

تنقية األجواء  التحول الديمقراطي ببالدنا، وهو ما يقتض ي ضرورة  في مسار 

بعض   من  والحقوقية  اإلنصالسياسية  روح  واستلهام  التشويش  اف مظاهر 

مجموعواملصالح اتخاذ  عبر  الرماإل   من  ةة  مناخجراءات  لتجديد  الثقة   زية 

، االنتخابات املقبلة  كة املكثفة فيلتشجيع املشار و جديد    س وطنيوبعث حما 

للتو  شافية  وأجوبة  إيجابية  إشارات  أجل  ةالكبير   ةالشعبي   طلعاتبعث   من 

التدبير  وسوء  الفساد  مظاهر  مع  التام  والقطع  الديمقراطية  مبادئ    تعزيز 

،  الديمقراطية  مجال  يفالدول املشهود لها بعراقتها  اف  بمص  أمال في االلتحاق

 للملكة. قراطي مسار التحول الديم ن أجل تكريس وإنجاحوم

روم بصفة  قانون التنظيمي يالهذا املشروع    أنوسجلت تدخالت أخرى           

والدينام   عامة التطورات  ملواكبة  ببالدنا،  االنتخابي  النظام  التي تطوير  ية 

الحالي املغربي  معتج امل  يعرفها  النصوص  وإغناء  الضمانات    ة،  من  باملزيد 

 ضافية لتخليق العمليات االنتخابية. اعتماد إجراءات إ نتخابية عن طريق اال 

والنزيه واملنتظم هو اللية الوحيدة  أن االقتراع الحر  وتمت اإلشارة إلى    ،هذا

ا أو   سات املنتخبةة ممثليها في املؤس التي تختار عبرها األم اتنال ن  لحرة  خابات 
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ص على نتلديمقراطي، كما  أساس مشروعية التمثيل ا  يهوالنزيهة والشفافة  

والتي   الدستورية،  الوثيقة  اتخاذ   تأوجب ذلك  العمومية  السلطات  على 

بالن الكفيلة  االستحقاقات  الوسائل  في  واملواطنين  املواطنات  بمشاركة  هوض 

 .نيحترشاء املالتام إز   ام الحياداالنتخابية وبالتز 

ى  عل  مبني  يديمقراطالاملغرب القوي و رين أن  ا شوأفاد أحد السادة املست       

الكاملةا دولة و   ،ملواطنة  وبناء  الديمقراطي  املسلسل  عملية  استكمال 

 عتبر الوسيلة األساسية لتطويرالعملية االنتخابية ت، وأضاف أن  املؤسسات

ث  إحدا  ادرة علىق   ةيحقيقم سلطة  أي العاجعل الر لاملسار الديمقراطي    هذا

 . دولةجتمع واللي بين املالقتراع، وبالتا الناخب وصندوق ا نتصالح تاريخي بي

أن    وأوضح        املستشارين  السادة  املقبلة،أحد  االنتخابية   االستحقاقات 

انتقالها  محتعد   إنجاح  مسار  مواصلة  على  بالدنا  قدرة  مدى  الختبار  كا 

بأ   من،  الديمقراطي سي   تجل  اإلصالحات   ،ديدج اس ي  نفس  ملواصلة 

و  و الا السياسية  الكبرى  واالجتماعية  ،  الستراتيجيةاو   املهيكلةقتصادية 

تجاوز   أجل  من  السياس ي  اإلصالح  مسار  مصداقية  لتعزيز  أيضا  ومناسبة 

والتمثيلي،   السياس ي  العمل  تبخيس  محاوالت  بفعل  تتهدده  التي  املخاطر 
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عيقات  الت واملتال خض اال خصوصا في ظل بعوإضعاف مؤسسات الوساطة،  

 . ة على عدة مستوياتمئالتي ما تزال قا 

املستجدات   ملتا  وبخصوص  يحملها  التنظيمي  ي  القانون  املتعلق  شروع 

النواب،   أهمي  بمجلس  على  التدخالت  أجمعت  بعفقد  عرفت  ة  فيما  ضها 

ة  يعيتشر الليات  ال  السادة املستشارين  وثمن  ،ستفيضا نقاط أخرى نقاشا م 

مإلى    دفهت  تي  ال  هامةال في  النساء  تمثيلية  املنتخبة  تخ تعزيز  املجالس  لف 

النواب مجلس  إعطائ  نم  وخاصة  حجم  خالل  تعكس  متميزة  مكانة  هن 

هذا   الوطنية،  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  في  مساهمتهن 

الدائرة    ضتالتمييز اإليجابي لصالح املرأة من خالل الالئحة الجهوية التي عو 

إجراء متميزا يهدف    تم اعتبارها   نية بدوائر انتخابية جهوية،الوط ة  ي بنتخا اال 

تمثي النسائيةوتل  إلى  النخب  املخصصة حاليا  س  ، حيثجديد  املقاعد  توزع 

( الوطنية  االنتخابية  الجهوية  90للدائرة  االنتخابية  الدوائر  على   مقعدا( 

  لسجمالنساء بتمثيلية    فعر من  هذ املقتض ى  سيمكن  و ،  عدد السكان   حسب

 منت عبر الالئحة املحلية، وستضنساء أخريا   ى مقعد إضافة إل  90ب    النواب
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ة، على عكس الالئحة الوطنية التي كانت ال تراعي  مثيلية جميع جهات اململكت

 البعد الجهوي. 

ب يتعلق  فيما  والشفافيوأوضحت  أنالتخليق  املتعلقة   ة  املقتضيات 

النقابي أو    ء السياس ي أوما تني عن اال في حالة التخل  بالتجريد من العضوية

و ينهامل مترشحم  إلزا،  كل  أو  الئحة  كل  حملته  عدابإ   وكيل  حساب  د 

الحمالت    ابيةاالنتخ  في  املال  استعمال  لضبط  محددة  مساطر  وفق 

شأنه  االنتخابية، الناخبين    ا من  إرادة  واحترام  البرملانية  املمارسة  تخليق 

امل من  املزيد  اية  الشفافو صداقية  وإضفاء  البرملمثتلعلى  وغايته  يل  اني 

 .تحقيقا للمنافسة املنصفة والشريفة ،ةالنبيل

حد من ظاهرة لل  حالة التنافي  التنصيص على  التدخالت أهمية  تز بر وأ

تنافي صفة برملاني ورئاسة مجلس  الجمع بين املناصب االنتدابية من خالل  

لس مع صفة رئيس مجألف نسمة وكذا    300جماعة يفوق عدد سكانها  

ات البرملانية وإيالء لنة االنتدابقعهو ما سوف يمكن من إقليم، و   أو  ةعمال

 لتفرغ الكامل لتدبير شؤوناطنين من خالل االالزم بمصالح املو ام  هتم اال 

الاملحلية    املجالس العمل  الظروفبرملاني،  وممارسة  أحسن  وتجويد   في 
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يدة  جد  هات ووجو جال أمام كفاء العمل االنتدابي املحلي والوطني، وفتح امل 

م  التولي  املسؤولية  كال ناصب  البرملانية،  ظاهنتدابية  من  ستقلص  رة ما 

 ياب سواء على املستوى الترابي أو البرملاني.الغ

ال        إدراج  عند  توقفوتم  بينها  من  أخرى  مجلس   مقتضيات  رئاسة 

يتجاوز عدد سكانها   التي  الت  300.000الجماعة  مع نسمة ضمن حاالت  نافي 

في مجصفة عض اعتبار  و   ،لنوابا  سلو  التي ال التنصيص على  الترشيح  ئحة 

اع التصريحات بالترشيح وتسلم الوصل النهائي أن ديتبين بعد انصرام أجل إ

التنصيص في حالة  ،  لالنتخاب )اعتبارها( صحيحة  غير مؤهلأحد مرشحيها  

ى خمس أصوات الالئحة الفريدة أو املترشح الفريد على ضرورة الحصول عل 

بالدائقملاناخبين  ال عليدين  االنتخابية  انتخاب    ىرة  إلعالن  كشرط  األقل 

 ئحة الفريدة أو هذا املترشح الفريد.ال المترشحي هذه 

بعض  هذا،           أهمها    املقتضياتوعرفت  ومن  مستفيضا  اعتماد  نقاشا 

امل التنظيمي  القانون  مشروع  بها  جاء  التي  بالصيغة  الجهوية  تعلق  الالئحة 

الن التدخال رز أب  ثحي،  واببمجلس  عن  ت  التخلي  أن  الشباب  متت  ثيلية 

النخ لتجديد  مدخال  التحفيز  مازا  الذين  بباعتبارهم  إلى  حاجة  في  لوا 
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العمل   في  املنتخبةلالنخراط  املؤسسات  وداخل  األحزاب  داخل  ،  السياس ي 

 اإلبقاء على املقتضيات التي كان معموال بها. مطالبة 

املستش  طالبكما            العالم    كينم تب  ناريالسادة  املشا مغاربة  في  ة  كر من 

املؤسسات  ب  يليتهمن إقامتهم وضمان تمثالعملية االنتخابية انطالقا من بلدا

 من املساهمة املباشرة في تدبير الشأن العام، و البرملاناملنتخبة وفي مقدمتها  

الوطن تنمية  التوصل  ،  وفي  عدم  أن  التدخالت  بعض  أكدت  لصيغة حيث 

وتمث البر ف  مهيلإلشراكهم  على  ملاني  كما  األصلي،    هم ببلد  مهارتباط  سيؤثر 

 .  ةداعجيال الص على األ  ا سلب  سينعكس

القاسم  موضوع  وعرف            كبيرا    االنتخابياحتساب  السيدات  نقاشا  بين 

الخالفية   النقط  من  أنه  اعتبار  على  املستشارين  األحزاب  بين  والسادة 

أن     األول    اتجاهين  ن  بي  ،البرملانية  اتواملجموع والفرق    السياسية يؤكد 

اللا ص س النواب، والذي ينذي تقدمت به سبعة أحزاب داخل مجلتعديل 

ن في اللوائح االنتخابية، لى أساس املسجليعلى احتساب القاسم االنتخابي ع

آلية مناسبة لتمكين مجموعة من األحزاب الصغيرة من املشاركة والتمثيلية  

املغاربة،    نمت سياسية على فئات واسعة  يرا تعب  تشكلم أنها  رملان، بحكفي الب
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ملقتض ي منسجم تماما  ضافة إلى أن هذا اان، إداخل البرمل   ومن حقها أن تمثل

املالدستور،    مبادئ  مع نهجها  التي  السياسية  للتعددية  منذ  الضامن  غرب 

ساس املسجلين سيضمن  االنتخابي على أ، مضيفا أن القاسم  1962دستور  

 . رملان وهذا هو أساس الديمقراطيةبلا  لتعددية أكبر داخ

الثاني             ين على أساس عدد املسجلم االنتخابي  أفاد أن القاس   واالتجاه 

 لألسباب التالية: توجه شارد في اللوائح االنتخابية 

ظمة  األن  ال في،  املقارنةعلى مستوى التجارب  له  مثيال    ال يوجدكونه توجها   -

الديمقرا للدول  التي    ةي طاالنتخابية  الدول  أنظمة  في  في   ةمتخلف  تعدوال 

 ؛ نتقال الديمقراطيار اال مس

س تعبير األمة عن ا الدستورية املرتبطة بأس ملبادئ  في العمق اكونه يضرب   -

 ؛األحزاب بين  مساواةسيتم   حيثإرادتها، 

وفق - والفقهي  القانوني  لألساس  يفتقر  عليه  كونه  استقرت  األنظمة   ما 

 يا؛ ملعا  ها يلالنتخابية املتعارف عا

 .العملية االنتخابية  ياملواطن ف على منسوب ثقة رسيؤث  هكون -



 .2104 رقمالقانون التنظيمي تقرير حول مشروع  –بنيات األساسية لماعات الترابية والجنة الداخلية والج -رين مجلس المستشا –ن البرلما

48 

  

البرملان   - يرتبطكون  أجل 2011منذ    املغربي  من  شراكة  باتفاقية   ،

لجانه   وفي  فيه  فاعال  عضوا  ويعتبر  أوروبا،  مجلس  مع  الديمقراطية، 

يفرض  الدائمة،   ما  ا  تطابقوهذا  املتعارف  النتخابيةقوانينه  املعايير   مع 

با و أها  علي يتعلق  فيما  ودوليا  القانونروبيا  للشروط  املطلوبة  تنظيم  ية 

 نزيهة. نتخابات حرة و ا

سي             املقتض ى  هذا  أن  وما مضيفا  الديمقراطية،  العملية  بجوهر  مس 

بالدنا كرسته  الذي  الديمقراطي  باالختيار  إخالل  من  ومن دستوريا،    يمثله 

لتوجهات انتخابية، وتعزيز  ال ا ية  اسيس نه تكريس العزوف عن املشاركة الأ ش

في جد ومكانة ودور   ة املؤسسات املنتخبةواها، ويس يء بعمق لصور املشككة 

 . األحزاب السياسية

من           مجموعة  املتدخلين  السادة  أحد  أثار  االتجاه  بهذا  وارتباطا 

ال الطريقة  التصو التساؤالت حول  بها  تم  متي  على  أساس  يت  تعديل  قتض ى 

قبيل  نتخابي،  ال ا سم  قا لااحتساب   الحكوموجود  مدى  من  بعد  أغلبية  ية 

،  وابفي مجلس الن  به املعارضةفرق األغلبية لصالح مقترح تقدمت  تصويت  
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ميثاق األغلبية الذي ينص على دعم الخيار الديمقراطي ومبادئ ومدى وجود 

 .جهوية املتقدمةلادولة الحق والقانون وترسيخ 

سبكما            عن  املذكرات  عن    عجتراال  باستفسر  حملتها  التي  املقترحات 

 . م يطرح أصالعتماد تعديل لدمة خالل املشاورات مع الحكومة وتم ااملق

إلغاءها سيترتب العتبة،    وبخصوص             أن  املستشارين  السادة  أوضح أحد 

ال  اة  قن بلعنه   املنتخبة  سيعرضها  ملجالس  مما  الترابية،  بالجماعات  سيما 

ب قفل تحا اء  نلصعوبة  و ات  ومنسجمة  العبالتالي  وية  منطق  رقلة  سيادة 

ا  ،والترضيات ذلك من عدم  يترتب عن  املواوما  نات طالستقرار وضياع مصالح 

 واملواطنين، وفسح املجال أمام الفساد، وتعطيل مشاريع التنمية.   

السادة   كما            أحد  يوم    املتدخليناعتبر  في  االقتراعات  جميع  تنظيم  أن 

  ا محلي   االحزاب  امج ر بصعوبة فرز  ارباك الناخب و إلى    ن أن يؤديكمي  ،احدو 

سي  لدى  ا تشريعي و   اجهويو  مما  على  الناخبين،  األصوات  ؤثر  عدد  ارتفاع 

 .بحكم العدد الكبير ألوراق التصويت امللغاة
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تدخوأبرز            أخرى ت  املنتظرة    الت  النتائج  إلى  يؤد  لم  الالئحة  أسلوب  أن 

التي تشوب العملية االنتخابيةعب ن  ع  ثيمنه. فالحد   تال زال  ض املمارسات 

نةقائم ارتفعت  ومعه  تصاعد،  في  السياسية  األحزاب  وعدد  العزوف  ،  سبة 

الصدد،  ،  بشكل كبير اوفي هذا  لالنتخاباتأن    تعتبر فقد  املؤطرة   القوانين 

امل إلى  التحتاج  االختالالت  ملعالجة  اإلصالحات  من  يزيد  تلحق تي  أن  مكن 

مكن أن يحقق النسبي ال ياع الالئحي بالتمثيل  االقتر   فأسلوبقتراع  ال اة  ليمعب

الكبرى  ب  توتم  ،أهدافه  الاملطالبة  اإعادة  في  االنتخابية  نظر  لقوانين 

مع االنتخابي،  والتقطيع  االقتراع  نمط  مراجعة  وتشديد    وباألساس  تطبيق 

امل  الجماعات  وسائل  واستغالل  املال  استعمال  بخصوص  ة  حليالعقوبات 

والدولةاو  العمومية  و ملؤسسات  العمليا،  من  االنتخابية  ت  تخليق  وتحصينها 

الشوائب املم كل  أبانت  بعدما  ال،  عنارسات  املقاربة  ع  سابقة  وضعف  جز 

ملواجهة   املتبعة  املفرطاال القانونية  لل  ستعمال  إللمال  على  رادة  ضغط 

 . الناخبين

السادة           أبرز أحد  السياق  بنفس  النقاش يجب ير تشا سمل اوارتباطا  ن أن 

ينصب   احول  أن  نكران  الس   لفكرتجديد  من  انطالقا  الطموح  وتدبير  ياس ي 
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والتجردا و لذات  الإ حول  ،  للمو عادة  املؤسسات ومحاربة اطن  ثقة  في  والثقة 

  لوطن.العليا لاملصلحة ترجيح العزوف االنتخابي و 

املتدخلين            السادة  أحد  اال بتقي  وطالب  التجارب  لسابقة ا  ةابيتخن يم 

نموي الجديد الذي  تتماش ى والنموذج الت  دعائم دستورية متطورة إرساءبغية 

 . تتطلع له بالدنا 
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وزير الداخلية   جواب السيد   
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أن  و أ في مستهل جوابه  الوزير  السيد  املشاضح  ابتدأ  بداية مسار  ورات 

للوصول  قبل س الحكومة  رئيس  السيد  برئاسة  السياسية  ى  لإنة مع االحزاب 

مناقشة    إذ تمي سنة واحدة،  حول تدبير االنتخابات بحكم انها ستقام ف  قا اتف

بتاريخ   اد أن أول اجتماع عقدف وأت  اء لالستحقاقىة بالتيهكل القضايا املرتبط

وتوقفت املشاورات بشكل ـ، بعدها مباشرة ظهر فيروس كورونا  2020مارس    4

وب من  اتر و املشا   استأنفت 2020يوليوز    3تاريخ  اضطراري،  قشات  اوعرفت 

منمكننية،  مرطو  ا   ت  من  مجموعة  حول  بدون صعوبة التوافق  القتراحات 

 . محل خالف املسائليت بعض بقكما 

تفاق عليه  ما تم االمت بصياغة  قا   ني حيثمل وزارة الداخلية تقوأبرز أن ع  

القانون   عومة، وأضاف أن مشرو ألحزاب السياسية والسيد رئيس الحكبين ا

س النواب  لقانونية التنظيمية األخرى صادق عليها مجلااريع  شمل االتنظيمي و 

 سيقرر فيها. الذي  ستشارينفي مجلس املحاليا   وتدرس

الدولة  وأكد     أجل  أن  من  تعمل  مؤسساتها  في  بكل  االنتخابات  تنظيم 

الدستورية، وتعملموعده  ا  ا  وتوقف عند    ،ني السياسي  لفرقاء بمشاركة كل 

أساس ي كفاعل  األحزاب  افي    دور  مضملالديمقراطية  أن  غربية،  يفا 

 ب اختار املسار الديمقراطي. الديمقراطية مسار واملغر 
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أو    كبيرة  تحديات  امام  اليوم  املغرب  أن  محاربة وأفاد  أبرزها  ولعل  لها 

ه الجائحة  يحصل، وتدبير هذبأ بما يمكن أن  ئحة كورونا حيث ال أحد يتنجا 

امللكية    فبفضلمسألة أساسية   امللك اللصاحب الج  ميةسا ل االتوجيهات   لة 

يح ضد هذا الفيروس، وبدأت ملة التلقانطلقت ح  محمد السادس نصره هللا

 . يةإيجابهذه الجملة في إعطاء نتائج 

في مسار  تعرف تحوالت كبيرة ومهمة    ص القضية الوطنية أكد أنها وبخصو 

  بية للمغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجاللة عن الوحدة التراالدفاع  

 . ونصره أيده هللامحمد السادس لك امل

ا لتمثيلي   وبالنسبة املة  أن  إلى  أشار  لم  رأة،  فلوزارة  تدعم  على  ولن  ئة 

م أخرى،  فئة  أنؤ حساب  مكدا  أ  ةستعد ها  خالله  ي  ملناقشة  من  يتم  حل 

ف النساء  الزيادة  عدد  دي  الشباب  بالئحة  االحتفاظ  عدد  مع  في  الزيادة  ون 

  م املناصفة حيث تمثل اليو ب  املتعلقةورية  ست دللتفعيل املقتضيات ااملقاعد،  

أن رفع  ؤكدا  ، م%26إلى    2021بعد انتخابات    عددسيصل الو    %21ب  املرأة  

األحزاب السياسية،  اقتراح    بل هوتمثيلية النساء ليس على حساب الشباب  

ب بالنس وطالب  عملية  حلول  عن  للشبابالبحث  مشارك  بة  تعزيز  تهم  قصد 

 . االنتخابية

أمرد  اليوم  يجر   ما   نفا  العالم وهم  ينطبق على مغاربة  الشباب   5ي على 

الوزير مطروح    د ، االشكال اليوم يضيف السيعليا   اأطر   مليون مغربي أغلبهم 

تنمية  في  ليساهموا  الطاقات  هذه  من  االستفادة  كيفية  في  الدول  كل  عند 
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وتطرح عدة   االنتخابيةوطنهم،  الدوائر  قبيل  من  وللتغلمشاكل  على  ،   ل ك ب 

اشملا تتطلباكل  عملية  حلول  عن  البحث  من  البد  لذلك    ملستعصية  وقتا، 

أن أاملشاورات    يؤكد  أربع  تبدأ  أن  يجب  قبل    واالنتخابية  سنوات  ثالث 

 االنتخابات للبحث عن الحلول واإلجراءات الكفيلة بحل كل اإلشكاليات. 

يس وسيلة  وري مكفول لكل املغاربة ولالسياس ي حق دست  وأبرز أن العمل 

أخر وكل املكونات تلعب دورها من نقابات وأرباب العمل  مكون دون    اء قصإل

 اوالت. قاملو 
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 اللجنة   ووافقت عليه أحيل  مشروع القانون كما  
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  مشروع القانون تفصيلية لواد  الناقشة ال 
 التنظيمي 
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قضي  ي  04.21التنظيمي رقم لشروع القانون  التفصيليةالناقشة 

 النوابجلس علق مب الت 27.11لتنظيمي رقم اانون لق ا م يبتغيري وتتم

 : املادة األولى

نقا ر ع املادة  هذه  إلى  فت  بالنظر  مهما  التي  قتضاملشا  املهمة  يات 

بها  لالئحة  جاءت  االنتخابية  املقاعد  توزيع  أن  التدخالت  أكدت  حيث   ،

الدوائر   على  الجهويةالوطنية  تمث  االنتخابية  مقعدا    90ل  يستضمن 

الخطوة  وتم  للنساء، هذه  لخوض    اعتبار  وتمرسها  املرأة  لتأهيل  فرصة 

 والتدبير املحلي.  ةغمار املنافس 

دائرة انتخابية  كل  على  د النساء  معيار توزيع مقاع  وتم االستفسار حول     

بالشبا  خاصة  لوائح  تخصيص  لعدم  اعتمد  الذي  األساس  وحول  ب، جهوية، 

 للنساء والشباب. ة لك باعتماد لوائح جهويذو 

الوطنية  اق  كما  الالئحة  مقاعد  توزيع  املستشارين  السادة  أحد  ترح 

املحلي لع للنساء   اللوائح  لوائح  ى  على  وكذا  ومجلس مجلة،  النواب  س 

 ار الجهة. ي رين، وتسائل عن دوافع اختاملستشا 
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الدستو أوتوقف   املحكمة  رفض  عند  املتدخلين  السادة  رية  حد 

البر  للترشح  ار ش تاني من مجلس املسملاستقالة املستشار  النواب، ين  ملجلس 

 . ضمن حالة التنافي  ههذا املشكل قد يطرح مستقبال واقترح ادراج

  هاتساءل أحد املستشارين حول سريان  13املادة    فيحالة التنابوارتباطا  

عمالة   مجلس  رئيس  كان  إذا  البرملاني  املستشار  جماعة  على  أو  إقليم  أو 

 ألف.  300نها  اوز عدد سكا جمحلية يت

 ول كيفية اعتبار التصويت ملغى. ستفسار حاال  مكما ت

وات املعبر على حساب األص األصوات  يع  ز و ومن جهة أخرى تم اقتراح ت 

 حيحة  عنها أو الص 

 جواب السيد الوزير:

الوزير  أكد األ   السيد  لأن  كبيرة  فيه صعوبة  املناصفة  إوصول  لمر  لى 

ثنى الا  تاف من جعل مقاعد النساء توزع على الجهكمقتض ى دستوري، الهد

وإلى التوجه  ،  ة في الهرم الدستوريالجه لتي تكتسيها  عشر يرجع إلى االهمية ا

ا  الجهة  ملنح  لبالدنا  ورغهمية أل االستراتيجي  تنب،  في  الجهو ة  أسس  ية  زيل 
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نخب جهوية إبراز  وكذا لتكوين و   حيات،قل االختصاصات والصال ندمة و املتق

 جميع الجهات. ى لع ا هتوزيعضمان ، مع الجهوي  نساهم في تدبير الشأت

م توز وبخصوص  االنتخابية عيار  للدائرة  املخصصة  املقاعد  يع 

تمثيلية جميع جهات    د على املعيار العددي ومعيارا اعتملى  أكد عالجهوية  

 اململكة. 

البرملاني من كالة استنسبة لح الوب  املستشارين   جلسمقالة املستشار 

  ا املشكل غير أنه ذ هح  ر طي  نلهذه السنة  أوضح أن  س النواب  لللترشح ملج

التيفية احتسا رح، وفيما يخص كيطقد  مستقبال   صويت صحيحة  ب ورقة 

أنه   ت  يتمأفاد  يمكن  ال  حيث  السياسية  األحزاب  مع  كل  ضباتفاق  مين 

 . تنظيميفي القانون الواالليات  تاإلجراءا

و  أن  الدوأكد  القوانين  ا زارة  مشاريع  أحالت  كما  خلية  التنظيمية 

 . ةياتفقت عليها األحزاب السياس

 ة: املادة الثاني

 املناقشة 
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مقبول    مبرر  دون  سنة  ملدة  تغيب  الذي  البرملاني  تجريد  بخصوص 

تجريد    ،تبرير قرار  تتخذ  التي  الجهة  املستشارين عن  السادة  أحد  استفسر 

السادة  بعض  أن  بحكم  الغياب  مدة  في  التدقيق  ضرورة  مع  العضو،  هذا 

 . دورة الخريفيةتاح الأو عند افت  يحضرون لدورتين متتاليتينلبرملانيين الا

 جواب السيد الوزير 

وأن الغياب تراجع بشكل    لتعديل جاء به مجلس النواب،أكد أن هذا ا

ملحوظ مقارنة بما سبق من الواليات التشريعية، كما أوضح أن الغاية من  

املقتض ى   من    ليسهذا  الثغرات  بعض  تجريدالبحث عن  من   يالبرملان  أجل 

تغيب فيها العضو ألكثر من صفته مستدال ببعض الحاالت التي يمكن أن ي

 تخليق الحياة البرملانية. ف يتمثل في يضيالهدف و الة املرض( سنة) ح 

 

 املادة الثالثة  
 بدون مناقشة
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 التعديالت القرتحة على مشروع
 مين التنظيالقانو 
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 ديالت  عت

مشروع قانون تنظيمي رقم  حول    نميةالتالة وفريق العد 
بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  يقضي   04.21

 . واب مبجلس الن علق  الت 27.11



رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

  "املادة  .1

  األولى

  ون ينتخب  عضوا  395 من  النواب  مجلس   يتألف

 بالالئحة"  تراعاالق  طريق  عن  املباشر  العام  باالقتراع

 :يلي كما ويتوزعون 

  بقاط   .....................................................  عضوا     305  -"

 بعده؛  2 املادة ألحكام

الدوائر االنتخابية    ينتخبون   عضوا  90  -" على صعيد 

 .الجهوية وفق التوزيع املبين في الجدول أدناه

  ..................   ....  ......................     االنتخاب   "يجرى 

 .التفاضلي تيوالتصو  ....... ............

 في   .......................................  ابانتخ  حالة  في  أنه،  "غير

 .واحدة  دورة

"جدول يتعلق بتوزيع املقاعد املخصصة للدوائر  

 " االنتخابية الجهوية

  عضوا  395 من  النواب  مجلس  يتألف

  طريق   عن  املباشر  العام  باالقتراع  ينتخبون 

 :ليايكم  بالالئحة"ويتوزعون  االقتراع

  عضوا    305  -"

  ألحكام   طبقا  .....................................................

 بعده؛  2 املادة 

صعيد    ينتخبون   عضوا  90  -" دوائر لاعلى 

ا  التوزيع  وفق  الجهوية  في  االنتخابية  ملبين 

 .الجدول أدناه

  ....   ......................    االنتخاب  "يجرى 

 تيوالتصو   .......   ............  .................. 

 .التفاضلي

  انتخاب   حالة  في  أنه،  "غير

 .واحدة دورة في .......................................

ملقاعد املخصصة  ق بتوزيع ا"جدول يتعل

املخصصة اعاملقتقسيم   د 

إلىى   الجهوية  االنتخابية  للدائرة 

من   كل  تمكين  أجل  من  جزأين 

من   معا  والشباب  النساء 

مجلس  إلى  الولوج  حظوظ 

ذلك النو  لكون  وذلك  اب 

النساء  تحفيز  في    سيساهم 

العمل  في  للمشاركة  والشباب 

قضايا   عن  افع  والتر السياسىي 

 هذين الفئتين. 
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

 ية الجهويةاالنتخابالدائرة  
عدد 

 املقاعد 

 8 الحسيمة  –تطوان   –طنجة 

 7 الشرق 

 10 مكناس    –فاس 

 10 القنيطرة    –سال   –الرباط 

 7 يفرة  خن –بني مالل 

 12 سطات   -ر البيضاء الدا

 10 آسفي  -مراكش 

 6 تافياللت  -درعة 

 7 ماسة   –سوس 

 5 واد نون  –كلميم 

 5 الساقية الحمراء  -العيون 

 3 وادي الذهب  - الداخلة
 

 "ابية الجهويةللدوائر االنتخ

عدد 

املقاع 

د 

املخص

صة 

للجزء  

 الثاني 

عدد 

املقاعد  

املخص

صة 

للجزء  

 األول 

الدائرة  

  النتخابيةا

 هوية الج

3 5 

طنجة 

-تطوان

 الحسيمة 

 الشرق  5 2

4 6 
فاس  

 مكناس 

4 6 
الرباط سال  

 القنيطرة 

بني مالل   5 2
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

 خنيفرة 

4 8 

الدار  

ضاء  البي 

 سطات 

3 7 
مراكش  

 آسفي 

2 4 
درعة 

 اللت تافي

 سوس ماسة 5 2

2 3 
كلميم واد  

 نون 

1 4 

العيون  

الساقية  

 الحمراء 

1 2 
الداخلة واد  

 الذهب 
 

ميرفالفقرة  6  .2 البند    ةليهاأل انع  ع  في  إليه  بعد  ال أع  2املشار  التنصيص على رفع مانع األهلية ه  ال عأ  2ي البند  املشار إليه ف  األهلية يرفع مانع  ه 
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

الذي   الثانية  التاريخ  من  ابتداء  كاملة  انتدابية  مدة  انصرام 

كما   نهائيا.  العزل  قرار  فيه  مانع  يصير    األهلية يرفع 

البند   في  إليه  يتعلق  ال أع   3املشار  لم  ما    األمر ه، 

بمرور   بالحبس  عليهم  املحكوم  عن   10بجناية، 

قض تاريخ  من  أالعاء  سنوات  تققوبة  أوو  من    ادمها 

تعلق   إذا  نهائيا  الحكم  فيه  أصبح  الذي    األمرالتاريخ 

 .بعقوبة موقوفة التنفيذ

انتدابية مدة  انصرام  من    بعد  ابتداء  كاملة 

التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نهائيا. كما  

مانع   إاملشا   األهليةيرفع  ال  ليهر    3بند  في 

بجناية، عن املحكوم   األمره، ما لم يتعلق  ال أع

بمرور   بالحبس  تاريخ    10عليهم  من  سنوات 

اريخ الذي  قضاء العقوبة أو تقادمها أو من الت

تعل إذا  نهائيا  الحكم  فيه    األمر ق  أصبح 

موقوفة   حصول    ،التنفيذبعقوبة  عند  أو 

وفق   االعتبار  رد  على  بالعقوبة  املعني 

 . هاعمول باملر   املساط

بالنسبة لألشخاص الذين  

رد االعتبار وفق  حصلوا على 

 املساطر  املعمول بها 

 

الث  13  .3 تت-انية(  )الفقرة    النواب   مجلس   في  العضوية  نافى. 

مجلسجهة    مجلس  رئاسة  مع رئاسة  أو   ومع  عمالة 

رئاسة إقليم ومع  يتجاوز  مجلس    ،  جماعة  عدد  كل 

بعينس   300.000سكانها   ويؤخذ  عدد  مة،  االعتبار  ن 

وتحدد   "رسمي،  عام  إحصاء  آخر  في  املثبت  السكان 

املعنية. الجماعات  قائمة  تنظيمي    ىتتناف  كما  بنص 

الثانية(   تتنافى-)الفقرة    مجلس  في  العضوية  . 

رئاسة جهة    مجلس  رئاسة  مع  النواب ومع 

إقليم  مجلس أو  رئ،  عمالة  مجلس  ومع  اسة 

جماعة سكانها    كل  عدد    300.000يتجاوز 

السكان   عدد  االعتبار  بعين  ويؤخذ  نسمة، 

عام   إحصاء  آخر  في  وتحداملثبت  د  "رسمي، 

لتمكين  التنافي  حاالت   توسيع 

القيام   من  الجماعات  رؤساء 

بمسؤولياتهم التي تتطلب حضورا  

ومن   مستمرا،  إفراز  ترابيا  أجل 

فرص   على  تتوفر  برملانية  نخبة 

البرملاني،    أكبر النشاط  لتكثيف 
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

  واحدة  سةمن"رئا  أكثر  العضوية في مجلس النواب مع

  أو   عمالة   مجلس   أو  جماعة  ملجلس  أو   مهنية   لغرفة

  مجموعة   أو  جماعية  مقاطعة   مجلس  أو  إقليم

 " .ترابية اعات"جم  تؤسسها

ال قائمة  تنظيمي  املعنيةبنص  يتم    جماعات 

االقتراع   طريق  عن  أعضائه  انتخاب 

  جماعات  تؤسسها  مجموعة  أو بالالئحة،  

 " .ترابية

  أكثر ي مجلس النواب معالعضوية ف تتنافى كما

  ملجلس  أو  مهنية   ة لغرف  واحدة  "رئاسة  من

باالقتراع    جماعة أعضائه  انتخاب  يتم 

  أو   جماعية  طعةمقا  مجلس   أو  الفردي

 " .ترابية عات "جما  تؤسسها مجموعة

املجال   فسح  أجل  من  وأيضا 

ال تجديد  السياسية    ةنخب لعملية 

من و  والرفع  حركة    البرملانية، 

املسؤوليات   على  التداول 

 .االنتدابية

 الفقرة الثانية 23  .4

برسم  " مقدمة  ترشيح  الئحة  كل  تشتمل  أن  يجب 

االن ال  الدوائر  مترشحات  أسماء  على  الجهوية  تخابية 

ددهن عن ثلثي عدد املقاعد الواجب ملؤها في  يقل "ع

وتخ جهوية.  انتخابية  دائرة  املرتبكل  األولى    ن تاصص 

"في وال    والثانية  للنساء،  حصريا  ترشيح  الئحة  كل 

 الفقرة الثانية

وكالء يكون  أن  لوائح  %   20   يجب  من 

حزب  الت لكل  املحلية  الدوائر  باسم  رشيح 

تخابات مجلس النواب  سياسىي مشارك في ان

على   سنهم  التزيد  سنة مرشحين  أربعين 

 . شمسية في تاريخ االقتراع

في  في الشروط املطلوبة  التفصيل 

الدوائر   في  املقدمة  اللوائح 

الجهو االنت على  خابية  حرصا  ية 

تمثي النساء  ضمان  من  كل  لية 

 والشباب في مجلس النواب.
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الترشح   في  حقهن  دون  ذلك  املقاعد  يحول  برسم 

و  املحلية.  "االنتخابية  للدوائر  أيضا  املحددة  يشترط 

الجهوية التسجيل في للترشح برسم الدوائر االنتخابية  

الواقعة   اللوائح االنتخابية "العامة إلحدى الجماعات 

 بالترشيح. لترابي للجهة املعنية في النفوذ ا

 

مقدمة   ترشيح  الئحة  كل  تشمل  أن  يجب 

الدوائ الجهوية  برسم  االنتخابية  على  ر 

أسماء   منها  األول  الجزء  يتضمن  جزأين 

بيان ترتيبهن وفق العدد مترشحات نساء مع  

املخصص لكل جهة حسب الجدول املحدد  

منها  با الثاني  الجزء  ويتضمن  األولى،  ملادة 

يتجاوز  أسم ال  اللذين  الشباب  املترشحين  اء 

  ،القتراعسنهم أربعين سنة شمسية في تاريخ ا

الع  مع وفق  ترتيبهم  لكل  بيان  املخصص  دد 

   جهة حسب الجدول املحدد باملادة األولى.

ترشيح  تق الئحة  كل  البطالن  طائلة  تحت  ع 

ت الجهوية،  الدوائر  جزئها  برسم  في  تضمن  

 س الجنس. الثاني اسمين متتابعين من نف

نصف   البطالن،  طائلة  تحت  تخصص، 

الجه  الدوائر  برسم  الترشيح  في  لوائح  وية 
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 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

 اإلناث.ا الثاني لفئة الشباب  جزئه

الدوائر   برسم  للترشح  أيضا  ويشترط 

الجه  اللوائح  االنتخابية  في  التسجيل  وية 

الجماعات   إلحدى  "العامة  االنتخابية 

املعنية  ا للجهة  الترابي  النفوذ  في  اقعة  لو

 ترشيح. بال

5.    57 

57 

من   وبغرامة  أشهر  إلى ستة  بالحبس من شهر  يعاقب 

للتصويت    درهم  5000إلى  1200 مكتب  رئيس  كل 

نسخة   تسليم  عن  العمليات  امتنع  محضر  من 

منتدب   مترشح،  أو  ترشيح  الئحة  ملمثل  االنتخابية 

تنظيمي، كان  من هذا القانون ال 74 حكام املادةطبقا أل 

املحض نسخ  إعداد  ساعة  التصويت  بقاعة  ر  حاضرا 

 وتسليمها. 

من   بالحبس  سنةيعاقب  إلى  أشهر   ستة 

من   كل    10.000إلى  5.000وبغرامة  درهم 

نظير  عن تسليم    رئيس مكتب للتصويت امتنع

ملمثل    موقع االنتخابية  العمليات  من محضر 

طبقا ألحكام    منتدب  مترشح،الئحة ترشيح أو  

كان    74املادة   التنظيمي،  القانون  هذا  من 

س  التصويت  بقاعة  نسخ  حاضرا  إعداد  اعة 

 املحضر وتسليمها.

االنتخابية  العملية  شفافية 

ي انضباط املتدخلين فيها  تقتضى

ة املؤطرة، من  بالقواعد القانوني

التصويت،  مكاتب  رؤساء  بينهم 

 مما يقتضىي  

على العقوبات  بعض    تشديد 

عن  املمار  االمتناع  منها  سات 

ملمثلي  املحاضر  نسخ  تسليم 

 لوائح الترشيح املنتدبين. 
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 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

6.  78 

الفقرة  

 الثانية 

 .يتولى املكتب...........مقيد

ب................أربعة فاحصين. ويسمح  يساعد رئيس مكت

بتعيين للمت الحالة،  حسب  رشحين 

،يجب الحالة،  هذه  في  و    ان   فاحصين......اإلمكان. 

لذين يقترحونهم شحون أسماء الفاحصين ايسلم املتر 

االقتراع   اختتام  قبل  التصويت   مكتب  رئيس  الى 

 بساعة على األقل 

 .يتولى املكتب...........مقيد

رئيس مكتب................أربعة    يساعد 

أو    يسمح و    .فاحصين اللوائح  لوكالء 

الحالة حسب    انتدابب،  املترشحين 

يتعين    ،حالةو في هذه الفاحصين......اإلمكان.  

رئيس   للفاحصين  على  السماح  املكتب 

أو    نتدبينامل اللوائح  وكالء  طرف  من 

بمهمة   بالقيام  الحالة،  حسب  املترشحين 

املحاضر  الفرز  على    ،وتسلم    انتداببناء 

ح أو املترشحين  موقع من طرف وكالء اللوائ

الفاحصون   بها  يدلي  الحالة  قبل  حسب 

 . على األقلساعة ب  اختتام االقتراع

فاحصين التأكيد على مشاركة ال

وكالء   طرف  من  املنتدبين 

عملية  في  املرشحين  أو  الالئحة 

موقع   انتداب  على  بناء   ، الفرز 

ا  على  ساعة  به  اإلدالء  ألقل يتم 

 قبل اختتام االقتراع. 

تثب 79  .7 أن  أسباب  يجب  األوراق  هذه  من  ورقة  كل  في  ت 

إلى   يشار  إضافتها  أن  يجب  كما  األوراق  املحضر.  في 

الدا إلى  فيها  أواملنازع  املحلية  االنتخابية    الدائرة   ئرة 

ال املعنية االنتخابية  الحالة  ،جهوية  وأسباب    حسب 

األوراق   هذه  من  ورقة  كل  في  تثبت  أن  يجب 

أن   يجب  كما  املحضر.  إلى  إضافتها  أسباب 

امل األوراق  في  الدائرة يشار  إلى  فيها  نازع 

املحلية   االنتخابية    الدائرة  أواالنتخابية 

األوراق   على  املحافظة  أهمية 

للح نظرا  أيضا،  اجة  الصحيحة 

الطعون  بعض  في  إليها 

خاصة   بالنسبة  االنتخابية، 
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 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

اتخذها   التي  القرارات  وإلى  في  النزاع  التصويت  مكتب 

 شأنها. 

املعتر  األوراق  أي أما  محل  تكن  لم  والتي  بصحتها  ف 

إحرا فيباشر  الحاضر نزاع،  الناخبين  أمام  بعد قها  ين 

األصوات انته فرز  نتيجة    اء عمليات  وإعالن  وإحصائها 

االنتخابية   الدائرة  من  كل  برسم  التصويت  مكتب 

 .الجهويةاملحلية والدائرة االنتخابية 

 

 

الغ امللغاة  يضاف  التصويت  ألوراق  املتضمن  الف 

القانونية  واملنا غير  لألوراق  املتضمن  والغالف  فيها  زع 

قص التصويت  مكتب  محضر  توجيههما  إلى  إلى  د 

 قة املحضر املذكور.املكتب املركزي رف

املعنيةال الحالة  ،جهوية  وأسباب    حسب 

ا وإلى  التالنزاع  مكتب  لقرارات  اتخذها  ي 

 في شأنها.  التصويت

تكن   لم  والتي  بصحتها  املعترف  األوراق  أما 

أمام   اقها  إحر فيباشر  نزاع،  أي  محل 

انتهاء   عمليات فرز  الناخبين الحاضرين بعد 

نتيجة   وإعالن  وإحصائها  مكتب  األصوات 

االنتخ  الدائرة  من  كل  برسم  ابية  التصويت 

 الوطنية.   املحلية والدائرة االنتخابية

الت و  أوراق  بجميع  فيها  يحتفظ  بما  صويت، 

اآلجال   انتهاء  غاية  إلى  الصحيحة،  األوراق 

من   االنتخابية  الطعون  في  للبت  القانونية 

 ية.طرف املحكمة الدستور 

التصويت   ألوراق  املتضمن  الغالف  يضاف 

املتضمن لألوراق  امل لغاة واملنازع فيها والغالف 

ال  الذين  املرشحين  لبعض 

كافة  في  ممثليهم  على  يتوفرون 

 يت. مكاتب التصو 
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 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

القانونية املت  غير  لألوراق والغالف    ضمن 

مك،  الصحيحة محضر  التصويت  إلى  تب 

رفقة   املركزي  املكتب  إلى  توجيههما  قصد 

 املحضر املذكور. 

8.  82 

لفقرة  ا

 الثانية 

ال محاضر  يوضع  من  نظير  إليه  املضاف  الثاني  نظير 

والغالفات  التصويت  امللغاة    مكاتب  لألوراق  املتضمنة 

الغالفا  وكذا  فيها  غير  واملنازع  لألوراق  املتضمنة  ت 

املتعلقة في    القانونية  التصويت  مكاتب  بمختلف 

وأعضاء   رئيس  لدن  من  عليه  وموقع  مختوم  غالف 

البتدائية لدائرة  ثم يوجه إلى املحكمة اتب املركزي  املك

 النفوذ.

نظير   إليه  املضاف  الثاني  النظير  من  يوضع 

التصويت مكاتب  والغالفات    محاضر 

ال لألوراق  والغالفات    صحيحةاملتضمنة 

امللغاة   لألوراق   وكذا  املتضمن  فيها  واملنازع 

القانونية   غير  لألوراق  املتضمنة  الغالفات 

بم في غالف  ختلف مكاتب  املتعلقة  التصويت 

وأعضاء    مختوم رئيس  لدن  من  عليه  وموقع 

امل إلى  يوجه  ثم  املركزي  حكمة املكتب 

 االبتدائية لدائرة النفوذ.

األوراق   غالفات  إضافة 

املحكمة  الى  املوجهة  الصحيحة 

بع في  االبتدائية  حرقها  الغاء  د 

 أعاله.  79املادة 

.حسب توصلها  ...........تقوم لجنة اإلحصاء..............  84  .9

 بها.

لجنة  تقوم 

 ...........حسب توصلها بها.إلحصاء...............ا

األصلية  الصيغة  إلى  الرجوع 

أجل   من   التنظيمي  للقانون 

ظ بالعتبة املعمول بها في  االحتفا
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بواسطة  توزع اللوائح  على  انتخابي    املقاعد  قاسم 

املقيدين   الناخبين  عدد  قسمة  طريق  عن  يستخرج 

املعنية   االنتخابية  الدائرة  املقاعد  في  عدد  على 

د الباقية حسب قاعدة  املخصصة لها. وتوزع املقاع

أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على  

 ر.ريبة من القاسم املذكو األرقام الق

الئحة حسب ترتيبهم  تخصص املقاعد ملترشحي كل  

التسلسلي في الالئحة. غير أن مترشحي كل من الالئحة  

تسجيل بعد  تبين  مؤهل  التي  غير  بها  مترشح  وجود  ها 

وكذا   مترشحيها لالنتخاب  أحد  فقدت  التي  الالئحة 

إلي املشار  التعويض  أجل  خارج  الوفاة  في بسبب  ه 

ال  23  املادة  القانون  هذا  في من  واملرتبين  تنظيمي 

الدنيا بالنسبة للمترشح غير املؤهل أو املترشح    املراتب

 ..........… القانون  بحكم  يرتقون  ......أسماء  املتوفى، 

 املترشحين املنتخبين. 

ال تشارك في عملية توزيع املقاعد، لوائح  

من   أقل  على  حصلت  التي  من    %3الترشيح 

املع االنتخابية  األصوات  الدائرة  في  عنها  بر 

 املعنية. 

بواسطةتو  اللوائح  على  املقاعد  قاسم  ال  زع 

ثمنتخابياال  وذلك ب  ،  البقايا،    أكبر 

ل على  بتخصيصها  تتوفر  التي  األرقام  لوائح 

 القاسم املذكور. القريبة من 

الئحة   كل  ملترشحي  املقاعد  تخصص 

أن  غير  الالئحة.  في  التسلسلي  ترتيبهم  حسب 

ك  بعد مترشحي  تبين  التي  الالئحة  من  ل 

م وجود  مؤهل  تسجيلها  غير  بها  ترشح 

أحد  فقدت  التي  الالئحة  وكذا  لالنتخاب 

ال أمترشحيها بسبب  التعويض  وفاة خارج  جل 

إلي املادة  املشار  في  ه  23ه  القانون  من  ذا 

التشر  السابقة االنتخابات  يعية 

في   األصوات    %3املتمثلة  من 

يحول  ذلك  باعتبار  عنها،  املعبر 

 ساحة السياسية.ون بلقنة الد

القاسم  التنصي  على  ص 

االنتخابي دون تقديم أي تعريف 

عليه  متعارف  أن  باعتبار  له، 

األصوات   عدد  بقسمة  دوليا 

النتخابية الصحيحة في الدوائر ا

املقاعد   عدد  على  املعنية 

 لها.  املخصصة
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أحرز  البقية  إذا  نفس  لوائح  عدة  أو  الئحتان  ت 

 ........... لتعيين املترشح الفائز.

 

بالنسبة   الدنيا  املراتب  في  واملرتبين  التنظيمي 

املتوفى، املترشح  أو  املؤهل  غير   للمترشح 

…................أسم القانون  بحكم  اء  يرتقون 

 املترشحين املنتخبين. 

نفس   لوائح  عدة  أو  الئحتان  أحرزت  إذا 

 يين املترشح الفائز. ....... لتعالبقية ....

واحد إ الئحة  أحرزت  النسبة ذا  على  ة 

املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقاعد، 

املعنية   الالئحة  مترشحي  انتخاب  عن  أعلن 

للدائرة  ب املخصصة  املقاعد  رسم 

 االنتخابية. 

النسبة  إ على  الئحة  أية  تحصل  لم  ذا 

عد، املطلوبة للمشاركة في عملية توزيع املقا

ال  مت  فإنه  أي  انتخاب  عن  في  يعلن  رشح 
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 تخابية املعنية. الدائرة االن

 الباقي ال تغيير فيه 

 الفقرة السادسة  85  .10

 لتيا  األصوات   بإحصاء  لجنة اإلحصاء الجهوية  تقوم"

تقوم   أو  الترشيح   لوائح  يهاعل  حصلت كما  املترشحين. 

طبق املقاعد  وتوزيع  االقتراع  نتائج    لكيفية ا  "بإعالن 

 أعاله. 84 املادة في عليها  املنصوص

 

 لسادسة الفقرة ا

بإحصاء   الجهوية  لإلحصاء  لجنة  تقوم 

ألصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح أو  ا

نتا بإعالن  تقوم  كما  االقتراعاملترشحين،    ئج 

املقاعد  ال  وتوزع  عليها  طبق  املنصوص  كيفية 

 مع مراعاة األحكام التالية: أعاله 84في املادة 

املقاعد   .1 توزيع  عملية  في  تشارك  ال 

% من   3أقل من    صلت علىاللوائح التي ح 

عنها  املعبر  املستوى    األصوات  على 

 الجهوي؛ 

في   .2 الجهوية،  اإلحصاء  لجنة  تقوم 

بتوزيع   أولى،  الجزء مرحلة  األول    مقاعد 

للجهة   في  املخصصة  املبين  الجدول  وفق 

املخصصة  املقاعد  توزيع 

عتبة  للدائ باعتماد  الجهوية  رة 

في   3% به  حسب ما كان معمول 

وطنية وعلى الدائة االنتخابية ال

األو  املرحلة  تخص  مرحلتين،  لى 

األول   للجزء  املخصصة  املقاعد 

املقدم   التعديل  في  مبين  كما هو 

واملرحلة  األولى،  املادة  على 

 ني. الثاالثانية مخصصة للجزء  
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

وفق   املترشحات،  على  أعاله  األولى  املادة 

املادة   في  عليها  املنصوص  الكيفيات  نفس 

معتمد  84 قاسماأعاله،  انتخابيا    ة 

املق عدد  أساس  على  اعد  يستخرج 

 املخصصة للجهة في هذا الجزء؛ 

في   .3 الجهوية،  اإلحصاء  لجنة  تقوم 

ثا بتوزيعمرحلة  الثاني    نية،  الجزء  مقاعد 

في  ا املبين  الجدول  وفق  للجهة  ملخصصة 

وفق  املترشحين،  على  أعاله  األولى  املادة 

املادة   في  عليها  املنصوص  الكيفيات  نفس 

انتخابيا    أعاله،  84 قاسما  معتمدة 

على   املقاعد  يستخرج  عدد  أساس 

 املخصصة للجهة في هذا الجزء؛ 

الجهوي .4 اإلحصاء  لجنة  في  تعتمد  ة، 

  2املشار إليها في  عملية توزيع املقاعد    إجراء

التي    3و األصوات  عدد  مجموع  على  أعاله 
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

كل   الجهوي  الصعيد  على  عليها  حصلت 

 الئحة ترشيح معنية.

 تغيير فيه ال  الباقي

 مقاعد أو  عدمق مللء جزئية  انتخابات تباشر 91  .11

 انتخابية  دائرة أو  محلية انتخابية دائرة  في شاغرة

 : ليةالتا لحاالتا في جهوية

 االنتخابية العمليات راءإج يتأت لم إذا  -1

 آخر؛  سبب ألي  أو...................................

 املترشح أو الفريدة الالئحة  تحصل لم إذا -2

 على يعادل األصوات من  عدد  على الفريد

 في املقيدين الناخبين أصوات  خمس لاألق

 املعنية؛  االنتخابية الدائرة

  ...................  ..........  .................. نتائج ألغيت  إذا -3

..... 

 أو مقعد مللء جزئية انتخابات تباشر

 أو محلية بيةانتخا دائرة في شاغرة مقاعد

 : التالية  التالحا في جهوية انتخابية  دائرة

 العمليات إجراء يتأت لم إذا  -4

 أو................................... االنتخابية

 ؛ آخر سبب ألي 

أية الئحة، على األقل،   تحصل لم إذا -5

املطلوبة   األصوات  نسبة  على 

للمشاركة في عملية توزيع املقاعد في  

االنتخاب املعنية الدائرة  لم    أو ية  إذا 

 املترشح أو  الفريدة الالئحةتحصل  

 يعادل األصوات من عدد على الفريد

الئحة  اعتبار   أية  حصول  عدم 

املطل األصوات  نسبة  وبة على 

عتبة   التي %3وفق  الحاالت  من 

 تباشر فيها انتخابات جزئية 
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رقم 

 التعديل

 التعليل التعديل  املادة االصلية   رقم املادة  

 ينالناخب أصوات  خمس  األقل على ( فيه تغيير ال الباقي)

 املعنية؛  ةاالنتخابي  الدائرة في املقيدين

  ..........  .................. نتائج ألغيت إذا -6

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

 ( فيه تغيير ال الباقي)
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 ديالتــتع

بتغيري وتتميم القانون التنظيمي  يقضي  04.21مشروع قانون تنظيمي رقم حول نفدرالية الدميقراطية للشغل و جمموعة الك
 .ق مبجلس النواباملتعل 27.11رقم 

 

 

 
 

 مملــــكة المــــغربيةال
 البرلمـــــــــــــــان 

 ن ريــشاتمجلـــــــس المس
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 األولالتعديل 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  رير التب

 
 
 

المادتين   إضافة  إلى  للمواد     6و    2يرمي 

 دلة ضمن هذا المشروع. المع

 

 

 

 

 املادة األولى  

 12و  6و   5و  2وتغير وتتمم على النحو التالي أحكام املواد األولى  

)الفقرة األولى(   22الفقرة الثانية( و)   13)الفقرتان  األولى والثانية( و

و    24و  23و مضافة(  سابعة  األولى   50و    43)فقرة  )الفقرتان 

و   الثانية(  )الفقر   71والثانية(  األولى    77و  ة  البند    -)الفقرة 

 80و  79)الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة( و    78الخامس( و  

لثانية والثالثة( و  )الفقرتان ا  86و    85و    84)الفقرة الثالثة( و     83و

من    96و    95و    94و    93 و  91لى والثانية( و  )الفقرتان األو   88و    87

رقم   التنظيمي  بمجلسامل  27.11القانون  الصادر   تعلق  النواب 

من ذي القعدة   16بتاريخ    1.11.165ر الشريف رقم  ه الظهيبتنفيذ

 ( : 2011أكتوبر  14)  1432

 

 

 املادة األولى  

النح على  وتتمم  وتغير  األولى  املواد  أحكام  التالي    12و  5و 

)الفقرة األولى(   22)الفقرة الثانية( و  13رتان  األولى والثانية( و)الفق

ساب  24و  23و و  )فقرة  مضافة(  األولى )  50و    43عة  الفقرتان 

و   و    71والثانية(  الثانية(  األولى    77)الفقرة  البند    -)الفقرة 

 80و  79ة والسادسة( و  )الفقرات الرابعة والخامس  78الخامس( و  

)الفقرتان الثانية والثالثة( و    86و    85و    84( و  )الفقرة الثالثة   83و

من    96و    95و    94و    93 و  91و    ى والثانية()الفقرتان األول  88و    87

رقم   التنظيمي  الصادر   27.11القانون  النواب  بمجلس  املتعلق 

القعدة   من ذي   16بتاريخ    1.11.165بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 ( : 2011أكتوبر  14)  1432
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 الثانيعديل الت
 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 وية عامة: دوائر إنتخابية جه

ويت على الربانمج الناخبني من التصتمكن  س -
ومبادئه  رؤيته  وعلى  احلزب  به  يتقدم  الذي 

 دون الرتكيز على األشخاص 

امل - استعمال  من  بشكل كبري  تقلل  ال سوف 
 احلرام واستغالل النفود 

متثيل   - من  من ستمكن  أكرب  عدد  ية 
عن  التعبري  وتتيح  السياسية  احلساسيات 

 نةاهليم بعيدا عن  خمتلف آراء املواطنني

يف بناء صرح اجلهوية املتقدمة ستساهم عمليا   -
والتدبري كجهة وابلتايل  التفكري  يصبح  حبيث 
عن  والتخلي  اجلهة  أقاليم  بني  التكامل 

الشريف احلسااب غري  والتنافس  الصيقة  ت 

 

األولى.   من    -»املادة  النواب    وعضوة   عضوا  395يتألف مجلس 

ا ي طريق  عن  املباشر  العام  »باالقتراع  بالالئحة  نتخبون  القتراع 

 ويتوزعون كما يلي :

الدواينتخبون  عضوا    305  -» صعيد  االنتخابعلى  ية  ئر 

 ب 2 ا ألحكام »املادةطبقالعامة  الجهوية

 عده؛    90 -

الجهوية على صعيد  ن  ينتخب  ة و عض   90  -» االنتخابية    الدوائر 

 ع املبين في الجدول أدناه.وفق »التوزي املخصصة للنساء

االنتخاب   والتصويت  »يجرى   ............................................

 التفاضلي.  

...............................................  ة انتخاب ............أنه، في حال»غير  

 في »دورة واحدة. 

املقاعد   بتوزيع  يتعلق  االنتخ »جدول  للدوائر  ابية  املخصصة 

 الجهوية 

 

ا ينتخبون  عضو   395يتألف مجلس النواب من    -»املادة األولى.  

شر عن طريق االقتراع بالالئحة ويتوزعون كما  باالقتراع العام املبا»

 يلي :

«-  305  ..................................................... ألحكام    عضوا  طبقا 

 ب  2 »املادة

 عده؛    90 -

ينتخبون على صعيد    90  -» الجهوية  عضوا  االنتخابية  الدوائر 

 أدناه. في الجدول   وفق »التوزيع املبين

االنتخاب  والتصويت    »يجرى   ............................................

 التفاضلي.  

.....................................  »غير أنه، في حالة انتخاب ......................

 »دورة واحدة. في 

يتعلق  االنتخابية    »جدول  للدوائر  املخصصة  املقاعد  بتوزيع 

 هوية الج 
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 خريات اجلهة   لإلستفادة من 

 دوائر انتخابية جهوية خمصصة للنساء
 وطموحنا هو  قليل عنهن  90حصراي وعدد   -

مساو  أجل  من  كذلك املناصفة  حقيقية  اة 
 التخلي عن ريع الئحة الشباب 

 شخص  -

 
 
 
 
 
. 
 

 

 

 

عدد   ملخصصة للنساءا  الجهويةالدائرة االنتخابية  

 املقاعد 
 8 الحسيمة    –تطوان  –طنجة 
 7 الشرق 

 10 كناس م –فاس 
 10 ة  القنيطر  –سال   –لرباط ا

 7 خنيفرة   –بني مالل 
 12 سطات   -الدار البيضاء 

 10 آسفي  -مراكش 
 6 تافياللت  -درعة 

 7 ماسة   –سوس 
 5 واد نون  –كلميم 

 5 الساقية الحمراء  -العيون 
  3 وادي الذهب - داخلةال

عدد   ة االنتخابية الجهوية الدائر 

 املقاعد 
 8 الحسيمة    –تطوان  –طنجة 
 7 الشرق 

 10 مكناس  –فاس 
 10 القنيطرة   –سال   –الرباط 

 7 خنيفرة   –بني مالل 
 12 سطات   -الدار البيضاء 

 10 آسفي  -مراكش 
 6 تافياللت  -درعة 

 7 ماسة   –سوس 
 5 واد نون  –كلميم 

 5 ء اقية الحمراالس -العيون 
 3 لذهبوادي ا - الداخلة
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 3التعديل 

 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 

 2نفس تعليل التعديل رقم 

 
 
 
 . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الجهوية العامة االنتخابيةتحدث الدوائر   - 2املادة 

 ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة انتخابية 

 ية: بمرسوم حسب املبادئ التال

 اإلمكان قدر  نتخابيةاال ى في تحديد الدوائر أ) يراع

 تحقيق توازن ديمغرافي في ما بينها ، مع مراعاة

 الجانب املجالي ؛ 

 متجانسا االنتخابية ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر 

 ؛ ومتصال 

 في كل جهة، انتخابية واحدة  ةج) تحدث دائر 

 ويخصص لها عدد من املقاعد يحدد بمرسوم. 

 

 ملحلية ا االنتخابيةالدوائر  تحدث- 2ادة امل

 ويحدد عدد املقاعد املخصصة لكل دائرة 

 انتخابية بمرسوم حسب املبادئ التالية: 

 قدر  بيةاالنتخاأ) يراعى في تحديد الدوائر 

 ا بينها ،تحقيق توازن ديمغرافي في م اإلمكان

 مع مراعاة الجانب املجالي ؛ 

 نتخابية اال ب) يكون النفوذ الترابي للدوائر 

 ؛  ومتصال جانسا مت

 ث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة ج) تحد

 أو إقليم أو عمالة مقاطعات ، ويخصص لها

 عدد من املقاعد يحدد بمرسوم. غير أنه 

 أو  العماالتأن تحدث في بعض  يجوز 

 من دائرة انتخابية واحدة.  أكثر  األقاليم

 

 



 .2104 رقمالقانون التنظيمي تقرير حول مشروع  –بنيات األساسية لماعات الترابية والجنة الداخلية والج -رين مجلس المستشا –ن البرلما

91 

  

 

 4التعديل 

 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 

 مع التعديل الثاني المالئمةفي إطار 
 

 

 

 

 يؤهل أعضاء...................في  ال  - 5املادة 

 مجلس النواب.

 برسم لنواب يؤهل للترشح للعضوية في مجلس ا ال

 خصصة للنساء كلالجهوية امل  االنتخابيةالدوائر  

 من سبق انتخابها عضوة في املجلس املذكور 

 . سائيةبية جهوية نبرسم دائرة انتخا

 

..........................................................  ال يؤهل أعضاء    -.  5»املادة  

 في »مجلس النواب. 

للعضوي للترشح  يؤهل  الدوائر  »ال  برسم  النواب  مجلس  في  ة 

املجلس   »االنتخابية  في  عضوا  انتخابه  سبق  شخص  كل  الجهوية 

 ة جهوية.« »املذكور برسم دائرة انتخابي
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 6-5التعديل 

 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 

الفساد وإعمال دولة الحق   في إطار محاربة 

عن   والتخلي  والمحاسبة  ال  سياسة  والقانون 

في بلدنا   عن ما سلف السائدة  هللاب وعفا  عقا

والسليم    ، والصحيح  المعقول  غير  من  فإنه 

ج  من  يترشح  أن  شخص    ديدوالمنطقي 

تأديبي صدر حقه عقوبة  المجلس  ت في  ة من 

مسؤولية    خاللللحسابات    األعلى توليه 

مستواها.   كان  ما  كيف  العام  الشأن  تدبير 

الترش  األقل فعلى   من  منعه  مرة  يجب  يح 

للعملية   مصداقية  نعطي  لكي  أخرى 

  .اسيةالسي 
 

 

 

 

 يؤهل للترشح للعضوية في  ال   - 6"املادة 

 مجلس النواب: 

 ة املغربية......... سون بالجنسياملتجن-1

2 ..............- 

3 .......................... 

 املحكوم عليهم ...............  األشخاص- 4

 منه ”. 66املادة  ...........مع مراعاة أحكام 

 2إليه في البند  املشار  األهليةيرفع مانع 

 أعاله بعد انصرام..........”. 

 .....” توقف.................ال”

 ”.  االنتخابية....يترتب............... ال ” 

من   األشخاص 5- تأديبية  عقوبات  حقهم  في  صدرت  الذين 

المجلس   أو  للحسابات  الجهوي  المجلس    األعلىطرف 

مانع  للح يرفع  ؛  في    األهليةسابات  إليه    5و  2البنود  المشار 

 بعد انصرام ......" الباقي بدون تغيير  الهأع

الذي  6- لتداألشخاص  خضعوا  خدمة  ن  أو  عسكرية  اريب 

 تنظيم إرهابي. سكرية لفائدة دولة أجنبية أو ع

 

 يؤهل للترشح للعضوية في  ال   - 6"املادة 

 مجلس النواب: 

 ة املغربية......... املتجنسون بالجنسي-1

2 ..............- 

3.. ........................ 

 املحكوم عليهم ...............  األشخاص- 4

 منه ”. 66راعاة أحكام املادة  .......مع م ....

 2املشار إليه في البند  األهليةيرفع مانع 

 أعاله بعد انصرام..........”. 

 توقف......................”  ال ”ا

 ”.  االنتخابيةيترتب................... ال ا” 
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 7التعديل 

 

 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 

 
 تعديل الثانيمع ال الئمةالمفي إطار 

 

 

الفقرة  22دة  الما " للمغاربة    -)  األولى)  يمكن 

ترشيحاتهم   يقدموا  أن  الخارج  في  المقيمين 

الدوائر    لالنتخابات كل  مستوى    تخابية االنعلى 

لل المخصصة  والجهوية  العامة  وفق    نساءالجهوية 

المنصوص عليها    اآلجالالكيفيات والشروط وداخل  

 .تنظيمي في هذا القانون ال

 

األ   22املادة  .» للمغاربة    -ولى(.  )الفقرة  يمكن 

الخارج في  ترشيحاتهم  املقيمين  »يقدموا  ن  أ       

املح االنتخابية  الدوائر  مستوى  على  لية  لالنتخابات 

الكي وفق  الجهوية  االنتخابية    فيات »والدوائر 

هذا  في  عليها  »املنصوص  الجال  وداخل  والشروط 

 القانون التنظيمي.«
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 9-8-10لالتعدي

 

 املادة األصلية  ديل املقترح التع التبرير 

 
 

 
 مع التعديل الثاني المالئمةفي إطار 

 

 

 

 

 

 

 

 املالئمة 

 

 

 

 

 

ن  -.23املادة   ثالثة  في  بالترشيح  التصريحات  إيداع  »قبل   ظائريجب  من 

بنفسه  أو كل مترشح  الجهةالبمقر و    وكيل كل الئحة ترشيح  لك  ية  ل بالنسبة 

والدوائر  ال  االنتخابيةالدوائر   العامة  المخصصة    االنتخابيةجهوية  الجهوية 

»أو،للنساء العمالة  عمالة   بمقر  أو  بالاإلقليم  املعنية  نسبة  املقاطعات 

االنتخابية »املحلية، وبمقر وال  االنتخابية  للدوائر  للدوائر  بالنسبة  الجهة  ية 

املحددالجهوية املدة  »خالل  وذلك  املرسو ،  في  املادةة  في  إليه  املشار   21  م 

 أعاله. 

  االنتخابية حة ترشيح مقدمة برسم الدوائر  الئ يجب أن تشمل كل  

للنساء المخصصة  يو  الجهوية  أسماء مترشحات  ازي عددهن  على 

  ئرة انتخابية جهوية مخصصة عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دا

  ترشيح حصريا حة  الئفي كل    األولىللنساء. وتخصص المرتبتان  

و د   ال للنساء،  ذلك  المقاعد يحول  برسم  الترشح  في  حقهن  ون 

للدوائر   للتر  االنتخابيةالمحددة  أيضا  ويشترط  العامة.  شح الجهوية 

الدوائر   في   خابيةاالنت برسم  التسجيل  للنساء  المخصصة  الجهوية 

النفوذ إلالعامة    االنتخابية وائح  الل في  الواقعة  الجماعات  حدى 

 .الترشيحة المعنية بالترابي للجه

تتضمن   أن  شغلها. »يجب  الواجب   .................................... الئحة   كل 

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

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

التص   -.23»املادة   إيداع  نظائريجب  ثالثة  في  بالترشيح  ن   ريحات  م   

وك العمالة  »قبل  بمقر  بنفسه  مترشح  كل  أو  ترشيح  الئحة  كل  يل 

عمال »أو أو  املقاطعاتاإلقليم  للدوائاملعنية    ة  االنتخابية  بالنسبة  ر 

وذلك  الجهوية،  االنتخابية  للدوائر  بالنسبة  الجهة  والية  وبمقر  »املحلية، 

 أعاله.  21م املشار إليه في املادة »خالل املدة املحددة في املرسو 

ت أن  االنتخابية  »يجب  الدوائر  برسم  مقدمة  ترشيح  الئحة  كل  شتمل 

أسماء على  ال  »الجهوية  عدده  مترشحات  عدد  يقل  ثلثي  عن  املقاعد  ن 

األولى   املرتبتان  وتخصص  جهوية.  انتخابية  دائرة  كل  في  ملؤها  »الواجب 

للنس ترشيح حصريا  الئحة  كل  في  دون حقهن  »والثانية  ذلك  يحول  اء، وال 

ا برسم  الترشح  ويشترط  »في  املحلية.  االنتخابية  للدوائر  املحددة  ملقاعد 

برسم   للترشح  اال »أيضا  االدوائر  التسجيلنتخابية  اللوائح    لجهوية  في 

للجهة   الترابي  النفوذ  في  الواقعة  الجماعات  إلحدى  العامة  »االنتخابية 

 »املعنية بالترشيح. 

تتضمن   أن  ..................................»يجب  الئحة  شغلها.كل  الواجب   .. 

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

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

أن   يجب  ا»كما  بدون   ........................................................ نتماء  ترفق 
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 براءة الذمة 

 

املجلس   - من  مسلمة  بالنسبة    األعلىشهادة  شخاص األللحسابات 

دبير جماعة ترابية أو غرفة مهنية تؤكد  الذين كانوا يزاولون مهمة ت

 ور قرار تأديبي في حقهم ؛عدم صد

.......................... ترفق  أن  يجب  بدو ...........»كما  انتماء  ...................  ن 

 »سياس ي بما يلي: 

 ............... ...................................................................................-»أ

 .... ............................................................................................-»ب

وقيعات املصادق عليها تتضمن، عن كل  حة الت الئيقة تشتمل على  وث  -»ج

للدائرة   املخصصة  املقاعد  من  الدائرة    االنتخابيةمقعد  أو  العامة  الجهوية 

مائت   ية االنتخاب الحالة،  حسب  للنساء،  املخصصة  على  الجهوية  توقيع  ي 

الدائرة  أالي أعضاء    نية، من بيناملع  االنتخابيةقل ملنتخبي الجهة التابعة لها 

و مجالس الجماعات الترابية أو الغرف املهنية أو من بينهم  ملان أمجلس ي البر 

تتضمن   أن  يجب  كما  ناخبينالئجميعا.  أسماء  التوقيعات  تخبين  ومن  حة 

لكافة   شريطة  التا  واألقاليم  العماالتمنتسبين  للجهة  عدد أال  بعة  يقل 

 .ت املطلوبةدد التوقيعا%من ع 7املوقعين في كل عمالة أو إقليم عن 

 ناخب  أو  ملنتخب  أن  يوقع  ألكثر  من  الئحة  ترشيح ....... جوز  ل»ال ي

 )الباقي ال تغيير فيه.( 

 

 : ي بما يلي»سياس 

 ......................................................................................... .........-»أ

 ................................... .............................................................-»ب

 

 

تتضمن، »عن  دق عليها  قيعات املصاوثيقة تشتمل على الئحة التو   -»ج

»أوكل   املحلية  االنتخابية  للدائرة  املخصصة  املقاعد  من  الدائرة   مقعد 

تو  مائتي  الحالة،  املعنية، حسب  الجهوية  منها   قيعاالنتخابية  »األقل  لى  ع  

لناخ  80 التوقيعات  و%%من  املعنية  للدائرة  ينتمون  »من    20بين 

التابعة   الجهة  ملنتخبي  الدائرةالتوقيعات  »ماالنتخاب  لها  املعنية،  بين  ية  ن 

الغرف »املهنية أو   أعضاء مجلس ي البرملان أو مجالس الجماعات الترابية أو 

للتر  بالنسبة  يجب  كما  جميعا.  بينهم  »االنتخابية  من  الدوائر  برسم  شح 

أن تتضم التوقيعات أسماءالجهوية  ناخبين »ومنتخبين منتسبين   ن الئحة 

العماالت واأل التابلكافة  عدد املوقعين في   يقل شريطة »أال عة للجهة  قاليم 

 % من عدد »التوقيعات املطلوبة. 7كل عمالة أو إقليم عن 

 كثر  من  الئحة  ترشيح ....... »ال يجوز  لناخب  أو  ملنتخب  أن  يوقع  أل

 يير فيه.( )الباقي ال تغ
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 11التعديل 

 

 املادة األصلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 
 

نسالدو تلغى   قلت  إذا  االنتخابية  بة ائر 

 في المائة. 10المشاركة عن 

 

 

 

املادة   اإلحصاء..........................حسب   -.  84»  لجنة  تقوم 

 توصلها بها. 

في  10شاركة عن االنتخابية الغية إذا قلت نسبة امل  بر  العمليةتعت

 املائة من األصوات املعبر عنها. 

 ن. نية خالل الشهرين املواليي الجهة املع  و تعاد االنتخابات في 

 

املادة   اإلحصاء..........................حسب   -.  84»  لجنة  تقوم 

 توصلها بها. 
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 12التعديل 

 

 املادة األصلية  ديل املقترح التع التبرير 

 
 
 
 

 

 

 

 

املادة   اإلحصاء..........................حسب   -.  84»  لجنة  تقوم 

 توصلها بها. 

قاسم انتخابي يستخرج عن    اسطةعلى اللوائح بو   وزع املقاعدت

قسمة   عنها  عددطريق  املعبر  في   الناخبين    األصوات  املقيدين 

املقاعد املخصصة لها. وتوزع  على عدد  الدائرة االنتخابية املعنية

البقايا  املعدل األقوى   الباقية حسب قاعدةاملقاعد   وذلك  ،  أكبر 

تتوف التي  للوائح  األرقبتخصيصها  على  ار  من  القريبة  لقاسم  ام 

 املذكور. 

 

 

املادة اإلحصاء..........................حسب   -.  84  »  لجنة  تقوم 

 توصلها بها. 

قاسم انتخابي يستخرج عن    سطةتوزع املقاعد على اللوائح بوا

قسم االنتخابية طريق  الدائرة  في  املقيدين  الناخبين  عدد  ة 

املخصص املقاعد  عدد  على  وتوز املعنية  لها.  الباقة  املقاعد  ية  ع 

قاعدة   البقاياحسب  تتوفر أكبر  التي  للوائح  بتخصيصها  وذلك   ،

 على األرقام القريبة من القاسم املذكور.
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 13التعديل 

 

 املادة األ صلية  التعديل املقترح  التبرير 

 
 
 
 

 

ظاهرة  من  للحد  البرلماني  العمل  تخليق 

 .الغياب

 

 الثانية  املادة

 12 باملادة 27.11 رقم لذكرا السالف نظيمي الت القانون  يتمم

 :التالية املكررة 

 كل  النواب مجلس في عضو صفة من يجرد - .املكررة 12 املادة»

 ياس يالس الحزب إلى االنتماء عن انتدابه، مدة خالل تخلى،  نائب»

 أو الفريق عن أو النواب مجلس لعضوية باسمه ترشح الذي»

 .ليهاإ ينتمي لتيا النيابية» املجموعة

 أن باسمه املعني العضو ترشح الذي السياس ي حزبلل يجوز »

 على التجريد طلب إحالة النواب مجلس رئيس من يلتمس»

 .الدستورية» املحكمة

 حضور  عن كاملة تشريعية سنة  دورة   تغيب نائب كل  يجرد

 .مقبول  عذر دون  النواب مجلس أشغال

 ه يشغل الذي داملقع بشغور  الدستورية املحكمة  تصرح»

 أحكام  وفق النواب مجلس رئيس من إحالة على بناء مر باأل  املعني »

 «.الدستور  من  61الفصل»

 الثانية  املادة

 12 باملادة 27.11 رقم الذكر السالف التنظيمي القانون  يتمم

 :ليةالتا املكررة 

 كل النواب مجلس في عضو صفة من يجرد - .املكررة 12 املادة»

 السياس ي الحزب إلى االنتماء عن ه،انتداب مدة خالل تخلى،  نائب»

 أو الفريق عن أو النواب مجلس لعضوية باسمه ترشح الذي»

 .إليها ينتمي التي النيابية» املجموعة

 أن مهباس املعني العضو ترشح الذي السياس ي للحزب يجوز »

 على التجريد طلب إحالة النواب مجلس رئيس من يلتمس»

 .الدستورية» املحكمة

 أشغال  حضور  عن كاملة  يةتشريع سنة تغيب نائب كل  رديج

 .مقبول  عذر دون  النواب مجلس

 يشغله  الذي املقعد بشغور  الدستورية املحكمة  تصرح»

 كام أح  وفق النواب مجلس رئيس من إحالة ىعل بناء باألمر  املعني »

  «.الدستور  من 61 الفصل»



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

ومواد    التعديالت التصويت على  جدول  
 ن التنظيمي قانو ال مشروع  

 

 
 



 
 
 

  

النواب املتعلق مبجلس    27.11يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم    04.21رقمالتنظيمي  نون  قاالواد مشروع  التعديالت وم   دول التصويت علىج  

الادة نتيجة التصويت على   ة التصويت على التعديل نتيج        موقف  

أصحاب    
 التعديل 

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

ن الوافقو  العارضون  المتنعون  لعارضون ا  المتنعون    الوافقون  

أحد ال 1 غلللش .د جمموعة الكونفدرالية تعديلورد بشأنها  غري مقبول التشبث 1 16 1 16   ألوىلاملادة ا 

 شروع ق.ممن 

أحد ال 1  16 

 

لعدالة والتنميةريق اف شأنها تعديالن:ورد ب غري مقبول السحب - - -   

 1ملادةا
للشغل د.الية فدرجمموعة الكون ورد بشأنها تعديل: غري مقبول التشبث 1 16 1  

2املادة   للشغل د.لكونفدرالية جمموعة ا ورد بشأنها تعديل: غري مقبول التشبث 16 1 1 - - -  

للشغل د.جمموعة الكونفدرالية ل: ورد بشأنها تعدي غري مقبول السحب - - - اإلمجاع 5املادة    

كة المغربية  الممل   
لمان   البر

 مجلس المستشارين 
ابية   لجنة الداخلية والجماعات البر

 والبنيات األساسية 
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الادة نتيجة التصويت على   التعديل ى  يت عل نتيجة التصو       موقف  

ل اب التعدي أصح     

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

وافقون ال  العارضون  المتنعون  الوافقون  العارضون  المتنعون   

ة والتنميةيالن: فريق العدالورد بشأنها تعد غري مقبول السحب - - - - - - 6املادة    

أحد ال - - - لللشغ د.درالية جمموعة الكونف تعديل:ورد بشأنها  غري مقبول التشبث 1 16   

نها أي تعديلمل يرد بشأ اإلمجاع 12ةاملاد   

لسحبا - - - اإلمجاع ة والتنمية: فريق العدالد بشأنها تعديلور غري مقبول  13املادة   

لسحبا - - - اإلمجاع لللشغ د.جمموعة الكونفدرالية  تعديل:ورد بشأنها  غري مقبول  22املادة    

لسحبا - - - اإلمجاع العدالة والتنميةفريق : النتعديا ورد بشأنه غري مقبول  23املادة   

لسحبا - - - لللشغ د.جمموعة الكونفدرالية  تعديل:رد بشأنها و غري مقبول   

أنها أي تعديلمل يرد بش - - - - - اإلمجاع 24ة املاد   

 43 مل يرد بشأنها أي تعديل - - - - - اإلمجاع
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الادة على    جة التصويت تي ن  ى التعديل التصويت عل نتيجة        موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

متنعون ل ا   الوافقون  العارضون  المتنعون  الوافقون  العارضون  

 االمجاع
- - - - - 

تعديل  أيشأنها يرد بمل   50 

يل فريق العدالة والتنميةورد بشأنها تعد غري مقبول السحب   - - -   57 

مجاعاال  
- - - - - 

تعديل أيشأنها يرد بمل   71 

 االمجاع
- - - - - 

تعديل أيشأنها يرد بمل   77 

 االمجاع
- - - 

ميةيل فريق العدالة والتنورد بشأنها تعد غري مقبول السحب  78 

 اإلمجاع
- - - 

يل فريق العدالة والتنميةورد بشأنها تعد غري مقبول السحب  79 

 اإلمجاع
- - - - - 

تعديل يأشأنها د بيرمل   80 

- - - - 
يل فريق العدالة والتنميةورد بشأنها تعد غري مقبول السحب  82 
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الادة على    تيجة التصويت ن  نتيجة التصويت على التعديل       موقف  

صحاب التعديل أ     

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

متنعون ل ا  ون الوافق  العارضون  المتنعون  الوافقون  العارضون    

مجاعاإل  
- - - - -- 

تعديل أيبشأنها  دمل ير  83 

 

 

 

 

أحد ال        

 

 

 

 
1 
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: تعديالت 4 ورد بشأنها غري مقبول التشبث 2 15 1  

والتنميةلة فريق العدا 1تعديل   

84املادة   

لة والتنميةفريق العداتعديل  غري مقبول التشبث 2 16 1  

موعة الكونفدرالية د بشأنها تعديل: جمور غري مقبول السحب - - -

 الدميقراطية للشغل

ورد بشأنها تعديل: جمموعة الكونفدرالية  غري مقبول التشبث 1 15 3

 الدميقراطية للشغل

ل مقبو التشبث 2 16 1    ة فريق العدال التعديل :نالورد بشأنها تعدي 

يةوالتنم  

85املادة  
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يةة والتنملفريق العدا 2التعديل  غري مقبول السحب - - - 15 2 1  

الادة على    تيجة التصويت ن  نتيجة التصويت على التعديل       موقف  

أصحاب التعديل     

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

متنعون ل ا   الوافقون  العارضون  المتنعون  الوافقون  العارضون  

تعديل أيبشأنها  دمل ير - - - - - اإلمجاع  86 

اعاالمج تعديل أيبشأنها  دمل ير - - - - -   87 

تعديل أيبشأنها  دمل ير - - - - - االمجاع  88 

ة والتنميةورد بشأنها تعديل لفريق العدال مقبول التشبث 2 16 1 16 2 1  91 

تعديل أيبشأنها  دمل ير - - - - - االمجاع  93 

 - - - - - - - االمجاع

المجاعا  - - - - - - - 

 - - - - - - - اإلمجاع

 التصويت على املادة األوىل كما وردت يف املشروع  - - - - - 16 2 1
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الادة على    تيجة التصويت ن  نتيجة التصويت على التعديل       موقف  

ل أصحاب التعدي     

موقف  
 احلكومة 

 الادة  مقدم التعديل 

متنعون ل ا   الوافقون  العارضون  المتنعون  الوافقون  العارضون  

جمموعة الكونفدرالية ورد بشأنها تعديل  غري مقبول  التشبث  1 15 1 17  أحد ال 1

 الدميقراطية للشغل 

 املادة الثانية

يف املشروعكما وردت املادة الثالثة  - - - - -   17 ال احد  1  

 

 

: برمته   اب النو املتعلق مبجلس    1172.يقضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم    2140.القانون التنظيمي رقم مشروع  على  ت  ي لتصو ا  

 

 16الــوافقـون  :     
 2العارضون  :  

1:   ن ـعــو المـتـن                                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                       بات حضور السيدات  إثأوراق  للحق:  ا 
 تشارين والسادة الس 
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