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ظھیر شریف رقم 1.07.07 صادر في 3 ربیع األول 1428

(23 مارس 2007) بتنفیذ القانون رقم 23.06  المغیر والمتمم

بموجبھ القانون رقم 9.97   المتعلق بمدونة االنتخابات

 

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف – بداخلھ :

(محمد بن الحسن بن محمد بن یوسف هللا ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور والسیما الفصلین 26 و58 منھ،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

ینفذ وینشر بالجریدة الرسمیة عقب ظھیرنا الشریف ھذا، القانون رقم 23.06  المغیر والمتمم بموجبھ القانون رقم 9.97  المتعلق بمدونة
االنتخابات ، كما وافق علیھ مجلس النواب ومجلس المستشارین.

 

وحرر بمراكش في 3 ربیع األول 1428 (23 مارس 2007)

 

وقعھ بالعطف

 

الوزیر األول

اإلمضاء: إدریس جطو
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قانون رقم 23.06

یغیر ویتمم بموجبھ القانون رقم 9.97

المتعلق بمدونة االنتخابات

 

المادة األولى

یتمم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة االنتخابات الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.97.83 بتاریخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبریل
1997) بالمادة 4 المكررة التالیة :

 

المادة 4 المكررة – یمكن للمغاربة، ذكورا وإناثا، المزدادین خارج تراب المملكة والمقیمین بالخارج، أن یطلبوا قیدھم في اللوائح االنتخابیة
العامة ویمكن أن یتم ھذا القید حسب اختیار المعنیین باألمر، بإحدى الجماعات التالیة :

1.    الجماعة التي یتوفر فیھا المعني باألمر على أمالك أو على نشاط  مھني أو تجاري ؛

2.    الجماعة التي قید في لوائحھا أحد الوالدین أو الزوج أو الزوجة حسب الحالة ؛

3.    الجماعة التي یتوفر فیھا أحد الوالدین أو الزوج أو زوجة حسب الحالة على اإلقامة ؛

4.  الجماعة التي ازداد فیھا أب المعني باألمر أو جده، ویجب أن یثبت ذلك بجمیع الوسائل المألوفة كالشھادة اإلداریة للوالدة أو
الشھادة اللفیفیة أو غیرھا من الوثائق اإلداریة.
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یجب أن تقدم طلبات القید لدى اللجنة اإلداریة المختصة طبق الكیفیات المنصوص علیھا في المادة 4 أعاله.

 

المادة الثانیة

تغیر وتتمم على النحو التالي المادتان 137 و201 من القانون رقم 9.97  السالف الذكر :

المادة 137 – تستخرج الئحة المصوتین المنصوص علیھا في المادة 120 أعاله من الئحة المواطنین المغاربة المسجلین لدى السفارة
أو القنصلیة والمتمتعین بحق التصویت.

 

المادة 201 (فقرة خامسة مضافة) – یمكن للمغاربة المزدادین خارج تراب المملكة والمقیمین بالخارج، المشار إلیھم في المادة 4 المكررة من
ھذا القانون، أن یقدموا ترشیحاتھم في الجماعة التي قیدوا في الئحتھا االنتخابیة.
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