
 

 

 

 

 مذكرة

 حول مراجعة وتحيين المنظومة االنتخابية

 

 

 والتزامااستحضارا للتجارب الديمقراطية التمثيلية واملمارسات االنتخابية التي راكمتها بالدنا منذ عقود 

 رالدستورية. واالختياطنية وامللكية السمح والوحدة الو  اإلسالميبثوابتنا الجامعة املتمثلة في الدين 

 .الديمقراطي

وبهدف تعزيز نظامنا االنتخابي وتطوير منظومتنا القانونية والتنظيمية املؤطرة لالنتخابات العامة 

والترابية واملهنية والتشريعية، بمعالجة الثغرات واالختالالت التي يكشف عنها القضاء االنتخابي وما 

 نتخابية املقبلة.املمارسة ووقفت عليه من عيوب قابلة للتدارك قبل حلول املحطة اال  أثبتته

وجاذبية، تقدم  نجاعة وفعالية أكثرتشكيل مؤسسات منتخبة ديمقراطيا  إلىهو الوصول  األكبرهدفنا 

 نا الديمقراطية ولنموذجنا السياس ي واملجتمعي.ة لبلدنا ولتجربتصورة مشرف

وتحسين  إن للواجهة االنتخابية دور حاسم في توجيه النموذج الديمقراطي املرغوب فيه، وتطويره

ما ستتمخض عنه مع ب مع متطلبات املرحلة و سات االنتخابية وتجويدها وفق ما يقتضيه التجاو املمار 

االجتماعية والثقافية من مخرجات في أفق اعتماد نموذج تنموي جديد و الحالة السياسية واالقتصادية 

 .ومتجدد لبلدنا  

 



 

 االقتراحات الرئيسية

 أوال: النظام االنتخابي 

  الالئحة بالنسبة لالنتخابات التشريعية   نظام اإلبقاء على. 

 نسمة  ألف 100الفردي بالنسبة للجماعات التي يقل عدد سكانها عن النظام ب األخذ. 

  نسمة ألف 100الالئحة بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها نظام . 

 ثانيا: العتبة

 بالنسبة لالنتخابات التشريعية املحلية والدوائر الجهوية للنساء والشباب .  العتبة  حذف 

 بقية.قاعدة اكبر  إلغاء 

  للنتائج في توزيع املقاعد الترتيب التسلسلي اعتماد . 

 ثالثا: القاسم االنتخابي 

خصم عدد األصوات امللغاة من عدد املصوتين حسب كل  بأثناء استخالص القاسم االنتخابي , ال يج

 دائرة انتخابية محلية أو جهوية . 

 الئحة النساء والشباب رابعا:

 انسجاما مع التوجه الجهوي للمملكة للنساء والشباب  اعتماد لوائح جهوية. 

  موزعة بين  مقعدا 144 االجمالي  ليصبح عددها لالئحة الوطنيةاملقاعد املخصصة  عددمن الرفع  

 مقعدا للنساء    96

 على أن يتم تحديد أعدادها جهويا حسب معايير كل جهة .                               مقعدا للشباب   48  

 العالم تمثيلية مغاربة: خامسا

املغربية االقتصادية واالجتماعية والثقافية نقترح تمثيلية للجالية  وأدوارهاالجالية  أهميةتجاوبا مع 

 على مستوى مجلس املستشارين.
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 العمليات االنتخابية سادسا:

 :ساعة قبل  72تحديد املدة املخصصة لوضع التصريحات بالترشيح في  التصريحات بالترشيح

 تاريخ انطالق الحملة االنتخابية.

  ممكنة.مشاركة كبر أل اضمانعطلة أن يكون وسط األسبوع وان يعتبر يوم  البد  :االقتراعيوم 

  الثامنة مساءا وينتهي فيالثامنة صباحا ليبتدئ التصويت في  ساعةاضافة  : التصويتتوقيت. 

  نفس اليوم م االنتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية في تنظ : التصويتأجندة . 

 اعتماد الية جديدة للحد من ظاهرة االوراق امللغاة:  امللغاةورا  ل ا . 

  من طرف املرشح.من طرف املرشح بوثيقة مصادق عليها  املمثل اعتماد : املرشحممثل 

  حذف اعتبار بعض الرموز كسبب إللغاء النتائج. : الوطنيةالرموز 

 الحزبي واالنتخابي : التمويل بعاسا

  رفعا للغموض، وتحقيقا لصدقية : البرملانية  االنتخابية الحمالت مصاريفسقف

 ألفتكاليف الحمالت االنتخابية وواقعيتها، نقترح تحديد التكاليف في حدود سقف خمسمائة 

 .  او مرشحا بالالئحة درهم(  لكل مرشح سواء كان باالقتراع الفردي  500.000درهم )

  حذف عتبة االستفادة وتوزيع الدعم على أساس اربع معامالت : الحمالت االنتخابية : دعم 

 بالتساوي    30%     :         املشاركة  -

     35%:              التغطية -

         15%عدد األصوات :    -

                 20%     :  عدد املقاعد  -

  اآلتية:توزيع الدعم السنوي لألحزاب على أساس القاعدة  : لألحزابالدعم السنوي 

 . % 60الدعم بالتساوي في حدود  -

 . % 40  الدعم النسبي  في حدود -
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 التصريحات بالترشيح ملجلس املستشارين  ثامنا:

أما فيما يخص التصريحات بالترشيح املشار إليها في القانون التنظيمي النتخاب وتأليف مجلس 

 الرابع.من بابه  24 املادةفي املستشارين 

أو من جنسين من نفس الجنس املترشحين  اسماءنقترح أن تتضمن كل الئحة من لوائح الترشيح 

 مختلفين . 
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