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النظام البريدي الجاري به العمل.
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اتف ق ق ض مبرم أي9 اململكة املغ بية والشنك اإلف 2قي للتنمية.

مرسوم رقم 2.21.189 صادر في 22 من شعبان 1442 )5 أبريل 2021( باملوافقة 

على اتفاق القرض املبرم بتاريخ 22 فبراير 2021 بين اململكة املغربية 

وثمانمائة  مليون  مائة وسبعة عشر  مبلغه  للتنمية  اإلفريقي  والبنك 

وعشرون ألف أورو )117.820.000 أورو(، لتمويل برنامج دعم تحسين 

2270الحماية االجتماعية - التمويل اإلضافي كوفيد 19 ..................................

لجنة الع ائض. - تعيي9 بعض ء.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.09.21 صادر في 19 من رجب 1442 )3 مارس 2021( 

 بتغيير قرار رئيس الحكومة رقم 3.267.17 الصادر في 7 ذي القعدة 1438

2270)31 يوليو 2017( بتعيين أعضاء لجنة العرائض.................................... 

الجه ت. - مع يير توزيع مداخي1 صندوق التض من.

قرار لوزير الداخلية رقم 1005.20 صادر في فاتح ذي القعدة 1441 )23 يونيو 2020( 
2271بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن بين الجهات..................... 

نصوص خ صة

إقليم ال ح منة. - نزع ملكية قطعة برضية.

مرسوم رقم 2.21.121 صادر في 12 من شعبان 1442 )26 مارس 2021( بإعالن 
العسكري  للمطار  الهبوط  مدرج  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن 
بإبن جرير بجماعة أوالد املول بإقليم الرحامنة وبنزع ملكية القطعة 

 .................................................................. 2272األرضية الالزمة لهذا الغرض.

املحكمة الدستور2ة

2277قرار رقم 118.21 م.د صادر في 24 من شعبان 1442 )7أبريل 2021( ..................

2284قرار رقم 119.21 م.د صادر في 25 من شعبان 1442 )8 أبريل 2021( ..................

2289قرار رقم 120.21 م.د صادر في 25 من شعبان 1442 )8 أبريل 2021( ..................
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م سوم رقم)89 . ).))ص در في))))من بعش 9))99  )5)بأ 12) )1)) 

فبراي ) )1) ((( أت ر2خ) املبرم  الق ض  اتف ق   أ ملوافقة على 

مشلغه) للتنمية  اإلف 2قي  والشنك  املغ بية  اململكة  أي9 

بورو) بلف  وعش و9  وثم نم ئة  مليو9  عش   وسشعة  م ئة 

لتمو12 أ ن مج دعم تحسي9 الحم ية) بورو(،) (  7.8(1.111(

االجتم عية)-)التمو12 اإلض في كوفيد)9 .

رئيس الحكومة،

الصادر) (2021 للسنة املالية) (65.20 على قانون املالية رقم) بناء)

 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.90)بتاريخ فاتح جمادى األولى)1442

)16)ديسمبر)2020(،)وال سيما املادة)36)منه)؛

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (I البند)  وعلى 

بتاريخ) (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81 رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي):)

املادة األولى

واملبرم) املرسوم  هذا  بأصل  امللحق  القرض،) اتفاق  على  يوافق 

اإلفريقي) والبنك  املغربية  اململكة  بين  (2021 فبراير) (22 بتاريخ)

مبلغه مائة وسبعة عشر مليون وثمانمائة وعشرون ألف) للتنمية،)

الحماية) تحسين  دعم  برنامج  لتمويل  أورو(،) (117.820.000( أورو)

االجتماعية)-)التمويل اإلضافي كوفيد)19.

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يعهد بتنفيذ هذا املرسوم،)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)22)من شعبان)1442 )5)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

  99( من رجب) ( 9 في) ص در  الحكومة رقم) ).3.19) ل ئيس  ق ار 

 3.(67. 7 أتغيير ق ار رئيس الحكومة رقم) م رس) )1)() (3(

أتعيي9) ()(1 7 يوليو) (3 (   938 القعدة) ذي  (7 في) الص در 

بعض ء)لجنة الع ائض.

رئيس الحكومة ،

3.267.17)الصادر في) بعد االطالع على قرار رئيس الحكومة رقم)

7)ذي القعدة)1438 )31)يوليو)2017()بتعيين أعضاء)لجنة العرائض،)

كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير،)على النحو التالي،)أحكام املادة األولى من القرار املشار إليه)

أعاله رقم)3.267.17 :

»تتألف لجنة)..........................................))بيانهم):

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

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

» - السيد محمد بصري، .................................................... ؛

 » - السيد هشام مالطي، ممثال لوزارة العدل، وينوب عنه ............

».......................................................................... ؛

» - السيد عبد الرحيم منعام، ...................................................... ؛

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من رجب)1442 )3)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

نصوص ع مة
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1).115 )ص در في ف تح ذي القعدة) 99   ق ار لوز2  الداخلية رقم)

صندوق) مداخي1  توزيع  مع يير  أتحديد  ()(1(1 يونيو) ((3(

التض من أي9 الجه ت.

وزير الداخلية،

بناء)على املرسوم رقم)2.17.667)الصادر في فاتح ربيع األول)1439 

2017()بتحديد معايير توزيع مداخيل صندوق التضامن) )20)نوفمبر)

بين الجهات)؛

وبعد استشارة رؤساء)مجالس الجهات بتاريخ)16)مارس)2020،

قرر مـا يلـي :

املـــادة األولى

توزع،)مرحليا،)على الجهات املوارد املالية لصندوق التضامن بين)

الجهات وفق معيار طبيعة املشاريع املمولة حسب أولويات السياسات)

العمومية.

املــــادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة)1441 )23)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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نصوص خ صة

أتوسيع تق�ضي  الع مة  املنفعة  ب9  أإعال9  م رس) )1)() ((6(   99( بعش 9) من  ( ( في) ص در  رقم) ) . ).))  م سوم 

مدرج الهشوط للمط ر العسك ي أإأن ج 2  أجم عة بوالد املول أإقليم ال ح منة وبنزع ملكية القطعة األرضية الالزمة)

لهذا الغ ض.

رئيس الحكومة،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) بناء)على القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)19)يونيو إلى)22)أغسطس)2019)؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتوسيع مدرج الهبوط للمطار العسكري بإبن جرير بجماعة أوالد املول بإقليم الرحامنة.

املادة الثانية

تنزع بناء)على ما ذكر ملكية القطعة األرضية املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم امللحق)

بأصل هذا املرسوم):
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املادة الثالثة.)-)يفوض حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما جاء)في هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير االقتصاد واملالية وإصالح)

اإلدارة ومدير أمالك الدولة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)12)من شعبان)1442 )26)مارس)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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ق ار رقم  ).8   م.د ص در في 9) من بعش 9 )99  )7بأ 12  )1))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

بتغيير وتتميم) (04.21 التنظيمي رقم) القانون  بعد اطالعها على 

القانون التنظيمي رقم)27.11)املتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره)

وتتميمه،)املحال إليها بمقت�ضى رسالة السيد رئيس الحكومة املسجلة)

باألمانة العامة لهذه املحكمة في)15)مارس)2021،)وذلك من أجل البت)

في مطابقته للدستور)؛)

وبعد االطالع على املالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس)

مجلس النواب والسيد رئيس مجلس املستشارين،)وأعضاء)باملجلسين،)

املسجلة باألمانة العامة املذكورة على التوالي في)23)و24)مارس)2021؛)

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 

بتــاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ) (1.14.139 الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

بوال)-)فيم  يتعلق أ الختص ص):

ينص في فقرته الثانية على) من الدستور،) (132 حيث إن الفصل)

أن القوانين التنظيمية،)قبل إصدار األمر بتنفيذها،)تحال إلى املحكمة)

الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور،)مما تكون معه هذه املحكمة)

مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور)؛

ث ني )-)فيم  يتعلق أ إلج اءات املتشعة إلق ار الق نو9 التنظيمي):

حيث إنه،)يبين من االطالع على الوثائق املدرجة بامللف،)أن القانون)

 27.11 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم) (04.21 التنظيمي رقم)

املتعلق بمجلس النواب،)كما وقع تغييره وتتميمه،)املحال إلى املحكمة)

الدستورية،)جرى التداول في مشروعه باملجلس الوزاري املنعقد في)

11)فبراير)2021،)طبقا ألحكام الفصل)49)من الدستور،)وتم إيداعه)

باألسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب)

فيه التداول  في  يشرع  لم  املجلس  هذا  وأن  (،2021 فبراير) (17  في)
عليه) ووافق  مكتبه،) لدى  إيداعه  من  أيام  عشرة  مرور  بعد  إال 
كما تداول في) (،2021 مارس) (5 باألغلبية في جلسته العامة املنعقدة في)
العامة في جلسته  باألغلبية  وصادق عليه  املستشارين،)  شأنه مجلس 
في)12)مارس)2021،)والكل وفقا ألحكام الفصلين)84)و85)من الدستور)؛

ث لث )-)فيم  يتعلق أ ملوضوع):

حيث إن الدستور يسند،)في الفقرة الثانية من فصله)62،)إلى قانون)
تنظيمي،)تحديد عدد أعضاء)مجلس النواب،)ونظام انتخابهم،)ومبادئ)
التنافي،) وحاالت  لالنتخاب،) القابلية  وشروط  االنتخابي،) التقسيم 
وقواعد الحد من الجمع بين االنتدابات،)ونظام املنازعات االنتخابية؛

نظر) على  املعروض  (،04.21 رقم) التنظيمي  القانون  إن  وحيث 
التنظيمي القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي  الدستورية،)  املحكمة 

رقم)27.11)املتعلق بمجلس النواب،))يتكون من مواد ثالث):

- األولى، تغير وتتمم أحكام املواد األولى و5 و12 )الفقرتان األولى 
و24  و23  األولى(  )الفقرة  و22  الثانية(  )الفقرة  و13  والثانية( 
)فقرة سابعة مضافة( و43 و50 )الفقرتان األولى والثانية( و71 
)الفقرة الثانية( و77 )الفقرة األولى-البند الخامس( و78 )الفقرات 
الرابعة والخامسة والسادسة( و79 و80 و83 )الفقرة الثالثة( و84 
و85 و86 )الفقرتان الثانية والثالثة( و87 و88 )الفقرتان األولى 
والثانية( و91 و93 و94 و95 و96 من القانون التنظيمي املذكور، 

- الثانية، تتمم القانون التنظيمي املذكور، باملادة 12 املكررة،

- الثالثة، تنص على مقت�ضى يتعلق باالنتقال من »الدائرة االنتخابية 
الوطنية« إلى »الدوائر االنتخابية الجهوية« ؛ 

أنها تكت�ضي صبغة) التعديالت  يبين من فحص هذه  إنه،) وحيث 
قانون تنظيمي،)وفقا ألحكام الفصل)62)من الدستور،)وأنه ليس فيها)

ما يخالف الدستور،)حسب مايلي):

في بأ9 امل دة األولى):

- فيم  يخص املواد األولى )الفق ة الث لثة( والخ مسة )الفق ة 
الث نية( و 3) )الفق ة الث نية( : 

حيث إن املواد املذكورة،)تنص،)بالتتابع،)على أنه:)»يتألف مجلس)
النواب من)...............................

الجهوية  االنتخابية  الدوائر  صعيد  على  ينتخبون  عضوا   90  -
يؤهل  »ال  أنه:  وعلى   ،»... أدناه  الجدول  في  املبين  التوزيع  وفق 
االنتخابية  الدوائر  برسم  النواب  مجلس  في  للعضوية  للترشح 
املذكور  املجلس  في  عضوا  انتخابه  سبق  شخص  كل  الجهوية 

املحكمة الدستور2ة
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تشتمل  أن  »يجب  أنه:  وعلى  جهوية«،  انتخابية  دائرة  برسم 

الجهوية  االنتخابية  الدوائر  برسم  مقدمة  ترشيح  الئحة  كل 

املقاعد  عدد  ثلثي  عن  عددهن  يقل  ال  مترشحات  أسماء  على 

وتخصص  جهوية.  انتخابية  دائرة  كل  في  ملؤها  الواجب 

للنساء،  حصريا  ترشيح  الئحة  كل  في  والثانية  األولى  املرتبتان 

املحددة  املقاعد  برسم  الترشح  في  حقهن  دون  ذلك  يحول  وال 

للدوائر االنتخابية املحلية. ويشترط أيضا للترشح برسم الدوائر 

االنتخابية الجهوية التسجيل في اللوائح االنتخابية العامة إلحدى 

الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة املعنية بالترشيح.«؛

وحيث إنه،)يستفاد من الفصل)17)من الدستور،)إمكانية إحداث)

»الدوائر االنتخابية املحلية والجهوية والوطنية«)؛

وحيث إنه،)بمقت�ضى ذلك،)فإن املشرع تحقيقا لغايات دستورية)

مقررة،)تهدف إلى ضمان فعلية املساواة بين الرجال والنساء،)ال سيما)

في التمتع بالحقوق السياسية))الفقرة األولى من الفصل)19(،)وتشجيع)

تكافؤ الفرص بين النساء)والرجال في الولوج إلى الوظائف االنتخابية)

ارتأى تغيير التدبير التشريعي املتبع) (،)30 )الفقرة األولى من الفصل)

للوصول إلى الغايات املشار إليها،)عبر إحداث دوائر جهوية،)بدال عن)

الدائرة الوطنية املعتمدة قبال)؛)

وحيث إنه،)من جهة أولى،)فإن الدوائر االنتخابية الجهوية املحدثة،)

وفق الجدول املضمن  التي وزعت املقاعد التسعين املخصصة لها،)

لوائح) تترشح فيها  التنظيمي املعروض،) القانون  املادة األولى من  في 

املقاعد) عدد  ثلثي  عن  عددهن  يقل  ال  مترشحات  أسماء) تتضمن 

الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية،)مع تخصيص املرتبتين)

األولى والثانية في كل الئحة ترشيح حصريا للنساء،)واشتراط تسجيل)

املترشحين بها،)في اللوائح االنتخابية العامة إلحدى الجماعات الواقعة)

في النفوذ الترابي للجهة املعنية بالترشيح)؛)

وحيث إن اختيار تدبير تشريعي معين واملفاضلة بين تدابير عدة)

تحقيقا لغايات دستورية أو لكفالة الطابع الفعلي للحقوق) ممكنة،)

أمر يستقل املشرع بتقديره،) والحريات املنصوص عليها دستوريا،)

طاملا أن ذلك ال يخالف أحكام الدستور)؛

بديال آللية) الدوائر االنتخابية الجهوية،) آلية  وحيث إن اعتماد 

ملواصلة السعي لبلوغ األهداف املقررة) الدائرة االنتخابية الوطنية،)

دستوريا ليس فيه،)ما يخالف الدستور)؛

فإن التدبير املتخذ من قبل املشرع،) من جهة ثانية،) وحيث إنه،)

بسنه دوائر انتخابية جهوية،)خصص ثلثي عدد مقاعدها لترشيحات)

نسائية،)مع حفظ املرتبتين األولى والثانية في كل الئحة ترشيح،)لإلناث)

دون الذكور،)يخدم الغايات الدستورية املشار إليها،)ويتضمن تمييزا)

إيجابيا لفائدة النساء،)يبرره واجب النهوض بتمثيليتهن،)في أفق تحقيق)

وهو الهدف املقرر بمقت�ضى أحكام) املناصفة بين الرجال والنساء،)

الفقرة الثانية من الفصل)19)من الدستور،)مما يقت�ضي أن يبقى هذا)

وأال يتسم (، من النظام االنتخابي العام) في حدود االستثناء)  التدبير،)

بصبغة الديمومة،)وأن يحاط بضوابط كفيلة لتحقيق األثر املتوخى)

من حيث) وأال يتخلف،) وأال يتجاوز في ذلك حدود الضرورة،) منه،)

متواصال سعيا  تدابير،) من  املشرع  سنه  أن  سبق  عما   أهدافه،)

وعمال بمبدإ تطابق القواعد) إلى تحقيق مبدإ املناصفة املشار إليه،)

القانونية املتخذة مع الهدف املتوخى منها)؛

وحيث إن املشرع،)بتخصيصه تسعين مقعدا فقط من أصل)395 

للوائح ترشيح جهوية،) مقعدا املشكلة لعدد أعضاء)مجلس النواب،)

متناسبة الوسيلة  هذه  يجعل  سلفا،) إليها  املشار  الضوابط   وفق 

مع الغاية الدستورية املراد بلوغها،)وال يترتب عنها،)في هذه الحدود،)

املواطنات) لسائر  املخولة  واالنتخاب  الترشيح  حقوق  من  انتقاص 

واملواطنين على قدم املساواة)؛

اللوائح) في  التسجيل  اشتراط  فإن  ثالثة،) جهة  من  إنه،) وحيث 

االنتخابية العامة،)بإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة)

بأداء) الحقوق  ممارسة  تالزم  عن  فضال  يبرره،) بالترشيح،) املعنية 

الواجبات))تصدير الدستور،)والفصل)37)منه(،)البعد الجهوي لهذه)

باعتبار اململكة،) من جهات  كل جهة  تمثيل  وغاية ضمان   الدوائر،)

أن الجهة تشكل املجال الترابي للدائرة االنتخابية الجهوية املعنية)؛

وحيث إنه،)من جهة رابعة،)فإن ترتيب عدم األهلية على ترشح كل)

شخص،)سبق انتخابه عضوا بمجلس النواب برسم دائرة انتخابية)

وينسجم مع مبدإ التداول) يستقيم مع طابعها االستثنائي،) جهوية،)

على املقاعد املخصصة لها،)توسيعا للتمثيل السيا�ضي للنساء،)وتوفيرا)

لسبل تمكينهن من التمرس بالحياة البرملانية قصد إنماء)قدراتهن على)

االنخراط بنجاح في النظام االنتخابي العام)؛

)الفقرة الثالثة() فإن املواد األولى) على ما سبق،) بناء) وحيث إنه،)

والخامسة))الفقرة الثانية()و23))الفقرة الثانية(،)ليس فيها ما يخالف)

الدستور)؛
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- فيم  يخص املواد )  )الفق ت 9 األولى والث نية( و99 و95 و96 

)الفق ات األولى والث لثة والس بعة( 

القانون التنظيمي املعروض،) من  و96) و95) (94 حيث إن املواد)

تنص بالتتابع،)وبصفة خاصة،)على أنه:)»)يجب على وكيل)....مترشح،)

أن يعد حساب حملته االنتخابية وفق نموذج يحدد) حسب الحالة،)

ملصادر) مفصل  بيان  من  املذكور  الحساب  ويتكون  تنظيمي.) بنص 

تمويل حملته االنتخابية وجرد ملصاريفه االنتخابية.)ويجب أن يرفق)

»يجب) وعلى أنه:) هذا الجرد بالوثائق املثبتة للمصاريف املذكورة«،)

أن يودع) على وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح،)حسب الحالة،)

أنه:) وعلى  االنتخابية...«،) حملته  يوما...حساب  ستين  أجل  داخل 

»يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات)

الجزئية،) أو  العامة  التشريعية  املترشحين برسم االنتخابات  قائمة 

مع بيان أسماء)املترشحين املنتخبين واملترشحين غير املنتخبين...يقوم)

الئحة) كل  وكيل  بإعذار  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس 

بالوثائق) قصد اإلدالء) حسب الحالة،) ترشيح أو كل مترشح معني،)

املطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء)من تاريخ اإلعذار...يترتب على)

تخلف وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح،)حسب الحالة،)عن إيداع)

حساب حملته االنتخابية حسب اآلجال والكيفيات املنصوص عليها)

في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته لالنتخابات التشريعية العامة)

والجزئية واالنتخابات العامة والجزئية ملجالس الجماعات الترابية)

تاريخ) من  ابتداء) متتاليتين  انتدابيتين  مدتين  طيلة  املهنية  والغرف 

صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات املشار إليه أعاله،)وذلك دون)

اإلخالل باتخاذ اإلجراءات واملتابعات املقررة في املقتضيات الجاري)

بها العمل فيما يتعلق باملبالغ التي قام الحزب السيا�ضي الذي ترشح)

باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى املساهمة التي تلقاها)

الحزب املذكور من الدولة لتمويل حملته االنتخابية«)؛

وحيث إن هذه األحكام،)أدخلت تعديالت على القانون التنظيمي)

املتعلق بمجلس النواب الساري،)همت تحديد أجل ستين يوما إليداع)

أعقاب) في  املطلوبة  بالوثائق  ولإلدالء) االنتخابية،) الحملة  حساب 

إعذار وكيل الئحة ترشيح أو كل مترشح معني،)من قبل الرئيس األول)

للمجلس األعلى للحسابات،)وكذا التنصيص على عقوبة عدم األهلية)

لالنتخابات التشريعية العامة والجزئية واالنتخابات العامة والجزئية)

انتدابيتين) املهنية طيلة مدتين  والغرف  الترابية  الجماعات  ملجالس 

من تاريخ صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات،) متتاليتين ابتداء)

غير املعلن عن انتخابهم،) بالنسبة للمترشحين،) وهي عقوبة أصلية،)

الذين تخلفوا عن إيداع حساب حملتهم االنتخابية،)وإضافية بالنسبة)

التجريد عقوبة  على  عالوة  النواب،) بمجلس  أعضاء)  للمنتخبين 

من العضوية الواردة في املادة)12)من اإلحالة)؛

وحيث إن تحديد أجل ستين يوما،)في حالتي اإليداع األولي أو لإلدالء)

بالوثائق املطلوبة بعد اإلعذار،)يندرج في تحديد أجل معقول،)غايته)

تخويل املترشحين أجال معلوما كافيا لبيان مصادر تمويل حمالتهم)

يتم) لم  ما  أو الستدراك  االنتخابية  ملصاريفهم  وجردا  االنتخابية،)

اإلدالء)به من وثائق ابتداء)من تاريخ اإلعذار،)كما أن تحديد هذا األجل)

سيسمح،)بعد انصرامه،)للمجلس األعلى للحسابات،)بمباشرة مهامه)

في التحقق من مصادر تمويل الحمالت االنتخابية وتبرير مصاريفها،)

للمصاريف) املحدد  بالسقف  التقيد  ومدى  لذلك،) املثبتة  والوثائق 

االنتخابية)؛

بمقت�ضى) وحيث إن املهام املوكولة للمجلس األعلى للحسابات،)

املادتين املذكورتين،)تندرج ضمن املهمة التي أناطها به الدستور،)طبقا)

واملتمثلة في فحص النفقات) منه،) (147 للفقرة األخيرة من الفصل)

املتعلقة بالعمليات االنتخابية)؛

القانون) من  (،12 املادة) من  والثانية  األولى  الفقرتين  إن  وحيث 

التنظيمي املعروض،)تنصان على أنه:)»يجرد من العضوية في مجلس)

النواب كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته االنتخابية داخل)

يبين) لم  أو  التنظيمي،) القانون  من هذا  (95 املادة) في  املحدد  األجل 

االنتخابية مصاريفه  يبرر  لم  أو  االنتخابية  حملته  تمويل   مصادر 

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

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

عمال بأحكام املادة)96)من هذا القانون التنظيمي.)

يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف)

املحدد للمصاريف االنتخابية املشار إليه في املادة)93)من هذا القانون)

التنظيمي«)؛)

للترشح) بعقوبة عدم األهلية  التجريد،) وحيث إن ترابط جزاء)

يقت�ضي،) متتاليتين،) انتدابيتين  مدتين  طيلة  االنتخابات  ملختلف 

الواردة أسماؤهم في التقرير املعد) بالنسبة ألعضاء)مجلس النواب،)

أال يتم التصريح) من قبل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،)

بالعقوبة املذكورة،)بالنسبة للمعنيين بها،)إال كنتيجة إلعالن املحكمة)

الدستورية عن تجريدهم من العضوية بناء)على إحالة األمر إليها،)على)

من القانون التنظيمي (12  النحو املقرر في الفقرة األخيرة من املادة)

رقم)27.11)املتعلق بمجلس النواب)؛

وحيث إن الدستور ينص،)في الفقرة الخامسة من الفصل)11)منه،)

»كل شخص خالف املقتضيات والقواعد املتعلقة بنزاهة) (: على أنه)

بمقت�ضى) ذلك  على  يعاقب  االنتخابية،) العمليات  وشفافية  وصدق 

القانون«)؛
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وحيث إن إضافة عقوبة املنع من الترشح إلى عقوبة التجريد،)

حسابات) إيداع  عن  تخلفوا  الذين  املنتخبين،) للمترشحين  بالنسبة 

حمالتهم االنتخابية داخل األجل املحدد أو لم يبينوا مصادر تمويل)

يرفقوا) لم  أو  االنتخابية  حملتهم  مصاريف  يبرروا  لم  أو  حمالتهم 

جرد املصاريف بالوثائق املثبتة،)سواء)داخل األجل أو بعد انصرام)

األجل بعد إعذارهم،)يخدم غاية نزاهة االنتخابات وشفافيتها وتكافؤ)

الفرص بين املترشحين،)ويهدف إلى صون املال العام،)وإلى تفعيل مبدإ)

ربط املسؤولية باملحاسبة من خالل التحقق من مدى صرف الدعم)

العمومي في األوجه املحددة له قانونا)؛

وحيث إن جزاء)عدم األهلية للترشح،)املقرر بموجب أحكام القانون)

انتخابهم، النظر عن  بصرف  املترشحين،) على  املعروض،)  التنظيمي 

املصاريف) وشفافية  االنتخابي،) التمويل  تهم  مخالفة  إلى  ينصرف 

وهو ما ال يسوغ) االنتخابية وإيداع حسابات الحمالت االنتخابية،)

املخالفة) ارتكبت  التي  االنتخابات  على  الجزاء) يقتصر  أن  معه 

بمناسبتها،)ويبرر في اآلن ذاته،)امتداد املنع من الترشح،)ليطال مجموع)

االستحقاقات االنتخابية املنصوص عليها في املادة)96)املعروضة)؛

وحيث إن املنع من الترشح ملدتين انتدابيتين متتاليتين،)يتناسب،)

كجزاء،)مع طبيعة املخالفات املرتكبة)؛

وحيث إن ما يمكن أن يترتب من قرارات ناتجة عن تطبيق الجزاء)

املخالفين) بترشيح  التصريح  رفض  قرارات  منها  سيما  ال  املذكور،)

السابعة الفقرة  في  عليها  املنصوص  االنتخابية  للعمليات   املعنيين 

املقررة) القضائي  االنتصاف  بضمانات  محاطا  يبقى  (،96 املادة) من 

بموجب النصوص التشريعية املنظمة للعمليات االنتخابية املذكورة)؛

وحيث إنه،)تأسيسا على ما سبق،)فإن أحكام املواد)12))الفقرتان)

)الفقرات األولى والثالثة والسابعة() و96) و95) و94) األولى والثانية()

ليس فيها ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 3  )الفق ة الث نية(

»تتنافى) على أنه:) في فقرتها املذكورة،) حيث إن هذه املادة تنص،)

العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة،)ومع رئاسة مجلس)

ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها) عمالة أو إقليم،)

ويؤخذ بعين االعتبار عدد السكان املثبت في آخر) نسمة،) (300.000

وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات املعنية. عام رسمي،)  إحصاء)

واحدة) رئاسة  من  أكثر  مع  النواب  في مجلس  العضوية  تتنافى  كما 

لغرفة مهنية أو ملجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة)

تؤسسها جماعات ترابية«)؛

وحيث إن هذه املادة،)أضافت حالتي)»رئاسة مجلس عمالة أو إقليم«)

إلى) 300.000)نسمة«،) و»رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها)

قائمة املسؤوليات االنتدابية التي تتنافى مع صفة عضو مجلس النواب؛

بين) توخى من  التنافي،) بسنه قواعد حاالت  املشرع،) إن  وحيث 

االنتخابية،) للوظائف  سليم  أداء) ضمان  إليها،) يهدف  التي  الغايات 

وتحقيق حسن سير املؤسسات املنتخبة والوقاية من حاالت تنازع)

املصالح إعماال ملبدإ ربط املسؤولية باملحاسبة)؛)

التقديرية) الصالحية  في  املندرجة  اإلضافة،) هذه  إن  وحيث 

الثانية )الفقرة  إلى الحد من الجمع بين االنتدابات) ترمي   للمشرع،)

من الفصل)62)من الدستور(،)وتفعيل مبدإ الحكامة الجيدة الذي يعد،)

من مرتكزات) بنص الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور،)

املذكور املبدإ  إعمال  يستلزمه  وما  للمملكة،) الدستوري   النظام 

من ضمان حسن أداء)مهام املؤسسات املنتخبة)؛)

عام) على آخر إحصاء) من جهة،) وحيث إن إحالة املادة املعنية،)

رسمي،)لتحديد الجماعات املعنية بحالة التنافي،)ومن جهة أخرى،)على)

نص تنظيمي لتحديد قائمة الجماعات،)إنما تغيت من ذلك،)االستناد)

 إلى مرجع موضوعي إلعمال حالة التنافي التي تهم رئاسة الجماعات

ذلك،) في  تقيدت،) كما  نسمة،) (300.000 سكانها) عدد  يتجاوز  التي 

بالفصل بين مجال القانون التنظيمي املحصور في)»قواعد الحد من)

الجمع بين االنتدابات«))الفقرة الثانية من الفصل)62)من الدستور(،)

مع ترك التفصيل فيها للمجال التنظيمي؛)

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)فإنه ليس في اإلضافة املذكورة ما يخالف)

الدستور؛

- فيم  يخص امل دة 9) )الفق ة الس بعة املض فة( 

تنص على أنه:  حيث إن الفقرة السابعة املضافة إلى هذه املادة،)

بالترشيح،) التصريحات  املخصص إليداع  األجل  انصرام  »في حالة 

تعتبر صحيحة الئحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي)

لوكيلها أن أحد مترشحيها غير مؤهل لالنتخاب«)؛)

وحيث إن هذه الفقرة،)في صيغتها املعروضة،)تقيدت،)من جهة،)

إذ اعتبرت صحيحة) بحدود األثر الفردي لفقدان أهلية االنتخاب،)

الئحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها أن أحد)

مترشحيها غير مؤهل لالنتخاب،)ولم تمس،)من جهة أخرى،)بضمانات)

املنازعة في قرار قبول الترشيح أمام املحكمة الدستورية بمناسبة)

الطعن في نتيجة االنتخاب،)املكفولة بموجب الفقرة األخيرة من املادة)

مما تكون معه) النواب،) املتعلق بمجلس  التنظيمي  القانون  من  (87

الفقرة املضافة املذكورة،)غير مخالفة للدستور)؛
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-)فيم  يخص امل دة)89 

 )-)أخصوص الفق ة الث نية):)

تنص على أنه) من املادة املشار إليها،) حيث إن الفقرة املذكورة،)
عن) يستخرج  انتخابي  قاسم  بواسطة  اللوائح  على  املقاعد  »توزع 
املعنية) االنتخابية  الدائرة  في  املقيدين  الناخبين  طريق قسمة عدد 
على عدد املقاعد املخصصة لها.)وتوزع املقاعد الباقية حسب قاعدة)
 أكبر البقايا،)وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة

من القاسم املذكور«؛

أساس) حددت  األحكام،) هذه  فإن  ذلك،) بمقت�ضى  إنه،) وحيث 
احتساب القاسم االنتخابي،)من خالل اعتماد قاعدة)»عدد الناخبين«)

املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية)؛

بمقت�ضى الفقرة الثانية من فصله) ْسَند،)
َ
أ وحيث إن الدستور،)

مجلس النواب، لقانون تنظيمي بيان النظام االنتخابي ألعضاء) (،62 
وهو النظام الذي تندرج ضمن مشموالته،)األحكام املتعلقة بطريقة)
توزيع املقاعد املخصصة للدوائر االنتخابية املحدثة،)بغض النظر عما)
إذا كانت وطنية أو جهوية أو محلية،)وكذا األساس الذي يستخرج منه)

القاسم االنتخابي)؛

وحيث إن الدستور،)ال يتضمن،)مع استحضار ما تقدم،)أية قاعدة)
صريحة،)تتعلق بطريقة احتساب القاسم االنتخابي،)األمر الذي يكون)

معه هذا األخير،)من املواضيع التي ينفرد املشرع بتحديدها)؛

جعل) قد  سبق،) ما  على  تأسيسا  يكون،) الدستور  إن  وحيث 
مجال) ضمن  النواب  مجلس  ألعضاء) االنتخابي«) »النظام  موضوع)
التشريع،)حيث أدرجه ضمن املشموالت التي ينفرد القانون التنظيمي)
بتحديدها،)ويؤول أمر سن األحكام املتعلقة بها حصريا إلى املشرع،)
وفق سلطته التقديرية،)والتي ال يمكن للمحكمة الدستورية التعقيب)

عليها طاملا لم تخالف أحكام الدستور)؛

وحيث إنه،)بالرجوع إلى الدستور،)فإنه ينص):

- في الفقرة الثالثة من فصله األول، على ثابت »االختيار الديمقراطي«، 
 وهو الثابت الذي ُيعمل في احترام وتقيد بمبدإ آخر مكرس بدوره
البرملان  يجعل  الذي  السلط،  فصل  مبدأ  وهو  الدستور،  في 
التشريعية،  للسلطة  الدستور،  من   70 للفصل  ممارسا، طبقا 
مع ما يترتب عن ذلك، من صالحيتها في تحديد القواعد الضابطة 

للنظام االنتخابي، 

 - وفي الفقرة األولى من فصله الثاني، وفي الفقرة األولى من فصله 11،
بالتتابع، على أن االقتراع الحر والنزيه واملنتظم، هو أساس اختيار 
األمة ملمثليها في املؤسسات املنتخبة، وأن االنتخابات الحرة والنزيهة 
والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، وكلها أحكام 
ال يحد من إعمالها، وال من مدى ممارستها، تغيير طريقة احتساب 

القاسم االنتخابي،

أنه »تعمل األحزاب  السابع، على  األولى من فصله  الفقرة  وفي   -
تأطير املواطنات واملواطنين وتكوينهم السيا�ضي،  السياسية على 
العام،  الشأن  تدبير  وفي  الوطنية،  الحياة  في  انخراطهم  وتعزيز 
ممارسة  في  واملشاركة  الناخبين،  إرادة  عن  التعبير  في  وتساهم 
طبقا  السياسية،  األحزاب  تمارسها  التي  املهام  وهي  السلطة«، 
للقوانين التنظيمية أو القوانين األخرى ذات الصلة، والتي يبين 
الدستورية أنها ال تتضمن، سواء من جانب  إليها،  الرجوع   من 
أو من مدخل االنسجام التشريعي، ما يخالف احتساب القاسم 

االنتخابي على أساس عدد الناخبين املقيدين،

الحزب  »نظام  أن  على  السابع،  فصله  من  الثالثة  الفقرة  وفي   -
 الوحيد نظام غير مشروع«، وفي البند األخير من الفقرة الثانية من
فصله 10، على »ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي«، 
وهو ما يتطلب وجود نظام انتخابي، مكرس للتعددية الحزبية، 
داعم للتناوب، تعكس نتائجه تمثيال حقيقيا لتعددية األحزاب 
السياسية، وهي غايات ليس في طريقة احتساب القاسم االنتخابي 
يحول أو  منها  يحد  ما  املقيدين«،  الناخبين  »عدد  أساس   على 

دون إدراكها والوصول إليها،

حق  التصويت  أن  على   ،30 فصله  من  الثانية  الفقرة  وفي   -
بالتسجيل  إال  ابتداء،  ممارسته،  يتأتى  ال  ما  وهو  شخ�ضي، 
وطني«،  »واجب  التصويت  اعتبار  وأن  االنتخابية،  اللوائح  في 
 بمقت�ضى األحكام املشار إليها، يكرسه احتساب القاسم االنتخابي
على أساس املقيدين في اللوائح االنتخابية، استحضارا ملا تضمنته 

تصدير الدستور من تالزم »بين حقوق وواجبات املواطنة« ؛

املعنية،) الترشيح  لوائح  على  املقاعد،) توزيع  عملية  إن  وحيث 
على أساس قاسم انتخابي ُيستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين)
املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املخصصة لها،)
وعلى فرز األصوات) الحقة على االقتراع،) تعد عملية قائمة الذات،)
وإحصائها،)ومتمايزة عنها،)وتندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع،)
الذي حرص في ذلك على تحقيق الغايات املقررة في الدستور في شأن)
ضمان تكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح،)وسالمة العملية االنتخابية،)

والتعبير الحر عن إرادة الناخبين)؛

األشغال) على  االطالع  من  يبين  ذلك،) عن  فضال  إنه،) وحيث 
التعديل املقدم،) أن مبرر  للقانون التنظيمي املعروض،) التحضيرية 
لتوزيع املقاعد بواسطة قاسم انتخابي مستخرج عن طريق قسمة)
عدد الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد)
ولعدم اشتراط نسبة معينة من األصوات) املخصصة لها،)من جهة،)
يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع)
املقاعد،)من جهة أخرى،)أتى)»لتحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم)
الدوائر املحلية،)وفتح املجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة)
وهو ما ينسجم ويخدم) في القرار من خالل املؤسسة التشريعية«،)

املبادئ والغايات الدستورية التي تم بسطها)؛
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ْسمى)
َ
أ القانون  في فصله السادس،) يعتبر،) وحيث إن الدستور،)

تعبير عن إرادة األمة)؛)

وحيث إن املكانة التي حفظها الدستور للقانون،)في داللته العامة)
التي تشمل أيضا القوانين التنظيمية،)تظل مكفولة ما دامت قواعده)
وأن تطبيقها يتم) وليس فيها ما يخالف أحكامه،) مطابقة للدستور،)

وفق تفسير يشترط دستوريتها)؛

صالحياتها،) ضمن  يندرج  ال  الدستورية،) املحكمة  إن  وحيث 
التعقيب على السلطة التقديرية للمشرع،)في شأن اختيار نوعية التدابير)
 التشريعية التي يرتضيها،)أو املفاضلة بين اختيارات تشريعية ممكنة،
أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها،)

طاملا أن ذلك ال يمس بأحكام الدستور)؛

وحيث إنه،)بناء)على ما تقدم،)ليس في الفقرة الثانية من املادة)84 
ما يخالف الدستور؛)

))-)أخصوص الفق ة الس بعة):)

تنص على أنه من املادة املشار إليها،)  حيث إن الفقرة املذكورة،)
»ال يمكن أن يعلن عن انتخاب مترشحي الئحة فريدة أو مترشح فريد)
إذا لم تحصل الالئحة املعنية أو املترشح املعني على عدد من األصوات)
يعادل على األقل خمس أصوات الناخبين املقيدين بالدائرة االنتخابية)

املعنية«؛

وحيث إنه،)بمقت�ضى ذلك،)فإن املشرع قد خص حالتي)»مترشحي)
القواعد) إلى  تضاف  بقاعدة  فريد«،) »مترشح  أو) فريدة«) الئحة 
 العامة،)تتمثل في وجوب حصول الالئحة أو املترشح،)حسب الحالة،
الناخبين) األقل خمس أصوات  يعادل على  على عدد من األصوات 

املقيدين بالدائرة االنتخابية املعنية)؛

وحيث إن هذه القاعدة،)ترمي إلى ضمان حد أدنى من املشروعية)
فريد) مترشح  أو  فريدة  الئحة  فيها  تستفرد  انتخابات  في  والتمثيل 
اللوائح بين  التنافسية  فيها  وتغيب  ملؤها،) الواجب   باملقاعد 
مما يبرر األساس الذي ارتضاه املشرع لإلعالن عن) أو املترشحين،)
انتخابها،)واملتمثل في تحديد نسبة معينة من عدد األصوات التي يتعين)
في إطار إعمال ما نصت عليه)) تبعا لذلك،) ويندرج،) الحصول عليها،)
الفقرة األولى من الفصل)11)من الدستور من أن)»االنتخابات الحرة)

والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي«)؛

انتخاب) لإلعالن عن  املتطلبة  األصوات،) ُمس 
ُ
خ نسبة  إن  وحيث 

األدوار) مع  متناسبة  تبقى  فريد،) مترشح  أو  فريدة  الئحة  مترشحي 
ال سيما منها تلك املتعلقة بانتخاب) والغايات الدستورية لالنتخابات،)
مجلس يستمد أعضاؤه،)طبقا للفقرة األولى من الفصل)60)من الدستور،)

نيابتهم من األمة)؛

ليس في أحكام الفقرة املذكورة، على ما سبق،) بناء)  وحيث إنه،)
ما يخالف الدستور)؛

في بأ9 امل دة الث نية):

فيم  يخص امل دة)) )املك رة)

»يجرد من صفة عضو) تنص على أنه:) حيث إن املادة املذكورة،)

عن االنتماء خالل مدة انتدابه،)  في مجلس النواب كل نائب تخلى،)

النواب مجلس  لعضوية  باسمه  ترشح  الذي  السيا�ضي  الحزب   إلى 

أو عن الفريق أو املجموعة النيابية التي ينتمي إليها.

باسمه املعني  العضو  ترشح  الذي  السيا�ضي  للحزب   يجوز 

أن يلتمس من رئيس مجلس النواب إحالة طلب التجريد على املحكمة)

الدستورية.

نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال) يجرد كل 

مجلس النواب دون عذر مقبول.

املعني) يشغله  الذي  املقعد  بشغور  الدستورية  املحكمة  تصرح 

باألمر بناء)على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل)61 

من الدستور.«)؛

إليها،) املشار  الثالثة  فقرتها  في  تنص،) املذكورة،) املادة  إن  وحيث 

على أنه)»يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال)

منها لعقوبة التجريد) ( وأنه تفعيال) مجلس النواب دون عذر مقبول«،)

»تصرح) أنه) على  املذكورة،) املادة  األخيرة من  الفقرة  نصت  املقررة،)

املحكمة الدستورية بشغور املقعد الذي يشغله املعني باألمر بناء)على)

إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل)61)من الدستور«)؛

الثالثة منه، الفقرة  في  نص  الدستور،) من  (69 الفصل) إن   وحيث 

على أنه):)»يحدد النظام الداخلي)...)واجبات األعضاء)في املشاركة الفعلية)

في أعمال اللجان والجلسات العامة،)والجزاءات املطبقة في حالة الغياب«)؛

جعل الجزاءات املطبقة في حالة) لئن كان الدستور،) وحيث إنه،)

فإن صورة) من مشموالت النظام الداخلي للمجلس املعني،) الغياب،)

الغياب التي تصدت املادة املذكورة لتنظيمها،)والتي تنصرف إلى حالة)

مقبول،) ودون عذر  كاملة،) تشريعية  ملدة سنة  املبرر،) غير  الغياب 

يبرر) التجريد،) درجة  إلى  يصل  والذي  عليها،) رتبته  الذي  والجزاء)

لتعلقها بحق من حقوق) بالنظر  تنظيمي،) قانون  بمقت�ضى  تنظيمها 

النائب؛

ينص على) (،61 في الفقرة األولى من فصله) وحيث إن الدستور،)

أنه:)»يجرد من صفة عضو في أحد املجلسين،)كل من تخلى عن انتمائه)

السيا�ضي الذي ترشح باسمه لالنتخابات،)أو عن الفريق أو املجموعة)

البرملانية التي ينتمي إليها«)؛
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وحيث إن ما تضمنته األحكام املشار إليها،)وإن تعلقت،)حصريا،)
بالتخلي عن االنتماء)السيا�ضي املترشح باسمه أو الفريق أو املجموعة)
تطبيق جزاء) توسيع  يمنع  ما  الدستور،) في  ليس  فإنه  إليها،) املنتمى 
التجريد الذي رتبته عليها،)على حاالت وصور أخرى للتخلي اإلرادي)؛

وحيث إن التغيب ملدة سنة تشريعية كاملة عن ممارسة املهام)
وأن جزاء) يعد تخليا إراديا،) املوكولة لعضو مجلس النواب املعني،)
يعد تطبيقا ملبدإ ربط املسؤولية باملحاسبة) التجريد املرتب عليه،)

املنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل األول من الدستور)؛

يتناسب مع جسامة) باعتباره عقوبة،) التجريد،) وحيث إن جزاء)
بضمانات) وأنه ُمحاط،)فضال عن ذلك،) وليس فيه أي غلو،) الفعل،)
61)من الدستور ملا أسندت) كفلتها أحكام الفقرة الثانية من الفصل)
للمحكمة الدستورية اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس)
النواب املعني،)وأحالت إلى مقتضيات النظام الداخلي ملجلس النواب،)
ال سيما منها املحددة آلجال ومسطرة إحالة طلب التصريح بالشغور،)

املشار إليه،)إلى املحكمة الدستورية)؛)

مسطرة) تحريك  إمكانية  السيا�ضي  الحزب  تخويل  إن  وحيث 
التجريد،)في حق كل عضو منتم له،)تخلى عن انتمائه السيا�ضي الذي)
ترشح باسمه،)أو عن الفريق أو املجموعة التي ينتمي إليها،)املتخذة وفق)
صيغة)»االلتماس«،)ال يقيد الصالحية التي خولتها الفقرة األخيرة من)
الفصل)61)من الدستور،)لرئيس مجلس النواب،)إلحالة حالة العضو)
الذي تخلى عن انتمائه السيا�ضي إلى املحكمة الدستورية،)وفق اآلجال)

واملسطرة املحددة في النظام الداخلي للمجلس املذكور)؛

وحيث إنه،)يعود إلى مجلس النواب،)بمناسبة وضع أو تعديل نظامه)
لحاالت) وفق تقديره،) »العذر املقبول«) تحديد مشموالت) الداخلي،)
التغيب ملدة سنة تشريعية،)والتي ال يترتب عنها التجريد من العضوية،)
بمناسبة بتها في دستورية النظام) تحت مراقبة املحكمة الدستورية،)

الداخلي للمجلس املعني أو في التعديالت املدخلة عليه)؛)

حاالت) من  حالة  تنظيم  يكون  تقدم،) ما  على  بناء) إنه،) وحيث 
الغياب املفضية إلى التجريد بمقت�ضى قانون تنظيمي،)وتخويل الحزب)
السيا�ضي،)املترشح باسمه أن يلتمس،)من رئيس مجلس النواب،)إحالة)
بشغور) التصريح  وإسناد  الدستورية،) املحكمة  إلى  التجريد  طلب 
لهذه املحكمة،) من الدستور،) (61 وفق أحكام الفصل) املقعد املعني،)

ليس فيه ما يخالف الدستور)؛

في بأ9 امل دة الث لثة):

حيث إن هذه املادة،)تنص على أنه:)»ال يؤهل للترشح للعضوية في)
مجلس النواب برسم الدوائر االنتخابية الجهوية املحدثة بموجب هذا)
القانون التنظيمي كل شخص سبق انتخابه عضوا في املجلس املذكور)
برسم الدائرة االنتخابية الوطنية القائمة قبل دخول هذا القانون)

التنظيمي حيز التنفيذ.«)؛

وحيث إن الدوائر االنتخابية الجهوية،)نظمت بمقتضيات خاصة،)

تهم إحداثها واللوائح املترشحة فيها،)وترتيب املترشحين بها،)وأهليتهم،)

تمييزا لها عن الدوائر االنتخابية املحلية،)تحقيقا للغايات الدستورية)

التي أحدثت من أجلها)؛

ر�ضي ُحكما انتقاليا يهدف إلى املرور)
ُ
وحيث إن أحكام هذه املادة،)ت

»الدوائر االنتخابية) إلى آلية) »الدائرة االنتخابية الوطنية«) من نظام)

والتي كانت ترتب) في استحضار للقواعد املنظمة لألولى،) الجهوية«،)

عدم أهلية كل عضو،)من مجلس النواب،)منتخب على أساسها،)من)

إمكانية الترشح مجددا عبر لوائحها)؛

وحيث إن هذا القيد،)سيفقد معناه،)إذا ما تم رفعه،)خالل املرحلة)

االنتقالية،)بتمكين املنتخبين على أساس الدائرة االنتخابية الوطنية،)

من إمكانية الترشح في)»الدوائر االنتخابية الجهوية«)املحدثة)؛)

آلية) لتعويض  أحدثت  الجهوية،) االنتخابية  الدوائر  إن  وحيث 

الدائرة االنتخابية الوطنية،)مما يجعل من امتداد عدم أهلية الترشح)

في األولى إلى املنتخبين برسم الثانية،)ال يشكل مظهرا من مظاهر رجعية)

القانون،)املحظور طبقا للفقرة األخيرة من الفصل)6)من الدستور)؛)

ليس في املادة الثالثة ما يخالف) على ما سبق،) بناء) وحيث إنه،)

الدستور)؛

وحيث إن باقي أحكام القانون التنظيمي املعروض ليس فيها ما يخالف)

الدستور)؛

لهذه األسش ب):

القا�ضي بتغيير) (04.21 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم) بوال-)

النواب، بمجلس  املتعلق  (27.11 رقم) التنظيمي  القانون   وتتميم 

ليس فيه ما يخالف الدستور)؛

ث ني -)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،)

وبنشره في الجريدة الرسمية.

األربعاء) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر 

24)من شعبان)1442 ) 7)أبريل)2021(.

اإلمضاءات):

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.)))))الحسن بوقنطار.)))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.)))))محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.))))))))))))))))محمد األنصاري.)))))))))))))))))))ندير املومني.

)لطيفة الخال.)))))))))))))))الحسين اعبو�ضي.))))))))))))))))))محمد علمي.)))))))))))))))))خالد برجاوي.
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ق ار رقم  ).9   م.د ص در في 5) من بعش 9 )99  )8 بأ 12  )1))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

القا�ضي بتغيير) (05.21 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم)
املتعلق بمجلس املستشارين) (28.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم)
كما وقع تغييره وتتميمه،)املحال إليها برسالة السيد رئيس الحكومة،)
املسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة في)15)مارس)2021،)وذلك من)

أجل البت في مطابقته للدستور)؛

السيدان) بها  أدلى  التي  املالحظات  مذكرات  على  االطالع  وبعد 
والسادة أعضاء) رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس املستشارين،)
 23 مجل�ضي البرملان،)املسجلة باألمانة العامة املذكورة على التوالي في)

و24)مارس)2021)؛

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 
بتاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066.13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)
بتاريخ (1.14.139  الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435 )13)أغسطس)2014()؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

بوال)-)فيم  يتعلق أ الختص ص):)

ينص في فقرته الثانية على) من الدستور،) (132 حيث إن الفصل)
أن القوانين التنظيمية،)قبل إصدار األمر بتنفيذها،)تحال إلى املحكمة)
الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور،)مما تكون معه هذه املحكمة)

مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور)؛

ث ني )-)فيم  يتعلق أ إلج اءات املتشعة إلق ار الق نو9 التنظيمي):)

حيث إنه،)يبين من االطالع على الوثائق املدرجة بامللف،)أن القانون)
التنظيمي القانون  وتتميم  بتغيير  القا�ضي  (05.21 رقم)  التنظيمي 
 رقم)28.11)املتعلق بمجلس املستشارين،)املحال إلى املحكمة الدستورية،
جرى التداول في مشروعه باملجلس الوزاري املنعقد في)11)فبراير)2021،)
طبقا ألحكام الفصل)49)من الدستور،)وتم إيداعه باألسبقية من لدن)
السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في)17)فبراير)2021،)
وأن هذا املجلس لم يشرع في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من)
إيداعه لدى مكتبه،)ووافق عليه باألغلبية في جلسته العامة املنعقدة)
2021،)كما تداول في شأنه مجلس املستشارين،)وصادق) 5)مارس) في)
والكل وفقا) (،2021 مارس) (12 في) العامة  عليه باألغلبية في جلسته 

ألحكام الفصلين)84)و85)من الدستور)؛

ث لث -)فيم  يتعلق أ ملوضوع):)

حيث إن الدستور،)يسند في الفقرة الثانية من فصله)63،)إلى قانون)

انتخابهم،) ونظام  املستشارين،) مجلس  تنظيمي تحديد عدد أعضاء)

وتوزيع املقاعد على) الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة،) وعدد األعضاء)

الجهات،)وشروط القابلية لإلنتخاب،)وحاالت التنافي،)وقواعد الحد)

من الجمع بين االنتدابات،)ونظام املنازعات االنتخابية)؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم)05.21،)املعروض على نظر املحكمة)

الدستورية،)القا�ضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم)28.11)املتعلق)

 1.11.172 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املستشارين  بمجلس 

بتاريخ)24)ذي الحجة)1432 )21)نوفمبر)2011(،)كما وقع تغييره وتتميمه،)

يتكون من مواد ثالث):

والثانية( األولى  )الفقرتان   13 املواد  أحكام  وتتمم  تغير  األولى،   - 

األولى( )الفقرة  و30  و26  و25  و24  الثانية(  )الفقرة   و14 
و43 و87 و91 )الفقرة األولى( و92 و94 و95 و96 و97 من القانون 

التنظيمي املذكور.

الث نية، تغير عنوان الفرع األول من الباب السابع، من القانون   -

التنظيمي املذكور، ليصبح كاآلتي »إشعار الناخبين بأماكن التصويت 

وورقة التصويت« ؛

 - الث لثة، تتمم أحكام القانون التنظيمي املذكور، باملادتين 13 املكررة

و70 ؛

أنها تكت�ضي صبغة) التعديالت  يبين من فحص هذه  إنه،) وحيث 

وأنه ليس الدستور،) من  (63 الفصل) وفقا ألحكام  تنظيمي،)  قانون 

فيها ما يخالف الدستور،)وفق ما يلي):)

امل دة األولى):

- في بأ9 امل دة 3  )الفق ت 9 األولى والث نية( 

(: أنه) على  تنص  والثانية() األولى  )الفقرتان  (13 املادة) إن  حيث 

»يجرد من العضوية في مجلس املستشارين كل مستشار تخلف عن)

96)من) إيداع حساب حملته االنتخابية داخل األجل املحدد في املادة)

 هذا القانون التنظيمي،)أو لم)»يبين مصادر تمويل حملته االنتخابية

املصاريف) هذه  يرفق جرد  لم  أو  االنتخابية  يبرر مصاريفه  لم  أو 

بالوثائق املثبتة ولم يستجب لإلعذار املوجه إليه في شأنها من قبل)

97)من) الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عمال بأحكام املادة)

هذا القانون التنظيمي«.

»يجرد من العضوية في مجلس املستشارين كل مستشار تجاوز)

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

القانون التنظيمي«)؛
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وسع دائرة التجريد) وحيث إن التعديل املدخل على هذه املادة،)
من العضوية بمجلس املستشارين في حالة التخلف عن إيداع حساب)
الحملة االنتخابية داخل أجل)60)يوما،)أو عدم توضيح مصادر تمويلها)
أو تبرير هذه املصاريف،)أوعدم االستجابة لإلعذار املوجه من طرف)
أوتجاوز السقف املحدد) الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،)

للمصاريف االنتخابية)؛

وحيث إن هذا الجزاء)ينصرف إلى ضبط تمويل العملية االنتخابية)
املصاريف) حساب  وإيداع  االنتخابية  الحملة  شفافية  طريق  عن 
املتعلقة بها،)وهذا يدخل من جهة،)ضمن الحفاظ على املال العام وعدم)
تجاوز السقف املحدد للمصاريف االنتخابية في إطار الحكامة الجيدة)
وكذلك التالزم بين الحقوق) التي ينص عليها الدستور في تصديره،)
والواجبات،)ومن جهة أخرى،)استجابة للفصل)11)من الدستور الذي)
الشفافة هي أساس مشروعية التمثيل) »االنتخابات...) ينص على أن)

الديمقراطي«)؛

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)ليس في املادة املذكورة ما يخالف الدستور)؛

- في بأ9 امل دة 9  )الفق ة الث نية( 

»تتنافى) (: على أنه) تنص في فقرتها املذكورة،) حيث إن هذه املادة،)
العضوية في مجلس املستشارين مع رئاسة مجلس جهة،)ومع رئاسة)
ومع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد) مجلس عمالة أو إقليم،)
سكانها)300.000)نسمة.)ويؤخذ بعين اإلعتبار عدد السكان املثبت في)
آخر إحصاء)عام رسمي.)وتحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات املعنية.)
كما تتنافى العضوية في مجلس املستشارين مع أكثر من رئاسة واحدة)
لغرفة مهنية أو ملجلس جماعة أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة)

تؤسسها جماعات ترابية«)؛

وحيث إن هذه املادة أضافت حالتين للتنافي)-)رئاسة مجلس عمالة)
أو إقليم)-)رئاسة مجلس جماعة يتجاوز عدد سكانها)300.000)نسمة)؛

التقديرية) الصالحية  في  املندرجة  اإلضافة،) هذه  إن  وحيث 
من خالل) املؤسسات املنتخبة ملهامها،) للمشرع ترمي إلى عقلنة أداء)
ضبط عملية الجمع بين اإلنتدابات وحسن تدبيرها عن طريق توسيع)
من) الثانية  الفقرة  ملقتضيات  جهة،) من  استجابة،) التنافي  قاعدة 
»يبين قانون تنظيمي... 62)من الدستور والتي تنص على أنه) الفصل)
ومن) االنتدابات...«،) بين  الجمع  من  الحد  وقواعد  التنافي  حاالت 
ملهام تمثيل الناخبين التي تستدعي التفرغ والقرب من) جهة أخرى،)
املواطنين الذين اختاروه ووضعوا ثقتهم فيه،)مع ما تتطلبه الجماعة)
135))الفقرة) الترابية من التتبع املستمر لتسيير مهامها طبقا للفصل)
الترابية... »الجماعات  أن) على  نصت  والتي  الدستور  من  الثانية()
إعداد) في  تساهم  باعتبارها  ديمقراطية...«،) بكيفية  شؤونها  تسير 
 السياسات الترابية من خالل ممثلها في مجلس املستشارين وذلك طبقا
للفصل)137،)من الدستور ويدخل هذا ضمن بناء)الدولة الديمقراطية)

التي من مرتكزاتها...)الحكامة الجيدة))تصدير الدستور()؛

وحيث إن إحالة املادة املعنية،)من جهة،)على آخر إحصاء)رسمي،)

لتحديد الجماعات املعنية بحالة التنافي،)ومن جهة أخرى،)على نص)

اإلستناد إلى) إنما تغّيت من ذلك،) تنظيمي لتحديد قائمة الجماعات،)

مرجع موضوعي إلعمال حالة التنافي التي تهم رئاسة الجماعات التي)

كما تقيدت في ذلك بالفصل) نسمة،) (300.000 يتجاوز عدد سكانها)

بين مجال القانون التنظيمي املحصور في)»قواعد الحد من الجمع بين)

مع ترك) من الدستور(،) (63 )الفقرة الثانية من الفصل) االنتدابات«)

التفصيل فيها للمجال التنظيمي)؛

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)ليس في املادة املذكورة ما يخالف الدستور)؛

- في بأ9 املواد 9) )الفق ات الث نية والس دسة والت سعة( و5) 

و6) )الفق ة الس بعة( و 9 )الفق ة األولى(

حيث إن املادة)24)تنص على أنه):)»يجب أن تحمل لوائح الترشيح...

أو املنظمة املهنية للمشغلين التي ينتمون إليها.)ويتعين التنصيص على)

إسم املترشح الوكيل،)املكلف بالالئحة،)وتسمية هذه الالئحة وترتيب)

كما يجب أن تتضمن لوائح الترشيح أوالترشيحات) املترشحين فيها.)

الفردية املقدمة برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية والغرف)

املهنية االنتماء)السيا�ضي للمترشحين عند االقتضاء«)؛

»يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح)

برسم الهيئات الناخبة للجماعات الترابية أو الغرف املهنية املقدمة)

من لدن املترشحين ذوي انتماء)سيا�ضي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من)

 لدن الجهاز املختص في الحزب السيا�ضي الذي تتقدم باسمه الالئحة

أو املترشح«)؛

»يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح)

برسم الهيئة الناخبة للمنظمات املهنية للمشغلين بتزكية مسلمة لهذه)

الغاية من لدن الجهاز املختص باملنظمة املهنية املعنية«)؛

وحيث إن املادة)25،)تنص على أنه):)»...)فيما يخص الهيئة الناخبة)

املنصوص) الشروط  للمشغلين وعالوة على  املهنية  املنظمات  ملمثل 

عليها في املادة)24)أعاله وكذا البندين أ و ب من الفقرة أعاله،)يجب أن)

ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح،)املقدمة بدون)

تزكية مسلمة لهذه الغاية من طرف الجهاز املختص في املنظمة املهنية)

املعنية بالئحة التوقيعات املصادق عليها لعشرين في املائة))20%()من)

أعضاء)الهيئة الناخبة املذكورة التابعين للجهة أو الجهات املعنية«)؛

وحيث إن املادة)26،)تنص على أنه):)»...ال يقبل الترشح النتخابات)

ممثلي املنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية إال بتزكية من هذه)

األخيرة«)؛
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»إذا ألغيت) (: تنص على أنه) )الفقرة األولى() (،91 وحيث إن املادة)

انتخاب) وأبطل  الدستورية  املحكمة  قبل  من  االقتراع  نتائج  جزئيا 

مستشار أو عدة مستشارين أو في حالة وفاة أو إعالن إقالة مستشار،)

ألي سبب من األسباب أو في حالة تجريد مستشار من عضويته بسبب)

التخلي عن انتمائه للحزب السيا�ضي أو املنظمة النقابية أو املنظمة)

املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية التي ترشح باسمها لالنتخابات...عضوا)

في مجلس املستشارين«)؛

وحيث إن الدستور ضبط تكوين مجلس املستشارين بقاعدة كلية)

نص عليها في الباب الرابع)»تنظيم البرملان«،)في فصله)63)البند الثاني)

تنتخبهم،) مسان من األعضاء)
ُ
»خ (: الفقرة األولى والتي تنص على أن)

في كل جهة،)هيئات ناخبة تتألف من املنتخبين في الغرف املهنية وفي)

على) تنتخبهم  وأعضاء) تمثيلية،) األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمات 

الصعيد الوطني،)هيئة ناخبة مكونة من ممثلي املأجورين...«،)وأسند،)

في الفقرة الثانية من نفس الفصل،)لقانون تنظيمي بيان نظام انتخاب)

أعضاء)مجلس املستشارين،)وعدد األعضاء)الذين تنتخبهم كل هيئة)؛

ضرورة) يترتب عن األحكام الدستورية املشار إليها،) وحيث إنه،)

وضع أنظمة انتخابية متمايزة لكل هيئة من الهيئات التي يتشكل منها)

مجلس املستشارين،)مراعاة لخصوصيتها وضمانا لتمثيلها)؛

وحيث إن اشتراط التوفر على تزكية مسلمة من املنظمات املهنية)

20%)من التوقيعات) للمشغلين األكثر تمثيلية باسم هذه األخيرة،)أو)

في حالة عدم التوفر على التزكية،)والتي تم فيها مراعاة حجم الهيئة)

الناخبة مع عدم وضع قيد غير متناسب على حق الترشح للعضوية)

باملجلس في نطاق الهيئة الناخبة املذكورة،)من شأنه من جهة،)كفالة)

تمييز تمثيل املنظمات املهنية املعنية عن باقي الهيئات الناخبة،)باعتبار)

أن املرشح املنتمي إليها سيتكلم باسمها واستنادا ألهدافها املنصوص)

عليها في الفصل)8)من الدستور الذي ينص على أنه):)»تساهم...املنظمات)

االجتماعية) واملصالح  الحقوق  عن  الدفاع  في  للمشغلين  املهنية 

تحقيق الهدف) ومن جهة ثانية،) واالقتصادية للفئات التي تمثلها...«،)

مَسين)
ُ
من تخصيص خ (،63 الفصل) في  الدستوري املنصوص عليه 

في املنظمات املهنية) تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة...) من األعضاء)

للمشغلين األكثر تمثيلية)؛

وحيث إنه،)فضال عن ذلك،)فإن شرط التوفر على تزكية مسلمة)

مرحلة) تهم حصريا  تمثيلية  األكثر  للمشغلين  املهنية  املنظمات  من 

الترشح النتخاب أعضاء)مجلس املستشارين بالنسبة لهذه الفئة،)التي)

يبقى حقها في االنتماء)السيا�ضي مصونا بحكم أعلى القواعد القانونية)

)الفقرة) السيا�ضي) مرتبة وهو الدستور الذي يضمن حرية االنتماء)

األولى من الفصل)29)من الدستور()؛

وحيث إن الفقرة األولى من الفصل)61)من الدستور،)تنص،)على)

أنه):)»يجرد من صفة عضو في أحد املجلسين،)كل من تخلى عن انتمائه)

السيا�ضي الذي ترشح باسمه لالنتخابات،)أو عن الفريق أو املجموعة)

البرملانية التي ينتمي إليها«)؛

التجريد ليشمل حالة التخلي عن) وحيث إن توسيع مدى جزاء)

االنتماء)للمنظمات املهنية للمشغلين األكثر تمثيلية التي ترشح بتزكية)

صادرة عنها تبرره،)من جهة،)املحافظة على وحدة كيان املنظمة التي)

باعتبار أن انتسابهم لها بذاتها مؤشر على) تتحقق بها أهدافها كاملة،)

دعمهم لها خدمة لنشاطها والذي يتحدد في الدفاع عن املصالح التي)

تمس أعضاءها،)ومن جهة أخرى،)احترام إرادة الناخبين ضمن الهيئة)

الذين صوتوا على مرشحي هذه املنظمة ملدة انتدابية ملساندتها للدفاع)

والتي) واالقتصادية  االجتماعية  ومصالحهم  بحقوقهم  والنهوض 

حددها الدستور في فصله الثامن)؛

وحيث إنه،)استنادا إلى ما سبق،)تبقى املواد املذكورة أعاله،)ليس)

فيها ما يخالف الدستور)؛

- في بأ9 امل دة 87 )الفق ة األخيرة(

حيث إن املادة املذكورة تنص على أنه):)»ال يمكن أن يعلن عن انتخاب)

 مترشحي الئحة فريدة أو مترشح فريد إذا لم تحصل الالئحة املعنية

أو املترشح املعني على عدد من األصوات يعادل على األقل خمس أصوات)

الناخبين التابعين للهيئة الناخبة في الدائرة االنتخابية املعنية«)؛

على) ينبغي  التي  األصوات،) من  أدنى  حد  اشتراط  إن  وحيث 

الالئحة الفريدة أو املترشح الفريد،)الحصول عليها تحقيقا للشرعية)

التمثيلية،)تستفرد فيها الئحة فريدة أو مترشح فريد باملقاعد الواجب)

ملؤها وتغيب فيها التنافسية بين اللوائح واملترشحين،)هو خيار يرتئيه)

من) (11 الفصل) ويندرج ضمن  دستورية،) أهداف  لتحقيق  املشرع 

الدستور)؛

تبقى املادة املذكورة أعاله ليس) وحيث إنه،)استنادا إلى ما سبق،)

فيها ما يخالف الدستور)؛

- في بأ9 امل دتي9 96 و97 )الفق ات األولى والث لثة والس بعة( 

حيث تنص املادتان املذكورتان بالتتابع على أنه):)»يجب على وكيل)

أن يودع داخل أجل) كل الئحة ترشيح أو كل مترشح حسب الحالة،)

االنتخابية) حملته  حساب  للحسابات  األعلى  املجلس  يوما...) ستين 

الخاصة بترشيحه مرفقا بالوثائق املشار إليها في املادة)95)أعاله«.
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»يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات)

قائمة املترشحين برسم االنتخابات التشريعية العامة أو الجزئية،)مع)

بيان أسماء)املترشحين املنتخبين واملترشحين غير املنتخبين«)؛

- »يقوم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بإعذار وكيل كل 

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

بالوثائق املطلوبة داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار« ؛

- »يوجه الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات إلى وزير الداخلية 

حمالتهم  حساب  إيداع  عن  تخلفوا  الذين  املترشحين  قائمة 

االنتخابية وفق األحكام املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي« ؛

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

الحالة،)عن إيداع حساب حملته االنتخابية حسب اآلجال والكيفيات)

لالنتخابات) أهليته  التنظيمي عدم  القانون  في هذا  عليها  املنصوص 

والجزئية ملجالس) العامة  واالنتخابات  والجزئية  العامة  التشريعية 

الجماعات الترابية والغرف املهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين)

من تاريخ صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات املشار إليه) ابتداء)

املقررة) واملتابعات  اإلجراءات  باتخاذ  اإلخالل  دون  وذلك  أعاله،)

في املقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق باملبالغ التي قام الحزب)

السيا�ضي أو املنظمة النقابية التي ترشح باسمها بتحويلها لفائدته والتي)

يعود مصدرها إلى املساهمة التي تلقاها الحزب املذكور أو املنظمة)

النقابية املذكورة من الدولة لتمويل حملتها االنتخابية«)؛

وحيث إن هذه األحكام،)أدخلت تعديالت على القانون التنظيمي)

همت تحديد أجل ستين يوما إليداع) املتعلق بمجلس املستشارين،)

املطلوبة) بالوثائق  ولإلدالء) (،)96 )املادة) االنتخابية) الحملة  حساب 

من قبل) في أعقاب إعذار وكيل الئحة ترشيح أو كل مترشح معني،)

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات))املادة)97(،)وكذا التنصيص)

والجزئية) العامة  التشريعية  لالنتخابات  األهلية  عدم  عقوبة  على 

والغرف) الترابية  الجماعات  ملجالس  والجزئية  العامة  واالنتخابات 

املهنية،)طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء)من تاريخ صدور تقرير)

املجلس األعلى للحسابات)؛

وحيث إن تحديد أجل ستين يوما،)في حالتي اإليداع األولى أو لإلدالء)

بالوثائق املطلوبة بعد اإلعذار،)غايته تخويل املترشحين أجال معلوما)

وجرد ملصاريفها،  وكافيا لبيان مصادر تمويل حمالتهم االنتخابية،)

أو الستدراك ما لم يتم اإلدالء)به من وثائق ابتداء)من تاريخ اإلعذار،)

للمجلس األعلى) بعد انصرامه،) كما أن تحديد هذا األجل سيسمح،)

للحسابات من تفعيل اختصاصه املنصوص عليه في الفصل)147)من)

الدستور،)واملتمثل في فحص النفقات املتعلقة بالعمليات االنتخابية)؛

استنادا إلى كون النصوص القانونية يكمل بعضها) وحيث إنه،)
املقاصد) لتحقيق  ضمانا  جميعها  إعمال  يتعين  نحو  على  البعض 
من القانون) (13 فالفقرتان األولى والثانية من املادة) التي ترتبط بها،)
املعروض،)تنصان على أنه)»يجرد من العضوية في مجلس املستشارين)
كل مستشار تخلف عن إيداع حساب حملته االنتخابية،)داخل األجل)
أو لم يبين مصادر) من هذا القانون التنظيمي،) (96 املحدد في املادة)
تمويل حملته االنتخابية،)أو لم يبرر مصاريفه االنتخابية،)أو لم يرفق)
املوجه) ولم يستجب لإلعذار  املثبتة  بالوثائق  املصاريف  جرد هذه 
إليه في شأنها من قبل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات عمال)
بأحكام املادة)97)من القانون التنظيمي)»يجرد من العضوية في مجلس)
املستشارين كل مستشار تجاوز السقف املحدد للمصاريف االنتخابية)

املشار إليه في املادة)94)من هذا القانون التنظيمي«)؛

للترشح) األهلية  عدم  بعقوبة  التجريد  جزاء) ترابط  إن  وحيث 
هدفه تقوية) ملختلف االنتخابات طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين،)
الضمانات املحيطة بتخليق العملية االنتخابية،)وهي عقوبة،)من جهة،)
إيداع حسابات حمالتهم) املتخلفين عن  للمترشحين  بالنسبة  أصلية 
املختص متى) والذين يبقى حقهم في الطعن أمام القضاء) االنتخابية،)
 118 للفصلين) طبقا  الدستورية،) بالحماية  مشموال  مناطه  تحقق 
و120))الفقرة الثانية()واللذين ينصان على أن)»حق التقا�ضي مضمون)
لكل شخص للدفاع عن حقوقه...)التي يحميها القانون«،)وأن)»حقوق)
عقوبة) أخرى،) جهة  ومن  املحاكم«،) جميع  أمام  مضمونة  الدفاع 
إضافية للمنتخبين األعضاء)بمجلس املستشارين تنضاف إلى عقوبة)
والتي ال يتم التصريح بالنسبة للمعنيين بها) التجريد من العضوية،)
إال كنتيجة إلعالن املحكمة الدستورية عن تجريدهم بناء)على إحالة)

األمر إليها)؛

وحيث إن الدستور نص في الفقرة الخامسة من الفصل)11)منه،)
بنزاهة) املتعلقة  والقواعد  املقتضيات  خالف  »كل شخص  أن) على 
بمقت�ضى) ذلك  على  يعاقب  االنتخابية،) العمليات  وشفافية  وصدق 

القانون«)؛

التجريد) إلى عقوبة  الترشح  من  املنع  إضافة عقوبة  إن  وحيث 
بالنسبة للمترشح املنتخب الذي تخلف عن إيداع حسابات حملته)
االنتخابية داخل األجل املحدد أو لم يبين مصادر تمويلها أو لم يبرر)
مصاريفها االنتخابية أو لم يرفق جرد املصاريف بالوثائق املثبتة،)
سواء)داخل األجل أو بعد انصرام األجل بعد إعذاره،)غايته تخليق)
)الفقرة األولى() (11 ودعم شفافية الحمالت االنتخابية طبقا للفصل)
يخص) فيما  القانونية  املسؤولية  املترشح  تحميل  مع  الدستور  من 
مبالغ الدعم العمومي التي استفاد منها لتمويل حملته استنادا إلى مبدإ)
ربط املسؤولية باملحاسبة من خالل التحقق من مدى صرف الدعم)
العمومي في األوجه املحددة له قانونا،)كما أن املنع من الترشح ملدتين)
يتصل بأسس ضبط وتكامل العملية) انتدابيتين متتاليتين هو جزاء)

االنتخابية في إطار الفصل)11)من الدستور)؛
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وحيث إنه،)استنادا إلى ما سبق بيانه،)فإن أحكام املادتين)96)و97 

ليس فيها ما يخالف الدستور)؛

امل دة الث لثة):

- في بأ9 امل دة 3  املك رة

في) »يجرد من صفة عضو  (: أنه) حيث إن هذه املادة تنص على 

مجلس املستشارين كل مستشار تخلى خالل مدة انتدابه،)عن االنتماء)

إلى الحزب السيا�ضي أو املنظمة النقابية أو املنظمة املهنية للمشغلين)

التي ترشح باسمها لعضوية مجلس) حسب الحالة،) األكثر تمثيلية،)

املستشارين أو عن الفريق أو املجموعة البرملانية التي ينتمي إليها.

يجوز للحزب السيا�ضي أو املنظمة املعنية التي ترشح العضو املعني)

باسمها أن تلتمس من رئيس مجلس املستشارين إحالة طلب التجريد)

على املحكمة الدستورية.

يجرد كل مستشار تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال)

مجلس املستشارين دون عذر مقبول.

املعني) يشغله  الذي  املقعد  بشغور  الدستورية  املحكمة  تصرح 

أحكام) وفق  املستشارين  مجلس  رئيس  من  إحالة  على  بناء) باألمر 

الفصل)61)من الدستور«)؛

69)من الدستور،)نص في الفقرة الثالثة منه،) وحيث إن الفصل)

املشاركة) في  األعضاء) واجبات  الداخلي...) النظام  »يحدد  (: أنه) على 

املطبقة والجزاءات  العامة،) والجلسات  اللجان  أعمال  في   الفعلية 

في حالة الغياب«)؛

وحيث إنه،)لئن كان الدستور،)جعل الجزاءات املطبقة في حاالت)

فإن صورة) من مشموالت النظام الداخلي للمجلس املعني،) الغياب،)

الغياب التي تصدت املادة املذكورة لتنظيمها،)والتي تنصرف إلى حالة)

مقبول،) ودون عذر  كاملة،) تشريعية  ملدة سنة  املبرر،) غير  الغياب 

يبرر) التجريد،) درجة  إلى  يصل  والذي  عليها،) رتبته  الذي  والجزاء)

لتعلقها بحق من حقوق) بالنظر  تنظيمي،) قانون  بمقت�ضى  تنظيمها 

العضو املستشار)؛

 وحيث إن الدستور،)في الفقرة األولى من فصله)61،)ينص على أنه):

انتمائه) تخلى عن  كل من  املجلسين،) أحد  في  »يجرد من صفة عضو 

أو عن الفريق أو املجموعة) السيا�ضي الذي ترشح باسمه لالنتخابات،)

البرملانية التي ينتمي إليها«)؛

وحيث إن ما تضمنته األحكام املشار إليها،)وإن تعلقت،)حصرا،)

بالتخلي عن االنتماء)السيا�ضي املترشح باسمه أو الفريق أو املجموعة)

تطبيق جزاء) توسيع  يمنع  ما  الدستور،) في  ليس  فإنه  إليها،) املنتمي 

التجريد الذي رتبته عليها،)على حاالت وصور أخرى للتخلي اإلرادي)؛

وحيث إن التغيب ملدة سنة تشريعية كاملة عن ممارسة املهام)

صور) من  صورة  يعد  املعني،) املستشارين  مجلس  لعضو  املوكولة 

التخلي اإلرادي،)وإن جزاء)التجريد املرتب عليه يعد تطبيقا ملبدإ ربط)

في الفقرة الثانية من الفصل) املسؤولية باملحاسبة املنصوص عليه،)

األول من الدستور)؛

يتناسب مع جسامة) باعتباره عقوبة،) التجريد،) وحيث إن جزاء)

بضمانات) فضال عن ذلك،) وأنه محاط،) ليس فيه أي غلو،) الفعل،)

61)من الدستور ملا أسندت) كفلتها أحكام الفقرة الثانية من الفصل)

للمحكمة الدستورية اختصاص البت في شغور مقعد عضو مجلس)

املستشارين املعني،)وأحالت على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس)

املذكور،)ال سيما منها املحددة آلجال ومسطرة إحالة طلب التصريح)

بالشغور،)املشار إليه،)إلى املحكمة الدستورية)؛

إمكانية) وحيث إن تخويل الحزب السيا�ضي أو املنظمة املعنية،)

عن انتمائه) في حق املتخلي من أعضائها،) تحريك مسطرة التجريد،)

السيا�ضي أو املنهي الذي تم الترشح بإسمه،)أو عن الفريق أو املجموعة)

التي ينتمي إليها،)املتخذة وفق صيغة)»االلتماس«،)ال يقيد الصالحية)

لرئيس) الدستور،) من  (61 الفصل) من  األخيرة  الفقرة  خولتها  التي 

انتمائه) عن  تخلى  الذي  العضو  حالة  إلحالة  املستشارين،) مجلس 

اآلجال واملسطرة) وفق  الدستورية،) املحكمة  إلى  املنهي  أو  السيا�ضي 

املحددة في النظام الداخلي للمجلس املذكور)؛

بمناسبة وضع أو تعديل) يعود ملجلس املستشارين،) وحيث إنه،)

تقديره،) وفق  املقبول«) »العذر  تحديد مشموالت) الداخلي،) نظامه 

لحاالت التغيب ملدة سنة تشريعية،)والتي ال يترتب عنها التجريد من)

العضوية،)تحت مراقبة املحكمة الدستورية بمناسبة بتها في دستورية)

النظام الداخلي للمجلس املعني أو في التعديالت املدخلة عليه)؛

حاالت) من  حالة  تنظيم  يكون  تقدم،) ما  على  بناء) إنه،) وحيث 

الغياب املفضية إلى التجريد بمقت�ضى قانون تنظيمي،)وتخويل الحزب)

من رئيس) املترشح بإسمها أن يلتمس،) السيا�ضي أو املنظمة املعنية،)

إحالة طلب التجريد إلى املحكمة الدستورية،) مجلس املستشارين،)

 61 وإسناد التصريح بشغور املقعد املعني إليها،)وفق أحكام الفصل)

من الدستور،)ليس فيه ما يخالف الدستور)؛

فيها ليس  املعروض،) التنظيمي  القانون  أحكام  باقي  إن   وحيث 

ما يخالف الدستور)؛
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لهذه األسش ب):)

القا�ضي بتغيير) (05.21 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم) (- بوال)

املتعلق بمجلس املستشارين،) (28.11 وتتميم القانون التنظيمي رقم)

ليس فيه ما يخالف الدستور)؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة)

وبنشره في الجريدة الرسمية.

الخميس) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر  (

25)من شعبان)1442  )8)أبريل)2021(.

اإلمضاءات):)

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.)))))الحسن بوقنطار.)))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.)))))محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.)))))))))))محمد األنصاري.))))))))))ندير املومني.

لطيفة الخال.)))))))))))الحسين اعبو�ضي.))))))))))))))محمد علمي.))))))))))))خالد برجاوي.

ق ار رقم  ).1)  م.د ص در في 5) من بعش 9 )99  )8 بأ 12  )1))

الحمد هلل وحده،

باسم جاللة امللك وطبقا للقانون

املحكمة الدستورية،)

والقا�ضي بتغيير) (06.21 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم)

وتتميم القانون التنظيمي رقم)59.11)املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس)

بمقت�ضى) إليها  املحال  تغييره وتتميمه،) الترابية كما وقع  الجماعات 

 رسالة السيد رئيس الحكومة املسجلة باألمانة العامة لهذه املحكمة

في)15)مارس)2021،)وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور)؛

وبعد االطالع على املالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس)

والسادة أعضاء) مجلس النواب والسيد رئيس مجلس املستشارين،)

 23 في) املحكمة  لهذه  العامة  باألمانة  املسجلة  البرملان،) مجل�ضي 

و24)مارس)2021)؛

وبعد اطالعها على باقي الوثائق املدرجة بامللف)؛

وبناء)على الدستور،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.11.91 

بتــاريخ)27)من شعبان)1432 )29)يوليو)2011()؛

باملحكمة) املتعلق  (066  .13 رقم) التنظيمي  القانون  على  وبناء)

بتاريخ (1.14.139  الدستورية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

16)من شوال)1435)13)أغسطس)2014()؛

وبعد االستماع إلى تقرير العضو املقرر واملداولة طبق القانون)؛

بوال)-)فيم  يتعلق أ الختص ص):)

ينص في فقرته الثانية على) من الدستور،) (132 حيث إن الفصل)

أن القوانين التنظيمية،)قبل إصدار األمر بتنفيذها،)تحال إلى املحكمة)

الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور،)مما تكون معه هذه املحكمة)

مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي املحال إليها للدستور)؛

ث ني )-)فيم  يتعلق أ إلج اءات املتشعة إلق ار الق نو9 التنظيمي):)

حيث إنه،)يبين من االطالع على الوثائق املدرجة بامللف،)أن القانون)

59.11 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم) (06.21  التنظيمي رقم)

املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس الجماعات الترابية،)كما وقع تغييره)

وتتميمه،)املحال إلى املحكمة الدستورية،)جرى التداول في مشروعه)

باملجلس الوزاري املنعقد في)11)فبراير)2021،)طبقا ألحكام الفصل)49 

من الدستور،)وتم إيداعه باألسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة)

وأن هذا املجلس (،2021 فبراير) (17 في) النواب   لدى مكتب مجلس 

إيداعه) من  أيام  عشرة  مرور  بعد  إال  فيه  التداول  في  يشرع  لم 

في) املنعقدة  العامة  جلسته  في  باألغلبية  عليه  ووافق  مكتبه،) لدى 

5)مارس)2021،)كما تداول في شأنه مجلس املستشارين،)وصادق عليه)

والكل وفقا ألحكام) (،2021 مارس) (12 باألغلبية في جلسته العامة في)

الفصلين)84)و)85)من الدستور)؛

ث لث )-)فيم  يتعلق أ ملوضوع):

إلى) (،146 فصله) من  األول  البند  في  يسند،) الدستور  إن  حيث 

مجالس الجهات) عدد أعضاء) بصفة خاصة،) قانون تنظيمي تحديد،)

الترشيح،) بأهلية  املتعلقة  والقواعد  األخرى،) الترابية  والجماعات 

النظام) وكذا  االنتدابات،) بين  الجمع  منع  وحاالت  التنافي،) وحاالت 

االنتخابي،)وأحكام تحسين تمثيلية النساء)داخل املجالس املذكورة)؛

نظر) على  املعروض  رقم)06.21،)) التنظيمي  القانون  إن  وحيث 

التنظيمي) القانون  وتتميم  بتغيير  )القا�ضي  الدستورية،) املحكمة 

الترابية،) الجماعات  مجالس  أعضاء) بانتخاب  رقم)59.11)املتعلق 

يتكون من مواد ثالث):)

مضافة( سادسة  )فقرة   8 املواد  أحكام  وتتمم  تغير  األولى،   - 

مضافة( ثانية  )فقرة  و103  و92  و46  الثالثة(  )الفقرة   و24 

و110 )الفقرة األولى( و111 و119 و127 و130 و134 و139 و153 

التنظيمي  القانون  و155 و156 و157 و158 و159 و160 من 

املذكور،
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- الثانية، تنسخ أحكام املادة 128 املكررة من القانون التنظيمي 

املذكور، وتعوضها بأحكام جديدة،

- الثالثة، تتمم القانون التنظيمي املذكور باملادة 14 ؛

وحيث إنه،)يبين من فحص هذه التعديالت أنها تكت�ضي صبغة قانون)

تنظيمي،)وفقا ألحكام البند األول من الفصل)146)من الدستور،)وأنه)

ليس فيها ما يخالف الدستور،)حسب ما يلي):)

في بأ9 امل دة األولى):)

 - فيم  يخص املواد 8 )فق ة س دسة مض فة( و9) )الفق ة الث لثة(

و53  )الفق ة الس دسة(

: في فقراتها املذكورة أعاله،)على أنه)  حيث إن هذه املواد،)تنص،)

»في حالة انصرام األجل املخصص إليداع التصريحات بالترشيح،)تعتبر)

صحيحة الئحة الترشيح التي تبين بعد تسليم الوصل النهائي لوكيلها،)

أن أحد مترشحيها غير مؤهل لالنتخاب.«،)وعلى أنه):)»تخصص املقاعد)

ملترشحي كل الئحة حسب ترتيبهم التسلسلي في الالئحة.)غير أن مترشحي)

كل من الالئحة التي تبين بعد تسجيلها وجود مترشح بها غير مؤهل)

لالنتخاب...واملرتبين في املراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير املؤهل...،)

: أنه) وعلى  املنتخبين.«،) املترشحين  القانون...أسماء) بحكم   يرتقون 

»ال يترتب على إلغاء)انتخاب عضو برسم الدائرة االنتخابية الجماعية)

أهليته) بعدم  مرتبط  بسبب  للنساء،) املخصص  املقعد  بها  امللحق 

انتخاب املترشحة املعلن عن انتخابها برسم املقعد) إلغاء) لالنتخاب،)

امللحق املعني،)ما لم يتعلق األمر بمانع قانوني يحول دون انتخابها.«)؛

في) األهلية  انعدام  أثر  حصرت  إليها،) املشار  األحكام  إن  وحيث 

املترشح املعني،)وعدم امتداد األثر املذكور إلى الالئحة املعنية أو إلى)

الدائرة االنتخابية الجماعية امللحق بها املقعد املخصص للنساء،)كما)

أنها لم تمس بضمانات املنازعة في قرار قبول الترشيح أمام القضاء)

املكفولة) االنتخاب،) نتيجة  في  الطعن  بمناسبة  املختص،) اإلداري 

 بمقت�ضى الفقرة األخيرة من املادة)26)من القانون التنظيمي رقم)59.11،

وبباقي أحكامه ذات الصلة)؛

أن) وفق تقديره،) فإن املشرع اعتبر،) بمقت�ضى ذلك،) وحيث إنه،)

مرتبطة بالشخص) في النظام االنتخابي للجماعات الترابية،) األهلية،)

املعني وال تطال الالئحة املعنية أو املقعد امللحق املعني)؛

يخالف) ما  املعروضة،) املواد  في  ليس  لذلك،) تبعا  إنه،) وحيث 

الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 96

:)»تطبق) حيث إن التعديل املدخل على هذه املادة،)ينص على أنه)

ترشيح كل الئحة  وكيل  في حق  املادة  في هذه  إليها  املشار   الغرامة 

أو كل مترشح لم يقم خالل األجل املحدد في املادة)36)من هذا القانون)

التنظيمي بإزالة اإلعالنات االنتخابية التي قام بتعليقها وإرجاع الحالة)

إلى ما كانت عليه وذلك دون اإلخالل باتخاذ اإلجراءات املنصوص)

عليها في نفس املادة)36.«)؛)

من القانون) (46 وحيث إن عقوبة الغرامة املشار اليها في املادة)

درهم،) (50.000 إلى) (10.000 بين) ما  تتراوح  (،59.11 رقم) التنظيمي 

وتتعلق حسب املادة نفسها بمخالفات استعمال املساحة املخصصة)

لإلعالنات االنتخابية)؛

وحيث إن التعديل املذكور،)يكون،)بإقرار عقوبة الغرامة املشار)

إليها اعاله على االمتناع عن إزالة اإلعالنات االنتخابية التي قام املترشح)

بتعليقها وإرجاع الحالة الى ما كانت عليه،)قد راعى،)مبدأ التناسب بين)

املخالفة املذكورة والجزاء)املطبق عليها)؛

)وحيث إنه،)تبعا لذلك،)ليس في املادة)46)ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دتي9 )9 )الفق ة الث نية( و39  )الفق ة الث نية(

 حيث إن هاتين املادتين،)تنصان،)في فقرتيهما املذكورتين،)على أنه):

عن) يستخرج  انتخابي  قاسم  بواسطة  اللوائح  بين  املقاعد  »توزع 

طريق قسمة عدد املصوتين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد)

املقاعد املراد شغلها.)وتوزع املقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا،)

وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة من القاسم)

املذكور.«،)وعلى أنه):)»توزع املقاعد بين اللوائح بواسطة قاسم انتخابي)

يستخرج عن طريق قسمة عدد املصوتين في الدائرة االنتخابية املعنية)

وتوزع املقاعد الباقية حسب قاعدة) على عدد املقاعد املراد شغلها.)

أكبر البقايا،)وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة)

من القاسم املذكور.«)؛

وحيث إن الدستور ينص في البند األول من فصله)146،)على أنه)

يحدد بقانون تنظيمي النظام االنتخابي للجماعات الترابية)؛

االنتخابي) للنظام  األساسية  املشموالت  بين  من  إنه،) وحيث 

للجماعات الترابية،)بيان القواعد املتعلقة بتوزيع املقاعد املخصصة)

القاسم) الحتساب  املعتمد  واألساس  معينة،) انتخابية  دائرة  لكل 

االنتخابي،)وطريقة توزيع املقاعد على اللوائح املترشحة التي لم يبلغ)

عدد األصوات التي حصلت عليها سقف القاسم االنتخابي)؛
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مجالس) أعضاء) انتخاب  بخصوص  اختار،) املشرع،) إن  وحيث 

اعتماد قاعدة القاسم االنتخابي املستخرج عن) الجماعات الترابية،)

طريق قسمة)»عدد املصوتين«،)في الدائرة االنتخابية،)املعنية على عدد)

على عكس االختيار املتبنى بخصوص انتخاب) املقاعد املراد شغلها،)

أعضاء)مجلس النواب)؛

وحيث إن الدستور،)املتكاملة أحكامه،)والتي يتمم ويفسر بعضها)

البعض،)وضع قواعد عامة تهم كفالة انتخاب املؤسسات التمثيلية)

في كليتها))الفصالن)2)و11(،)وخص املشرع،)وفق سلطته التقديرية،)

 بتحديد األنظمة االنتخابية للمؤسسات التمثيلية))الفصالن)62)و146()؛

التمايز واالختالف القائم بينها من حيث طبيعتها) وذلك على أساس،)

ومكانتها والصالحيات الدستورية املخولة لها)؛

وحيث إن الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية خاضعة للقانون)

العام))الفصل)135(،)وينتخب أعضاء)مجالسها من طرف ناخبين من)

ساكنة مجال ترابي محدد،)وتمارس اختصاصات ذاتية واختصاصات)

مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة))الفصل)140(،)في حين يعد)

ممارسا) ()60 )الفصل) مجلس النواب باعتباره أحد مجل�ضي البرملان)

للسلطة التشريعية))الفقرة األولى من الفصل)70(،)ويستمد أعضاؤه)

نيابتهم من األمة))الفصل)60()؛

وحيث إن االختصاصات املسندة الى الجهات والجماعات،)واملهام)

املندمجة) بالتنمية  النهوض  الخصوص،) وجه  على  إليهما،) املوكلة 

وتقديم خدمات) )الجهات(،) واملستدامة وتنظيمها وتنسيقها وتتبعها)

)الجماعات(،)هي مهام ال يمكن تصور) القرب للمواطنات واملواطنين)

دون مشاركة فعلية) في نطاق أحكام الدستور القائم،) النهوض بها،)

لساكنة الجماعة الترابية املعنية،)عبر ممثليها بمجالس هذه الجماعات)

أو عبر اآلليات التشاركية املنصوص عليها في الدستور))الفصل)139(،)

والقوانين التنظيمية)؛

وحيث إن املحكمة الدستورية،)في ممارستها لصالحياتها،)املخولة)

لها طبقا للفقرة الثانية من الفصل)132)من الدستور،)ينحصر دورها)

في مراقبة النص املعروض عليها،)انطالقا من مدى احترامه للدستور،)

القانونية) القواعد  لدستورية  امللزم  باملبدإ  تقيدا  وجوهرا،) شكال 

املعبر عنها في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من الدستور)؛

)وحيث إن الدستور،)ال يتضمن أي حكم يتعلق بالنظام االنتخابي،)

وال أي مبدإ يراعى في االختيارات التشريعية املتعلقة) بصفة عامة،)

والقاعدة) االنتخابي،) القاسم  احتساب  وطريقة  االقتراع،) بنمط 

عدد) يبلغ  لم  التي  املترشحة  اللوائح  على  املقاعد  لتوزيع  املعتمدة 

األصوات التي حصلت عليها سقف القاسم االنتخابي،)وتحديد نسبة)

معينة من األصوات التي يتعين على لوائح الترشيح الحصول عليها)

للمشاركة في عملية توزيع املقاعد)؛

بالجهات) املتعلق  االنتخابي،) النظام  مشموالت  من  إن  وحيث 

والجماعات الترابية األخرى،)عملية تحويل األصوات الى مقاعد،)عبر)

قواعد محددة الحتساب القاسم االنتخابي،)وعملية فرز األصوات،)

وعملية توزيع عدد املقاعد املراد شغلها،)في ظل نظام انتخابي واحد،)

عمليات) وهي  النسبي،) والتمثيل  الالئحي  االقتراع  أساس  على  يقوم 

قائمة الذات،)والحقة على التصويت،)يعود تقدير القواعد املتعلقة)

بها لسلطة املشرع،)ولعمل املالءمة بين االختيارات املمكنة،)شريطة)

املقررة لضمان حرية ونزاهة وشفافية) بالضوابط  في ذلك  التقيد 

االنتخابات،)املنصوص عليها في الفصلين)2)و11)من الدستور)؛

وحيث إن اعتماد قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد)

املصوتين في الدائرة االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املراد شغلها،)

وعدم اشتراط نسبة معينة من األصوات يتعين على لوائح الترشيح)

الحصول عليها للمشاركة في عملية توزيع املقاعد،)ليس فيه ما يخالف)

وال بدور) إذ ال يمس بحرية ونزاهة االقتراع وشفافيته،) الدستور،)

كما هو) االنتخابات املعتبرة أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي،)

مقرر،)على التوالي،)في الفصلين)2)و11)من الدستور)؛

وحيث إنه،)بناء)على ما سبق،)فليس في أحكام املادتين)92))الفقرة)

الثانية()و139))الفقرة الثانية()ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 13  )الفق ة الث نية املض فة(

حيث إن املادة)103)تنص في فقرتها الثانية املضافة،)على أنه):)»يحدد)

بموجب نص تنظيمي عدد أعضاء)مجالس العماالت واألقاليم،)وتوزيع)

املقاعد بين جزئي لوائح الترشيح...في مجلس كل عمالة أو إقليم.«)؛

وحيث إن موضوع اإلحالة على نص تنظيمي،)محصور في بيان عدد)

أعضاء)مجالس العماالت واألقاليم،)استنادا إلى معيار موضوعي تكفل)

القانون التنظيمي نفسه بتحديده في مادته)103،)والقائم على أساس)

وكذا عدد املقاعد املخصصة لجزئي لوائح الترشيح) عدد السكان،)

بالنسبة للمجالس املذكورة)؛

وحيث إنه،)بمقت�ضى ذلك،)فإن اإلحالة املذكورة،)باملواضيع التي)

تقيدت بالفصل بين مجال القانون) أوكلت لنص تنظيمي تحديدها،)

التنظيمي املحصور في تحديد عدد أعضاء)مجالس العماالت واألقاليم)

)الفصل)146)البند األول(،)مع ترك التفصيل فيها إلى املجال التنظيمي)

استنادا ملعيار عدد السكان املحدد في الفقرة األولى من املادة)103)من)

القانون التنظيمي رقم)59.11)؛

103))فقرة ثانية) وحيث إنه،)تأسيسا على ما سبق،)ليس في املادة)

مضافة(،)ما يخالف الدستور)؛
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- فيم  يخص امل دتي9 1   )الفق ة األولى( و9   )الشندين األول والث ني(

حيث إن التعديالت التي طالت هاتين املادتين اشتملت،)بالخصوص،)

العماالت) مجالس  مستوى  على  النساء) تمثيلية  تهم  مقتضيات  على 

واألقاليم)؛

في فقرتها وفي) بالتتابع،) وحيث إن املادتين املعروضتين تنصان،)

البندين املذكورين،)على أنه):)»)...

عدد  يساوي  األسماء  من  عدد  على  ترشيح  الئحة  كل  تشتمل   -

املقاعد الواجب شغلها في مجلس العمالة أواإلقليم ؛

 - تتألف الئحة الترشيح من جزئين : 

• يخصص الجزء الثاني من الئحة الترشيح حصريا لترشيحات 

النساء وال يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم املقاعد 

املخصصة للجزء األول من الئحة الترشيح ؛

• يحدد عدد املقاعد املخصص للجزء الثاني في ثلث املقاعد 

الواجب شغلها على صعيد مجلس العمالة أو اإلقليم مع رفع 

العدد عند االقتضاء الى العدد الصحيح األعلى ؛

• تعتبر املترشحة الوارد اسمها في املرتبة األولى بالنسبة للجزء 

الثاني املخصص للنساء بمثابة رأس الالئحة ولها نفس الحقوق 

املخولة لرأس الئحة الترشيح.« ؛ 

وعلى أنه):)»)-)توزع لجنة اإلحصاء)في مرحلة أولى املقاعد املخصصة)

للجزء)األول املشار اليه في املادة)110)أعاله على لوائح الترشيح وفق نفس)

24)من هذا القانون التنظيمي،)بناء) الكيفيات املنصوص عليها في املادة)

على قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد املقاعد املخصصة للجزء)

:)»-)توزع اللجنة في مرحلة ثانية املقاعد املحددة) املذكور)؛«،)وعلى أنه)

معتمدة قاسما انتخابيا يستخرج على) الثاني املخصص للنساء) للجزء)

أساس عدد املقاعد املخصصة لهن برسم هذا الجزء)؛«)؛

وحيث إن التعديالت التي أدخلت على هاتين املادتين،)في صيغتهما)

نظمت على مستوى مجالس العماالت واألقاليم عملية) املعروضة،)

من) مقبول  مستوى  بضمان  يسمح  بما  املقاعد،) وتوزيع  الترشيح 

عن طريق تخصيص ثلث) في هذه املجالس،) التمثيلية لفائدة النساء)

ولوج) تيسير  تعديالت،)تروم  األساس  هذا  على  وهي  لهن،) املقاعد 

النساء)إلى الوظائف االنتخابية داخل مجالس العماالت واألقاليم)؛

وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله السادس على)

أن السلطات العمومية تعمل على توفير الظروف التي تمكن املواطنات)

واملواطنين من املشاركة في الحياة السياسية،)وفي الفقرة الثانية من)

فصله)19)على أن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدإ املناصفة بين الرجال)

والنساء،)وفي الفقرة األولى من فصله)30)على أنه):)»)...وينص القانون)

على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء)والرجال)

قانون) 146)إلى  فصله) في  وأسند  االنتخابية«،) الوظائف  ولوج  في 

تنظيمي تحديد االحكام التي تهم تحسين تمثيلية النساء)داخل مجالس)

الجماعات الترابية)؛)

وحيث إنه،)ال تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية)

سبيال) يرتضيها  التي  التشريعية  التدابير  نوعية  اختيار  في  للمشرع 

الوظائف) ولوج  في  والرجال  النساء) بين  الفرص  تكافؤ  لتشجيع 

ولم) للدستور،) مخالفة  غير  التدابير  هذه  كانت  طاملا  االنتخابية،)

تتراجع،)من حيث أهدافها،)عما سبق أن سنه املشرع من تدابير،)سعيا)

متواصال إلى تحقيق مبدإ املناصفة بين الرجال والنساء،)إعماال للفقرة)

الثانية من الفصل)19)من الدستور)؛

وحيث إنه،)تبعا لذلك،)يتعين اعتبار املقتضيات املعروضة،)ذات)

طبيعة مؤقتة واستثنائية ترمي باألساس إلى االرتقاء)بتمثيلية النساء)

العماالت) مجالس  داخل  انتخابية  وظائف  ممارسة  من  وتمكينهن 

واألقاليم،)قصد االنخراط بنجاح في النظام االنتخابي العام،)ويتوقف)

وهو أمر) إليها،) العمل بها بمجرد تحقق األهداف التي بررت اللجوء)

يعود تقديره،)أيضا،)للمشرع)؛

وحيث إنه،)بناء)على ما سبق،)ليس في الفقرة األولى من املادة)110 

والبندين األول والثاني من املادة)119)ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة     )الفق ات ال ابعة والخ مسة والس دسة(

التنظيمي للقانون  متممة  أحكاما  تضمنت  املادة  هذه  إن   حيث 

رقم)59.11)إذ تنص على أنه):)»)...)يخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من)

لدن السلطة املكلفة بتلقي الترشيحات.

السيا�ضي) الحزب  لنفس  منتسبين  أشخاص  ترشيحات  تقبل  ال 

مقدمة برسم أكثر من الئحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو اإلقليم.

ال تقبل كل الئحة ترشيح تتضمن مترشحا واحد أو أكثر له انتماء)

سيا�ضي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السيا�ضي الذي ينتمي)

إليه.«)؛

العماالت) مجالس  أعضاء) انتخاب  تهم  األحكام  هذه  إن  وحيث 

ناخبة،) ومن قبل هيئة  تتم بطريقة غير مباشرة،) والتي  واألقاليم،)

الجماعات) مجالس  أعضاء) منتخبين  من  ومشكلة  العدد،) محدودة 

التابعة للعمالة أو اإلقليم املعني)؛
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املجالس) انتخاب  برسم  املقدمة،) الترشيح  لوائح  إن  وحيث 

املذكورة،)يمكن أن تتضمن أسماء)أشخاص ينتمون ألكثر من حزب)

سيا�ضي واحد أو تتضمن في نفس اآلن ترشيحات مقدمة بتزكية من)

وهو ما) سيا�ضي،) حزب سيا�ضي وترشيحات ألشخاص بدون انتماء)

األخرى،) الترابية  الجماعات  مجالس  بباقي  قياسا  استثناء،) يشكل 

يجد مبرره املوضوعي في محدودية القاعدة االنتخابية لهذه املجالس،)

ويهدف لتوسيع التمثيلية بها)؛

وحيث إن ترتيب عدم قبول ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس)

الحزب السيا�ضي مقدمة برسم أكثر من الئحة ترشيح واحدة في نفس)

العمالة أو اإلقليم،)ينسجم مع مبادئ التعددية السياسية،)وتنافسية)

االنتخابات التي تتطلب تقديم لوائح صادرة عن أحزاب متعددة)؛

االنتماء) للمترشحين ذوي  أو  للمترشح  السماح  إن عدم  وحيث 

السيا�ضي،)بتقديم ترشيحاتهم دون تزكية من الحزب السيا�ضي الذي)

مجالس العماالت) تفرضه خصوصية انتخاب أعضاء) ينتمون إليه،)

واألقاليم،)التي تشكل امتدادا النتخابات سابقة هي انتخابات أعضاء)

مجالس الجماعات،)وكذا ما تطلبه الدستور،)بالنسبة للمنتخبين ذوي)

للهيئات) طيلة مدة االنتداب املعني،) الوفاء،) من  السيا�ضي،) االنتماء)

الجماعات،) مجالس  عضوية  واكتساب  الترشح،) تم  التي  الحزبية 

باسمها)؛

وحيث إنه،)بناء)على ما سبق،)ليس في املادة)111))الفقرات الرابعة)

والخامسة والسادسة(،)ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 9   )الشندين الث لث واألخير( 

 )حيث إن هذه املادة تنص،)بالتتابع،)في بنديها الثالث واألخير على أنه):)

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

في دائرة انتخابية إذا لم تحصل الالئحة أو املترشح املعني على عدد من)

ُمس أصوات الناخبين املقيدين في الدائرة)؛«،
ُ
 األصوات يعادل على األقل خ

وعلى أنه):)»إذا لم تحصل الالئحة الفريدة أو املترشح الفريد على األقل)

ُمس أصوات الناخبين املقيدين في الدائرة االنتخابية أو إذا)
ُ
على خ

 تعذر إجراء)عمليات االقتراع أو إنهاؤها بسبب عدم وجود مترشحين

أو رفض الناخبين القيام بالتصويت أو ألي سبب آخر،)يجري اقتراع)

جديد في ظرف الثالثة أشهر املوالية.«)؛

تطبيق) تعميم  الى  تهدف  املدخلة،) التعديالت  هذه  إن  وحيث 

التي تهم الجهات والجماعات واملنصوص عليها في) نفس املقتضيات،)

92)و139)من القانون التنظيمي رقم) الفقرتين األخيرتين من املادتين)

59.11،)على مستوى العماالت واالقاليم،)وذلك بربط إعالن انتخاب)

الئحة فريدة أو مترشح فريد،)بالحصول على عدد أصوات يعادل على)

ُمس أصوات الناخبين املقيدين في الدائرة)؛
ُ
األقل خ

إلى) على مستوى العماالت واألقاليم،) وحيث إن املشرع يسعى،)

ضمان حقيقة التعبير عن اإلرادة الحرة في التصويت،)خصوصا في)

الحاالت التي يكون فيها االنتخاب بدون اختيار بين أكثر من الئحة)

ترشيح أو مترشح،)مما يكون معه الحكمان املعروضان مندرجين في)

 إطار ما نصت عليه الفقرة األولى من الفصل)11)من الدستور من أن):

»االنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل)

الديمقراطي.«)؛

من واألخير  الثالث  البندين  في  ليس  لذلك،) تبعا  إنه،)  وحيث 

املادة)119)املعروضة ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 31 

حيث إن التعديل الذي أدخل على هذه املادة،)يتمثل في الرفع من)

 35.000 عدد السكان املطلوب لتطبيق نمط االقتراع بالالئحة من)

نسمة الى)50.000)نسمة،)موسعا بذلك من نطاق تطبيق نمط االقتراع)

الفردي باألغلبية النسبية في دورة واحدة إلى الجماعات التي ال يتجاوز)

عدد سكانها العدد األخير))؛)

من الدستور أسند الى) (146 وحيث إن البند األول من الفصل)

قانون تنظيمي بيان نظام انتخاب أعضاء)مجالس الجماعات الترابية،)

ومنها تحديد نمط االقتراع،)وتحديد نطاق تطبيقه)؛

السكان املطلوب لتطبيق نمط) أو تقليص عدد  وحيث إن رفع 

يدخل ضمن السلطة التقديرية للمشرع وليس) من أنماط االقتراع،)

للمحكمة التعقيب عليه)؛

وحيث إنه،)وبناء)على ذلك،)ليس في املادة)130)ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص امل دة 53  )الفق ات ال ابعة والخ مسة والث منة(

:)»في حالة) حيث إن هذه املادة،)تنص،)في هذه الفقرات،)على أنه)

يتمم املجلس) (... شغور مقعد أو عدة مقاعد ألي سبب من األسباب)

املذكور عن طريق انتخابات تكميلية في ظرف الثالثة أشهر املوالية)

آلخر شغور ما عدا إذا صادف ذلك األشهر الستة السابقة لتاريخ)

التجديد العام للمجالس الجماعية.

نتائج االنتخابات او في حالة شغور مقعد أو عدة) في حالة إلغاء)

مقاعد ألي سبب من األسباب بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء)

انتخابات جزئية) يجب إجراء) مجالسها عن طريق االقتراع الفردي،)

تبليغ) تاريخ  من  إما  الحالة،) حسب  تبتدئ،) أشهر  ثالثة  أجل  خالل 

نهائيا أو من تاريخ شغور املقعد أو املقاعد) الحكم القا�ضي باإللغاء)

املعنية،)ما عدا إذا صادف ذلك األشهر الستة السابقة لتاريخ التجديد)

العام للمجالس الجماعية.
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...

غير أنه ال يجوز لكل عضو في مجلس جماعة تخلى عن انتدابه)

أن يترشح لعضوية نفس املجلس) عن طريق االستقالة،) االنتخابي،)

طيلة الفترة املتبقية من نفس االنتداب االنتخابي.«)؛

في فقرتيها الرابعة والخامسة،) وحيث إن أحكام املادة املذكورة،)

جزئية،) أو  تكميلية  انتخابات  تنظيم  قاعدة  عمومية  من  استثنت 

الحالة التي يصادف فيها ظرف الثالثة أشهر،)لتاريخ الشغور،)األشهر)

الستة السابقة لتاريخ التجديد العام للمجالس الجماعية)؛

وحيث إنه،)قد يفهم من ذلك،)حدوث انقطاع في أداء)املجلس املعني)

بشكل يخل بحسن سيره وباستمرارية أداء)خدماته،)السيما  ملهامه،)

في حالة إذا ما هم الشغور أكثر من مقعد)؛

أحكام أخرى،) نظمتها،) وحيث إن الحالة التي قد تنشأ عن ذلك،)

ويتعلق األمر) من نفس التراتبية القانونية،) مضمنة في قانون آخر،)

نصت) والتي  بالجماعات،) املتعلق  التنظيمي  القانون  من  (74 باملادة)

»إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا) (: في الفقرة األولى منها على أنه)

استقال نصف عدد أعضائه املزاولين مهامهم على األقل،)أو إذا تعذر)

وجب تعيين لجنة) املجلس ألي سبب من األسباب،) انتخاب أعضاء)

خاصة بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية،)وذلك داخل أجل)

أقصاه خمسة عشر))15()يوما املوالية لتاريخ حصول إحدى الحاالت)

املشار إليها.«)؛)

بخصوص) التشريع،) اكتمال  فإن  ذلك،) بمقت�ضى  إنه،) وحيث 

بحكم اقتصار القانون) يعود لقانون تنظيمي آخر،) املوضوع املثار،)

مجالس) أعضاء) »عدد  مواضيع) تنظيم  على  املعروض  التنظيمي 

وحاالت) الترشيح،) بأهلية  املتعلقة  والقواعد  الترابية،) الجماعات 

التنافي،)وحاالت منع الجمع بين االنتدابات،)وكذا النظام االنتخابي،)

دون باقي) داخل املجالس املذكورة«،) وأحكام تحسين تمثيلية النساء)

مشموالته،)كما هي محددة في الفصل)146)من الدستور)؛

في نفس االنتداب) وحيث إن منع املستقيلين من الترشح مجددا،)

تبرره) الشاغر،) املقعد  لشغل  جزئية  انتخابات  بمناسبة  االنتخابي،)

املعبرة عن رغبة إرادية في عدم االستمرار في أداء) غاية االستقالة،)

املهام االنتخابية،)وهو ما ال يستقيم معه الترشح من جديد للمقعد)

نفسه املتخلى عنه،)كما أن حصر،)بالنظر ملا تقدم،)منع الترشيح)»في)

الفترة املتبقية من نفس االنتداب االنتخابي«،)ليس فيه أي مس أو حد)

من حق الترشيح املكفول دستوريا)؛

وحيث إنه،)بناء)على ما سبق،)فليس في أحكام املادة)153))الفقرات)

الرابعة والخامسة والثامنة(،)ما يخالف الدستور)؛

- فيم  يخص املواد 55  و56  و57  و58  و59 

حيث إن هذه املواد،)تنص،)بالتتابع،)على أنه):)»يجب على املترشحين)
العماالت) ومجالس  الجهات  ملجالس  الجزئية  أو  العامة  لالنتخابات 
واألقاليم ومجالس الجماعات واملقاطعات أن يلتزموا بسقف املصاريف)
االنتخابية املحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية)
املكلفة بالداخلية والعدل واملالية.«،)وعلى أنه):)»يجب على كل وكيل)......)
أن يعد حساب حملته االنتخابية وفق نموذج) مترشح،)حسب الحالة،)
يحدد بنص تنظيمي.)ويتكون الحساب املذكور من بيان مفصل ملصادر)
...)ويجب أن يرفق هذا الجرد بالوثائق املثبتة) تمويل حملته االنتخابية)
:)»يجب على وكيل كل الئحة ترشيح  للمصاريف املذكورة.«،)وعلى أنه)
الجزئية) أو  العامة  االنتخابات  برسم  الحالة،) حسب  مترشح،) كل  أو 
...)باالقتراع بالالئحة أن يودع،)داخل أجل ستين يوما  ملجالس الجهات)
من تاريخ اإلعالن عن نتائج االقتراع لدى املجلس األعلى للحسابات،)
حساب حملته االنتخابية)...«،)وعلى أنه):)»يوجه وزير الداخلية إلى الرئيس)
مع بيان أسماء) (... األول للمجلس األعلى للحسابات قائمة املترشحين)
يقوم الرئيس األول) (... املترشحين املنتخبين واملترشحين غير املنتخبين)
للمجلس األعلى للحسابات بإعذار وكيل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح)
معني،)حسب الحالة،)قصد اإلدالء)بالوثائق املطلوبة داخل أجل ستين)
يوما يبتدئ من تاريخ اإلعذار)...)يترتب على تخلف وكيل كل الئحة ترشيح)
أو كل مترشح،)حسب الحالة،)عن إيداع حساب حملته االنتخابية حسب)
اآلجال والكيفيات املنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي عدم أهليته)
لالنتخابات التشريعية العامة والجزئية واالنتخابات العامة والجزئية)
انتدابيتين) مدتين  طيلة  املهنية  والغرف  الترابية  الجماعات  ملجالس 
(... من تاريخ صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات) متتاليتين ابتداء)
وذلك دون اإلخالل باتخاذ اإلجراءات واملتابعات املقررة في املقتضيات)
الجاري بها العمل فيما يتعلق باملبالغ التي قام الحزب السيا�ضي الذي)
ترشح باسمه بتحويلها لفائدته والتي يعود مصدرها إلى املساهمة التي)

تلقاها الحزب املذكور من الدولة لتمويل حملته االنتخابية.«)؛

ألزمت وكيل الئحة ترشيح أو مترشح) وحيث إن هذه األحكام،)
بإعداد حساب حملته االنتخابية،)وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي،)
االنتخابية،) الحملة  إليداع حساب هذه  يوما،) أجل ستين  وحددت 
بالوثائق املطلوبة،)في أعقاب إعذار وكيل كل الئحة ترشيح) ولإلدالء)
أو كل مترشح معني،)من قبل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات)
لالنتخابات) األهلية  عدم  عقوبة  على  كذلك  ونصت  (،)158 )املادة)
والجزئية ملجالس) العامة  واالنتخابات  والجزئية  العامة  التشريعية 
الجماعات الترابية والغرف املهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين)
ابتداء)من تاريخ صدور تقرير املجلس األعلى للحسابات،)وهي عقوبة)
الذين تخلفوا) انتخابهم  للمترشحين غير املعلن عن  بالنسبة  أصلية 
وإضافية بالنسبة للمنتخبين) عن إيداع حساب حمالتهم االنتخابية،)
تنضاف إلى عقوبة التجريد من) مجالس الجماعات الترابية،) أعضاء)

العضوية الواردة في املادة)159)من اإلحالة)؛
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وحيث إن تحديد أجل ستين يوما،)في حالتي اإليداع األولي أو لإلدالء)
بالوثائق املطلوبة بعد اإلعذار،)يندرج في تحديد أجل معقول،)غايته)
تخويل املترشحين أجال معلوما كافيا لبيان مصادر تمويل حمالتهم)
يتم) لم  ما  أو الستدراك  االنتخابية  ملصاريفهم  وجردا  االنتخابية،)
اإلدالء)به من وثائق ابتداء)من تاريخ اإلعذار،)كما أن تحديد هذا األجل)
سيسمح،)بعد انصرامه،)للمجلس األعلى للحسابات،)بمباشرة مهامه)
في التحقق من مصادر تمويل الحمالت االنتخابية وتبرير مصاريفها،)
للمصاريف) املحدد  بالسقف  التقيد  ومدى  لذلك،) املثبتة  والوثائق 

االنتخابية)؛

بمقت�ضى) وحيث إن املهام املوكولة للمجلس األعلى للحسابات،)
املادتين املذكورتين،)تندرج ضمن املهمة التي أناطها به الدستور،)طبقا)
واملتمثلة في فحص النفقات) منه،) (147 للفقرة األخيرة من الفصل)

املتعلقة بالعمليات االنتخابية)؛

القانون التنظيمي) من  (،159 وحيث إن الفقرة األولى من املادة)
من العضوية في) بحكم القانون،) »يجرد،) (: تنص على أنه) املعروض،)

مجلس الجماعة الترابية التي انتخب برسمها كل عضو):)

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

للحسابات عمال بأحكام املادة 158 ... ؛

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

للترشح) بعقوبة عدم األهلية  التجريد،) وحيث إن ترابط جزاء)
يقت�ضي،) متتاليتين،) انتدابيتين  مدتين  طيلة  االنتخابات  ملختلف 
أسماؤهم) الواردة  الترابية،) الجماعات  مجالس  ألعضاء) بالنسبة 
 في التقرير املعد من قبل الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،
أال يتم التصريح بالعقوبة املذكورة،)بالنسبة للمعنيين بها،)إال كنتيجة)
إلعالن املحكمة اإلدارية املختصة عن تجريدهم من العضوية،)تطبيقا)
ملا نصت عليه الفقرة األخيرة من املادة)159،)من أنه):)»يحيل الرئيس)
األول للمجلس األعلى للحسابات األمر إلى املحكمة اإلدارية املختصة)
باألحكام) اإلخالل  دون  وذلك  معني  عضو  كل  بتجريد  للتصريح 
158...وتصدر املحكمة) املنصوص عليها في الفقرة األخيرة من املادة)
املذكورة قرارها الذي تصرح فيه بتجريد العضو املعني داخل أجل)

شهرين من تاريخ إحالة األمر عليها.«)؛

وحيث إن الدستور ينص،)في الفقرة الخامسة من الفصل)11)منه،)
»كل شخص خالف املقتضيات والقواعد املتعلقة بنزاهة) (: على أنه)
بمقت�ضى) ذلك  على  يعاقب  االنتخابية،) العمليات  وشفافية  وصدق 

القانون.«)؛

وحيث إن إضافة عقوبة املنع من الترشح إلى عقوبة التجريد،)
إيداع حساب حملته) تخلف عن  الذي  املنتخب،) للمترشح  بالنسبة 
االنتخابية داخل األجل املحدد أو لم يبين مصادر تمويل حملته أو لم)
يبرر مصاريفه االنتخابية أو لم يرفق جرد املصاريف بالوثائق املثبتة،)
يخدم غاية) داخل األجل أو بعد انصرام األجل بعد إعذاره،) سواء)
نزاهة االنتخابات وشفافيتها وتكافؤ الفرص بين املترشحين،)ويهدف)
إلى صون املال العام،)وإلى تفعيل مبدإ ربط املسؤولية باملحاسبة من)

خالل التحقق من مدى صرف الدعم العمومي في األوجه املحددة له)

قانونا)؛

أحكام) بموجب  املقرر  للترشح،) األهلية  عدم  جزاء) إن  وحيث 

عن) النظر  بصرف  املترشحين  على  املعروض،) التنظيمي  القانون 

وشفافية) االنتخابي،) التمويل  تهم  مخالفة  إلى  ينصرف  انتخابهم،)

ما وهو  االنتخابية،) الحمالت  وإيداع حساب  االنتخابية   املصاريف 

ال يسوغ معه أن يقتصر الجزاء)على االنتخابات التي ارتكبت املخالفة)

بمناسبتها،)ويبرر في اآلن ذاته،)امتداد املنع من الترشح،)ليطال مجموع)

االستحقاقات االنتخابية املنصوص عليها في املادة)158)املعروضة)؛

وحيث إن املنع من الترشح ملدتين متتاليتين،)يتناسب،)كجزاء،)مع)

طبيعة املخالفات املرتكبة)؛

وحيث إن ما يمكن أن يترتب من قرارات ناتجة عن تطبيق الجزاء)

املخالفين) بترشيح  التصريح  رفض  قرارات  منها  سيما  ال  املذكور،)

األخيرة) الفقرة  في  عليها  املنصوص  االنتخابية  للعمليات  املعنيين 

تبقى محاطة بضمانات االنتصاف القضائي املقررة) (،158 من املادة)

بموجب النصوص التشريعية املنظمة للعمليات االنتخابية)؛

و156  (155 فإن أحكام املواد) تأسيسا على ما سبق،) وحيث إنه،)

و157)و158،)و159)ليس فيها ما يخالف الدستور)؛

في بأ9 امل دة الث نية):)

- فيم  يخص امل دة 8)  مك رة

(: تنص على أنه) مكررة في صيغتها الجديدة،) (128 حيث إن املادة)

»يحدد عدد املقاعد املخصص للنساء)على النحو التالي):)

باالقتراع) أعضاؤها  ينتخب  التي  الجماعات  ملجالس  بالنسبة  (.1

الفردي):)خمسة))5()مقاعد في مجلس كل جماعة.)وتلحق هذه املقاعد)

أكبر) التوالي  التي تضم على  الجماعية  االنتخابية  بالدوائر  الخمسة 

عدد من الناخبين املسجلين في الالئحة االنتخابية للجماعة املحصورة)

وتحدد هذه الدوائر بالنسبة) برسم آخر مراجعة للوائح املذكورة،)

إلى كل جماعة بقرار لوزير الداخلية ينشر في الجريدة الرسمية قبل)

تاريخ االقتراع بثالثين يوما على األقل.)وتتمتع املترشحات املعلن عن)

انتخابهن برسم املقاعد امللحقة بكامل العضوية في املجالس املعنية.
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بالنسبة ملجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق) (.2

:)ثلث املقاعد الواجب) االقتراع بالالئحة وغير املقسمة إلى مقاطعات)

إلى) شغلها على صعيد مجلس الجماعة مع رفع العدد عند االقتضاء)

العدد الصحيح األعلى)؛)

3.)بالنسبة ملجالس الجماعات املقسمة إلى مقاطعات):)ثلث املقاعد)

الواجب شغلها على صعيد مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة مع)

رفع العدد عند االقتضاء)إلى العدد الصحيح األعلى،)شريطة أال يقل)

هذا العدد برسم كل مقاطعة عن ثالثة مقاعد،)وثلث املقاعد الواجب)

إلى العدد) شغلها في كل مجلس مقاطعة مع رفع العدد عند االقتضاء)

الصحيح األعلى.

املقاعد) أعاله من  و3) (2 البندين) في  اليها  املشار  املقاعد  تخصم 

املحددة للجماعات املعنية في املادتين)127)و128)أعاله.)

الترشح) في  دون حقهن  للنساء،...) املخصصة  املقاعد  تحول  ال  (

برسم املقاعد األخرى.«)؛

صيغتها) في  املادة،) هذه  بها  جاءت  التي  املقتضيات  إن  وحيث 

وأضافت مقعدا) نصت على أن تخصص مقاعد للنساء،) املعروضة،)

ينتخب) التي  الجماعات  ملجالس  بالنسبة  للنساء،) مخصصا  جديدا 

أعضاؤها باالقتراع الفردي،)وخصصت ثلث املقاعد الواجب شغلها)

عوضا،) بالنسبة للجماعات أو مجلس الجماعة برسم كل مقاطعة،)

املادة) عن ثمانية وثالثة مقاعد املخصصة بمقت�ضى نفس  بالتتابع،)

املنسوخة)؛

وحيث إن هذه املقتضيات تروم باألساس الرفع من عدد النساء)

نسبة) من  من جهة،) مما سيزيد،) واملقاطعات،) الجماعات  بمجالس 

من) ويوطد،) الترابية،) الجماعات  لهذه  املنتخبة  باملجالس  تمثيليتهن 

جهة أخرى،)ما اتخذته الدولة من إجراءات وآليات في سعيها لتحقيق)

مبدإ املناصفة بين الرجال والنساء)؛

وحيث إنه،)ال تعقيب للمحكمة الدستورية على السلطة التقديرية)

للمشرع في تمكين النساء)من الولوج إلى الوظائف االنتخابية،)إعماال)

للفقرة الثانية من الفصل)19)من الدستور)؛

املكررة (128 املادة) في  ليس  ما سبق،) على  تأسيسا  إنه،)  وحيث 

ما يخالف الدستور)؛

في بأ9 امل دة الث لثة):

- فيم  يخص امل دة 9  

تممت) املعروض،) التنظيمي  القانون  الثالثة من  املادة  إن  حيث 
 القانون التنظيمي رقم)59.11)املشار إليه،)بإدراج مادة)14)تنص على أنه):)
»يحاط الناخب علما بمكتب التصويت الذي سيصوت فيه بواسطة)
أبويه،) إشعار مكتوب يتضمن اسميه الشخ�ضي والعائلي أو أسماء)
إن لم يكن له اسم عائلي،)وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية للتعريف)
اإللكترونية،)وعنوان مكتب التصويت،)والرقم الترتيبي املخصص له)
في الئحة الناخبين.)وتوجه السلطة اإلدارية املحلية اإلشعار املذكور)
إلى الناخبين بأية وسيلة من الوسائل املتاحة.)وال يعتبر هذا اإلشعار)

ضروريا للتصويت.«)؛

وحيث إن مضمون املادة املعروضة،)سبق نسخه بمقت�ضى املادة)
الثالثة من القانون التنظيمي رقم)34.15،)مما يستوجب إعادة فحص)

دستورية املادة)14)املعروضة)؛

وحيث إن إحاطة الناخب علما بمكان التصويت بإشعار مكتوب،)
يتضمن البيانات املشار اليها أعاله،)دون أن يكون هذا االشعار ضروريا)
 11 للتصويت،)يندرج في إطار ما أوجبته الفقرة األخيرة من الفصل)
على السلطات العمومية من اتخاذ الوسائل الكفيلة) من الدستور،)
مما تكون) بالنهوض بمشاركة املواطنات واملواطنين في االنتخابات،)

معه املادة املعروضة ليس فيها ما يخالف الدستور)؛

فيها ليس  املعروض  التنظيمي  القانون  أحكام  باقي  إن   وحيث 
ما يخالف الدستور)؛

لهذه األسش ب):)

القا�ضي بتغيير) (06.21 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم) (- بوال)
وتتميم القانون التنظيمي رقم)59.11)املتعلق بانتخاب أعضاء)مجالس)
 1.11.173 الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)
فيه ليس  (،)2011 نوفمبر) (21(  1432 الحجة) ذي  من  (24  بتاريخ)

ما يخالف الدستور)؛

ث ني )-)تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة،)
وبنشره في الجريدة الرسمية.

الخميس) يوم  في  بالرباط  الدستورية  املحكمة  بمقر  وصدر  (
25)من شعبان)1442 ) 8)أبريل)2021(.

اإلمضاءات):

اسعيد إهراي.

عبد األحد الدقاق.))))))الحسن بوقنطار.))))))أحمد السالمي اإلدري�ضي.))))))محمد بن عبد الصادق.

موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.))))))))))محمد األنصاري.))))))))))ندير املومني.

لطيفة الخال.)))))))))))الحسين اعبو�ضي.)))))))))))محمد علمي.)))))))))))خالد برجاوي.


