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ظھیر شریف رقم1.63.274

المعتبر بمثابة القانون التنظیمي لتألیف وانتخاب مجلس المستشارین

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف  :

(بداخلھ الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن هللا ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أنھ :

 

بناء على الدستور الصادر األمر بتنفیذه یوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) والسیما فصولھ 45 و93 و94 و109 و110 ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.59.161 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعیة حسبما وقع
تغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بتنظیم االنتخابات ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 یونیو 1960) بتنظیم الجماعات والنصوص الصادرة
بتغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.63.273 الصادر في 22 ربیع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963) بشأن نظام العماالت واألقالیم ومجالسھا ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.57.161 الصادر في 14 جمادى الثانیة 1377 (6 ینایر 1958) بمثابة النظام األساسي للغرف التجاریة
 والصناعیة حسبما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.62.281 الصادر في 24 جمادى األولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بمثابة النظام األساسي للغرف الفالحیة
حسبما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 یونیو 1963) بمثابة النظام األساسي للغرف الصناعیة التقلیدیة ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.61.116 الصادر في 29 جمادى األولى 1382 (29 أكتوبر 1962) بشأن تمثیل المستخدمین بالمقاوالت ؛
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وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 یبرایر 1958) بمثابة النظام األساسي العام للوظیفة العمومیة
حسبما وقع تغییره و تتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر 1960) بمثابة النظام األساسي الخاص بمستخدمي
المقاوالت المنجمیة حسبما وقع تغییره و تتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.63.118 الصادر في 22 ذي القعدة 1382 (17 أبریل 1963) المعتبر بمثابة القانون التنظیمي المتعلق
بانتخاب النواب حسبما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.63.137 الصادر في 22 ذي الحجة 1382 (16 مایو 1963) المعتبر بمثابة القانون التنظیمي المتعلق
بالغرفة الدستوریة بالمجلس األعلى،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یأتي :

 

مقتضیات عامة

 

الفصل 1

یتألف مجس المستشارین المنصوص علیھ في الفصل 45 من الدستور من 120 عضوا ینتخب 80 منھم في نطاق األقالیم والعماالت من طرف
ھیئة انتخابیة مركبة من مستشاري المجالس الجماعیة ومستشاري مجالس األقالیم أو العماالت وینتخب 40 الباقون من طرف أعضاء الغرف

المھنیة و ممثلي األجراء.

 

الفصل 2

یحدد توزیع المقاعد بین األقالیم والعماالت حسب الجدول أ المضاف إلى ھذا القانون التنظیمي كما یحدد حسب الجدول ب المضاف إلى ھذا
القانون كذلك توزیع المقاعد بین الھیئات االنتخابیة المكونة من الغرف المھنیة وممثلي األجراء.

 

الفصل 3

ینتخب المستشارون لمدة ست سنوات بالتمثیل النسبي على أساس نظام أكبر بقیة ودون استعمال طریقة مزج األصوات والتصویت التفاضلي,
وتمنح المقاعد للمرشحین عن كل الئحة حسب الترتیب التمثیلي.

 

ویجدد المجلس بنسبة النصف كل ثالث سنوات.

 

وإن إجراء القرعة المنصوص علیھا في المقطع الثاني من الفصل 45 من الدستور قصد تجدید نصف مقاعد مجلس المستشارین یتم بخصوص
كل ھیئة انتخابیة في ظرف ستة أشھر قبل تاریخ التجدید بإیعاز من مكتب المجلس.
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وفي حالة وفاة أو استقالة أحد المنتخبین فإن المرشح الموالي لھ في نفس الالئحة یعلن عن انتخابھ في ظرف الشھرین من طرف الغرفة
الدستوریة بالمجلس األعلى وإذا استحال تعویض المنتخب حسب ھذه القاعدة فینظم في ظرف ستة أشھر انتخاب جزئي في نطاق الدائرة والھیئة

االنتخابیة التي ینتمي إلیھا المنتخب السابق.

 

ویجرى ھذا االنتخاب باالقتراع األسمى األحادي في دورة واحدة.

 

الفصل 4

لیكون الشخص أھال لالنتخاب لمجلس المستشارین یجب أن یكون عضوا في إحدى الھیئات االنتخابیة المشاركة في االنتخاب وأن یكون بالغا
من العمر 35 سنة كاملة على األقل عند تاریخ االقتراع.

 

الفصل 5

تطبق أسباب عدم األھلیة لالنتخاب والموانع المنصوص علیھا في الفصول 6 إلى 18 بإدخال الغایة من الظھیر الشریف رقم 1.63.118
المؤرخ في 22 ذي القعدة 1382 (17 أبریل 1963) المشار إلیھ أعاله المعتبر بمثابة القانون التنظیمي المتعلق بانتخاب النواب .

 

الفصل 6

یجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص تبین أنھ غیر مؤھل لالنتخاب بعد اإلعالن عن االنتخاب وبعد انصرام األجل الذي یمكن أن
ینازع خاللھ في االنتخاب أو كل شخص تجرى في حقھ خالل مدة انتدابھ إحدى حاالت عدم األھلیة المنصوص علیھا في الفصلین 5 و4 أعاله.

 

وتثبت الغرفة الدستوریة التجرید من ھذه الصفة بطلب من مكتب مجلس المستشارین أو وزیر العدل أو باإلضافة إلى ذلك بطلب من النیابة
العمومیة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة حكم بإدانة صادر بعد االنتخاب.

 

الجزء األول

انتخاب المستشارین من طرف الھیئات

االنتخابیة باألقالیم والعماالت

القسم األول – التصریحات بالترشیح

 

الفصل 7

یجب أن یودع الوكیل المكلف بالقائمة الترشیحات في ظرف عشرة أیام على األكثر قبل تاریخ االقتراع في ثالثة نظائر بمقر اإلقلیم أو العمالة
ویتعین أن تحتوي اللوائح على عدد من األسماء یعادل عدد المقاعد المزمع شغلھا وأن تحدد ترتیب تقدیم المرشحین.

 

وال تقبل اإلرسالیات بواسطة البرید أو بأیة وسیلة أخرى.

 

الفصل 8

یجب أن تحمل اللوائح اإلمضاء المعرف بھ للمرشحین وأن یثبت فیھا أسماء المرشحین العائلیة والشخصیة وتاریخ ومكان ازدیادھم ومقر
سكناھم وكذا المجلس الجماعي أو اإلقلیمي المنتمون إلیھ, كما یجب أن یبین عند االقتضاء اسم المرشح الوكیل المكلف بالقائمة وتسمیة ھذه

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/93752.htm


القائمة.

 

وال یقبل أي سحب للترشیح بعد التاریخ المحدد إلیداع الترشیحات.

 

وفي حالة وفاة أحد المرشحین خالل الحملة االنتخابیة فإنھ یحق للوكیل المكلف بالقائمة أو عند عدم وجوده للمرشحین اآلخرین في القائمة أن
یعرضوه بمرشح جدید في رتبة مالئمة إلى غایة الیوم السابق الفتتاح االقتراع.

 

وتمنع الترشیحات المتعددة، وإذا رشح شخص نفسھ في نفس الدائرة بعدة لوائح أوفي دوائر متعددة فال یمكن انتخابھ في أیة دائرة من ھذه
الدوائر وال تسجل الترشیحات التي ال تستوفي الشروط المنصوص علیھا في الفصول السابقة وفي ھذا الفصل ما عدا في حالة رفع دعوى

الطعن بشأنھا لدى المحكمة اإلقلیمیة، وتعتبر ملغاة األصوات المعطاة لھذه اللوائح.

 

الفصل 9

یمنع عالوة على ذلك تسجیل ترشیح شخص غیر مؤھل لالنتخاب عمال بمقتضیات الفصلین 4 و5 أعاله.

 

وإذا تبین أن تصریحا بالترشیح قد أودعھ شخص مؤھل لالنتخاب وجب على العامل أو ممثلھ أن یرفضھ ریثما تحال دعوى الطعن على
المحكمة اإلقلیمیة وفقا للفصل 26 بعده.

 

وكل تصریح بالترشیح وقع رفضھ یجب أن یبلغ حاال على الطریق اإلداریة ومقابل إبراء إلى المعني باألمر وإلى الوكیل المكلف بالقائمة الذي
یتوفر على أجل 24 ساعة لتعویض المرشح.

الفصل 10

یسلم للوكیل المكلف بالقائمة وصول مؤقت عن تصریحھ.

 

الفصل 11

یجب على الوكیل المكلف بالقائمة أن یدفع ضمانة تبلغ 1.000 درھم عن كل مرشح إلى الخازن المؤدى بمقر اإلقلیم أو العمالة أو عند عدمھ
إلى قابض للمداخیل یعینھ العامل.

 

وترجح الضمانة إلى الوكیل المكلف بالقائمة التي تحصل على عدد من األصوات یساوي 5 في المائة على األقل من عدد الناخبین, وتصبح كسبا
للخزینة العمومیة إذا لم یطالب بھا في أجل سنة یبتدئ من تاریخ االقتراع.

 

 

 

الفصل 12

یسلم – بعد اإلدالء بوصول دفع الضمانة المسلم من طرف الخازن المؤدى أو قابض المداخیل – وصول نھائي في ظرف األربعة أیام الموالیة
إلیداع القائمة ما عدا في حالة الطعن المنصوص علیھ في الفصل 9 أعاله.

 



ویخصص بكل الئحة رقم ترتیبي ولون (وال یقبل اللون األخضر واألحمر واألبیض) ویثبت ذلك الوصول النھائي.

 

ویسجل سحب الترشیح بنفس الطریقة التي وقع بھا التصریح, وترجع الضمانة إلى الوكیل المكلف بالقائمة بعد تقدیم إشھاد التوصل بالتصریح
المتعلق باالنسحاب الذي یسلمھ العامل أو ممثلھ, وال یقبل أي انسحاب بعد تسلیم الوصول النھائي.

 

الفصل 13

یحاط ناخبو الھیئة االنتخابیة المعنیة باألمر علما بلوائح الترشیحات المسجلة بمجرد انصرام األجل المحدد إلیداعھا وذلك عن طریق اإلعالنات
الملصقة والنشر في الصحافة واإلعالنات في اإلذاعة الالسلكیة أو أیة طریقة أخرى مألوفة االستعمال ثم یعمل على تحضیر أوراق التصویت.

 

وتكون الورقة بخصوص كل قائمة من اللون المخصص لھا عند تسجیل الترشیحات.

 

ویجب أن تحمل كل ورقة االسم العائلي والشخصي وعند االقتضاء لقب كل واحد من مرشحي القائمة.

 

ویتعین أن یكون لكل لون قائمة واحدة.

 

القسم الثاني- العملیات االنتخابیة

 

الفصل 14

إن عملیات إشھار الترشیحات وتعیین أماكن تعلیق اإلعالنات تباشر وفقا لمقتضیات الفصلین 18 و20 من الظھیر الشریف الصادر في27
صفر 1379 (فاتح شتنبر 1959) بشأن انتخاب المجالس الجماعیة, ویقوم العامل أو ممثلھ في ھذه العملیات مقام رئیس اللجنة اإلداریة

المنصوص علیھا في ظھیرنا الشریف ھذا.

 

الفصل 15

یصدر العامل مقررا بتوزیع الناخبین على مكاتب للتصویت تضم بقدر اإلمكان مائة ناخب على األقل وكذا بتحدید األماكن التي تشغلھا مكاتب
التصویت.

 

ویحاط الناخبون علما بذلك قبل إجراء االقتراع بعشرة أیام على األقل بواسطة اإلعالنات الملصقة والنشر في الصحافة واإلعالنات في اإلذاعة
الالسلكیة أو بأیة طریقة أخرى مألوفة االستعمال.

ویعین العامل أعوان الدولة والجماعات أو المؤسسات العمومیة وكذا الناخبین المثقفین المكلفین برئاسة مكاتب التصویت, ویسلم لھم قوائم
الناخبین التابعین لھذه المكاتب كما یعین األعوان أو الناخبین المكلفین بالنیابة عن الرؤساء مدة غیابھم.

 

ویساعد رئیس مكتب التصویت الناخبان األكبران سنا والناخبان األصغران سنا من غیر المرشحین ممن یحسنون القراءة والكتابة من بین
الحاضرین في مكان التصویت عند افتتاح االقتراع و یتولى أصغر ھؤالء األربعة مھام الكاتب.

 

ویجب أن ال یكون في أي وقت كان عدد األعضاء الحاضرین أقل من ثالثة طیلة مدة االقتراع.



 

ویبت المكتب في جمیع المسائل التي تثیرھا عملیات االنتخاب وتضمن مقرراتھ في محضر العملیات.

 

وتناط المراقبة برئیس مكتب التصویت.

 

ویخول لكل الئحة الحق في حضور نائب مؤھل لیراقب بصفة مستمرة العملیات االنتخابیة في كل مكتب،  ویجب تبلیغ اسم ھذا النائب لرئیس
مكتب التصویت في الیوم السابق لالقتراع.

 

ویكون لدى مكتب للتصویت سجل في نظیرین یحتوي على الئحة الناخبین الذین ینبغي لھ أن یتلقى تصویتھم وینص على أرقام الئحة الناخبین
في الالئحة االنتخابیة لجماعتھم.

 

الفصل 16

یفتتح االقتراع في الساعة الثانیة بعد الزوال وینتھي في الساعة السادسة مساء.

 

ویجرى التصویت سریا.

 

ویصوت مرة ثانیة الناخبون الذین ھم في آن واحد أعضاء في مجلس جماعي وفي مجلس لإلقلیم أو العمالة.

 

ویشارك الناخبون في االقتراع بتصویت مباشر طي غالف وتسلم اإلدارة الغالفات التي تكون غیر شفافة وغیر مصمغة وتكون حاملة طابع
السلطة اإلداریة المحلیة.

 

وال یجوز للناخبین أن یھتموا إال بالتصویت الذي یستدعون ألجلھ وتمنع علیھم جمیع المجادالت وجمیع المداوالت.

 

 

 

الفصل 17

یفتح الرئیس صندوق االقتراع في الساعة المحددة للشروع في االقتراع و یعاین أمام الناخبین الحاضرین أن الصندوق ال یحتوي على أیة بطاقة
وال أي غالف ثم یسده بقفلین أو مغلقین متباینین ویبقى أحد مفتاحیھما بیده واآلخر بید المستشار األكبر سنا.

 

الفصل 18

یقدم الناخب عند دخولھ قاعة التصویت إلى الكاتب أو إلى الموظف المعین خصیصا ورقتھ االنتخابیة المھیأة أثناء االنتخابات الجماعیة السالفة
أو المقرر القضائي القائم مقامھا ویأخذ ھو نفسھ غالفا وبطاقة عن كل قائمة من فوق طاولة مجھزة لھذا الغرض.

 



ویدخل وبیده ھذه الوثائق مع بقائھ في قاعة التصویت محال منعزال مؤسسا في ھذه القاعة ویجعل بطاقة تصویتھ داخل الغالف ثم یتجھ بعد ذلك
إلى مكتب التصویت ویقدم ورقتھ االنتخابیة إلى الرئیس الذي یأمر بمراقبة وجود اسم الناخب في الالئحة التي سلمت إلیھ بعد التحقق من الھویة
إن اقتضى الحال ذلك ویودع الناخب بنفسھ غالفھ صندوق االقتراع ویضع إذ ذاك المستشاران في طرد دفتر كل منھا إشاراتھما أمام اسم

المصوت .

 

وإذا نسي المصوت ورقتھ االنتخابیة أو ضیعھا فیمكنھ مع ھذا أن یصوت بشرط أن یعترف بھویتھ أعضاء المكتب أو ناخبان معروفان لدى
المكتب وتضمن ھذه النازلة في المحضر الخاص بالعملیات.

 

الفصل 19

 

یقوم مكتب التصویت بمجرد اختتام االقتراع بفرز األصوات.

 

ویفتح صندوق االقتراع ویتحقق من عدد الغالفات وإن كان ھذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتین المدل على أسمائھم بالعالمات فیضمن
ذلك في المحضر.

 

ویمكن لرئیس مكتب التصویت أن یستعین بفاحصین من غیر المرشحین فیعین في ھذه الحالة من بین الناخبین الحاضرین عدة فاحصین
یحسنون القراءة والكتابة وینقسم ھؤالء الفاحصون أربعة على األقل حول كل طاولة وإذا تعددت اللوائح فیسمح لكل واحدة منھا بأن تعین
فاحصین یجب توزیعھم بالتساوي بقدر اإلمكان على كل طاولة من طاوالت الفرز وفي ھذه الحالة تسلم أسماء الناخبین المقترحین إلى الرئیس

قبل اختتام االقتراع بساعة على األقل بحیث یمكن وضع الئحة الفاحصین لكل طاولة قبل الشروع في الفرز.

 

ویوزع الرئیس على مختلف الطاوالت الغالفات المراد التحقق منھا ویستخرج أحد الفاحصین لكل طاولة بطاقة كل غالف ویدفعھا منبسطة إلى
فاحص آخر وھذا الفاحص األخیر یقرؤھا بصوت عال ویقید فاحصان على األقل في جداول مھیأة للغرض المذكور األصوات التي نالتھا كل

الئحة.

 

وإذا اشتمل غالف على عدة بطائق فإن التصویت یكون ملغى إذا كانت ھذه البطائق تتعلق بلوائح مختلفة, وال تعد إال واحدة إن كانت تعین
الئحة واحدة فقط.

الفصل 20

یجب إلغاء األصوات المعطاة ضمن أحد الشروط اآلتیة :
أ )      البطائق أو الغالفات الحاملة عالمة خارجیة أو داخلیة من شأنھا أن تضر بسر االقتراع أو الحاملة كتابات مھینة إما للمرشحین وإما

للغیر أو المعرفة باسم المصوت.
ب )          بالبطائق المعثور علیھا في صندوق االقتراع مجردة من الغالف أو في غالفات غیر قانونیة.

ج )            البطائق المحتویة على اسم أو عدة أسماء مشطب علیھا.

 

وال تحسب البطائق الملغاة في نتائج االقتراع.

 

وإذا اعتبرت البطائق المشار إلیھا في الفقرتین أ و ب- بالرغم من النزاعات التي أبداھا بشأنھا سواء الفاحصون أو الناخبون الحاضرون –
صحیحة من طرف مكتب التصویت فإنھا تعد متنازعا فیھا.

 



وتلحق بالمحضر بطائق التصویت المرتبة حسب أصنافھا "الملغاة" والمتنازع فیھا وكذا الغالفات غیر القانونیة كما تجعل داخل ثالثة غالفات
متباینة تختم ویوقع علیھا الرئیس وأعضاء المكتب ویجب أن تحمل كل بطاقة أسباب إلحاقھا بالمحضر كما یجب عالوة على ذلك أن تبین

أسباب النزاع بخصوص البطائق المتنازع فیھا.

 

أما البطائق المعترف بصحتھا والتي لم تكن موضوع أي نزاع فیقع إحراقھا بعد عملیة الفرز أمام الناخبین الحاضرین.

 

الفصل 21

یقوم رئیس المكتب باإلعالن عن النتیجة بمجرد انتھاء عملیة الفرز.

 

ویحرر محضر العملیات أثناء الجلسة في ثالثة نظائر ویصادق الرئیس وأعضاء المكتب اآلخرون على كل نظیر ویوقعون علیھ.

 

ویحتفظ بنظیر في مقر السلطة المحلیة.

 

ویوضع نظیران في ظرف مختوم یوقع علیھ الرئیس وأعضاء مكتب التصویت ثم یوجھ رئیس مكتب التصویت مباشرة نظیرا إلى مكتب
الضبط بالمجلس األعلى ویسلم النظیر اآلخر المصحوبة بھ البطائق المتنازع فیھا إلى السلطة المحلیة الموجودة في دائرة نفوذھا التي توجھھا

حاال إلى مقر اإلقلیم أو العمالة حیث تعم لجنة لإلحصاء تابعة توجھھا لإلقلیم أو العمالة.

 

الفصل 22

تتألف اللجنة كما یلي :
-         رئیس المحكمة اإلقلیمیة أو نائبھ بصفة رئیس ؛

-         ناخبان مثقفان یعینھما العامل ؛
-         ممثل العامل بصفة كاتب ؛

-         ویرجع صوت الرئیس.

 

ویمكن للمرشحین أو ممثلیھم أن یحضروا أشغال لجنة اإلحصاء التابعة لإلقلیم أو العمالة.

 

وتقوم ھذه اللجنة بإحصاء األصوات التي حصلت علیھا كل الئحة وتعلن عن النتیجة.

 

الفصل 23

تحصل كل الئحة على مقاعد تعادل عدد األصوات الحاصلة في قاسم انتخابي یحصل علیھ بقسم مجموع عدد المصوتین على عدد المقاعد
الواجب شغلھا.

 

وتمنح المقاعد الباقیة حسب نظام أكبر بقیة.

 



الفصل 24

إن عملیات إحصاء األصوات واإلعالن عن النتائج بكل إقلیم أو عمالة تثبت حاال في محضر یحرر في ثالثة نظائر ویوقع كل واحد منھا رئیس
وأعضاء لجنة اإلحصاء التابعة لإلقلیم أو العمالة.

 

ویسلم نظیر من المحضر إلى العامل لیحتفظ بھ في مكتب اإلقلیم أو العمالة إما النظیر الثاني المجعول في غالف مختوم والموقع علیھ ضمن
نفس الشروط المبینة في المقطع السابق فیوجھ إلى المحكمة اإلقلیمیة المختصة التابعة لإلقلیم أو العمالة.

 

ویرفع حاال رئیس لجنة اإلحصاء باإلقلیم أو العمالة النظیر الثالث من المحضر المجعول كذلك في غالف مختوم وموقع علیھا إلى مقر الغرفة
الدستوریة بالمجلس األعلى بالرباط.

 

الفصل 25

إن محاضر مكاتب التصویت ولجنة اإلحصاء التابعة لإلقلیم أو العمالة یمكن اإلطالع علیھا بمقر اإلقلیم أو العمالة من طرف كل مرشح معني
باألمر في ظرف خمسة عشر یوما بعد تحریرھا.

 

وتجعل لوائح التوقیع ضمن نفس الشروط رھن إشارة الناخبین بمقر السلطة المحلیة.

 

 

 

 

القسم الثالث – المنازعات االنتخابیة

 

الفصل 26

         یسوى النزاع المتعلق بإیداع الترشیحات بناء على المقتضیات التالیة :
كل مرشح قد یرفض التصریح بترشیحھ یمكنھ أن یحیل مقرر العامل أو ممثلھ على المحكمة اإلقلیمیة المختصة.

 

ویسجل ھذا الطعن بالمجان ویبقى مفتوحا طیلة أجل مدتھ یوم واحد یبتدئ من تاریخ تبلیغ الرفض.

 

وتبت المحكمة اإلقلیمیة بصفة نھائیة في ظرف ثالثة أیام تبتدئ من تاریخ إیداع الشكوى وتبلغ في الحین مقررھا إلى المعني باألمر وإلى
العامل ویتعین على ھذا األخیر أن یسجل حاال الترشیحات المصرح بإمكانیة قبولھا من طرف المحكمة ویخولھا اإلشھار المنصوص علیھ في

الفصل الثالث عشر.

 

 وال یمكن الطعن في مقرر المحكمة اإلقلیمیة إال أمام الغرفة الدستوریة بالمجلس األعلى التي أحیل علیھا االنتخاب.

 

الفصل 27



یمكن للناخبین والمرشحین أن یطعنوا لدى الغرفة الدستوریة بالمجلس األعلى ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفصل العشرین وما یلیھ من
فصول الظھیر الشریف رقم 1.63.137 المشار إلیھ أعاله المؤرخ في 22 ذي الحجة 1382 (16 مایو 1963) في المقررات التي اتخذتھا

مكاتب التصویت ولجنة اإلحصاء التابعة لإلقلیم أو العمالة.

 

الجزء الثاني

انتخاب المستشارین من طرف الھیئات االنتخابیة

للغرف المھنیة و ممثلي األجراء

 

الفصل 28

تتركب الھیئات االنتخابیة لغرف الفالحة والتجارة والصناعة العصریة والصناعة التقلیدیة على التوالي من مجموع األعضاء المنتخبین لھذه
الغرف.

 

وتتركب الھیئة االنتخابیة لممثلي األجراء من مجموع نواب المستخدمین المنصوص علیھم في الظھیر الشریف رقم 1.61.116 الصادر في 29
جمادى األولى 1382 (29 أكتوبر 1962) بشأن تمثیل مستخدمي المقاوالت, ومندوبي المستخدمین في حظیرة اللجان اإلداریة المتساویة
األعضاء المنصوص علیھم في الظھیر الشریف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبرایر 1958) بمثابة النظام األساسي العام
لوظیفة العمومیة ومن مندوبي المستخدمین المنصوص  علیھم في الظھیر الشریف رقم 1.60.007 الصادر في 5 رجب 1380 (24 دجنبر

1960) بمثابة النظام األساسي لمستخدمي المقاوالت المنجمیة.

الفصل 29

یجب أن تودع الترشیحات الخاصة بكل ھیئة انتخابیة من ھذه الھیئات بمقر كتابة اللجنة الوطنیة لإلحصاء ضمن الشروط المنصوص علیھا في
الفصل السابع وما یلیھ من فصول ظھیرنا الشریف ھذا.

 

الفصل 30

تباشر إجراءات اإلشھار اللوائح ضمن الشروط المحددة في الفصلین 13 و14 أعاله ویعمل العمال على وضع بطائق انتخابیة خصوصیة
للناخبین األعضاء وممثلي األجراء وفقا لمقتضیات الفصل التاسع عشر من الظھیر الشریف الصادر في 27 صفر 1379 ( فاتح شتنبر 1959)

بشأن انتخاب المجالس الجماعیة.

 

الفصل 31

یعین العمال رؤساء مكاتب التصویت ونوابھم ویحددون مقرھم ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفصل 15 أعاله ویؤسس مكتب التصویت
للتصویت لكل غرفة مھنیة بمقر كل غرفة.

 

الفصل 32

تجرى العملیات االنتخابیة ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفصل 16 وما یلیھ من فصول ھذا القانون التنظیمي.

 

ویحتفظ في مقر كل غرفة مھنیة بنظیر محضر مكتب التصویت المنصوص علیھ في الفصل 21 أعاله.

 

ویسلم النظیر الثالث من المحضر إلى السلطة اإلقلیمیة التي ترسلھ في الحین إلى اللجنة الوطنیة لإلحصاء.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/93661.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/66879.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/61811.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/77351.htm


 

الفصل 33

تتألف اللجنة المذكورة مما یلي :
-         رئیس غرفة بالمجلس األعلى یعینھ الرئیس األول بصفة رئیس ؛

-         قاض من الغرفة اإلداریة بالمجلس األعلى ؛
-         وزیر الداخلیة أو ممثلھ بصفة كاتب اللجنة .

 

وتقوم اللجنة فیما یخص كل ھیئة بإحصاء األصوات التي حصلت علیھا كل الئحة واإلعالن عن النتیجة تبعا لمقتضیات الفصل 22 وما یلیھ.

 

الفصل 34

یجرى ضمن الشروط المنصوص علیھا في الفصل 25 أعاله اإلطالع على لوائح التوقیع وعلى محاضر مكاتب التصویت واللجنة الوطنیة
لإلحصاء.

 

 

الفصل 35

یباشر الطعن المنصوص علیھ في الفصل 26 لدى المحكمة اإلقلیمیة بالرباط.

 

الفصل 36

یباشر الطعن في مقررات اللجنة الوطنیة لإلحصاء حسب الكیفیات المنصوص علیھا في الفصل 27 أعاله.

 

الجزء الثالث

مقتضیات مختلفة

 

الفصل 37

یحدد تاریخ االقتراع بمرسوم تدعى بموجبھ الھیآت االنتخابیة لألقالیم والعماالت من جھة الھیآت االنتخابیة للغرف المھنیة وممثلو اإلجراء من
جھة أخرى, وذلك عشرین یوما على األقل قبل تاریخ االقتراع.

 

الفصل 38

تجرى على الدعایة االنتخابیة والمخالفات المرتكبة بمناسبة االنتخابات مقتضیات الظھیر الشریف رقم 1.59.162 الصادر في 27 صفر 1379
(فاتح شتنبر 1959) بتنظیم االنتخابات.

 

الفصل 39

تصدر مراسیم بتحدید كیفیات تطبیق ظھیرنا الشریف ھذا الذي ینشر بالجریدة الرسمیة ویعمل بھ بمثابة قانون تنظیمي والسالم.

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/134170.htm


 
وحرر بطنجة في 22 ربیع الثاني 1383 (12 شتنبر 1963)
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