المواد  3و 4و( 7الفقرتان الثانية والثالثة) و( 01الفقرة السادسة) و( 03الفقرتان الثانية والثالثة) و( 04البندان  4و )5و06

من القانون رقم  88.04المتعلق بالمراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 0.04.090
بتاريخ  07من صفر  01(0436ديسمبر.)4104
المادة 3
تودع طلبات القٌد وطلبات نقل القٌد من طرف المواطنات والمواطنٌن المغاربة المقٌمٌن خارج تراب المملكة لدى سفارات أو قنصلٌات المملكة
التابع لها محل إقامتهم .وٌتولى موظف ٌعٌنه السفٌر أو القنصل تلقً الطلبات المذكورة ،وٌسلم فورا وصل مؤرخ وموقع علٌه عن كل طلب،
بعد التأكد من تضمنه كافة البٌانات المطلوبة.

المادة 4
ٌمكن لكل مواطنة أو مواطن  ،سواء داخل الوطن أو خارجه  ،غٌر مسجل فً اللوائح االنتخابٌة العامة ومستوف للشروط المطلوبة قانونا أن
ٌتقدم بطلب قٌده أو نقل قٌده عن طرٌق الموقع اإللكترونً المخصص لهذه الغاٌة .وتحدد بقرار لوزٌر الداخلٌة كٌفٌات وإجراءات تقدٌم طلب
القٌد ونقل القٌد عن طرٌق الموقع اإللكترونً المذكور.

المادة ( 7الفقرتان الثانٌة والثالثة)
لهذه الغاٌة ٌ ،جوز لكل حزب سٌاسً أن ٌنتدب وكٌال عنه ،على صعٌد اإلقلٌم أو العمالة أو عمالة المقاطعات أو الجماعة أو المقاطعة ،لتقدٌم
طلب المستخرج المذكور والحصول علٌه لدى السلطة اإلدارٌة المحلٌة المعنٌة .وٌكون هذا المستخرج مبوبا بحسب مكاتب التصوٌت المحدثة
بالجماعة أو المقاطعة برسم آخر انتخابات عامة.
ٌتسلم وكٌل الحزب المستخرج المطلوب داخل أجل ثالثة أٌام من تارٌخ تقدٌم طلبه.

المادة ( 01الفقرة السادسة)
ٌحدث بقرار لوزٌر الداخلٌة  ،موقع الكترونً خاص بعملٌات مراجعة اللوائح االنتخابٌة العامةٌ ،تضمن حاالت التشطٌبات التً قامت بها اللجان
اإلدارٌة على صعٌد الالئحة االنتخابات الخاصة بكل إقلٌم أو عمالة أو عمالة مقاطعات أو جماعة أو مقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصوٌت.

المادة ( 03الفقرتان الثانٌة والثالثة)
تؤهل اللجنة اإلدارٌة  ،عند االقتضاء  ،لمالءمة الالئحة االنتخابٌة وفق التعدٌالت التً قد تطرأ على النفوذ الترابً للدوائر االنتخابٌة الجماعٌة
قبل حصر الالئحة االنتخابٌة.
إذا تعذر ألي سبب من األسباب على رئٌس اللجنة اإلدارٌة الحضور فً الٌوم المحدد لحصر الالئحة االنتخابٌة العامة للجماعة أو المقاطعة ،ناب
عنه ،بحكم القانون ،ممثل السلطة اإلدارٌة المحلٌة.

المادة ( 04البندان  4و)5
 -4تؤهل اللجنة اإلدارٌة ،عند االقتضاء ،لمالءمة الالئ حة االنتخابٌة وفق التعدٌالت التً قد تطرأ على النفوذ الترابً للدوائر االنتخابٌة الجماعٌة
قبل حصر الالئحة االنتخابٌة ؛
 -5إذا تعذر ألي سبب من األسباب على رئٌس اللجنة اإلدارٌة الحضور فً الٌوم المحدد لحصر الالئحة االنتخابٌة العامة للجماعة أو المقاطعة
بصفة نهائٌة ،ناب عنه ،بحكم القانون ،ممثل السلطة اإلدارٌة المحلٌة.

المادة 06
تتولى السلطة اإلدارٌة المحلٌة إعداد لوائح الناخبٌن التً توضع رهن إشارة مكاتب التصوٌت استنادا إلى الالئحة االنتخابٌة العامة للجماعة أو
المقاطعة المحصورة بصفة نهائٌة ،من طرف اللجنة اإلدارٌة ،وكذا تعلٌق نسخ منها أمام مكاتب التصوٌت إلطالع العموم علٌها ،مع مراعاة
التغٌٌرات التً ٌمكن أن تدخل علٌها عمال بأحكام المادة  31من القانون السالف الذكر رقم .57-00

