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”ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺸ ـ ـ ــﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﺎﺩﻳ ـ ـ ــﺔ؛ ﻭﺇﻧﻤ ـ ـ ــﺎ ﻫ ـ ـ ــﻲ ﻟﺤﻈ ـ ـ ــﺔ ﻗﻮﻳ ـ ـ ــﺔ،
ﻻﺳﺘﺸ ـ ــﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﻻﻳ ـ ــﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴ ـ ــﺔ ﺍﻷﻭﻟ ـ ــﻰ ،ﻓ ـ ــﻲ ﺍﻟﻌﻬ ـ ــﺪ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺗﺪﺷـﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴـﺔ ،ﻓـﻲ ﻣﺴـﺎﺭ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤـﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺎﺳ ــﻢ ،ﺗﺤﻤ ــﻞ ﻣﺴ ــﺆﻭﻟﻴﺘﻬﻢ ﻛﺎﻣﻠ ــﺔ ،ﻭﻣﻮﺍﺻ ــﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬ ــﻮﺩ،
ﻹﻧﺠــﺎﺡ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠــﺔ ،ﺑــﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻀــﻮﺍﺑﻂ
ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ؛ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺮﻭﺡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ ،ﻭﺍﻟﻐﻴـﺮﺓ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ“ .
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شكل صدور الدستور الجديد الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.11.91بت!اريخ 29
يوليوز  2011حدثا ً ھاما ً عكس الروح التوافقية لجميع مكون!ات األم!ة المغربي!ة ،ف!ي اس!تكمال
ورش بناء الغد القائم على الديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون ،وإرس!اء دع!ائم مؤسس!ات
الدولة الحديثة.
وفي إطار تأكيد مشروعية التمثيل الديمقراطي ببالدنا التي أك!د عليھ!ا الدس!تور الجدي!د،
واعتب!!ر ض!!من مقتض!!يات الم!!ادة  11من!!ه أساس!!ھا ھ!!و االنتخاب!!ات الح!!رة والنزيھ!!ة والش!!فافة،
ودع!ا الس!!لطات العمومي!!ة بكاف!ة أش!!كالھا إل!!ى ت!!وفير المن!!اخ الس!!ليم إلجرائھ!!ا ف!!ي ج!!و مطب!!وع
بالنزاھ!!!ة واالس!!!تقامة والتن!!!افس الش!!!ريف ب!!!ين األط!!!راف المتباري!!!ة لالرتق!!!اء بالممارس!!!ات
االنتخابي!!ة ببالدن!!ا إل!!ى المس!!توى المطل!!وب ،وتوزي!!ع المس!!ؤولية بش!!كل عقالن!!ي ف!!ي مي!!دان
االنتخابات بين جميع الفاعلين إلنجاح االستحقاقات االنتخابية تأكيداً ل!إلرادة الملكي!ة الس!امية،
إذ ورد ف!!ي خط!!اب ص!!احب الجالل!!ة المل!!ك محم!!د الس!!ادس نص!!ره ﷲ بمناس!!بة افتت!!اح ال!!دورة
التشريعية الخامسة من الوالية التشريعية الثامنة بتاريخ  14أكتوبر 2011ما يلي :
”ومن ھنا ،فإن المناسبة ليست مجرد رئاسة افتتاح دورة تشريعية عادي ة؛ وإنم ا ھ ي
لحظة قوي ة ،الستش راف الوالي ة البرلماني ة األول ى ،ف ي العھ د الدس توري الجدي د ،وتدش ين
مرحلة تاريخية ،في مسار التطور الديمقراطي والتنموي للمغرب.
وھو ما يقتضي م ن ك ل الف اعلين ف ي ھ ذا التح ول الحاس م ،تحم ل مس ؤوليتھم كامل ة،
ومواص لة الجھ ود ،إلنج اح االنتخاب ات النيابي ة المقبل ة ،ب االلتزام بض وابط نزاھتھ ا؛ وذل ك
بروح الثقة والوضوح ،والغيرة الوطنية الصادقة – “ .انتھى النطق الملكي السامي-
وباعتبار القضاء فاعالً أساسيا ً في اإلشراف على العمليات االنتخابية وض!مان نزاھتھ!ا،
فإن!!ه يبق!!ى مطالب!!ا ً بالس!!ھر عل!!ى احت!!رام الض!!مانات القانوني!!ة الرامي!!ة إل!!ى تخلي!!ق المسلس!!ل
االنتخ!!ابي م!!ن خ!!الل حماي!!ة التن!!افس الش!!ريف ،والتص!!دي لك!!ل المخالف!!ات الت!!ي م!!ن ش!!أنھا
المس!!اس بش!!فافية االنتخاب!!ات وس!!المة عملياتھ!!ا ونزاھ!!ة نتائجھ!!ا س!!واء المتعلق!!ة بج!!رائم الح!!ق
العام التي ترتكب بمناسبة االنتخابات ،كجرائم االعتداء على األموال )الس!رقة ،إض!رام الن!ار،
التخري!!ب (...وج رائم الم س بالحري ات )االختط!!!اف أو االحتج!!از (...الت!!ي تخض!!ع ألحك!!!ام
القانون الجنائي أو القوانين الجنائي!ة الخاص!ة )األس!لحة ،التجمع!ات ،الص!حافة والنش!ر ،(...أو
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المتعلقة بالجرائم االنتخابية كاإلخالل بضوابط االنتخابات )تحوي!ل أص!وات الن!اخبين أو دفعھ!م
إل!!ى اإلمس!!اك ع!!ن التص!!ويت ،أو تھدي!!د الن!!اخبين أو اإلخ!!الل بالنظ!!ام الع!!ام ،أو الم!!س بس!!ير
عملي!!ات التص!!ويت أو بممارس!!ة ح!!ق االنتخ!!اب ،أو اس!!تعمال الم!!ال أو الوع!!ود للت!!أثير عل!!ى
الن!!اخبين وك!!ذا اس!!تعمال العن!!ف أو التھدي!!د للت!!أثير عل!!ى الن!!اخبين أو خ!!رق حري!!ة التص!!ويت
والم!!س بنزاھ!!ة والحيلول!!ة دون إج!!راء االقت!!راع( ،أو اإلخ الل بض وابط التقيي د ف ي الل وائح
االنتخابية )الحصول على القي!د بص!فة غي!ر قانوني!ة ،اس!تعمال تص!ريحات مدلس!ة أو ش!ھادات
م!!!زورة للقي!!!د أو الش!!!طب ،(...أو اإلخ الل بض وابط الحمل ة االنتخابي ة )تعلي!!!ق اإلعالن!!!ات
االنتخابية خارج األماكن المح!ددة قانون!ا ً ،تض!مين اإلعالن!ات والب!رامج والمنش!ورات الل!ونين
األحم!!ر واألخض!!ر أو الجم!!ع بينھم!!ا ،القي!!ام بإعالن!!ات انتخابي!!ة أو بتوزي!!ع ب!!رامج ومنش!!ورات
لل!!!وائح غي!!!ر مس!!!جلة أو لمرش!!!حين غي!!!ر مس!!!جلين ،اس!!!تعمال المرش!!!ح مس!!!احات مخصص!!!ة
إلعالنات!!ه االنتخابي!!ة بغ!!رض غي!!ر التعري!!ف بترش!!يحه وببرنامج!!ه وال!!دفاع عنھم!!ا ،اس!!تعمال
المال والوعود لفائدة جماعة محلية أو مجموعة من المواطنين( ،أو اإلخالل بض وابط عمليت ي
االقتراع وإعالن النتائج )الدعاية خ!الل ي!وم االقت!راع ،التص!ويت بع!د فق!دان ح!ق التص!ويت،
التصويت بصفة غي!ر قانوني!ة ،اقتح!ام قاع!ة التص!ويت بعن!ف ،اس!تعمال العن!ف واإلھان!ة ض!د
أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت ،كسر واالستيالء على صندوق االقتراع(.
وف!!ي ھ!!ذا الس!!ياق ت!!م إدراج أحك!!ام ص!!ارمة ف!!ي الق!!انون التنظيم!!ي رق!!م  27.11المتعل!!ق
بمجلس النواب تتعلق بتحدي!د وزج!ر المخالف!ات المرتكب!ة بمناس!بة االنتخاب!ات ،حي!ث ورد ف!ي
الب!!اب الس!!ادس من!!ه ض!!من الم!!واد  38إل!!ى  69أحك!!ام زجري!!ة متكامل!!ة تس!!مح بتص!!ور جمي!!ع
المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة لھا ،إذ ورد ف!ي مادت!ه  38م!ا يل!ي " :تح!دد طبق!ا ً ألحك!ام
ھ!!ذا الب!!اب المخالف!!ات المرتكب!!ة بمناس!!بة الحمل!!ة االنتخابي!!ة والعملي!!ات االنتخابي!!ة والعقوب!!ات
المقررة لھا".
ونظ!!راً لك!!ون المقتض!!يات الزجري!!ة الت!!ي ن!!ص عليھ!!ا الق!!انون التنظيم!!ي لمجل!!س الن!!واب
ج!!اءت مطابق!!ة للمقتض!!يات الزجري!!ة الت!!ي ن!!ص عليھ!!ا الق!!انون رق!!م  57.11المتعل!!ق ب!!اللوائح
االنتخابية العامة وعملي!ات االس!تفتاء واس!تعمال وس!ائل االتص!ال الس!معي البص!ري العمومي!ة
خ!!الل الحم!!الت االنتخابي!!ة واالس!!تفتائية الص!!ادر بتنفي!!ذه الظھي!!ر الش!!ريف رق!!م 1.11.171
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بتاريخ  28أكتوبر  ،12011باستثناء بعض المواد ،فإن ھ!ذا األخي!رة )أي أحك!ام الق!انون رق!م
 57.11المش!!ار إلي!!ه أع!!اله( تطب!!ق عل!!ى انتخاب!!ات أعض!!اء مجل!!س الن!!واب ،عل!!ى أن تق!!دم ف!!ي
التطبيق أحكام الباب الس!ادس م!ن الق!انون التنظيم!ي لمجل!س الن!واب عم!الً بقاع!دة أن الخ!اص
يق!!دم عل!!ى الع!!ام ،ف!!ي ح!!ين يرج!!ع ألحك!!ام الق!!انون رق!!م  57.11فيم!!ا ل!!م ي!!رد بش!!أنه ن!!ص ف!!ي
القانون التنظيمي لمجلس الن!واب ،كم!ا ھ!و الش!أن بالنس!بة للج!رائم المرتكب!ة بمناس!بة القي!د ف!ي
اللوائح االنتخابية ،وكذا الجرائم المتعلقة بإھانة مكتب التصويت وأعضائه.
وتبعا ً لما أشير إلي!ه س!ابقا ً يمك!ن تفص!يل المقتض!يات الزجري!ة المتعلق!ة باالنتخاب!ات كم!ا
يلي :


الفرع األول  :الجرائم ذات الصلة بانتخابات مجلس النواب.
• أوالً :الجرائم المرتكبة بمناسبة التقييد في اللوائح االنتخابية.
• ثانيا ً :الجرائم المرتكبة بمناسبة الترشيح.
• ثالثا ً :الجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة االنتخابية.
• رابعا ً :الجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت واالقتراع وإعالن النتائج.



الفرع الثاني :مقتضيات مسطرية.
• أوالً :التقادم.
• ثانيا ً :التحقيق في القضايا االنتخابية.
• ثالثا ً :التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد.
• رابعا ً :وسائل اإلثبات في الجرائم االنتخابية.
• خامسا ً :حالة العود.



الفرع الثالث :دليل المتابعات والعقوبات في الجرائم االنتخابية.

ملحق
• القانون التنظيمي لمجلس النواب.
• رسائل دورية متعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
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 منشور بالجريدة الرسمية عدد  5991بتاريخ  3ذو الحجة  31) 1432أكتوبر  (2011ص  ،5256وھو القانونالذي نسخ بموجب المادة  136منه أحكام القانون رقم  9.97المتعلق بمدونة االنتخابات ،فيما يتعلق باللوائح
االنتخابية العامة وبطائق الناخبين وباالستفتاءات واستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية أثناء الحمالت
االنتخابية بمناسبة االنتخابات العامة الجماعية والتشريعية وبمساھمة الدولة في تمويل الحمالت االنتخابية التي
تقوم بھا النقابات.
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺃﻭﻻﹰ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
إن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رھينة بالقيد في اللوائح االنتخابية،
اعتباراً لكون ھذه اللوائح ھي التي تسمح بالتحقق مما إذا كان الناخب تتوفر فيه الشروط
المطلوبة الكتساب حق التصويت.
ولضمان سالمة التقييد في اللوائح االنتخابية العامة حدد القانون رقم  57.11المتعلق
باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية ،المخالفات المرتكبة بمناسبة التقييد في
اللوائح االنتخابية والعقوبات المقررة لھا ،وذلك ضمن مقتضيات المادتين  86و 87منه ،إذ
جرم الحصول على قيد بصفة غير قانونية كانتحال الناخب السم غير اسمه أو صفة غير
صفته ،أو إخفاء أي مانع قانوني يحول بينه وبين أن يكون ناخبا ً ،أو التقييد في الئحتين أو
أكثر من اللوائح االنتخابية ،أو استعمال تصريحات مدلسة أو شھادات مزورة للقيد في اللوائح
االنتخابية أو الشطب منھا.
وإذا كان القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب لم يحدد األفعال
المجرمة بمناسبة التقييد في اللوائح االنتخابية بخالف القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح
االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية ،فإن المقتضيات الزجرية الواردة في ھذا القانون
األخير تبقى مطبقة على الجرائم المرتكبة بمناسبة التقييد في اللوائح االنتخابية المتعلقة
بانتخاب أعضاء مجلس النواب باعتبارھا ھي األصل ،يرجع إليھا فيما لم يرد بشأنه نص في
القانون التنظيمي لمجلس النواب.
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ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺪ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :

حفاظا ً على سالمة وقانونية التقييد في اللوائح االنتخابية عاقب المشرع بموجب
مقتضيات المادة  86من القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات
االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية
واالستفتائية ،بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى  50.000درھم كل من:
• حصل على قيده في الئحة انتخابية باسم غير اسمه ؛
• حصل على قيده في الئحة انتخابية بصفة غير صفته ؛
• أخفى حين طلب قيده أن به مانعا ً قانونيا ً يحول بينه وبين أن يكون ناخبا ً ؛
• حصل على قيده في الئحتين أو أكثر من اللوائح االنتخابية.
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تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى األفعال المشار إليھا في
الفقرة السابقة .وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عموميا أو مأمورا من
مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
-2

ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﺪﻟﺴﺔ ﺃﻭ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺰﻭﺭﺓ ﻟﻠﻘﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻄﺐ :

يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  87من القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح االنتخابية
العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل
الحمالت االنتخابية واالستفتائية ،بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى
 50.000درھم كل من:
• استعمل تصريحات مدلسة للحصول على قيده في الئحة انتخابية ؛
• استعمل شھادات مزورة للحصول أو محاولة الحصول على قيده في الئحة انتخابية ؛
• قام بواسطة تصريحات مدلسة أو شھادات مزورة بقيد شخص في الئحة انتخابية أو
شطب اسمه منھا بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك في ذلك ؛
يمكن ،عالوة على ذلك ،الحكم على مرتكبي األفعال المشار إليھا أعاله بالحرمان من
ممارسة حقوقھم الوطنية لمدة ال تزيد على سنتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار في
الفقرة األولى أعاله ،وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عموميا أو مأمورا
من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ :
حدد المشرع أحكاما ً عامة ومشتركة لتنظيم مرحلة الترشيحات ضمن المواد  41إلى
 48من القانون رقم  9.97المتعلق بمدونة االنتخابات كما وقع تغييره وتتميمه ،كما أفرد
أحكاما ً خاصة لشروط أھلية الترشيح وموانعه ،وكيفية إيداع وتسجيل الترشيحات ضمن
2
مقتضيات المواد  21إلى  30من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.
غير أن المشرع لم يحدد األفعال المجرمة والعقوبات المقررة لھا خالل مرحلة
الترشيحات بالنسبة النتخابات أعضاء مجلس النواب سواء ضمن أحكام مدونة االنتخابات
كقانون عام ،أو ضمن أحكام القانون التنظيمي لمجلس النواب .مما تبقى معه المتابعات
الممكن تصورھا في ھذه المرحلة مرتبطة بوقوع جرائم الحق العام المنصوص عليھا وعلى
عقوبتھا ضمن مجموعة القانون الجنائي أو القوانين الزجرية الخاصة.

2

تطبيقا ً لمقتضيات المادة  21من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،صدر المرسوم رقم
 2.11.604بتاريخ  19أكتوبر  2011المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم
خاللھا الترشيحات وتاريخ بدء الحملة االنتخابية ونھايتھا )جريدة رسمية عدد  5988بتاريخ  20أكتوبر 2011
الصفحة  ،(5140الذي نص ضمن مقتضيات المادة الثانية منه على ما يلي  " :تودع التصريحات بالترشيح من
يوم الخميس  3نوفمبر  2011إلى غاية الساعة الثانية عشر ) (12من زوال يوم الجمعة  11نوفمبر ".2011
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ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
لتكون الحملة االنتخابية 3مبنية على التنافس الشريف وتكافؤ الفرص ،حدد القانون رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب مجموعة من الضوابط القانونية المتعين احترامھا تحت طائلة
جزاءات في حالة مخالفتھا ،إذ تم التنصيص ضمن مقتضيات المواد من  31إلى  37من
القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب على مجموعة من الضوابط كضرورة
عقد االجتماعات االنتخابية وفق الشروط المحددة في ظھير  15نونبر  1958المتعلق
بالتجمعات العمومية4؛ وتطبيق أحكام ظھير  15نونبر  1958المعتبر بمثابة قانون الصحافة
والنشر على الدعاية االنتخابية 5،والتقيد أثناء تعليق اإلعالنات االنتخابية باألماكن المحددة
من لدن السلطات اإلدارية المحلية وفق المساحات واألحجام المخصصة لذلك......6
وفي ھذا اإلطار نص المشرع على مقتضيات زجرية خاصة تتعلق بسير الحملة
االنتخابية ألعضاء مجلس النواب ضمن مقتضيات القانون التنظيمي رقم  27.11السالف
اإلشارة ،فجرم تعليق اإلعالنات االنتخابية خارج األماكن المحددة لھا قانونا ً ،وتضمين
اإلعالنات والبرامج والمنشورات اللونين األحمر واألخضر أو الجمع بينھما ،كما منع القيام
بإعالنات انتخابية أو توزيع برامج ومنشورات لمرشحين أو لوائح غير مسجلين أو سوء
استعمال المساحات المخصصة لتعليق اإلعالنات االنتخابية ،أو تسخير األدوات والوسائل
العامة في الحملة االنتخابية ،أو استعمال المال والوعود لفائدة جماعة محلية أو مجموعة من
المواطنين.
 -1ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﹰ :تقوم السلطة اإلدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة طبقا ً لمقتضيات المادة  32من
القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،بتعيين أماكن خاصة تعلق بھا
اإلعالنات االنتخابية وفق مساحات متساوية للوائح الترشيح أو للمترشحين لالنتخابات العامة
النتخاب أعضاء مجلس النواب ،وقد حددت مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم
 2.11.606الصادر بتاريخ  19أكتوبر  2011المتعلق بتحديد األماكن الخاصة بتعليق
اإلعالنات االنتخابية بمناسبة االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ،7عدد ھذه
األماكن في  12بالنسبة للجماعات أو المقاطعات التي تضم  2500ناخب أو أقل ،و 18في
3

4
5
6
7

تطبيقا ً لمقتضيات المادة  31من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،صدر المرسوم رقم
 2.11.604بتاريخ  19أكتوبر  2011المتعلق بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب والمدة التي تقدم
خاللھا الترشيحات وتاريخ بدء الحملة االنتخابية ونھايتھا )جريدة رسمية عدد  5988بتاريخ  20أكتوبر 2011
الصفحة  ،(5140الذي نص ضمن مقتضيات المادة الثالثة منه على ما يلي  " :تبتدئ الحملة االنتخابية في الساعة
األولى من يوم السبت  12نوفمبر  2011وتنتھي في الساعة الثانية عشرة ) (12ليالً من يوم الخميس  24نوفمبر
".2011
الفقرة الثانية من المادة  31من القانون التنظيمي  27.11المتعلق بمجلس النواب.
الفقرة الثالثة من المادة  31من القانون التنظيمي  27.11المتعلق بمجلس النواب.
المادة  32من القانون التنظيمي  27.11المتعلق بمجلس النواب.
منشور بالجريدة الرسمية عدد  ، 5988بتاريخ  20أكتوبر  ، 2011الصفحة .5141
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غيرھا من الجماعات أو المقاطعات مع زيادة مكان واحد عن كل  3000ناخب أو جزء
يتجاوز  2000ناخب في الجماعات أو المقاطعات الموجود بھا أكثر من  5000ناخب.
وفي ھذا اإلطار نصت مقتضيات المادة  40من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق
بمجلس النواب عل معاقبة كل من علق إعالنات انتخابية خارج األماكن المحددة من قبل
السلطة اإلدارية المحلية ،أو بمكان يكون مخصصا ً لالئحة أخرى أو لمرشح آخر بغرامة من
 1.000إلى  5.000درھم.
 -2ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﻧﻴﻦ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻊﺑﻴﻨﻬﻤﺎ :
ال يجوز طبقا ً لمقتضيات المادة  35من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب أن تتضمن اإلعالنات غير الرسمية التي يكون لھا غرض أو طابع انتخابي ،وكذا
برامج المترشحين ومنشوراتھم اللونين األحمر أو األخضر أو الجمع بينھما .وذلك تحت
طائلة الحكم طبقا ً لمقتضيات المادة  41من نفس القانون بغرامة من  1.000إلى 5.000
درھم على كل مترشح يضمن إعالناته االنتخابية أو برامجه أو منشوراته اللونين األحمر أو
األخضر أو الجمع بينھما .أما إذا صدرت المخالفة عن صاحب المطبعة فإن الغرامة تصل
إلى  50.000درھم.
 -3ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  42من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بغرامة من  10.000إلى  50.000درھم كل من :
• قام بإعالنات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غير مسجلين ؛
• قام بتوزيع برامج ومنشورات للوائح أو لمرشحين غير مسجلين.
ھذا ،وترتفع العقوبة إلى الحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  10.000إلى
 50.000إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليھا أعاله موظفا ً عموميا ً أو مأموراً من مأموري
اإلدارة أو جماعة ترابية.8
 -4ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺍﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :في إطار التقيد بضوابط استعمال المساحات المخصصة لتعليق اإلعالنات االنتخابية،
نصت مقتضيات المادة  43من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب على
المعاقبة بغرامة من  1.000إلى  5.000درھم لكل مرشح :

8

الفقرة الثانية من المادة  42من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.
ھذا وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  36من نفس القانون على أنه " :ال يجوز ألي موظف عمومي أو مأمور
من مأموري االدارة أو جماعة ترابية أن يقوم خالل الحملة االنتخابية ،أثناء مزاولة عمله ،بتوزيع منشورات
المترشحين أو برامجھم أو غير ذلك من وثائقھم االنتخابية".
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• يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة إلعالناته االنتخابية لغرض غير
التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنھما ؛
• يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعالناته االنتخابية بھا ؛
• يضبط في حالة تلبس وھو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعالناته
االنتخابية بھا سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
 -5ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺤﻤﻼﺕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ :تنص مقتضيات الفقرة األولى من المادة  36من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق
بمجلس النواب على أنه  " :يمنع القيام بالحملة االنتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو
مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المھني أو داخل اإلدارات العمومية".
ويعاقب كل من خالف مقتضيات المادة المذكورة طبقا ً لمقتضيات الفقرة األخيرة من
المادة  42من نفس القانون السالف اإلشارة ،بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من
 10.000إلى  50.000درھم.
 -6ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :يمنع بأي شكل من األشكال طبقا ً لمقتضيات المادة  37من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب تسخير الوسائل واألدوات المملوكة للھيئات العامة
والجماعات الترابية والشركات والمقاوالت المنصوص عليھا في القانون رقم 69.00
المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وھيئات أخرى ،9في الحملة االنتخابية.
وال تدخل ضمن دائرة المنع أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة أو الجماعات الترابية رھن
إشارة المترشحين أو األحزاب السياسية على قدم المساواة.
ويعتبر كل تسخير للوسائل أو األدوات المشار إليھا في المادة  37أعاله فعالً جرميا ً
معاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمسة سنوات وبغرامة من  50.000إلى100.000
درھم.
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تنص مقتضيات المادة األولى من القانون رقم  69.00المتعلق بالمراقبة المالية للدولة عل!ى المنش!آت العام!ة وھيئ!ات
أخ!!رى الص!!ادر بتنفي!!ذه الظھي!!ر الش!!ريف رق!!م  1.03.195بت!!اريخ  11ن!!وفمبر ) 2003جري!!دة رس!!مية ع!!دد 5170
وتاريخ  18ديسمبر  ،2003الصفحة  ،(4240كما تم تغييره وتتميم!ه بموج!ب الق!انون  21.10الص!ادر بت!اريخ 17
غشت ) 2011جريدة رسمية عدد  5982وتاريخ  29سبتمبر  ،2011الصفحة  ،(4774على ما يلي :
" يراد في ھذا القانون بعبارة :
الھيئات العامة  :الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ؛
شركات الدولة  :الشركات التي تملك ھيئات عامة مجموع رأسمالھا ؛
الشركات التابعة العامة  :الشركات التي تملك ھيئات عامة أكثر من نصف رأسمالھا ؛
الشركات المختلطة  :الشركات التي تملك ھيئات عامة  % 50من رأسمالھا على األكثر ؛
المقاوالت ذات االمتياز  :المقاوالت المعھود إليھ!ا بتس!يير مرف!ق ع!ام بمقتض!ى عق!د امتي!از تك!ون في!ه للدول!ة ص!فة
السلطة المتعاقدة.
ويراد برأس المال المملوك مساھمة الھيئات العامة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو بصفة حصرية أو مشتركة".
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 -7ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  64من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب ،بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إلى  100.000درھم،
كل من قام خالل الحملة االنتخابية بتقديم ھدايا أو تبرعات أو وعود بھا أو بھبات إدارية إما
لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ،أيا كانت ،بقصد التأثير في تصويت ھيئة من
الناخبين أو بعض منھم.
ويترتب على العقوبات المقررة أعاله بقوة القانون طبقا ً لمقتضيات المادة  66من
القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب الحرمان من التصويت لمدة سنتين
ومن حق الترشيح لالنتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين .وھو ما سبق وأن أكده القضاء
المغربي في عد مناسبات ،إذ ورد في قرار للمجلس األعلى )الغرفة الجنائية( تحت عدد
 3/1825وتاريخ  2007/7/11في الملف الجنحي عدد  (07/3/6/7293ما يلي" :حيث أن
المحكمة لما أدانت الطاعن من أجل األفعال المنسوبة إليه وحرمته من حق التصويت
والترشيح والحال أن القانون يرتب الحرمان المذكور بعد أن يصدر حكم نھائي بدون
التنصيص عليه في القرار إنما طبقت المادة  60من القانون التنظيمي لمجلس النواب المحال
عليه بمقتضى المادة  55القانون التنظيمي لمجلس المستشارين األمر الذي كانت معه الوسيلة
10
على غير أساس".
ھذا ،وإذا كان الشخص الذي قام خالل الحملة االنتخابية بتقديم ھدايا أو تبرعات أو
وعود بھا أو بھبات إدارية إما لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ،أيا كانت ،بقصد
التأثير في تصويت ھيئة من الناخبين أو بعض منھم .يتمتع بصفة موظف عمومي أو مأمور
من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية ،فإن العقوبة تضاعف في ھذه الحالة تطبيقا ً لمقتضيات
المادة  65من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.
 -8ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻢ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺷﻬﺎﺭ ﺑﻮﺷﺮ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ :يمنع طبقا ً لمقتضيات المادة  20من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مشفوعا ً ببيان صفته في كل
إشھار يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطھا.
وفي ھذا اإلطار تنص المادة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شھر
واحد وستة أشھر وبغرامة من  10.000إلى  100.000درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين
فقط ،مؤسسو أو مديرو أو مديرو شركات أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو مالية ذكروا أو
سمحوا بذكر اسم نائب مع بيان صفته في كل إشھار بوشر لفائدة المقاولة التي يشرفون عليھا
أو يعتزمون تأسيسھا .مع رفع العقوبة في حالة العود إلى سنة واحدة حبسا و 200.000
درھم غرامة.
10

قرار غير منشور.
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ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :
التصويت حق وواجب وطني لكل المواطنين المقيدين في اللوائح االنتخابية العامة وفق
الضوابط والشروط المحددة في القوانين االنتخابية 11،والتي يمكن إجمالھا في ما يلي :
 عدم جواز قيام المرشح بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق
االنتخابية يوم االقتراع ؛
 عدم جواز قيام الموظف العمومي أو أي مأمور من مأموري اإلدارة أو جماعة محلية
أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتھم أو غير ذلك من وثائقھم
االنتخابية؛
 عدم جواز التصويت بعد فقدان حق التصويت ؛
 أن يكون المصوت مسجال في اللوائح االنتخابية العامة بصفة قانونية ؛
 التصويت باستعمال الحق في االنتخاب مرة واحدة ؛
 عدم جواز حمل األسلحة الظاھرة أو المخفية أو األدوات التي فيھا خطر على األمن
العام داخل قاعة التصويت ؛
 احترام أعضاء مكتب التصويت.
ھذا ،وقد حدد القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب جزاءات في حالة
مخالفة ھذه الشروط والضوابط وفق ما يلي :
 -1ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  39من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب ،بغرامة من  10.000إلى  50.000درھم كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في
يوم االقتراع بتوزيع إعالنات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق االنتخابية .في
حين إذا كان مرتكب األفعال المشار إليه أعاله موظفا ً عموميا ً أو مأموراً من مأموري اإلدارة
أو جماعة ترابية ،فإن العقوبة تصل طبقا ً لمقتضيات المادة  39من القانون المذكور إلى
الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة من  10.000الى 50.000درھم.
 -2ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  45من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بالحبس من ستة أيام إلى شھر وبغرامة من  1.200إلى  5.000درھم أو بإحدى
 11ينص المرس!وم رق!م  2.11.604بت!اريخ  19أكت!وبر  2011المتعل!ق بتحدي!د ت!اريخ انتخ!اب أعض!اء مجل!س الن!واب
والمدة التي تقدم خاللھا الترشيحات وتاريخ بدء الحملة االنتخابي!ة ونھايتھ!ا )جري!دة رس!مية ع!دد  5988بت!اريخ 20
أكتوبر  2011الصفحة  ، (5140ضمن مقتضيات المادة األولى منه على ما يلي  " :يدعى الناخبون والناخب!ات النتخ!اب
أعضاء مجلس النواب يوم الجمعة  25نوفمبر ".2011
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ھاتين العقوبتين فقط ،كل شخص صوت بعد أن فقد حق التصويت لسبب من األسباب إما
بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيھا بعد ذلك دون طلب
منه.
 -3ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ :نصت مقتضيات المادتين  46من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثالث سنوات وبغرامة من  10.000إلى
 50.000درھم كل من صوت بحكم قيد غير قانوني في الالئحة االنتخابية ،أو صوت
بانتحاله اسم وصفة ناخب مسجل ،أو صوت باستعمال حقه في االنتخاب أكثر من مرة
واحدة .كما يعاقب بنفس العقوبة كل من صوت أكثر من مرة واحدة بحكم تقييده في لوائح
انتخابية متعددة )المادة  47من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
 -4ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﻭﻓﺮﺯ ﻭﺇﺣﺼﺎﺀ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  48من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات وبغرامة من  50.000إلى  100.000درھم ،كل
شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي األوراق المصوت بھا وإحصائھا وفرزھا ،قام
باختالس أوراق منھا أو أضاف إليھا أوراق ليست منھا ،أو أفسد األوراق المصوت بھا أو
قام بقراءة اسم غير االسم المقيد في األوراق المصوت بھا.
ويعاقب بنفس العقوبة المقررة لألفعال المذكورة كل شخص ضبط متلبسا ً بتسريب
أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت سواء قبل البدء في عملية االقتراع أو خالل
إجرائھا )الفقرة الثانية من المادة  48من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب(.
 -5ﺣﻤﻞ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :ال يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاھرة أو مخفية أو أدوات فيھا خطر على األمن العام
أن يدخل قاعة التصويت وإال تعرض للعقوبات المنصوص عليھا في الفصول  8و 9و10
من الظھير الشريف رقم  1.58.377الصادر في  3جمادى األولى  15) 1378نوفمبر
 (1958في شأن التجمعات العمومية ،وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون
الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص باألسلحة والعتاد
واألدوات المتفجرة.
وھكذا يعاقب كل شخص دخل إلى قاعة التصويت وھو يحمل أسلحة ظاھرة أو مخفية
أو أدوات فيھا خطر على األمن العام :
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 بالحبس من شھر واحد إلى ثالثة أشھر وغرامة من  1200إلى  5.000درھم أو
بإحدى ھاتين العقوبتين فقط ،إذا كان يحمل أسلحة ظاھرة أو خفية أو أدوات خطيرة
على األمن العمومي 12؛
 بالحبس من شھر واحد إلى سنة وبغرامة  1.200إلى  5.000درھم أو بإحدى ھاتين
العقوبتين فقط ،إذا ضبط في ظروف تشكل تھديداً لألمن العام أو لسالمة األشخاص
أو األموال وھو يحمل جھازاً أو أداة أو شيئا ً واخزاً أو راضا ً أو قاطعا ً أو خانقا ً ،مالم
يكن بسبب نشاطه أو بسبب مشروع 13؛
 بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة وبغرامة يتراوح مبلغھا بين
 1.000إلى  20.000درھم كل شخص احتفظ – خرقا ً للمقتضيات التشريعية
والتنظيمية الجاري بھا العمل – بأسلحة وعتاد وآالت وأدوات قاتلة أو محرقة أو
مفرقعة أو يكون منھا مدخرات أو يصنعھا أو يعمل بأي وجه كان على المتاجرة فيھا
أو استيرادھا أو ترويجھا.14
 -6ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺩﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺴﺎﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب بالحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وبغرامة من  10.000إلى  50.000درھم
كل من أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على
تحويل أصوات الناخبين ،وكذا كل من أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير
ذلك من طرق التدليس على دفع ناخب أو أكثر إلى اإلمساك عن التصويت )المادة  51من
القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
 -7ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  52من القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  10.000إلى
 50.000درھم كل من استأجر أو سخر أشخاصا ً على وجه يھدد به الناخبين أو يخل بالنظام
العام.
غير أنه إذا كان ھؤالء األشخاص ناخبون فإن العقوبة تضاعف تطبيقا ً لمقتضيات
الفقرة األخيرة من المادة المذكورة أعاله.
 -8ﺍﻟﻤﺲ ﺑﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  10.000إلى  50.000درھم كل
من أقدم على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو
 12الفصل  9من ظھير  15نونبر  1958المتعلق بالتجمعات العمومية.
 13الفصل  303مكرر من القانون الجنائي.
 14الفص!!ل األول م!!ن الظھي!!ر الش!!ريف رق!!م  1.58.286بش!!أن زج!!ر المخالف!!ات للتش!!ريع الخ!!اص باألس!!لحة والعت!!اد
واألدوات المتفجرة ،جريدة رسمية عدد  2393بتاريخ  20صفر  5) 1378شتنبر  (1958ص .2078
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مظاھرات تھديدية ،وكذا كل من قام بالمس بممارسة حق االنتخاب بواسطة تجمعات أو
صياح أو مظاھرات تھديدية ،أو عن طريق المس بحرية التصويت بواسطة تجمعات أو
صياح أو مظاھرات تھديدية )المادة  53من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب(.
 -9ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات الفقرة األولى من المادة  54من القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى
 50.000درھم كل من :
 اقتحم قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
 حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
 اقتحم قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار الئحة من اللوائح.
 حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار الئحة من اللوائح.
غير أنه إذا كان المقتحمون أو محاولو االقتحام يحملون سالحا ً فإن العقوبة تصل طبقا ً
لما تنص عليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  54من القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب ،إلى الحبس من سنة إلى ثالث سنوات ،وتكيف كجناية معاقب عليھا
بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في حالة اقتحام قاعة التصويت بناء على خطة
مدبرة اتفق على تنفيذھا إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عماالت
أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية تماشيا ً مع مقتضيات المادة  55من القانون
المذكور التي تنص على ما يلي " :دون اإلخالل بالمقتضيات األشد ،تكون العقوبة ھي
السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع االقتحام المشار إليه في المادة  54أعاله
بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذھا إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو
عدة عماالت أو أقاليم أو دائرة أو عدة دوائر انتخابية".
 -10ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﺿﺪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﻋﺮﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ:يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  56من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من  15.000إلى  50.000درھم :
 الناخبون الذين يرتكبون أثناء اجتماعھم لالقتراع عمالً من أعمال العنف في حق
رئيس مكتب التصويت أو نحو عضو من أعضاء مكتب التصويت ؛
 الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعھم لالقتراع بتأخير العمليات االنتخابية باستعمال
االعتداء والتھديد ؛
 الناخبون الذين يحولون أثناء اجتماعھم لالقتراع دون إجراء العمليات االنتخابية
باستعمال االعتداء والتھديد.
ھذا ،وإذا كان القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ال ينص على
تجريم واقعة إھانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه ،فإن أحكام المادة  95من القانون
15

رقم  9.97المتعلق مدونة االنتخابات كما وقع تغييره وتتميمه تبقى قابلة للتطبيق في ھذا
اإلطار ،إذ تعتبر فعل إھانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه جنحة معاقب عليھا
15
بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرامة من  2.000إلى.10.000
 -11ﺍﻣﺘﻨﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻴﻪ :
نصت مقتضيات المادة  57من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب
على أن كل امتناع من طرف رئيس مكتب التصويت عن تسليم نسخة من محضر العمليات
16
االنتخابية لممثل الئحة ترشيح أو مترشح منتدب طبقا ً ألحكام المادة  74من نفس القانون
كان حاضراً بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمھا ،يشكل فعالً جرميا ً يعاقب
عليه بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  1.200الى  5.000درھم.
 -12ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺴﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﻭﻓﺘﺢ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  58من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من  20.000إلى  50.000درھم كل من انتھك
العمليات االنتخابية :
 بكسر صندوق االقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتھا أو أخذھا أو إتالفھا أو القيام
بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بھا تغيير أو محاولة تغيير نتيجة
االقتراع ؛
 بكسر صندوق االقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتھا أو أخذھا أو إتالفھا أو القيام
بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بھا انتھاك سرية التصويت.
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تنص مقتضيات المادة  95من القانون رقم  9.97المتعلق مدونة االنتخابات كما وقع تغييره وتتميمه على ما يلي :
"يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى س!نة وبغرام!ة م!ن  2.000إل!ى  10.000درھ!م أو بإح!دى ھ!اتين العق!وبتين فق!ط
الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعھم لالقتراع بإھانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نح!وھم عم!الً م!ن
أعمال العنف أو يؤخرون العمليات االنتخابية أو يحولون دون إجرائھا باستعمال االعتداء والتھديد".
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".......................................................
..........................................................
يخ!ول وكي!!ل ك!!ل الئح!ة أو ك!!ل مترش!!ح الح!ق ف!!ي الت!!وفر ف!ي ك!!ل مكت!!ب تص!ويت عل!!ى ممث!!ل ناخ!ب مؤھ!!ل ،ليراق!!ب بص!!فة
مستمرة عمليات التصويت وفرز األصوات وإحصائھا ،التي يقوم بھا مكتب التصويت .كما يح!ق للممث!ل الم!ذكور أن يطل!ب
تضمين محضر مكتب التص!ويت جمي!ع المالحظ!ات الت!ي ق!د ي!دلي بھ!ا ف!ي ش!أن العملي!ات الم!ذكورة .ويج!ب تبلي!غ اس!م ھ!ذا
الممثل ،إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم السابق لتاريخ االقتراع ،إلي السلطة اإلدارية المحلية التي يتعين عليھا
أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
...............................................................................................
تسلم السلطة اإلدارية المحلية فوراً إلى وكيل الالئحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممثل ،ويجب أن يق!دم الممث!ل
ھذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
ً
يحق لممثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال المكتب المركزي طبقا للكيفيات المشار إليھا أعاله".
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كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  20.000إلى 50.000
درھم كل من استولى على صندوق االقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.17
وتجدر اإلشارة إلى أن أي انتھاك لعمليات االقتراع أو فرز األصوات أو إحصائھا أو
إعالن النتائج إذا ارتكبه األشخاص المعھود إليھم بانجاز العمليات المذكورة ،يعاقب عليه
طبقا ً لمقتضيات المادة  60من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب بالسجن
من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
 -13ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻮﻋﻮﺩ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ :في إطار السھر على احترام الضمانات القانونية الرامية إلى تخليق المسلسل االنتخابي،
من خالل حماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات التي من شأنھا المساس بشفافية
االنتخابات ،السيما المرتبطة بشراء األصوات االنتخابية والتالعب فيھا ،جاء القانون
التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب بمقتضيات زجرية صارمة في ھذا اإلطار ،إذ
جرمت مقتضيات المادة  62منه مجموعة من األفعال على غرار ما ورد ضمن المادة 63
من نفس القانون الخاصة بمرحلة الحملة االنتخابية.
وھكذا ،يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إلى
 100.000درھم 18كل من :
 حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل ھدايا أو
تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بھا
التأثير على تصويتھم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير؛
 حمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على اإلمساك عن التصويت باستعمال
ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد
بھا التأثير على تصويتھم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير ؛
 قبل ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع
أخرى أو المشاركة في ذلك ؛
 التمس ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو خاصة أو
منافع أخرى أو المشاركة في ذلك ؛
 توسط في تقديم ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بھا أو بوظائف عامة أو
خاصة أو منافع أخرى أو المشاركة في ذلك.
 قبول أو التماس الھدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليھا أعاله ؛
 الوساطة في تقديم الھدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليھا أعاله ؛
 المشاركة في تقديم الھدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليھا أعاله.
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المادة  59من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.

 18تضاعف العقوبة طبقا ً لمقتضيات المادة  65من القانون التنظيمي  27.11المتعل!ق بمجل!س الن!واب إذا ك!ان مرتك!ب
األفعال المذكورة موظفا ً عموميا ً أو مأموراً من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية.
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ھذا ،ويترتب على العقوبات المقررة أعاله طبقا ً لمقتضيات المادة  66من القانون
التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب الحرمان من حق الترشيح لالنتخابات لمدتين
انتدابيتين متواليتين والحرمان من التصويت لمدة سنتين.
 -14ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ :في إطار ضمان تصويت شفاف للناخبين بعيد عن أي إكراه أو إجبار ،جاءت مقتضيات
المادة  63من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب بمقتضيات زجرية ھامة
نصت على المعاقبة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إلى
 100.000درھم كل من :
• حمل أو حاول أن يحمل ناخبا ً على اإلمساك عن التصويت باالعتداء أو استعمال
العنف أو التھديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى
ضرر ؛
• أثر أو حاول التأثير في تصويت ناخب باالعتداء أو استعمال العنف أو التھديد أو
بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.
ھذا ،وتضاعف العقوبة المنصوص عليھا أعاله طبقا ً لما تنص عليه مقتضيات المادة
 65من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،إذا كان مرتكب الجنحة
موظفا ً عموميا ً أو مأموراً من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية .كما أنه يترتب على
العقوبات المقررة أعاله الحرمان من حق الترشح لالنتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين
والحرمان من التصويت لمدة سنتين )المادة  63من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق
بمجلس النواب(.
 -15ﺧﺮﻕ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﻤﺲ ﺑﻨﺰﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ :يعاقب طبقا ً لمقتضيات المادة  67من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى  50.000درھم 19كل من :
• قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو في مكاتب للسلطات اإلدارية
المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت سواء كان ذلك بتعمد اإلخالل
بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ،وسواء جرى ذلك قبل
االقتراع أو أثناءه أو بعده ؛
• قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو في مكاتب للسلطات اإلدارية
المحلية أو خارج ذلك بالمس أو محاولة المس بنزاھة التصويت سواء كان ذلك بتعمد
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ـ تضاعف العقوب!ة طبق!ا ً لمقتض!يات الفق!رة الثاني!ة م!ن الم!ادة  67م!ن الق!انون التنظيم!ي لمجل!س الن!واب ،إذا ك!ان
مرتكب الجنحة موظفا ً عموميا ً أو مأموراً من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية.
ـ يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح أعاله طبقا ً لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  67م!ن الق!انون التنظيم!ي
لمجلس النواب ،بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة ال تقل عن سنتين وال تتعدى خمس سنوات.
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اإلخالل بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ،وسواء جرى
ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده ؛
• قام في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو في مكاتب للسلطات اإلدارية
المحلية أو خارج ذلك بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات االقتراع سواء كان
بتعمد اإلخالل بالنصوص الجاري بھا العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ،وسواء
جرى ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده.

ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻣﺴﻄﺮﻳﺔ
إذا كان كل فعل جرمي يترتب عنه مالحقة مرتكبه قصد توقيع الجزاء عليه وفق
األحكام المنصوص عليھا في القانون الجنائي الموضوعي والقوانين الزجرية الخاصة ،فإن
سبل تحقيق ھذا الجزاء تبقى رھينة بسلوك المساطر واإلجراءات المحددة في قانون المسطرة
الجنائية والمساطر اإلجرائية الخاصة.
ومن ھذا المنطلق ،فإن األفعال الجرمية المرتكبة بمناسبة االنتخابات  -كأي فعل
جرمي -تبقى خاضعة إلجراءات مسطرية خاصة حددتھا القوانين االنتخابية وإجراءات
مسطرية عامة واردة في قانون المسطرة الجنائية ،سواء تعلق األمر بمرحلة البحث
والمتابعة ،أو التحقيق اإلعدادي أو المحاكمة.
وبناء على ما سبق سنعمل على توضيح بعض المسائل اإلجرائية في الجرائم
االنتخابية:

ﺃﻭﻻﹰ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ :
إن سلطة النيابة العامة في ممارسة الدعوى العمومية في القضايا االنتخابية تبقى مقيدة
بحدود رسمھا المشرع سواء في القوانين االنتخابية أو اإلجراءات المسطرية العامة ،ولعل
من أھمھا التقادم.
وفي ھذا اإلطار تتقادم الدعوى العمومية في القضايا االنتخابية المتعلقة بانتخاب
أعضاء مجلس النواب المقامة بموجب المادة  39وما يليھا من المواد إلى غاية المادة 43
والمادتين  45و 57من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب بمضي ستة
أشھر من يوم إعالن نتيجة االنتخاب )الفقرة الثالثة من المادة  64من القانون التنظيمي رقم
 31.98المتعلق بمجلس النواب(.
وتجدر اإلشارة ،إلى أن المشرع استثنى من مدة التقادم المشار إليھا أعاله بعض
الجرائم االنتخابية الواردة في القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ضمن
الفصول  20و 44و 46و 47و 48و 51و 52و 53و 54و 55و 56و 58و 59و 60و 62
و 63و 64و ،67والتي تبقى خاضعة لمدد التقادم الزجري المحددة في قانون المسطرة
19

الجنائية كقانون عام حسب وصف الجريمة ما بين مخالفة أو جنحة أو جناية ،الواردة ضمن
أحكام المادة الخامسة منه التي تنص على ما يلي :
" تتقادم الدعوى العمومية ،ما لم تنص قوانين خاصة على خالف ذلك بمرور:
 −خمس عشرة سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية ؛
 −أربع سنوات ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة ؛
20
 −سنة ميالدية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة".

ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ  :ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
يسري على التحقيق في القضايا االنتخابية األحكام العامة الواردة في القسم الثالث من
الكتاب األول المعنون بالتحقيق اإلعدادي من قانون المسطرة الجنائية كلما كان الفعل
الجرمي يشكل جنحة معاقب عليھا بخمس سنوات كحد أقصى أو جناية أو جنحة مرتبطة
بفعل جرمي معين يخضع لمقتضيات المادة  83من قانون المسطرة الجنائية.
< <V<íéñ^–Î<l^ÏéfŞi<I
"وحيث أن ھذا الدفع سبق أن أثير أمام المحكمة وردت عنه عن صواب بأن المتھم
متابع بجنحة الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب  ...ومعلوم أن جنحة
الرشوة تمشيا ً مع المادة  83من قانون المسطرة الجنائية يجوز إجراء تحقيق بشأنھا ألن الحد
األقصى للعقوبة المقررة لھا ھو  5سنوات ،وبذلك فالوسيلة على غير أساس".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1852وتاريخ  2007/7/11في الملف
الجنحي عدد .(07/3/6/10533
"وحيث أن وثائق الملف ال تفيد أن ملف التحقيق تم سحبه من القاضي المكلف بالتحقيق
السيد _______ وإنما تابع إجراءاته القاضي السيد _________ نظراً ألن القاضي األول
كان في عطلته السنوية وأن التحقيق تم خالل ھذه العطلة والتالي فال وجود ألي سبب يدعو
إلى إحالة القضية على الغرفة الجنحية لنقل الملف وھو ما ذھب إليه القرار في رده على ما
جاء والوسيلة مما تكون معه غير جديرة باالعتبار".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1834وتاريخ  2007/7/11في الملف
الجنحي عدد .(07/7014
"حيث أن أوراق الملف تفيد أن الطاعن تم استنطاقه ابتدائيا ً وتفصيليا ً بحضور دفاعه
بعد أن وضع ملف القضية رھن إشارة محاميه قبل استنطاقه األخير طبقا ً للفصل  139من
قانون المسطرة الجنائية وليس بوثائق الملف وخصوصا ً منھا إجراءات التحقيق ما ينتج عنه
منع الطاعن من اإلطالع على ھذه اإلجراءات سيما وأن نفس الوثائق يتضح منھا أن دفاع
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الطاعن مارس حق الطعن والمطالبة بإجراءات التحقيق أمام الغرفة الجنحية مما يعني أن
حق دفاعه كان محترما ً وميسراً ويكون ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1835وتاريخ  2007/7/11في
الملف الجنحي عدد .(07/7015

ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ  :ﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺰﺓ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ:
يخضع األمر بالتقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد في
القضايا االنتخابية لألحكام العامة الواردة في المواد 108إلى  116من قانون المسطرة
الجنائية.
<< <V<íéñ^–Î<l^ÏéfŞi<I
"حيث إنه عمالً بمقتضيات المادة  108من قانون المسطرة الجنائية فإن إجراء التقاط
المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلھا وحجزھا ھو استثناء من
األصل الذي يمنع ھذا اإلجراء ،فالمشرع المغربي طبقا ً للفقرة الثانية من المادة 108
المذكورة خول لقاضي التحقيق ،إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك ،أن يأمر كتابة بالتقاط
المكالمات الھاتفية وكافة االتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلھا وأخذ نسخ
منھا أو حجزھا ،وھو حق غير مقيد بنوع الجريمة وخطورتھا ،وبذلك فإن الجرائم
االنتخابية ،خالف ما جاء بالوسيلة ،غير مستثناة من اإلجراء المذكور ،وفي نازلة الحال ،فإن
أمر قاضي التحقيق بإجراء مسطرة التقاط المكالمات التي أجراھا الطاعن عبر ھاتفه النقال
خالل حملته االنتخابية ھو أمر صادر في إطار قانوني سليم ،وقد نقذ األمر وتم تسجيل
المكالمات المذكورة طبقا ً لمقتضيات المادة  108وما بعدھا من قانون المسطرة الجنائية ،أما
ما أثير بالوسيلة من كون إجراء التنصت والتقاط المكالمات الھاتفية ھو إجراء مقيد ومرتبط
بنوع الجريمة وخطورتھا فإن ذلك إنما يتعلق األمر بااللتقاط الذي يصدره الوكيل العام للملك
في إطار الفقرة الثالثة من المادة  108المذكورة ،وال يتعلق األمر بقاضي التحقيق في نفس
اإلطار طبقا ً للفقرة الثانية من نفس المادة."...
)قرار المجلس األعلى عدد  1847وتاريخ  2007-7-11في الملف الجنائي عدد
.(07/3/6/7707
"حيث إن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ما دام أنه صادر على الجھة المختصة وفق
اإلجراءات المنصوص عليھا دستوريا ً من صدور األمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية،
وأن من يدعي عدم مطابقته للدستور فله أن يرجع إلى الجھة المختصة بالبت في عدم
دستورية القوانين ،وأن قاضي التحقيق لما طبق مقتضيات المادة  108من قانون المسطرة
الجنائية بعدما تبين له أنه ضرورية للبحث ،يكون قد طبق المقتضى القانوني الذي استلزمته
ضرورة البحث وليس في ذلك أي خرق لمبدأ فصل السلط.".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1821وتاريخ  2007/7/11في
الملف الجنحي عدد .(07/3/6/6680
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"وحيث من جھة ثانية فإن إذن قاضي التحقيق بالتقاط المكالمات واالتصاالت بوسائل
االتصال عن بعد بني على ما يخوله له القانون في ممارسته مھامه القضائية التي تتجلى في
قيامه بجميع إجراءات التحقيق التي يراھا صالحة للكشف عن الحقيقة عمالً بالمادة  85من
قانون المسطرة الجنائية وأن ما قام به قاضي التحقيق بخصوص األمر بالتقاط المكالمات
واالتصاالت طبقا ً للمادة  108من القانون المذكور كان من ضروريات البحث الموكولة إليه،
وإصداره لھذا األمر بناء على ملتمس الوكيل العام للملك أو بدونه ال يغير في األمر".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1821وتاريخ  2007-07-11في
الملف الجنحي عدد .(07/3/6/6680
"وحيث من جھة ثانية – فإنه ليس في المادة  108من قانون المسطرة الجنائية ما يفيد
ضرورة حضور كاتب الضبط أثناء عملية التقاط المكالمات أو تحرير محضر لھا وإنما تتم
ھذه العملية تحت مراقبة قاضي التحقيق طبقا ً للفقرة األخيرة من المادة المذكورة وأن أداء
اليمين ھو إجراء زائد."...
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1821وتاريخ 2007-07-11
والملف الجنحي عدد .(07/03/6/6680
"حيث أن القرار رد عن الدفع الوارد بالوسيلة بأن المادتين  108و 113من قانون
المسطرة الجنائية حددت الكيفية التي يتم سلوكھا في التقاط المكالمات الھاتفية وتسجيلھا
وحجزھا وأخذ نسخ منھا وتحرير محضر بذلك وھذه اإلجراءات ال تشير إلى حضور كاتب
الضبط وبھذه التعليالت تكون المحكمة قد استبعدت الدفع بعدما استندت في ذلك على
مقتضيات قانونية واضحة مما يبقى معه ما جاء بالوسيلة غير ذي أساس".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1834وتاريخ  2007/7/11في
الملف الجنحي عدد .(07/7014
"حيث أن المحكمة استندت في رد الدفع المحتج بخرقه على أساس قانوني مستمد من
مقتضيات الفصل  108من قانون المسطرة الجنائية الذي لم يرد فيه ما يفيد تكليف كاتب
الضبط بحضور اإلجراء المأمور به من طرف قاضي التحقيق وھو تعليل قانوني سليم
والطاعن لم يدعم دفعه بما يفيد خالف ذلك حتى يغيب على القرار ما علل به مما تبقى معه
الوسيلة غير منتجة".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1835وتاريخ  2007/7/11في
الملف الجنحي عدد .(07/7014
"حيث أن المحكمة المصدرة للقرار وھي تستبعد محاضر المكالمات الھاتفية الملتقطة
لضرورة البحث والتحقيق استندت في ذلك على القول بأن مسألة وضع جھاز االلتقاط ھو من
صميم عمل العون التابع لمؤسسة االتصال التي تملك الجھات القضائية والضابطة القضائية
التي تعين لھذا الغرض حق تقديم الطلب إليه وبھذه العلة قطعت المحكمة بوجوب إسناد
وضع جھاز االلتقاط إلى العون المذكور دون اعتبار لمقتضيات المادة  110من قانون
المسطرة الجنائية ،والتي نصت على أنه يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو
لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه أن تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة ،أو
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لمؤسسة موضوعة تحت سلطته أو وصاية الوزارة المكلفة باالتصاالت أو من أي عون
مكلف باستغالل شبكة أو مزود مسموح له وضع جھاز االلتقاط ،ودون أن تناقش محضر
الشرطة القضائية المحرر من طرف الضابط المنتدب من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا
للفصل  111من نفس القانون وترد على محتوياته والذي يعتبر وسيلة إثبات قانونية عرضت
عليه بصيغة قانونية".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1831وتاريخ  2007/07/11في
الملف الجنحي .(07/3/6/6643-44
)يراجع في نفس الصدد قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد 3/1832
وتاريخ  2007-07-11في الملف الجنحي .(07/3/6/6651-52
" ...وأن بيان تاريخ بداية ونھاية التقاط المكالمات كاف لتحديد المدة الزمنية التي تمت
فيھا".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1819وتاريخ  2007/07/11في
الملف الجنحي .(07/3/6/664

ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ  :ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
يمكن إثبات الجرائم االنتخابية طبقا ً لمقتضيات المادة  286من قانون المسطرة الجنائية
بأي وسيلة من وسائل اإلثبات ،وعلى القاضي أن يحكم حسب اقتناعه الصميم وأن تبني
المحكمة مقررھا على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفھيا ً وحضوريا ً أمامھا )المادة
 287من قانون المسطرة الجنائية( ،وأن تراعي عند االقتضاء األدلة التي تسري عليھا أحكام
القانون المدني أو األحكام الخاصة )المادة  288من قانون المسطرة الجنائية( ،وأن تصرح
بعدم إدانة المتھم وتحكم ببراءته إذا ارتأت أن اإلثبات غير قائم )المادة  286من قانون
المسطرة الجنائية(.
< <V<íéñ^–Î<l^ÏéfŞi<I
"حيث إن التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال عن بعد وتسجيلھا
طبقا ً للمادة  108وما بعدھا من قانون المسطرة الجنائية ال تعتبر عكس ما جاء بالوسيلة،
مجرد وسيلة لتھيئ الدليل المادي فقط وإنما تعتبر وسيلة إثبات قانونية في الميدان الزجري
عمالً بمقتضيات المادة  286من ق م ج فالمشرع المغربي وحرصا ً منه على التثبت من
األفعال الجرمية المنسوبة للمشتبه فيه خاصة في ظل ظھور أنواع جديدة من الجرائم
المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي وبالظروف االجتماعية واالقتصادية نص بالقانون رقم
 22.01بمثابة قانون المسطرة الجنائية على وسائل جديدة للبحث عن أدلة إلثبات الجرائم
وضبط مرتكبيھا من أجل محاكمتھم ،ومن بين ھذه الوسائل التقاط المكالمات طبقا للمادة
 108من القانون المذكور.
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والمحكمة في نازلة الحالة ،لما اعتمدت على المكالمات الھاتفية التي أجراھا الطاعن
عبر ھاتفه المحمول مع عدد من األشخاص خالل الحملة االنتخابية والتي التقطت وسجلت
طبقا ً للقانون وتم تحرير محضر عن كل عملية التقاط وفق ما تم بيانه عند الجواب عن
الوسائل أعاله ،تكون قد اعتمدت على وسيلة إثبات نص عليھا القانون".
)قرار المجلس األعلى عدد  1847وتاريخ  2007/7/11في الملف الجنحي عدد
.(07/3/6/7707
"حيث أن التقاط المكالمات واالتصاالت المنجزة بوسائل االتصال من بعد وتسجيلھا
طبقا ً للمادة  108وما بعدھا من قانون المسطرة الجنائية تعتبر وسيلة إثبات قانونية في
الميدان الزجري فالمشرع المغربي وحرصا ً منه للتثبت من نسبة األفعال الجرمية للمشتبه فيه
خاصة في ظل ظھور أنواع جديدة من الجرائم المرتبطة بالتقدم العلمي والتكنولوجي
وبالظروف االجتماعية واالقتصادية نص بالقانون رقم  22.01بمثابة قانون المسطرة
الجنائية على وسائل جديدة للبحث عن أدلة إلثبات الجرائم وضبط مرتكبيھا من أجل
محاكمتھم ومن بين ھذه الوسائل التقاط المكالمات طبقا ً للمادة  108من قانون المسطرة
الجنائية ،والمحكمة لما اعتمدت على المكالمات الھاتفية التي أجراھا الطاعن عبر ھاتفه
النقال طبقا ً للقانون وتم تحرير محضر عن كل عملية التقاط تكون قد اعتمدت على وسيلة
إثبات نص عليھا القانون واستخلصت منھا في إطار سلطتھا في تقدير وسائل اإلثبات
المعروضة عليھا أن الطاعن كان يتفاوض مع بعض الوسطاء والناخبين على تسليمھم مبالغ
مالية في محاولة الستمالتھم والتأثير على تصويتھم".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1825وتاريخ  2007/07/11في
الملف الجنحي .(07/3/6/7293
"وحيث إنه بناء على ما سلف بسطه ،اقتنع ھذا المرجع اإلستئنافي اقتناعا صميميا ً وبما
فيه الكفاية بكون المتھم خالل حملته االنتخابية كان يحاول استمالة أعضاء الھيئة الناخبة
بھدف الحصول على أصواتھم عن طريق تقديم األموال لبعضھم ووعد البعض اآلخر بذلك.
والمحكمة لما اقتنعت بكون مضمن المكالمات الھاتفية يتعلق بمحاولة استمالة ناخبين
والتأثير في تصويتھم عن طريق تقديم الھدايا والتبرع والوعد بذلك ،تكون قد فسرت
المكالمات المذكورة تفسيراً صحيحا ً ولم تحرفھا ،كما أثير بالوسيلة مستعملة سلطتھا في
تقدير وسائل اإلثبات المعروضة عليھا وتقيمھا صحيحا ً".
)قرار المجلس األعلى عدد  1847وتاريخ  2007/7/11في الملف الجنحي عدد
.(07/3/6/7707
فالمحكمة بينت الوقائع التي استخلصت منھا قناعتھا ،وبتت في القضية في إطار فصول
المتابعة دون أن تتجاوزھا أو تتوسع في تفسيرھا تفسيراً يضر بمصلحة المتھم ،كما أنھا لم
تحرف وقائع القضية ولم تؤول مضمن المكالمات الھاتفية المذكورة تأويالً خاطئا ً ،بل أنھا
فسرتھا تفسيراً يناسب مجريات ظروف القضية ووقائعھا وكذا الحجج والوثائق المدلى بھا،
وبذلك فالمحكمة استعملت سلطتھا في تقدير وسائل اإلثبات المعروضة عليھا.
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وال رقابة عليھا في ذلك إال من حيث التعليل والمحكمة لما قضت على النحو المذكور
تكون قد عللت قراراھا تعليالً كافيا ً والفرع من الوسيلة على غير أساس".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1846وتاريخ  2007/7/11في الملف
الجنحي عدد .(07/3/6/7707
"حيث أن المحكمة قضت ببراءة المطلوبين – و -و - -بعدما لما يثبت لھا من
المناقشات التي راجت أمامھا والوثائق المعروضة عليھا أنھم ارتكبوا أي فعل من األفعال
المنسوبة إليھم ،ولم يثبت لھا أن المبالغ المالية التي حجزت لدى بعضھم أنھا سلمت لھم من
المرشح  -مقابل تصويتھم عليه أو من أجل استعمالھا في استمالة الناخبين والتأثير في
تصويتھم ،وقد اعتبرت المحكمة أن مجرد ضبط المطلوبين مع المرشح المذكور في اجتماع
انتخابي وھم يحملون مبالغ مالية ال يعتبر قرينة على إدانتھم بالمنسوب إليھم ،مادام لم يثبت
لھم أنھم تسلموا تبرعات نقدية أو غيرھا من اجل التصويت على  ، --أو أنھم توسطوا أو
حاولوا خالل الحملة االنتخابية تقديم مبالغ مالية أو ھدايا أو تبرعات أو غيرھا الستمالة
الناخبين للتصويت على المرشح المذكور وأن ما أثير من وجود قرائن أخرى فإن الوسيلة لم
تبينھا والمحكمة لما عللت قرارھا على النحو المذكور تكون قد عللته تعليالً كافيا ً ،والوسيلة
على أي أساس".
)قرار المجلس األعلى -الغرفة الجنائية عدد  3/1837وتاريخ  2007/7/11في الملف
الجنحي عدد .(07/3/6/6667
"وحيث إنه ثابت من محضر الجلسة أن المحكمة استنطقت المتھم على ضوء القرص
المدمج والشريط الصوتي عقب تشغيلھما بالجلسة بطلب من الدفاع فأقر بالخبر الذي اعتمدته
المحكمة للتصريح بإدانته كما تم تفصيله أعاله مما أصبح معه كل من طلب إجراء خبرة فنية
على القرص والشريط الصوتي وكذا طلب إيقاف البت في الدعوى إلى حين البت في الشكاية
بالطعن بالزور في المحضر المنجز من طرف الضابطة القضائية غير ذي موضوع ،مما
يتعين معه التصريح برد الطلبين المذكورين".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1815وتاريخ  2007/07/11في
الملف الجنحي .(07/3/6/6636
"حيث أن المادة  108من قانون المسطرة الجنائية خولت لقاضي التحقيق حق اتخاذ
األمر بالتقاط المكالمات الھاتفية دون حاجة إلى ملتمس الوكيل العام للملك لوا يؤثر على
الصبغة القانونية لألمر الصادر عن قاضي التحقيق وأن حالة الضرورة مستخلصة من
الوقائع المعروضة على قاضي التحقيق والظروف التي ارتكبت أو ترتكب فيھا األفعال
موضوع التحقيق وأن التقاط المكالمات متداخل ويشكل كال ال يتجزأ".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1815وتاريخ  2007/07/11في
الملف الجنحي .(07/3/6/6636
"ومن جھة أخيرة فإن القرار المطعون فيه لما قسم المكالمة الھاتفية التي أجراھا
المطلوب في النقض مع  ...........إلى ثالثة مواضيع اعتماداً على تصريحاته فقط دون أن
25

يبرز من أين استخلصت ھذا التقسيم بالرغم من أن المكالمة الھاتفية ال تتضمن ذلك مما يكون
معه ما انتھى إليه القرار نتيجة لما ذكر ناقص التعليل بمنزلة انعدامه ويعرضه للنقض".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1866وتاريخ  08/07/23في الملف
الجنحي .(08/3/6/8753
"وحيث يتجلى من جھة أولى فإن المحكمة أشارت إلى الجديد وھو كشوفات لھاتف
المطلوب في النقض ومحضر إجراء معاينة وانتھت إلى عدم اعتماد مضمون المكالمة ،ومن
ذلك أضافت في تعليلھا إلى المكالمة التي استبعدتھا تبقى جارية بين طرفين بشأن شراكة في
مشتل فحسب ،دون القيام بأي تعليل معتبرة ضمنيا ً أنھا وسيلة إثبات غير منتجة لتعلقھا
بمعاملة شراكة ،بعد أن أقصتھا من ذلك اللتقاطھا خارج اإلطار الزمني فقط ،ودون الرد في
نفس السياق على محتوياتھا".
)قرار المجلس األعلى – الغرفة الجنائية عدد  3/1866وتاريخ  08/07/23في
الملف الجنحي .(08/3/6/8753

ﺧﺎﻣﺴﺎﹰ  :ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ :
تخضع أحكام حالة العود في الجرائم المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب
طبقا ً لمقتضيات المادة  69من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب لألحكام
اآلتية :
• في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المقررة للمخالفات
المرتكبة بمناسبة االنتخابات.
• يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة ألحكام الباب المتعلق
بالمخالفات المرتكبة بمناسبة االنتخابات بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ،ثم ارتكب
جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.
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ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
يتضمن ھذا الدليل جميع األفعال الجرمية المرتكبة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس
النواب والعقوبات المقررة لھا سواء خالل مرحلة التقييد في اللوائح االنتخابية ،أو خالل
مرحلة الترشيح ،أو بمناسبة الحملة االنتخابية أو مباشرة التصويت واالقتراع وإعالن النتائج،
وذلك بھدف تبسيط اإلجراءات القضائية سواء أمام النيابة العامة أو قضاء التحقيق أو قضاء
الحكم.
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ﺃﻭﻻﹰ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

الحص!!ول عل!!ى قي!!د ف!!ي الئح!!ة انتخابي!!ة
) (1
باسم غير اسمه.
الحص!!ول عل!!ى قي!!د ف!!ي الئح!!ة انتخابي!!ة
) (2
بصفة غير صفته.
اإلخف!!!اء عن!!!د طل!!!ب القي!!!د أح!!!د الموان!!!ع
القانونية الت!ي تح!ول بين!ه وب!ين أن يك!ون
) (3
ناخبا.
الح!!بس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س!!نة وبغرام!!ة م!!ن
الحص!!ول عل!!ى قي!!د ف!!ي الئحت!!ين أو أكث!!ر
 10.000إلى  50.000درھم
) (4
من اللوائح االنتخابية.
استعمال تصريحات مدلسة للحصول
)(5
على قيد في الئحة انتخابية.
استعمال تصريحات مدلسة لمحاولة
)(6
الحصول على قيد في الئحة انتخابية.
استعمال شھادات مزورة للحصول على
)(7
قيد في الئحة انتخابية.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

الم!!!!!ادة  86م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية

الم!!!!!ادة  86م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية

الم!!!!!ادة  87م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية

الم!!!!!ادة  87م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية

)  (4-3-2-1تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى األفعال المشار إليھا في الفقرة السابقة .وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عموميا أو
مأمورا من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.
) (7-6-5تنص الفقرة األخيرة من المادة  87من القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية على أنه  " :يمكن ،عالوة على ذلك ،الحكم على مرتكبي األفعال المشار إليھا أعاله بالحرمان من ممارسة حقوقھم الوطنية لمدة ال تزيد
على سنتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار في الفقرة األولى أعاله ،وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عموميا أو مأمورا
من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.".
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

استعمال شھادات مزورة لمحاولة الحصول على قيد في
(8).
الئحة انتخابية
القيام أو محاولة القيام بواسطة تصريحات مدلسة أو
شھادات مزورة بقيد مواطن في الئحة انتخابية بغير
)(9
موجب قانوني.
الم!!!!!ادة  87م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المش!!!اركة ف!!!ي القي!!!ام بواس!!!طة تص!!!ريحات مدلس!!!ة أو
ش!!ھادات م!!زورة بقي!!د م!!واطن ف!!ي الئح!!ة انتخابي!!ة بغي!!ر الحبس م!ن ش!ھر إل!ى س!نة المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
)(10
وبغرامة من  10.000إل!ى وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
موجب قانوني.
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
 50.000درھم
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية
القي!!ام بواس!!طة تص!!ريحات مدلس!!ة أو ش!!ھادات م!!زورة
بش!!طب اس!!م م!!واطن م!!ن الئح!!ة انتخابي!!ة بغي!!ر موج!!ب
)(11
قانوني أو شارك في ذلك.

الم!!!!!ادة  87م!!!!!ن الق!!!!!انون رق!!!!!م 57.11
المتعل!!!!!ق ب!!!!!اللوائح االنتخابي!!!!!ة العام!!!!!ة
وعملي!!!ات االس!!!تفتاء واس!!!تعمال وس!!!ائل
االتص!!!!ال الس!!!!معي البص!!!!ري العمومي!!!!ة
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية

القيام بواسطة تصريحات مدلسة أو شھادات مزورة
بمحاولة شطب اسم مواطن من الئحة انتخابية بغير
)(12
موجب قانوني.

) ( 12-11-10-9-8تنص الفقرة األخيرة من المادة  87من القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري
العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية على أنه  " :يمكن ،عالوة على ذلك ،الحكم على مرتكبي األفعال المشار إليھا أعاله بالحرمان من ممارسة حقوقھم الوطنية
لمدة ال تزيد على سنتين.
تطبق نفس العقوبة على كل شخص ساھم في ارتكاب إحدى المخالفات المشار في الفقرة األولى أعاله ،وتضاعف العقوبة إذا كان الشخص المساھم موظفا عموميا أو مأمورا
من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية أو منتخبا.".
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﻼﻉ ﺍﻟﺮﺃﻱ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

طلب إجراء استطالع للرأي له عالقة
مباشرة أو غير مباشرة بانتخابات
أعضاء مجلس النواب.
إجراء استطالع للرأي له عالقة مباشرة
أو غير مباشرة بانتخابات أعضاء مجلس
الحبس من شھر إلى سنة وغرامة 50.000
النواب.
إلى  100.000درھم.
)إذا كان مرتكب العقوبة شخصا معنويا
نشر نتائج استطالع للرأي له عالقة تطبق نفس العقوبة الحبسية على ممثله
مباشرة أو غير مباشرة بانتخابات القانوني ويرفع الحد األقصى للغرامة إلى
أعضاء مجلس النواب.
 200.000درھم(.

المادة  115من القانون رقم 57.11
المتعلق باللوائح االنتخابية العامة
وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل
االتصال السمعي البصري العمومية
21
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية .

المادة  115من القانون رقم 57.11
المتعلق باللوائح االنتخابية العامة
وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل
االتصال السمعي البصري العمومية
خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية.

التعليق على نتائج استطالع للرأي له
عالقة مباشرة أو غير مباشرة بانتخابات
أعضاء مجلس النواب.

21

 القانون رقم  57.11المتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاء واستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل الحمالت االنتخابية واالستفتائية الصادر بتنفيذهالظھير الشريف رقم  1.11.171بتاريخ  28أكتوبر  ،2011منشور بالجريدة الرسمية عدد  5991بتاريخ  3ذو الحجة  31) 1432أكتوبر  (2011ص .5256
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ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
تعلي!!ق إعالن!!ات انتخابي!!ة خ!!ارج األم!!اكن المح!!ددة م!!ن
طرف السلطة اإلدارية المحلية.
تعليق إعالنات انتخابية في مكان مخصص لمرشح آخ!ر
أو لالئحة أخرى.

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

غرام!!ة م!!ن  10.000إل!!ى
 50.000درھم.

تضمين صاحب مطبعة إعالنات غير رسمية يك!ون لھ!ا
غرض أو طابع انتخابي في ورق يتضمن لونا أحمرا أو غرامة  50.000درھم.
أخضرا أو الجمع بينھما.
تضمين إعالنات غير رسمية يكون لھا غ!رض أو ط!ابع
انتخ!!!ابي ف!!!ي ورق يتض!!!من لون!!!ا أحم!!!را أو أخض!!!را أو
الجمع بينھما.
القيام بإعالنات انتخابية للوائح غير مسجلة أو لمرشحين غرام!!ة م!!ن  10.000إل!!ى
) (1
 50.000درھم.
أو لوائح مرشحين غير مسجلين.
توزيع برامج أو منشورات مرشحين أو ل!وائح مرش!حين
) (2
غير مسجلين.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

المادتان  32و 40من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.

المادتان  35و 41من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب.

المادة  42من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

المادة  40من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

المادة  41من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.
المادة  41من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

المادة  42من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

) (1و ) (2يعاقب بالحبس من شھر إلى ستة أشھر وبغرامة من  10.000إلى  50.000إذا كان مرتكب ھذه الجرائم موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو الجماعة
الترابية )المادة  42من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
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القيام بحملة انتخابية في أماكن العبادة.
المادت!!!!!!!ان  36و 42م!!!!!!!ن
الم!!!!ادة  42م!!!!ن الق!!!!انون
الح!!بس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س!!تة أش!!ھر
الق!!!!!انون التنظيم!!!!!ي رق!!!!!م
القي!!!ام بحمل!!!ة انتخابي!!!ة ف!!!ي أم!!!اكن أو مؤسس!!!ات مخصص!!!ة
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
وغرام!!!!!!!!ة م!!!!!!!!ن 10.000ال!!!!!!!!ى
 27.11المتعل!!!!ق بمجل!!!!س
للتعليم أو التكوين المھني.
المتعلق بمجلس النواب.
 50.000درھم.
النواب.
القيام بحملة انتخابية داخل اإلدارات العمومية.
استعمال المترشح أو السماح باس!تعمال المس!احة المخصص!ة
إلعالنات!!!!ه االنتخابي!!!!ة لغ!!!!رض غي!!!!ر التعري!!!!ف بترش!!!!يحه
وببرنامجه أو الدفاع عنھما.
الم!!!!!ادة  43م!!!!!ن الق!!!!!انون الم!!!!ادة  43م!!!!ن الق!!!!انون
تخل!!ي المترش!!ح لغي!!ره ع!!ن المس!!احة المخصص!!ة ل!!ه لتعلي!!ق غرام!!!!!!!!ة م!!!!!!!!ن  10.000إل!!!!!!!!ى
التنظيم!!!!!!!ي رق!!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
إعالناته االنتخابية بھا.
 50.000درھم.
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.
اس!!!تعمال المترش!!!ح للمس!!!احة غي!!!ر المخصص!!!ة ل!!!ه لتعلي!!!ق
)(1
إعالناته االنتخابية بھا.
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القي!!ام خ!!الل الحمل!!ة االنتخابي!!ة بتق!!ديم ھ!!دايا أو تبرع!!ات أو
الحبس من سنة إلى خمس س!نوات الم!!!!!ادة  64م!!!!!ن الق!!!!!انون الم!!!!ادة  64م!!!!ن الق!!!!انون
وعود بھا أو بھبات إدارية إما لجماعة ترابية وإم!ا لمجموع!ة
وغرام!!!!!!!ة م!!!!!!!ن  50.000إل!!!!!!!ى التنظيم!!!!!!!ي رق!!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
من المواطنين أي!ا كان!ت بقص!د الت!أثير ف!ي تص!ويت الن!اخبين
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.
.100.000
)(2
أو بعض منھم.
المادت!!!!!!ان  37و 44م!!!!!!ن
الم!!!!ادة  44م!!!!ن الق!!!!انون
تس!!!!خير الوس!!!!ائل واألدوات المملوك!!!!ة للدول!!!!ة والجماع!!!!ات الح!!!!بس م!!!!ن س!!!!نتين إل!!!!ى خم!!!!س
الق!!!!!انون التنظيم!!!!!ي رق!!!!!م
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
الترابية والشركات والمقاوالت المنصوص عليھا في القانون س!!!!نوات وبغرام!!!!ة م!!!!ن 50.000
 27.11المتعل!!!!ق بمجل!!!!س
المتعلق بمجلس النواب.
رق!!م  69.00المتعل!!ق بالمراقب!!ة المالي!!ة للدول!!ة عل!!ى المنش!!آت درھم إلى  100.000درھم .
النواب.
)(3
العامة وھيئات أخرى ،في الحملة االنتخابية للمترشح.
السماح من طرف مؤسسي أو مديري أو مسيري ش!ركات أو
الح!!بس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س !تة أش!!ھر
الم!!!!!ادة  20م!!!!!ن الق!!!!!انون الم!!!!ادة  20م!!!!ن الق!!!!انون
مق!!اوالت كيفم!!ا كان!!ت طبيع!!ة نش!!اطھا ب!!ذكر اس!!م نائ!!ب أو
وغرام!!!!!!!ة م!!!!!!!ن  10.000إل!!!!!!!ى
الس!!ماح ب!!ذكره م!!ع بي!!ان ص!!فته ف!!ي ك!!ل إش!!ھار بوش!!ر لفائ!!دة
التنظيم!!!!!!!ي رق!!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
 100.000درھم أو بإحدى ھ!اتين
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.
الش!!ركة أو المقاول!!ة الت!!ي يش!!رفون عليھ!!ا أو الت!!ي يعتزم!!ون
العقوبتين.
)(4
تأسيسھا.
•
•
•
•
•

) (1يشترط لتحقق مخالفة استعمال المرشح للمساحة غير المخصصة له لتعليق إعالناته االنتخابية ضبطه في حالة تلبس سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير طبقا للحاالت المحددة
قانونا ً )الفقرة  44من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
) (2تضاعف العقوبة المقررة أعاله إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جماعة محلية )المادة  65من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب(
يترتب على العقوبات المقررة في المادة  64أعاله الحرمان التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح لالنتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين )المادة  66من القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب(،
) (3وال تدخل في دائرة المنع أماكن التجمعات التي تضعھا الدولة والجماعات الترابية رھن إشارة المترشحين واألحزاب السياسية على قدم المساواة )المادة  37من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
) (4ترفع العقوبة في حالة العود إلى سنة واحدة حبسا و 200.000درھم كغرامة )المادة  20من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
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التصويت بعد فقدان حق التصويت.

الحبس من ستة أيام إلى شھر وبغرامة
من  1.200إلى  5.000درھم أو
بإحدى ھاتين العقوبتين.

المادة  45من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

المادة  45من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

التصويت بحكم قيد غير قانوني في
الالئحة االنتخابية.
التصويت بانتحال اسم وصفة ناخب
مسجل.
التصويت باستعمال حقه في االنتخاب
أكثر من مرة واحدة.
التصويت أكثر من مرة واحدة بحكم
تقييده في لوائح انتخابية متعددة.

الحبس من ستة أشھر إلى ثالث
سنوات وبغرامة من  10.000درھم
إلى  50.000درھم أو بإحدى ھاتين
العقوبتين.

المادة  46من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

المادة  47من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

المادة  46من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

المادة  47من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.
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اختالس أوراق التصويت.

)( 1

اإلضافة إلى أوراق التصويت أوراق ليست منھا.
إفساد أوراق التصويت.
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)(2

)(3

الحبس من سنة إلى ثالث
سنوات وغرامة من 50.000
درھم إلى  100.000درھم.

المادة  48من القانون
التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

المادة  48من القانون
التنظيمي رقم  27.11المتعلق
بمجلس النواب.

قراءة اسم غير اإلسم المقيد في األوراق المصوت
)( 4
بھا.
تسريب أوراق التصويت إلى خارج مكتب التصويت
سواء قبل البدء في عملية االقتراع أو خالل
)(5
إجرائھا.
• ) (4-3-2-1يشترط في إقرار العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة أعاله القي ام بھ ا م ن ط رف الش خص المكل ف ف ي عملي ات االقت راع بتلق ي األوراق المص وت بھ ا وإحص ائھا
وفرزھا )المادة  48من القانون التنظيمي رقم 27.11المتعلق بمجلس النواب(.
• ) (5تشترط ھذه الحالة ضبط المخالف في حالة تلبس.
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حمل أسلحة ظاھرة أو مخفية أو
أدوات فيھا خطر على األمن العام
أثناء الدخول إلى قاعة التصويت.

الحبس من شھر واحد إلى ثالثة
أشھر وبغرامة من  1.200على
 5.000درھم أو بإحدى ھاتين
)( 1
العقوبتين.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

الفص!!!ل  10م!!!ن الظھي!!!ر الش!!!ريف
رق!!!!!م  1.58.377الص!!!!!ادر ف!!!!!ي 3
جم!!!ادى األول!!!ى  1378المواف!!!ق ل
 15ن!!ونبر  1958بش!!أن التجمع!!ات
المادة  49من القانون التنظيمي رقم العمومي!!ة المغي!!ر والم!!تمم بالق!!انون
رق!!م  76.00الص!!ادر األم!!ر بتنفي!!ذه
 31.97المتعلق بمجلس النواب.
بموج!!!!!ب الظھي!!!!!ر الش!!!!!ريف رق!!!!!م
 1.02.200بت!!!!!!اريخ  12جم!!!!!!ادى
األول!!!!!!!!!ى  1423المواف!!!!!!!!!ق ل 23
يوليوز .2002

• ) (1وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في القانون الجنائي أو في المقتضيات المتعلقة بالزجر عن المخالفات للتشريع الخاص باألسلحة والعتاد واألدوات المتفجرة.
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تحويل أصوات الناخبين باستعمال أخبار زائفة.
تحويل أصوات الناخبين باستعمال إشاعات كاذبة.
تحويل أصوات الناخبين باستعمال التدليس.
الحبس من شھر إلى س!نة وغرام!ة م!ن
دف!!ع ناخ!!ب أو أكث!!ر إل!!ى اإلمس!!اك ع!!ن التص!!ويت  10.000إلى  50.000درھم .
باستعمال أخبار زائفة.

المادة  51من القانون
التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

المادة  51من القانون
التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

دف!!ع ناخ!!ب أو أكث!!ر إل!!ى اإلمس!!اك ع!!ن التص!!ويت
باستعمال إشاعات كاذبة.
دف!!ع ناخ!!ب أو أكث!!ر إل!!ى اإلمس!!اك ع!!ن التص!!ويت
باستعمال التدليس.
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استئجار أشخاص لتھديد الناخبين أو اإلخالل
)( 1
بالنظام العام.
الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة
من  10.000إلى  50.000درھم .

الم!!!!!ادة  52م!!!!!ن الق!!!!!انون الم!!!!!!ادة  52م!!!!!!ن الق!!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.

تسخير أشخاص لتھديد الناخبين أو اإلخالل
)( 2
بالنظام العام.

• ) (2)(1تضاعف العقوبة المقررة للمخالفات المرتكبة أعاله إذا كان الفاعلون ناخبون ) الفقرة الثانية من المادة  52من القانون رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
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إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت عن طريق تجمعات أو صياح
أو مظاھرات تھديدية.
الم!!!!!!!ادة  53م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون المادة  53من القانون التنظيمي
الح!!بس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س!!تة )(6
التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م  27.11رق!!!م  27.11المتعل!!!ق بمجل!!!س
المس بممارسة حق االنتخاب عن طري!ق تجمع!ات أو ص!ياح أو مظ!اھرات أش!!!ھر وغرام!!!ة م!!!ن 10.000
المتعلق بمجلس النواب.
النواب.
تھديدية.
إلى  50.000درھم.
الم!!!س بحري!!!ة التص!!!ويت ع!!!ن طري!!!ق تجمع!!!ات أو ص!!!ياح أو مظ!!!اھرات
تھديدية.
اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين
) (1
أو الئحة من اللوائح.
محاولة اقتحام قاعة التصويت بعن!ف لمن!ع الن!اخبين م!ن اختي!ار مرش!ح م!ن
المرشحين أو الئحة من اللوائح(2).

الحبس م!ن س!تة أش!ھر إل!ى س!نة الم!!!!!!!ادة  54م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون المادة  54من القانون التنظيمي
وغرام!!!!!!ة م!!!!!!ن  10.000إل!!!!!!ى التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م  27.11رق!!!م  27.11المتعل!!!ق بمجل!!!س
النواب.
المتعلق بمجلس النواب.
 50.000درھم.

• ) (2-1تكون العقوبة ھي الحبس من سنة إلى ثالث ) (3سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو االقتحام يحملون السالح )المادة  54من الق!انون التنظيم!ي رق!م  27.11المتعل!ق بمجل!س
النواب ( ،وترفع العقوبة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع االقتحام بناء على خطة مدبرة اتفق عل!ى تنفي!ذھا إم!ا ف!ي جمي!ع أرج!اء المملك!ة وإم!ا ف!ي عمال!ة أو إقل!يم أو ع!دة
عماالت أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية )المادة  55من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
إھانة مكتب التصويت من طرف الناخبين أثناء
اجتماعھم لالقتراع.
إھانة عضو من أعضاء مكتب التصويت من
طرف الناخبين أثناء اجتماعھم لالقتراع.
استعمال العنف ضد أعضاء مكتب التصويت من
طرف الناخبين .

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ
الحبس من ستة أشھر إلى سنة وغرامة من
 2.000إلى  10.000درھم أو بإحدى ھاتين
العقوبتين.

الحبس من ستة أشھر إلى سنة وغرامة من
 15.000إلى  50.000درھم.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

المادة  95من القانون رقم 9.97
المتعلق بمدونة االنتخابات

المادة  56من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

المادة  95من القانون رقم 9.97
المتعلق بمدونة االنتخابات

المادة  56من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.

قيام الناخبين بتأخير العمليات االنتخابية
باستعمال االعتداء والتھديد.

قيام الناخبين دون إجراء العمليات االنتخابية
باستعمال االعتداء والتھديد.

الحبس من ستة أشھر إلى سنة وغرامة من
 2.000إلى  10.000درھم .

المادة  56من القانون التنظيمي رقم
 27.11المتعلق بمجلس النواب.

المادة  56من القانون التنظيمي
رقم  27.11المتعلق بمجلس
النواب.
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المادتان 57و 74من الق!انون الم!!!!ادة  57م!!!!ن الق!!!!انون
امتن!!!اع رئ!!!يس مكت!!!ب التص!!!ويت ع!!!ن تس!!!ليم نس!!!خة م!!!ن محض!!!ر
الحبس من شھر إل!ى س!تة أش!ھر وغرام!ة م!ن
التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!ي رق!!!!!م 27.11
العملي!!ات االنتخابي!!ة لممث!!ل الئح!!ة ترش!!يح أو مترش!!ح منت!!دب ك!!ان
 1.200إلى  5000درھم.
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.
حاضرا بقاعة التصويت ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمھا.
كس!!!ر ص!!!ندوق االقت!!!راع وف!!!تح الغالف!!!ات المحتوي!!!ة عل!!!ى أوراق
التص!!!ويت وتش!!!تيتھا أو أخ!!!ذھا أو إتالفھ!!!ا أو القي!!!ام بإب!!!دال أوراق
التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بھا تغيير أو محاولة
تغيير نتيجة االقتراع.
الح!!!بس م!!!ن س!!!نة إل!!!ى س!!!نتين وغرام!!!ة م!!!ن
 20.000إلى  50.000درھم.
كس!!!ر ص!!!ندوق االقت!!!راع وف!!!تح الغالف!!!ات المحتوي!!!ة عل!!!ى أوراق
التص!!!ويت وتش!!!تيتھا أو أخ!!!ذھا أو إتالفھ!!!ا أو القي!!!ام بإب!!!دال أوراق
التصويت ب!أخرى أو بأي!ة من!اورات أخ!رى ي!راد بھ!ا انتھ!اك س!رية
التصويت.

الم!!!!!!!ادة  58م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون الم!!!!ادة  58م!!!!ن الق!!!!انون
التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!ي رق!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.

االس!!!تيالء عل!!!ى ص!!!ندوق االقت!!!راع قب!!!ل ف!!!رز أوراق التص!!!ويت الح!!بس م!!ن س!!نة إل!!ى خم!!س س!!نوات وغرام!!ة
من  20.000إلى  50.000درھم.
الموجودة بداخله.
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الم!!!!ادة  60م!!!!ن الق!!!!انون الم!!!!!!!ادة  60م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون
انتھاك عمليات االقتراع أو فرز األصوات أو إحص!ائھا أو إع!الن
السجن من خمس إلى عشر سنوات .التنظيم!!!!ي رق!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م 27.11
النتائج من طرف األشخاص المعھود إليھم أمر انجازھا.
المتعلق بمجلس النواب .المتعلق بمجلس النواب.
الحص!!ول بطريق!!!ة مباش!!رة عل!!!ى ص!!وت ناخ!!!ب أو ع!!دة ن!!!اخبين
بفض!!ل ھ!!دايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة أو وع!!د بھ!!ا أو بوظ!!ائف
عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بھا التأثير على تصويتھم.
محاول!!ة الحص!!ول بطريق!!ة مباش!!رة عل!!ى ص!!وت ناخ!!ب أو ع!!دة
ن!!اخبين بفض!!ل ھ!!دايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة أو وع!!د بھ!!ا أو الحبس من س!نة إل!ى خم!س س!نوات الم!!!!ادة  62م!!!!ن الق!!!!انون الم!!!!!!!ادة  62م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون
بوظ!!ائف عام!!ة أو خاص!!ة أو من!!افع أخ!!رى قص!!د بھ!!ا الت!!أثير عل!!ى وغرام!!!!!!!!!ة م!!!!!!!!!ن  50.000إل!!!!!!!!!ى التنظيم!!!!ي رق!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م 27.11
)(1
المتعلق بمجلس النواب .المتعلق بمجلس النواب.
 100.000درھم.
تصويتھم.
محاولة الحصول بواسطة الغير على صوت ناخب أو عدة ناخبين
بفض!!ل ھ!!دايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة أو وع!!د بھ!!ا أو بوظ!!ائف
عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بھا التأثير على تصويتھم.

42

ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

حم!ل ناخ!ب أو ع!!دة ن!اخبين عل!ى اإلمس!!اك ع!ن التص!ويت بفض!!ل
ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وع!د بھ!ا أو بوظ!ائف عام!ة أو
خاصة أو منافع أخرى.

محاولة حمل ناخب أو ع!دة ن!اخبين عل!ى اإلمس!اك ع!ن التص!ويت
بفض!!ل ھ!!دايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة أو وع!!د بھ!!ا أو بوظ!!ائف
عامة أو خاصة أو منافع أخرى.

الحبس من س!نة إل!ى خم!س س!نوات الم!!!!ادة  62م!!!!ن الق!!!!انون الم!!!!!!!ادة  62م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون
وغرام!!!!!!!!!ة م!!!!!!!!!ن  50.000إل!!!!!!!!!ى التنظيم!!!!ي رق!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!م 27.11
)(2
المتعلق بمجلس النواب .المتعلق بمجلس النواب.
قب!!ول ھ!!دايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة أو وع!!ود بھ!!ا أو بوظ!!ائف  100.000درھم.
عامة أو خاصة أو منافع أخرى.
التماس ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وع!ود بھ!ا أو بوظ!ائف
عامة أو خاصة أو منافع أخرى.
الوساطة في تقديم ھدايا أو تبرعات نقدي!ة أو عيني!ة أو وع!ود بھ!ا
أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى.
المشاركة في تقديم ھدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعود بھا
أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى.
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حم!!!ل ناخ!!!ب عل!!!ى اإلمس!!!اك ع!!!ن التص!!!ويت باالعت!!!داء أو
باس!!تعمال العن!!ف أو التھدي!!د أو بتخويف!!ه م!!ن فق!!د وظيفت!!ه أو
تعرض شخصه أو أسره أو ممتلكاته إلى ضرر.
محاولة حمل ناخ!ب عل!ى اإلمس!اك ع!ن التص!ويت باالعت!داء
أو باستعمال العنف أو التھديد أو بتخويف!ه م!ن فق!د وظيفت!ه أو الح!!بس م!!ن س!!نة إل!!ى خم!!س س!!نوات الم!!!ادة  63م!!!ن الق!!!انون الم!!!ادة  63م!!!ن الق!!!انون
وغرام!ة م!ن  50.000إل!ى  100.000التنظيم!!ي رق!!م  27.11التنظيم!!!ي رق!!!م 27.11
تعرض شخصه أو أسره أو ممتلكاته إلى ضرر.
)(3
المتعلق بمجلس النواب .المتعلق بمجلس النواب.
درھم.
التأثير ف!ي تص!ويت ناخ!ب باالعت!داء أو باس!تعمال العن!ف أو
التھدي!!د أو بتخويف!!ه م!!ن فق!!د وظيفت!!ه أو تع!!رض شخص!!ه أو
أسره أو ممتلكاته إلى ضرر.
محاول!!ة الت!!أثير ف!!ي تص!!ويت ناخ!!ب باالعت!!داء أو باس!!تعمال الح!!بس م!!ن س!!نة إل!!ى خم!!س س!!نوات الم!!!ادة  63م!!!ن الق!!!انون الم!!!ادة  63م!!!ن الق!!!انون
العن!!!ف أو التھدي!!!د أو بتخويف!!!ه م!!!ن فق!!!د وظيفت!!!ه أو تع!!!رض وغرام!ة م!ن  50.000إل!ى  100.000التنظيم!!ي رق!!م  27.11التنظيم!!!ي رق!!!م 27.11
)(4
المتعلق بمجلس النواب .المتعلق بمجلس النواب.
درھم.
شخصه أو أسره أو ممتلكاته إلى ضرر.
) (4-3-2-1تضاعف العقوبة في األحوال المقررة في المادتين  62و 63أعاله إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عمومي!ا أو م!أمورا م!ن م!أموري اإلدارة أو جماع!ة ترابي!ة )الم!ادة  65م!ن
القانون رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(؛
 يترتب على العقوبات المقررة في المادتين  62و 63أعاله الحرم!ان م!ن التص!ويت لم!دة س!نتين وم!ن ح!ق الترش!يح لالنتخاب!ات لفت!رتين ني!ابيتين متت!اليتين )الم!ادة  66م!نالقانون رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
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توزيع إعالنات أو منشورات انتخابية أو أي
وثيقة انتخابية يوم االقتراع.

غرامة من  10.000إلى  50.000درھم

توزيع برامج المرشحين أو منشوراتھم أو أي
وثيقة انتخابية من طرف موظف عمومي أو
مأمور من مأموري اإلدارة أو الجماعة الترابية
أثناء مزاولته لعمله.

الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة
من  10.000إلى  50.000درھم.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

المادة  39من القانون
التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

المادة  39من القانون
التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
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القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
المحلية أو خارج ذلك بخرق سرية التصويت.

القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
المحلية أو خارج ذلك بمحاولة خرق سرية التصويت.

الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م  27.11التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
المتعلق بمجلس النواب.

الحبس من شھر إل!ى س!نة
القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
وغرام!!!!!ة م!!!!!ن 10.000
المحلية أو خارج ذلك بالمس بنزاھة التصويت.
) (1
إلى  50.000درھم.
القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
المحلية أو خارج ذلك بمحاولة المس بنزاھة التصويت.
القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
المحلية أو خارج ذلك بالحيلولة دون إجراء عمليات االقتراع.
القيام في مكت!ب التص!ويت أو مكت!ب إحص!اء لألص!وات أو ف!ي مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة
المحلية أو خارج ذلك بمحاولة الحيلولة دون إجراء عمليات االقتراع.

الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.
الم!!!!!ادة  67م!!!!!ن الق!!!!!انون
التنظيم!!!!!!ي رق!!!!!!م 27.11
المتعلق بمجلس النواب.

) (1تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جماعة محلية )المادة  67من القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب(.
 يمكن الحكم على مرتكب الجنح المنصوص عليھا في المادة  67بالحرمان م ن ممارس ة حقوق ه الوطني ة لم دة ال تق ل ع ن س نتين وال تتع دى خم س س نوات )الم ادة  68م ن الق انون رق م 31.97المتعلق بمجلس النواب(.
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المساھمة في اإلبقاء على حزب وقع حله.

المساھمة في إعادة تأسيس حزب وقع حله.

الح!!!!بس م!!!!ن س!!!!نة إل!!!!ى خم!!!!س س!!!!نوات
وبغرام!!!ة م!!!ن  20.000إل!!!ى 100.000
درھم.

المادة  64من القانون التنظيمي رقم
 29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المادة  64من القانون التنظيمي رقم
 29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المس!!اعدة عل!!ى اجتم!!اع أعض!!اء ح!!زب وق!!ع
حله.
التخلي عن االنتماء للحزب السياسي الذي تم
الترشح باسمه لالنتخابات.
االنخراط في أكثر من ح!زب سياس!ي ف!ي آن
واحد.
انخ!!!!راط أف!!!!راد الق!!!!وات المس!!!!لحة الملكي!!!!ة
وأعوان القوة العمومية في حزب سياسي.

المادة  20و  66من القانون التنظيمي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.
غرامة من  20.000إلى 100.000
درھم.

المادتان  21و  66من القانون التنظيمي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المادة  66من القانون التنظيمي رقم
 29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المادتان  23و  66من القانون التنظيمي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.
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انخ!!راط القض!!اة وقض!!اة المجل!!س األعل!!ى للحس!!ابات
والمجالس الجھوية للحسابات في حزب سياسي.
انخ!!راط رج!!ال الس!!لطة وأع!!وان الس!!لطة ف!!ي ح!!زب
سياسي.
انخ!!راط أش!!خاص غي!!ر مس!!موح لھ!!م بممارس!!ة الح!!ق
المادت!!!!!!ان  23و 66م!!!!!!ن الق!!!!!!انون الم!!!!!!!ادة  66م!!!!!!!ن الق!!!!!!!انون
غرام!!!!!!ة م!!!!!!ن  20.000إل!!!!!!ى
النقابي في حزب سياسي.
التنظيم!!!!!ي رق!!!!!م  29.11المتعل!!!!!ق التنظيم!!!!!!!!!!ي رق!!!!!!!!!!م 29.11
 100.000درھم.
قبول الحزب عن عمد انخراط أفراد القوات المسلحة
المتعلق باألحزاب السياسية.
باألحزاب السياسية.
الملكية وأعوان القوة العمومية.
قب!!!ول الح!!!زب ع!!!ن عم!!!د انخ!!!راط القض!!!اة وقض!!!اة
المجل!!!!س األعل!!!!ى للحس!!!!ابات والمج!!!!الس الجھوي!!!!ة
للحسابات.
قب!!!ول الح!!!زب ع!!!ن عم!!!د انخ!!!راط رج!!!ال الس!!!لطة
وأعوان السلطة.
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قبول الحزب عن عمد انخراط أشخاص غي!ر مس!موح لھ!م
بممارسة الحق النقابي.
تق!!ديم ھب!!ات أو وص!!ايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة لفائ!!دة
حزب سياسي تتجاوز قيمتھا  300.000درھم.
قب!!ول ھب!!ات أو وص!!ايا أو تبرع!!ات نقدي!!ة أو عيني!!ة لفائ!!دة
حزب سياسي تتجاوز قيمتھا  300.000درھم.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
المادت!ان  23و 66م!!ن الق!انون التنظيم!!ي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المادت!ان  31و 66م!!ن الق!انون التنظيم!!ي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

غرام!!!!!!!!ة م!!!!!!!!ن  20.000إل!!!!!!!!ى
تس!!ديد مب!!الغ نقدي!!ة لفائ!!دة ح!!زب سياس!!ي تس!!اوي أو تف!!وق  100.000درھم.
 10.000درھم.
قب!!ول مب!!الغ نقدي!!ة لفائ!!دة ح!!زب سياس!!ي تس!!اوي أو تف!!وق
 10.000درھم.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

المادة  66من الق!انون التنظيم!ي رق!م
 29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

المادت!ان  40و 66م!!ن الق!انون التنظيم!!ي
رقم  29.11المتعلق باألحزاب السياسية.

انجاز نفقات بمبالغ مالي!ة نقدي!ة تس!اوي أو تف!وق 10.000
درھم لفائدة حزب سياسي.
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ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

تلق!!ي الح!!زب ل!!دعم م!!الي مباش!!ر أو غي!!ر مباش!!ر م!!ن الجماع!!ات
الترابي!!!ة أو المؤسس!!!ات العمومي!!!ة أو ك!!!ل ش!!!خص اعتب!!!اري م!!!ن
أش!!خاص الق!!انون الع!!ام ،وك!!ذا م!!ن الش!!ركات الت!!ي تمل!!ك الدول!!ة أو
المادت!!!ان  38و 66م!!!ن الق!!!انون الم!!!!!!!!ادة  67م!!!!!!!!ن الق!!!!!!!!انون
الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو كل شخص اعتب!اري
التنظيم!!ي رق!!م  29.11المتعل!!!ق التنظيمي رقم  29.11المتعل!ق
الح!!!بس م!!!ن س!!!نة إل!!!ى خم!!!س س!!!نوات
من أشخاص القانون العام كال أو جزءا من رأسمالھا.
باألحزاب السياسية.
باألحزاب السياسية.
وغرام!!!!ة م!!!!ن  10.000إل!!!!ى 50.000
درھم.
تلقي الحزب ألموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المساھمة على إبقاء حزب سياسي تم حله.
الم!!!!!!!!ادة  69م!!!!!!!!ن الق!!!!!!!!انون
الس!!!جن م!!!ن خم!!!س س!!!نوات إل!!!ى عش!!!ر المادت!!!ان  68و 69م!!!ن الق!!!انون
التنظيمي رقم  29.11المتعل!ق
س!!!!!نوات وغرام!!!!!ة م!!!!!ن  20.000إل!!!!!ى التنظيم!!ي رق!!م  29.11المتعل!!!ق
باألحزاب السياسية.
باألحزاب السياسية.
المساھمة في إعادة تأسيس حزب سياسي تم حله بكيفي!ة مباش!رة أو  100.000درھم.
غير مباشرة.

حمل أسلحة ظاھرة أو خفية أو خطيرة على األمن العمومي.
الحبس من شھر إلى ثالثة أشھر وغرامة الفصل  10من الظھي!ر الش!ريف الفص!!!!!!!ل  10م!!!!!!!ن الظھي!!!!!!!ر
من  1.200إلى  5.000درھم أو بإح!دى رقم  1.58.377بشأن التجمعات الش!!!!!!!ريف رق!!!!!!!م 1.58.377
بشأن التجمعات العمومية.
العمومية.
امتن!!!اع حام!!!ل الس!!!الح الظ!!!اھر ع!!!ن االمتث!!!ال لألم!!!ر الص!!!ادر ل!!!ه ھاتين العقوبتين.
بمغادرة مكان االجتماع.
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

تق!!ديم تص!!ريح غي!!ر ص!!حيح بھ!!دف التغل!!يط بش!!أن بيان!!ات
الفصل  12من نفس الظھير.
توجيه استدعاء للمشاركة في مظاھرة بعد منعھا.

الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة
من  1.200إلى  5.000درھم أو بإحدى
ھاتين العقوبتين.

المس!!اھمة ف!!ي تنظ!!يم مظ!!اھرة غي!!ر مص!!رح بھ!!ا أو وق!!ع
منعھا.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
الفصالن  12و  14من الظھير
الشريف رقم  1.58.377بشأن
التجمعات العمومية.
الفصل  14من الظھير الشريف رقم
 1.58.377بشأن التجمعات العمومية.

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

الفصل  14من الظھير
الشريف رقم 1.58.377
بشأن التجمعات العمومية.

الحبس من شھر إلى ستة أشھر وغرامة
حم!!!ل س!!!الح ظ!!!اھر أو خف!!!ي أو ألداة خطي!!!رة عل!!!ى األم!!!ن
من  2.000إلى  8.000درھم أو
العمومي.
بإحدى ھاتين العقوبتين.

الفصل  15من الظھير الشريف رقم
 1.58.377بشأن التجمعات العمومية.

غرامة من  2.000إلى  5.000درھم
في حالة العود ترفع العقوبة إلى الحبس
مخالف!!!!!ة أحك!!!!!ام الفص!!!!!ول  2و 3و 4و 5و 6و 7و 8م!!!!!ن
من شھر إلى شھرين وغرامة من
الظھير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية.
 2.000إلى  10.000درھم أو بإحدى
ھاتين العقوبتين.

الفصل  9من الظھير الشريف رقم
 1.58.377بشأن التجمعات العمومية.

الفصل  9من الظھير الشريف
رقم  1.58.377بشأن
التجمعات العمومية.

الفصل  20من الظھير الشريف رقم
 1.58.377بشأن التجمعات العمومية.

الفصل  20من الظھير
الشريف رقم 1.58.377
بشأن التجمعات العمومية.

المش!!اركة ف!!ي تجم!!!ع مس!!لح انف!!ض بع!!!د توجي!!ه إن!!ذار ل!!!ه
ودون استعمال أسلحة.

الحبس من ستة أشھر إلى سنة .

الفصل  15من الظھير
الشريف رقم 1.58.377
بشأن التجمعات العمومية.
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ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ
المشاركة في تجمع مسلح وقع ليال.

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ

الحبس من سنة إلى سنتين.

المشاركة في تجمع مسلح إذا لم يتم تفريق التجمھر إال السجن لمدة أقصاھا خمس سنوات.
بالقوة أو بعد استعمال األسلحة من قبل المتجمھرين.

الفصل  20من الظھير الشريف الفصل  20من الظھير الشريف
رق!!!!!!!!!!!!م  1.58.377بش!!!!!!!!!!!!أن رق!!!!!!!!!!!!م  1.58.377بش!!!!!!!!!!!!أن
التجمعات العمومية.
التجمعات العمومية.

المشاركة في تجمھر غير مسلح وعدم االنسحاب منه الح!!!بس لم!!!دة تت!!!راوح ب!!!ين ش!!!ھر واح!!!د
وثالث!!!!ة أش!!!!ھر وبغرام!!!!ة تت!!!!راوح ب!!!!ين
بعد توجيه اإلنذار األول والثاني والثالث.
وإذا لم يتأت تفريق التجمھر إال بالقوة تكون  1.200و 5000درھ!!م أو بإح!!دى ھ!!اتين
الفصل  21من الظھير الشريف الفصل  21من الظھير الشريف
العقوبتين فقط.
العقوبة
رق!!!!!!!!!!!!م  1.58.377بش!!!!!!!!!!!!أن رق!!!!!!!!!!!!م  1.58.377بش!!!!!!!!!!!!أن
التجمعات العمومية.
الحبس لمدة تتراوح بين شھر واحد التجمعات العمومية.
المش!!اركة ف!!ي تجمھ!!ر غي!!ر مس!!لح إذا ل!!م يت!!أت تفري!!ق
وستة أشھر.
التجمھر إال بالقوة .
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¾(2011<†eçjÒ_<14)<1432<ì‚ÃÏÖ]<ëƒ<àÚ<16<»<…^‘<1.11.165<ÜÎ…<Ìè†<ã
< <22h]çßÖ]<‹×r²<Ð×Ãj¹]<27.11<ÜÎ…<êÛé¿ßjÖ]<áçÞ^ÏÖ]<„éËßje
الحمد  وحده،
الطابع الشريف – بداخله:
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف ﷲ وليه(
يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ،أسماه ﷲ وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور والسيما الفصول  42و  50و  85منه؛
وبعد اإلطالع على قرار المجلس الدستوري رقم  817-2011بتاريخ  15من ذي القعدة
 13) 1432أكتوبر  (2011الذي صرح بمقتضاه بمطابقة القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق
بمجلس النواب للدستور ،مع مراعاة ما يلي:
أوال:
 −إن المقطع األخير من الفقرة الثانية من المادة  14من القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب الذي ينص على» :ويسترجع المعني باألمر ،بحكم القانون،
طبق نفس الكيفيات ،صفة نائب ،برسم مدة االنتداب المعنية ،خالل أجل شھر من
تاريخ اإلعالن عن انتھاء مھامه الحكومية ،وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن
طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في ھذا القانون
التنظيمي« وكذا الفقرة الثانية من المادة  92المرتبطة به غير مطابقين للدستور؛
 −إن البند الثاني من الفقرة األولى من المادة  97من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس
النواب الذي ينص على»:ال تطبق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة
مجلس جھة المنصوص عليھا في المادة  13من ھذا القانون التنظيمي )الفقرة الثانية(
على مجالس الجھات المقبلة التي سيتم انتخابھا بعد تاريخ نشر ھذا القانون التنظيمي
في الجريدة الرسمية« غير مطابق للدستور؛
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ثانيا:
 −إن باقي أحكام القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ليس فيھا ما
يخالف الدستور ،مع مراعاة التفسير الوارد في الحيثيات المتعلقة بالمادة األولى
والمواد  5و  23و 85؛
ثالثا:
 −إن المقطع األخير من الفقرة الثانية من المادة  14المذكور أعاله ،والفقرة الثانية من
المادة  ،92وكذا البند الثاني من الفقرة الفريدة من المادة  97المذكور أعاله أيضا،
المقضي بعدم مطابقتھا للدستور يمكن فصلھا من مقتضيات ھذه المواد ،ويجوز بالتالي
إصدار األمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،المعروض
على نظر المجلس الدستوري ،باستثناء األحكام المذكورة،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ،عقب ظھيرنا الشريف ھذا ،القانون التنظيمي رقم 27.11
المتعلق بمجلس النواب ،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في  16من ذي القعدة  14) 1432أكتوبر .(2011
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
اإلمضاء :عباس الفاسي.
*
*

*

55

< <<27.11<ÜÎ…<êÛé¿ßi<áçÞ^Î
< <h]çßÖ]<‹×r²<Ð×Ãjè
]< <Ùæù]<h^fÖ
< <ÜéŠÏjÖ]<ô^fÚæ<h^~jÞ÷]<Ý^¿Þæ<h]çßÖ]<‚Â
]< <±æù]<ì^¹
يتألف مجلس النواب من  395عضوا ينتخب!ون ب!االقتراع الع!ام المباش!ر ع!ن طري!ق االقت!راع
بالالئحة ويتوزعون كما يلي:
 305 −عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر االنتخابية المحلية المحدثة طبقا ألحك!ام الم!ادة
 2بعده؛
 90 −عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية تحدث على صعيد تراب المملكة.
يج!!!رى االنتخ!!!اب بالتمثي!!!ل النس!!!بي حس!!!ب قاع!!!دة اكب!!!ر بقي!!!ة ودون اس!!!تعمال طريق!!!ة م!!!زج
األصوات والتصويت التفاضلي.
غي!ر أن!ه ،ف!ي حال!!ة انتخ!اب جزئ!ي وإذا تعل!!ق األم!ر بانتخ!اب عض!و واح!د ،يج!رى االنتخ!!اب
بالتصويت العام باألغلبية النسبية في دورة واحدة.
]< <2<ì^¹
تح!!!دث ال!!!دوائر االنتخابي!!!ة المحلي!!!ة ويح!!!دد ع!!!دد المقاع!!!د المخصص!!!ة لك!!!ل دائ!!!رة انتخابي!!!ة
بمرسوم 23حسب المبادئ التالية:
أ( يراعى في تحديد الدوائر االنتخابية قدر اإلمكان تحقيق ت!وازن ديمغراف!ي ف!ي م!ا بينھ!ا ،م!ع
مراعاة الجانب المجالي؛
ب( يكون النفوذ الترابي للدوائر االنتخابية متجانسا ومتصال؛
ج( تحدث دائرة انتخابية واحدة في كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات ،ويخصص لھا ع!دد
من المقاعد يحدد بمرسوم  .غير أنه يجوز أن تحدث في بعض العم!االت أو األق!اليم أكث!ر م!ن دائ!رة
انتخابية واحدة.

 23مرسوم رقم  2.11.603صادر في  21ذي القعدة  19) 1432أكتوبر  ،(2011بإحداث الدوائر االنتخابية
المحلية النتخاب أعضاء مجلس النواب وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة ،ج ر عدد  5988بتاريخ
 22ذو القعدة  20) 1432أكتوبر  (2011ص .5127
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]< <<êÞ^nÖ]<h^fÖ
_< <h^~jÞøÖ<íé×e^ÏÖ]<½æ†æ<°f}^ßÖ]<íé×â
]< <3<ì^¹
الناخبون والناخبات ھم المغاربة ،ذكورا وإناثا ،المقيدون في اللوائح االنتخابية العامة.
]< <4<ì^¹
يشترط ف!ي م!ن يترش!ح للعض!وية ف!ي مجل!س الن!واب أن يك!ون ناخب!ا ومتمتع!ا بحقوق!ه المدني!ة
والسياسية.
]< <5<ì^¹
ال يؤھل أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في مجلس النواب.
ال يؤھل للترش!يح للعض!وية ف!ي مجل!س الن!واب برس!م ال!دائرة االنتخابي!ة الوطني!ة ك!ل ش!خص
سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم نفس الدائرة االنتخابية.
]< <6<ì^¹
ال يؤھل للترشح للعضوية في مجلس النواب:
 -1المتجنسون بالجنسية المغربية خالل السنوات الخم!س التالي!ة لحص!ولھم عليھ!ا م!ا ل!م يرف!ع
عنھم ھذا القيد وفق الشروط المقررة في الفصل  17من الظھي!ر الش!ريف رق!م  1.58.250الص!ادر
ف!!!ي  21م!!!ن ص!!!فر  6) 1378س!!!بتمبر (1958بمثاب!!!ة ق!!!انون الجنس!!!ية المغربي!!!ة كم!!!ا وق!!!ع تغيي!!!ره
وتتميمه؛
 -2األشخاص الذين صدر في حقھم ق!رار ع!زل م!ن مس!ؤولية انتدابي!ة أص!بح نھائي!ا بمقتض!ى
حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به ،في حالة الطعن ف!ي الق!رار الم!ذكور ،أو بس!بب انص!رام أج!ل
الطعن في قرار العزل دون الطعن فيه؛
 -3األشخاص الذين اختل فيھم نھائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛
 -4األشخاص المحكوم عل!يھم بمقتض!ى حك!م مكتس!ب لق!وة الش!يء المقض!ي ب!ه بعقوب!ة ح!بس
نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ ،كيفما كانت مدتھما ،من أجل أح!د األفع!ال المنص!وص عليھ!ا
في المواد من  62إلى  65من ھذا القانون التنظيمي ،مع مراعاة أحكام المادة  66منه.
يرف!ع م!!انع األھلي!ة المش!!ار إلي!ه ف!!ي البن!د  2أع!!اله بع!د انص!!رام م!دة انتدابي!!ة كامل!ة ابت!!داء م!!ن
التاريخ الذي يصير فيه قرار العزل نھائيا .كما يرفع مانع األھلية المشار إليه ف!ي البن!د  3أع!اله ،م!ا
لم يتعلق األمر بجناية ،عن المحكوم عليھم بالحبس بمرور  10سنوات م!ن ت!اريخ قض!اء العقوب!ة أو
تقادمھا أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نھائيا إذا تعلق األمر بعقوبة موقوفة التنفيذ.
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ال توقف طلبات إعادة النظ!ر أو المراجع!ة ترتي!ب اآلث!ار عل!ى األحك!ام المكتس!بة لق!وة الش!يء
المقضي به التي يترتب عليھا فقدان األھلية االنتخابية.
ال يترتب على العفو الخاص رفع مانع األھلية االنتخابية.
]< <7<ì^¹
ال يؤھل للترشح للعض!وية ف!ي مجل!س الن!واب ،ف!ي مجم!وع أنح!اء المملك!ة ،األش!خاص ال!ذين
يزاول!!ون بالفع!!ل الوظ!!ائف المبين!!ة بع!!ده أو ال!!ذين انتھ!!وا م!!ن مزاولتھ!!ا من!!ذ أق!!ل م!!ن س!!نة ف!!ي ت!!اريخ
االقتراع:
-

القضاة؛

-

قضاة المجلس األعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھوية للحسابات؛

-

الم!!دراء المركزي!!ون ل!!وزارة الداخلي!!ة وال!!والة والعم!!ال وك!!ذا الكت!!اب الع!!امون
للعماالت أو األق!اليم أو عم!االت المقاطع!ات والباش!وات ورؤس!اء دواوي!ن ال!والة
والعمال ورؤساء الدوائر الحضرية ورؤس!اء ال!دوائر والق!واد والخلف!اء والش!يوخ
والمقدمون؛

-

أفراد القوات المسلحة الملكية وأعوان القوة العمومية.

-

مفتش المالية والداخلية.

-

الخازن العام للمملكة والخزان الجھويون.

]< <8<ì^¹
ال يؤھل األشخاص اآلتي ذكرھم للترشح للعضوية في مجلس النواب في كل دائ!رة تق!ع داخ!ل
النفوذ الذي زاولوا فيه مھامھم منذ أقل من سنتين في تاريخ االقتراع:
-

القضاة؛

-

قضاة المجلس األعلى للحسابات وقضاة المجالس الجھوية للحسابات ؛

-

ال!!والة والعم!!ال وك!!ذا الكت!!اب الع!!امون للعم!!االت أو األق!!اليم أو عم!!االت المقاطع!!ات
والباش!!وات ورؤس!!اء دواوي!!ن ال!!والة والعم!!ال ورؤس!!اء ال!!داوائر الحض!!رية ورؤس!!اء
الدوائر والقواد والخلفاء والشيوخ والمقدمون؛

-

رؤساء النواحي العسكرية؛

-

رؤساء المصالح الالممركزة للمديرية العامة لألمن الوطني وعمداء الشرطة.
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]< <9<ì^¹
ال يؤھ!!ل للترش!!ح للعض!!وية ف!!ي مجل!!س الن!!واب ف!!ي ك!!ل دائ!!رة تق!!ع داخ!!ل النف!!وذ التراب!!ي ال!!ذي
يزاول!!ون في!!ه بالفع!!ل مھ!!امھم ،أو ال!!ذي زاول!!وا في!!ه مھ!!امھم من!!ذ أق!!ل م!!ن س!!نة ف!!ي ت!!اريخ االقت!!راع،
رؤس!!!اء المص!!!الح الالممرك!!!زة للقطاع!!!ات الوزاري!!!ة ف!!!ي الجھ!!!ات والعم!!!االت واألق!!!اليم ،وم!!!ديرو
المؤسس!!ات العمومي!!ة ومس!!يرو ش!!ركات المس!!اھمة المش!!ار إل!!يھم ف!!ي الم!!ادة  15م!!ن ھ!!ذا الق!!انون
التنظيمي ،والتي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من نسبة  % 30من رأسمالھا.
]< <10<ì^¹
ال يمكن أن ينتخب ،في أية دائرة تقع داخل النفوذ التراب!ي ال!ذي يزاول!ون في!ه مھ!امھم بالفع!ل،
أو انقطعوا عن مزاولتھا ،منذ أقل من سنة واحدة في تاريخ االقتراع ،األشخاص الذين أسندت إل!يھم
مھمة أو انتداب ،ولو كان مؤقتا كيفما كانت تس!ميتھما أو م!داھما ،بع!وض أو ب!دون ع!وض ،وال!ذين
يعملون بتلك الصفة ،في خدمة اإلدارة أو الجماع!ات الترابي!ة أو المؤسس!ات العمومي!ة أو ف!ي خدم!ة
مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته ،والذين رخص لھم بحمل السالح أثناء أداء مھامھم.
]< <11<ì^¹
يجرد بحكم القانون من ص!فة نائ!ب ،ك!ل ش!خص تب!ين أن!ه غي!ر مؤھ!ل لالنتخ!اب ،بع!د إع!الن
نتيج!!ة االنتخ!!اب ،وبع!!د انص!!رام األج!!ل ال!!ذي يمك!!ن أن ين!!ازع خالل!!ه ف!!ي االنتخ!!اب ،أو ك!!ل ش!!خص
يوجد خالل مدة انتدابه في إحدى حاالت ع!دم األھلي!ة لالنتخ!اب المنص!وص عليھ!ا ف!ي ھ!ذا الق!انون
التنظيمي.
تثبت المحكمة الدستورية التجري!د م!ن ھ!ذه الص!فة بطل!ب م!ن مكت!ب مجل!س الن!واب أو وزي!ر
العدل ،أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حال!ة ص!دور إدان!ة قض!ائية
بعد االنتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.
]< <12<ì^¹
يجرد من العضوية ف!ي مجل!س الن!واب ك!ل نائ!ب تخل!ف ع!ن إي!داع ج!رد مص!اريفه االنتخابي!ة
داخل األجل المحدد قانونا أو لم يرفق الجرد المذكور بالوثائق المثبتة للمصاريف السالفة ال!ذكر ول!م
يس!!تجب لإلع!!ذار الموج!!ه إلي!!ه ف!!ي ش!!أنھما م!!ن قب!!ل ال!!رئيس األول لمجل!!س األعل!!ى للحس!!ابات عم!!ال
بأحكام الفقرة األخيرة من المادة  96من ھذا القانون التنظيمي.
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يجرد من العضوية في مجلس النواب كل نائ!ب تج!اوز الس!قف المح!دد للمص!اريف االنتخابي!ة
المشار إليه في المادة  93من ھذا القانون التنظيمي أو لم يبين مصادر تمويل حملته االنتخابي!ة أو ل!م
يقم بتبرير المصاريف المذكورة.
ف!!ي ك!!ل ھ!!ذه الح!!االت ،يحي!!ل ال!!رئيس األول للمجل!!س األعل!!ى للحس!!ابات األم!!ر إل!!ى المحكم!!ة
الدستورية إلعالن تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.
]< <oÖ^nÖ]<h^fÖ
< <»^ßjÖ]<l÷^u
]< <13<ì^¹
تتنافى العضوية ف!ي مجل!س الن!واب م!ع ص!فة عض!و ف!ي المحكم!ة الدس!تورية أو ف!ي المجل!س
االقتصادي واالجتماعي والبيئي.
تتنافى العضوية في مجل!س الن!واب م!ع رئاس!ة مجل!س جھ!ة ،كم!ا تتن!افى م!ع أكث!ر م!ن رئاس!ة
واح!!دة لغرف!!ة مھني!!ة أو لمجل!!س جماع!!ة أو مجل!!س عمال!!ة أو إقل!!يم أو مجل!!س مقاطع!!ة جماعي!!ة أو
مجموعة تؤسسھا جماعات ترابية.
]< <14<ì^¹
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة.
في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكوم!ة ،تعل!ن المحكم!ة الدس!تورية ،بطل!ب م!ن رئ!يس
مجلس النواب ،داخل أجل شھر ،شغور مقعده.
تتنافى العضوية في مجلس النواب م!ع مزاول!ة ك!ل مھم!ة عمومي!ة غي!ر انتخابي!ة ،ف!ي مص!الح
الدول!!ة أو الجماع!!ات الترابي!!ة أو المؤسس!!ات العمومي!!ة أو األش!!خاص االعتب!!اريون اآلخ!!رون م!!ن
أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر م!ن نس!بة  % 30م!ن رأس!مالھا ،باس!تثناء
مأمورية مؤقتة بتكليف من الحكومة طبقا ألحكام المادة  19من ھذا القانون التنظيمي.
كل شخص تنطبق عليه إحدى حاالت التنافي المنصوص عليھا في الفقرة السابقة وينتخ!ب ف!ي
مجلس النواب يجعل لزام!ا ،بن!اء عل!ى طل!ب من!ه ،ف!ي وض!عية اإللح!اق طبق!ا للنص!وص التش!ريعية
والتنظيمية الجاري بھا العمل وذلك طيلة مدة انتدابه.
يصدر رئيس الحكومة قرار اإللح!اق ب!اقتراح م!ن ال!وزير المعن!ي ب!األمر بع!د تأش!يرة ال!وزير
المكل!!ف بالمالي!!ة وال!!وزير المكل!!ف بالوظيف!!ة العمومي!!ة .ويتخ!!ذ ھ!!ذا الق!!رار ف!!ي ظ!!رف الثماني!!ة أي!!ام
الموالية لمستھل الفترة النيابية أو ،في حال!ة انتخاب!ات جزئي!ة ،خ!الل الثالث!ين يوم!ا الموالي!ة إلع!الن
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نت!!ائج االقت!!راع .غي!!ر أن!!ه ال يس!!ري مفع!!ول األج!!ل ،إذا ن!!وزع ف!!ي االنتخ!!اب ،إال ابت!!داء م!!ن ت!!اريخ
القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإقرار االنتخاب.
عند انتھاء مدة االنتداب ،يعاد المعني باألمر تلقائيا إلى سلكه بإدارته األصلية.
]< <15<ì^¹
تتنافى العضوية في مجلس النواب مع مھ!ام رئ!يس مجل!س اإلدارة أو متص!رف منت!دب ،وك!ذا
مع مھام مدير عام أو مدير ،وعند االقتضاء ،مع مھام عضو في مجل!س اإلدارة الجماعي!ة أو عض!و
ف!!ي مجل!!س الرقاب!!ة ،المزاول!!ة ف!!ي ش!!ركات المس!!اھمة الت!!ي تمل!!ك الدول!!ة ،بص!!فة مباش!!رة أو غي!!ر
مباشرة ،أكثر من نسبة  % 30من رأسمالھا.
]< <16<ì^¹
تتن!!افى العض!!وية ف!!ي مجل!!س الن!!واب م!!ع مزاول!!ة مھ!!ام غي!!ر تمثيلي!!ة ت!!ؤدي األج!!رة عنھ!!ا دول!!ة
أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.
]< <17<ì^¹
يتعين على النائب الذي يوجد ،عند انتخابه ،في إحدى ح!االت التن!افي المش!ار إليھ!ا ف!ي الم!واد
) 13الفقرة الثانية( و) 14الفقرة الثالثة( و 15و 16أعاله أن يثبت في ظرف الثالثين يوما الت!ي تل!ي
إعالن النتائج النھائية لالنتخاب أو صدور قرار المحكمة الدستورية في حالة ن!زاع ،أن!ه اس!تقال م!ن
مھامه المتنافية مع انتدابه أو أنه طل!ب ،عن!د االقتض!اء ،وض!عه ف!ي حال!ة اإللح!اق المش!ار إليھ!ا ف!ي
المادة  14أعاله ،وإال أعلنت إقالته من عضويته.
يجب على النائب أن يصرح ،خالل مدة انتدابه ،لمكتب المجلس بكل نشاط مھن!ي جدي!د يعت!زم
ممارسته.
يجرد بحكم القانون من صفة نائب ،الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتداب!ه مھم!ة تتن!افى م!ع ھ!ذا
االنتداب أو يخالف أحكام المادة  20من ھذا القانون التنظيمي .
]< <18<ì^¹
تعلن المحكمة الدستورية اإلقالة ،وتقر التجريد من العضوية المش!ار إليھم!ا ف!ي الم!ادة الس!ابقة
بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل.
في حالة وجود ش!ك ف!ي تن!افي المھ!ام المزاول!ة م!ع االنت!داب ف!ي مجل!س الن!واب ،أو ف!ي حال!ة
نزاع في ھذه الشأن ،يرفع مكتب مجلس النواب أو وزير العدل أو النائب بنفسه األم!ر إل!ى المحكم!ة
الدستورية التي تقرر ما إذا كان النائب المعني باألمر يوجد فعال في إحدى حاالت التنافي.
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يجب على النائ!ب ال!ذي يوج!د فع!ال ف!ي إح!دى ح!االت التن!افي أن يس!وي وض!عيته داخ!ل أج!ل
خمسة عشر يوم!ا تبت!دئ م!ن ت!اريخ تبليغ!ه ق!رار المحكم!ة الدس!تورية .وف!ي حال!ة ع!دم قيام!ه ب!ذلك،
تعلن ھذه المحكمة عن إقالته من عضويته.
]< <19<ì^¹
يمكن للنائب المكلف من لدن الحكومة بمأمورية مؤقت!ة الجم!ع ب!ين ھ!ذه المأموري!ة وعض!ويته
لمدة ال تتجاوز ستة أشھر.
وفي حالة اس!تمرار ھ!ذه المأموري!ة بع!د انص!رام الم!دة الم!ذكورة ،تعل!ن المحكم!ة الدس!تورية،
بناء على طلب من مكتب مجلس النواب ،عن إقالة النائب المعني باألمر.
]< <20<ì^¹
يمنع على كل نائب أن يستعمل اسمه أو يسمح باستعماله مش!فوعا ببي!ان ص!فته ف!ي ك!ل إش!ھار
يتعلق بشركة أو مقاولة كيفما كانت طبيعة نشاطھا.
يعاق!!ب ب!!الحبس لم!!دة تت!!راوح ب!!ين ش!!ھر واح!!د وس!!تة أش!!ھر ،وبغرام!!ة يت!!راوح ق!!درھا ب!!ين
 10.000و  100.000درھ!!!م ،أو بإح!!!دى ھ!!!اتين العق!!!وبتين فق!!!ط ،مؤسس!!!و أو م!!!ديرو أو مس!!!يرو
شركات أو مقاوالت كيفما كانت طبيعة نشاطھا ،ذكروا أو سمحوا بذكر اس!م نائ!ب ،م!ع بي!ان ص!فته
في كل إشھار ،بوشر لفائدة الشركة أو المقاولة التي يشرفون عليھا أو يعتزمون تأسيسھا .وفي حال!ة
العود ترفع العقوبة الحبسية إلى سنة واحدة حبسا والغرامة إلى  200.000درھم.
]< <Äe]†Ö]<h^fÖ
]< <xéÖ^e<l^¬†’jÖ
]< <21<ì^¹
يح!!دد ت!!اريخ االقت!!راع والم!!دة الت!!ي تق!!دم خاللھ!!ا الترش!!يحات ،وت!!اريخ ب!!دء الحمل!!ة االنتخابي!!ة
ونھايتھا بمرسوم 24ينشر في الجريدة الرسمية قبل تاريخ االقتراع بخمسة وأربعين يوما على األقل.
]< <22<ì^¹
يمكن للمغاربة المقيم!ين ف!ي الخ!ارج أن يق!دموا ترش!يحاتھم لالنتخاب!ات عل!ى مس!توى ال!دوائر
االنتخابية المحلية والدائرة االنتخابية الوطنية وف!ق الكيفي!ات والش!روط وداخ!ل اآلج!ال المنص!وص
عليھا في ھذا القانون التنظيمي.

 24مرسوم رقم  2.11.604صادر في  21من ذي القعدة  19) 1432أكتوبر  (2011يحدد بموجبه تاريخ انتخاب أعضاء
مجلس النواب والمدة التي تقدم خاللھا الترشيحات وتاريخ بدء الحملة االنتخابية ونھايتھا ، ،ج ر عدد  5988بتاريخ
 22ذو القعدة  20) 1432أكتوبر  (2011ص .5140
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غي!!ر أن!!ه ال يؤھ!!ل للترش!!ح ك!!ل مغربي!!ة أو مغرب!!ي مق!!يم بالخ!!ارج يت!!ولى مس!!ؤولية حكومي!!ة أو
انتدابية أو عمومية ببلد اإلقامة.
]< <23<ì^¹
يج!!ب ،فيم!!ا يخ!!ص االنتخاب!!ات ف!!ي نط!!اق ال!!دوائر االنتخابي!!ة المحلي!!ة ،أن ت!!ودع التص!!ريحات
بالترشيح في ثالثة نظائر من قبل وكي!ل ك!ل الئح!ة أو ك!ل مترش!ح بنفس!ه بمق!ر العمال!ة أو اإلقل!يم أو
عمالة المقاطعات المعنية ،وذلك خالل المدة المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة  21أعاله.
فيما يخص االنتخابات على صعيد الدائرة االنتخابية الوطني!ة ،يج!ب عل!ى وكي!ل ك!ل الئح!ة أو
كل مترشح أن يودع بنفسه بمقر كتاب!ة اللجن!ة الوطني!ة لإلحص!اء ،المنص!وص عليھ!ا ف!ي الم!ادة 85
من ھذا القانون التنظيم!ي ،التص!ريح بالترش!يح ف!ي ثالث!ة نظ!ائر داخ!ل اآلج!ال المش!ار إليھ!ا أع!اله.
ويج!!!ب أن تش!!!تمل الئح!!!ة الترش!!!يح عل!!!ى ج!!!زأين يتض!!!من الج!!!زء األول منھ!!!ا أس!!!ماء س!!!تين )(60
مترشحة مع بيان ترتيبھن ويتض!من الج!زء الث!اني منھ!ا أس!ماء ثالث!ين ) (30مترش!حا ذك!را ال يزي!د
سنھم علة أربعين سنة شمسية ف!ي ت!اريخ االقت!راع م!ع بي!ان ت!رتيبھم ،كم!ا يج!ب أن يتض!من ،حس!ب
الحال!!ة ،ك!!ل ج!!زء م!!ن الالئح!!ة أس!!ماء مترش!!حات أو مترش!!حين ينتس!!بون إل!!ى كاف!!ة جھ!!ات المملك!!ة،
ويثبت االنتساب للجھة بشھادة القيد في الالئحة االنتخابية العامة إلحدى الجماعات التابعة للجھة.
يجب أن تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح عددا م!ن األس!ماء يع!ادل ع!دد المقاع!د الواج!ب
شغلھا.
يج!!ب أن تحم!!ل ل!!وائح الترش!!يح أو الترش!!يحات الفردي!!ة إمض!!اءات المترش!!ح أو المترش!!حين
المصادق عليھ!ا ،وأن تب!ين فيھ!ا أس!ماء المترش!حين الشخص!ية والعائلي!ة وجنس!ھم وت!واريخ وأم!اكن
والدتھم وعناوينھم ومھنھم ،والدائرة االنتخابي!ة المعني!ة ،والالئح!ة االنتخابي!ة المس!جلين فيھ!ا ،وعن!د
االقتض!!اء انتم!!اؤھم السياس!!ي ،ويتع!!ين التنص!!يص عل!!ى اس!!م المترش!!ح الوكي!!ل ،المكل!!ف بالالئح!!ة،
وتسمية ھذه الالئحة ،وترتيب المترشحين فيھا.
يجب أن تكون لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية مرفقة بما يلي:
-

وصل دفع مبلغ الضمان المشار إليه في المادة  27من ھذا القانون التنظيمي؛

-

نسخة من السجل العدلي لكل مترشح مسلمة مند أقل من ثالثة أشھر أو نسخة م!ن بطاق!ة
من بطاقة السوابق لكل مترشح مسلمة من طرف المديرية العامة لألمن الوطني مند أق!ل
ثالثة أشھر؛
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-

شھادة التقيد في اللوائح االنتخابية العامة بعد تاريخ آخر حصر لھا بصفة نھائي!ة ،مس!لمة
م!!ن ط!!رف الس!!لطة اإلداري!!ة المحلي!!ة المختص!!ة ،أو نس!!خة م!!ن الق!!رار القض!!ائي الق!!ائم
مقامھا أو ،عند االقتضاء ،شھادة مسلمة م!ن ل!دن الس!لطة اإلداري!ة المحلي!ة المختص!ة أو
م!!ن ل!!دن رئ!!يس اللجن!!ة اإلداري!!ة أو اللجن!!ة اإلداري!!ة المس!!اعدة المختص!!ة تفي!!د أن المعن!!ي
باألمر تقدم بطلب قيد قررت اللجنة بعد الت!داول ف!ي ش!أنه قب!ول طلب!ه وإدراج اس!مه ف!ي
الالئحة االنتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية؛

-

إذا تعل!!ق األم!!ر بمترش!!ح مق!!يم خ!!ارج ت!!راب المملك!!ة ،وج!!ب علي!!ه اإلدالء ع!!الوة عل!!ى
الوثائق المشار إليھا أعاله ،بنسخة من السجل العدلي أو م!ا يعادلھ!ا مس!لمة من!د أق!ل م!ن
ثالثة أشھر من لدن الجھة المختصة ببلد اإلقامة؛

-

يج!!!ب أن يك!!!ون ك!!!ل نظي!!!ر م!!!ن التص!!!ريح بالترش!!!يح مص!!!حوبا بص!!!ورة المترش!!!ح أو
المترشحين؛

-

يج!!!ب أن ترف!!!ق ل!!!وائح الترش!!!يح أو التص!!!ريحات الفردي!!!ة بالترش!!!يح المقدم!!!ة م!!!ن قب!!!ل
المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لھذه الغاية م!ن ل!دن الجھ!از المخ!تص ف!ي
الحزب السياسي الذي تتقدم باسمه الالئحة أو المترشح؛

-

كم!ا يج!!ب أن ترف!!ق ل!!وائح الترش!!يح أو التص!!ريحات الفردي!!ة بالترش!!يح المقدم!!ة م!!ن قب!!ل
مترشحين بدون انتماء سياسي بما يلي:
أ( نص مطبوع لبرامجھم؛
ب( بيان عن مصادر تمويل حمالتھم االنتخابية؛
ت( وثيقة تتضمن:
• الئح!!ة التوقيع!!ات المص!!ادق عليھ!!ا تتض!!من ،ع!!ن ك!!ل مقع!!د م!!ن المقاع!!د المخصص!!ة
للدائرة االنتخابية المحلية ،مائتي توقيع عل!ى األق!ل منھ!ا  %80م!ن التوقيع!ات لن!اخبين
ينتم!!ون لل!!دائرة الم!!ذكورة و %20م!!ن التوقيع!!ات لمنتخب!!ي الجھ!!ة التابع!!ة لھ!!ا ال!!دائرة
االنتخابية المعنية ،من بين أعضاء مجلسي البرلم!ان أو مج!الس الجماع!ات الترابي!ة أو
الغرف المھنية أو م!ن بي!نھم جميع!ا ،وذل!ك بالنس!بة للترش!يحات المقدم!ة برس!م ال!دوائر
االنتخابية المحلية؛
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• الئح!!ة التوقيع!!ات المص!!ادق عليھ!!ا لخمس!!مائة عض!!و م!!ن أعض!!اء مجلس!!ي البرلم!!ان أو
منتخب!!ي مج!!الس الجماع!!ات الترابي!!ة أو الغ!!رف المھني!!ة التابع!!ة لنص!!ف ع!!دد جھ!!ات
المملكة على األقل أو من بينھم جميعا ،شرط أال يق!ل ع!دد الم!وقعين ف!ي ك!ل جھ!ة ع!ن
 %5من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدم!ة برس!م ال!دائرة االنتخابي!ة
الوطنية.
ال يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع ألكثر من الئحة ترشيح واحدة أو ألكثر من مترشح واح!د
بدون انتماء سياسي.
يج!!ب أن تتض!!من الوثيق!!ة المش!!ار إليھ!!ا ف!!ي البن!!د )ج( أع!!اله أرق!!ام البط!!ائق الوطني!!ة للتعري!!ف
للموقعين ،والھيئة التابعين لھا ،أو الالئحة االنتخابية العامة المقيدين فيھا ،وأن تكون موضوع إي!داع
واحد.
إذا توفي أحد مترشحي الالئحة ،وجب على الوكي!ل المكل!ف بالالئح!ة أو المترش!حين اآلخ!رين
في حالة وفاة وكيل الالئحة ،تعويضه بمترشح جديد عشرة أيام قبل تاريخ االقتراع على أبعد تق!دير.
وال يمكن إجراء أي تعويض خارج ھذا األجل .غي!ر أن الالئح!ة المعني!ة تعتب!ر ص!حيحة ،إذا وقع!ت
الوفاة خالل العشرة أيام المذكورة أو يوم االقتراع.
]< <24<ì^¹
تمنع الترشيحات المتعددة .وإذا رشح شخص نفسه في أكثر من دائ!رة انتخابي!ة واح!دة أو أكث!ر
من الئحة واحدة ،فإنه ال يجوز اإلعالن عن انتخابه في أية دائرة من ھذه الدوائر أو الئح!ة م!ن ھ!ذه
اللوائح ،وفي كلتا الحالتين يعتبر انتخابه باطال.
ال تقبل الترشيحات المودعة خالفا ألحكام المادة  23أعاله.
ال يقبل كذلك ترشيح أي شخص غير مؤھل لالنتخاب عمال بأحكام ھذا القانون التنظيمي.
ال تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون ألكثر م!ن ح!زب سياس!ي واح!د أو
تتضمن في نفس اآلن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات ألشخاص بدون انتم!اء
سياسي.
إذا تب!!ين أن تص!!ريحا بالترش!!يح ق!!د أودع وس!!جل لفائ!!دة ش!!خص غي!!ر مؤھ!!ل لالنتخ!!اب أو أن!!ه
مخالف إلحدى قواعد المنصوص عليھا في ھذا القانون التنظيمي ،وجب على السلطة المكلف!ة بتلق!ي
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التصريحات بالترشيح رفضه ،ولو في حالة تسليم الوص!ل النھ!ائي المنص!وص علي!ه ف!ي الم!ادة 28
من ھذا القانون التنظيمي.
]< <25<ì^¹
يجب أن يبلغ رفض التصريح بالترشيح ،ال!ذي يج!ب أن يك!ون معل!ال ،بأي!ة وس!يلة م!ن وس!ائل
التبليغ القانونية ،إلى وكيل الالئحة أو إلى المترشح المعني باألمر مقابل وصل.
يتم التبليغ حاال في العنوان المبين في التصريح بالترشيح.
]< <26<ì^¹
تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح وصال مؤقتا لوكيل الالئحة أو للمترشح.
]< <27<ì^¹
يج!!ب عل!!ى ك!!ل وكي!!ل الئح!!ة أو ك!!ل مترش!!ح أن ي!!دفع ض!!مانا ق!!دره  5.000درھ!!م إل!!ى ق!!ابض
المالية بمقر العمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات ،أو عند عدم وجوده ،إل!ى ق!ابض للم!داخيل يعين!ه
العامل.
ال يرجع الضمان إال إذا حصلت الالئحة أو المترشح عل!ى نس!بة خمس!ة ف!ي المائ!ة عل!ى األق!ل
من األصوات المعبر عنھا ،ويتقادم ويصبح كسبا للخزينة إذا لم يطالب به داخل أجل سنة يبتدئ م!ن
تاريخ االقتراع.
]< <28<ì^¹
يسلم وصل نھائي في ظرف الثالثة أيام الموالية إليداع التصريح بالترشيح ما عدا ف!ي ح!االت
ال!!رفض المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الفق!!رات األول!!ى والثاني!!ة والثالث!!ة والرابع!!ة م!!ن الم!!ادة  24م!!ن ھ!!ذا
القانون التنظيمي.
تسجل الترشيحات المقبولة حسب ترتيب إيداعھا.
يخصص لكل الئحة أو لكل مترشح رقم ترتيبي ورمز .ويثبت ذلك في الوصل النھائي.
تحدد الرموز المخصصة لل!وائح الترش!يح أو المترش!حين بق!رار ل!وزير الداخلي!ة .25ويج!ب أن
يكون لكل رمز واأللوان الخاصة به ما يميزه عن غيره من الرموز.

25

قرار لوزير الداخلية رقم  2914.11صادر في  30من ذي القعدة  28) 1432أكتوبر  (2011بتحديد الرموز
المخصصة للوائح الترشيح أو المترشحين المنتمين لألحزاب السياسية ،ج ر عدد  5991بتاريخ  3ذو الحجة 1432
) 31أكتوبر  (2011ص .5279
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]< <29<ì^¹
يمكن سحب الئح!ة ترش!يح أوتص!ريح ف!ردي بالترش!يح م!ن ط!رف الوكي!ل أو المترش!ح خ!الل
األجل المح!دد إلي!داع الترش!يحات .كم!ا يمك!ن س!حب مل!ف ترش!يح تض!من أخط!اء مادي!ة وتعويض!ه
بملف جديد داخل نفس األجل .وال يمكن سحب أي ترشيح بعد انصرام ھذا األجل.
يسجل سحب الترشيح وفقا لنفس الكيفية المتبعة في التصريح.
يرجع الضمان إلى الالئح!ة المنس!حبة أو إل!ى المترش!ح المنس!حب ،بع!د تق!ديم اإلع!الم باس!تالم
التصريح المتعلق باالنسحاب والمسلم من لدن السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.
]< <30<ì^¹
بمج!!رد تس!!جيل الترش!!يحات ،تق!!وم الس!!لطة المكلف!!ة بتلق!!ي التص!!ريحات بالترش!!يح بإش!!ھارھا
بواسطة إعالنات أو أية وسيلة أخرى مألوفة االستعمال.
]< <‹Ú^¤]<h^fÖ
]< <íée^~jÞ÷]<í×Û£
]< <31<ì^¹
تبت!!دئ الفت!!رة المخصص!!ة للحمل!!ة االنتخابي!!ة ف!!ي الس!!اعة األول!!ى م!!ن الي!!وم الثال!!ث عش!!ر ال!!ذي
يسبق تاريخ االقتراع وتنتھي في الساعة الثانية عشرة ليال من اليوم السابق لالقتراع.
تعق!د االجتماع!ات االنتخابي!!ة وف!ق الش!روط المح!!ددة ف!ي التش!!ريع الج!اري ب!ه العم!!ل ف!ي ش!أن
التجمعات العمومية.
تطبق على الدعاية االنتخابية أحكام التشريع الجاري به العمل في شأن الصحافة والنشر.
]< <32<ì^¹
تقوم السلطة اإلدارية المحلية في كل جماعة أو مقاطعة ،خالل اليوم الرابع عشر السابق للي!وم
المحدد إلجراء االقتراع ،بتعيين أم!اكن خاص!ة تعل!ق بھ!ا اإلعالن!ات االنتخابي!ة .وتخص!ص ف!ي ك!ل
من ھذه األماكن مساحات متساوية للوائح أو للمترشحين.
يحدد عدد األماكن الواجب تخصيصھا في كل جماعة أو مقاطعة بمرسوم 26يتخذ ب!اقتراح م!ن
وزير الداخلية.

26

مرسوم رقم  2.11.606صادر في  21من ذي القعدة  19) 1432أكتوبر  (2011يتعلق بتحديد األماكن الخاصة
بتعليق اإلعالنات االنتخابية بمناسبة االنتخابات العامة النتخاب أعضاء مجلس النواب ،ج ر عدد  5988بتاريخ 22
ذو القعدة  20) 1432أكتوبر  (2011ص .5141
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]< <33<ì^¹
يحدد عدد اإلعالنات االنتخابي!ة الت!ي يج!وز وض!عھا ف!ي األم!اكن المش!ار إليھ!ا ف!ي الم!ادة 32
أعاله وحجمھا ومضمونھا بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
يحضر تعليق إعالنات انتخابي!ة خ!ارج األم!اكن المعني!ة ل!ذلك ،ول!و كان!ت ف!ي ش!كل ملص!قات
مدموغة.
]< <34<ì^¹
يجب عل!ى المترش!حين ال!ذين يرغب!ون ،خ!الل حمالتھ!م االنتخابي!ة ،ف!ي اس!تعمال مس!يرات أو
مواكبة متنقل!ة تحم!ل إعالن!ات أو الفت!ات انتخابي!ة أو تس!تعمل مكب!رات الص!وت ،أن يق!دموا إش!عارا
مكتوبا في ھذا الشأن إلى السلطة اإلدارية المحلية )الباشا أو القائد أو الخليفة(.
يقدم ھذا التصريح من لدن وكيل الالئحة أو المترشح أو المس!ؤول المحل!ي للح!زب قب!ل موع!د
انط!!الق المس!!يرة أو الموك!!ب ب!!أربع وعش!!رين ) (24س!!اعة عل!!ى األق!!ل ،ويب!!ين في!!ه س!!اعة انط!!الق
المسيرة أو الموكب االنتخابي ،وساعة انتھائه وكذا المسار الذي سيمر منه.
]< <35<ì^¹
ال يجوز أن تتضمن اإلعالنات غير الرس!مية الت!ي يك!ون لھ!ا غ!رض أو ط!ابع انتخ!ابي ،وك!ذا
برامج المترشحين ومنشوراتھم اللونين األحمر أو األخضر أو الجمع بينھما.
]< <36<ì^¹
يمنع القيام بالحملة االنتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصص!ة للتعل!يم أو
التكوين المھني أو داخل اإلدارات العمومية.
ال يجوز ألي موظف عمومي أو مأمور من مأموري اإلدارة أو جماع!ة ترابي!ة أن يق!وم خ!الل
الحملة االنتخابية ،أثناء مزاولة عمله ،بتوزي!ع منش!ورات المترش!حين أو ب!رامجھم أو غي!ر ذل!ك م!ن
وثائقھم االنتخابية.
ال يجوز ألي شخص أن يقوم ،بنفسه أو بواس!طة غي!ره ،بتوزي!ع ب!رامج أو منش!ورات أو غي!ر
ذلك من الوثائق االنتخابية يوم االقتراع.
]< <37<ì^¹
يمن!!ع تس!!خير الوس!!ائل أو األدوات المملوك!!ة للھيئ!!ات العام!!ة والجماع!!ات الترابي!!ة والش!!ركات
والمق!!اوالت المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الق!!انون رق!!م  69.00المتعل!!ق بالمراقب!!ة المالي!!ة للدول!!ة عل!!!ى
المنشآت العامة وھيآت أخرى ،في الحملة االنتخابية للمترشحين ب!أي ش!كل م!ن األش!كال .وال ت!دخل
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ضمن ذلك أماكن التجمعات الت!ي تض!عھا الدول!ة أو الجماع!ات الترابي!ة رھ!ن إش!ارة المترش!حين أو
األحزاب السياسية على قدم المساواة.
]< <Œ^ŠÖ]<h^fÖ
‚< <<^<ì…†Ï¹]<l^eçÏÃÖ]æ<l^e^~jÞ÷]<íf‰^ß²<ífÓi†¹]<l^ËÖ^~¹]<‚è
]< <38<ì^¹
تح!!!دد طبق!!!ا ألحك!!!ام ھ!!!ذا الب!!!اب المخالف!!!ات المرتكب!!!ة بمناس!!!بة الحمل!!!ة االنتخابي!!!ة والعملي!!!ات
االنتخابية والعقوبات المقررة لھا.
]< <39<ì^¹
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  50.000درھم ك!ل ش!خص ق!ام بنفس!ه أو بواس!طة غي!ره ف!ي
يوم االقتراع بتوزيع إعالنات أو منشورات انتخابية أو غير ذلك من الوثائق االنتخابية.
يعاق!!ب ب!!الحبس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س!!تة أش!!ھر وبغرام!!ة م!!ن  10.000إل!!ى  50.000درھ!!م ك!!ل
موظ!!ف عم!!ومي أو م!!أمور م!!ن م!!أموري اإلدارة أو جماع!!ة ترابي!!ة ق!!ام أثن!!اء مزاول!!ة عمل!!ه بتوزي!!ع
برامج المترشحين أو منشوراتھم أو غير ذلك من وثائقھم االنتخابية.
]< <<40<ì^¹
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  50.000درھم كل من علق إعالنات انتخابية خارج األماكن
المشار إليھا في المادة  32م!ن ھ!ذا الق!انون التنظيم!ي ،أو بمك!ان يك!ون مخصص!ا لالئح!ة أخ!رى أو
لمترشح آخر.
]< <41<ì^¹
يعاق!!ب عل!!ى مخالف!!ة أحك!!ام الم!!ادة  35م!!ن ھ!!ذا الق!!انون التنظيم!!ي بغرام!!ة م!!ن  10.000إل!!ى
 50.000درھ!!م إذا ص!!درت المخالف!!ة م!!ن أح!!د المترش!!حين ،وبغرام!!ة ق!!درھا  50.000درھ!!م إذا
صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.
]< <<42<ì^¹
يعاق!ب بغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م عل!!ى القي!ام بإعالن!ات انتخابي!ة لل!وائح غي!!ر
مسجلة أو لمترشحين غير مسجلين أو بتوزيع برامجھم أو منشوراتھم.
يعاقب بالحبس من ش!ھر إل!ى س!تة أش!ھر وبغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م إذا ك!ان
مرتكب المخالف!ة المش!ار إليھ!ا ف!ي الفق!رة أع!اله موظف!ا عمومي!ا أو م!أمورا م!ن م!أموري اإلدارة أو
جماعة ترابية .وتطبق نفس العقوبة على مرتكب المخالفة المشار إليھا ف!ي الفق!رة األول!ى م!ن الم!ادة
 36من ھذا القانون التنظيمي.
69

]< <43<ì^¹
يعاقب بغرامة من  10.000إلى  50.000درھم:
 −كل مترشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة إلعالنات!ه االنتخابي!ة بغ!رض
غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنھما ؛
 −كل مترشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعالناته االنتخابية بھا؛
 −ك!!ل مترش!!ح يض!!بط ف!!ي حال!!ة تل!!بس وھ!!و يس!!تعمل المس!!احة غي!!ر المخصص!!ة ل!!ه لتعلي!!ق
إعالناته االنتخابية بھا سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة غيره.
]< <<44<ì^¹
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إل!ى  100.000درھ!م ك!ل
شخص يقوم بتسخير الوسائل أو األدوات المشار إليھا في المادة  37من ھذا القانون التنظيمي.
]< <<45<ì^¹
يعاق!!ب ب!!الحبس م!!ن س!!تة أي!!ام إل!!ى ش!!ھر وبغرام!!ة م!!ن  1.200إل!!ى  5.000درھ!!م أو بإح!!دى
ھاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب م!ن األس!باب وص!وت إم!ا بحك!م قي!ده ف!ي
لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيھا بعد ذلك دون طلب منه.
]< <46<ì^¹
يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ث!الث س!نوات وبغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م،
من كل صوت بموجب قيد غير قانوني في الالئحة االنتخابية ،أو بانتحاله اسم وص!فة ناخ!ب مس!جل
أو استعمل حقه في االنتخاب أكثر من مرة واحدة.
]< <47<ì^¹
يعاق!!ب بالعقوب!!ات المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الم!!ادة الس!!ابقة ك!!ل ش!!خص مقي!!د ف!!ي ل!!وائح انتخابي!!ة
متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.
]< <48<<ì^¹
يعاقب بالحبس م!ن س!نة إل!ى ث!الث س!نوات وبغرام!ة م!ن  50.000إل!ى  100.000درھ!م ك!ل
شخص مكلف في عملي!ات اقت!راع بتلق!ي األوراق المص!وت بھ!ا وإحص!ائھا وفرزھ!ا ،ق!ام ب!اختالس
أوراق منھا أو أضاف إليھا ما ليس منھا أو أفسدھا أو قرأ اسما غير االسم المقيد فيھا.
يعاقب ب!نفس العقوب!ة ك!ل ش!خص ض!بط متلبس!ا بتس!ريب أوراق التص!ويت إل!ى خ!ارج مكت!ب
التصويت سواء قبل البدء في عملية االقتراع أو خالل إجرائھا.
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]< <49<ì^¹
ال يجوز لشخص يحمل أسلحة ظ!اھرة أو مخفي!ة أو أدوات تش!كل خط!را عل!ى األم!ن الع!ام أن
يدخل قاعة التصويت ،وإال تعرض للعقوبات المنصوص عليھ!ا ف!ي التش!ريع الج!اري ب!ه العم!ل ف!ي
شأن التجمعات العمومية.
]< <50<ì^¹
يمنع إدخال الھاتف النقال أو أي جھاز معلومياتي أو أي!ة وس!يلة أخ!رى للتص!وير أو لالتص!ال
السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكت!ب التص!ويت أو المكت!ب المرك!زي أو لجن!ة اإلحص!اء
التابعة للعمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية لإلحصاء.
ال تطب!!ق أحك!!ام الفق!!رة الس!!ابقة عل!!ى رؤس!!اء مكات!!ب التص!!ويت ورؤس!!اء المكات!!ب المركزي!!ة
ورؤس!!اء لج!!ان اإلحص!!اء التابع!!ة للعم!!االت واألق!!اليم وعم!!االت المقاطع!!ات ورئ!!يس اللجن!!ة الوطني!!ة
لإلحصاء وكذا األشخاص المرخص لھم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية.
في حال!ة مخالف!ة أحك!ام الفق!رة األول!ى م!ن ھ!ذه الم!ادة ،يق!وم رئ!يس المكت!ب أو اللجن!ة المعني!ة
بحجز الھاتف النقال أو الجھاز أو الوسيلة الم!ذكورة دون اإلخ!الل بالمتابع!ات المق!ررة ف!ي الق!وانين
الجاري بھا العمل.
]< <51<ì^¹
يعاقب بالحبس من شھر إلى سنة وبغرامة من  10.000إلى  50.000درھ!م ك!ل ش!خص أق!دم
باس!!تعمال أخب!!ار زائف!!ة أو إش!!اعات كاذب!!ة أو غي!!ر ذل!!ك م!!ن ط!!رق الت!!دليس ،عل!!ى تحوي!!ل أص!!وات
الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى اإلمساك عن التصويت.
]< <52<ì^¹
يعاقب بالحبس من ش!ھر إل!ى س!تة أش!ھر وبغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م ك!ل م!ن
استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يھدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.
تضاعف العقوبة إذا كان ھؤالء األشخاص ناخبين.
]< <53<ì^¹
يعاقب بالحبس من ش!ھر إل!ى س!تة أش!ھر وبغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م ك!ل م!ن
أق!!دم بواس!!طة تجمع!!ات أو ص!!ياح أو مظ!!اھرات تھديدي!!ة عل!!ى إح!!داث اض!!طراب ف!!ي س!!ير عملي!!ات
التصويت أو مس بممارسة حق االنتخاب أو حرية التصويت.
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]< <54<ì^¹
يعاقب ب!الحبس م!ن س!تة أش!ھر إل!ى س!نة وبغرام!ة م!ن  10.000إل!ى  50.000درھ!م ك!ل م!ن
اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف بمنع الناخبين من اختيار الئحة ترشيح أو مترشح.
تكون العقوبة ھي الحبس من س!نة إل!ى ث!الث س!نوات إذا ك!ان المقتحم!ون أو مح!اولو االقتح!ام
يحملون السالح.
]< <55<ì^¹
دون اإلخ!الل بالمقتض!!يات الجنائي!ة ،األش!!د تك!ون العقوب!!ة ھ!ي الس!!جن م!ن عش!!ر س!نوات إل!!ى
عش!رين س!نة إذا وق!ع االقتح!ام المش!ار إلي!ه ف!ي الم!!ادة  54أع!اله بن!اء عل!ى خط!ة م!دبرة اتف!ق عل!!ى
تنفيذھا إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عماالت أو أقاليم أو ف!ي دائ!رة أو
عدة دوائر انتخابية.
]< <56<ì^¹
دون اإلخالل بالمقتضيات الجنائية األشد ،يعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنة وبغرام!ة م!ن
 15.000إلى  50.000درھم الناخبون الذين يرتكبون في حق رئيس مكتب التصويت أو عضو من
أعضاء المكتب عمال م!ن إعم!ال العن!ف أو ي!ؤخرون العملي!ات االنتخابي!ة أو يحول!ون دون إجرائھ!ا
باستعمال االعتداء والتھديد.
]< <<57<ì^¹
يعاقب بالحبس من شھر إل!ى س!تة أش!ھر وبغرام!ة م!ن  1.200إل!ى  5.000درھ!م ك!ل رئ!يس
مكت!!ب للتص!!ويت امتن!!ع ع!!ن تس!!ليم نس!!خة م!!ن محض!!ر العملي!!ات االنتخابي!!ة لممث!!ل الئح!!ة ترش!!يح أو
مترشح ،منتدب طبق!ا ألحك!ام الم!ادة  74م!ن ھ!ذا الق!انون التنظيم!ي ،ك!ان حاض!را بقاع!ة التص!ويت
ساعة إعداد نسخ المحضر وتسليمھا.
]< <58<ì^¹
يعاقب بالحبس من سنة إلى س!نتين وبغرام!ة م!ن  20.000إل!ى  50.000درھ!م ،ك!ل م!ن ق!ام
بانتھاك العمليات االنتخابية بكسر صندوق االقت!راع أو ف!تح أوراق التص!ويت أو وتش!تيتھا أو أخ!ذھا
أو إتالفھ!!ا أو القي!!ام بإب!!دال أوراق التص!!ويت ب!!أخرى أو بأي!!ة من!!اورات أخ!!رى ي!!راد بھ!!ا تغيي!!ر أو
محاولة تغيير نتيجة االقتراع أو انتھاك سرية التصويت.
]< <59<ì^¹
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  20.000إل!ى  50.000درھ!م ،ك!ل م!ن
استولى على صندوق االقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
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]< <60<ì^¹
يعاق!!ب بالس!!جن م!!ن خم!!س س!!نوات إل!!ى عش!!ر س!!نوات عل!!ى انتھ !اك عملي!!ات االقت!!راع أو ف!!رز
األص!!!وات أو إحص!!!ائھا أو إع!!!الن النت!!!ائج إذا ارتكب!!!ه األش!!!خاص المعھ!!!ود إل!!!يھم بإنج!!!از العملي!!!ات
المذكورة.
]< <61<ì^¹
ال يترت!!!ب عل!!!ى الحك!!!م بالعقوب!!!ة إلغ!!!اء االنتخ!!!اب ف!!!ي أي ح!!!ال م!!!ن األح!!!وال دون اإلخ!!!الل
بالمقتضيات المتعلقة بالطعون االنتخابية.
]< <62<ì^¹
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إلى  100.000درھ!م ك!ل م!ن
حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات ع!دة ن!اخبين بفض!ل ھ!دايا أو تبرع!ات نقدي!ة
أو عيني!ة أو وع!!د بھ!!ا أو بوظ!ائف عام!!ة أو خاص!!ة أو من!افع أخ!!رى قص!!د بھ!ا الت!!أثير عل!!ى تص!!ويتھم
س!واء ك!ان ذل!ك بطريق!ة مباش!رة أو بواس!طة الغي!ر أو اس!تعمل نف!س الوس!ائل لحم!ل أو محاول!ة حم!!ل
ناخب أو عدة ناخبين على اإلمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليھا أعاله على األشخاص ال!ذين قبل!وا أو التمس!وا الھ!دايا أو التبرع!ات
أو الوعود المنصوص عليھا في الفقرة السابقة وكذا األشخاص الذين توسطوا في تق!ديمھا أو ش!اركوا
في ذلك.
]< <63<ì^¹
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  50.000إلى  100.000درھ!م ك!ل م!ن
حم!!ل أو ح!!اول أن يحم!!ل ناخب!!ا عل!!ى اإلمس!!اك ع!!ن التص!!ويت أو أث!!ر أو ح!!اول الت!!أثير ف!!ي تص!!ويته
باالعتداء أو استعمال العن!ف أو التھدي!د أو بتخويف!ه م!ن فق!د وظيفت!ه أو تع!رض شخص!ه أو أس!رته أو
ممتلكاته إلى ضرر.
]< <64<ì^¹
يعاقب بالحبس م!ن س!نة إل!ى خم!س س!نوات وبغرام!ة م!ن  50.000إل!ى  100.000درھ!م ك!ل
ش!!خص ق!!ام ،خ!!الل الحمل!!ة االنتخابي!!ة ،بتق!!ديم ھ!!دايا أو تبرع!!ات أو وع!!ود بھ!!ا أو بھب!!ات إداري!!ة إم!!ا
لجماعة ترابية وإما لمجموعة من المواطنين ،أيا كانت ،بقصد التأثير في تص!ويت الن!اخبين أو بع!ض
منھم.
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]< <65<ì^¹
تض!!اعف العقوب!!ة ف!!ي األح!!وال المق!!ررة ف!!ي الم!!واد م!!ن  62إل!!ى  64أع!!اله ،إذا ك!!ان مرتك!!ب
المخالفة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري اإلدارة أو جماعة ترابية.
]< <66<ì^¹
يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب المواد من  62إلى  64أعاله الحرمان من
التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لالنتخابات لفترتين نيابيتين متتاليتين.
]< <67<ì^¹
باس!!تثناء الح!!االت المنص!!وص عليھ!!ا بص!!ورة خاص!!ة ف!!ي الق!!وانين الج!!اري بھ!!ا العم!!ل ،يعاق!!ب
ب!!الحبس م!!ن ش!!ھر إل!!ى س!!نة ،وبغرام!!ة م!!ن  10.000إل!!ى  50.000درھ!!م ك!!ل م!!ن ق!!ام ،ف!!ي مكت!!ب
تصويت أو مكتب إحصاء لألصوات أو في مكات!ب الس!لطات اإلداري!ة المحلي!ة أو خ!ارج ذل!ك بخ!رق
أو محاول!!ة خ!!رق س!!رية التص!!ويت ،أو ب!!المس أو محاول!!ة الم!!س بنزاھت!!ه ،أو بالحيلول!!ة أو محاول!!ة
الحيلولة دون إجراء عمليات االقتراع ،سواء كان ذلك بتعمد اإلخ!الل بالنص!وص الج!اري بھ!ا العم!ل
أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس ،وسواء جرى ذلك قبل االقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوب!ة إذا ك!ان مرتك!ب المخالف!ة موظف!ا عمومي!ا أو م!أمورا م!ن م!أموري اإلدارة أو
جماعة ترابية.
]< <68<ì^¹
يجوز الحكم على مرتك!ب إح!دى المخالف!ات المنص!وص عليھ!ا ف!ي الم!ادة  67أع!اله بالحرم!ان
من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة ال تقل عن سنتين وال تتعدى خمس سنوات.
]< <69<ì^¹
ف!!ي حال!!ة الع!!ود تض!!اعف العقوب!!ات ب!!الحبس أو الس!!جن والغرام!!ة المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي ھ!!ذا
الباب.
يعتب!ر ف!!ي حال!!ة الع!!ود ،ك!!ل م!!ن س!!بق الحك!!م علي!ه م!!ن أج!!ل مخالف!!ة ألحك!!ام ھ!!ذا الب!!اب ،بحك!!م
مكتس!ب لق!!وة الش!!يء المقض!ي ب!!ه ،ث!!م ارتك!!ب مخالف!ة مماثل!!ة قب!!ل مض!!ي خم!س س!!نوات م!!ن ت!!اريخ
قضاء تلك العقوبة أو تقادمھا.
تتقادم الدعوى العمومية وال!دعوى المدني!ة المقامت!ان بموج!ب الم!ادة  39وم!ا يليھ!ا م!ن الم!واد
إلى غاية المادة  43والمادتين  45و 57بمضي ستة أشھر من يوم إعالن نتيجة االنتخاب.
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]< <Äe^ŠÖ]<h^fÖ
]< <íée^~jÞ÷]<l^é×ÛÃÖ
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <kèç’jÖ]<íÎ…ææ<kèç’jÖ]<àÒ^Ú`e<°f}^ßÖ]<…^Ãc
]< <70<ì^¹
يح!!اط الناخ!!ب علم!!ا بمكت!!ب التص!!ويت ال!!ذي سيص!!وت في!!ه بواس!!طة إش!!عار مكت!!وب يتض!!من
اسميه الشخصي والعائلي أو أسماء أبوية ،إن لم يكن له اسم عائلي ،وعنوان!ه ورق!م بطاقت!ه الوطني!ة
للتعري!!ف ،وعن!!وان مكت!!ب التص!!ويت ،وال!!رقم الترتيب!!ي المخص!!ص ل!!ه ف!!ي الئح!!ة الن!!اخبين ،وتوج!!ه
السلطة اإلدارية المحلية اإلشعار المذكور إلى الناخبين بأي!ة وس!يلة م!ن الوس!ائل المتاح!ة .وال يعتب!ر
ھذا اإلشعار ضروريا للتصويت.
]< <71<ì^¹
التصويت حق شخصي وواجب وطني.
يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتض!من جمي!ع البيان!ات الت!ي تس!اعد الناخ!ب عل!ى التع!رف
على لوائح الترشيح أو المترش!حين المعروض!ين عل!ى اختي!اره .ويص!وت الناخ!ب لفائ!دة الالئح!ة أو
المترشح على مستوى الدائرة االنتخابية المحلية ولفائدة الالئح!ة أو المت!ر ش!ح عل!ى مس!توى ال!دائرة
االنتخابية الوطنية ،بوضع عالمة تصويته في المكان المخصص لكل منھما.
يحدد شكل ورقة التصويت الفريدة ومضمونھا ،بمرسوم 27يتخذ باقتراح من وزير الداخلية.
تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التص!ويت ف!ور انص!رام أج!ل
إيداع الترشيحات.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <íÓ×Û¹]<h]†i<t…^}<°ÛéÏ¹]<íe…^Ç¹]<kèç’i
]< <72<ì^¹
يجوز للناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح االنتخابية العامة المقيمين خ!ارج ت!راب المملك!ة
أن يصوتوا في االقتراع عن طريق الوكالة.
ولھذه الغاية ،يتعين على كل ناخب يعنيه األمر أن يم!أل مطبوع!ا خاص!ا يوض!ع رھ!ن إش!ارته
بمق!!ر الس!!فارة أو القنص!!لية الت!!ابع لھ!!ا مك!!ان إقامت!!ه ويوق!!ع علي!!ه ،ويص!!ادق عل!!ى إمض!!ائه ،ف!!ي ع!!ين
27
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المكان ،بعد تضمينه البيانات المتعلقة باسميه الشخصي والعائلي ورق!م بطاقت!ه الوطني!ة للتعري!ف أو
جواز سفره والجماعة أو المقاطعة المقيد في الئحتھا االنتخابية بالتراب الوطني والعنوان المدلى ب!ه
للتقييد في الالئحة االنتخابية المذكورة وكذا االسم الشخصي والعائلي للشخص الممنوح!ة ل!ه الوكال!ة
ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخصي.
يتولى المعني باألمر بنفسه توجيه أو تسليم الوكالة إلى الشخص الذي تم توكيله.
يق!!وم الوكي!!ل بالتص!!ويت نياب!!ة ع!!ن المعن!!ي ب!!األمر وفق!!ا للكيفي!!ات المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي ھ!!ذا
القانون التنظيمي.
ال يجوز لشخص أن يكون وكيال ألكثر من ناخب واحد مقيم خارج تراب المملكة.
]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
< <íèˆÒ†¹]<gi^Ó¹]æ<kèç’jÖ]<gi^ÓÚ
]< <73<ì^¹
تحدد بمقرر للعامل أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكات!ب المركزي!ة ،م!ع بي!ان
مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي.
تق!!!ام مكات!!!ب التص!!!ويت ف!!!ي أم!!!اكن قريب!!!ة م!!!ن الن!!!اخبين بالبناي!!!ات العمومي!!!ة .ويمك!!!ن ،عن!!!د
الضرورة ،إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى.
يحاط العموم علما بھذه األماكن ،عشرة أي!ام عل!ى األق!ل قب!ل ت!اريخ االقت!راع ،بواس!طة تعلي!ق
إعالنات أو النشر في الصحف أو في اإلذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة االستعمال.
تقوم السلطة اإلدارية المحلية ،خالل أج!ل  48س!اعة عل!ى األق!ل قب!ل ت!اريخ االقت!راع ،بإي!داع
ل!!وائح الن!!اخبين بالمكات!!ب اإلداري!!ة ومص!!الح الجماع!!ة أو المقاطع!!ة مبوب!!ة حس!!ب مكات!!ب التص!!ويت
التابعين لھا.
]< <74<ì^¹
يع!!ين العام!!ل 48 ،س!!اعة عل!!ى األق!!ل قب!!ل ت!!اريخ االقت!!راع ،م!!ن ب!!ين الم!!وظفين أو األع!!وان
باإلدارة العمومية أو الجماعات الترابية أو من بين مستخدمي المؤسسات العمومية أو الناخبين غي!ر
المترشحين الذين يحسنون القراءة والكتابة ،وتتوفر فيھم شروط النزاھ!ة والحي!اد ،األش!خاص ال!ذين
يعھ!!د إل!!يھم برئاس!!ة مكات!!ب التص!!ويت ،ويس!!لمھم ل!!وائح الن!!اخبين الت!!ابعين للمكت!!ب المعھ!!ود إل!!يھم
برئاسته ،والئحة الترشيحات المسجلة في الدائرة االنتخابية ،وأوراق إحصاء األصوات ،والمطب!وع
الخ!!اص بتحري!!ر محض!!ر العملي!!ات االنتخابي!!ة ال!!ذي يتض!!من البيان!!ات الخاص!!ة بل!!وائح الترش!!يح أو
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المترش!!حين المس!!جلين ف!!ي ال!!دائرة االنتخابي!!ة المعني!!ة .ويع!!ين أيض!!ا األش!!خاص ال!!ذين يقوم!!ون مق!!ام
رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقھم عائق.
يس!!!اعد رئ!!!يس مكت!!!ب التص!!!ويت ثالث!!!ة أعض!!!اء ي!!!تم تعيي!!!نھم داخ!!!ل األج!!!ل ووف!!!ق الكيفي!!!ات
والشروط المشار إليھا أعاله مع بيان مھامھم .كما يتم تعيين ن!واب ع!نھم يقوم!ون مق!امھم إذا تغيب!وا
أو عاقھم عائق.
إذا تعذر حضور األشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتت!اح االقت!راع،
اختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين االثنين األكبر سنا والناخ!ب األص!غر س!نا م!ن ب!ين
الناخبين غير المترش!حين الحاض!رين بمك!ان التص!ويت ال!ذين يحس!نون الق!راءة والكتاب!ة .وف!ي ھ!ذه
الحالة ،يتولى أصغر األعضاء سنا مھام كاتب مكتب التصويت.
يفصل مكتب التصويت ف!ي جمي!ع المس!ائل الت!ي تثيرھ!ا عملي!ات االنتخ!اب ،وتض!من قرارات!ه
في محضر العمليات االنتخابية.
تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.
يخ!!ول وكي!!ل ك!!ل الئح!!ة أو ك!!ل مترش!!ح الح!!ق ف!!ي الت!!وفر ف!!ي ك!!ل مكت!!ب تص!!ويت عل!!ى ممث!!ل
ناخب مؤھل ،ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز األصوات وإحص!ائھا ،الت!ي يق!وم بھ!ا
مكت!!ب التص!!ويت .كم!!ا يح!!ق للممث!!ل الم!!ذكور أن يطل!!ب تض!!مين محض!!ر مكت!!ب التص!!ويت جمي!!ع
المالحظات التي قد يدلي بھا في شأن العمليات الم!ذكورة .ويج!ب تبلي!غ اس!م ھ!ذا الممث!ل ،إل!ى غاي!ة
الساعة الثاني!ة عش!رة م!ن زوال الي!وم الس!ابق لت!اريخ االقت!راع ،إل!ى الس!لطة اإلداري!ة المحلي!ة الت!ي
يتعين عليھا أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.
تسلم السلطة اإلدارية المحلية فورا إلى وكيل الالئحة أو إلى المترشح وثيقة تثبت صفة ممث!ل.
ويجب أن يقدم الممثل ھذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.
يكون لدى كل مكتب للتصويت الئحة في نظيرين للناخبين ال!ذين يتع!ين علي!ه تلق!ي أص!واتھم،
تتضمن أرقامھم الترتيبية وأرقام بطائقھم الوطنية للتعريف.
يعين العامل ضمن نفس الشروط والكيفيات المحددة في ھذه الم!ادة رؤس!اء وأعض!اء المكات!ب
المركزية ونوابھم.
ينعقد المكتب المركزي يوم االقتراع بعد اختتام التصويت إلى غاية إنجاز مھامه.
إذا تع!ذر حض!!ور األش!خاص المعين!!ين لتش!كيل مكت!!ب مرك!زي ،وج!!ب عل!ى الس!!لطة اإلداري!!ة
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المحلي!!ة تك!!وين المكت!!ب الم!!ذكور م!!ن ب!!ين رؤس!!اء وأعض!!اء مكات!!ب التص!!ويت الملحق!!ة بالمكت!!ب
المرك!!زي المعن!!ي أو ن!!وابھم أوم!!ن ب!!ين الن!!اخبين ال!!ذين يحس!!نون الق!!راءة والكتاب!!ة .ويش!!ار إل!!ى ھ!!ذه
الحالة ببيان خاص في محضر المكتب المركزي.
يحق لممثلي الل!وائح أو المترش!حين حض!ور أش!غال المكت!ب المرك!زي طبق!ا للكيفي!ات المش!ار
إليھا أعاله.
]< <Äe]†Ö]<Å†ËÖ
< <kèç’jÖ]<l^é×ÛÂ
]< <75<ì^¹
يفتتح االقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة الساسة مساء.
إذا تعذر افتتاح االقتراع في الساعة المقررة أعاله لسبب ق!اھر ،وجب!ت اإلش!ارة إل!ى ذل!ك ف!ي
محضر العمليات االنتخابية.
يك!!!ون التص!!!ويت س!!!ريا ،وي!!!تم داخ!!!ل مع!!!زل بوض!!!ع الناخ!!!ب عالم!!!ة تص!!!ويته ف!!!ي المك!!!ان
المخص!!ص لالئح!!ة أو للمترش!!ح ال!!ذي يخت!!اره ف!!ي ورق!!ة التص!!ويت الفري!!دة الحامل!!ة لط!!ابع الس!!لطة
اإلدارية المحلية.
يج!!ب عل!!ى الن!!اخبين أال يھتم!!وا ف!!ي مكات!!ب التص!!ويت إال ب!!اإلدالء بأص!!واتھم ،وال يج!!وز لھ!!م
إثارة أي جدال أو نقاش كيفما كان نوعه.
]< <76<ì^¹
يقوم رئيس مكتب التصويت بإحصاء أوراق التصويت المسلمة له قب!ل اإلع!الن ع!ن الش!روع
في االقتراع.
يع!!اين رئ!!يس مكت!!ب التص!!ويت ف!!ي الس!!اعة المح!!ددة للش!!روع ف!!ي االقت!!راع أم!!ام الن!!اخبين
الحاضرين أن الصندوق ال يحتوي على أية ورقة ثم يسده بقفلين أو مغالق!ين متب!اينين ،يح!تفظ بأح!د
مفتاحيھما ،ويسلم اآلخر إلى عضو مكتب التصويت األكبر سنا.
]< <77<ì^¹
تتم عملية التصويت كما يلي :
−

يسلم الناخب ،عند دخوله قاع!ة التص!ويت ،إل!ى كات!ب مكت!ب التص!ويت بطاقت!ه الوطني!ة
للتعريف ؛

−

يعلن الكاتب بصوت مسموع االسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب ؛
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−

يأمر الرئيس بالتحقق من وجود اسم الناخب في الئحة الناخبين ومن ھويته ؛

−

يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لھذا الغ!رض ورق!ة تص!ويت واح!دة .ويح!رص
رئيس مكتب التصويت على احترام ھذا المقتضى ؛

−

ي!!دخل الناخ!!ب وبي!!ده ورق!!ة التص!!ويت إل!!ى المع!!زل ويض!!ع ،حس!!ب اختي!!اره ،عالم!!ة
تص!!ويته ف!!ي المك!!ان المخص!!ص لالئح!!ة أو للمترش!!ح عل!!ى مس!!توى ال!!دائرة االنتخابي!!ة
المحلي!!ة ،وعالم!!ة تص!!ويته ف!!ي المك!!ان المخص!!ص لالئح!!ة أو للمترش!!ح عل!!ى مس!!توى
الدائرة االنتخابية الوطنية .ويقوم بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ؛

−
−

يودع الناخب بنفسه ورقة تصويته مطوية في صندوق االقتراع ؛
يض!!ع ال!!رئيس عل!!ى ي!!د المص!!وت عالم!!ة بم!!داد غي!!ر قاب!!ل للمح!!و بس!!رعة .ويض!!ع إذاك
عضوا المكتب في طرة الئحة الناخبين إشارة أمام اسم المصوت ؛

−

يعي!!د الكات!!ب للناخ!!ب بطاقت!!ه الوطني!!ة للتعري!!ف ،ث!!م يغ!!ادر الناخ!!ب قاع!!ة التص!!ويت ف!!ي
الحين.

إذا كان الناخب يحمل قرارا قضائيا بالتسجيل في الالئح!ة االنتخابي!ة العام!ة ،أمكن!ه التص!ويت
على النحو المبين أعاله ،مع اإلشارة إلى ذلك في المحضر.
إذا تعل!!ق األم!!ر بناخ!!ب ت!!ابع لمكت!!ب التص!!ويت وموك!!ل م!!ن ل!!دن ناخ!!ب مق!!يم خ!!ارج ت!!راب
المملكة ،ق!ام الناخ!ب الوكي!ل بالتص!ويت باس!مه أوال ،وف!ق الكيفي!ات المبين!ة أع!اله ،قب!ل التص!ويت،
وفق نفس الكيفيات ،نيابة عن الناخب الذي منح!ه الوكال!ة وذل!ك بع!د اإلدالء بوثيق!ة الوكال!ة وبطاقت!ه
الوطنية للتعريف ،ويشار إلى ھذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
إذا ك!!ان الوكي!!ل ال يت!!وفر عل!!ى ص!!فة ناخ!!ب بمكت!!ب التص!!ويت الت!!ابع ل!!ه الناخ!!ب ال!!ذي منح!!ه
الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة ،ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وف!ق
الكيفيات المبينة أعاله .ويشار إلى ھذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت.
يمكن لكل ناخب به إعاق!ة ظ!اھرة تمنع!ه م!ن وض!ع عالم!ة تص!ويته عل!ى ورق!ة التص!ويت أو
إدخال ھذه الورقة في صندوق االقتراع ،أن يستعين بناخب من اختياره ،يكون متوفرا عل!ى البطاق!ة
الوطنية للتعري!ف .ويش!ار إل!ى ھ!ذه الحال!ة ف!ي محض!ر العملي!ات االنتخابي!ة ،غي!ر أن!ه ال يمك!ن ألي
شخص أن يقدم المساعدة ألكثر من ناخب معاق واحد.
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]< <‹Ú^¤]<Å†ËÖ
< <kèç’jÖ]<gi^ÓÚ<á‚Ö<àÚ<^âõ^’ucæ<l]ç‘ù]<‡†Ê
]< <78<ì^¹
يتولى مكتب التصويت فرز األصوات بمساعدة فاحص!ين .ويج!وز لل!رئيس وأعض!اء المكت!ب
أن يقوموا بأنفسھم بفرز األصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل عل!ى أق!ل
من مائتي ناخب مقيد.
يس!!اعد رئ!!يس مكت!!ب التص!!ويت ع!!دة فاحص!!ين يحس!!نون الق!!راءة والكتاب!!ة ،يخت!!ارھم م!!ن ب!!ين
الن!!اخبين الحاض!!رين غي!!ر المترش!!حين وي!!وزعھم عل!!ى ع!!دة ط!!اوالت يجل!!س ح!!ول ك!!ل منھ!!ا أربع!!ة
فاحص!!ين .ويس!!مح للمترش!!حين بتعي!!ين فاحص!!ين يج!!ب ت!!وزيعھم بالتس!!اوي عل!!ى مختل!!ف ط!!اوالت
الفرز بقدر اإلمكان .وفي ھذه الحالة ،يجب أن يسلم المترشحون أسماء الفاحصين ال!ذين يقترح!ونھم
إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام االقتراع بساعة على األقل.
بمجرد اختتام االقتراع ،يقوم رئيس مكتب التصويت أو من يعينه لھذه الغاي!ة م!ن ب!ين أعض!اء
المكتب بفتح صندوق االقتراع والتحقق من عدد أوراق التصويت .وإذا كان ھ!ذا الع!دد أكث!ر أو أق!ل
م!!ن ع!!دد المص!!وتين الموض!!وعة أم!!ام أس!!مائھم اإلش!!ارة المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الم!!ادة  77أع!!اله،
وجبت اإلشارة إلى ذلك في المحضر.
ي!!وزع ال!!رئيس عل!!ى مختل !ف الط!!اوالت أوراق التص!!ويت .ويأخ!!ذ أح!!د الفاحص!!ين ك!!ل ورق!!ة
ويدفعھا غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اس!م الئح!ة الترش!يح أو اس!م المترش!ح ال!ذي
وضعت عالمة التصويت في المكان المخصص له .ويسجل فاحصان آخران على األق!ل ف!ي أوراق
إحصاء األصوات المعدة لھذا الغرض ،األصوات التي نالتھا كل الئحة أو نالھا كل مترش!ح بالنس!بة
لالنتخاب على مستوى الدائرة االنتخابية المحلية ،وعلى مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية.
إذا اش!!تملت ورق!!ة تص!!ويت ،ف!!ي المك!!ان المخص!!ص للتص!!ويت ،إم!!ا عل!!ى مس!!توى ال!!دائرة
االنتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية ،على عدة عالمات تص!ويت ،تلغ!ى إذا
كانت تلك العالمات للوائح أو لمترش!حين مختلف!ين ،وتع!د بص!وت واح!د إذا كان!ت لالئح!ة واح!دة أو
لمترشح واحد.
تعتبر صحيحة أوراق التصويت الت!ي ال تش!تمل إال عل!ى عالم!ة تص!ويت واح!دة لفائ!دة الئح!ة
الترشيح أو المترشح إما على مستوى الدائرة االنتخابي!ة المحلي!ة أو عل!ى مس!توى ال!دائرة االنتخابي!ة
الوطنية .وال يحتسب ھذا التصويت إال لفائدة االنتخاب المطابق.
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يعتبر التصويت صحيحا ،بالنسبة لالنتخاب المعني ،ولو امت!دت عالم!ة التص!ويت إل!ى خ!ارج
اإلط!!ار المخص!!ص لرم!!ز الالئح!!ة أو المترش!!ح المعن!!ي م!!ا ل!!م تص!!ل العالم!!ة الم!!ذكورة إل!!ى اإلط!!ار
الخاص برمز الئحة أخرى أو مترشح آخر.
يق!!وم رئ!!يس مكت!!ب التص!!ويت ب!!إعالن نتيج!!ة المكت!!ب بمج!!رد انتھ!!اء عملي!!ة ف!!رز األص!!وات
وإحصائھا.
]< <79<ì^¹
تلغى أوراق التصويت التالية :
أ( األوراق الت!!ي تحم!!ل عالم!!ة خارجي!!ة أو داخلي!!ة م!!ن ش!!أنھا أن تض!!ر بس!!رية االقت!!راع أو
تتضمن كتابات مھينة للمترشحين أو غيرھم أو تشتمل على اسم المصوت أو ال تحمل طابع الس!لطة
اإلدارية المحلية ؛
ب( األوراق التي يعثر عليھ!ا ف!ي ص!ندوق االقت!راع ب!دون عالم!ة تص!ويت ،أو تحم!ل عالم!ة
تص!!ويت لفائ!!دة أكث!!ر م!!ن الئح!!ة واح!!دة أو أكث!!ر م!!ن مترش!!ح واح!!د بالنس!!بة لالنتخ!!اب عل!!ى مس!!توى
الدائرة االنتخابية المحلية أو على مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية ؛
ث( األوراق المشطب فيھا على اسم الئحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.
ال تعتبر األوراق الملغاة في نتائج االقتراع.
في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بص!حة األوراق المش!ار إليھ!ا ف!ي البن!ود )أ( و)ب( و
)ج( رغم النزاعات التي أثيرت في شأنھا إما من ل!دن الفاحص!ين أو م!ن ل!دن الن!اخبين الحاض!رين،
فإنھا تعتبر »منازعا فيھا«.
توضع األوراق الملغاة والمنازع فيھا في غالف مستقل مختوم وموقع عليه م!ن ط!رف رئ!يس
وأعضاء المكتب ،وتوضع األوراق غير القانونية ف!ي غ!الف آخ!ر مس!تقل مخت!وم وموق!ع علي!ه م!ن
طرف رئيس وأعضاء المكتب .ويجب أن يشار على ظھر الغ!الف األول إل!ى ع!دد األوراق الملغ!اة
وعدد األوراق المنازع فيھا التي تھم كال من الدائرة االنتخابية المحلية وال!دائرة االنتخابي!ة الوطني!ة.
ويشار على ظھر الغالف اآلخر إلى عدد األوراق غير القانونية التي تھم كال م!ن ال!دائرة االنتخابي!ة
المحلية والدائرة االنتخابية الوطنية.
يج!ب أن تثب!ت ف!!ي ك!ل ورق!!ة م!ن ھ!!ذه األوراق أس!باب إض!!افتھا إل!ى المحض!!ر .كم!ا يج!!ب أن
يشار في األوراق المنازع فيھا إلى الدائرة االنتخابي!ة المعني!ة ،المحلي!ة أو الوطني!ة ،وأس!باب الن!زاع
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وإلى القرارات التي اتخذھا مكتب التصويت في شأنھا.
أما األوراق المعترف بصحتھا والت!ي ل!م تك!ن مح!ل أي ن!زاع ،فيباش!ر إحراقھ!ا أم!ام الن!اخبين
الحاضرين بعد انتھاء عمليات فرز األصوات وإحصائھا وإعالن نتيجة مكتب التص!ويت برس!م ك!ل
من الدائرة االنتخابية المحلية والدائرة االنتخابية الوطنية.
يض!!!اف الغ!!!الف المتض!!!من ألوراق التص!!!ويت الملغ!!!اة والمن!!!ازع فيھ!!!ا والغ!!!الف المتض!!!من
لألوراق غير القانونية إل!ى محض!ر مكت!ب التص!ويت قص!د توجيھھم!ا إل!ى المكت!ب المرك!زي رفق!ة
المحضر المذكور.
]< <àÚ^nÖ]<h^fÖ
< <sñ^jßÖ]<áøÂcæ<l]ç‘ù]<ð^’ucæ<†•^]<Ä•æ<‚Â]çÎ
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
< <†•^]<Ä•æ<‚Â]çÎ
]< <80<ì^¹
تح!!رر ،عل!!ى الف!!ور ،ف!!ي ثالث!!ة نظ!!ائر المحاض!!ر الخاص!!ة باالنتخ!!اب عل!!ى مس!!توى ال!!دائرة
االنتخابية المحلية والمحاضر الخاصة باالنتخاب على مستوى الدائرة االنتخابي!ة الوطني!ة ،والمش!ار
إليھا في المواد من  81إلى  85بعده ،ويوقع عليھا ،حسب الحالة ،رئيس وأعضاء مكت!ب التص!ويت
أو المكت!!ب المرك!!زي أو لجن!!ة اإلحص!!اء التابع!!ة للعمال!!ة أو اإلقل!!يم أو عمال!!ة المقاطع!!ات أو اللجن!!ة
الوطنية لإلحصاء.
غير أنه ،إذا تعذر لسبب قاھر على عضو من أعضاء مكت!ب التص!ويت أو المكت!ب المرك!زي
أو لجن!!ة اإلحص!!اء التابع!!ة للعمال!!ة أو اإلقل!!يم أو عمال!!ة المقاطع!!ات أو اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء أن
يكون حاضرا في المكاتب أو اللجان المذكورة إلى غاية إنھاء عملية االقتراع أو ف!رز األص!وات أو
إحص!!ائھا أو إع!!الن النت!!ائج ،يوق!!ع المحض!!ر م!!ن قب!!ل األعض!!اء الحاض!!رين وي!!نص في!!ه عل!!ى ھ!!ذه
الحالة.
يتم إعداد نسخ من المحضر باستخدام أية وسيلة متوفرة في عدد يعادل عدد لوائح الترش!يح أو
عدد المترشحين لتس!لم ف!ورا إل!ى ممث!ل ك!ل الئح!ة أو ك!ل مترش!ح .وت!رقم ك!ل نس!خة ويوق!ع عليھ!ا،
حس!!ب الحال!!ة ،رئ!!يس وأعض!!اء مكت!!ب التص!!ويت أو المكت!!ب المرك!!زي أو لجن!!ة اإلحص!!اء التابع!!ة
للعمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات أو اللجنة الوطنية لإلحصاء .وتكون لنسخ المحضر ھذه نف!س
حجية نظائره األصلية.

82

]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
< <<ð^’uý]<á^¢æ<íèˆÒ†¹]<gi^Ó¹]<á‚Ö<àÚ<l]ç‘ù]<ð^’uc
< <†•^]<äéqçiæ<sñ^jßÖ]<áøÂcæ
]< <81<ì^¹
تحمل في الح!ين نظ!ائر محض!ر مكت!ب التص!ويت الثالث!ة إل!ى رئ!يس المكت!ب المرك!زي ال!ذي
يباشر حاال ،بحضور رؤساء جمي!ع مكات!ب التص!ويت التابع!ة للمكت!ب المرك!زي ،إحص!اء أص!وات
ھذه المكاتب وإعالن نتيجتھا.
تثب!!ت عملي!!ة إحص!!اء األص!!وات وإع!!الن النت!!ائج ،بالنس!!بة لك!!ل انتخ!!اب ،ف!!ي محض!!ر يوض!!ع
ويوقع عليه وفق الكيفيات المحددة في المادة  80أعاله.
]< <82<ì^¹
يحتفظ بنظير من محضر المكت!ب المرك!زي وبنظي!ر م!ن محاض!ر مكات!ب التص!ويت ،ول!وائح
الناخبين المشار إليھا في المادة  77أعاله ،في محفوظات الجماعة أو المقاطعة المعنية.
يوض!!ع النظي!!ر الث!!اني المض!!اف إلي!!ه نظي!!ر محاض!!ر مكات!!ب التص!!ويت والغالف!!ات المتض!!منة
لألوراق الملغاة والمن!ازع فيھ!ا وك!ذا الغالف!ات المتض!منة ل!ألوراق غي!ر القانوني!ة المتعلق!ة بمختل!ف
مكاتب التص!ويت ف!ي غ!الف مخت!وم وموق!ع علي!ه م!ن ل!دن رئ!يس وأعض!اء المكت!ب المرك!زي ،ث!م
يوجه إلى المحكمة االبتدائية لدائرة النفوذ.
أما النظير الثالث المضاف إليه نظير من محاضر مكاتب التصويت ،في!تم وض!عه ف!ي غ!الف
مختوم وموقع عليه ،طبق نفس الشروط المشار إليھا أعاله ،ويحمل!ه رئ!يس المكت!ب المرك!زي عل!ى
الفور إلى مكتب الباشا أو القائد أو الخليفة.
يش!!ار ف!!ي الغ!!الف ،ف!!ي ك!!ل حال!!ة ،إل!!ى ال!!دائرة االنتخابي!!ة الملحق!!ة بھ!!ا الجماع!!ة أو المقاطع!!ة
المعنية باألمر.
]< <83<ì^¹
يؤشر الباشا أو القائد أو الخليفة على الغالفات المختومة والموقع عليھا ،حسب توصله بھا من
المكات!!ب المركزي!!ة التابع!!ة لنف!!وذه ،وي!!أمر بحملھ!!ا ف!!ي الح!!ين إل!!ى مق!!ر العمال!!ة أو اإلقل!!يم أو عمال!!ة
المقاطعات المعنية قصد تسليمھا إلى رئيس لجنة اإلحصاء.
تتألف لجنة اإلحصاء التابعة للعمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات من :
−

رئيس المحكمة االبتدائية أو قاض ينوب عنه ،بصفة رئيس ؛

−

ناخبين يحسنان القراءة والكتابة ،يعنيھما العامل ؛
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−

ممثل العامل ،بصفة كاتب.

يمكن إحداث لجنيتين لإلحصاء وفق التأليف المبين أع!اله ،تت!ولى إح!داھما إحص!اء األص!وات
وإعالن نتائج االقتراع برسم الدائرة االنتخابية المحلية ،وتتولى األخرى إحصاء األصوات وإع!الن
نت!!ائج االقت!!راع ،عل!!ى ص!!عيد العمال!!ة أو اإلقل!!يم أو عمال!!ة المقاطع!!ات ،بالنس!!بة لل!!دائرة االنتخابي!!ة
الوطنية.
يخول للمثلي اللوائح أو المترشحين حضور أشغال لجنة اإلحصاء.
يجوز للجنة اإلحصاء أن تستعين بموظفين إلنجاز المھام الموكولة إليھا .وتح!دد الئح!ة ھ!ؤالء
الموظفين من قبل رئيس اللجنة المذكورة باقتراح م!ن العام!ل .كم!ا يمكنھ!ا اس!تعمال الوس!ائل التقني!ة
الكفيلة بمساعدتھا على إنجاز أعمالھا.
]< <84<ì^¹
تقوم لجنة اإلحصاء ،فيما يخص االنتخاب على مس!توى ال!دوائر االنتخابي!ة المحلي!ة ،بإحص!اء
األصوات التي نالتھا كل الئحة أو كل مترشح وتعلن نتائجھا حسب توصلھا بھا.
ال تش!ارك ف!ي عملي!ة توزي!ع المقاع!د ،ل!وائح الترش!يح الت!ي حص!لت عل!ى أق!ل م!ن  % 6م!ن
األصوات المعبر عنھا في الدائرة االنتخابية المعنية.
ت!!وزع المقاع!!د عل!!ى الل!!وائح بواس!!طة القاس!!م االنتخ!!ابي ،ث!!م ب!!أكبر البقاي!!ا ،وذل!!ك بتخص!!يص
المقاعد الباقية للوائح التي تتوفر على األرقام القريبة من القاسم المذكور.
تخصص المقاعد لمترشحي كل الئحة حسب ترتيبھم التسلسلي في الالئحة .غي!ر أن مترش!حي
الالئحة التي فقدت أحد مترشحيھا بسبب الوفاة خارج أجل التعويض المشار إلي!ه ف!ي الم!ادة  23م!ن
ھذا القانون التنظيمي والمرتبين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح المتوفى ،يرتق!ون بحك!م الق!انون
إل!!ى المرات!!ب األعل!!ى .ويعتم!!د ھ!!ذا الترتي!!ب الجدي!!د ف!!ي توزي!!ع المقاع!!د وإع!!الن أس!!ماء المترش!!حين
المنتخبين.
إذا أحرزت الئحتان أو عدة لوائح نفس البقية ،انتخب برس!م المقع!د المعن!ي المترش!ح األص!غر
سنا والمؤھل من حيث الترتيب في الالئحة.
وفي حالة تعادل السن ،تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
إذا أح!!!رزت الئح!!!ة واح!!!دة أو الئح!!!ة الترش!!!يح الفري!!!دة ف!!!ي حال!!!ة وجودھ!!!ا النس!!!بة المطلوب!!!ة
للمش!!اركة ف!!ي عملي!!ة توزي!!ع المقاع!!د ،أعل!!ن ع!!ن انتخ!!اب مترش!!حي الالئح!!ة المعني!!ة برس!!م المقاع!!د
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المخصصة للدائرة االنتخابية.
إذا لم تحصل أية الئحة على النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد ،فإنه ال يعل!ن
عن انتخاب أي مترشح في الدائرة االنتخابية المعنية.
في حالة انتخ!اب عض!و واح!د ،يعل!ن ع!ن انتخ!اب المترش!ح ال!ذي حص!ل عل!ى أكب!ر ع!دد م!ن
األصوات.
إذا أح!رز مترش!!حان أو ع!!دة مترش!!حين ع!!ددا متس!اويا م!!ن األص!!وات ،انتخ!!ب أص!!غرھم س!!نا.
وفي حالة تعادل السن ،تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.
تقوم لجنة اإلحصاء التابعة للعمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات ،فيما يخ!ص االنتخ!اب عل!ى
مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية ،بإحصاء األصوات الت!ي نالتھ!ا ك!ل الئح!ة أو ك!ل مترش!ح وتعل!ن
نتائجھا.
]< <85<ì^¹
تثبت ،على الفور ،في محضر يحرر في ثالث!ة نظ!ائر طب!ق نف!س الكيفي!ات المنص!وص عليھ!ا
ف!ي الم!ادة  80أع!اله ،عملي!ة إحص!اء األص!وات وإع!الن النت!ائج الخاص!ة باالنتخ!اب عل!ى مس!توى
الدائرة االنتخابية المحلية وباالنتخاب على مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية.
يسلم نظير من المحضر إلى العامل مشفوعا بنظي!ر م!ن محاض!ر المكات!ب المركزي!ة ومكات!ب
التصويت ،لالحتفاظ بھا في مقر العمالة أو اإلقليم أو عمال!ة المقاطع!ات ،بينم!ا يرج!ع النظي!ر الث!اني
إلى المحكمة االبتدائية التابعة لدائرة نفوذھا العمال!ة أو اإلقل!يم أو عمال!ة المقاطع!ات بع!د وض!عه ف!ي
غالف مختوم وموقع عليه من لدن رئيس وأعضاء لجنة اإلحصاء.
يحمل رئيس لجنة اإلحصاء التابعة للعمال!ة أو اإلقل!يم أو عمال!ة المقاطع!ات النظي!ر الثال!ث م!ن
المحضر ،الذي يوضع في غالف مختوم وموقع عليه ،على الف!ور إل!ى المحكم!ة الدس!تورية بالنس!بة
لالنتخ!!اب عل!!ى مس!!توى ال!!دوائر االنتخابي!!ة المحلي!!ة وإل!!ى كتاب!!ة اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء بالنس!!بة
لالنتخاب على مستوى الدائرة االنتخابية الوطنية.
تتألف اللجنة الوطنية لإلحصاء من :
−

رئيس غرفة بمحكمة النقض بصفة رئيس ،يعينه الرئيس األول لھذه المحكمة ؛

−

مستشار بالغرفة اإلدارية بمحكمة النقض يعينه الرئيس األول لھذه المحكمة ؛

−

ممثل الوزير المكلف بالداخلية ،بصفة كاتب اللجنة.
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يمكن أن يمثل كل الئحة ترشيح أو كل مترشح مندوب يحضر أشغال اللجنة.
يج!!وز للجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء أن تس!!تعين بم!!وظفين إلنج!!از المھ!!ام الموكول!!ة إليھ!!ا .وتح!!دد
الئح!!ة ھ!!ؤالء الم!!وظفين م!!ن قب!!ل رئ!!يس اللجن!!ة الم!!ذكورة ب!!اقتراح م!!ن كات!!ب اللجن!!ة .كم!!ا يمكنھ!!ا
استعمال الوسائل التقنية الكفيلة بمساعدتھا على إنجاز أعمالھا.
تق!!وم اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء بإحص!!اء األص!!وات الت!!ي حص!!لت عليھ!!ا ل!!وائح الترش!!يح أو
المترشحين ،وتعلن نتائجھا طبق الكيفية المنصوص عليھا في الم!ادة  84أع!اله م!ع مراع!اة األحك!ام
التالية :
 -1ال تشارك في عملية توزيع المقاعد اللوائح الت!ي حص!لت عل!ى أق!ل م!ن  % 3م!ن األص!وات
المعبر عنھا على المستوى الوطني ؛
 -2تق!!وم اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء ،ف!!ي مرحل!!ة أول!!ى ،بتوزي!!ع المقاع!!د الس!!تين المخصص!!ة
للمترش!!حات ،وف!!ق نف!!س الكيفي!!ات المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الم!!ادة  84أع!!اله ،معتم!!دة قاس!!ما
انتخابيا يستخرج على أساس ستين مقعدا ؛
 -3تق!!وم اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء ،ف!!ي مرحل!!ة ثاني!!ة ،بتوزي!!ع المقاع!!د الثالث!!ين المخصص!!ة
للمترشحين الذكور وفق نفس الكيفيات المنصوص عليھا في المادة  84أعاله ،معتمدة قاس!ما
انتخابيا يستخرج على أساس ثالثين مقعدا ؛
 -4تعتم!د اللجن!ة الوطني!ة لإلحص!اء ف!ي إج!راء عملي!ة توزي!ع المقاع!د المش!ار إليھ!ا ف!ي  2و 3
أع!!اله عل!!ى مجم!!وع ع!!دد األص!!وات الت!!ي حص!!لت عليھ!!ا عل!!ى الص!!عيد ال!!وطني ك!!ل الئح!!ة
ترشيح معنية.
تثب!!ت ح!!اال عملي!!ة إحص!!اء األص!!وات وإع!!الن النت!!ائج ف!!ي محض!!ر يح!!رر طب!!ق الكيفي!!ات
المنصوص عليھا في المادة  80أعاله.
يحتفظ بنظير من ھذا المحضر ل!دى المص!الح المركزي!ة ل!وزارة الداخلي!ة مش!فوعا بنظي!ر م!ن
محاض!!ر مختل!!ف لج!!ان اإلحص!!اء التابع!!ة للعم!!االت أو األق!!اليم أو عم!!االت المقاطع!!ات ،ويوض!!ع
النظيران اآلخران من المحض!ر نفس!ه ف!ي غالف!ين مخت!ومين وموق!ع عليھم!ا م!ن ل!دن رئ!يس اللجن!ة
الوطنية لإلحصاء وأعضائھا ،ثم يوجه أحدھما إلى المحكمة االبتدائية بالرباط ،بينم!ا يرس!ل اآلخ!ر،
على الفور ،إلى المحكمة الدستورية.
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]< <oÖ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <†•^]<î×Â<Åøý
]< <86<ì^¹
لكل مترشح يعنيه األمر اإلطالع في مقر السلطة اإلدارية المحلية أو مقر العمالة أو اإلقل!يم أو
عمال!!ة المقاطع!!ات عل!!ى محاض!!ر مكات!!ب التص!!ويت والمكات!!ب المركزي!!ة ولجن!!ة اإلحص!!اء التابع!!ة
للعمالة أو اإلقليم أو عمالة المقاطعات ،وذلك طيلة ثمانية أيام كامل!ة ،خ!الل أوق!ات العم!ل الرس!مية،
ابت!!داء م!!ن ت!!اريخ وض!!عھا .وت!!ودع ل!!وائح الن!!اخبين المش!!ار إليھ!!ا ف!!ي الم!!ادة  77م!!ن ھ!!ذا الق!!انون
التنظيمي بمقر السلطة اإلدارية المحلية رھن إشارة الناخبين طبق نفس الشروط.
يتم اإلطالع بمقر كتابة اللجنة الوطنية لإلحصاء على محضر اللجنة خالل ثماني!ة أي!ام كامل!ة،
أثناء أوقات العمل الرسمية ،ابتداء من تاريخ إعداده.
يجوز للمترشحين المطعون في انتخابھم طبقا ألحكام الب!اب التاس!ع م!ن ھ!ذا الق!انون التنظيم!ي
اإلطالع على محاضر العمليات االنتخابية وأخ!ذ نس!خ منھ!ا بمق!ر الس!لطة اإلداري!ة المحلي!ة أو بمق!ر
كتابة اللجنة الوطني!ة لإلحص!اء ،خ!الل ثماني!ة أي!ام ،أثن!اء أوق!ات العم!ل الرس!مية ،ابت!داء م!ن ت!اريخ
تبليغھم عريضة الطعن.
]< <Ä‰^jÖ]<h^fÖ
]< <íée^~jÞ÷]<l^Â‡^ß¹
]< <Ùæù]<Å†ËÖ
]< <l^véÖ
]< <87<ì^¹
يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات طبق األحكام التالية :
يجوز لكل مترشح رفض التص!ريح بترش!يحه أن يرف!ع ق!رار ال!رفض إل!ى المحكم!ة االبتدائي!ة
التابعة لھا الدائرة االنتخابية.
غي!!ر أن دع!!وى الطع!!ن المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي الفق!!رة الس!!ابقة ترف!!ع إل!!ى المحكم!!ة االبتدائي!!ة
بالرباط فيما يخص الترشيحات التي رفضھا كاتب اللجنة الوطنية لإلحصاء.
يمكن إقامة دعوى الطعن ،التي تسجل بالمجان ،خالل أج!ل ي!وم واح!د يبت!دئ م!ن ت!اريخ تبلي!غ
الرفض.
تب!ت المحكم!ة االبتدائي!ة بص!فة انتھائي!ة وجوب!ا ف!ي ظ!رف أربع!ة وعش!رين س!اعة ابت!داء م!ن
ساعة إيداع الشكوى ،وتبل!غ حكمھ!ا ف!ورا إل!ى المعن!ي ب!األمر وال!ى العام!ل أو ،عن!د االقتض!اء ،إل!ى
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كات!ب اللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!اء .ويتع!!ين عل!!ى الس!لطة المختص!!ة أن تس!!جل ف!ورا الترش!!يحات الت!!ي
حكمت المحكمة بقبولھا ،وتعمل على إشعارھا ،حسب الكيفي!ة المنص!وص عليھ!ا ف!ي الم!ادة  30م!ن
ھذا القانون التنظيمي.
ال يمك!!ن الطع!!ن ف!!ي حك!!م المحكم!!ة االبتدائي!!ة أو المنازع!!ة ف!!ي ق!!رار قب!!ول الترش!!يح إال أم!!ام
المحكمة الدستورية بمناسبة الطعن في نتيجة االنتخاب.
]< <êÞ^nÖ]<Å†ËÖ
]< <íée^~jÞ÷]<l^é×ÛÃÖ
]< <88<ì^¹
يمكن الطعن في القرارات التي تتخذھا مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان اإلحصاء
التابع!!ة للعم!!االت أو األق!!اليم أو عم!!االت المقاطع!!ات واللجن!!ة الوطني!!ة لإلحص!!اء م!!ن ل!!دن الن!!اخبين
والمترشحين المعنيين باألمر أمام المحكمة الدستورية.
يخول كذلك للعمال ولكاتب اللجنة الوطنية لإلحصاء الحق في تقديم الطعن ،كل فيما يحصه.
غير أن النواب المعلن انتخابھم يستمرون في مزاولة مھامھم إلى أن تعلن المحكمة الدس!تورية
إلغاء انتخابھم.
]< <89<ì^¹
ال يحكم ببطالن االنتخابات جزئيا أو مطلقا إال في الحاالت التالية :
 -1إذا لم يجر االنتخاب طبقا لإلجراءات المقررة في القانون ؛
 -2إذا لم يكن االقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية ؛
 -3إذا كان المنتخب أو المنتخبون من األش!خاص ال!ذين ال يج!وز لھ!م الترش!ح لالنتخاب!ات
بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
]< <†^ÃÖ]<h^fÖ
< <íéñˆ¢]<l^e^~jÞ÷]æ<h]çßÖ]<˜èçÃi
]< <90<ì^¹
إذا ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدس!تورية وأبط!ل انتخ!اب نائ!ب أو ع!دة ن!واب
أو ف!!ي حال!!ة وف!!اة أو إع!!الن إقال!!ة نائ!!ب ،ألي س!!بب م!!ن األس!!باب ،أو ف!!ي حال!!ة تجري!!د نائ!!ب م!!ن
عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترش!ح باس!مه لالنتخاب!ات ،أو ع!ن الفري!ق
أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتم!ي إليھ!ا ،أو ألي س!بب آخ!ر غي!ر فق!دان األھلي!ة االنتخابي!ة ،أو
في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بص!فة عض!و ف!ي الحكوم!ة ،ي!دعى ،بق!رار للس!لطة
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المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح ،المترشح الذي يرد اسمه مباش!رة ف!ي الئح!ة الترش!يح المعني!ة،
بع!!د آخ!!ر منتخ!!ب ف!!ي نف!!س الالئح!!ة لش!!غل المقع!!د الش!!اغر .وف!!ي ھ!!ذه الحال!!ة ،يج!!ب عل!!ى الس!!لطة
المذكورة أن تتأكد مسبقا من أن المترشح الم!دعو لم!لء المقع!د الش!اغر م!ا زال!ت تت!وفر في!ه ش!روط
القابلية لالنتخاب المطلوبة ليكون عضوا في مجلس النواب.
يجب أن يتخذ قرار التعويض داخل أجل ال يتجاوز ثالثة أشھر يبتدئ م!ن الت!اريخ ال!ذي ينش!ر
فيه في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء االنتخاب جزئيا أو ال!ذي تعل!ن في!ه
عن شغور المقعد أو التجريد من العضوية .ويبلغ قرار التعويض إلى المعني باألمر في مح!ل س!كناه
برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم.
غير أنه ،يمكن الطعن في أھلية المترشح ال!ذي أص!بح عض!وا ف!ي مجل!س الن!واب ع!ن طري!ق
شغل المقعد الشاغر أمام المحكمة الدستورية ،داخل أجل عش!رة أي!ام يبت!دئ م!ن الت!اريخ ال!ذي تعل!ن
فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المترشح المذكور.
]< <91<ì^¹
تباشر انتخابات جزئية في الحاالت التالية :
 -1إذا لم يتأت إجراء العمليات االنتخابية أو إنھاؤھا إم!ا لع!دم وج!ود ترش!يحات أو امتن!اع
جميع الناخبين عن التصويت أو ألي سبب آخر ؛
 -2إذا ل!!م تحص!!ل أي!!ة الئح!!ة ،عل!!ى األق!!ل ،عل!!ى نس!!بة األص!!وات المطلوب!!ة للمش!!اركة ف!!ي
عملية توزيع المقاعد في الدائرة االنتخابية المعنية ؛
 -3إذا ألغيت نتاج االقتراع كليا ؛
 -4إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إث!ر إبط!ال انتخ!اب نائ!ب أو
عدة نواب ؛
 -5إذا ق!!!ررت المحكم!!!ة الدس!!!تورية تجري!!!د عض!!!و م!!!ن عض!!!ويته بس!!!بب فقدان!!!ه لألھلي!!!ة
االنتخابية ؛
 -6إذا تعذر تطبيق أحكام المادة  90أعاله.
يجب أن تجرى ھذه االنتخابات الجزئية في أجل ال يتجاوز ثالثة أشھر يبتدئ من :
•

الت!!اريخ المق!!رر للعملي!!ة االنتخابي!!ة بالنس!!بة للح!!االت المنص!!وص عليھ!!ا ف!!ي
البندين  1و  2أعاله ؛
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•

تاريخ نشر قرار المحكمة الدس!تورية ف!ي الجري!دة الرس!مية ،بالنس!بة للح!االت
المنصوص عليھا في البنود  3و  4و  5أعاله ؛

•

الت!!!اريخ ال!!!ذي تب!!!ين في!!!ه تع!!!ذر تطبي!!!ق مس!!!طرة التع!!!ويض بالنس!!!بة للحال!!!ة
المنصوص عليھا في البند  6أعاله.

]< <92<ì^¹
تنتھي مدة انتداب النواب الذين اكتسبوا صفة عض!و بمجل!س الن!واب ع!ن طري!ق التع!ويض أو
الذين أعلن فوزھم في االنتخابات الجزئية عند انصرام الفترة النيابية المعنية.
]< <†Â<ë^£]<h^fÖ
< <íéÃè†jÖ]<l^e^~jÞ÷]<íf‰^ß²<°vÛ×Ö<íée^~jÞ÷]<løÛ£]<Øèç³
]< <93<ì^¹
يجب على المترشحين لالنتخابات التشريعية أن يلتزموا بس!قف المص!اريف االنتخابي!ة المح!دد
بموجب مرسوم 28يتخذ باقتراح من السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية.
]< <94<ì^¹
يجب على وكيل كل الئحة أو كل مترشح :
•

أن يضع بيانا مفصال لمصادر تمويل حملته االنتخابية ؛

•

أن يضع جردا للمبالغ التي صرفھا أثناء حملته االنتخابية ؛

•

أن يرفق الجرد المشار إليه أعاله بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
]< <95<ì^¹
يجب على وكالء لوائح الترشيح أو المترشحين أن يودعوا داخل أجل ش!ھر واح!د م!ن ت!اريخ

اإلعالن عن نتائج االقتراع لدى المجلس األعلى للحسابات ج!ردا بالمص!اريف االنتخابي!ة الخاص!ة
بترشيحاتھم مرفقا بالوثائق المشار إليھا في المادة  94أعاله.
]< <96<ì^¹
يت!!ولى المجل!!س األعل!!ى للحس!!ابات بح!!ث ج!!رد مص!!اريف المترش!!حين لالنتخاب!!ات التش!!ريعية
الخاصة بحمالتھم االنتخابية والوثائق المثبتة لھا.
يضمن المجلس األعلى للحسابات نتيجة بحثه في تقرير.
28

مرسوم رقم  2.11.607صادر في  21من ذي القعدة  19) 1432أكتوبر  (2011يحدد بموجبه سقف المصاريف
االنتخابية للمترشحين بمناسبة الحمالت االنتخابية برسم االنتخابات العامة والجزئية النتخاب أعضاء مجلس النواب،
ج ر عدد  5988بتاريخ  22ذو القعدة  20) 1432أكتوبر  (2011ص .5142
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يش!ير التقري!ر إل!ى أس!!ماء المترش!حين ال!ذين ل!م يودع!!وا ج!رد المص!اريف الخاص!ة بحمالتھ!!م
االنتخابية وفقا ألحكام ھذا القانون التنظيمي أو لم يبينوا مصادر تموي!ل ھ!ذه الحم!الت أو ل!م يرفق!وا
الجرد الم!ذكور بوث!ائق اإلثب!ات المطلوب!ة أو تج!اوزوا الس!قف المح!دد للمص!اريف االنتخابي!ة أو ل!م
يبرروا المصاريف المذكورة.
استنادا إلى التقرير المذكور ،يقوم الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات بإع!ذار ك!ل نائ!ب
معني قصد اإلدالء بالوثائق المطلوبة داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ اإلعذار ،تح!ت طائل!ة
تطبيق األحكام المنصوص عليھا في الفقرة الثالثة من المادة  12من ھذا القانون التنظيمي.
]< <†Â<êÞ^nÖ]<h^fÖ
_< <íË×j§æ<íéÖ^ÏjÞ]<Ý^Óu
]< <97<ì^¹
تطبق أحكام ھذا القانون التنظيمي على انتخابات أعض!اء مجل!س الن!واب المقب!ل الت!ي س!تجرى بع!د
تاريخ نشر ھذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية مع مراعاة األحكام االنتقالية التالية :
−

ال تطبق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  5لھذا القانون التنظيمي على انتخابات أعضاء
مجلس النواب المقبل والتي ستجري بعد نشر ھذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية.

−

ينشر المرسوم المشار إليه في المادة  21م!ن ھ!ذا الق!انون التنظيم!ي ف!ي الجري!دة الرس!مية
قبل تاريخ االقتراع بثالثين يوما على األقل.

]< <98<<ì^¹
طبقا ألحكام الفصل  177م!ن الدس!تور ،يم!ارس المجل!س الدس!توري الص!الحيات الت!ي يخولھ!ا ھ!ذا
القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،وذلك إلى حين تنصيب ھذه األخيرة.

]< <99<<ì^¹
ينسخ ھذا القانون التنظيمي ويعوض أحكام القانون التنظيمي رقم  31.97المتعلق بمجل!س الن!واب،
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  1.97.185بتاريخ فاتح جمادى األولى  4) 1418سبتمبر .(1997
غير أنه ،يستمر العمل ،بصفة انتقالية ،بأحكام الباب العاشر المكرر م!ن الق!انون التنظيم!ي الم!ذكور
رقم  31.97المتعلقة بالتصريح بممتلكات أعضاء مجل!س الن!واب ،إل!ى ح!ين إق!رار أحك!ام مماثل!ة بموج!ب
قانون طبقا للفصل  158من الدستور.

]< <100<<ì^¹
تطبيقا ألحكام الفصل  176من الدستور ،تنتھي مدة انتداب أعضاء مجل!س الن!واب الق!ائم ف!ي ت!اريخ
نشر ھذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية في اليوم الس!ابق للت!اريخ المح!دد النتخ!اب أعض!اء مجل!س
النواب الجديد.
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ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ

 2نوفمبر 2011

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺪﻝ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ  39 :ﺱ 3

ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ :
ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ
ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ 
ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :حول تسھيل عملية تسليم بطاقة رقم  3من السجل العدلي الخاص بالمترشحين
لالنتخابات التشريعية.
ﺳﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﻭﺑﻌﺪ،
ال يخفى عليكم أن القانون التنظيمي رقم  27.11المتعلق بمجلس النواب ،قد نص في المادة
 23منه على ضرورة إدالء المترشحين في االنتخابات التشريعية لمجموعة من الوثائق من ضمنھا
نسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثالثة أشھر؛
وحيث ،إنه من المنتظر أن يتقدم إلى مصالح السجل العدلي المحلية للمحاكم االبتدائية
مجموعة كبيرة من المترشحين الراغبين في الحصول على البطاقة رقم  3من السجل العدلي لإلدالء
بھا ضمن ملف ترشيحھم ،خالل الفترة المخصصة إليداع الترشيحات ،والممتدة من يوم الخميس 03
نوفمبر  2011إلى غاية الساعة الثانية عشرة زواال من يوم الجمعة  11نوفمبر 2011؛
لذا ،فإني أطلب منكم السھر على تقديم التسھيالت الالزمة للمترشحين الراغبين في الحصول
على الوثيقة المذكورة ،واتخاذ كافة الترتيبات الكفيلة باستقبالھم في ظروف مالئمة وتمكينھم من
البطاقة رقم  3من السجل العدلي في أيسر وقت ،وذلك إلى غاية يوم الجمعة  11نوفمبر  2011بما في
ذلك أيام السبت واألحد والعطل ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ.
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 2نوفمبر 2011

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﻌـﺪﻝ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻋﺪﺩ  40 :ﺱ 3

ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺴـﺎﺩﺓ :
ﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ :حول التعبئة لالستحقاقات التشريعية المقبلة.
ﺳﻼﻡ ﺗﺎﻡ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺍﻹﻣﺎﻡ

ﻭﺑﻌﺪ،
في إطار التحضير لالستحقاقات االنتخابية التي ستعرفھا بالدنا خالل نھاية شھر
نوفمبر المقبل ،ونظرا للدور الھام لقضاة النيابة العامة في السھر على احترام الضمانات
القانونية الرامية إلى تخليق المسلسل االنتخابي ،من خالل حماية التنافس الشريف ،والتصدي
لكل المخالفات التي من شأنھا المساس بشفافية االنتخابات وسالمة عملياتھا ونزاھة نتائجھا،
بدءا من مرحلة التقييد في اللوائح االنتخابية ،ومرورا بإجراءات الترشيح وضوابط الحملة
االنتخابية ،ووصوال إلى مرحلة التصويت وفرز األصوات وإعالن النتائج؛
يشرفني أن أطلب منكم العمل بكل حرص واستعجال ،على اتخاذ التدابير الضرورية
لمواكبة ھذا الحدث الھام ،وذلك من خالل إحداث خلية جھوية على مستوى كل محكمة
استئناف ،وخاليا محلية بجميع المحاكم االبتدائية ،تؤمن مداومة طيلة مراحل االستحقاقات
االنتخابية لتلقي الشكايات ذات الطابع االنتخابي ،والسھر على إنجاز األبحاث المطلوبة فيھا

بالسرعة والفعالية الالزمتين ،واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنھا ،ﻭﺍﻟﺴـﻼﻡ.
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