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 ت  ق  دي   م

ان بغرفتيه، ومجلس النواب على الخصوص، بمقتضيات توسع اختصاصه في لقد أحاط الدستور الجديد البرلم          
دوره في الرقابة على الحكومة، وتمكنه من تقييم السياسات العمومية؛ وإن من شأن حسن تنزيل هذه وتقوي  التشريع،

ن مختلف السلطات، ومن المقتضيات االرتقاء بممارستنا البرلمانية إلى ما تتطلع إليه قوى اإلصالح، من إرساء للتوازن بي
 .التعبير األسمى عن ممارسة األمة لسيادتها من خالل اختيار ممثليها باالقتراع الحر والنزيه و المنتظم

إن الوصول إلى مؤسسة تشريعية قادرة على االضطالع بمهامها الجسيمة في لحظة تاريخية بالغة الحساسية، 
ية بمختلف أطوارها من خالل الشروط التي نعيد التذكير بها في حزب تتطلب بناء ثقة المواطن في العمليات االنتخاب

 :العدالة والتنمية
من لوائح انتخابية جديدة يسجل فيها كل مواطن تتوفر فيه شروط الناخب بناء على بطاقته الوطنية، سليمة  .2

تعبئتها من أجل قيامها  تعبر عن القاعدة االنتخابية الفعلية، تتولى الدولة واألحزاب السياسية مهمةالشوائب و 
 بواجب التعبير عن إرادتها؛

تقطيع انتخابي يجسد العدالة في التمثيلية، والمساواة بين الناخبين، دون تمييز مخل أو إجحاف يروم اإلقصاء،  .9
 للفئات أو للمجاالت، تكريسا لمبدأ التكافؤ بين أصوات الناخبين؛

ية ونزاهة االستحقاق االنتخابي، من خالل فرض احترام القانون إشراف يتسم بالحياد، مهمته السهر على حماية حر  .3
 على كل المتنافسين، و يمكن من الحصول على نتائج تعبر عن اإلرادة الحرة للناخبين؛

 ؛ت واللجان اإلقليمية التابعة لها دعما للشفافية وترسيخا للمقاربة التشاركيةتفعيل اللجنة الوطنية لتتبع االنتخابا .4

تحقاق االنتخابي من استعمال المال لشراء أصوات الناخبين، أو الستمالة رجال السلطة المشرفة، مما حماية االس .5
يفسد االستحقاقات، ويرهن المؤسسات المنتخبة للوبيات الفساد، وهو ما يتطلب تجند اإلدارة والقضاء 

 سسات التي تنتج عنها؛الستئصال هذا الوباء الذي يهدد نزاهة االستشارات االنتخابية، ومصداقية المؤ 

مسودة القانون التنظيمي لمجلس النواب فإننا  الواردة في مقتضياتالأما بخصوص مالحظات الحزب بشأن 
 :نجملها في ما يلي

 :الدائرة الوطنية .1
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من  22عضوا مناصفة بين النساء و الرجال يعتبر تطبيقا لمقتضى الفصل  21إن تخصيص الئحة وطنية من 
المناصفة، غير أن تنصيص القانون على تخصيص نصف  مبدأذي يروم السعي إلى تحقيق الدستور الجديد ال

سنة، يعتبر تمييزا ال يستند على مقتضى دستوري، و عليه  35مقاعد هذه الالئحة للشباب من عمر ال يتعدى 
 :نقترح
 اإلبقاء في نص القانون على الئحة وطنية ترتب بالتناوب بين النساء و الرجال؛ 

 ق بين األحزاب السياسية على تخصيص ثلث مقاعد الالئحة الوطنية للشباب من عمر ال التواف
 سنة، من الجنسين؛ 41يتجاوز 

  التوافق بين األحزاب السياسية على تخصيص ثلث ثان من مقاعد الالئحة الوطنية لممثلي المغاربة
 الجديد؛من الدستور  21بالخارج من الجنسين، تفعيال لمقتضيات الفصل  نالمقيمي

كذا الشباب مع التأكيد على أن األحزاب السياسية مدعوة إلى فتح لوائح الترشيح المحلية في وجه النساء و   
أن سن الترشيح لمجلس النواب هو سن الرشد القانوني، مع ما يمكن أن تقوم به الدولة من تحفيز لألحزاب خصوصا و 

 التي تقدم على ذلك؛ 

 :مبادئ التقسيم االنتخابي .2

من الدستور على وجوب تضمين القانون التنظيمي لمجلس النواب لمبادئ التقسيم  29تنصيص الفصل  إن
االنتخابي يروم القطع مع احتكار اإلدارة الختصاص التقطيع، و بالتالي فإن ما جاء في المشروع ال يرقى إلى 

 :ذلك التوجه، مما يتطلب تدقيق تلك المبادئ على الشكل التالي
 ؛% 91يار الديمغرافي أساسا للتقطيع االنتخابي مع فارق ال ينبغي أن يتجاوز اعتبار المع 

 اعتبار العمالة أو اإلقليم حدا أدنى للدائرة المحلية؛ 

  الئحة المحلية؛مقاعد حدا أدنى ل 3اعتبار 

التوافق مع ولتجاوز بعض االستثناءات التي قد تنشأ باعتماد هذه المبادئ خصوصا في المناطق الجنوبية، نقترح 
 األحزاب السياسية حول مرسوم تحديد الدوائر و عدد مقاعدها؛

 : األهلية للترشيح  .9

القانون التنظيمي عدم أهلية أعضاء مجلس المستشارين للترشح للعضوية في  مسودةمن  5تقر المادة 
 :مجلس النواب، ونقترح توسيع مقتضى هذه المادة ليشمل

  الجماعات بما فيها المقاطعات، لمنع ات والعماالت واألقاليم و من الجهرؤساء الجماعات الترابية
، والحد من استعمال الوسائل مجلس النوابالخلط بين المهام االنتدابية المحلية والتمثيلية في 
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إضافة إلى أن مجال تمثيل الجماعات الترابية هو مجلس الجماعية في الدعاية االنتخابية 
 .المستشارين

 
 

قد حددت بعض الوضعيات التي ال تؤهل صاحبها للترشح لمجلس النواب ونقترح أن تضاف إليها  2كما أن المادة 
 :الوضعيات التالية

 األشخاص المدينون للدولة بديون عمومية غير منازع فيها؛ 

  األشخاص الذين صدر في حقهم عزل من مسؤولية عمومية أو انتدابية، اكتسب صفة نهائية بمقتضى
 مقرر قضائي؛

 

 :ت المغاربة المقيمين بالخارجتصوي .3
 :من خالل الثلث الذي سيخصص لها في الالئحة الوطنية يستلزم المغاربة المقيمين بالخارجإن مقترح تمثيل 

  ،وضع لوائح انتخابية جديدة للمغاربة المقيمين بالخارج 

 ت و القنصليات التصويت المباشر للمقيدين في اللوائح االنتخابية على الالئحة الوطنية في السفارا
 في بلدان اإلقامة؛

 :حماية مرحلة الترشيح .4
 :توفير الضمانات الكافية لحماية مرحلة الترشيح من خالل

  التمكين من حق تصحيح األخطاء المحتملة في ملفات الترشيح باستثناء ما تعلق بشروط الترشيح و
 موانعه أو لوائح الترشيح المصادق عليها؛

 سلمة من طرف اإلدارة العامة لألمن الوطني أو نسخة من السجل العدلي، اعتماد بطاقة السوابق الم
 .وحدها بدل االقتصار على هذه األخيرة

 :إقرار عتبة وطنية .5
إن تقوية المؤسسة التشريعية، و ترشيد التمثيلية السياسية داخلها يتطلبان التوجه نحو إقرار عتبة وطنية للوائح 

جابية الحد من البلقنة وتشكيل تكتالت وأقطاب سياسية تنبني على المحلية، سيكون من تداعياتها االي
التقارب في البرامج و المشاريع المجتمعية، وترسيخ الثقافة الديمقراطية داخل األحزاب السياسية، و نقترح 

 كعتبة وطنية؛% 2اعتماد 
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 :مكاتب التصويت .2

في افة العمليات التي تجري داخلها و ة كمراقبزيعها، وطبيعة اإلشراف عليها، و تو إن عدد مكاتب التصويت و 
 :محيطها، كلها عوامل مؤثرة في نزاهة االنتخابات وهو ما يتطلب إحاطتها بكل الضمانات الالزمة، ومن ذلك

 مبادئ تحديد و توزيع مكاتب التصويت: 

 اعتماد القرب من الساكنة 

 كثافة  في حالة تشتت دائرة المكتب، يحدد المكتب قرب التجمع السكني األكثر. 

  (صناديق في مكتب واحد  3و  9) تجميع صناديق االقتراع في المناطق ذات الكثافة السكانية 

  رؤساء مكاتب التصويت ومساعدوهم: 

  رؤساء مكاتب التصويت ومساعديهم من قبل اللجنة اإلقليمية لتتبع االنتخابات، وتوزيعهم  اعتماد
 عن طريق القرعة؛

 اء مكاتب التصويت في حالة مخالفتهم لمقتضيات القانون، إقرار عقوبة زجرية في حق رؤس
خصوصا فيما يتعلق بمنع حضور ممثلي لوائح المرشحين، أو باالمتناع عن تسليم نسخة من 

 محضر نتائج العملية االنتخابية؛

غته، وإذ يقدم الحزب هذه المالحظات حول المشروع المقترح، فإنه يؤكد أن النص مازال يتطلب التدقيق في صيا
 .وهي المهمة التي سيتوالها فريقه النيابي خالل مرحلة دراسة المشروع النهائي بمجلس النواب
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