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مقدمة
طبقا لل�صالحيات املخولة له مبقت�ضى الظهري رقم  1.11.19امل�ؤرخ بفاحت مار�س  2011املحدث للمجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان ومبقت�ضى القانون  30.11امل�ؤرخ يف � 29شتنرب  2011املتعلق باملالحظة املحايدة
وامل�ستقلة لالنتخابات (واملحدث للجنة اخلا�صة العتماد املالحظني) ،يقدم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
فيما يلي خال�صاته الأولية حول جمريات م�سل�سل انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
بهاتني ال�صفتني قام املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان من � 24شتنرب �إىل � 6أكتوبر  2016مبالحظة احلملة
االنتخابية اخلا�صة باالنتخابات الت�رشيعية ثم مبالحظة اقرتاع � 7أكتوبر .ولهذه الغاية قام املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان بتعبئة  412مالحظة و مالحظ على جمموع الرتاب الوطني .وقد عملت الفرق التي متت
تعبئتها على �إعداد  5241ا�ستمارة هي الآن قيد املعاجلة يف قاعدة معطيات مو�ضوعة على ال�صعيد املركزي.
ومن جهتها عقدت جلنة االعتماد ،التي ير�أ�سها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وامل�شكلة من ممثلني عن
�أربع قطاعات وزارية (العدل واحلريات ،الداخلية ،ال�ش�ؤون اخلارجية ،االت�صال) واملندوبية الوزارية املكلفة
بحقوق الإن�سان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�شوة و حماربتها ،وخم�س جمعيات ،ما جمموعه 6
اجتماعات وقامت باعتماد ،ف�ضال عن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ( 412مالحظ(ة)) 31 ،جمعية
مغربية ( 3953مالحظ (ة)) و 5منظمات دولية ( 93مالحظ (ة)) .كما عمل املجل�س على دعوة 223
مالحظا دوليا ممثلني عن الهيئات الديبلوما�سية اخلارجية واملنظمات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق
الإن�سان.
وبف�ضل التعبئة القوية ملجموع املالحظني الوطنيني والدوليني ،جرت مالحظة االنتخابات الت�رشيعية لـ7
�أكتوبر  2016من لدن  4681مالحظا وطنيا ودوليا ،وذلك بزيادة  34,4يف املائة مقارنة مع مالحظة
االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة .2011
و قد متكن املجهود امل�شرتك ملجموع هذه الهيئات من مالحظة �أكرث من  18724مكتب ت�صويت ،من
�أ�صل  43314مكتب� ،أي  43,5يف املائة من جمموع مكاتب الت�صويت  ،و هو ما يتجاوز بكثري العتبة التي
حددتها املعايري الدولية للمالحظة االنتخابية و هي  3باملائة.
نظم املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  18دورة تكوينية ،خولت ا�ستفادة  1677مالحظا من التكوين املبا�رش
وتكوين  180من املكونني قاموا بدورهم بت�أطري ور�شات تكوينية على م�ستوى اجلهات لفائدة الفاعلني
اجلمعويني املعنيني بعملية املالحظة.
من جهة �أخرى� ،أقدمت جلنة االعتماد على �سحب اعتمادات  13مالحظة و مالحظ 6 :منهم بناء على طلب
من هيئاتهم من �أجل التقدم برت�شيحاتهم بر�سم االنتخابات الت�رشيعية و 7لعدم التزامهم خالل اال�ضطالع
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مبهامهم باملقت�ضيات القانونية ذات ال�صلة باحلياد الواجب .و هذه الن�سبة ال�ضعيفة للغاية تربز روح االلتزام
املدين الذي برهن عليه خمتلف املالحظات و املالحظني املعبئني من طرف املجل�س و من طرف اجلمعيات و
الهيئات الأخرى املعتمدة .كما تربز الوعي الكبري للمالحظني بحاالت تنازع امل�صالح.

مالحظات وخال�صات �أولية
عند ن�رش هذا التقرير ،قامت فرق املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بتحليل �أويل لـ:
 4423ا�ستمارة متعلقة باحلملة االنتخابية
 818ا�ستمارة متعلقة باالقرتاع
و على �أ�سا�س هذا التحليل ،يخل�ص املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إىل ما يلي :

الإطار الت�رشيعي :
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ي�سجل املجل�س تعديل املادة ( 84الفقرة  )2من القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س النواب
مبوجب القانون التنظيمي رقم  20.16من �أجل تقلي�ص عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد من � 6إىل  3يف
املائة .و�إذ يعترب املجل�س �أنه يعود للم�رشع قرار حتديد اخليارات الأ�سا�سية املتعلقة بالنظام االنتخابي ،ف�إنه
ي�سجل بارتياح �أن تخفي�ض العتبة يعد تدبريا يدخل �ضمن بناء الأنظمة االنتخابية يف البلدان الدميقراطية
املتقدمة .وي�شري املجل�س يف هذا ال�سياق للقرار رقم  )2007( 1547للجمعية الربملانية ملجل�س �أوروبا الذي
يحمل عنوان "و�ضعية الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف �أوروبا" الذي ين�ص على �أنه "ال يجب يف الأنظمة
الدميقراطية املتقدمة �أن تتجاوز عتبة  3يف املائة يف االنتخابات الت�رشيعية" .
وي�شيد املجل�س بتعديل املادة ( 55.1الفقرة  )1من القانون التنظيمي  29.11مبوجب القانون التنظيمي رقم
 21.16يف اجتاه متكني الأحزاب ال�سيا�سية من �أن ت�ألف حتالفات مبنا�سبة االنتخابات .ويعترب املجل�س �أن
هذا التعديل يندرج يف �إطار تفعيل ال�سلطات العمومية اللتزاماتها يف جمال النهو�ض بامل�شاركة االنتخابية،
مبوجب الف�صل  11من الد�ستور.
كما ي�شيد املجل�س بتعديل املادة ( 23الفقرة  )2من القانون التنظيمي رقم  20.16مبوجب القانون التنظيمي
رقم  ،27.11وهو التعديل الذي يكر�س تخ�صي�ص اجلزء الثاين من الالئحة الوطنية لل�شباب من اجلن�سني
الذين ال تزيد �سنهم على �أربعني �سنة يف تاريخ االقرتاع .ويعترب املجل�س �أن هذا التعديل ي�شكل مرحلة مهمة
على درب خلق االن�سجام يف الإطار الت�رشيعي اخلا�ص بتدابري التمييز الإيجابي الرامية �إىل تعزيز متثيلية الن�ساء
وال�شباب .ويرى املجل�س �أي�ضا �أن هذا التعديل ي ُع ِمل بطريقة من�سجمة مقت�ضيات ت�صدير الد�ستور وف�صوله
رقم  19و 30و .33كما يندرج يف �إطار توجيهات الدورة  134للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل
املت�ضمنة يف الوثيقة النهائية للنقا�ش العام حول مو�ضوع "ت�شبيب الدميقراطية� ،إعطاء الكلمة لل�شباب" .
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غري �أن املجل�س ي�سجل �أن ال�صيغة اجلديدة للمادة ( 23الفقرة الثانية) للقانون التنظيمي رقم  27.11مل تن�ص
على �أي �آلية �أخرى للتمييز الإيجابي مبا ميكن من حتقيق �أف�ضل متثيل للمر�شحني ال�شباب .وتربز حمدودية
هذا االختيار الذي ذهب �إليه امل�رشع على �ضوء قراءة توليفية للف�صلني  19و 30من الد�ستور وكذا املادة 4
(الفقرة  )1من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة كما علقت عليها اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘ�ﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ �ﺿﺪ اﻤﻟﺮ�أة يف تو�صيتها رقم  .25كما يذكر املجل�س �أن مفو�ض الأمم املتحدة ال�سامي حلقوق
الإن�سان اعترب بع�ض تدابري التمييز الإيجابي من قبيل التناوب يف القوائم االنتخابي كممار�سات ف�ضلى ت�سعى
لتعزيز التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء .
لقد تابع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان النقا�ش الذي �شهده الربملان حول حماية املعطيات ال�شخ�صية
يف �سياق الت�سجيل الإلكرتوين يف اللوائح االنتخابية  .لقد جرى هذا النقا�ش يف معر�ض مناق�شة م�رشوع
القانون رقم  02.16القا�ضي بتغيري وتتميم القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة .وقد هم
النقا�ش ق�ضايا قانونية هامة من قبيل الطبيعة الفردية والإرادية لقرار تقدمي طلب القيد يف اللوائح االنتخابية
ومبد�أ "الر�ضى الذي ال يرتك جماال لل�شك" للأ�شخا�ص يف حالة الت�سجيل الإلكرتوين اجلماعي ال�سيما عندما
يقوم به �شخ�ص معنوي (�أحزاب ،جمعيات .)...كما �أثريت م�س�ألة عدم مطابقة حاالت القيد الإلكرتوين
اجلماعية التي مت القيام بها خالل عملية املراجعة اال�ستثنائية للوائح االنتخابية ل�سنة  2015ملقت�ضيات املواد
( 2الفقرة  )2و 4و 5و 8و 9و 13و 52من القانون  09.08املتعلق بحماية الأ�شخا�ص الذاتيني جتاه معاجلة
املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي واملداولة عدد  2015-108للجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات
الطابع ال�شخ�صي  .وقد �أجاب قرار وزير الداخلية رقم  1910.16ال�صادر  5يوليوز  2016ب�ش�أن املوقع
الإلكرتوين املتعلق باللوائح االنتخابية العامة ب�شكل جزئي عن هذه االن�شغاالت من خالل تطبيق قاعدة
"ا�ستعمال عنوان �إلكرتوين واحد لكل طلب قيد".
ويف نف�س ال�سياق ،ي�شيد املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتكري�س النظام الليربايل لتعليق الإعالنات
االنتخابية من خالل القانون التنظيمي رقم  20.16واملر�سوم رقم  .2.16.669ولكون هذا النظام يرتكز
على حرية الإعالن وحتديد املناطق املمنوعة واخلا�ضعة للإعالن االنتخابي املرخ�ص ،ف�إن هذا االختيار
يندرج من منظور املجل�س يف �إطار �إعمال الف�صلني  11و  28من الد�ستور.
ويعترب املجل�س �أن حتديد �سقف امل�صاريف االنتخابية بالن�سبة للمرت�شحني واملرت�شحات اخلا�صة باحلملة
االنتخابية يف خم�سمائة �ألف درهم لكل مرت�شح �أو مرت�شحة يعترب تدبريا يرمي �إىل تعزيز �شفافية النفقات
االنتخابية ومراقبتها .كما �أن هذا التدبري يندرج� ،إذا ما نظر �إليه يف ارتباط مع ما �أقره املر�سوم رقم 2.16.667
من تنويع للأوجه القانونية ل�رصف النفقات االنتخابية ،يف �إطار �إعمال املادة ( 7الفقرة  )3من اتفاقية الأمم
املتحدة ملكافحة الف�ساد .
ويظل املجل�س من�شغال ب�إ�شكالية توقيت �إنتاج الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املنظمة لالنتخابات .وي�شري
يف هذا ال�صدد �إىل �أنه :
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مت ن�رش القانون رقم  02.16القا�ضي بتغيري وتتميم القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة
وعمليات اال�ستفتاء وا�ستعمال و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي العمومية خالل احلمالت االنتخابية
واال�ستفتائية ،باجلريدة الر�سمية بتاريخ  7يوليوز � 2016أي ثالثة �أ�شهر قبل موعد االقرتاع ؛
مت ن�رش القانون التنظيمي رقم  20.16القا�ضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س
النواب والقانون التنظيمي رقم  21.16القا�ضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق
بالأحزاب ال�سيا�سية يف اجلريدة الر�سمية بتاريخ  11غ�شت � ،2016أي  56يوما قبل موعد االقرتاع ؛
مت ن�رش املرا�سيم رقم  2.16.666و  2.16.667و 2.16.668و 2.16.669املتعلقة على التوايل بتحديد
م�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية والآجال وال�شكليات املتعلقة با�ستعمال هذه امل�ساهمة و�سقف
امل�صاريف االنتخابية والأماكن اخلا�صة بتعليق الإعالنات االنتخابية باجلريدة الر�سمية يف  11غ�شت 2016
�أي  56يوما قبل يوم االقرتاع .
و�إذ يحي املجل�س كل املجهودات املبذولة من �أجل حت�سني الإطار الت�رشيعي والتنظيمي لالنتخابات
الت�رشيعية ،يذكر ب�أن �أحد م�ستلزمات ا�ستقرار القانون االنتخابي تتمثل يف �أن العنا�رص الأ�سا�سية للقانون
االنتخابي وخا�صة النظام االنتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر "ال يجب �إدخال تعديالت ب�ش�أنها �سنة على
الأقل قبل االقرتاع".
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الإدارة االنتخابية و�سياق ما قبل االنتخابات

�سجل املجل�س بارتياح �أن حاالت ت�سخري و�سائل �أو �أدوات الإدارات �أو الهيئات العامة ال تتجاوز  0,9يف
املائة من جمموع احلاالت املر�صودة .وتدخل الو�سائل امل�ستعملة عموما �ضمن خانة احلاالت املر�صودة يف
اال�ستحقاقات االنتخابية ال�سابقة ،خا�صة و�سائل النقل ،الكرا�سي والزرابي اململوكة للجماعات الرتابية.
كما ال تتجاوز حاالت تدخل ممثلي ال�سلطات العمومية يف �سري احلملة االنتخابية ن�سبة  0,3يف املائة وينتمي
مرتكبوها يف الغالب لفئة �أعوان ال�سلطة وموظفي اجلماعات .كما الحظ املجل�س �أن ن�سبة حاالت القيام
بحمالت انتخابية يف الإدارات العمومية �أو امل�ؤ�س�سات التعليمية �أو م�ؤ�س�سات التكوين مل تتجاوز  0,2يف
املائة من جمموع احلاالت املر�صودة.
وي�شيد املجل�س ب�أخذ وزارة الداخلية لتو�صياته املتعلقة بتمكني الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ممار�سة حق
الت�صويت بعني االعتبار من خالل الدورية رقم  5702التي عممتها على م�صاحلها املعنية بتاريخ � 23شتنرب
 .2016وتذكر هذه الدورية �أ�سا�سا باملادة  77من القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س النواب،
كما �أهابت الدورية ،بوالة اجلهات وعمال العماالت والأقاليم وعماالت املقاطعات ،توفري ت�سهيالت
لذوي الإعاقة احلركية لولوج مكاتب الت�صويت بتخ�صي�ص �أماكن للت�صويت يف الأدوار ال�سفلية وو�ضع
�صناديق االقرتاع يف متناول الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الذين ي�ستعملون الكرا�سي املتحركة .وتندرج هذه
التدابري يف �إطار �إعمال مقت�ضيات الف�صلني  11و 34من الد�ستور واملواد  2و 9و 29من اتفاقية حقوق
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .غري �أن املجل�س يذكر ب�أن الإطار القانوين الوطني لالنتخابات يظل دون م�ستوى
حتقيق م�ستلزمات مبد�أ "الت�صميم العام" باملفهوم املحدد يف املادة  2من االتفاقية .ومن �أجل بيان حجم
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هذا التفاوت ،نذكر يف هذا امل�ضمار بتقرير مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان حول "العوامل
التي تعوق امل�شاركة ال�سيا�سية على قدم امل�ساواة بني اجلميع واخلطوات الالزم اتخاذها للتغلب على هذه
التحديات"� ،إذ ي�ؤكد التقرير على �رضورة "�أن تتخذ خطوات ل�ضمان �أن يراعى ت�صميم نظم الت�صويت
وت�شغيلها حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والأ�شخا�ص املحدودة حركتهم . "...
لقد �أخذ املجل�س علما الإح�صائيات التي تو�صل بها من لدن وزارتي العدل واحلريات والداخلية بخ�صو�ص
ال�شكايات التي وجهها خالل احلملة االنتخابية املر�شحون والأحزاب ال�سيا�سية للنيابة العامة واللجنة
احلكومية لتتبع االنتخابات  .ويالحظ املجل�س �أن عدد ال�شكايات املوجهة للجنة ( )113انخف�ض مقارنة
مع �سنة  .)490( 2011وميكن فهم وحتليل هذا االنخفا�ض ،الذي يعد م�ؤ�رشا عن التطبيع املتقدم للعمليات
االنتخابية ،على �ضوء مو�ضوع ال�شكايات والذي يعطي فكرة عن و�ضعية تطبيق الت�رشيع االنتخابي .يف
نف�س االجتاه ،ميكن حتليل ال�شكايات املوجهة للنيابة العامة ( ، )77والتي مت حفظ  66,23يف املائة منها،
من التوفر على نظرة �أكرث دقة حول التقا�ضي الإ�سرتاتيجي وحول طبيعة الو�سائل التي �ستدفع بها الأحزاب
خالل املنازعات االنتخابية.
تابع املجل�س عملية �إعداد الهيئة الناخبة الوطنية التي ارتفعت من  13,5مليون ناخب م�سجل باللوائح
االنتخابية �سنة � 2011إىل  15مليون و� 702ألف و 592ناخب بر�سم االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة .2016
وي�سجل املجل�س �أن ن�سبة الن�ساء امل�سجالت باللوائح االنتخابية ال زال ال يعك�س حقيقة الو�ضع الدميغرايف
بالبالد ،حيث ت�شكل الن�ساء  45يف املائة من جمموع الناخبني� .أما توزيع الهيئة الناخبة ح�سب و�سط ال�سكنى
( 55يف املائة ح�رضي و 45يف املائة قروي) فيطابق عموما التوزيع املجايل (قروي-ح�رضي) لل�ساكنة على
�أر�ض الواقع .كما �أن  30يف املائة من الناخبني تقل �أعمارهم عن � 35سنة .وتربز هذه الن�سبة �أولوية
الرهانات املرتبطة ب�إدماج ال�شباب يف خمتلف هيئات الدميقراطية التمثيلية والت�شاركية .ويعترب املجل�س �أن
عدد حاالت ال�شطب من الهيئة الناخبة (� 130ألف و )54التي قامت بها اللجان الإدارية يبقى عاديا مقارنة
مع عدد امل�سجلني .كما �أن عدد الطعون الق�ضائية �ضد قرارات اللجان الإدارية قليل جدا مقارنة مع حجم
الهيئة الناخبة الوطنية ( 132طعنا من �أ�صل  15مليون و� 702ألف و 592م�سجل �أي  0,0008يف املائة)،
وقد متت اال�ستجابة لـ  87من �أ�صل هذه الطعون الـ�( 132أي بن�سبة  65,9يف املائة) .وبغ�ض النظر عن هذه
امل�ؤ�رشات العددية ،يجب القيام بدرا�سة �أكرث عمقا حول �أ�سباب �ضعف اللجوء ل�سبل التظلم القانونية ،مقارنة
مع تنامي ت�سليط ال�ضوء ب�شكل كبري على ال�شكايات من لدن و�سائل الإعالم.
�سجل املجل�س جملة من العنا�رص الدالة التي ميزت هذا اال�ستحقاق االنتخابي :
الأثر البيداغوجي خلطاب جاللة امللك لـ 30يوليوز  2016الذي ذكر ،ب�شكل خا�ص ،ب�رضورة تقيد الإدارة
امل�رشفة على االنتخابات بواجب احلياد كما ذكر بدور امل�ؤ�س�سات الق�ضائية املخت�صة يف معاجلة التجاوزات
التي قد تقع يف امل�سل�سل االنتخابي ،كما ذكر ب�رضورة �إيالء الأهمية للنقا�ش حول الربامج االنتخابية واحرتام
مبادئ و�أخالقيات العمل ال�سيا�سي خالل احلملة االنتخابية؛
�أثر تدابري التمييز الإيجابي ،خا�صة التحفيزات املالية وفتح اجلزء الثاين من الالئحة الوطنية يف وجه ال�شباب
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من اجلن�سني ،على ولوج الن�ساء للرت�شيحات .ف�إذا كانت ن�سبة الن�ساء يف الرت�شيحات بر�سم اللوائح املحلية
�ضعيفة ( 10,06يف املائة) ،فمن املفرت�ض ن�أن�أتتةت �أن تخ�صي�ص اجلزء الثاين من الالئحة الوطنية لل�شباب
من اجلن�سني يف�رس ارتفاع ن�سبة الن�ساء يف اللوائح الوطنية التي بلغت  74,12يف املائة ،علما �أن ثلثي مقاعد
الالئحة الوطنية خم�ص�ص ح�رصيا للن�ساء .وي�سجل املجل�س �أن  58امر�أة تقدمن كوكيالت لوائح بر�سم
الدوائر املحلية .وال ميثل هذا الرقم �سوى  4,58يف املائة من جمموع لوائح الرت�شيح املقدمة بر�سم الدوائر
املحلية (� .)1358إن هذه امل�ؤ�رشات ال تربز حمدودية الإطار القانوين الوطني يف جمال تدابري التمييز الإيجابي
فح�سب ،ولكنها ت�سائل �أي�ضا �إ�سرتاتيجيات الرت�شيح املعتمدة من لدن الأحزاب ،املدعوة للمبادرة بتدابري
�أكرث �إرادية من �أجل تو�سيع ولوج الن�ساء لالنتدابات االنتخابية ،وذلك طبقا للتو�صية العامة رقم  25ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻤﻟﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘ�ﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ �ﺿﺪ اﻤﻟﺮ�أة واملتعلقة بالتدابري اخلا�صة امل�ؤقتة.
املجهود الرتافعي الذي قامت به العديد من اجلمعيات واالئتالفات من �أجل �إدراج بع�ض املوا�ضيع املرتبطة
بحقوق الإن�سان يف الربامج االنتخابية للأحزاب .وقد هم هذا الرتافع �أ�سا�سا الولوج الفعلي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة حلقوقهم االنتخابية ،ا�ستعمال اللغة الأمازيغية يف الدعامات التوا�صلية للحملة االنتخابية،
املنا�صفة يف املجال االنتخابي ،تفعيل تو�صيات هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة ،مناه�ضة ت�شغيل الأطفال يف
العمل املنزيل� ،أخذ حقوق ال�شباب بعني االعتبار يف ال�سيا�سات العمومية .ويعترب املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان �أن هذه الديناميات تعلن عن ميالد توجه جديد قام على "تعاقد حول الأهداف" بني املجتمع املدين
والأحزاب ال�سيا�سية .وهي دينامية يجب ت�شجيعها يف اال�ستحقاقات االنتخابية املقبلة.
م�شاركة الفاعلني ال�شباب املنتمني ملختلف الديناميات االجتماعية وال�سيا�سية يف خمتلف الأن�شطة املرتبطة
باالنتخابات (الرت�شيح ،املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،امل�ساعدة االنتخابية.)...
يف املقابل ،يود املجل�س �أن يعرب عن ان�شغاله �إزاء ثالث �أحداث �شهدتها الفرتة امل�شمولة مبالحظته :
الفتوى التي �أ�صدرها يوم � 26شتنرب  2016الواعظ الديني وع�ضو االحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني ،حممد
بولوز ،بجواز الأخذ برخ�صة التخلف عن �صالة اجلمعة يوم االقرتاع بعذر "اخلوف من التزوير والتالعب
بالنتائج" ومن �أجل "حرا�سة �إرادة املواطنني"؛
�إخفاء �صور ثالث ن�ساء مرت�شحات من الإعالنات االنتخابية حلزب �سيا�سي يف الدائرتني االنتخابيتني
املحليتني بالفقيه بن�صالح و�سال-املدينة؛
ال�شعارات املت�ضمنة للقذف وللعبارات التمييزية �إزاء بع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية واجلمعوية ،التي رفعها
م�شاركون يف امل�سرية املنظمة يف الدار البي�ضاء يف � 18شتنرب .2016
ويعترب املجل�س �أن الفتوى التي قدمها الواعظ الديني حممد بولوز تخلط بني عمل يدخل �ضمن ممار�سة
حق �سيا�سي (�أال وهو الت�صويت) وبني عمل يندرج �ضمن حرية ممار�سة ال�ش�ؤون الدينية التي ت�ضمن الدولة
حرية ممار�ستها مبوجب الف�صل  3من الد�ستور� .إن �ضمان م�صداقية االقرتاع وانتظامه و�شفافيته واجب يقع،
مبوجب القانون ،على عاتق الإدارة امل�رشفة على االنتخابات واملرت�شحني وممثليهم يف مكاتب الت�صويت
وكذا ق�ضاة املنازعات االنتخابات.
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�أما حجب �صور الن�ساء املرت�شحات ،فهو يعترب من منظور املجل�س عمل متييزي باملعنى امل�شار �إليها يف ت�صدير
الد�ستور ويف املادة  1من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
ويف ما يخ�ص العنف اللفظي يف التظاهرات العمومية ،وهي الظاهرة التي الحظها وتناولها املجل�س يف
تقاريره ال�سابقة ،ف�إن املجل�س يو�صي بتعزيز الرت�سانة القانونية املتعلقة مبناه�ضة التمييز.
يف الإطار نف�سه ،يرى املجل�س �أن الأ�شكال اجلديدة للتوا�صل االنتخابي عرب التكنولوجيات اجلديدة للإعالم
واالت�صال و�شبكات التوا�صل االجتماعي ،يقت�ضي �إطالق تفكري حول اجلوانب القانونية والأخالقية ب�ش�أن
ا�ستعمالها.

احلملة االنتخابية
من خالل املالحظة الأولية التي قام به املجل�س ،يظهر تراجع عام حلاالت العنف اجل�سدي .فمن �أ�صل 248
حالة عنف التي ر�صدها مالحظو املجل�س  15,32يف املائة (�أي  38حالة) تعد حاالت للعنف اجل�سدي،
فيما تدخل  210حالة �ضمن العنف اللفظي .جتدر الإ�شارة �إىل  82,25يف املائة من حاالت العنف ،ارتكبت
من لدن امل�ساعدين االنتخابيني �أو كانوا م�شاركني فيها .غري �أن الإح�صائيات تك�شف انت�شارا مقلقا للعنف
اللفظي ب�أ�شكاله املختلفة (القذف ،الو�شاية ،التعابري املت�ضمنة للتمييز على �أ�سا�س اجلن�س �أو اللون �أو االنتماء
االجتماعي �أو اجلهوي �أو الو�ضعية العائلية �أو املعتقد) .ويجدد املجل�س الإعراب عن ان�شغاله ،الذي عرب عنه
يف تقريره ال�سابق ،من انخراط بع�ض زعماء الأحزاب ال�سيا�سية يف ت�صعيد للعنف اللفظي ب�شكل يبعث على
القلق ال �سيما يف التجمعات االنتخابية.
ومكنت املالحظة التي قام بها املجل�س من الوقوف عند �أ�سباب التمييز ،الأكرث ا�ستعماال يف ال�شعارات ذات
الطبيعية التمييزية خالل التجمعات املواكب واجلوالت االنتخابية .فمن �أ�صل � 134شعارا ذو طبيعة متييزية،
 67كانت ب�سبب االنتماء اجلهوي 55 ،ب�سبب الأ�صل 14 ،ب�سبب املعتقدات 14 ،ب�سبب اجلن�س45 ،
لأ�سباب �أخرى (منها على اخل�صو�ص االنتماء احلزبي �أو القبلي ( 14حالة)).
تبقى حاالت تعليق الإعالنات االنتخابية يف الأماكن املمنوعة مبوجب املر�سوم  2.16.669ال�صادر بتاريخ
 10غ�شت  ،2016حمدودة عدديا ( 5,5يف املائة) .ويف الغالب متثلت الأماكن املحظورة التي ا�ستعملها
بع�ض املرت�شحني يف �أعمدة الت�شوير الطرقي ( 32حالة) ،الأ�شجار ( 31حالة) ،اللوحات الإ�شهارية (11
حالة)� ،أماكن العبادة ( 5حاالت) ،امل�آثر التاريخية والأ�سوار العتيقة ( 5حاالت) و�أ�سوار املقابر ( 4حاالت).
كما �أن بع�ض حاالت عدم تطبيق املقت�ضيات التنظيمية املتعلقة بحجم الإعالنات االنتخابية �أو املل�صقات
(احلجم الأق�صى " )"A0تبقى قليلة جدا ( 7,3يف املائة) ،كما ال تتجاوز ن�سبة حاالت جتاوز عدد الالفتات
امل�سموح بها لكل مرت�شح  5,4يف املائة .وعلى �ضوء هذه املعطيات ،يخل�ص املجل�س �إىل وجود تعود وتال�ؤم
تدريجي للفاعلني مع الإطار التنظيمي اجلديد للإعالنات االنتخابية.
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�سجل املج�س �أي�ضا ا�ستعمال اللغة الأمازيغية يف  85,4يف املائة من املل�صقات االنتخابية املالحظة .وجتدر
الإ�شارة �إىل �أن ثالث �أرباع املل�صقات االنتخابية املالحظة التي ت�ستعمل اللغة الأمازيغية ترتجم �أقل من 50
يف املائة من حمتواياتها �إىل اللغة الأمازيغية .ففي العديد من احلاالت ،تقت�رص الرتجمة على ا�سم احلزب �أو على
ال�شعار االنتخابي .فقط  15,4يف املائة من احلاالت املالحظة تتجاوز ا�سم احلزب و 8,7يف املائة فقط من
املل�صقات املالحظة م�ضامينها كلها بالأمازيغية� .إن ا�ستعمال اللغة الأمازيغية يف التوا�صل االنتخابي (ك�شكل
من �أ�شكال ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية) يجب من منظور املجل�س �أن ي�أخذ بعني االعتبار خالل مناق�شة م�رشوع
القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد تفعيل الطابع الر�سمي للأمازيغية ،طبقا للف�صل  5من الد�ستور.
متت معاينة حاالت حمدودة ملنع �أن�شطة فاعلني حزبيني �أو جمعويني دعوا �إىل مقاطعة االنتخابات .وجدير
بالذكر يف هذا ال�صدد مبوقف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الذي يو�صي بتطبيق قانون احلريات العامة
على الأن�شطة الرامية �إىل الدعوة �إىل عدم امل�شاركة يف االنتخابات.
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ي�شكل �إ�رشاك الأطفال يف احلمالت االنتخابية مبعث ان�شغال� ،إذ متت معاينته  1257مرة من لدن مالحظي
املجل�س .وتبعا لتحليل اجلزء املتعلق باال�ستبيان ذو ال�صلة بطرق ا�ستعمال الأطفال يف احلملة االنتخابية،
تبني �أن ه�ؤالء الأطفال يحتلون مكانة خا�صة يف "تق�سيم عمل" احلملة االنتخابية مبا فيه توزيع املن�شورات
وامل�ساعدة يف تثبيت املل�صقات وامل�شاركة يف اللجان التنظيمية للمهرجانات وامل�سريات االنتخابية .وقد
وقف املالحظون واملالحظات �أي�ضا على تورط الأطفال يف متزيق املل�صقات ( 285حالة) وبع�ضهم يف
حاالت العنف اللفظي .ويذكر املجل�س يف هذا ال�صدد بتو�صياته ال�سابقة ذات ال�صلة بحظر كافة �أ�شكال
ا�ستعمال الأطفال يف احلمالت االنتخابية .واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات.
متكن مالحظو املجل�س من معاينة  37حالة ال�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية من �أجل احل�صول على
�أ�صوات الناخبني .وهي ن�سبة حمدودة ( 0,8يف املائة) .وتهم  22حالة منها توزيع هبات نقدية و 15عبارة
عن هبات عينية .وبناء على املعطيات امل�ستقاة ف�إن تلك الهبات تكون عبارة عن وعود بالت�شغيل �أو �رشاء
الأدوية �أو توزيع �أكيا�س قمع و�شعري وق�سيمة �رشاء اللوازم الدرا�سية بالإ�ضافة �إىل مبالغ مالية ترتواح قيمتها
بني  300و 500درهم.
وجه املجل�س مرا�سلة ر�سمية لثالثني حزبا �سيا�سيا ي�شارك يف االنتخابات من �أجل موافاته برباجمها االنتخابية.
�إال �أنه تو�صل ب  15برناجما فقط .
ويربز حتليل برامج الأحزاب الـ 15امل�شار �إليها �أدناه �أن بعد حقوق الإن�سان يحتل مكانة متنامية الأهمية يف
الربامج االنتخابية .وت�ؤكد امل�ؤ�رشات النوعية التالية هذه اخلال�صة :
عناوين بع�ض املحاور حتيل على احلقوق واحلريات الأ�سا�سية �أو قيم الكرامة �أو مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني
وحقوق الفئات اله�شة ،مع تناول هذه الق�ضايا يف �سياق داليل متعلق بحماية حقوق الإن�سان والنهو�ض بها؛
بع�ض الربامج اعتمدت على تقارير بع�ض الهيئات الد�ستورية ،مع طرح بع�ضها لتو�صيات هيئة الإن�صاف
وامل�صاحلة؛

مالحظة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب لـ � 7أكتوبر

2016

طرح ق�ضايا املنا�صفة وامل�ساواة بني اجلن�سني واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية وحماية البيئة والهجرة.
غري �أن املجل�س ي�سجل �إن طرح هذه الق�ضايا كان غالبا طرحا ذو طبيعة عامة .كما �أن املطالب امل�رشوعة
للولوج للحقوق مل تقدم ا�ستنادا على املرجعية الوطنية والدولية ذات ال�صلة .فعلى �سبيل املثال ،غالبا ما يتم
التطرق لق�ضايا ال�صحة والرتبية والت�شغيل �أ�سا�سا من زاوية ال�سيا�سات العمومية ،دون التذكري بالأ�س�س التي
ت�شكل مرجعية هذه ال�سيا�سات بناء على مقاربة مرتكزة على حقوق الإن�سان.
�شهدت احلملة االنتخابية تطور بع�ض �أنواع �أن�شطة التوا�صل االنتخابي "الكال�سيكية" .فح�سب املعطيات
التي مت التو�صل بها من لدن وزارة الداخلية فقد مت تنظيم � 12ألف و" 816مبادرة توا�صلية" (من قبيل
اجلوالت ،واملواكب ،والتوا�صل املبا�رش مع ال�سكان ،واملهرجانات .)...وقد �شهدت هذه املبادرات
م�شاركة مليون م�شارك .وعلى �سبيل املقارنة� ،شهدت حملة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011تنظيم
 5600مبادرة �شارك فيها � 351ألف م�شارك .ويذكر املجل�س �أن هذه الأن�شطة تطرح حتدي �ضمان �سالمة
الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون فيها .ويف هذا ال�صدد ،يذكر املجل�س بتو�صياته التي ت�ضمنتها مذكرة حول احلق
يف االحتجاج ،خا�صة تلك املتعلقة بالو�ساطة.

االقرتاع
الحظ املجل�س ب�أن عملية االقرتاع قد مرت عموما يف ظروف عادية ،با�ستثناء بع�ض احلاالت املعزولة جدا
من �أعمال الت�شوي�ش على عمليات الت�صويت وا�ستمرار القيام باحلملة االنتخابية يف ف�ضاء مكتب الت�صويت.
وقد مت احرتام توقيت افتتاح مكاتب الت�صويت يف  99يف املائة من املكاتب التي جرت مالحظتها ،و�سجل
الت�أخري يف احلاالت القليلة التي متت معاينتها ما بني  08:01و.08:15
من جهة �أخرى� ،سجل املجل�س التفعيل املحدود مل�ضامني الدورية رقم � 23شتنرب  2016املتعلقة بالولوجيات
لفائدة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة .فرغم �أن غالبية املكاتب الت�صويت التي متت مالحظتها توجد يف الطابق
ال�سفلي ،ف�إن املعاجلة الأولية ال�ستمارات املالحظة �أبرزت �أن  32يف املائة فقط من مراكز الت�صويت تتوفر
على الولوجيات.
وعاين املالحظون وجود معدل �ضعيف لعدد الن�ساء رئي�سات مكاتب الت�صويت ( 3يف املائة) .وتربز هذه
الن�سبة م�س�ألة �رضورة تعزيز الريادة الن�سائية داخل الإدارة امل�رشفة على الإنتخابات.
ك�شف مالحظو املجل�س يف  20,7يف املائة من اال�ستمارات املعبئة �أن الناخبني وجدوا �صعوبة يف ا�ستعمال
ورقة الت�صويت .وتهم هذه ال�صعوبة اخللط بني رموز الأحزاب وفهم مبد أ� الالئحة املحلية والوطنية وطريقة
الت�صويت وو�ضع العالمة على ورقة الت�صويت وطريقة فتح وطي الورقة.
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ت�ؤكد الإح�صائيات الأولية حول ا�ستعمال الت�صويت بالوكالة بالن�سبة للمغاربة املقيمني باخلارج االجتاه الذي
متت مالحظته خالل االنتخابات الت�رشيعية الأخرية .ذلك �أن مالحظي املجل�س مل يعاينوا اللجوء �إىل هذه
الو�سيلة يف الت�صويت �إال يف خم�س مرات.
وتبقى حاالت الت�صويت بناء على قرار ق�ضائي جد �ضعيفة ( 5حاالت) .ويعزى هذا الأمر ل�ضعف عدد
الطعون يف قرارات اللجان الإدارية.
�سجل املجل�س التطور املهم للمالحظة املحايدة وامل�ستقلة لالنتخابات .مقارنة مع االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة
 ،2011مر عدد املالحظني الدوليني املعتمدين واملدعويني من � 301إىل  316مالحظا� .أما عدد املالحظني
الوطنيني ،فقد ارتفع بـ 24.8يف املائة� ،إذ مر من � 3498سنة � 2011إىل � 4366سنة .2016
ي�شار �أي�ضا �إىل دخول هيئة املالحظني الوطنيني قد مت �إغنا�ؤها بفاعلني جدد من خالل ان�ضمام �شبكات
جميعات الدفاع عن حقوق املر�أة و�شبكات جمعيات ال�شباب وكذا املنظمات غري احلكومية ذات التجدر
الرتابي �إىل علمية مالحظة االنتخابات.
16

بالنظر لهذه العنا�رص ،عرفت املالحظة االنتخابية باملغرب تطورا على م�ستوى اجلودة واال�ستدامة والتنوع.
لقد تطورت املالحظة االنتخابية على م�ستوى اجلودة بالنظر لتكون خربة وطنية متينة يف املجال .ويالحظ
نف�س التطور الإيجابي يف ما يت�صل باملقاربات واملنهجيات والو�سائل املعتمدة يف املالحظة (املالحظة
القارة ،املالحظة بالعينة الع�شوائية التمثيلية .)...كما يقوم املالحظون الوطنيون اليوم مبهام املالحظة العامة
واملو�ضوعاتية (بعد النوع االجتماعي ،حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،احلقوق ال�سيا�سية لل�شباب ،تتبع
التغطية الإعالمية ،حتليل الربامج االنتخابية )...كما ي�ضطلعون مبهام املالحظة االنتخابية ذات البعد الوطني
�أو الرتابي .وتكمن �إحدى �أبرز نقاط قوة جماعة املالحظني يف تطورها امل�ستمر وقدرتها على االنفتاح على
�إ�شكاليات جديد من قبيل مالحظة متويل احلمالت االنتخابية.
وحققت املالحظة االنتخابية �أي�ضا مك�سب اال�ستدامة واالنتظام .فقد �أ�ضحت مالحظة اال�ستحقاقات
االنتخابية موعدا ال حميد عنه بالن�سبة للمالحظني الدوليني .ويكفي التذكري يف هذا ال�صدد ،على �سبيل
املثال ،مبهام املالحظة والتقييم التي يقوم بها املعهد الوطني الدميقراطي منذ �سنة  2007ومفو�ضية االحتاد
الأوروبي وامل�ؤ�س�سة الدولية للنظم االنتخابية وفريق البحث الذي ي�رشف عليه املخت�ص يف علم ال�سيا�سة
الربوفي�سور برينابي لوبيز باجلامعة امل�ستقلة مبدريد .وقد �شكلت التو�صيات ال�صادرة عن مهام املالحظة
الدولية هذه قيمة م�ضافة هامة �أغنت م�سل�سل �إ�صالح الت�رشيع االنتخابي باملغرب .على امل�ستوى الوطني،
يكفي التذكري ،على �سبيل املثال ال احل�رص �أي�ضا ،باالنخراط امل�ستمر للهيئات الوطنية الن�شيطة والفاعلة �ضمن
جماعة املالحظني الوطنيني.
و�أخريا ،تطورت املالحظة على م�ستوى التنوع .هذا التنوع ال يهم فقط املقاربات واملنهجيات و"زوايا
معاجلة" امل�سل�سل االنتخابي ،بل ي�شمل القدرة على التو�سيع امل�ستمر لهيئة املالحظني الوطنيني والدوليني

مالحظة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب لـ � 7أكتوبر

2016

املهتمني باال�ستحقاقات االنتخابية باملغرب .ويف هذا ال�صدد ميكن الإ�شارة �إىل م�ؤ�رشين �أ�سا�سيني :
م�شاركة  11م�ؤ�س�سة وطنية حلقوق الإن�سان يف مالحظة انتخابات  ،2016وهو ما يف�رس االهتمام الذي يتم
�إيال�ؤه لتجربة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف جمال مالحظة االنتخابات؛
م�شاركة التحالف من �أجل النهو�ض بحقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة للمرة الثالثة على التوايل يف عملية
املالحظة.
يرى املجل�س �أنه ،يف الوقت الراهن ،يربز حتديني ي�ستلزمان تفكريا عميقا من لدن اجل�سم الوطني للمالحظني
املحايدين وامل�ستقلني لالنتخابات .ويهم التحدي الأول حتقيق االعرتاف بالتجربة الوطنية يف جمال مالحظة
االنتخابات وتثمينها والتعريف بها .وقد �أطلق املجل�س مبادرة يف هذا ال�صدد (ب�رشاكة من امل�ؤ�س�سة الدولية
للنظم االنتخابية واالحتاد الأوروبي وال�شبكة العربية للم�ؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإن�سان) مكنت بع�ض
املالحظني الوطنني من القيام مبهام ملالحظة االنتخابات على امل�ستوى الدويل.
�أما ثاين التحديات ،فيهم التعزيز امل�ستمر لقدرات املالحظني الوطنيني من �أجل احلفاظ على "كتلة حرجة"
م�ستمرة ومتجددة من املالحظني بغ�ض النظر عن اال�ستحقاقات االنتخابية .وي�شكل الدورات التكوينيات
التي بات يقدمها املعهد الوطني للتكوين يف جمال حقوق الإن�سان الذي �أحدثه املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان مبعية �رشكائه� ،أحد الأوجه العملية لرفع هذا التحدي.

اخلال�صات :
يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان� ،أن االنتخابات الت�رشيعية املنظمة يوم � 7أكتوبر  2016قد جرت يف
جو منح ال�ضمانات الأ�سا�سية للحرية والنزاهة وال�شفافية واحلياد ،و�أن اخلروقات التي متت مالحظتها لي�ست
متواترة من الناحية الإح�صائية وال مت�س جوهريا ب�سالمة ونزاهة االقرتاع.
�إن مرور االقرتاع يف الظروف امل�شار �إليها �أعاله ،ي�ؤ�رش �أي�ضا على التطبيع املتزايد للعمليات االنتخابية منذ
�سنة  ،2002وهو م�سار تتم تتوجيه بتكري�س مبادئ القانون الد�ستوري لالنتخابات ،ال�سيما يف الف�صلني
 11و 19من القانون الأ�سمى.
يعترب املجل�س �أن ن�سبة امل�شاركة يف اقرتاع يوم � 7أكتوبر  43( 2016باملائة) ،وهي ن�سبة منخف�ضة قليال
مقارنة مع ن�سبة امل�شاركة امل�سجلة يف االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  45,5( 2011يف املائة) ،ت�سائل الفاعلني
ال�سيا�سيني واملجتمع املدين وم�ؤ�س�سات الو�ساطة وال�سلطات العمومية التي يجب ،يف ر�أي املجل�س� ،أن
تعمق التفكري وت�ضاعف املبادرات من �أجل النهو�ض مب�شاركة املواطنني واملواطنات وذلك طبقا للف�صل 11
من الد�ستور .كما يرى املجل�س �أن هذا التفكري يجب �أن يهم تعزيز �آليات الو�ساطة االجتماعية وال�سيا�سية
على ال�صعيدين الوطني والرتابي.
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التو�صيات
يذكر املجل�س بتو�صيات املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان املقدمة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة
االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007واالنتخابات اجلماعية ل�سنة  2009؛ بتو�صيات املجل�س الوطني املقدمة
يف تقرير مالحظة اال�ستفتاء على د�ستور فاحت يوليوز واالنتخابات الت�رشيعية بتاريخ  25نونرب 2011؛و
مذكرة املجل�س املعنونة بـ"  45تو�صية من �أجل انتخابات �أكرث �إدماجا و�أكرث قربا من املواطنني"؛ وتو�صيات
تقريره عن مالحظة االنتخابات اجلماعية واجلهوية لـ� 4شتنرب  ،2015راهنية كل تو�صياته التو�صيات ذات
ال�صلة الوثيقة ببع�ض اجلوانب للت�رشيع والتنظيم االنتخابيني والتي مل تكن مو�ضع مراجعة وخا�صة تلك
املتعلقة بالولوجية العامة للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة وتو�سيع الهي�أة الناخبة الوطنية و�إ�صالح الإطار القانوين
للمالحظة املحايدة وامل�ستقلة لالنتخابات وكذا بالن�سبة لتدابري النهو�ض بالتمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب.
يو�صي ب�شكل خا�ص مبا يلي :
18

بالن�سبة للربملان واحلكومة:
اال�ستجابة ل�رضورة ا�ستقرار القانون االنتخابي وذلك بامل�صادقة على القوانني املتعلقة بالعنا�رص الأ�سا�سية
للقانون االنتخابي ،خا�صة النظام االنتخابي بحد ذاته � 6أ�شهر على الأقل قبل اال�ستحقاق االنتخابي املعني؛
مراجعة القانون التنظيمي  27.11املتعلق مبجل�س النواب من خالل الن�ص على �آلية للتمييز الإيجابي على
م�ستوى لوائح الدوائر املحلية مع �إر�ساء مبد أ� التناوب يف القوائم االنتخابية على م�ستوى اجلزء الثاين من
الالئحة املخ�ص�صة لل�شباب.
التن�صي�ص على حلول بديلة لت�صويت املغاربة املقيمية باخلارج (الت�صويت االلكرتوين ،الت�صويت باملرا�سلة)؛
اعتبار الأعمال التالية خمالفات انتخابية قائمة الذات :ا�ستعمال الأطفال يف احلملة االنتخابية وكذا ا�ستعمال
�ألفاظ ذات م�ضامني متييزية ب�سبب اجلن�س �أو اللون �أو املعتقد �أو الثقافة �أو االنتماء االجتماعي �أو اجلهوي �أو
اللغة �أو الإعاقة �أو �أي و�ضع �شخ�صي كيفما كان؛
موا�صلة م�سل�سل �ضبط االقت�صاد االنتخابي بادراج مقت�ضيات قانونية تلزم وكيل الالئحة باجلماعات
اخلا�ضعة لنظام االقرتاع الالئحي وباجلماعات الرتابية الأخرى بفتح ح�ساب بنكي وحيد خا�ص مب�صاريف
احلملة االنتخابية وتعيني وكيل مايل مكلف بتدبري ميزانية احلملة االنتخابية؛
�إخ�ضاع م�ساعدي وم�ساعدات احلملة االنتخابية ،للعقود املحددة املدة مبقت�ضى القانون
تقوية حماية املعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي يف �إطار العمليات االنتخابية وذلك ب�إعمال التوجيهات
املت�ضمنة يف املداولة رقم  108-2015بتاريخ  14يوليوز  2015للجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات
ذات الطابع ال�شخ�صي ،املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات الطبيعة ال�شخ�صية امل�ستعملة من قبل الأحزاب
ال�سيا�سية واحتاداتها �أو حتالفاتها والتنظيمات املهنية والنقابية واملنتخبني واملر�شحني لوظائف انتخابية وذلك
لأغرا�ض التوا�صل ال�سيا�سي
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تعديل القانون  30.11املحدد ل�رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات من خالل :
تو�سيع قاعدة تطبيق القانون  30.11لي�شمل العمليات اال�ستفتائية؛
�إدراح املنظمات الدولية احلكومية �ضمن الهيئات امل�ؤهلة للقيام مبهام املالحظة املحايدة وامل�ستقلة لالنتخابات
واال�ستفتاءات؛
الن�ص على �أن �أن تكون ملمثلي ال�سلطات احلكومية املكلفة بالعدل والداخلية وال�ش�ؤون اخلارجية واالت�صال
داخل اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات �صفة ا�ست�شارية
تخويل احلق يف الطعن لدى املحكمة الإدارية بالرباط لأي هيئة مت رف�ض طلب االعتماد الذي تقدمت به
متكني �أي مالحظ �سحبت منه بطاقة االعتماد من الطعن يف هذا القرار لدى املحكمة الإدارية التي يقع حتت
نفوذها الرتابي
�سن حق املالحظني يف ت�أمني يغطي �أخطار التي قد يواجهونها مبنا�سبة قيامهم مبهامهم
الن�ص على و�ضع خا�ص للمرتجمني املرافقني للمالحظني الدوليني؛
م�أ�س�سة مبد�أ ال�سماح بتغيب املالحظني العاملني يف الوظيفة العمومية مبنا�سبة قيامهم مبهام املالحظة ،كما
ن�ص على ذلك املن�شور رئي�س احلكومة ال�صادر يف � 5أكتوبر 2016

بالن�سبة للحكومة ب:
تهيئة مكاتب م�ؤقتة داخل امل�ؤ�س�سات ال�سجنية لت�سجيل املعتقلني الذين ال يوجدون يف و�ضعية فقدان الأهلية
االنتخابية؛
تقدمي امل�ساعدة وو�سائل ات�صال مالئمة ومي�رسة يف �إطار التدابري التي�سريية لت�سجيل الأ�شخا�ص يف و�ضعية
�إعاقة وكذا حتديد �آجال خا�صة لت�سهيل ت�سجيل الناخبني امل�ستقرين باملناطق اجلبلية �أو �صعبة الولوج؛
بعث ال�سلطة احلكومية املكلفة بالداخلية ،مبنا�سبة كل عملية انتخابية ،لدورية لكافة ممثلي الإدارة الرتابية،
تذكر ب�أحكام الظهري رقم  1-58-377امل�ؤرخ ب  15نونرب ( 1958املتعلق بالتجمعات العمومية) ،و
تطبيقه بخ�صو�ص التظاهرات الداعية �إىل عدم امل�شاركة يف االنتخابات
�ضمان و�سائل الإعالمي ال�سمعي الب�رصي العمومية للرتجمة كل امل�ضامني االنتخابية �إىل لغة الإ�شارة
موا�صلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف
حت�سني مقروئية و�إمكانية تتبع �أوراق الت�صويت (رقم ت�سل�سلي ،نظام قراءة �أوراق الت�صويت بالن�سبة
للمكفوفني �أو �ضعاف الب�رص)
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