مالحظة االنتخابات الت�رشيعية
ليوم  25نونرب 2011

التقرير اخلتامي

من�شورات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
�سل�سلة "التقارير املو�ضوعاتية"

من�شورات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
�ساحة ال�شهداء� ,ص.ب 10.040 ،1341 .الرباط-املغرب
الهاتف+ 212 )0( 537 722 207 / 722 218 :
الفاك�س+ 212 )0( 537 726 856 :
املوقع الإلكرتوينwww.cndh.org.ma :
الربيد الإلكرتوينcndh@cndh.org.ma :

االيداع القانوين2013M0 0474 :
ردمك978 - 9954 - 606 - 03-2 :

2013

مطبعة املعارف اجلديدة  -الرباط

الفهر�س
تقدمي ..........................................................................

7

مقدمة .....................................................................

9

املحور الأول  :تدبري عملية اعتماد املالحظني13 .................................
الباب الأول  :االعتماد15 ......................................................
.1العمليات الإعدادية للإعتماد15 .................................................
 .2تلقي الرت�شيحات والبت فيها 17 ................................................
� .3أهلية الهيئة طالبة االعتماد17 ...................................................
 .4تقييم �أن�شطة اجلهة طالبة االعتماد17 ...........................................
 .5تقييم ال�رشوط الواجب توفرها يف املالحظني املقرتحني 18 ..........................
 .6امل�صادقة على طلبات االعتماد19 .............................................
 .7معاجلة �أهم الإ�شكاليات القانونية املتعلقة بعمل اللجنة 22 .........................
الباب الثاين  :التكوين23 .......................................................
� .1أهداف التكوين23 ............................................................
 .2املعايري الديداكتيكية املعتمدة يف بناء عر�ض التكوين 24 ............................
 .3حتديد الفئات امل�ستهدفة25 ..................................................

 .4مدة التكوين وم�ضامينه ................................................

26

 .5برامج التكوين اخلا�صة باملالحظات واملالحظني الدوليني28 .....................
املحور الثاين  :تدبري املالحظة املبا�رشة للمجل�س 31 ..........................

الباب الأول  :الإعداد املادي والأدبي

33 ...............................

3

 .1اخليارات املنهجية 33 ..........................................................
 .1.1منهجية حتليل الإطار القانوين33 ............................................
 .2.1منهجية املالحظة والتتبع امليداين لالنتخابات 34 ...........................
 .2املوارد الب�رشية 36 .............................................................

 .1.2ت�شكيل خلية مركزية ..................................................

37

 .2.2اختيار املن�سقني .......................................................

37

 .3.2اختيار املالحظني 38 ......................................................
 .3النظام املعلوماتي ملالحظة االنتخابات الت�رشيعية39 .........................2011
 .1.3املبادئ الأ�سا�سية لتطوير النظام املعلوماتي للمالحظة39 ........................
� .2.3أهداف النظام املعلوماتي للمالحظة40 .......................................
 .3.3الوظائف واملهام املنوطة بالنظام املعلوماتي41 .................................
الباب الثاين  :ح�صيلة مالحظة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان42 ..............
الف�صل الأول  :حتليل الإطار الد�ستوري والقانوين 42 ...........................
.1حتليل القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س النواب44 .......................
.2حتليل القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية 49 ...................

.3حتليل القانون رقم  30.11القا�ضي بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات 51 ........................................................
 .4حتليل املرا�سيم55 ...............................................................
.5اخلال�صات امل�ستنتجة من حتليل الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالرت�شيح يف اللوائح االنتخابية62 ..
 .6اقرتاح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول �رشوط �إقامة مكاتب الت�صويت64 .........
.7حتليل القرار 46.11للمجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي66 ................

4

الف�صل الثاين  :حتليل نتائج املالحظة امليدانية69 ...............................
 .1حتليل النتائج اخلا�صة باحلملة االنتخابية69 .......................................

.1.1مدى قيام ال�سلطات املحلية بتعيني �أماكن خا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية....

70

.2.1حاالت تعليق الإعالنات يف �أماكن عمومية غري مرخ�ص فيها بالتعليق ورد
فعل ال�سلطات العمومية71 ................................................

.3.1احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة الوطنية من طرف اللوائح املحلية يف الأماكن العمومية 73

 .4.1حاالت نزع املل�صقات75 ..................................................

.5.1ا�ستعمال املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة املر�شحني  /املر�شحات،
بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية76 ....................................
 .6.1حياد ال�سلطة خالل احلملة االنتخابية 80 ....................................

 .7.1حماولة ا�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية ................................

.8.1ا�ستعمال العنف املادي �أو اللفظي بني الأطراف امل�شاركة يف االنتخابات .....

81
84

.9.1ا�ستعمال العنف جتاه الأحزاب �أو الآراء �أو التيارات الداعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت 86
.10.1ا�ستعمال �شعارات ذات طابع عن�رصي ،متييزي �ضد املر�شحني  /املر�شحات89 ...
 .11.1ا�ستعمال العنف جتاه الن�ساء املر�شحات91 ...................................
 .12.1ا�ستح�ضار ق�ضايا الن�ساء يف احلملة االنتخابية92 .............................

 .13.1ح�ضور وم�شاركة الن�ساء يف التجمعات94 ...................................
 .14.1ا�ستعمال الأماكن العمومية95 .............................................

 .2حتليل نتائج املالحظة اخلا�صة بيوم االقرتاع97 ....................................
 .1.2طبيعةو موقع مكاتب الت�صويت97 ..........................................

 .2.2جتهيزات مكاتب الت�صويت98 ...............................................

 .3.2الولوجيات100 .............................................................
 .4.2م�شاركة املر�أة يف تدبري عملية االقرتاع101 .....................................
 .5.2حميط مكتب الت�صويت102 ...................................................

5

 .6.2افتتاح و�إغالق مكاتب الت�صويت104 .........................................
 .7.2احرتام الإجراءات امل�سطرية للت�صويت105 .....................................
 .8.2ا�ستعمال م�سطرة ت�صويت املغاربة املقيمني خارج تراب اململكة106 .................
 .9.2تعامل الناخبني والناخبات مع ورقة الت�صويت الفريدة107 ......................

 .10.2عمليات الفرز و�إعالن النتائج107 ............................................
� .11.2أداء املالحظة110 ...........................................................
 .12.2حول ن�سبة امل�شاركة 110 ....................................................
 .13.2حول حمددات االمتناع عن الت�صويت111 ....................................
 .14.2درجة التقبل العام لنتائج العملية االنتخابية 111 ...............................
التو�صيات113 ........................................................................
املالحق 121 ..........................................................................
امللحق رقم  :1مطبوع طلب االعتماد اخلا�ص بامل�ؤ�س�سات الوطنية123 ..................
امللحق رقم  :2مطبوع طلب االعتماد اخلا�ص باجلمعيات الوطنية 125 ..................
امللحق رقم  :3مطبوع طلب االعتماد اخلا�ص باملنظمات غري احلكومية الأجنبية127 .....

امللحق رقم  :4املخطط املنطقي املت�ضمن لكيفيات معاجلة الرت�شيحات129 ..............
امللحق رقم  :5النظام الداخلي للجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات130 .........
امللحق رقم  :6امليثاق اخلا�ص مبالحظة العمليات االنتخابية133 .........................

امللحق رقم � :7إعالن تلقي الرت�شيحات136 ........................................
امللحق رقم � :8سلم تقييم �أن�شطة املنظمات غري احلكومية الوطنية137 ..................

امللحق رقم � :9سلم تقييم �أن�شطة املنظمات غري احلكومية 138 ..........................
امللحق رقم  :10ا�ستمارة احلملة االنتخابية139 ......................................
امللحق رقم  :11ا�ستمارة يوم االقرتاع146 ...........................................
امللحق رقم  :12عنا�رص التقرير النهائي للمن�سق اجلهوي156 ..........................

6

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

تقدمي
تتويجا ملالحظته النتخابات  25نونرب  ،2011ي�سعدنا يف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
�أن نتقا�سم مع جمموع املتدخلني واملهتمني بامل�سل�سل الدميقراطي باملغرب النتائج النهائية لعملية
املالحظة والتو�صيات املرافقة لها ،مبا ي�ساعد يف فهم جمريات العملية االنتخابية وي�سهم يف تعزيز
عنا�رص القوة فيها يف �أفق حت�سينها وتطويرها م�ستقبال.
فقد انخرط املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف عملية مالحظة االنتخابات الت�رشيعية لـ
 25نونرب  2011مبجموع الدوائر االنتخابية املحلية باململكة وذلك بناء على الفقرة الأخرية من
املادة  25من الظهري رقم  1.11.19ال�صادر يف فاحت مار�س  2011املتعلق ب�إحداث املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان ،وبال�ضبط الفقرة الأخرية من املادة  ،25التي تن�ص على م�ساهمة املجل�س يف
تعزيز البناء الدميقراطي من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل
والآليات املنا�سبة لذلك ،مبا يف ذلك مالحظة العمليات االنتخابية.
وقد مت تنظيم انتخابات جمل�س النواب ليوم  25نونرب  2011يف �إطار �سياق وطني متيز بحراك
اجتماعى و�إ�صدار د�ستور جديد �شكل �إطارا معياريا �أ�سمى ،حدد عددا من املبادئ التي مكنت
من انبثاق «قانون د�ستوري لالنتخابات» .وت�ؤكد ال�صيغة اجلديدة للد�ستور على �سمو االتفاقيات
الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،فور ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية ،كما كان ملقت�ضيات
الف�صول  ،30 ،19 ،17 ،11و � 33أثر �إيجابي يف حتديث الرت�سانة القانونية املنظمة لالنتخابات
الت�رشيعية ،خا�صة فيما يتعلق مب�أ�س�سة املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،وتقوية الأ�س�س
املعيارية املنظمة لالقت�صاد االنتخابي ،وحتديد مبادئ التقطيع االنتخابي ،وتو�سيع الولوج
املن�صف للأحزاب ال�سيا�سية لو�سائل الإعالم العمومية وكذا م�أ�س�سة تدابري التمييز الإيجابي للرفع
من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب.
ولإجناح عملية املالحظة ،عب�أ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  242مالحظا ومالحظة غطوا
 748جماعة ح�رضية وقروية و 948مكتبا فرعيا للت�صويت و152مكتبا مركزيا.
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وقد اعتمد املجل�س منهجية حترتم املعايري الدولية يف جمال املالحظة امل�ستقلة لالنتخابات
ترتكز على عينة خمتارة بطريقة علمية ومالحظني م�ؤهلني مما مكن من اجناز مالحظة االنتخابات
بكيفية هادفة والتو�صل �إىل نتائج ذات م�صداقية .وقد ركزت مالحظة املجل�س النتخابات 25
نونرب بالأ�سا�س على تتبع ولوج املواطنني حلقوقهم املتعلقة بالت�سجيل والت�صويت والرت�شيح
و�ضمان حرية التعبري و�رشوط النزاهة واحلياد.
و�إ�ضافة �إىل قيامه مبالحظة االنتخابات تر�أ�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وفقا للقانون
 30.11اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي ومالحظات االنتخابات التي �سهرت على تلقي ودرا�سة
وامل�صادقة على طلبات اعتماد املالحظني وتكوينهم وتي�سري عملهم.
ومن خالل جتربة اال�ستحقاقات الت�رشيعية لــ  25نونرب  2011ف�إننا يف املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان ن�سجل التقدم امللمو�س وطنيا يف جمال مالحظة االنتخابات �سواء من خالل م�أ�س�ستها
وت�أطريها بقانون منظم وانفتاحها على املالحظة الدولية �أو تطورها من مالحظة مركزة جماليا
وزمنيا ومو�ضوعاتيا �إىل مالحظة تغطي جمموع الرتاب الوطني وجممل مراحل العملية االنتخابية
وخمتلف اجلوانب الإجرائية وامل�سطرية والقانونية املتعلقة بها.
و�أ�ستغل هذه املنا�سبة لأتقدم ب�شكري اخلال�ص �إىل اللجنة اخلا�صة العتماد املالحظني
واملالحظات ولكل الإدارات التي �ساهمت يف تي�سري عمل املجل�س وكذا �إىل �رشكائه املحليني
والدوليني واىل مالحظاته ومالحظيه الذين تعبئوا لإجناح هذه العملية.
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�إدري�س اليزمي
رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

مقدمة
جرت انتخابات جمل�س النواب ليوم  25نونرب  2011يف �سياقات �إقليمية ووطنية خا�صة،
جعلتها تت�سم بخ�صائ�ص متيزها عن اال�ستحقاقات االنتخابية ال�سابقة خا�صة انتخابات جمل�س
النواب ل�سنة .2007
فعلى امل�ستوى الإقليمي ات�سمت �سنة  2011بحراك اجتماعي و�سيا�سي قوي اتخذ ت�سميات
خمتلفة ،ابرزها «الربيع العربي» �أو «الربيع الدميقراطي»� ،أدى عرب مطالبات �أكرث �أو �أقل �سلمية
�إىل تد�شني م�سار لتغيري الأنظمة ال�سيا�سية يف تون�س وليبيا وم�رص واليمن ،كما �أدى �إىل تقوي
املطالبات ب�إ�صالحات �سيا�سية وم�ؤ�س�ساتية يف دول مثل الأردن و�سوريا.
وبغ�ض النظر عن اختالف امل�سارات وعن نوعية الفاعلني ال�سيا�سيني وا�سرتاتيجياتهم يف هذه
البلدان ،ف�إن لهذه ال�سياقات خ�صائ�ص م�شرتكة .فمن جهة �أوىل �أ�رشت هذه احلراكات على
الرتابط القوي بني الطلب على الولوج �إىل احلقوق املدنية وال�سيا�سية وبني الولوج �إىل احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .ومن جهة ثانية ،ترتب عن التغيري �إطالق م�سارات ت�أ�سي�سية
لو�ضع د�ساتري لالنتقال �إىل الدميقراطية ،وكذا �إجراء انتخابات وفق قواعد معيارية جديدة ،ت�شكل
قطيعة ،بدرجات متفاوتة ،مع التدبري ال�سابق لل�ش�أن ال�سيا�سي وهو ما �أكدته التجربة التون�سية.
�أما يف املغرب ،الذي عرف انطالق م�سار االنتقال الدميقراطي منذ �سنة  ،1999فقد بد أ� منذ
�سنة  2002يف تدبري اال�ستحقاقات االنتخابية بقواعد معيارية ت�ضمن �رشوط التناف�س املتكافئ بني
خمتلف املرت�شحني ،كما تراكمت ،مع تقدم امل�سار االنتقايل ،قواعد جديدة خا�صة يف جماالت
التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء و�ضمانات الولوج املتكافئ �إىل و�سائل
الإعالم العمومية ،والتنظيم القانوين للحقل احلزبي ب�شكل ي�ؤدي �إىل تقوية احلكامة احلزبية
الداخلية� .أما على م�ستوى املمار�سة فقد بد�أ حياد ال�سلطات العمومية املكلفة بتدبري العمليات
االنتخابية يتقوى مع مرور اال�ستحقاقات االنتخابية.
غري �أن خمتلف اال�ستحقاقات �أظهرت �أن ا�ستعمال اجل�سم االنتخابي الوطني حلقه يف الت�صويت
يبقى رهانا بتو�سع ولوج خمتلف فئات املجتمع حلقوقها االقت�صادية واالجتماعية ،وكذا بتنوع
عر�ض الرت�شيحات ،والعر�ض الربناجمي للأحزاب امل�شاركة ،وتقدم احلكامة احلزبية الداخلية �سيما
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فيما يتعلق بالولوج �إىل خمتلف االنتدابات االنتخابية ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستكمال تو�سيع الولوج �إىل
احلقوق املتعلقة بالت�صويت والرت�شيح والت�سجيل بالن�سبة لبع�ض الفئات التي جتد �صعوبات قانونية �أو
عملية يف الولوج �إليها .وبالنظر حل�صيلة الرتاكمات الإيجابية خالل العقد ال�سابق فقد متكن خمتلف
الفاعلني ال�سيا�سيني من ا�ستثمار الفر�ص املتاحة واملتمثلة يف التقارب الكبري لأجندات الفاعلني
املتعلقة بالإ�صالحات والتفاعل يف الوقت املنا�سب مع املطالب اال�صالحية ،وهو ما ج�سده العر�ض
العمومي للإ�صالحات الد�ستورية الوارد يف اخلطاب امللكي لــ  9مار�س  ،2011وكذا املنهج
الت�شاوري املعتمد من قبل اللجنة اال�ست�شارية ملراجعة الد�ستور والآلية ال�سيا�سية املرتبطة بها.
وقد حاز م�رشوع العر�ض الد�ستوري على م�صادقة ال�شعب املغربي من خالل اال�ست�شارة
اال�ستفاتئية لفاحت يوليوز  ،2011لي�صبح د�ستورا �ساري املفعول و�إطارا معياريا �أ�سمى ات�سم لأول
مرة ،بتحديد عدد من املبادئ ذات الأثر املهيكل على جمموعة املنظومة املعيارية حتت الد�ستورية
املنظمة للعمليات االنتخابية.
فقد كر�س الد�ستور احلايل عددا من املبادئ التي متكن من التو�صل �إىل خال�صة «انبثاق قانون
د�ستوري لالنتخابات» .وقد �أدى ذلك �إىل تقوية املرتكزات الد�ستورية للرت�سانة القانونية املنظمة
النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب.
وهكذا ،ميكن الإ�شارة �إىل �أن ال�صيغة اجلديدة التي تكر�س على م�ستوى الت�صدير ل�سمو
االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة
وهويتها الوطنية الرا�سخة ،فور ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية ،بالإ�ضافة اىل مقت�ضيات الف�صول
 ،30 ،19 ،17 ،11و ،33التي كان لها �أثر �إيجابي على م�ستوى حتديث الرت�سانة القانونية املنظمة
لالنتخابات الت�رشيعية ،خا�صة فيما يتعلق مب�أ�س�سة املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات،
وتقوية املقت�ضيات املعيارية املنظمة لالقت�صاد االنتخابي ،وحتديد مبادئ التقطيع االنتخابي،
وتو�سيع الولوج املن�صف للأحزاب ال�سيا�سية �إىل و�سائل الإعالم العمومية وكذا م�أ�س�سة تدابري
التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب.
وقد انخرط املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان كم�ؤ�س�سة وطنية يف عملية االنتخابات على
م�ستويني� ،أوال كم�ؤ�س�سة وطنية ترت�أ�س اللجنة اخلا�صة املكلفة باعتماد املالحظني واملالحظات
وثانيا كم�ؤ�س�سة ي�ؤهلها الد�ستور ملالحظة االنتخابات.
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وهكذا ،ا�رشف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان على تدبري عمل اللجنة اخلا�صة خ�صو�صا
املتعلق بتلقي ودرا�سة وامل�صادقة على طلبات االعتماد وتي�سري عمل املالحظني املعتمدين .كما
قام املجل�س مبالحظة مبا�رشة النتخابات  25نونرب  2011مبجموع الدوائر الت�رشيعية حيث عبا
 242مالحظا ومالحظة غطو  748جماعة ح�رضية وقروية و  948مكتبا فرعيا للت�صويت و 152
مكتبا مركزيا.
ويحتوي التقرير اخلتامي للمجل�س من جهة تقدميا لعملية تدبري اعتماد املالحظني ودعم
قدراتهم وللخيارات املنهجية التي اعتمدها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف تدبري عملية
املالحظة ومن جهة �أخرى حتليال للإطار الد�ستوري والقانوين املنظم النتخابات  25نونرب 2011
ولنتائج املالحظة امليدانية للم�سل�سل االنتخابي خالل فرتة احلملة االنتخابية ويوم االقرتاع.
كما يت�ضمن التقرير اخلتامي تو�صيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املتعلقة ب�إدخال
تغيريات على الرت�سانة القانونية وتطبيق جمموعة من الإجراءات املواكبة الكفيلة بتح�سني �أداء
خمتلف الفاعلني املعنيني بالعملية االنتخابية.
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طبقا ملقت�ضيات املادتني  6و 7من قانون  30.11املنظم ل�رشوط وكيفيات املالحظة املحايدة
وامل�ستقلة لالنتخابات ،ت�أ�س�ست لدى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان جلنة خا�صة لالعتماد
�ضمت خمتلف ممثلي الهيئات املن�صو�ص عليها يف املادتني ال�سابقتني .وقد �أ�رشفت اللجنة ،منذ
ت�أ�سي�سها على عملية اعتماد املالحظني وتنظيم برامج تكوينية و�إخبارية لفائدتهم.

الباب الأول  :االعتماد
قامت اللجنة اخلا�صة املكلفة باعتماد املالحظني ب�أن�شطة متعددة توزعت بني تلقي وثائق
الرت�شيحات ودرا�ستها وامل�صادقة عليها ا�ضافة اىل معاجلة جمموعة من الإ�شكاالت القانونية.

 .1العمليات الإعدادية
اتخذت اللجنة يف مرحلة �أوىل عددا من التدابري التح�ضريية اخلا�صة بعملية فتح الرت�شيحات
العتماد املالحظني واملالحظات متثلت على اخل�صو�ص يف الإ�رشاف على �إعداد ا�ستمارات
الرت�شيح (مالحق رقم  1و 2و )3و�إحداث موقع �إلكرتوين لهذا الغر�ض .ويف هذا الإطار قامت
اللجنة بدرا�سة مقارنة لعدد من ا�ستمارات الرت�شيح املعتمدة يف بلدان �أخرى� 1أو يف منظمات
دولية حكومية كمنظمة الأمن والتعاون الأوربي واالحتاد الأوربي.
و�أ�رشفت اللجنة و�صادقت على املخطط املنطقي  logigrammeاملت�ضمن لكيفيات معاجلة
الرت�شيحات ومناذج القرارات التي ميكن �أن تتخذها اللجنة مبا فيها قرار الرف�ض املعلل وتعليالت
الرف�ض املطابقة ملقت�ضيات القانون ( 30.11ملحق رقم .)4
كما �أعدت اللجنة و�صادقت على نظام داخلي ت�ضمن على اخل�صو�ص مقت�ضيات تنظم
اجتماعات اللجنة ومداوالتها ،ودورية االجتماعات وم�سطرة الدعوة لالجتماعات وحتديد
جدول الأعمال والقواعد اخلا�صة بالن�صاب ،واملداوالت وقواعد تدوين وم�سك املحا�رض
وم�ساطر االعتماد و�سحب االعتماد( .ملحق رقم.)5
وفيما يخ�ص �سحب االعتماد ب�شكل خا�ص ،فقد ت�ضمنت مقت�ضيات النظام الداخلي تف�صيل
الكيفيات العملية لتوقيع اجلزاءات الواردة يف املادة  18من القانون .30.11
 .1يتعلق الأمر بالبلدان واملنظمات الدولية احلكومية التالية :اململكة املتحدة ،تون�س ،الرنويج ،كندا ،كازاخ�ستان،
النيبال ،زامبيا� ،أوكرانيا ،هايتي� ،أفغان�ستان ،العراق� ،أرمينيا ،كرد�ستان (العراق)� ،ألبانيا ،االحتاد الأوربي ،منظمة
الأمن والتعاون الأوربي.

15

ويف �إطار توفري الأر�ضية التنظيمية املتكاملة مع الن�صو�ص القانونية املنظمة لعملية املالحظة،
�أ�رشفت اللجنة �أي�ضا على �إعداد ميثاق للمالحظ (ملحق رقم  )6روعيت فيه:
■ مرجعيات القانون الدويل حلقوق الإن�سان ذات ال�صلة ...بالعملية االنتخابية ب�شكل
عام وباملالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات .ويتعلق الأمر حتديدا بالإعالن العاملي
حلقوق الإن�سان وال�سيما الفقرة  3من املادة  21منه؛ والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق
املدنية وال�سيا�سية ،وال �سيما املقطع (ب) و(ج) من املادة  ،25واتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وال�سيما املواد  3و 4واملقطع (ج) من املادة  ،7واتفاقية
حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�سيما املواد  21 ،9 ،5و ،29وكذا اتفاقية مناه�ضة
جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي وال�سيما املقطع (ج) من املادة 5؛ بالإ�ضافة �إىل اتفاقية
الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وال�سيما املادتني  5و13؛
■ مقت�ضيات النظام املعياري الوطني ذو ال�صلة باملالحظة املحايدة وامل�ستقلة للعملية
االنتخابية .ويتعلق الأمر على اخل�صو�ص بالف�صل  11من الد�ستور ،الذي ي�ضمن
املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،وين�ص على �أن االنتخابات احلرة والنزيهة
وال�شفافة هي �أ�سا�س م�رشوعية التمثيل الدميقراطي؛ وكذا الظهري ال�رشيف رقم 19.1.11
ال�صادر يف  25من ربيع الأول ل�سنة ( 1432فاحت مار�س  )2011املتعلق ب�إحداث املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان وال �سيما املادتني  25و 36منه؛ بالإ�ضافة �إىل الظهري ال�رشيف رقم
 1.11.162ال�صادر يف فاحت ذي القعدة � 29( 1432سبتمرب  )2011املتعلق بتنفيذ قانون
 30.11القا�ضي بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات؛
■ القواعد واملمار�سات الف�ضلى يف جمال مالحظة العملية االنتخابية املت�ضمنة يف �إعالن
مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد ال�سلوك ،ال�صادرة عن ق�سم امل�ساعدة
االنتخابية للأمم املتحدة بتاريخ � 27أكتوبر 2005؛
■ حقوق والتزامات املالحظ واملالحظة املنتدبني من قبل الهيئات املعتمدة من جهة،
وحقوق والتزامات الهيئات املعتمدة من جهة ثانية ،بالإ�ضافة �إىل احلقوق وااللتزامات
امل�شرتكة بينهما.
■ املقت�ضى املتعلق بتوا�صل الهيئات املعتمدة ب�ش�أن العمليات االنتخابية خالل خمتلف
مراحلها والقا�ضي بتعيني ناطق ر�سمي با�سم الهيئة للقيام ب�أعمال التوا�صل ذات ال�صلة
بالعملية االنتخابية.
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 .2تلقي الرت�شيحات والبت فيها
اعلنت اللجنة عرب موقعها الإلكرتوين عن تلقي تر�شيحات الهيئات املن�صو�ص عليها يف املادة
 2من القانون ( 30.11ملحق رقم  ،)7وبعد انتهاء �آجال و�ضع الرت�شيحات قامت اللجنة بالبت
يف طلبات اعتماد مالحظي االنتخابات املعب�أة وفق ال�رشوط املحددة يف الإعالن.
ويف هذا الإطار قامت اللجنة بدرا�سة طلبات االعتماد تبعا للمراحل الواردة يف املخطط
املنطقي �أعاله .وهكذا قامت على التوايل ،بتقييم �أهلية الهيئة مقدمة الطلب و�أن�شطتها وكذا
ال�رشوط املطلوب توفرها يف املالحظني الذين تقرتحهم الهيئة املذكورة .وذلك عرب ثالث
م�ستويات )1:درا�سة �أهلية الهيئة طالبة االعتماد )2 ،تقييم �أن�شطة اجلهة طالبة االعتماد )3 ،تقييم
ال�رشوط الواجب توفرها يف املالحظني الذين تقرتحهم اجلهات طالبة االعتماد.

� .3أهلية الهيئة طالبة االعتماد
قامت اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات بدرا�سة الو�ضعية القانونية للهيئة
طالبة االعتماد و�أهليتها ملمار�سة مهمة املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات وفق ال�رشوط
والكيفيات املن�صو�ص عليها يف املادة  2من القانون رقم .30.11
ومت التقييم الأويل للأهلية بناء على النظام الأ�سا�سي للهيئة طالبة االعتماد وكذا كل وثيقة
�أخرى من �ش�أنها حتديد طبيعتها القانونية.
وبناء على ذلك مت اال�ستبعاد الأويل لطلبات االعتماد ال�صادرة عن الهيئات غري امل�ؤهلة مبوجب
املادة  2من القانون رقم  .30.11حيث رف�ضت طلبات تر�شيح �أ�شخا�ص طبيعيني ملهمة املالحظة
ومت اخبارهم بذلك قبل تاريخ  10نونرب  2011بقرار معلل من اللجنة اخلا�صة عن طريق الربيد
الإلكرتوين والربيد العادي بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع الإ�شعار بالتو�صل.

 .4تقييم �أن�شطة اجلهة طالبة االعتماد
قامت اللجنة بعد ذلك بتقييم الأن�شطة املنجزة من طرف اجلهة طالبة االعتماد يف جماالت
املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات وحقوق الإن�سان ون�رش قيم مبادئ املواطنة والدميقراطية
خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية.
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هذا وقد �أعدت اللجنة �سلم تقييم �أن�شطة وقدرات الهيئات طالبة االعتماد روعيت فيه بالن�سبة
للجمعيات الوطنية (ملحق رقم  )8عدد من املحددات منها على اخل�صو�ص �أولوية الأن�شطة ذات االرتباط
مبجال احلقوق املدنية وال�سيا�سية على الأن�شطة ذات االرتباط مبجال احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والبيئية ،بالنظر �إىل �أن العملية االنتخابية ومالحظتها ينتميان �إىل جمال احلقوق ال�سيا�سية.
ومن املحددات الأخرى التي متت مراعاتها تثمني ال�رشاكات الدولية والوطنية ،وكذا درجة
ا�ستئنا�س الهيئات غري احلكومية الدولية طالبة االعتماد بالعمليات االنتخابية على ال�صعيد
الإقليمي (الأوربي والعربي) والوطني وجتربتها العامة وخ�صو�صا م�شاركتها يف �إ�صدار �إعالن
� 27أكتوبر  2005املتعلق مببادئ املالحظة.
ويف هذه املرحلة مت القبول املبدئي للهيئات امل�ستوفية ل�رشوط املرحلتني الأوىل والثانية
ورف�ضت طلبات االعتماد ال�صادرة عن الهيئات التي ال تتوفر على جتربة كافية يف املجاالت
املذكورة .وتو�صلت الهيئات املعنية قبل تاريخ  10نونرب  2011بقرار معلل عن طريق الربيد
الإلكرتوين والربيد العادي بر�سالة م�ضمونة مع �إ�شعار بالتو�صل.

 .5تقييم ال�رشوط الواجب توفرها يف املالحظني املقرتحني
يف املرحلة املوالية قامت اللجنة بتقييم ال�رشوط الواجب توفرها يف املالحظني الذين اقرتحتهم
الهيئات طالبة االعتماد وفق املعايري التالية:
■ بالن�سبة للمالحظني املغاربة
■�أال يكونوا مرت�شحني يف �أية دائرة من الدوائر االنتخابية بر�سم االنتخابات اجلاري
تنظيمها؛
■ �أن يكونوا م�سجلني يف اللوائح االنتخابية؛
■ �أن يوقعوا على امليثاق املحدد للمبادئ والقواعد الأ�سا�سية املتعلقة باملالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات.
■ بالن�سبة للمالحظني الدوليني
■ �أن يتوفروا على خربة م�شهود بها يف جمال مالحظة االنتخابات؛
■ �أن يوقعوا على امليثاق املحدد للمبادئ والقواعد الأ�سا�سية املتعلقة باملالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات.
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ا�ستعملت اللجنة بعد نهاية عملية التقييم ،كافة الو�سائل لتبليغ يف �أجل كان �أق�صاه  10نونرب
 2011الهيئات الطالبة االعتماد ،قرار قبول االعتماد ،مرفوقا بجدول املالحظني واملالحظات
املقرتحني الذين مت اعتمادهم ال�ستيفائهم ال�رشوط املطلوبة ،وح�سب احلالة ،بجدول املالحظني
واملالحظات الذين رف�ض اعتمادهم لعدم ا�ستيفائهم ال�رشوط املطلوبة .كما بعثت اللجنة ،وفق نف�س
ال�رشوط والو�سائل والآجال ،للهيئة طالبة االعتماد ،قرارها املعلل برف�ض االعتماد .وقامت بتبليغ
ن�سخة من قرارات اللجنة �إىل ال�سلطة احلكومية املكلفة بالعمليات االنتخابية داخل نف�س الأجل.

 .6امل�صادقة على طلبات االعتماد
ا�ضافة اىل املجل�س الوطني �صادقت جلنة االعتماد ،بعد تداولها ،على طلبات  11جمعية
وطنية وعلى اعتماد  3498مالحظة ومالحظا وطنيني يتوزعون كما يلي:

الهيئات الوطنية املعتمدة
الهيئة

املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان

جمعية مبادرة ح�رضية (الربنامج الت�شاوري املغرب)
املنتدى املدين الدميقراطي املغربي

الن�سيج اجلمعوي لر�صد الإنتخابات

مركز ال�رشوق للدميقراطية واالعالم وحقوق الإن�سان
مركز حقوق النا�س

جمعية ابداعات ن�سائية

منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان

الهيئة املغربية حلقوق الإن�سان (حتالف ال�شباب)
املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان

جمعية حركة التويزة فرع ابن جرير

فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املر�أة

املجموع

عدد املالحظني

الن�سبة املائوية

49

%7

47

%1.3

114

% 3.25

2728

% 78

20

% 0.5

114

% 3.25

12

% 0.34

96

% 2.7

41

% 1.17

52

%1.48

9

% 0.25

16

% 0.45

3498

100
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ويالحظ من خالل توزيع الهيئات الوطنية املعتمدة ،بداية االهتمام امل�سجل من طرف
جمعيات لها تواجد ترابي حمدد (حملي �أو جهوي)� ،أو ميدان عمل متخ�ص�ص (حقوق املر�أة،
ق�ضايا ال�شباب).
غري �أن التفاوت يف املوارد الب�رشية والتنظيمية املعب�أة من طرف كل هي�أة من الهيئات املعتمدة
يبقى كبريا ،وهو ما �أثر يف بع�ض الأحيان على �إ�سرتاتيجية االنت�شار املجايل لبع�ض اجلمعيات،
وكذا على معايري اختيار عينة الدوائر املغطاة باملالحظة.
و�صادقت اللجنة �أي�ضا على طلبات �أربع منظمات �أجنبية غري حكومية ،كما يو�ضح ذلك
اجلدول التايل:

املنظمات الأجنبية غري احلكومية املعتمدة
عدد املالحظني

الن�سبة املائوية

الهيئة
اجلمعية الدولية املهتمة بالنوع االجتماعي

7

% 5.7

اجلمعية الدولية للأبحاث (اليابان)

1

% 0.8

82

% 67.7

31

% 25.6

121

100

Gender Concerns International

املعهد الدميقراطي الوطني

�شبكة االنتخابات يف العامل العربي

املجموع

ويبدو من خالل حتليل بروفيالت املنظمات الأجنبية غري احلكومية املعتمدة ،وجود اهتمام
وا�ضح باال�ستحقاق االنتخابي لــ  25نونرب  2011من قبل منظمات لها جتربة دولية و�إقليمية
طويلة يف جمال املالحظة.
كما �أن اعتماد منظمة دولية غري حكومية تعنى بق�ضايا النوع االجتماعي ،مكن من تعبئة
خربة دولية يف هذا املجال لتحليل االنتخابات الت�رشيعية ،ا�ضافة �إىل �أن ح�ضور مراكز �أبحاث
دولية� ،أعطى بعدا �أكادمييا للمالحظة.
و�إ�ضافة �إىل املنظمات املعتمدة من طرف اللجنة ،وجه املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
الدعوة حلوايل  180مالحظا ومالجظة ينتمون جلمعية برملان جمل�س �أوربا ومر�صد االنتخابات
اال�سباين ومندوبية االحتاد الأوروبي واملجموعة الدولية لدرا�سة الأزمات و�سفارة الواليات
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املتحدة الأمريكية وجمموعة �أخرى من التمثيليات الديبلوما�سية الغربية �إ�ضافة �إىل جمموعة من
ال�شخ�صيات امل�ستقلة للم�شاركة يف املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات الت�رشيعية بو�صفها
�إحدى الأن�شطة املنظمة من طرف املجل�س .وذلك باال�ستناد �إىل مقت�ضيات الفقرة الثانية من
املادة  36من الظهري ال�رشيف رقم  19.1.11ال�صادر يف  25من ربيع الأول �سنة ( 1432فاحت مار�س
 )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.

الهيئات الدولية وال�شخ�صيات امل�ستقلة املدعوة من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
الهيئة

مر�صد االنتخابات (ا�سبانيا)
املجموعة الدولية لدرا�سة الأزمات
اجلامعة الأورومتو�سطية
جمعية برملان جمل�س �أوربا
مندوبية االحتاد الأوربي
�سفارة الواليات املتحدة
�سفارة هولندا
�سفارة ايرلندا
�سفارة ا�سبانيا
�سفارة كندا
�سفارة ابريطانيا
�سفارة ال�سويد
�سفارة فرن�سا
�شخ�صيات م�ستقلة

املجموع

عدد املالحظني

الن�سبة املائوية

7

% 3.8

3

% 1.6

2

% 1.1

45

% 25

7

% 3.8

43

% 24

5

% 2.7

1

% 0.55

2

% 1.1

5

% 2.7

3

% 1.6

4

% 2.2

6

% 3.3

47

% 26

180

100
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 .7معاجلة �أهم الإ�شكاليات القانونية املتعلقة بعمل اللجنة
واجهت اللجنة اخلا�صة لالعتماد �إ�شكاليتني قانونيتني متعلقتني بتطبيق مقت�ضيات قانون
 30.11وهما:

 .1.7م�شكل الإطار القانوين العتماد مالحظي ومالحظات املنظمات احلكومية الدولية
ال تتيح املادة  2من القانون � 30.11إمكانية اعتماد املنظمات البيحكومية الدولية لكون املادة
ال ت�شري �إليها �ضمن الهيئات امل�ؤهلة للقيام مبهام املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات.
وقد طرح هذا الإ�شكال يف اجلل�سات الأوىل لعمل جلنة االعتماد و�أ�شار غالبية الأع�ضاء �إىل
�أهمية و�رضورة �إيجاد �إطار قانوين يتيح م�شاركة ممثلي املنظمات البيحكومية الدولية يف مالحظة
االنتخابات الت�رشيعية �إعماال اللتزامات املغرب الدولية املت�ضمنة بالأ�سا�س يف الو�ضع املتقدم مع
االحتاد الأوربي ،وو�ضعية ال�رشيك من �أجل الدميقراطية التي منحتها للمغرب اجلمعية الربملانية
ملجل�س �أوربا.

 .2.7م�شكل الو�ضع القانوين ملرافقي املالحظني الدوليني (املرتجمون)
ال تت�ضمن مقت�ضيات القانون  30.11حتديدا للو�ضع القانوين ملرافقي املالحظني الدوليني
وب�شكل خا�ص املرتجمني الذين يقومون مبرافقة املالحظني الدوليني �أثناء مهامهم مبا يف ذلك
الولوج �إىل مكاتب الت�صويت.
وقد قامت اللجنة بدرا�سة عدد من اخليارات املتعلقة بتحديد و�ضع املرافقني مبا ال يتعار�ض مع
مقت�ضيات القانون  30.11يف انتظار تعديله.
ويف هذا الإطار ،قامت اللجنة بدرا�سة عدد من التجارب املقارنة اخلا�صة بتحديد الو�ضع
القانوين للمرافقني ،حيث در�ست جتربة اللجنة العليا االنتخابية العراقية التي تعترب املرتجمني
كم�ساعدين للمالحظني ( )staff supportومتنحهم �شارات خا�صة تبني �صفتهم تلك .ويف نف�س
ال�سياق ،قامت بدرا�سة جتربة اللجنة االنتخابية امل�ستقلة الأفغانية التي تبنت قائمة بالأ�شخا�ص
الذين يحق لهم دخول مكاتب الت�صويت ومن بينهم املرتجمون .كما در�ست اللجنة الر�أي
اال�ست�شاري للجنة البندقية حول مدونة االنتخابات الأرمينية بتاريخ  26ماي  2011والذي
يو�صي احلكومة الأرمينية بتو�ضيح مقت�ضيات الف�صل  29الفقرة  2لتمكني املرتجمني الوطنيني
وكذا امل�ساعدين اللوجي�ستيكيني من مرافقة املالحظني الدوليني .وبعد درا�سة خمتلف اخليارات
والتجارب املقارنة ،قامت اللجنة ب�إ�صدار �شارات خا�صة حتمل �صفة مرتجم.
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الباب الثاين  :التكوين
�إن بناء عر�ض تكوين ي�ستجيب ملقت�ضيات املادة  14من قانون  ،30.11جعل جلنة االعتماد
واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يتبنيان خيارات هند�سة بيداغوجية تتوخى حتقيق هدف عام
يتمثل يف دعم القدرات القانونية والتقنية والتدبريية للمالحظني واملالحظات وكذا مكونيهم
ومن�سقيهم يف جمال املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات .ويف �إطار هذه اخليارات الهند�سية
مت حتديد �أهداف خا�صة للتكوين واملعايري الديداكتيكية التي اعتمد عليها لبنائه ومدته وم�ضامينه
والفئات امل�ستفيدة منه.

� .1أهداف التكوين
ان حتليل الإطار القانوين املنظم النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب من جهة وحاجيات الهيئات
املعتمدة �ساعد على حتديد ثالث فئات من القدرات امل�ستهدفة بالدعم من خالل التكوين وهي:
■ القدرات املتعلقة بتحديد املراحل الأ�سا�سية للعملية االنتخابية واملقت�ضيات القانونية
والتنظيمية املتعلقة بها؛
■ القدرات املتعلقة مبنهجية وتقنيات املالحظة وكذا �رشوطها القيمية ،ب�شكل ميكن من
جهة من التكييف ال�صحيح للوقائع املالحظة وااللتزام مبقت�ضيات قانون  30.11وكذا
ميثاق املالحظ(ة)؛
■ القدرات املتعلقة بنقل املعطيات املالحظة ح�سب الو�سائل التقنية امل�ستعملة من طرف
كل هي�أة معتمدة للقيام مبهمة املالحظة ،مبا يف ذلك اال�ستمارات الورقية والإلكرتونية
ح�سب احلالة.
ول�ضمان فعالية �أكرب للم�ستفيدين من التكوين وجناح مهمتهم ،خالل مالحظة االنتخابات،
مت حتديد عدد من الأهداف البيداغوجية اخلا�صة متثلت فيما يلي:
■ التعريف بالإطار القانوين والتنظيمي لالنتخابات الت�رشيعية؛
■ التعريف باملالحظة امل�ستقلة و�رشوطها القانونية والقيمية؛
■ دعم القدرات املتعلقة بالتكييف القانوين للوقائع املالحظة خالل خمتلف مراحل
االنتخابات الت�رشيعية؛
■ دعم القدرات املتعلقة بتقنيات املالحظة امل�ستقلة لالنتخابات الت�رشيعية وا�ستعمالها
الناجع ح�سب ال�سياقات اخلا�صة ملختلف العمليات االنتخابية؛
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■ دعم القدرات املتعلقة بنقل املعطيات املالحظة ميدانيا عرب الو�سائط التقنية التي يتم
�إعدادها من طرف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان لهذا الغر�ض؛
■ دعم القدرات التنظيمية والتدبريية للمن�سقني اجلهويني للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يف جمال املالحظة امل�ستقلة لالنتخابات الت�رشيعية.

 .2املعايري الديداكتيكية املعتمدة يف بناء عر�ض التكوين
مت االعتماد على عدد من املعايري الديداكتيكية يف بناء عر�ض تكوين املالحظني واملالحظات
ميكن تقدميها كما يلي:
■ خ�صو�صية امل�سعى الديداكتيكي املتعلق بتكوين الكبار (تعبئة التجارب املعا�شة من
طرف امل�شاركني خا�صة بالن�سبة للذين زاولوا يف ال�سابق مهام املالحظة ،تقدمي م�ضامني
التكوين من خالل حاالت عملية)؛
■ خ�صو�صية الأدوات الديداكتيكية امل�ستعملة (عرو�ض ،مناق�شات ،متارين عملية ،التعبئة
الإلكرتونية �أو الورقية لال�ستمارات ،لعب الأدوار املتعلق بعملية الت�صويت والفرز
و�إح�صاء الأ�صوات ،بيانات تف�صيلية للم�ساطر) واللجوء �إىل ا�ستثمار �شهادات ممثلي
الهيئات املعتمدة حول جتاربهم ال�سابقة يف جمال املالحظة)؛
■ الأخد بعني االعتبار التنوع املهني والفكري للم�ستفيدين وامل�ستفيدات من التكوين.
فبالرغم من �أن جميعهم يتوفر على م�ستوى تعليمي عال� ،إال �أن اختالف جتاربهم يف
التعاطي مع العمليات االنتخابية ال�سابقة (م�ساعدة احلملة االنتخابية ،رئا�سة �أو ع�ضوية
مكاتب الت�صويت ،مالحظة م�ستقلة وحمايدة) مت �أخذه بعني االعتبار يف حتليل ومناق�شة
احلاالت العملية.
■ التمييز بني نوعني من هند�سة الكفاءات:
■هند�سة الكفاءات الفردية املتعلقة بالقدرات الفردية للمالحظ(ة) امل�ستقل(ة) يف جمال
التكييف القانوين للوقائع واال�ستعمال الأمثل لتقنيات املالحظة ح�سب ال�سياقات
املختلفة ونقلها ح�سب الو�سائل املعتمدة من قبل الهيئة القائمة باملالحظة.
■هند�سة الكفاءات اجلماعية املتعلقة بالتن�سيق امليداين لعملية املالحظة (بالن�سبة
للقائمني بعملية التن�سيق) وخ�صو�صية العمل يف �سياق العملية االنتخابية املتميز بتعدد
املتدخلني.
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 .3حتديد الفئات امل�ستهدفة
�ساعد الت�شخي�ص الأويل حلاجيات التكوين على حتديد فئتني م�ستهدفتني بالتكوين:
■ فئة املالحظني واملالحظات املكلفني من قبل الهيئات املعتمدة املختلفة للقيام مبهام
املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات الت�رشيعية .وتتوزع هذه الفئة ح�سب الهيئات
كما يلي:

الهيئة
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
املنتدى املدين الدميقراطي املغربي
جمعية برنامج الت�شاور املغرب
حتالف ال�شباب من �أجل الإ�صالح
املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان
مركز حقوق النا�س
جمعية �إبداعات ن�سائية
منتدى الكرامة حلقوق الإن�سان
جمعية تويزة بن كرير
فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املراة

املجموع

عدد املالحظني
260
120
53
50
40
40
12
40
10
20
745

توزيع املالحظني امل�ستفيدين من الدورات التكوينية ح�سب الهيئات
■ فئة املن�سقني امليدانيني القائمني بالإ�رشاف والتدبري اللوجي�ستيكي والتنظيمي والتكوين
احيانا لفرق املالحظني واملالحظات املنت�رشين ميدانيا ح�سب خمطط االنت�شار اخلا�ص
بكل هيئة ،وتتوزع فئة املن�سقني امليدانيني واملكونني ح�سب الهيئات كما يلي:
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توزيع املن�سقني واملكونني امل�ستفيدين من الدورات التكوينية ح�سب الهيئات

الهيئة
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
املنتدى املدين الدميقراطي املغربي
الن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات
حتالف ال�شباب من �أجل الإ�صالح
الربنامج الت�شاوري املغرب
املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان

املجموع

عدد املكونني
30
8
89
5
5
7
144

 .4مدة التكوين وم�ضامينه
 .1.4مدة التكوين
بناء على حتديد القدرات املعنية بالدعم والفئات امل�ستهدفة وكذا خيارات الهند�سة البيداغوجية
امل�شار �إليها �أعاله ،مت حتديد مدتني للتكوين:
■ الأوىل ت�ستغرق ثالثة �أيام وت�شمل برنامج التكوين املوجه ملن�سقي املالحظني واملالحظات
الذين �سي�ؤطرون عملية التكوين على م�ستوى خمتلف الدوائر االنتخابية امل�شمولة
باملالحظة من قبل الهيئات املعتمدة؛
■ الثانية متتد ملدة يومني وتخ�ص�ص لربنامج التكوين املوجه للمالحظني واملالحظات
املنتدبني من قبل الهيئات املعتمدة.

 .2.4م�ضامني التكوين
مت توزيع م�ضامني التكوين �إىل املجزوءات التالية:
جمزوءة تقدميية :اكت�ست هذه املجزوءة �أهمية خا�صة ،لكونها �شكلت املدخل التح�ضريي
ملقاربة امل�سل�سل االنتخابي ،بو�صفه �أف�ضل من يج�سد احلقوق الأ�سا�سية للإن�سان ،وبالأخ�ص
احلقوق املدنية وال�سيا�سية ،والتهييء لالنخراط يف تلقي املعارف املتعلقة باملالحظة .وقد �ساعد
ذلك املالحظني الذين مل تكن لهم دراية م�سبقة بالن�صو�ص القانونية ،على التعرف على �أهم
املبادئ املرتبطة باالنتخابات على امل�ستوى الد�ستوري.
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وا�ستح�رضت املجزوءة التقدميية املعايري الدولية املعتمدة يف جمال املالحظة ،وما تتطلبه من
�رضورة توفر بيئة يعم فيها الأمن والأمان ويهيمن فيها املناخ الدميقراطي امل�ساعد على ات�ساع رقعة
امل�شاركة ال�سيا�سية ،وتعتمد فيها ت�رشيعات انتخابية م�ستقرة ،تقبل بها كافة الأطراف املتناف�سة،
ولوائح انتخابية �سليمة ،وي�سمح فيها ب�إمكانية القيام بحمالت حت�سي�سية لتوعية الناخبني ،كما
تتاح فيها �إمكانية الو�صول �إىل كافة املعلومات املتعلقة باالنتخابات ،بالإ�ضافة �إىل الإلتزام بتدليل
جميع ال�صعوبات التي ميكن �أن تواجه املالحظني.
وعن طريق م�ضامني هذه املجزوءة ،تعرف املالحظون على الهيئات املخول لها القيام
باملالحظة وم�ساطر االعتماد� ،إىل جانب التعرف على مكونات اللجنة املحدثة لدى املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان املكلفة بذلك .كما تعرف املالحظون على املرتكزات احلقوقية الدولية
مليثاق املالحظ ،ومرجعياته الوطنية ،وناق�شوا خمتلف م�ضامينه ،قبل التوقيع عليه كالتزام بال�رشف
يلتزم املالحظ مبقت�ضاه القيام باملالحظة على الوجه ال�صحيح .كما مت تعريف املالحظني على
الفرق املوجود بني املالحظ واملراقب ،لي�س على امل�ستوى املفاهيمي فقط ،بل �أي�ضا على نطاق
ما يرتتب عن كل جمال من نتائج.
جمزوءة قانونية :تت�ضمن تقدمي مقت�ضيات القوانني التنظيمية ،العادية واملرا�سيم ذات العالقة
باالنتخابات الت�رشيعية ،مبا يف ذلك القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب،
الإطار القانوين والتنظيمي للتقطيع االنتخابي ،متويل وم�صاريف احلملة االنتخابية ،الدعم
العمومي املتعلق باحلملة االنتخابية ،التمويل العمومي للأحزاب ال�سيا�سية ،املخالفات االنتخابية
ذات الطابع املايل ،منط االقرتاع ،ثم كيفية احت�ساب النتائج .و�ضمن نف�س املجزوءة القانونية مت
تقدمي البيانات  logigrammesاملتعلقة باحلملة االنتخابية ،وباالقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات
و�إعالن النتائج.
جمزوءة منهجية وتقنيات املالحظة :تت�ضمن كيفية �صياغة منهجية مالحظة االنتخابات
الت�رشيعية واختيار العينة ،وتقدمي اال�ستمارات املتعلقة باحلملة االنتخابية واالقرتاع والفرز
و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج .ويف هذا الإطار مت �إجراء مترين تعبئة اال�ستمارة� ،إما ورقيا
و�إما عرب التعبئة الإلكرتونية.
و�ضمن نف�س املجزوءة متت برجمة لعب الأدوار املتعلق باالقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات
و�إعالن النتائج .ويعتمد لعب الأدوار املتعلق مبحاكاة الت�صويت والفرز و�إح�صاء الأ�صوات ثم
�إعالن النتائج على توزيع �أدوار العبني تت�ضمن �أخطاء يف م�سطرة معينة �أو خمالفات انتخابية،
يتعني على العبني �آخرين (ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكتب الت�صويت ومالحظني) اكت�شافها.
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�أما بالن�سبة للدورة التكوينية املخ�ص�صة للمكونني وللمن�سقني اجلهويني للمالحظني
واملالحظات ،فقد متت �إ�ضافة جمزوءة تت�ضمن على اخل�صو�ص مدخال �إىل التعريف بال�رشوط
البيداغوجية والتنظيمية املتعلقة ب�إعداد وتن�شيط وتقييم الدورات التكوينية لفائدة مالحظي
ومالحظات االنتخابات الت�رشيعية ،وكذا التعريف مبهام و�صالحيات املن�سق(ة) اجلهوي(ة)
للمالحظني واملالحظات .علما �أن �أجر�أة املعارف املكت�سبة يف �إطار هذه املجزوءة متت بالأ�سا�س
من خالل االجتماعات التنظيمية التي عقدتها خمتلف الهيئات املعتمدة لو�ضع ا�سرتاتيجيتها املتعلقة
بتحديد مهام املن�سقني امليدانيني وكذا التحديد الأويل خلريطة انت�شار املالحظني واملالحظات،
كما مت �إجراء ومناق�شة مترين �إعداد برنامج للتكوين من طرف املكونني.

 .3.4احلوامل البيداغوجية
و�ضعت رهن �إ�شارة جميع الفئات امل�ستهدفة حوامل بيداغوجية تت�ضمن ما يلي:
■ جميع الن�صو�ص الد�ستورية والقانونية والتنظيمية املتعلقة باالنتخابات الت�رشيعية وكذا
ميثاق املالحظ (ة)؛
■ عرو�ض  Powerpointتت�ضمن خمتلف م�ضامني ومتارين املجزوءات امل�شار �إليها �أعاله؛
■ خريطة التقطيع االنتخابي؛
■ الن�سخ الورقية التي �أعدها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان من ا�ستمارات مالحظة
احلملة االنتخابية واالقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج؛
■ ن�سخ من قرارات املجل�س الد�ستوري املتعلقة باملنازعات االنتخابية اخلا�صة ب�أع�ضاء
جمل�س النواب.

 .5برامج التكوين اخلا�صة باملالحظني واملالحظات الدوليني
مت و�ضع عر�ض خا�ص للتكوين لفائدة املالحظني واملالحظات الدوليني� ،سواء املعتمدين
يف �إطار امل�سطرة املن�صو�ص عليها يف قانون � 30.11أو املدعوين منهم من طرف رئي�س املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان بناء على املادة ( 36فقرة  )2من الظهري املن�شئ للمجل�س.
وقد راعى العر�ض� ،إ�ضافة �إىل خيارات الهند�سة البيداغوجية امل�شار �إليها �أعاله ،ثالث
معطيات �أ�سا�سية:
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■ التجربة املكت�سبة من طرف هذه الفئة يف جمال املالحظة والتي جتعل من غري ال�رضوري
تخ�صي�ص جمزوءة تتعلق بتقنيات املالحظة؛
■ املعرفة املتفاوتة لهذه الفئة بالإطار القانوين املنظم لالنتخابات الت�رشيعية وكذا بال�سياق
ال�سيا�سي والد�ستوري وامل�ؤ�س�ساتي الذي يجري فيه هذا اال�ستحقاق .بالإ�ضافة �إىل
الأهمية امل�ستجدة لبع�ض جوانب الإطار القانوين كاملقت�ضيات اجلديدة املتعلقة برقابة
املجل�س الأعلى للح�سابات على م�صاريف احلملة االنتخابية ،وكذا الإطار اجلديد لتدبري
التعددية يف املجال ال�سمعي الب�رصي ،خالل فرتتي ما قبل احلملة واحلملة االنتخابية؛
■ مرحلة اال�ستحقاق االنتخابي امل�شمولة باملالحظة من قبل املالحظني الدوليني علما �أن
�أغلبهم قام بتغطية الأيام الثالثة الأخرية من احلملة االنتخابية ،ويوم االقرتاع والفرز
و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج.
وبناء على املعطيات ال�سابقة متت برجمة التكوينات يف �صورة ح�ص�ص �إخبارية وتفاعلية
(�أ�سئلة و�أجوبة) من ن�صف يوم ،كما مت تقدمي م�ضامني التكوين باللغتني الفرن�سية والإجنليزية
ح�سب احلالة.
وت�ضمنت احل�صة التكوينية بالأ�سا�س:
■ قدمي ال�سياق ال�سيا�سي والد�ستوري وامل�ؤ�س�ساتي الذي جتري فيه انتخابات �أع�ضاء
جمل�س النواب؛
■ تذكري بحقوق والتزامات املالحظ(ة) طبقا لقانون  30.11وتقدمي ميثاق املالحظة و�إبراز
ارتكازه على مكونات القانون الدويل حلقوق الإن�سان وكذا على �إعالن مبادئ املالحظة؛
■ تقدمي الإح�صائيات العامة املتعلقة باجل�سم االنتخابي وبالرت�شيحات وكذا معطيات
التقطيع االنتخابي؛
■ عر�ض بيانات منطقية متعلقة باحلملة االنتخابية ،وباالقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات
و�إعالن النتائج ،والتفاعل ب�ش�أنها من خالل الأ�سئلة والأجوبة؛
■ تقدمي الإر�شاد التقني عند االقت�ضاء وح�سب الطلب فيما يتعلق بكيفيات انت�شار
املالحظات واملالحظني الدوليني.
وقد و�ضعت حوامل بيداغوجية رهن ا�شارة امل�ستفيدين تت�ضمن خمتلف الوثائق القانونية
مرتجمة اىل اللغتني الفرن�سية واالجنليزية ا�ضافة �إىل البيانات املنطقية املتعلقة باحلملة االنتخابية،
وباالقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج.
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الباب الأول  :الإعداد املادي والأدبي
و�ضع املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان خيارات منهجية لتدبري مالحظة انتخابات 25

نونرب 2011كما قام بتعبئة املوارد الب�رشية والأنظمة املعلوماتية ال�رضورية لذلك.

 .1اخليارات املنهجية
�إذا كان الهدف الأ�سا�سي للمقاربات املنهجية والتقنيات امل�ستعملة يف املالحظة من قبل
املجل�س تتمثل يف حتقيق �أهداف املالحظة الواردة يف املادة الأوىل من قانون  30.11املنظم ل�رشوط
وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،ف�إن خ�صو�صية املقاربة املنهجية امل�ستعملة من
طرف املجل�س تتمثل يف ا�ستعمال املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان والتي تتوخى ،من خالل
املالحظة املحايدة وامل�ستقلة لالنتخابات ،حتليل الأ�سباب والأدوار والقدرات املتعلقة بالولوج
�إىل احلقوق ال�سيا�سية املتعلقة بالرت�شيح واالنتخاب والت�صويت .ومن هذا املنطلق عمل املجل�س
على بناء منهجية خا�صة متكنه من حتليل القوانني واملرا�سيم املنظمة للعملية االنتخابية من جهة
ومن جهة ثانية متكنه من املالحظة والتتبع امليداين لالنتخابات.

 .1.1منهجية حتليل الإطار القانوين
متيزت االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011بو�ضع �إطار قانوين وتنظيمي جديد فكان من
ال�رضوري حتليله .وقد ان�صب التحليل على م�سار �إنتاج القوانني واملرا�سيم املتعلقة بالعملية
االنتخابية ،والقواعد القانونية اجلديدة املنظمة لهذه العملية االنتخابية من جهة ،وعلى قاعدة
مدى تال�ؤم هذه القوانني مع املرجعية املعيارية حلقوق الإن�سان وكذا مالءمتها القانونية والعملية
من جهة �أخرى.
وقد مت اعتماد م�صفوفة لتحليل الإطار القانوين متكن من الوقوف على نقط القوة وال�ضعف
والفر�ص واملخاطر املتعلقة بالإطار القانوين �سواء من الناحية القانونية �أو على م�ستوى املمار�سة
وذلك من �أجل �إنتاج عر�ض اقرتاحي متكامل متمثل يف تو�صيات عملية.
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ويقدم الر�سم البياين التايل �صورة متكاملة عن هذه امل�صفوفة والعالقات بني خمتلف مراحل
العمل بها.

 .2.1منهجية املالحظة والتتبع امليداين لالنتخابات
اختار املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مالحظة كل الدوائر االنتخابية الت�رشيعية املحلية
( .)92وداخل كل دائرة مت انتقاء عينة من اجلماعات احل�رضية والقروية لتتبع االنتخابات بها.
وقد اعتمد املجل�س اال�ستمارة ك�آلية �أ�سا�سية جلمع املعطيات.

 .1.2.1بناء العينة
�أخدت بعني االعتبار الختيار مقت�ضيات املادة الثانية ،الفقرة (ج) من القانون التنظيمي
املتعلق مبجل�س النواب الختيار عينة اجلماعات احل�رضية والقروية ،التي متت مالحظتها داخل
كل دائرة انتخابية حملية حيث �إن قاعدة التقطيع االنتخابي �إقليمية وعماالتية بالأ�سا�س مع اعتبار
اال�ستثناءات املحددة يف القانون التنظيمي .ويف هذا االطار مت يف خمتلف اجلهات تغطية:
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■ اجلماعة مركز الإقليم �أو العمالة ولأ�سباب �إدارية ودميوغرافية ،حيث مت �إدراجها ب�شكل
تلقائي �ضمن العينة؛
■ جماعة واحدة على الأقل ت�سجل �أكرب معدل ه�شا�شة؛
■ جماعات �سجلت معدل امتناع عن الت�صويت مرتفع يف االنتخابات الت�رشيعية الأخرية؛
■ جماعات تتميز ب�أن�شطة جماعية حول املطالبة بولوج احلقوق ال�سيا�سية �أو االقت�صادية
�أو االجتماعية والثقافية �أو البيئية؛
■ جماعات تزاول �أن�شطة اقت�صادية حمددة تقت�ضي كرثة التنقل (قرى ال�صيادين) �أو ي�صعب
الو�صول �إليها� ،أو تقع مبناطق اعتيادية للرتحال ،للوقوف على مدى ت�أثري هذا املعطى
على كيفيات ممار�سة احلق يف الت�صويت؛
■ جماعات تطبعها اله�شا�شة االنتخابية (تواتر املخالفات االنتخابية وارتفاع معدل
املنازعات االنتخابية).
وبخ�صو�ص حجم العينة فقد مت ت�شكيل عينتني الأوىل خا�صة مبالحظة احلملة االنتخابية
حيث مت اختيار  748جماعة قروية وح�رضية �أي  % 50من جمموع اجلماعات باملغرب ملالحظة
االنتخابات وفق خمطط انت�شار ميكن من زيارة كل جماعة مرة واحدة على الأقل خالل فرتة
احلملة االنتخابية .والثانية مالحظة يوم االقرتاع من خاللها متت معاينة  1100مكتب �أي حوايل
 % 3من جمموع مكاتب الت�صويت منها  948مكتبا فرعيا .وقد مت توزيع املالحظني بكيفية
متكنهم من مالحظة العملية ب�أربعة مكاتب ت�صويت ومكتب مركزي وجلنة �إح�صاء �إقليمة وذلك
من �أجل تتبع جميع مراحل االقرتاع انطالقا من االفتتاح و�صوال �إىل �إعالن النتائج.

 .2.2.1اال�ستمارة� ،آلية جلمع املعطيات
مت اعتماد عدد من املحددات يف �صياغة اال�ستمارات بو�صفها التقنية الأ�سا�سية للمالحظة،
علما �أن ا�ستمارة احلملة االنتخابية ت�ضمنت � 50س�ؤاال (ملحق رقم  )10وا�ستمارات يوم االقرتاع
تت�ضمن � 116س�ؤاال (ملحق رقم .)11
وقد مت اللجوء �إىل الأ�سئلة املغلقة قدر الإمكان وذلك من �أجل تغطية خمتلف اجلوانب املتعلقة
باملطابقة القانونية للعمليات االنتخابية ،مثال ذلك الأ�سئلة املتعلقة بنمذجة املخالفات االنتخابية،
جتهيز مكاتب الت�صويت ،م�سطرة الت�صويت ،الفرز� ،إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج.
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وا�ستعملت الأ�سئلة باخليارات املحددة والأ�سئلة املفتوحة لتتبع اجلوانب املتعلقة مبالحظة
الوقائع ،ومنها على �سبيل املثال الأ�سئلة املتعلقة باملواكب االنتخابية والتجمعات االنتخابية.
وتطابقا مع االختيارات املنهجية الأ�سا�سية التي متت الإ�شارة �إليها �أعاله مت اعتمدت مقاربة
النوع ب�شكل �أفقي يف �إعداد اال�ستمارات خا�صة فيما يتعلق بتحليل خطابات احلملة االنتخابية
والربامج االنتخابية وكيفية م�شاركة الن�ساء وال�شباب والأطفال والأ�شخا�ص ذوي احلراك
املحدود والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة يف امل�سل�سل االنتخابي.
وقد كلف املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان املن�سقني اجلهويني لفرق املالحظة ،وبناء على
تتبعهم اليومي ملختلف جمريات العملية االنتخابية ومرحلة ما بعد االقرتاع ،ب�صياغة تقرير يت�ضمن
على اخل�صو�ص البطاقة التقنية للدائرة الت�رشيعية وبرنامج انت�شار املالحظني وعدد اال�ستمارات
التي متت تعبئتها وكذا املخالفات االنتخابية الأكرث ترددا التي متت مالحظتها (ملحق رقم .)12
ويت�ضمن تقرير مرحلة ما بعد االقرتاع �أي�ضا حتديدا �أوليا للجماعات املت�سمة باله�شا�شة
االنتخابية ،وتقييما عاما ملوقع الن�ساء وال�شباب يف امل�سل�سل االنتخابي باجلهة امل�شمولة باملالحظة،
بالإ�ضافة �إىل تقييم عام لتدبري امل�سل�سل االنتخابي من طرف الإدارة االنتخابية وكيفية تلقي نتائج
االنتخابات من قبل الناخبني والناخبات واملر�شحات واملر�شحني وباقي الفاعلني املحليني وكذا
الطعون االنتخابية امل�سجلة عند االقت�ضاء وتقييم �أويل لأداء مالحظي ومالحظات املجل�س.

 .2املوارد الب�رشية
انخرط املجل�س يف عملية مالحظة االنتخابات ،بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية يخولها القانون هذه
ال�صالحية بناء على القانون رقم  1.11.19ال�صادر يف فاحت مار�س  2011ب�إحداث املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان ،وبال�ضبط الفقرة الأخرية من املادة  ،25التي تن�ص على م�ساهمة املجل�س يف
تعزيز البناء الدميقراطي من خالل النهو�ض باحلوار املجتمعي التعددي ،وتطوير كافة الو�سائل
والآليات املنا�سبة لذلك ،مبا فيها مالحظة العمليات االنتخابية ،االمر الذي فر�ض و�ضع هند�سة
خا�صة للمالحظة ا�ستح�رضت البعدين الوطني واجلهوي ،وا�ستدعى تعبئة موارد ب�رشية هامة
لإجناح م�سل�سل املالحظة اخلا�صة به.
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 .1.2ت�شكيل خلية مركزية
تطلبت املرحلة الأوىل من الإعداد مت ت�أ�سي�س خلية مركزية تتكون من رئي�س املجل�س والأمني
العام وثالثة خرباء ،وثالثة �أطر �إدارية ،وهي اخللية التي �رشعت يف عملها منذ فاحت غ�شت ،2011
و�سهرت على تنظيم عدد من االجتماعات لتحديد املقاربة التي �سيعتمدها املجل�س يف عملية
املالحظة� ،إىل جانب حت�ضري الدعامات التي اعتمدت يف عملية التكوين �أو اال�ستمارات التي
وظفت ك�أدوات �أ�سا�سية للمالحظة.
انفتاحا منها على التجارب املقارنة ،ا�ستقبلت اللجنة املركزية خبريين دوليني� ،سبق لهما
�أن �أطرا عملية املالحظة يف دول عدة ،وناق�شت معهما عددا من الق�ضايا �إىل جانب تدار�س
الدعامات التي مت حت�ضريها.
وموازاة مع ذلك عب�أ املجل�س فريق عمل �إداري وتقني يتكون من �ستة ع�رش �إطارا من املجل�س
لل�سهر على الإعداد الإداري والفني لعملية املالحظة ومواكبة جل مراحلها.

 .2.2اختيار املن�سقني
فيما يخ�ص تدبري املوارد الب�رشية ،حيث تقرر اال�ستعانة ب�أ�شخا�ص �سبق لهم �أن انخرطوا يف
عملية املالحظة� ،أو لهم من امل�ؤهالت يف جمال البحث العلمي ،ما ميكنهم من النهو�ض بهذه
املهمة ب�شكل مو�ضوعي .لأجل ذلك ،مت االنفتاح على موارد بع�ض اجلامعات املغربية املتواجدة
يف مدن الرباط و�سال والقنيطرة وفا�س ومكنا�س وجدة و�أكادير ،وكذلك على بع�ض الباحثني
يف جماالت العلوم الإن�سانية الذين �سبق لهم قيادة �أبحاث ميدانية .وقد مت ح�رص عددهم يف 15
�أوكلت لهم املهام التالية:
■ التطبيق ال�سليم مل�ضامني قانون  30.11وكافة الن�صو�ص القانونية املتعلقة باالنتخابات ثم
االلتزام بكافة م�ضامني ميثاق املالحظ؛
■ �إحداث االن�سجام داخل الفريق املكلف باملالحظة ،وم�ساعدته على متلك العمل
امليداين ،وم�ساعدة املالحظ والتوا�صل معه من �أجل تدليل ال�صعاب التي قد ت�صادفه؛
■ احلر�ص على التعبئة الإلكرتونية لال�ستمارات ب�شكل �سليم وكامل ،بالإ�ضافة �إىل العمل
على �إر�سال اال�ستمارات الورقية �إىل املجل�س للقيام باملراقبة املركزية؛
■ توطيد العالقة مع ممثلي الهيئات الأخرى املعتمدة من طرف اللجنة املكلفة باالعتماد،
وتوفري مناخ ي�سمح بالتعاون يف جمال املالحظة على امل�ستوى اجلهوي؛
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■ ال�سهر على التوا�صل مع ال�سلطات الإدارية ،من �أجل ت�سهيل مهام كافة املالحظني ،مع
�إيجاد حلول �رسيعة لبع�ض امل�شاكل التي قد تعوق املالحظة �أو ت�ؤثر على عمل املالحظ؛
■ التوا�صل الدائم وامل�ستمر طيلة فرتة املالحظة مع خلية التدبري املركزية ،ونقل كافة
املعطيات واحليثيات وال�سياقات التي جترى فيها االنتخابات ،بالإ�ضافة �إىل �صياغة تقرير
نهائي عند انتهاء العملية االنتخابية وفق النموذج املقرتح؛
■ تي�سري عمل املالحظني الدوليني الذين يرتددون على اجلهات ،وتدليل جميع ال�صعاب
�أمامهم من �أجل القيام بعملية املالحظة على الوجه الأكمل.
وقد �أحدثت على م�ستوى اخللية املركزية لتتبع مالحظة االنتخابات خلية مكلفة بالتوا�صل
الدائم مع املن�سقني واملالحظني ،وهو ما �سمح للمجل�س بالتو�صل باملعلومات يف حينها ،خا�صة
فيما يتعلق مبتابعة بع�ض الق�ضايا والأحداث التي وقعت على هام�ش االنتخابات.

.3.2اختيار املالحظني
اختار املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان  242مالحظا ومالحظة وفق معايري اعتمدت على
التجربة والكفاءة واحلياد لتغطية املالحظة مبختلف جهات املغرب.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :1توزيع مالحظي املجل�س ح�سب اجلهات
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يو�ضح املبيان �أعاله توزيع مالحظي املجل�س على كافة اجلهات ،حيث تراوح عددهم ما بني
 12مالحظا مبنطقة تادلة �أزيالل و 19مالحظا بجهة �سو�س ما�سة درعة.
ولعل �أبرز ما ميكن ت�سجيله حول م�شاركة املر�أة يف عملية مالحظة االنتخابات الت�رشيعية،
التي قام بها املجل�س ،هو �أنها مل تتعد  .% 21و�إذا كان من ال�صعب اليوم معرفة الأ�سباب
التي مل ت�شجع املر�أة على االنخراط يف ذلك ،ف�إنه من ال�رضوري م�ستقبال االنفتاح �أكرث على
العن�رص الن�سوي.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :2توزيع مالحظي ومالحظات املجل�س ح�سب اجلن�س
 .3النظام املعلوماتي ملالحظة االنتخابات الت�رشيعية 2011

يف �إطار تفعيل مهام املجل�س فيما يخ�ص املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لال�ستحقاقات
الإنتخابية ،قام ق�سم �أنظمة املعلومات التابع للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتطوير نظام
معلوماتي خا�ص مبالحظة الإنتخابات الت�رشيعية ل�سنة .2011

 .1.3املبادئ الأ�سا�سية لتطوير النظام املعلوماتي للمالحظة
منذ �أن تقرر تطوير النظام املعلوماتي اخلا�ص مبالحظة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  ،2011كان
املبدءان الأ�سا�سيان اللذان �أحاطا بهذا امل�رشوع هما الفعالية والتفاعلية.
ومن �أجل ذلك ،فقد مت تطوير نظام يعتمد على تكنولوجيا الأنرتنيت ،ملا توفره هذه الأخرية من
قدرة على الولوجية عرب خمتلف �أنحاء الرتاب الوطني ،وبالتايل �إتاحة الإمكانية لكل املالحظني،
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يف كل �أنحاء اململكة ،للولوج �إىل هذه ال�شبكة ،وتعبئة اال�ستمارات �إلكرتونيا ،ال�شيء الذي يي�رس
عمليات اال�رشاف والتحليل احليني واملبا�رش للمعطيات.

� .2.3أهداف النظام املعلوماتي للمالحظة
يعترب النظام املعلوماتي ملالحظة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011منظومة مركزية ذات
ولوجية عن بعد تتوخى �أ�سا�سا:
■ التتبع اليومي لعملية املالحظة االنتخابية؛
■ الدرا�سة احلينية للم�ؤ�رشات اخلا�صة مبالحظة الإنتخابات عرب خمتلف مراحلها.
ويعتمد النظام يف تغذيته �أ�سا�سا على اال�ستمارات الإلكرتونية املعبئة يوميا ،والتي تغطي كل
املراحل كالآتي:
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 .3.3الوظائف واملهام املنوطة بالنظام املعلوماتي
توخى النظام املعلوماتي اخلا�ص مبالحظة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011الإحاطة بكل
املعطيات اخلا�صة مبختلف مراحل االنتخاب (احلملة االنتحابية ،االقرتاع ،احت�ساب الأ�صوات
والإعالن عن النتائج).
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أخذت املنظومة بعني االعتبار �أدوارا خمتلفة تغطي خمتلف املتدخلني يف
املراحل ال�سالفة الذكر (مالحظني ،مالحظني مركزيني ،من�سقني جهويني ،خرباء حمللني ،م�رشفني
على التتبع ،مدققني للجودة).
يف هذا الإطار طورت هذه املنظومة للقيام بالوظائف التالية:
■ التعبئة الإلكرتونية لال �ستمارات من طرف املالحظني و�ضمان جودتها؛
■ التتبع احليني للمالحظة؛
■ �إنتاج الإح�صائيات املبا�رشة وامل�ساعدة على حتليل امل�ؤ�رشات الدالة للمالحظة.
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الباب الثاين  :ح�صيلة مالحظة املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
الف�صل الأول  :حتليل الإطار الد�ستوري والقانوين
كر�س د�ستور يوليوز  2011عددا من املبادئ التي متكن من التو�صل �إىل خال�صة «انبثاق قانون
د�ستوري لالنتخابات» .و�أدى ذلك �إىل تقوية املرتكزات الد�ستورية للرت�سانة القانونية التحت
د�ستورية املنظمة النتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب.
وهكذا ميكن الإ�شارة �إىل �أن ال�صيغة اجلديدة التي تكر�س على م�ستوى الت�صدير ل�سمو
االتفاقيات الدولية ،كما �صادق عليها املغرب ،ويف نطاق �أحكام الد�ستور ،وقوانني اململكة
وهويتها الوطنية الرا�سخة ،فور ن�رشها ،على الت�رشيعات الوطنية .كما �أن مقت�ضيات الف�صول
 ،30 ،19 ،17 ،11و 33كان لها �أثر �إيجابي على م�ستوى حتديث الرت�سانة القانونية املنظمة
لالنتخابات الت�رشيعية ،خا�صة فيما يتعلق مب�أ�س�سة املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات،
وتقوية املقت�ضيات املعيارية املنظمة لالقت�صاد االنتخابي ،وحتديد مبادئ التقطيع االنتخابي،
وتو�سيع الولوج املن�صف للأحزاب ال�سيا�سية �إىل و�سائل الإعالم العمومية وكذا م�أ�س�سة تدابري
التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب.
غري �أن انبثاق «قانون د�ستوري لالنتخابات» �أبرز �أهمية رهانات منهجية جديدة ترتبط
بالإنتاج املعياري حتت الد�ستوري املتعلق باالنتخابات.
ف�إذا كان �سعي الدولة �إىل حتقيق مبد�أ املنا�صفة بني الرجال والن�ساء (املكر�س مبقت�ضى الف�صل
 19من الد�ستور) وكذا تن�صي�ص القانون على مقت�ضيات من �ش�أنها ت�شجيع تكاف�ؤ الفر�ص بني
الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف االنتخابية (املكر�س مبقت�ضى الف�صل  30من الد�ستور)
بالإ�ضافة �إىل �سعي ال�سلطات العمومية التخاذ التدابري املالئمة لتو�سيع وتعميم م�شاركة ال�شباب
يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية للبالد (املكر�س مبقت�ضى الف�صل  33من
الد�ستور) ،تعترب جميعا «�أهدافا ذات قيمة د�ستورية» 2وهو ما �أقره قرار املجل�س الد�ستوري رقم
 2011 - 817ال�صادر يف  15من ذي القعدة � 13( 1432أكتوبر  .)2011ف�إن هناك حتديان على
الأقل يرتبطان على التوايل مبنهجية عمل القا�ضي الد�ستوري من جهة ومبنهجية وجودة الت�رشيع
من جهة �أخرى.
 .2علما �أن اعتبار الآثار ال�سيا�سية املحتملة لقرار الق�ضاء الد�ستوري ,ممار�سة جرى بها العمل يف ا�سرتاتيجيات اال�ستدالل
املعتمدة من طرف انظر :املجل�س الد�ستوري الفرن�سي.
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فمن جهة يالحظ يف قرار املجل�س الد�ستوري امل�شار �إليه �أعاله التحول النوعي يف اجتهاد
الق�ضاء الد�ستوري احلايل الذي دبر ال�صعوبة املتعلقة بتربير تركيب تدبريين للتمييز الإيجابي
الأول على �أ�سا�س اجلن�س والثاين على �أ�سا�س ال�سن داخل تقنية واحدة هي الالئحة الوطنية ،من
خالل ا�سرتاتيجية بديلة لال�ستدالل تقارن بني حتول دميوغرافية اجل�سم االنتخابي (جن�سا و�سنا)
من جهة وبني متثيلية الن�ساء وال�شباب داخل جمال�س النواب ال�سابقة من جهة �أخرى .ويبدو يف
هذا ال�صدد حتول القا�ضي الد�ستوري �إىل قائم بالتحليل الدميوغرايف لنتائج االنتخابات الت�رشيعية
ل�سنوات  2002،1997و 2007من �أجل الربهنة على الطابع املالئم للتدبري املتخذ من قبل امل�رشع
مبقت�ضى املادة  23من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب بتخ�صي�صه للمرت�شحني الذكور،
الذين ال يزيد �سنهم عن �أربعني �سنة ،ثالثني مقعدا �ضمن الدائرة االنتخابية الوطنية.
غري �أن لهذه الإ�سرتاتيجية يف اال�ستدالل خماطرها ،كما لها �إيجابياتها ،فعلى �سبيل املثال ،ف�إن
«اعتبار الآثار ال�سيا�سية املحتملة» 3لقرار املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن د�ستورية �أو عدم د�ستورية
تخ�صي�ص الثالثني مقعدا للذكور من الفئة العمرية الأقل من � 40سنة ،قد ي�ؤدي �إىل عدم فح�ص هذا
التدبري الت�رشيعي على �ضوء «مبد�أ حظر ومكافحة كل �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س» الوارد يف ت�صدير
الد�ستور ،علما �أن الت�صدير ي�شكل جزءا ال يتجز�أ من الد�ستور .كما �أن الأهمية البالغة التي تعطى يف
هذه احلالة لعنا�رص اال�ستدالل امل�ؤ�س�سة على النتائج  les conséquentialistes4 argumentsوالتي
تظهر �أحيانا ب�أ�شكال �رصيحة (مالئمة التدبري للهدف) �أو �ضمنية (�إمكانية �إدماج الزعامات ال�شبابية
التي برزت يف الديناميكيات االحتجاجية عرب التمثيل الربملاين) يف قرار املجل�س الد�ستوري قد ي�ؤدي
�إىل احتالل رهانات حقوقية �أخرى ملراتب �أقل �أولوية .مثال ذلك فح�ص د�ستورية ا�ستعمال القانون
التنظيمي ملفهوم «الإعاقة الظاهرة» يف املادة  77منه ،ومدى مالءمته للهدف الد�ستوري الوارد يف
الف�صل  34من الد�ستور وملبد أ� «الولوجية العامة»  l'accessibilité universelleكما طبق يف املادة 29
من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وكما ت�ستعمله جلنة البندقية لتقييم القوانني االنتخابية.5

3. D
 ominique Schnapper, Une sociologue au Conseil constitutionnel, Paris, Gallimard, 2010, 452 p. (p236).
4. SALLES Sylvie : La présence de l’argument conséquentialiste dans les délibérations du Conseil
constitutionnel ; Communication présentée au VIIIe Congrès français de Droit constitutionnel,
AFDC, Nancy, 16-18 juin 2011.
5. Commission de Venise : Interpretative declaration of the code of good practice in electoral matters
on the participation of people with disabilities in elections, Adopted by the Council for Democratic
Elections at its 34th meeting (Venice, 14 October 2010) and by the Venice Commission at its 84th
Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).
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�أما الرهان املنهجي الثاين فيتعلق مبدى ا�ستيفاء الإطار القانوين والتنظيمي احلايل املتعلق
بانتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ل�رشوط اال�ستقرار  stabilitéواملقروئية  lisibilitéوالو�ضوح
 clartéخ�صو�صا بالنظر للمدة الوجيزة التي مت فيها �إنتاج هذه القوانني ،علما �أن هذه املبادئ
،6
ت�شكل حمددات لتقييم الإطار القانوين املنظم للعمليات االنتخابية ،كما حتدده جلنة البندقية مثال
وكما حدده االجتهاد الق�ضائي الد�ستوري املقارن بارتباط مع مبد�أ نزاهة االنتخابات.7

.1حتليل الظهري ال�رشيف رقم  1.11.165ال�صادر يف  16من ذي القعدة � 14( 1432أكتوبر
 )2011اخلا�ص بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س النواب
�سيتم حتليل القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب يف �شقه املتعلق باملقت�ضيات ذات العالقة
املبا�رشة مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية ذات الطابع االنتخابي ،ولن يتم حتليل اخليارات الأ�سا�سية
للهند�سة االنتخابية �إال من هذه الزاوية.

 .1.1بخ�صو�ص املادة  2املحددة ملبادئ التقطيع االنتخابي
تتمثل نقطة قوة هذه املادة يف كونها تطبيقا للتو�سيع الد�ستوري ملجال القانون طبقا للف�صل
 71من الد�ستور ،ومن ثم �شكلت فر�صة لت�صحيح اختالالت وفوارق التمثيلية على م�ستوى
تقطيع الدوائر االنتخابية الذي يبقى من املجال التنظيمي.
غري �أن نقطة �ضعف هذه املادة تتمثل يف كونها ت�شكل �صياغة معادة لنف�س املبادئ التي كانت
تن�ص عليها املادة  198من مدونة االنتخابات ال�سابقة بخ�صو�ص تقطيع الدوائر يف اجلماعات
اخلا�ضعة لالقرتاع الفردي ،مطبقة على التقطيع االنتخابي للدوائر املحلية بر�سم انتخابات �أع�ضاء
جمل�س النواب ،وذلك دون �أن تت�ضمن مبد�أ يحدد الن�سبة الق�صوى لفوارق التمثيلية ولذلك ف�إنه

6. Commission de Venise : Code of good practice in electoral matters, (Guidelines and explanatory
report). Adopted by the Venice Commission at its 52nd session (Venice, 18-19 October 2002).
Commission

de Venise : Report on the timeline and inventory of political criteria for assessing an
election. Adopted by the Council for Democratic Elections at its 34th meeting, (Venice, 14 October
2010) and by the Venice Commission at its 84th Plenary Session (Venice, 15-16 October 2010).
7. L es Décisions du Conseil Constitutionnel Français, n° 2003-475 DC du 24-07-2003, n° 59-213 du
09-07-1959, n°86-208 du 1-07-86, n° 86-218 du 18-11-86, n° 2000-438 du 10-01-2001.
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رغم اعتماد تقطيع انتخابي ذو �أ�سا�س �إقليمي يف املجمل ،ف�إن فوراق التمثيلية التي تتجاوز
احلدود املقبولة ملبد�أ التمييز اجلغرايف الإيجابي لفائدة املناطق النائية� ،صعبة الولوج �أو �ضعيفة
الكثافة ال�سكانية ،ال زالت قائمة ،وهو ما ميثل �إحدى خماطر ال�صيغة احلالية للمادة  ،2و�سيتم
الربهنة على ذلك �إح�صائيا عند حتليل املر�سوم املحدد للدوائر االنتخابية املحلية.

 .2.1بخ�صو�ص املادة  6املحددة ل�رشوط الأهلية للرت�شح للع�ضوية يف جمل�س النواب
تتمثل �إحدى نقط ال�ضعف الأ�سا�سية لهذه املادة يف كونها �أبقت على �رشط ا�ستيفاء خم�س
�سنوات بالن�سبة للمتجن�سني باجلن�سية املغربية للتوفر على �رشط الأهلية للرت�شح للع�ضوية يف جمل�س
النواب .علما �أن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سابقا واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
حاليا طالب يف خمتلف تقاريره للمالحظة االنتخابية بحذف هذا املقت�ضى الذي �أ�صبح غري مالئم
للمادة  21من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة  25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،الذي �صادق عليه املغرب يف  3ماي .1979كما �أن القوانني االنتخابية املقارنة تخلت عن
هذا املقت�ضى .ويف فرن�سا مت �إلغا�ؤه مبقت�ضى قانوين  9يناير  1973و  .1983و�أما يف بلجيكا فقد حذف
التعديل الد�ستوري لـ  15فرباير  1991التمييز بني التجني�س العادي La naturalisation ordinaire
والتجني�س الكبري  la grande naturalisationالتي كانت متنح جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية.

.3.1بخ�صو�ص املادة  12املتعلقة بالتجريد من الع�ضوية لعدم احرتام املقت�ضيات املتعلقة بجرد
امل�صاريف االنتخابية
تتمثل نقطة قوة هذه املادة يف تقوية اجلانب الزجري املرتبط ب�ضبط و�شفافية امل�صاريف
االنتخابية ،ومتثل بالتايل مقت�ضى من �ش�أنه تنظيم االقت�صاد االنتخابي وفر�صة للتقليل املتدرج
من «النفقات االنتخابية غري القانونية» التي يتم ا�ستعمال جزء كبري منها يف توزيع الهبات العينية
والنقدية للت�أثري على �أ�صوات الناخبني.
غري �أن املعطيات امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة تبقى فر�ضيات �إىل حني حتليل نتائج مراقبة
املجل�س الأعلى للح�سابات لعمليات اجلرد التي قام بها النواب والنائبات بر�سم املادة  ،12وكذا
الربط بني الن�صو�ص التنظيمية املتعلقة مب�صاريف احلملة االنتخابية وبني �أمناط املخالفات االنتخابية
ذات الطابع املايل املالحظة خالل العملية االنتخابية.
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 .4.1بخ�صو�ص املادة  23املتعلقة بالت�رصيحات بالرت�شيح
تظهر نقطة قوة هذه املادة يف ت�ضمنها تدبريا للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية
للن�ساء وال�شباب داخل جمل�س النواب ،ومتثل بالتايل حتقيقا جزئيا للأهداف الد�ستورية الواردة يف
الف�صول  ،30 ،19و 33من الد�ستور وجزءا من مالءمة الإطار القانوين الوطني املنظم النتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب مع مقت�ضيات املادة  4من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد
املر�أة .ومن ثم ،متثل هذه املادة فر�صة للأحزاب ال�سيا�سية لبناء عر�ض للرت�شيحات يعك�س تركيبة
اجل�سم االنتخابي من حيث اجلن�س والفئة العمرية.
غري �أن نقط �ضعف هذه املادة تتمثل يف عدم ت�ضمنها تدابري للتمييز الإيجابي للرفع من
التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب �ضمن لوائح الدوائر املحلية ،كما �أن اجلمع بني تدبريين
للتمييز الإيجابي واحد مرتكز على �أ�سا�س اجلن�س والثاين على �أ�سا�س الفئة العمرية داخل الئحة
وطنية يطرح م�شكل التعار�ض املحتمل لهذه الآلية مع مبد�أ حظر التمييز املعترب مبد أ� د�ستوريا،
باعتبار �أن املقاعد الثالثني املخ�ص�صة لل�شباب �أقل من � 40سنة مقت�رصة على الذكور فقط ولي�س
الإناث .كما �أنه ال توجد داخل التجارب املقارنة املعروفة تدابري مماثلة.
وتربز عدد من امل�ؤ�رشات الكمية ،اال�ستثمار املحدود من طرف الأحزاب ال�سيا�سية لإمكانيات
تو�سيع عر�ض الرت�شيحات لتقوية متثيلية الن�ساء وال�شباب .وهكذا ف�إنه �إذا كان  % 56من الناخبني
والناخبات ينتمون �إىل الفئة العمرية �أقل من � 45سنة ،ون�سبة املر�شحني املنتمني �إىل نف�س الفئة
العمرية تبلغ  ،% 51ف�إنه يتعني التدقيق يف ا�سرتاتيجيات تر�شيح ال�شباب على م�ستوى الدوائر
املحلية والتي جتعلهم يف الغالب يف مواقع �ضعيفة القابلية االنتخابية (ابتداء من الرتبة الثانية
لالئحة) .كما �أنه �إذا ا�ستثنينا الالئحة الوطنية ف�إنه من جمموع  5392مر�شحا ومر�شحة بر�سم
الدوائر املحلية ال يتجاوز عدد الن�ساء � 484أي ن�سبة  % 9من العدد الإجمايل للمر�شحني و64
امر�أة فقط مت و�ضعها على ر�أ�س اللوائح املحلية.

 .5.1بخ�صو�ص املادة  31املحددة لبع�ض �أحكام احلملة االنتخابية
�إذا كان تقلي�ص مدة احلملة االنتخابية من  15يوما �إىل  13يوما يف�رس ب�إكراه تدبري الأجندة
االنتخابية والت�أخر الن�سبي يف اجلدول الزمني لإنتاج الإطار القانوين املنظم النتخاب جمل�س
النواب ،ف�إن التطبيق العملي ملقت�ضيات هذه املادة خا�صة فيما يتعلق بالأحكام املتعلقة بتنظيم
التجمعات العمومية� ،سجل على امل�ستوى امليداين وكما �أكدته املعطيات امل�ستقاة من الدوائر
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امل�شمولة بعملية املالحظة التي قام بها املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،خلطا يف تدبري
ال�سلطات العمومية :التجمعات املنظمة مبنا�سبة احلملة االنتخابية والتي ت�شملها �أحكام القانون
التنظيمي  27.11من جهة وجتمعات القوى ال�سيا�سية �أو الآراء �أو التيارات الداعية لعدم امل�شاركة
يف الت�صويت والتي تخ�ضع ملقت�ضيات ظهري احلريات العامة من جهة �أخرى.
ويف هذا ال�صدد طرح التمييز بخ�صو�ص التكييف القانوين لأ�شكال التعبري والأن�شطة الداعية
�إىل عدم امل�شاركة يف الت�صويت وبني الأعمال التي ت�شكل خمالفات انتخابية ،خا�صة تلك امل�شار
�إليها يف املواد  ،39الفقرة الأوىل من املادة  ،43واملواد ،62 ،56 ،55 ،54 ،53 ،52 ،51 ،49
 64 ،63و 67من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب .حيث �إن هذه الأعمال �إذا مت ارتكابها
تعترب خمالفات انتخابية ،كيفما كان هدفها ،مبا يف ذلك هدف حمل الناخبني على الإم�ساك عن
الت�صويت يف حني �أن الأعمال املنظمة مبقت�ضى القانون  76.00املتعلق بالتجمعات العمومية،
وكذا قانون  77.00املتعلق بال�صحافة والن�رش .ال تدخل يف هذا االطار .باملقابل ،ف�إنه تطبق يف
�ش�أن املظاهرات املنظمة بالطرق العمومية مقت�ضيات الف�صلني  11و 12الواردين يف الكتاب الثاين
اخلا�ص باملظاهرات يف الطرق العمومية ،كما �أن خمالفة امل�ساطر املنظمة لهذه املظاهرات ترتب
جزاءات من�صو�ص عليها –بالن�سبة ملجال احلريات العامة– يف الف�صلني  14و.15
ومن البديهي �أن مقت�ضيات الف�صول الواردة يف الكتاب الثالث املتعلق بالتجمهر ،تطبق يف
حالة ما �إذا كانت الأن�شطة ت�شكل جتمهرا باملعنى امل�شار �إليه يف الكتاب املذكور� .أما فيما يتعلق
برتويج ون�رش ال�صحف واملن�شورات وباقي املواد التوا�صلية املكتوبة الداعية لعدم الت�صويت،
فتطبق ب�ش�أنها مقت�ضيات قانون  77.00املتعلق بال�صحافة والن�رش.
ومن الوا�ضح �أي�ضا �أنه �إذا كان عقد االجتماعات االنتخابية يتم وفق ال�رشوط املحددة يف
الت�رشيع اجلاري به العمل يف �ش�أن التجمعات العمومية ،و�أنه ت�رسي على الدعاية االنتخابية �أحكام
الت�رشيع اجلاري به العمل يف �ش�أن ال�صحافة والن�رش ،وذلك طبقا للمادة  31من القانون التنظيمي
ملجل�س النواب ،ف�إن الأن�شطة الداعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت منظمة مبقت�ضى ن�صو�ص
احلريات العامة على النحو املبني يف الفقرات ال�سابقة ،وهو ما �أكده اجتاه املحاكم املغربية من
خالل قرارات ق�ضائية نهائية ومتواترة ،ق�ضت برباءة املتابعني بتوزيع املن�شورات الداعية لعدم
امل�شاركة يف الت�صويت ،وذلك يف �أكرث من مدينة مغربية.
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 .6.1بخ�صو�ص املادة  34املحددة لأحكام ا�ستعمال امل�سريات واملواكب املتنقلة
تتمثل �إحدى نقاط قوة هدا املقت�ضى القانوين اجلديد ،يف كونه �ساهم يف تقلي�ص ملحوظ
(مقارنة بنتائج مالحظة العمليات االنتخابية ال�سابقة) لالحتكاكات ولأ�شكال العنف املمار�سة
من قبل املر�شحني وم�ساعديهم كلما التقى موكبني انتخابيني ،كما متثل هذه املادة تطبيقا فعليا
لإحدى تو�صيات املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سابقا واملتمثلة يف تنظيم ا�ستعمال
املواكب االنتخابية.

 .7.1بخ�صو�ص املادة  57املحددة للعقوبات املرتتبة عن امتناع ت�سليم رئي�س مكتب الت�صويت
ن�سخة من حما�رض العمليات االنتخابية ملمثل الئحة تر�شيح �أو مرت�شح
تتمثل �إحدى نقط قوة هذه املادة يف اقرار عقوبة على الرئي�س(ة) املمتنع عن ت�سليم ن�سخة
من املح�رض .ومن ثم متثل جتاوزا لل�صعوبات التي ي�صادفها االعتداد بهذه الوقائع يف ا�سرتاتيجية
املنازعات االنتخابية .علما �أن االجتهاد املتواتر للمجل�س الد�ستوري يف هذا املجال �أقر –يف ظل
القانون التنظيمي ال�سابق– �أن ت�سليم ن�سخ املحا�رض �إجراء الحق لعملية االقرتاع وعدم التقيد به
ال ي�ؤثر يف نتيجته 8ما مل يكن مقرونا مبناورات تدلي�سية .9و�أن عبء �إثبات رف�ض ر�ؤ�ساء مكاتب
الت�صويت ت�سليم ن�سخة من املحا�رض �إىل ممثلي املر�شحني يقع على الطاعن.10
ب�صفة عامة ،وبناء على حتليل اال�ستمارات الواردة من طرف مالحظي ومالحظات املجل�س
فقد �سجل الأثر الإيجابي لهذا املقت�ضى القانوين اجلديد يف تقلي�ص جد ملحوظ حلاالت امتناع
ر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت عن ت�سليم املحا�رض.

 . 8.1بخ�صو�ص املادة  77املحددة لكيفية �إجراء عمليات الت�صويت
يالحظ �أن ا�ستعمال «مفهوم الإعاقة الظاهرة» ال يتيح اعتبار «الولوجية العامة» للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة والأ�شخا�ص ذوي احلركية املحدودة �إىل حقهم يف الت�صويت ،كما ال يتيح اعتبار
هذا البعد ب�شكل �أفقي يف خمتلف مراحل امل�سل�سل االنتخابي ،مما يطرح الإ�شكالية املتمثلة يف
الأثر املحدود ملفهوم الإعاقة الظاهرة ومل�سطرة م�ساعدة الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة الواردة يف
القانون التنظيمي يف حتقيق الهدف الد�ستوري امل�شار �إليه يف الف�صل  34من الد�ستور.
 .8قرار رقم  771بتاريخ  2يوليوز .2009
 .9قرار رقم  773بتاريخ  8يوليوز .2009
 .10قرار رقم  262بتاريخ  23دي�سمرب .1998
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كما �أن �إعادة �صياغة الو�ضع القانوين للأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة يف خمتلف مراحل امل�سل�سل
االنتخابي انطالقا من مفهوم الولوجية العامة ،من �ش�أنه �أن ي�ضمن مطابقة �إطارنا القانوين يف هذا
املجال مع مقت�ضيات املادة  29من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة.

.2حتليل الظهري ال�رشيف رقم  1.11.166ال�صادر يف  24من ذي القعدة � 22( 1432أكتوبر
 )2011املتعلق بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية
�سين�صب حتليل القانون التنظيمي املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية فقط على املقت�ضيات ذات
العالقة املبا�رشة مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية ذات الطابع االنتخابي ،ولن يتم حتليل اخليارات
الأ�سا�سية للحكامة احلزبية �إال من هذه الزاوية.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن تقييم �آثار القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية على عر�ض
الرت�شيحات بر�سم خمتلف العمليات االنتخابية وكذا على احلكامة احلزبية ،يبقى �سابقا لأوانه
�إىل حني �إجراء الأحزاب ال�سيا�سية لعمليات مالءمة قوانينها الأ�سا�سية و�أنظمتها الداخلية مع
مقت�ضياته �ضمن الآجال املن�صو�ص عليها يف املادة  72من القانون التنظيمي.

 .1.2بخ�صو�ص املادة  26من القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية

11

تتمثل نقطة قوة هذه املادة يف كونها تن�ص على حد �أدنى من ن�سبة متثلية الن�ساء وال�شباب
�ضمن الأجهزة امل�سرية للأحزاب ولذا ميكن اعتبار هذا املقت�ضى مندرجا �ضمن حتقيق الأهداف
ذات القيمة الد�ستورية املن�صو�ص عليها يف الف�صول  ،30 ،19و 33من الد�ستور.
غري �أن نقطة �ضعف هذه املادة تتمثل يف �أنها يف نف�س الوقت الذي تتيح فيه للأحزاب
ال�سيا�سية �إمكانية العمل بجميع الو�سائل (املعيارية عرب القوانني الأ�سا�سية والأنظمة الداخلية
والعملية عرب �إجراءات تنظيمية) على تو�سيع وتعميم م�شاركة الن�ساء وال�شباب ،ف�إن نظام احلد
الأدنى من االلتزامات املن�صو�ص عليها قانونا لتحقيق هذا الهدف ال يعترب متكامال بالنظر �إىل
�أن الفقرة الأخرية من املادة  26ال تلزم احلزب ب�أن يت�ضمن نظامه الأ�سا�سي ن�سبة الن�ساء الواجب
�إ�رشاكهم يف الأجهزة امل�سرية للحزب ،و�إمنا ين�صب الإلزام فقط على ت�ضمن النظام الأ�سا�سي
للحزب ن�سبة ال�شباب الواجب �إ�رشاكهم يف الأجهزة امل�سرية.
 .11تتعلق املادة  26بتدابري التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء و ال�شباب داخل الأجهزة امل�سرية للحزب.
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 .2.2بخ�صو�ص املادتني  28و 29من القانون التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية

12

تتمثل نقطة قوة هذه املادة يف كونها تتيح �ضمان عيانية � visibilitéأكرث (عرب الرت�سيم القانوين)
للمعايري املتعلقة ببناء عر�ض الرت�شيحات التي تتقدم بها الأحزاب ال�سيا�سية ملختلف العمليات
االنتخابية .وبالرغم من الطابع العام لبع�ض املعايري (خا�صة معيار النزاهة والكفاءة والأمانة) ف�إن
�إيراد معايري ملزمة يعترب بحد ذاته مدخال �أ�سا�سيا �إىل عقلنة عر�ض الرت�شيحات.
غري �أن نقط �ضعف هذه املادة تتمثل بالأ�سا�س يف كونها ال تن�ص على �رضورة التزام احلزب
بالتن�صي�ص يف قوانينه الأ�سا�سية و�أنظمته الداخلية بتحديد تدابري التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية
ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب وال�شابات فيما يتعلق بعر�ض الرت�شيحات ملختلف االنتدابات االنتخابية.
ذلك �أنه �إذا كان التزام احلزب ب�رشوط الرت�شيح املتعلقة بتدابري التمييز الإيجابي املكر�سة مبختلف
الن�صو�ص القانونية املنظمة ملختلف العمليات االنتخابية ،يعترب �رشطا من �رشوط قبول الرت�شيحات،
ف�إن عدم التن�صي�ص على تدابري التمييز الإيجابي يف معايري الرت�شيح الواردة يف املادة  28من القانون
التنظيمي للأحزاب ال�سيا�سية قد ي�ؤدي م�ستقبال �إىل نهج الأحزاب ال�سيا�سية ال�سرتاتيجيات تر�شيح
للن�ساء وال�شباب ال تتجاوز حدود ما هو معترب قانونا ك�رشط لقبول الرت�شيح (عدم جتاوز تر�شيح
الن�ساء وال�شباب لالئحة الوطنية بر�سم االنتخابات الت�رشيعية) ،يف حني �أن التن�صي�ص على تدابري
�إ�ضافية للتمييز الإيجابي ،املتخذة طوعيا من قبل الأحزاب ال�سيا�سية –مع �إمكان اعتباره من �ضمن
املقت�ضيات الإلزامية الواجب �إدراجها �ضمن النظام الأ�سا�سي للحزب الواردة يف املادة  29من
القانون التنظيمي– ،من �ش�أنه حتفيز الأحزاب ال�سيا�سية على اتخاذ تدابري متييز �إيجابية يف �إطار
ما ي�سمى بالكوطا الطوعية  voluntary quotasوالتخلي املتزايد عن ا�سرتاتيجيات الرت�شيح
التعوي�ضية �أو التكميلية �أو اال�ستك�شافية ال�ضارة بالتمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء وال�شباب.
ذلك �أن حتليل الإح�صائيات املتعلقة بالرت�شح لالنتخابات الت�رشيعية ي�ؤكد ا�ستمرار �صعوبة
ولوج الن�ساء وال�شباب للرت�شيحات يف الدوائر االنتخابية املحلية ،ف�ضال عن �صعوبات مرتبطة
ببلوغ مواقع ذات حظوظ انتخابية يف هذه الدوائر (مثال على م�ستوى وكالة الالئحة).13
 .12تتعلق املادتان  28و  29على التوايل بالتزام احلزب مبعايري اختيار مر�شحيه و مر�شحاته ملختلف العمليات االنتخابية
واملقت�ضيات الواجب ت�ضمينها يف النظام الأ�سا�سي للحزب.
.13مثل الن�ساء يف الواقع  % 22.78فقط من جمموع املر�شحني ،و  % 5.24فقط من وكالء اللوائح .ونف�س الأمر بالن�سبة
لل�شباب �أقل من � 35سنة الذين ال ميثلون �سوى  % 27.09من الرت�شيحات و  % 9.6فقط من وكالء اللوائح .و ذلك
بالرغم من �أن الن�ساء ميثلن  % 45.1من الهيئة الناخبة ،ح�سب �آخر حتديد لها بتاريخ  15نونرب  ،2011يف حني مثل
ال�شباب يف نف�س التاريخ من الفئة العمرية بني  18و� 35سنة  % 32.42من الهيئة الناخبة.
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.3حتليل الظهري ال�رشيف رقم  1.11.162ال�صادر بتنفيذ القانون رقم  30.11القا�ضي
14
بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات
يعترب �إ�صدار ن�ص قانوين ينظم �رشوط وكيفية املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات ،تطبيقا
ملقت�ضيات الف�صل  11من الد�ستور ،وخطوة �أ�سا�سية يف م�سار ا�ستكمال وت�أهيل الإطار القانوين
والتنظيمي املنظم للعملية االنتخابية وتقريبه من املعايري واملمار�سات الف�ضلى على امل�ستوى الدويل.
تتجلى نقط قوة هذا القانون يف كونه يحدد تعريفا دقيقا للمالحظة امل�ستقلة واملحايدة
واجلهات امل�ؤهلة لطلب االعتماد للقيام مبهام املالحظة ،كما حدد �آلية االعتماد مبا يف ذلك
اللجنة اخلا�صة لالعتماد وتكوينها واخت�صا�صاتها وكذا حقوق وواجبات املالحظ واجلزاءات
املطبقة يف حالة �إخالله مبهامه.
كما يعترب �إحداث اللجنة اخلا�صة لالعتماد لدى املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مقت�ضى
متالئما مع اخت�صا�صات املجل�س ذات ال�صلة ،والواردة يف املادة  25من الظهري املحدث له.
غري �أن قانون  30.11يت�سم بعدد من نقط ال�ضعف التي متت الإ�شارة �إىل بع�ضها يف الف�صل
املخ�ص�ص لتحليل عمل اللجنة اخلا�صة لالعتماد.
فهو من جهة ال ينطبق يف عنوانه ويف جمال تطبيقه (املادة )1على مالحظة العمليات اال�ستفتائية،
يف حني �أن حتليل املرجعيات الدولية خ�صو�صا �إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة
قواعد ال�سلوك ،ال�صادر عن ق�سم امل�ساعدة االنتخابية للأمم املتحدة بتاريخ � 27أكتوبر  2005من
جهة والنقطة رقم  3.2من اخلطوط التوجيهية لتنظيم اال�ستفتاءات ال�صادر عن جلنة البندقية،15
يربز تطابق القواعد واملعايري املنظمة للعمليات االنتخابية واال�ستفتائية.
كما ال يت�ضمن قانون  30.11مقت�ضيات حتدد تعريف املالحظ الوطني والدويل والهيئة
املعتمدة ،مما قد ي�ؤدي �إىل بروز خماطر ت�أويلية تتعلق ب�صعوبة متييز الأو�ضاع القانونية لكل من
املالحظني واملالحظات والهيئة املعتمدة خا�صة على م�ستوى احلقوق والواجبات.16
 .14الظهري ال�رشيف رقم  1.11.162بتاريخ فاحت ذو القعدة  1432املوافق لــ � 29شتنرب  2011ال�صادر بتنفيذ القانون رقم
 30.11القا�ضي بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات.

 Commission de Venise (CDL-AD(2006)027) : lignes directrices sur la tenue des référendums .15

 .16وميكن االطالع يف هذا ال�صدد على عدد من التجارب املقارنة كالدليل الكندي ل�صياغة القوانني ودليل اجلمعية
الوطنية الفرن�سية املتعلق بتحرير القوانني والتعديالت.
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ومن نقط ال�ضعف الأ�سا�سية لهذا القانون ،عدم تن�صي�صه على تخويل املنظمات الدولية
البيحكومية �صالحية الرت�شح لطلب االعتماد من �أجل القيام مبهام املالحظة امل�ستقلة واملحايدة
لالنتخابات ،وهو ما خلق �إ�شكاال قانونيا وعمليا مت حله �إجرائيا وب�صفة م�ؤقتة بتطبيق مقت�ضيات
املادة  36الفقرة  2من الظهري املحدث للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان.
وللمقارنة ف�إن وثيقة اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوربا واملعنونة «من �أجل نظام معرتف به دوليا
ملالحظي االنتخابات» ت�ستعمل مفهوم «جماعة املالحظني»»«Communauté des observateurs
للإحالة �إىل خمتلف املكونات املنظمة وطنيا ودوليا ،مدنيا وحكوميا العاملة يف جمال املالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات .حيث تو�صي هذه الوثيقة يف �صفحتها الثامنة ب�أن يكون جمال املالحظة مفتوحا
ما �أمكن على خمتلف الهيئات الوطنية والدولية ،كما تعترب هذه الوثيقة املنظمات الدولية البيحكومية
جزءا من «جماعة املالحظني».17
وعلى �سبيل املقارنة كذلك ،فقد قامت بع�ض الدول يف قوانينها االنتخابية (ك�أرمينيا مثال)
بالتمييز بني عدة فئات من املالحظني :مالحظون وطنيون ميثلون املنظمات غري احلكومية الوطنية،
مالحظون دوليون ميثلون املنظمات الدولية البيحكومية ،واملنظمات الدولية غري احلكومية.18
كما ال يت�ضمن قانون � 30.11أي مقت�ضى ينظم اعتماد املالحظني ممثلي �سفارات وقن�صليات
الدول الأجنبية .و�إذا �أمكن تدبري هذا املعطى با�ستعمال �صالحية الدعوة املخولة لرئي�س املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان مبقت�ضى الفقرة الثانية من املادة  36من الظهري املحدث للمجل�س ،ف�إن
 .17يعترب جمل�س �أوروبا :اجلمعية الربملان الربملانية «نظام دويل لالعرتاف مبالحظي االنتخابات»  ،من الأح�سن �أن تكون
املالحظة مفتوحة �أكرث ما ميكن على امل�ستوى الوطني والدويل ،علما �أن جمموعة املالحظني الدوليني تتكون من
�أع�ضاء جمعيات الربملانيني الدوليني جمعية الربملانيني ملجل�س �أوروبا ،اجلمعية الربملانية للمنظمة الأوروبية للتعاون،
الربملان البني �إفريقي ،االحتاد الربملاين
 ممثلو املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية ،مكتب املنظمات الدميقراطية وحقوق الإن�سان ملنظمة التعاون الأوروبي،
م�ؤمتر ال�سلطات املحلية واجلهوية ملجل�س �أوروبا ،اللجنة الأوروبية ،منظمة الدول الأمريكية الخ.
 .18امتيز املادة  28من القانون االنتخابي الأرميني ال�صادر يف  3غ�شت  ،2002بني املنظمات غري احلكومية الدولية
واملنظمات الدولية احلكومية ،ويعطي احلق يف مالحظة االنتخابات لـ:
 .1املنظمات الدولية؛
 .2ممثلي الدول الأجنبية؛
. 3املنظمات غري احلكومية يف جمهورية �أرمينيا والدول الأجنبية ،التي تن�ص وثائقها الت�أ�سي�سية على ق�ضايا
الدميقراطية وحماية حقوق الإن�سان والتي ال تدعم املر�شحني �أو الأحزاب.
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الطلب اخلارجي املتزايد على مالحظة االنتخابات باملغرب يطرح �س�ؤال التنظيم القانوين لهذا
الطلب ،مبا يتالءم مع متطلبات التعاون الثنائي بني املغرب وباقي الدول يف جمال الدميقراطية،
وي�ضمن �سيادته يف عالقة بامل�سل�سل االنتخابي.
وتن�ص املادة  7من قانون  30.11على ت�أليف اللجنة اخلا�صة لالعتماد والتي ت�ضم ممثلني عن
القطاعات احلكومية املكلفة بالداخلية والعدل واخلارجية واالت�صال ،يتمتعون على غرار باقي
�أع�ضاء اللجنة ب�صالحيات تقريرية فيما يتعلق باعتماد و�سحب اعتماد املالحظني واملالحظات.
وهو ما يبتعد عن املعايري الدولية املتعلقة بت�أليف الهيئات مانحة االعتماد .وعلى �سبيل املقارنة
ف�إن كل الوثائق ال�صادرة عن اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوربا وجلنة البندقية وكذا �إعالن مبادئ
املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد ال�سلوك ،ال�صادر عن ق�سم امل�ساعدة االنتخابية للأمم
املتحدة بتاريخ � 27أكتوبر  2005تتفق على عدم تدخل ال�سلطات احلكومية والأمنية يف م�سطرة
االعتماد .19كما تو�صي ب�أن ي�ضمن القانون ذلك.
ال يت�ضمن قانون � 30.11أي�ضا �أي تن�صي�ص على م�سطرة ت�ضمن �إمكانية اللجوء �إىل الق�ضاء
للطعن يف قرارات اللجنة اخلا�صة لالعتماد وهو ما يبتعد عن املعايري الدولية يف �ش�أن �إمكانيات
الطعن يف قرارات الهيئة م�صدر االعتماد .حيث تو�صي اجلمعية الربملانية ملجل�س �أوربا يف النقطة
 14.4من وثيقتها بعنوان «من �أجل نظام معرتف به دوليا ملالحظي االنتخابات» ب�أن «يت�ضمن
الإطار القانوين للمالحظة طرقا للطعن يف حالة عدم احرتام حقوق مالحظي االنتخابات».20
 .19انظر على �سبيل املثال :جمل�س �أوروبا:

اجلمعية الربملانية «نظام معرتف به دوليا ملالحظي االنتخابات»)Doc.12355, 9-séptembre 2010 p.9( ،

يجب على الدولة �ضمان عدم تدخل �أية �سلطة حكومية� ،أو انتخابية �أمنية يف عملية اختيار �أع�ضاء بعثة دولية
�أو وطنية ملراقبة االنتخابات ،وال حماولة احلد من نطاق ،مدة �أو عدد املراقبني .ومن امل�ستح�سن �أن تكون هذه
ال�ضمانات من�صو�ص عليها يف الت�رشيعات الوطنية؛

II : Commission Européenne pour la Démocratie par le droit (Commission de Venise) :
Déclaration de principe pour l’observation internationale d’élections et Code de conduite
des observateurs électoraux internationaux (2 novembre 2005) CDL-AD(2005)036 (p6).

يتعهد البلد امل�ضيف عدم تدخل �أي �سلطة حكومية� ،أو انتخابية �أو مكلفة بالأمن يف عملية اختيار املالحظني �أو غريهم
من �أع�ضاء البعثة الدولية ملراقبة االنتخابات ،وال حماولة احلد من عددهم؛
III : ONU : La Déclaration de principes pour l’observation internationale d’élections et
le Code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux (27 octobre 2005).

« .20توفري �سبل االنت�صاف عند عدم احرتام حقوق مالحظي االنتخابات».

Voir : Conseil de l’Europe : Assemblée Parlementaire « Un statut internationalement reconnu
aux observateurs d’élections » (Doc. 12355 ,9 septembre 2010), Point 14.4.
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كما �أن جلنة البندقية �أو�صت بذلك يف ر�أيها اال�ست�شاري بخ�صو�ص مدونة �سلوك مالحظة
االنتخابات يف اململكة املتحدة .21و�ضمن نف�س املنظور املقارن فقد ن�ص املر�سوم التطبيقي ملدونة
االنتخابات لدولة �أذربيجان على �إمكانية التقا�ضي لدى املحاكم للطعن يف قرارات الهيئة التي
قامت باعتماد املالحظني.22
كما تت�سم ال�صيغة الواردة يف املادة  18من القانون بخ�صو�ص االمتناع عن التوا�صل خالل
الفرتة االنتخابية بالطابع املطلق .ويف نف�س ال�سياق ال تت�ضمن املقت�ضيات اخلا�صة ب�سحب
االعتماد تو�ضيحات ب�ش�أن �إجراءات ال�سحب.
بالنظر لكل ما ذكر ،ا�ضطرت اللجنة اخلا�صة العتماد املالحظني واملجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان �إىل ابتكار حلول جديدة م�ؤ�س�سة قانونيا ،من �أجل التغلب على الق�صور القانوين يف
هذه املجاالت .ومن مت ف�إن ميثاق املالحظة الذي �أعدته اللجنة اخلا�صة باعتماد املالحظني
�ساهم يف حل التناق�ض القائم بني املنع املطلق للتوا�صل ب�ش�أن العملية االنتخابية مبوجب املادة
 17الذي يخ�ص الهيئات واملالحظني املعتمدين وبني املعايري الدولية التي متنح احلق للهيئات
املعتمدة يف تعيني متحدث ر�سمي ل�ضمان التوا�صل امل�ؤ�س�ساتي والعمومي حول اجلوانب العامة
املتعلقة بالعملية االنتخابية .كما و�ضح النظام الداخلي للجنة اخلا�صة لالعتماد �إجراءات �سحب
االعتماد ،كما وردت الإ�شارة �إىل ذلك يف الف�صل املتعلق بتحليل عمل اللجنة.
وهكذا ت�ضمن النظام الداخلي مقت�ضيات تن�ص على �أنه يف حالة خمالفة املالحظ �أو املالحظة
لأحكام املادة  17من قانون  ،30.11تقوم اللجنة باتخاذ قرار �سحب البطاقة اخلا�صة لالعتماد
وكذا ال�شارة من املالحظة �أو املالحظ مرتكب املخالفة.
وتتلقى اللجنة املحا�رض والبالغات والإفادات املتعلقة باملخالفات املحددة يف قانون 30.11

ويف امليثاق ،وذلك بجميع الو�سائل املمكنة ،وتتخذ ب�ش�أنها ،ح�سب احلالة ،قرار �سحب
االعتماد واملنع من مزاولة مهمة املالحظة �أو قرار ال�سحب الفوري العتماد الهيئة ويبلغ قرار
�سحب البطاقة اخلا�صة لالعتماد وكذا ال�شارة �إىل املالحظ �أو املالحظة املعني عن طريق الهيئة

21. C
 ommission de Venise : Avis sur le code de conduite sur l’observation des élections du Royaume
Uni, Avis n° 577/2010, CDL-AD(2010)045).
22. Voir à titre comparatif, le Décret d’application du code électoral d’Azerbaïdjan.
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التي اعتمدته ،مع تنبيهها ،وفق الكيفية الواردة يف املادة  18من قانون � ،30.11أما قرار �سحب
االعتماد من الهيئة املعنية فيبلغ �إىل ممثلها القانوين.
وتبلغ جميع قرارات �سحب بطاقات و�شارات املالحظني واملالحظات وكذا قرارات �سحب
اعتماد الهيئة �إىل ال�سلطات احلكومية املخت�صة من �أجل تنفيذها.

 .4حتليل املرا�سيم
.1.4املر�سوم رقم  2.11.603ب�إحداث الدوائر االنتخابية املحلية النتخاب �أع�ضاء جمل�س
23
النواب وحتديد عدد املقاعد لكل دائرة
ين�صب حتليل املر�سوم املتعلق ب�إحداث الدوائر االنتخابية املحلية النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب
وحتديد عدد املقاعد لكل دائرة على اجلوانب ذات العالقة املبا�رشة بالتمثيلية املتكافئة للج�سم
االنتخابي الرتباطها املبا�رش مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية .وال يغطي التحليل اخليارات الأ�سا�سية
املتعلقة بالهند�سة االنتخابية الرتباطها بخيارات الأغلبية الربملانية واحلكومية ،علما �أن حتديد
مبادئ تقطيع الدوائر االنتخابية هو من جمال القانون مبقت�ضى الف�صل  71من الد�ستور ،يف حني �أن
حتديد الدوائر االنتخابية يبقى من اخت�صا�ص املجال التنظيمي مبقت�ضى الف�صل  72من الد�ستور.
وهكذا �سين�صب التحليل بالأ�سا�س على مدى مالءمة التقطيع املحدد باملر�سوم مو�ضوع
التحليل للمبد�أ الأول للتقطيع واملحدد يف املادة  2من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س
النواب ،ويتعلق الأمر مببد أ� التوازن يف التمثيلية بني املجاالت اجلغرافية بالأخذ بعني االعتبار
املعطى الدميوغرايف كمعيار لتحديد الدوائر االنتخابية ب�شكل ي�ضمن يحقق التوازن بني معدل
الناخبني(ات) وعدد الدوائر االنتخابية.
■ التغريات املتعلقة بحجم الدوائر االنتخابية
تربز املقارنة بني حجم الدوائر االنتخابية بر�سم االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007وحجمها
بر�سم االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011ا�ستمرار غلبة الدوائر االنتخابية ذات احلجم املحدود
( faible magnitudeمقعدين �إىل ثالثة مقاعد) من جهة ،وبداية بروز الدوائر االنتخابية املحلية
ذات احلجم املتو�سط (� 4إىل  6مقاعد).
 .23املر�سوم رقم  2.11.603ال�صادر يف  21من ذي القعدة � 19( 1432أكتوبر  )2011ب�إحداث الدوائر االنتخابية املحلية
النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب و حتديد عدد املقاعد لكل دائرة.

55

وي�ؤكد اجلدول املقارن لتوزيع الدوائر االنتخابية املحلية ح�سب احلجم بني  2007و 2011

هذا التوجه.

توزيع الدوائر االنتخابية املحلية ح�سب احلجم مابني �سنة  2007و 2011
2007

حجم

 2مقاعد
 3مقاعد
 4مقاعد
 5مقاعد
 6مقاعد

2011

العدد

الن�سبة

% 18.08

21

50

% 53.19

38

% 41.30

24

% 25.53

22

% 23.91

3

% 3.19

5

% 5.43

0

0

6

% 6.52

17

العدد

الن�سبة

% 22.82

و�إذا كان هذا اخليار ال ي�ستلزم �أي تعليق خا�ص من منظور املقاربة املرتكزة على حقوق
الإن�سان ،ف�إنه يتعني التذكري ب�أن منط االقرتاع بالالئحة ينتج �آثاره املتوخاة واملتمثلة بالأ�سا�س يف
التمثيلية ،كلما كان حجم الدوائر متو�سطا �إىل كبري ،يف حني يقرتب من �إعادة �إنتاج �آثار منط
االقرتاع الفردي كلما كان حجم الدوائر حمدودا .كما �أن فر�ص ولوج الن�ساء وال�شباب �إىل
التمثيلية عرب الدوائر االنتخابية املحلية ،يف حالة ما �إذا اقرتن بتدابري متييز �إيجابي مالئمة ،تتح�سن
كلما كرب حجم الدوائر .وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أنه كلما كرب حجم الدوائر االنتخابية املحلية يف
ظل منط االقرتاع بالالئحة ،كلما تزايدت فر�ص تقلي�ص فوارق التمثيلية.
■ التغريات املتعلقة بفوارق التمثيلية
رغم �أن معدالت التمثيلية يف الدوائر االنتخابية املحلية (عدد امل�سجلني يف اللوائح االنتخابية
لكل مقعد) يربز حت�سنا متزايدا يف معدل التمثيلية بني �سنتي  2007و 2011حيث تراجع معدل
الناخبني امل�سجلني لكل مقعد �سنة  2007من  51142م�سجال �إىل  42463م�سجال �سنة  ،2011ف�إن
حتليل التغريات املتعلقة بفوارق التمثيلية يربز ا�ستمرار الطابع البنيوي لهذه الفوارق املوروثة منذ
فرتة اعتماد االقرتاع الفردي واملعاد �إنتاجها يف فرتة اعتماد االقرتاع بالالئحة وبالتمثيل الن�سبي.
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وتتمثل فوارق التمثيلية بالأ�سا�س يف ت�ضخيم متثيلية  surreprésentationالناخبني امل�سجلني يف
الدوائر االنتخابية املحلية ،التي ت�ضم يف الغالب جماعات قروية وتقليل متثيلية sous-représentation
الناخبني امل�سجلني يف الدوائر االنتخابية املحلية التي ت�ضم يف الغالب جماعات ح�رضية ،وذلك بفوارق
كبرية ال ميكن تربيرها باحلجج املقبولة املتعلقة بالتمثيلية املتكافئة واملتوازنة �أو بالتمييز اجلغرايف
الإيجابي وفق قواعد معقولة لفائدة الدوائر �ضعيفة الكثافة ال�سكانية �أو�صعبة الولوج �أو املت�سمة
بنمط �سكن م�شتت.
وميكن تقدمي مثالني بهذا ال�صدد للربهنة على الطابع البنيوي امل�ستمر للفوارق يف التمثيلية
باملقارنة بني االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007و.2011
فبالن�سبة لالنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007ميكن ،من خالل �أمثلة داخل جهة الدار البي�ضاء
تبيان فوارق التمثيلية بني الدوائر االنتخابية والتي ت�صل �إىل � 3أ�ضعاف عدد الناخبني لكل مقعد،
كما هو مو�ضح يف اجلدول �أ�سفله ،علما ب�أن هذا الفرق يت�ضاعف يف حاالت �أخرى.
عدد املقاعد املخ�ص�صة عدد الناخبني امل�سجلني
عدد الناخبني امل�سجلني
لكل مقعد
للدائرة

الدائرة االنتخابية املحلية

مديونة

53044

2

26522

الفداء مر�س ال�سلطان

229998

3

74666

عني ال�سبع احلي املحمدي

249772

3

83257.33

ويبدو �أنه يف حالة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2011ف�إنه بالرغم من تعديل تقطيع الدوائر
االنتخابية لتطابق غالبيتها حدود العماالت والأقاليم �إال �أن فوارق التقطيع ال زالت دالة وتبلغ
يف عدد من احلاالت ثالثة �أ�ضعاف �أو �أكرث حيث يتجاوز احيانا احلدود املقبولة بر�سم التمييز
اجلغرايف الإيجابي .و�أحيانا اخرى ال ت�أخذها بتاتا كما يو�ضحه اجلدول التايل:
الدائرة االنتخابية املحلية

القنيطرة
تاونات تي�سة
الفح�ص �أجنرة

عدد الناخبني امل�سجلني

عدد املقاعد املخ�ص�صة
للدائرة

عدد الناخبني امل�سجلني
لكل مقعد

281 110

4

70277.5

127 326

3

42442

34 317

2

17158.5
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ويت�ضح من اجلدول �أعاله �أنه يف حالة مقارنة الدائرة االنتخابية الفح�ص �أجنرة بالدائرة
االنتخابية تاونات تي�سة ف�إن الفرق ال يتجاوز  1.65مرة يف حني يبلغ عند املقارنة مع الدائرة
الإنتخابية الفح�ص �أجنرة � 4أ�ضعاف.
ولإبراز �أهمية هذا املعطى ،الذي ميثل �إحدى النقط الأكرث �ضعفا يف النظام االنتخابي املغربي
لي�س فقط بالنظر �إىل حق الناخبني والناخبات يف متثيلية متكافئة ،و�إمنا بالنظر �إىل الأهداف
املتوخاة من �إر�ساء منط االقرتاع بالالئحة ،ف�إنه على �سبيل املقارنة يخ�ضع القانون الكندي ملراجعة
حدود اللوائح االنتخابية يف مادته  15على عدد من ال�ضوابط املتعلقة بالتقطيع االنتخابي ،ومنها
بالأ�سا�س مراعاة التمييز اجلغرايف الإيجابي �رشط �أال تتجاوز فوراق التمثيلية عن معدل عدد
الناخبني لكل مقعد .24 % 25

.2.4حتليل املر�سوم25رقم  2.11.606املتعلق بتحديد الأماكن اخلا�صة بتعليق الإعالنات االنتخابية
تتمثل نقطة القوة الأ�سا�سية لهذا املر�سوم يف تقنني وعقلنة �أماكن تعليق الإعالنات االنتخابية
ب�شكل يوازن بني احلق الأ�سا�سي يف التوا�صل االنتخابي ملختلف اللوائح املر�شحة وبني حق
ال�سكان واجلماعات الرتابية يف التمتع ببيئة �سليمة ،وهي نقطة قوة ميكن الربهنة على �أهميتها من
خالل املقارنة مع �أنظمة انتخابية لدول جماورة ال تت�ضمن تقنينا للإعالنات واملل�صقات االنتخابية.

.3.4حتليل املر�سوم 26رقم  2.11.607املحدد مبوجبه �سقف امل�صاريف االنتخابية للمرت�شحني
مبنا�سبة احلمالت االنتخابية
تتمثل �إحدى نقط قوة املادة الأوىل من مقت�ضيات هذا املر�سوم يف مواكبة �سقف امل�صاريف
االنتخابية لتطور �أ�سعار ال�سلع واخلدمات املرتبطة باحلملة االنتخابية من جهة ولتو�سيع جمال
الرقابة الق�ضائية على امل�صاريف من خالل تو�سيع �سقفها من جهة ثانية ،وذلك من �أجل تقلي�ص
امل�صاريف الفعلية غري املهيكلة( ،)informelleالتي ت�شكل جزءا من الكتلة النقدية اجلارية
24. Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (version 30 janvier 2011).

  .25املر�سوم رقم � 2.11.606صادر يف  21من ذي القعدة � 19( 1432أكتوبر  )2011املتعلق بتحديد الأماكن اخلا�صة بتعليق
الإعالنات االنتخابية مبنا�سبة االنتخابات العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
 .26املر�سوم رقم � 2.11.607صادر يف  21من ذي القعدة � 19( 1432أكتوبر  )2011املحدد مبوجبه �سقف امل�صاريف
االنتخابية للمرت�شحني مبنا�سبة احلمالت االنتخابية بر�سم االنتخابات العامة و اجلزئية النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
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�أثناء امل�سل�سل االنتخابي دون التوفر على �أدوات و�آليات ملراقبتها .وهكذا ي�ساهم رفع �سقف
م�صاريف احلملة االنتخابية يف نقل جزء من االقت�صاد االنتخابي من جمال غري مهيكل informel
�إىل جمال مهيكل.
على �سبيل املقارنة ،ف�إن ال�سلطات احلكومية املكلفة بتدبري خمتلف العمليات االنتخابية يف
فرن�سا ،تعمد عرب مر�سوم وب�شكل منتظم �إىل الرفع من �سقف امل�صاريف االنتخابية عرب الرفع من
معامالت  coefficientsال�سقف املرجعي ،27تبعا مل�ؤ�رش كلفة املعي�شة الذي يحدده املعهد الوطني
للإح�صاء والدرا�سات االقت�صادية.
غري �أن �إحدى نقط ال�ضعف الأ�سا�سية للمادة االوىل تتمثل يف حتديدها �سقفا موحدا
للم�صاريف االنتخابية بغ�ض النظر عن عوامل �أخرى ذات �أثر مبا�رش على بنية هذه امل�صاريف
كم�ساحة الدائرة االنتخابية املحلية ،عدد �سكانها ومنط ال�سكن بها والكثافة ال�سكانية وال�صفة
القروية �أو احل�رضية للجماعات املكونة للدائرة االنتخابية املحلية .علما �أن قوانني انتخابية مقارنة
حتدد �سقفا للم�صاريف عرب ح�صة ( )ratioيتحدد بعدد �سكان كل جماعة ،وتتناق�ص احل�صة كلما
زاد عدد ال�سكان ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للمواد  L.52-11من مدونة االنتخابات الفرن�سية.28
كما �أن �إحدى نقط ال�ضعف الأ�سا�سية ملقت�ضيات هذا املر�سوم تتجلى يف ق�صور التعداد الذي
�أوردته املادة  2للم�صاريف االنتخابية عن تغطية خمتلف �أنواع امل�صاريف االنتخابية املعتادة
واملعتربة كذلك يف عدد من القوانني والأنظمة املقارنة .ومن ذلك عدم تن�صي�ص املادة الثانية
من املر�سوم على اعتبار م�صاريف الأجراء امل�ستخدمني خ�صي�صا مبنا�سبة احلملة االنتخابية مبا
27. D
 écret n°2005-1114 du 31 août 2005 portant majoration du plafond des dépenses électorales
pour l’élection des députés. Décret n°2007-140 du 1 février 2007 portant majoration du plafond
des dépenses électorales. Décret n° 2009-370 du 1er avril 2009 portant majoration du plafond des
dépenses électorales.
28. Article L52-11 Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des
dépenses électorales (1), autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par
l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours
de la période mentionnée au même article.
….
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie
de l’Institut national de la statistique et des études économiques.
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فيها حتمالتهم االجتماعية من �ضمن امل�صاريف االنتخابية .يف حني� ،أنه من منظور مقارن ،ف�إن
طبعة  2012من دليل متويل احلملة االنتخابية الرئا�سية يف فرن�سا مثال ،والذي ت�صدره اللجنة الوطنية
حل�سابات احلملة والتمويالت ال�سيا�سية 29تدخل هذه امل�صاريف �ضمن النفقات االنتخابية املقبولة.
ومن زاوية مقاربة النوع االجتماعي ،ف�إن املادة  2من املر�سوم ال تت�ضمن �إمكانية حتمل بع�ض
امل�صاريف اخلا�صة التي قد ترتبط بتخ�صي�ص بع�ض املر�شحات �أو املر�شحني حيزا زمنيا للحملة
االنتخابية قد ي�ؤثر على �أدوارهم الأ�رسية �أو االجتماعية .فعلى �سبيل املثال ف�إن القانون االنتخابي
الكندي ل�سنة  1974يعترب امل�صاريف املتعلقة بح�ضانة الأطفال ،من �ضمن امل�صاريف املتعلقة
باحلملة االنتخابية.
و�إذا كانت �إحدى نقط قوة هذا املر�سوم تتمثل يف �إ�شارة املادة  3منه �إىل مقت�ضيات املادة 94

من القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب ،علما �أن هذه املادة مرتبطة بالآثار
القانونية املرتتبة عن خمالفتها وكذا خمالفة املادة  95من القانون التنظيمي ،ف�إن �إحدى نقط �ضعف
املر�سوم تتمثل يف عدم ت�ضمينه لإجراءات �إ�ضافية من �ش�أنها ت�سهيل ا�ستكمال هيكلة االقت�صاد
االنتخابي ،كفتح ح�ساب بنكي جار ووحيد لتدبري م�صاريف احلملة االنتخابية وتعيني وكيل �أو
وكيلة الالئحة لوكيل مايل يقوم بفتح و�إدارة احل�ساب املذكور .30وقد يرتتب عن ذلك خماطر
ا�ستمرار جوانب رمادية �أو غري مهيكلة من االقت�صاد االنتخابي ،كعدم توفر �آلية متكن من تقييم
تنا�سب عدد م�ساعدي احلملة االنتخابية غري املنتمني للأحزاب ال�سيا�سية التي يقومون باحلملة
االنتخابية با�سمها مع احلاجيات احلقيقية للحملة االنتخابية.

29. C
 ommission nationale des comptes de campagne et des financements politiques: «Élection
présidentielle : Financement de la campagne électorale, mémento à l’usage du candidat et de son
mandataire» ; Edition 2012 (p50).

 .30انظر على �سبيل املقارنة:

D
 écision du 4 mai 2006 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de
l’élection présidentielle ; JORF n°121 du 25 mai 2006 page 7827 texte n° 107.
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.4.4حتليل املر�سوم  2.11.607يف �ش�أن م�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية واملر�سوم
رقم  2.11.609املتعلق بتحديد الآجال وال�شكليات املتعلقة با�ستعمال م�ساهمة الدولة
31
يف متويل احلمالت االنتخابية والقرارات املرتبطة باملر�سومني
تتمثل نقط القوة الأ�سا�سية للمقت�ضى املت�ضمن ل�صيغة توزيع ال�شطر الثاين باعتبار عدد املقاعد
املح�صل عليها يف االنتخابات الت�رشيعية معيارا لتحديد احل�صة التمويلية التكميلية اخلا�صة بكل
حزب ،الأمر الذي يعد �إجراء متويليا حتفيزيا للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء باعتماد النتائج
(املقاعد املح�صل عليها) عو�ض امل�سارات (الرت�شيحات) .ومن نقط القوة اال�سرتاتيجية لهذا
الإجراء كونه �آلية للتمييز الإيجابي متخذة على م�ستوى تنظيمي ( )règlementaireحيث يربز
ذلك اندماج تدابري التمييز الإيجابي ب�صفة �أفقية يف املنظومة املعيارية املنظمة لالنتخابات يف
خمتلف تراتبيات هذه املعايري.
�أما نقط �ضعف هذا الإجراء الأ�سا�سية فتتمثل يف كون هذا الإجراء املايل التحفيزي يهم ال�شطر
املمنوح باعتبار عدد املقاعد ،ولي�س ال�شطر املمنوح باعتبار عدد الأ�صوات مما قد يدفع الأحزاب
املت�رضرة (بفعل وزنها� ،أدائها االنتخابي �أو ا�سرتاتيجيتها للرت�شيح) من فارق حتويل الأ�صوات �إىل
مقاعد (غالبا الأحزاب املتو�سطة وال�صغرى من حيث احلجم والوزن االنتخابي) �إىل عدم التحفز
ال�ستغالل هذه الإمكانية.
�إن املثري لالنتباه هو �أنه بالرغم من تن�صي�ص املادة الثانية من املر�سوم رقم  2.11.608على
�إدخال عدد املقاعد التي ح�صلت عليها املرت�شحات املنت�سبات للحزب بر�سم الدوائر االنتخابية
املحلية يف احت�ساب مبلغ التدبري املايل التحفيزي ،ف�إن حتليل ا�سرتاتيجيات الرت�شيح املعتمدة من
 .31املر�سوم رقم � 2.11.607صادر يف  21من ذي القعدة � 19( 1432أكتوبر  )2011املحدد مبوجبه �سقف امل�صاريف
االنتخابية للمرت�شحني مبنا�سبة احلمالت االنتخابية بر�سم االنتخابات العامة و اجلزئية النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب؛
■املر�سوم رقم � 2.11.609صادر يف  27ذو القعدة � 25( 1432أكتوبر  )2011املتعلق بتحديد االجال وال�شكليات
املتعلقة با�ستعمال م�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية التي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية؛
■قرار رئي�س احلكومة رقم � 3.77.11صادر يف  27من ذي القعدة � 25( 1432أكتوبر  )2011بتحديد املبلغ الكلي
مل�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية التي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات العامة
النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يوم  25نونرب 2011؛
■ قرار رئي�س احلكومة رقم � 3.78.11صادر يف  27من ذي القعدة � 25( 1432أكتوبر  )2011يف �ش�أن الت�سبيق عن
م�ساهمة الدولة يف متويل
احلمالت االنتخابية التي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات العامة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب
يوم  25نونرب .2011
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قبل الأحزاب ال�سيا�سية ،كما يظهر من خالل الأرقام الإجمالية للرت�شيحات الن�سائية ،يربز �أن
الأحزاب ال�سيا�سية قد تكون قامت بح�ساب كلفة الرت�شيح وفر�ص النجاح املحتملة للرت�شيحات
الن�سائية يف الدوائر االنتخابية املحلية ،مما دفعها �إجماال �إىل تقدمي تر�شيحات ن�سائية حمدودة بها
مما يعني يف نهاية املطاف اال�ستفادة املحدودة للأحزاب ال�سيا�سية من الإمكانية التي ميثلها التدبري
املايل التحفيزي.
كما ال يت�ضمن التدبري املايل التحفيزي �آلية (ولو حمدودة) للتحفيز على الرت�شيح والتي تبدو
�رضورية يف ظل حمدودية املجهود املبذول من قبل الأحزاب ال�سيا�سية لرت�شيح الن�ساء يف مواقع
حت�سن من قابليتهن لالنتخاب على م�ستوى الدوائر االنتخابية املحلية.

 .5اخلال�صات امل�ستنتجة من حتليل الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالرت�شيح يف اللوائح االنتخابية
ي�ؤكد حتليل الأحكام الق�ضائية املتعلقة بالرت�شيح بر�سم انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب،
جوانب العجز يف القدرات املتعلقة بتدبري الرت�شيحات ،والتي �سبق �أن �أكدتها تقارير �سابقة
للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان حول مالحظة االنتخابات الت�رشيعية واجلماعية ،لي�س
فقط على م�ستوى اللوائح اخلا�صة بالدائرة االنتخابية املحلية و�إمنا �أي�ضا على م�ستوى اللوائح
اخلا�صة بالدائرة االنتخابية الوطنية .علما �أن بع�ض �أطراف هذه املنازعات �أقروا يف دفوعاتهم
وو�سائلهم بكون بع�ض الأخطاء املالحظة ناجمة جزئيا عن العجز يف القدرات التنظيمية �أو املالية
�أو القدرات املتعلقة باالنت�شار املجايل.32
وهكذا �أقر ق�ضاء املنازعات االنتخابية رف�ض لوائح تر�شيح بر�سم الدائرة االنتخابية الوطنية
لأ�سباب متعددة منها غياب امل�صادقة على توقيعات املرت�شحني �أو عدم احرتام العدد القانوين
للن�ساء ،وال�شباب الأقل من � 40سنة يف تركيبة الالئحة الوطنية� 33أو ت�ضمن الالئحة ملرت�شحني
ذكور يزيد عمرهم عن � 40سنة� ،34أو عدم احرتام لوائح الرت�شيح بر�سم الدائرة االنتخابية الوطنية
� .32أنظر على �سبيل املثال ت�رصيح الئحة حزب القوات املواطنة (حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2324عن
املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب القوات املواطنة).
 .33حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2322عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الالئحة الوطنية
امل�سماة الكرامة (حزب النه�ضة والف�ضيلة).
 .34حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2323عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب التجديد
والإن�صاف.
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لقاعدة انت�ساب املرت�شحني واملرت�شحات �إىل كافة جهات اململكة ،و�إثبات االنت�ساب ب�شهادة
القيد يف الالئحة االنتخابية العامة لإحدى اجلماعات التابعة للجهة� ،35أو �إدراج ا�سم امر�أة
مرت�شحة �ضمن الئحة الذكور الأقل من � 40سنة ،وكذا تقدمي الئحة وطنية يزيد عدد مرت�شحاتها
ومرت�شحيها عن العدد القانوين� ،36أو عدم بيان ترتيب كل مرت�شحة ومرت�شح على حدة� ،37أو
تقدمي عدد من املرت�شحني واملرت�شحات يقل عن العدد القانوين ،وت�ضمن الئحة الرت�شيح مرت�شحني
�أ�سما�ؤهم غري واردة يف الئحة التزكية ال�صادرة عن احلزب� ،أو عدم ا�ستكمال جميع البيانات
املتعلقة باملرت�شحني واملرت�شحات.38
كما ي�ؤكد حتليل الأحكام املتعلقة بالرت�شيحات بر�سم الدوائر االنتخابية املحلية نف�س
اخلال�صة ،حيث مت �إقرار رف�ض لوائح تر�شيح بر�سم الدائرة االنتخابية املحلية لعدم تقدمي و�صل
�إيداع مبلغ ال�ضمانة قبل ان�رصام �أجل و�ضع الرت�شيحات رغم تواجد وكيل الالئحة مبكتب تلقي
الرت�شيحات قبل ان�رصام هذا الأجل وتوفره على املبلغ نقدا� 39أو التقدم بالطعن خارج الآجال
القانونية� ،40أو عدم التمكن من ا�ستكمال وثائق الرت�شيح �ضمن الآجال املحددة� 41أو تر�شح
�أ�شخا�ص �أع�ضاء يف جمل�س امل�ست�شارين� ،42أو تر�شح م�ست�شارين بالغرفة الثانية قبل قيام املجل�س
الد�ستوري مبعاينة �شغور املن�صب� ،43أو تقدمي �أ�شخا�ص غري متمتعني بالأهلية االنتخابية ،44وكذا

 .35حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2324عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب القوات املواطنة.
 .36حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2325عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب الأمل.
 .37حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2326عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب الوحدة والدميقراطية.
 .38حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2327عن املحكمة االبتدائية بالرباط بخ�صو�ص الئحة حزب ال�شورى واال�ستقالل.
 .39حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  011/3عن املحكمة االبتدائية ب�سال.
 .40حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  011/4عن املحكمة االبتدائية ب�سال بخ�صو�ص الئحة «الو�سط».
 .41حكم �صدر بتاريخ  12نونرب  2011حتت عدد  2011/13عن املحكمة االبتدائية بتازة بخ�صو�ص تر�شيح الئحة حزب
امل�ؤمتر الوطني االحتادي.
 .42حكم �صدر بتاريخ  06نونرب  2011حتت عدد  11/1عن املحكمة االبتدائية باخلمي�سات بخ�صو�ص الئحة النخلة عن
حزب احلركة الدميوقراطية االجتماعية و كذا حكم �صدر بتاريخ  2011/11/06عن املحكمة االبتدائية بنب جرير
بخ�صو�ص الئحة النخلة عن حزب احلركة الدميوقراطية االجتماعية.
 .43حكم �صدر بتاريخ  06نونرب  2011حتت عدد  2011/1عن املحكمة االبتدائية ب�سيدي �سليمان و كذا حكم �صدر
بتاريخ  06نونرب  2011حتت عدد  2011/01عن املحكمة االبتادئية بخنيفرة.
 .44حكم �صدر بتاريخ  15نونرب  2011حتت عدد  2011/1عن املحكمة االبتدائية بجر�سيف.
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�أ�شخا�ص من حملة ال�سالح �أثناء مزاولة مهامهم� ،45أو لوجود الئحتني تتوفران على تزكية نف�س
احلزب بر�سم نف�س الدائرة االنتخابية املحلية� ،46أو تقدمي ن�سخ غري �أ�صلية �أو غري م�صادق عليها
من ال�سجل العديل.47
كما يظهر من حتليل �أحكام �أخرى م�شكل القدرات القانونية املتعلقة بتدبري الرت�شيحات من
طرف ال�سلطة املكلفة بتلقي الرت�شيحات ،كما هو ال�ش�أن مثال برف�ض تلقي ت�رصيح بالرت�شيح من
طرف وكيل الئحة رغم توفر الطاعن على رد االعتبار مبوجب حكم ق�ضائي جنحي ا�ستئنايف
وا�ست�صداره قرارا ق�ضائيا بالت�سجيل يف اللوائح االنتخابية� ،48أو رف�ض الرت�شيح رغم عدم �صدور
حكم نهائي يرتتب عنه عدم الأهلية االنتخابية 49وكذا رف�ض الرت�شيح رغم انتفاء مانع الأهلية
االنتخابية بالنظر الن�رصام مدة انتداب الطاعن لع�ضوية املجل�س اجلماعي 50ورغم �صدور
عقوبات حب�سية يف حق مرت�شحني ال ترقى �إىل م�ستوى موانع الأهلية االنتخابية.51

 .6اقرتاح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حول �رشوط �إقامة مكاتب الت�صويت
اقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تو�صية متثلت يف دعوة ال�سلطات العمومية لت�سخري
خدمة نقل جمانية يوم االقرتاع لفائدة الناخبني والناخبات نحو مكاتب الت�صويت يف اجلماعات
�صعبة الولوج.
وقد جاءت هذه التو�صية بعد �أن الحظ املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أنه �إىل غاية
ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء يوم  25نونرب  2011وح�سب اال�ستمارات املتو�صل بها من مالحظي
ومالحظات املجل�س املنت�رشين واملنت�ش�رضات يف خمتلف الدوائر االنتخابية املحلية �أن ن�سبة
مكاتب الت�صويت التي تبعد مب�سافة �أكرث من  4000مرت عن �أبعد جتمع �سكني م�صوت بهذه
املكاتب هي  % 14مرتكزة �أ�سا�سا يف اجلماعات القروية.
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
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حكم �صدر بتاريخ  06نونرب  2011حتت عدد  2001/1عن املحكطمة االبتادئية بزاكورة.
حكم �صدر بتاريخ  12نونرب  2011حتت عدد  2011/ 3عن املحكمة االبتدائية بزاكورة.
حكم عدد  2275بتاريخ  11نونرب � 2011صادر عن املحكمة االبتدائية بطنجة.
حكم �صدر بتاريخ  13نونرب  2011حتت عدد  2عن املحكمة االبتدائية بنب جرير بخ�صو�ص ال�سيد حممد ال�شعيبي
وكيل الئحة احلركة.
حكم �صدر بتاريخ  12نونرب  2011حتت عدد  470عن املحكمة االبتدائية بال�صويرة بخ�صو�ص الئحة «عيوننا على التغيري».
حكم عدد  2011/02بتاريخ  08نونرب � 2011صادر عن املحكمة االبتدائية بخنيفرة.
حكم عدد  2011/ 45بتاريخ  12نونرب � 2011صادر عن املحكمة االبتدائية بكلميم بخ�صو�ص الئحة وطيل احلركة
الدميوقراطية االجتماعية.
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وبالرجوع �إىل التقارير التي �أجنزها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سابقا ،يف �إطار
مالحظته لالنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007واالنتخابات اجلماعية ل�سنة  ،2009فقد �سجل
مالحظو ومالحظات املجل�س ارتباطا قويا بني عملية نقل املر�شحني واملر�شحات للناخبني
والناخبات يوم االقرتاع ،خا�صة يف بع�ض اجلماعات القروية املت�سمة ب�صعوبة امل�سالك �أو بالبعد
عن الطريق املعبدة وبني وقوع خمالفات انتخابية متعلقة بالت�أثري يف �أ�صوات الناخبني با�ستعمال
و�سائل غري قانونية.
ومن ثم ومن �أجل متكني هذه الفئات من ال�ساكنة من ممار�سة حقوقها ال�سيا�سية يف �أح�سن
الظروف و�ضمان احلياد وعدم الث�أتري على الناخبني والناخبات� ،أ�صدر املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان تو�صية مبراعاة التمييز اجلغرايف الإيجابي لفائدة اجلماعات الواقعة يف دوائر انتخابية
�ضعيفة الكثافة ال�سكانية �أو �صعبة امل�سالك �أو بعيدة عن الطريق املعبدة.
وهكذا ف�إن قيام ال�سلطات العمومية بتوفري النقل املجاين لفائدة الناخبني نحو مكاتب
الت�صويت من �ش�أنه تقليل خماطر القيام مبخالفات انتخابية من قبل املر�شحني(ات) مبنا�سبة قيامهم
بنقل الناخبني(ات) ،علما �أن مقت�ضيات القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب ال جتعل م�أموري
الإدارة العمومية يف من�أى عن املتابعة يف حالة قيامهم باملخالفات االنتخابية املن�صو�ص عليها يف
الباب ال�ساد�س من القانون التنظيمي .كما يحدد بدقة هذه املخالفات االنتخابية واجلزاءات
املرتتبة عنها �أيا كان القائم بها.
وهنا جتدر الإ�شارة �إىل �أن التجارب املقارنة ،52تويل م�س�ألة قرب مكاتب الت�صويت من
الطرق العمومية ،خا�صة يف املناطق ال�صعبة الولوج �أهمية بالغة ،وتقع م�س�ؤولية ذلك على
ال�سلطات املكلفة بتنظيم االنتخابات.53
وعلى �سبيل املثال فقد جاء يف الفقرة  128من التقرير رقم  2006 -352للجنة الأوربية للدميقراطية
عرب القانون (امل�سماة جلنة البندقية) وال�صادر بتاريخ  12يونيو � 2006أنه «من املنا�سب �إقامة مكاتب
ت�صويت يف �أماكن ي�سهل العثور عليها والو�صول �إليها ...وي�شري املالحظون االنتخابيون املخت�صون
�إىل الأهمية الكربى التي يجب �أن توىل الختيار مراكز الت�صويت �سهلة الولوج».
52. C
 ommission Européenne pour la démocratie par le droit : Rapport sur le droit électoral et
l’administration des élections en Europe, Etude n° 352/2006, le 12 juin 2006.

� .53أنظر بالن�سبة للحالة الكندية:

D
 irectives du directeur général des élections sur le choix des bureaux de vote (P01412) (04-05-2010).
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وبالن�سبة للحالة الكندية؛ فقد جاء يف توجيهات املدير العام لالنتخابات حول اختيار مكاتب
الت�صويت (املذكرة رقم  P01412للرابع من ماي � )2010أنه يتعني قبل �أي عملية انتخابية �إجراء
تقييم ملكاتب الت�صويت امل�ستعملة خالل اال�ستحقاق االنتخابي ال�سابق ،وكذا املكان املتوقع
للعملية االنتخابية التي �سيتم تنظيمها .كما �أنه ...يتعني اعتبار امل�سافة �إىل مكتب الت�صويت
وو�سائل نقل الناخبني ...خا�صة يف املناطق القروية».
وتتالءم هذه التوجيهات مع كون الإطار القانوين لالنتخابات يف كندا ال يت�ضمن �أية مقت�ضيات
متنع املر�شحني من نقل الناخبني(ات) ،وكذا �إبراز تكاليف تنقل الناخبني �إىل مكاتب الت�صويت
�ضمن م�صاريف احلملة االنتخابية� ،رشيطة �أال يقوم املر�شح �أثناء النقل بالت�أثري على الناخبني �أو
توزيع هبات عينية �أو نقدية �أو تعوي�ض الناخبني ب�شكل يتجاوز نفقات تنقلهم .وميكن بهذا
ال�صدد االطالع على �صفحة الأ�سئلة باملوقع الر�سمي لالنتخابات الكندية.
�أما بالن�سبة للحالة املغربية ،وبالنظر الرتباط نقل املر�شحني بتزايد حاالت القيام مبخالفات
انتخابية للت�أثري على الت�صويت من جهة ،وكذا بالنظر �إىل �أن �ضمان ولوج جمايل متكافئ للحق
يف الت�صويت ،ي�شكل تطبيقا فعليا ملقت�ضيات املادة  21من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة
 25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ...لذا ف�إنه يف حالة تعذر توفري ذلك
عمليا بالن�سبة لبع�ض مكاتب الت�صويت ،ف�إنه تقع على الدولة ،من منظور مقاربة مرتكزة على
حقوق الإن�سان توفري حلول عملية بديلة بنف�س م�ستوى االلتزام الذي يهم ولوجية الأ�شخا�ص
يف و�ضعية �إعاقة� ،أو ذوي احلركية املحدودة �أو اجلماعات ال�سكانية املوجودة يف حالة ترحال
�إىل حقهم يف الت�صويت.

 .7حتليل القرار  46.11للمجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي
كان لتن�صي�ص الد�ستور يف الف�صل  11على التحديد القانوين للقواعد التي تنظم عملية
ا�ستعمال و�سائل االعالم العمومية اثناء اال�ستحقاقات االنتخابية ،ب�شكل ي�ضمن اال�ستفادة منها
على نحو من�صف ومتكافئ ،الأمر الذي �ساهم يف خلق �إطار مهيكل و�إيجابي على الإطار
القانوين والتنظيمي املنظم ال�ستعمال الو�سائل ال�سمعية الب�رصية خالل احلملة االنتخابية ،وهو
ما ميكن ا�ستنتاجه عموما من حتليل قرار املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي رقم 11-46
بتاريخ � 11أكتوبر .2011
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فمن جهة �أوىل حافظ املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي على االجتهاد املتواتر منذ
�سنة  ،2007واملتمثل يف قاعدة حتديد فرتة ما قبل احلملة االنتخابية وكذا على تنظيمها ،مما يتيح
ملختلف الأحزاب ال�سيا�سية �إمكانية الولوج املن�صف واملتكافئ �إىل و�سائل الإعالم ال�سمعية
الب�رصية العمومية� ،أخذا بعني االعتبار �أهمية فرتة ما قبل احلملة يف الت�أثري يف خيارات الت�صويت.
ويندرج يف نف�س االجتاه التحديد الوا�سع لزمن البث والذي يت�ضمن مدة �أخذ الكلمة ،ومدة
تقدمي املو�ضوع والتحليالت املتعلقة به وكذا مدة الروبورتاجات والتعليقات ،مما ي�سمح بتحديد
متكامل للزمن التوا�صلي املخ�ص�ص لفائدة الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحني واملر�شحات خالل
خمتلف مراحل العمليات االنتخابية التي ي�شملها قرار املجل�س.
كما يت�ضح من خالل حتليل قرار املجل�س بخ�صو�ص حتيينه للمادة  4على �ضوء مقت�ضيات
القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب لقائمة ما ال يجب �أن تت�ضمنه خمتلف
املواد الإعالمية والتوا�صلية التي يتم بثها يف �إطار هذا القرار.
ويت�ضح الأثر املهيكل للف�صل  11من الد�ستور من خالل تن�صي�ص املادة  5من القرار على مدلول
الولوج املن�صف للأحزاب ال�سيا�سية �إىل الربامج خالل الفرتة االنتخابية بالإ�شارة �إىل التوازن بني
مرجعيتي امل�ساواة والتمثيلية الربملانية ،وهو ما ترجم من خالل التوزيع املت�ساوي للغالف الزمني
للبث ( 35باملائة) بني املجموعتني الأوىل والثانية وتو�سيع ولوج املجموعة الثالثة عرب ا�ستفادتها
من  30باملائة من الغالف الزمني للبث ،مع مقاربة �إدماجية تدرج الأحزاب ال�سيا�سية التي ميكن
�إن�شا�ؤها بعد تاريخ �صدور قرار املجل�س �ضمن هذه املجموعة.
كما ت�ضمن القرار مقت�ضيات من �ش�أنها تقوية �ضمانات احلياد على �ضوء حتليل نقدي
للتجارب ال�سابقة املتعلقة بولوج الأحزاب ال�سيا�سية �إىل و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي خالل
الفرتة االنتخابية.
ويف هذا الإطار تندرج مقت�ضيات املادة  6التي تن�ص على �رضورة �ضمان املعاملة املتكافئة
للتغطيات املتعلقة ب�أن�شطة مر�شح �أو مر�شحة يف دائرة انتخابية حملية ،حيث ينبغي �أن ي�ستفيد
باقي املر�شحني من �رشوط معاملة من�صفة ت�ضمن لهم حقهم يف الولوج �إىل العيانية الو�سائطية
.la visibilité médiatique

كما ت�ضمنت املادة  12مقت�ضيات تتيح التمييز ب�شكل �أدق بني ال�صفات الأكادميية واجلمعوية
للمتدخلني يف برامج و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي من جهة و�صفاتهم احلزبية من جهة ثانية،
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مما يتيح للناخبني والناخبات التمييز بني احلياد الأكادميي واملدين من جهة وبني العر�ض الربناجمي
للحزب �أو املر�شحني من جهة ثانية .ويف نف�س االجتاه يندرج التمييز بني �أن�شطة التح�سي�س والدعوة
للم�شاركة يف العملية االنتخابية من جهة و�أن�شطة احلملة االنتخابية بح�رص املعنى من جهة ثانية.
ومن نقط قوة القرار ارتكازه على مفهوم الولوجية العامة universelle accessibilité؛ من
خالل التن�صي�ص يف املادة  15على �رضورة �ضمان الرتجمة �إىل لغة الإ�شارات للربامج الرئي�سة
خالل احلملة االنتخابية ،رغم �أن تقرير املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي �سجل التنفيذ
املحدود لو�سائل الإعالم لهذا املقت�ضى القانوين.
وتتمثل نقط �ضعف القرار يف عدم ت�ضمنه مقت�ضى قانوين ير�سم احلد الأدنى الواجب تخ�صي�صه
من زمن البث للرت�شيحات بر�سم الدائرة االنتخابية الوطنية وهو ما يف�رس الولوج املحدود للن�ساء
وال�شباب �إىل برامج الفرتة االنتخابية .فح�سب تقرير املجل�س الأعلى ا�ستفادت الن�ساء من % 9.41
من الغالف الزمني للبث ومل ي�ستفد ال�شباب �إال من .% 4.14
ويف نف�س ال�سياق مل يت�ضمن القرار مقت�ضى قانوين ير�سم احلد الأدنى الواجب تخ�صي�صه
من زمن البث للربامج باللغة الأمازيغية بو�صفها لغة ر�سمية .فح�سب تقرير املجل�س مل تتجاوز
الربامج ذات الطابع االنتخابي باللغة الأمازيغية  % 12.05من الغالف الزمني للبث.
كما �أن عدم ت�ضمن القرار ملقت�ضيات قانونية تنظم التعبري عن الآراء الداعية لعدم امل�شاركة يف
االنتخابات يف�رس �إىل حد كبري نوعية ح�ضورها �ضمن الغالف الزمني الإجمايل للبث الذي مل
يتجاوز .% 4.08
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الف�صل الثاين  :حتليل نتائج املالحظة امليدانية

مقدمة
�شهدت انتخابات  25نونرب� 2011إ�صدار جمموعة من الن�صو�ص القانونية ،الغاية منها �ضمان
ت�أطري جيد لالنتخابات ،ب�شكل ي�ضمن لها حدا �أدنى من االن�سجام مع مقت�ضيات الد�ستور
اجلديد ،وي�ضمن نزاهة االنتخابات وتكاف�ؤ الفر�ص .غري �أن قيمة الن�ص القانوين ومدى فعاليته ال
تت�أتى فقط مب�ضامينه ،بل �أي�ضا من اقتناع النا�س ب�أهميته وقبولهم ب�أن يلعب دورا ما يف حياتهم،
وهو ما �سعت املالحظة �إىل الت�أكد منه.
وقد مكنت مالحظة احلملة االنتخابية ويوم االقرتاع من تقييم مرحلة �أ�سا�سية من امل�سار
االنتخابي ،حيث �سمحت مبقاربة مو�ضوعية ملدى احرتام الن�صو�ص القانونية ،ومدى التزام
خمتلف املتدخلني يف م�سار االنتخابات بالأدوار املنوطة بهم� ،إىل جانب �إمكانية التعرف على
مدى االلتزام بقواعد التناف�س ال�سيا�سي من طرف املر�شحني لالنتخابات.

 .1حتليل النتائج اخلا�صة باحلملة االنتخابية
�سيخ�ص�ص هذا اجلزء لتحليل مدى قيام ال�سلطات املحلية بتعيني �أماكن خا�صة لتعليق
الإعالنات االنتخابية ،وكذا درا�سة حاالت تعليق الإعالنات يف �أماكن عمومية غري مرخ�ص
فيها بالتعليق وردود �أفعال ال�سلطات العمومية �إزاء ذلك ،بالإ�ضافة �إىل حتليل مدى احرتام احليز
املخ�ص�ص لالئحة الوطنية من طرف اللوائح املحلية يف الأماكن العمومية.
كما يتطرق هذا اجلزء لتحليل ا�ستعمال املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة املر�شحني �أو
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية وحياد ال�سلطة خالل احلملة االنتخابية ،وكذا
حماولة ا�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية من �أجل احل�صول على �أ�صوات الناخبني والناخبات،
بالإ�ضافة �إىل حتليل �أعمال العنف املادي �أو اللفظي بني الأطراف امل�شاركة يف االنتخابات.
ويف هذا اجلزء �أي�ضا �سيتم حتليل الظواهر املتعلقة با�ستعمال ال�شعارات ذات الطابع العن�رصي
�أو التمييزي �ضد املر�شحني واملر�شحات ،بالإ�ضافة �إىل حاالت العنف جتاه الن�ساء املر�شحات.
و�سيتم التطرق يف �آخر هذا اجلزء �إىل حتليل املعطيات املتعلقة با�ستعمال الأماكن العمومية ،و�أمناط
ح�ضور وم�شاركة الن�ساء يف التجمعات بالإ�ضافة �إىل ا�ستح�ضار ق�ضايا الن�ساء يف احلملة االنتخابية.

69

 .1.1مدى قيام ال�سلطات املحلية بتعيني �أماكن خا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية
يت�ضح ب�صفة عامة �أن ال�سلطات املحلية احرتمت مقت�ضيات املادة  32من القانون التنظيمي
املتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب با�ستثناء  % 5من احلاالت املالحظة .وهو ما يربز �ضبطا
متزايدا لل�سلطات العمومية املحلية املكلفة ب�إدارة العملية االنتخابية للإجراءات املتعلقة بتحديد
الأماكن اخلا�صة التي تعلق بها الإعالنات االنتخابية .وتبقى احلاالت التي مل يتم فيها احرتام هذه
الآجال (�أي اليوم الرابع ع�رش ال�سابق لليوم املحدد لإجراء االقرتاع) حمدودة.
باملقابل يبدو �أن تراكم حاالت عدم الإجابة التي بلغت  % 8ترجع �إىل �صعوبة احل�صول على
هذا املعطى مع تقدم �أيام مالحظة احلملة االنتخابية.
ويربز الر�سم البياين التايل الإح�صائيات الوطنية املتعلقة مبدى قيام ال�سلطات املحلية بتعيني
�أماكن خا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :3الإح�صائيات الوطنية املتعلقة مبدى قيام ال�سلطات املحلية بتعيني
�أماكن خا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية
غري �أن التوزيع اجلهوي حلاالت احرتام الآجال املخ�ص�صة لتحديد الأماكن اخلا�صة لتعليق
الإعالنات االنتخابية يربز ترددا ن�سبيا ،لكنه دال لورود حاالت عدم احرتام هذه الآجال
يف بع�ض اجلهات ،كاجلهة ال�رشقية ( 23حالة) وجهة تادلة �أزيالل ( 21حالة) وجهة مكنا�س
تافياللت ( 16حالة) وجهة �سو�س ما�سة درعة ( 15حالة).
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و�إذا كان من املمكن قراءة حالة جهة الدار البي�ضاء ،التي مل ت�سجل فيها �أية حالة لعدم احرتام
الآجال املخ�ص�صة للتعليق ،بو�صفها دليال على تدبري �أكرث قانونية من طرف ال�سلطات العمومية
للمجال العمومي االنتخابي املحلي يف جمال ح�رضي �سهل الولوج من الناحية اللوج�سيتيكية،ف�إن
فر�ضيات �أخرى ميكن تقدميها بالن�سبة للجهات الواردة امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة خا�صة
و�أنها تت�ضمن دوائر انتخابية حملية حتتوي على جماعات قروية تطرح فيها �أحيانا �صعوبات
لوج�سيتيكية متعلقة بالولوج �إليها �أو ت�أخر ن�رش ال�صباغني للقيام برت�سيم الأماكن املخ�ص�صة لتعليق
الإعالنات االنتخابية.
ويربز الر�سم التو�ضيحي التايل التوزيع اجلهوي للإح�صائيات املتعلقة باحرتام الآجال
املخ�ص�صة لتحديد الأماكن اخلا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية.

ر�سم تو�ضيحي رقم  : 4التوزيع اجلهوي للإح�صائيات املتعلقة باحرتام الآجال املخ�ص�صة
لتحديد الأماكن اخلا�صة لتعليق الإعالنات االنتخابية

.2.1حاالت تعليق الإعالنات يف �أماكن عمومية غري مرخ�ص فيها بالتعليق ورد فعل ال�سلطات العمومية
�إذا كان املر�شحون واملر�شحات وم�ساعدوهم قد التزموا على العموم بتعليق الإعالنات
يف الأماكن العمومية املرخ�ص لها بن�سبة  % 76من احلاالت املالحظة على امل�ستوى الوطني،
ف�إن حاالت تعليق هذه الإعالنات يف الأماكن غري املرخ�ص فيها بالتعليق تبقى ذات ن�سبة دالة
( % 21من احلاالت املالحظة على امل�ستوى الوطني) وهو ما يعترب خمالفة انتخابية تقع حتت
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طائلة املادة  40من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب كما يخالف مقت�ضيات املر�سوم
رقم  2.11.606بتاريخ � 19أكتوبر  2011املتعلق بالأماكن اخلا�صة بتعليق الإعالنات االنتخابية.
وميكن تقدمي تف�سريين على الأقل لتحديد ولو جزئي لأ�سباب القيام بتعليق �إعالنات انتخابية
خارج الأماكن املخ�ص�صة لها؛ يتعلق الأول باملعرفة املحدودة لعدد من املر�شحني وم�ساعديهم
باملقت�ضيات القانونية املنظمة لتعليق الإعالنات االنتخابية ،علما �أن هذه املخالفات تتوزع
على خمتلف اللوائح املر�شحة ،حيث ترد خمتلف �أ�سماء الأحزاب املر�شحة ،ويف هذه احلالة ف�إن
الأحزاب ال�سيا�سية مل تقم بالت�أطري اجليد ملر�شحيها� .أما الثاين فيتمثل يف خماطرة بع�ض املر�شحني
وم�ساعديهم بتعليق الإعالنات االنتخابية يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها ،بحثا عن وقع توا�صلي
وب�رصي �إ�ضايف وم�ؤثر .ويف هذه احلالة ف�إن اجلانب اجلزائي الذي يحدده القانون التنظيمي رقم
 27.11املتعلق مبجل�س النواب ،واملتمثل يف الغرامة من  10000درهم �إىل  50000درهم مل يكن
كافيا لردع املخالفني .الأمر الذي يقت�ضي مراجعة العقوبات ولكن مع االخذ بعني االعتبار
خمتلف املتغريات الكربى التي باتت تفر�ضها و�سائل الإعالن والن�رش احلديثة خا�صة االليكرتونية
والتي تفتقر اىل حدود ال�ساعة اىل قوانني تنظمها رغم الأهمية التي باتت حت�ضى بها من طرف
املواطنني واملواطنات حيث مت ت�سجيل تنامي وت�ضاعف عدد م�ستعملي االنرتنيت.
ولعل ما يدل على ذلك االزدياد الالفت الذي �سجل مع تقدم �أيام احلملة االنتخابية لظاهرة
تعليق املل�صقات االنتخابية على واجهة املنازل واملمتلكات اخلا�صة (املتاجر مثال) ،وغالبا ما يتم
ذلك بر�ضى مالكي �أو م�ستغلي هذه العقارات ،كدعم منهم للحملة االنتخابية لبع�ض اللوائح
املر�شحة (حالة القنيطرة مثال).
جتدر الإ�شارة �إىل �أن حتليل اال�ستمارات الفردية �أظهر يف بع�ض الدوائر (فا�س) الطابع املمنهج
«للرتامي على الف�ضاء العام» لتعليق مل�صقات انتخابية يف �أماكن عمومية غري مرخ�ص فيها
بالتعليق ،من طرف بع�ض اللوائح املر�شحة ،وهي ظاهرة تتكرر لدرجة ميكن اعتبارها ا�سرتاتيجية
للحملة االنتخابية� ،سيما و�أنها لوحظت منذ اليوم الأول للحملة.
و�سجل يف بع�ض احلاالت ،من خالل حتليل اال�ستمارات الفردية ،وجود ا�سرتاتيجيات تناف�سية
لتعليق املل�صقات االنتخابية خارج الأماكن العمومية املرخ�ص فيها بالتعليق ،كما هو الأمر يف حالة
مراك�ش ،حيث قامت ب�شكل متقارب يف الزمن الئحة حملية بتعليق الفتة بني نافذتي منزل (حي
�صهريج كناوة) ،يف نف�س اليوم �سجل و�ضع الئحة حملية �أخرى لرمزها االنتخابي على حمطة للتزويد
بالكهرباء ،ورمز الئحة حملية ثالثة على جدار قرب مكتب حملي حلزب �آخر مناف�س بنف�س احلي.
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ويربز الر�سم البياين التايل التوزيع الوطني حلاالت تعليق الإعالنات االنتخابية يف الأماكن غري
املرخ�ص بها.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :5التوزيع الوطني حلاالت تعليق الإعالنات االنتخابية
يف الأماكن غري املرخ�ص فيها بالتعليق
يربز حتليل الإح�صائيات الوطنية املتعلقة بردود �أفعال ال�سلطات العمومية �إزاء هذه احلاالت،
�أن تدخل ال�سلطات العمومية لإزالة الإعالنات �أو ا�ستدعاء وكيل �أو وكيلة الالئحة ملطالبته ب�إزالة
الإعالنات ال ت�شكل �إال  45حالة �إزاء  560حالة مالحظة مل تقم فيها ال�سلطة العمومية ب�أي رد
فعل .وميكن تف�سري ذلك باحت�ساب ال�سلطات العمومية لكلفة التدخل لإزالة الإعالنات املعلقة
يف الأماكن غري املرخ�صة خا�صة مع تزايدها كلما تقدمت �أيام احلملة االنتخابية وبغ�ض النظر
عن �رضورة اختبار هذه الفر�ضية عرب �إجراء مقابالت بعد انتخابية  postélectoralesمع ممثلي
ال�سلطات العمومية ف�إن هذه احلالة تربز �رضورة اقرتاح بدائل لتعليق الإعالنات االنتخابية �أكرث
مرونة وت�أخذ بعني االعتبار حماية احلق يف البيئة وجمالية الف�ضاء العام.

 .3.1احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة الوطنية من طرف اللوائح املحلية يف الأماكن العمومية
�أتاح حتليل اال�ستمارات املجمعة من قبل املالحظني واملالحظات ا�ستنتاج �أن احليز املخ�ص�ص
لالئحة الوطنية قد مت احرتامه على العموم من طر ف الالئحة املحلية ،حيث مل يتم ت�سجيل ترامي
مر�شحي الالئحة املحلية على حيز الالئحة الوطنية بهدف ا�ستعماله لتعليق �إعالناتهم االنتخابية
املحلية �إال يف  %10من احلاالت املالحظة ،علما �أن هذه املخالفة تقع حتت طائلة املادة  43من
القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب.
بالرغم من حمدودية احلاالت املتعلقة بعدم احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة ،ف�إنها ذات داللة
من زاوية حتليل احلملة االنتخابية من منظور النوع االجتماعي .يتعلق الأمر بظاهرة م�ستمرة منذ
�إر�ساء منط االقرتاع بالالئحة �سنة  ،2002يت�رضر منها ب�شكل خا�ص ن�ساء و�شباب الالئحة الوطنية،
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بفعل حمدودية الولوج �إىل العيانية  la visibilitéخالل احلملة االنتخابية ،وهو ما ي�ؤثر �سلبا عليهم
�سيما و�أن �أغلبهم يف بداية م�ساره ال�سيا�سي املهني وال يتوفر على الوجاهة  notoriétéنف�سها التي
يتوفر عليها مر�شحو الالئحة املحلية.
و�إذا كان من املمكن للن�ساء وال�شباب الذكور الأقل من � 40سنة املر�شحني بر�سم الدوائر
االنتخابية الوطنية �أن يعو�ضوا ولو جزئيا حاالت حمدودية عيانيتهم يف املجال الواقعي با�سرتاتيجية
توا�صلية منا�سبة يف العامل االفرتا�ضي ،ف�إن الأمر يبدو �أكرث �صعوبة يف الدوائر االنتخابية املحلية
املت�ضمنة جلماعات قروية� ،أو �صعبة الولوج �أو �ضعيفة التغطية باالرتباط ب�شبكات التوا�صل
الإلكرتوين عموما واالجتماعي ب�شكل خا�ص ،حيث يبقى تعليق الإعالنات االنتخابية �إىل
جانب م�ساعي توا�صلية مبا�رشة �أخرى (الرتدد على املنازل� ،أماكن العمل ،الأ�سواق) عنا�رص
�رضورية لإ�سرتاتيجية توا�صلية متكاملة .ولذا يعترب هذا امل�شكل جزءا من امل�شاكل البنيوية املتعلقة
ببناء م�سار �سيا�سي م�ستقل carrière politique autonomeللن�ساء وال�شباب.
ويبدو من خالل حتليل اللوائح التي قامت بهذه املخالفات �أن جميع الأحزاب معنية بهذه
اال�شكالية مما يقت�ضي �رضورة حت�سي�س مر�شحيها بهذا املعطى.
ويربز التوزيع اجلهوي للحاالت املالحظة بخ�صو�ص مدى احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة
الوطنية ترددا قويا حلاالت عدم احرتام احليز يف جهتي العيون بوجدور ووادي الذهب
لكويرة ( 102حالة مالحظة) .وميكن تقدمي فر�ضيات لتف�سري ذلك كعقد اتفاق جماعاتي
 communautaireم�سبق بني فئات من ال�سكان لدعم مر�شحني �أو مر�شحات بر�سم الدوائر
املحلية مما يدفع اىل نزوع مر�شحات ومر�شحي الالئحة الوطنية عن ا�ستعمال احليز املخ�ص�ص لهم
و«يربر» من الناحية التوا�صلية ا�ستعمال الالئحة املحلية حليز الالئحة الوطنية.
باملقابل �سجلت كل من جهة �سو�س ما�سة درعة  42من جمموع احلاالت ،وطنجة تطوان
 36من جمموع احلاالت ،وبالرغم من �صعوبة حتديد عنا�رص تف�سري حملية لهذه الرتددات ،فمن
املمكن تقدمي فر�ضية تتعلق مبدى قبول مر�شحي ومر�شحات الالئحة املحلية وم�سانديهم لعر�ض
الرت�شيحات بر�سم الالئحة الوطنية �سيما فيما يتعلق برتتيب املر�شحات وال�شبان الذكور الأقل من
� 40سنة واملنتمني للجهة داخل هذه اللوائح.
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ويربز الر�سم البياين التايل التوزيع اجلهوي حلاالت ا�ستعمال حيز الالئحة الوطنية من طرف
الالئحة املحلية؛

ر�سم تو�ضيحي رقم  :6التوزيع اجلهوي حلاالت
ا�ستعمال حيز الالئحة الوطنية من طرف الالئحة املحلية

 .4.1حاالت نزع املل�صقات
�شهدت احلملة االنتخابية ا�ستمرار وجود ظاهرة نزع املل�صقات ويربز حتليل هذه الظاهرة �أنها
على قدر كبري من التعقيد .وبناء على املعطيات التي مت ت�سجيلها ف�إن  855حالة تخ�ص الأطفال
من جمموع احلاالت املالحظة �أي ما يناهز  % 17من اجمايل احلاالت امل�سجلة من جهة �أوىل و�إذا
كان من ال�صعب التعرف على دوافع هذا ال�سلوك ،بالنظر لعدم التمكن من �إجراء ا�ستجوابات مع
الأطفال ،وهل يعرب عن �سلوك لعبي  ludiqueحم�ض �أو �أنه ميثل �إحدى مظاهر ا�ستغالل الأطفال
يف احلملة االنتخابية ،ف�إنه يف كلتا احلالتني يبقى م�شكل ا�ستغالل الأطفال يف احلملة االنتخابية
وكذا م�شكل ن�رش قيم ومبادئ املواطنة وال�سلوك املدين يف التعليم املدر�سي قائمني.
مر�شحني

ناخبني /ناخبات

�أطفال

�آخرون

املجموع

عدد املرات

18

135

855

4160

5168

الن�سبة املئوية

% 0.34

% 2.61

% 16.54

% 80.49

%100
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ومن جهة ثانية متكن املالحظون واملالحظات من حتديد �صفة القائمني بنزع املل�صقات
كناخبني �أو ناخبات ومر�شحني يف  153من احلاالت املالحظة دون �أن يتمكنوا من حتديد
هوية  % 80من القائمني والقائمات بنزع املل�صقات ،علما �أن فئة �آخري ميكن �أن ت�ضم ناخبني
وناخبات م�سجلني �أو غري م�سجلني كما ميكن �أن ت�ضم م�ساعدي وم�ساعدات املر�شحني الذين
مل يتم التمكن من التعرف عليهم.
غري �أنه يف بع�ض احلاالت ،كحالة جماعة �سيدي بوطيب (دائرة بوملان)� ،سجل ترابط
عمليات نزع املل�صقات االنتخابية من طرف ن�شطاء  20فرباير (اال�ستمارة رقم  1149بتاريخ
 16نونرب  )2011وبني �صدور �أعمال عنف موجه من طرف م�ساعدي احلملة االنتخابية نحو
مواطنني يقومون ب�أن�شطة عمومية للدعوة لعدم امل�شاركة يف الت�صويت (اال�ستمارة رقم 923
بتاريخ  15نونرب.)2011
وميكن تف�سري ظاهرة نزع املل�صقات يف حاالت �أخرى كتعبري عن عدم اقتناع جزء من
الناخبني بعر�ض الرت�شيحات  offre de candidaturesاملتمثل يف بع�ض اللوائح املر�شحة ،كما
يف حالة العيون حيث �سجل يف يوم  16نونرب ( 2011ا�ستمارة  )987قيام  20من املارة بتمزيق
املل�صقات املعلقة يف الأماكن املخ�ص�صة لها وقد اعترب املالحظ ذلك تعبريا عن عدم ر�ضا جزء من
الناخبني على عر�ض الرت�شيحات.

.5.1ا�ستعمال املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة املر�شحني/املر�شحات ،بر�سم الالئحة
املحلية/الالئحة الوطنية
�إذا كانت املادة  37من القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجل�س النواب ،قد منعت
توظيف الو�سائل �أو الأدوات اململوكة للهيئات العامة ،واجلماعات الرتابية ،وال�رشكات
واملقاوالت اخلا�ضعة ملراقبة مالية الدولة يف احلملة االنتخابية وذلك من �أجل �ضمان مناف�سة
�سليمة بني خمتلف املر�شحني واملر�شحات ،فقد لوحظ خالل احلملة االنتخابية املخ�ص�صة القرتاع
 25نونرب � ،2011أن اللجوء �إىل هذه املمار�سة تراجع ب�شكل ملحوظ حيث مل ي�سجل ا�ستعمال
املمتلكات العمومية �إال يف  % 3من احلاالت املالحظة ،وهو ما يعرب عن درجة عالية من احرتام
�أطراف العملية االنتخابية ملقت�ضيات املادتني  37و  44من القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب.
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ر�سم تو�ضيحي رقم  :7الإح�صائيات الوطنية املتعلقة با�ستعمال املمتلكات العمومية
من طرف �أو لفائدة املر�شحني  /املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية
وت�أتي و�سائل النقل العمومية على ر�أ�س قائمة املمتلكات العمومية الأكرث ا�ستعماال ،بن�سبة
 ،% 38تليها مكربات ال�صوت والقاعات واخليام و�أدوات الطباعة.
ويربز اجلدول التايل الإح�صائيات الوطنية حلاالت هذا اال�ستعمال ح�سب نوعية هذه
التجهيزات.
نوعية التجهيزات

خيام
قاعات
مكربات ال�صوت
و�سيلة نقل
�أدوات الطباعة
�آليات الآ�شغال
املجموع

عدد املرات

الن�سبة

21
30
35
74
19
19

% 10.6
% 15.1
%17.6
%37.3
%9.5
%9.5

198

100

و�إذا ف�إن كان من ال�سهولة فهم الرتدد القوي ال�ستعمال التجهيزات اللوج�سيتيكية املرتبطة
باحلملة االنتخابية ،ف�إن ق�ضية ا�ستعمال �آليات الأ�شغال تطرح ب�شكل متجدد ق�ضية حتديد الأثر
االنتخابي املتوقع ملمار�سة املجال�س اجلماعية ور�ؤ�سائها والنواب احلائزون على تفوي�ضات
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ملهامهم يف فرتة ما قبل احلملة االنتخابية ،خا�صة تلك املتعلقة مبجاالت ميكن �أن ت�شكل عن�رصا
حمتمال لال�ستثمار يف طلب انتداب انتخابي ت�رشيعي (الأ�شغال) خ�صو�صا �إذا مل تكن مو�ضوع
برجمة �سابقة .وهنا يتعني ا�ستح�ضار معطى منهجي يتمثل يف �أن هذه الوقائع هي حجج ميكن
�إثارتها ب�شكل خا�ص من طرف املر�شحني واملر�شحات املوجودين يف و�ضعية تناف�س مع منتخبني
ومنتخبات مزاولني ملهام تنفيذية �أثناء ا�ستحقاق انتخابي جاري .علما �أن االجتهاد الق�ضائي
املتواتر يف جمال املنازعات االنتخابية يف�صل ب�شكل وا�ضح بني االخت�صا�صات الذاتية للجماعات
الرتابية مبا فيها �إجناز الأ�شغال املندرجة يف اخت�صا�صها وح�سب الربجمة الزمنية املحددة �سلفا وبني
�رضورة �إثبات اال�ستثمار والأثر االنتخابي (وعلى النتائج ب�شكل خا�ص) لهذه الأعمال.
و�إ�ضافة اىل اجلماعات الرتابية� ،أثبتت تقارير املالحظني ا�ستعمال ممتلكات عمومية �أخرى
تابعة للم�صالح اخلارجية للقطاعات احلكومية وم�ؤ�س�سات عمومية .ويرتبط العامل املحدد
ال�ستعمال هذه املمتلكات مبدى قدرة املر�شح �أو املر�شحة على تعبئة وا�ستعمال هذه املمتلكات
والو�سائل العمومية �إما بطريقة مبا�رشة �أو عرب و�سائط وحتالفات.
ويربز الر�سم البياين التايل التوزيع الوطني مللكية التجهيزات العمومية امل�ستعملة.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :8الإح�صائيات الوطنية املتعلقة باجلهات املالكة
للو�سائل العمومية امل�ستعملة خالل احلملة االنتخابية
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وهكذا تبقى اجلماعات الرتابية هي ال�شخ�ص القانوين العام الأكرث تعر�ضا ال�ستعمال ممتلكاتها،
وهو ما ي�ؤكد اخلال�صات امل�شار �إليها يف ال�سابق .كما �أن عدد احلاالت التي �سجل فيها ا�ستعمال
املمتلكات العمومية للعماالت �أو للم�صالح اخلارجية ال تعرب عن توجه ممنهج ،بقدر ما جتد تف�سريها
يف دينامية الت�ضامنات االجتماعية وتبادل امل�صالح على امل�ستوى املحلي للأ�شخا�ص القائمني
با�ستعمال هذه املمتلكات .ولذا تبقى هذه الأرقام دالة بالرغم من حمدودية وزنها الإح�صائي.
ويربز التوزيع اجلهوي للحاالت املتعلقة با�ستعمال املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة
املر�شحني/املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية �أو الالئحة الوطنية ترابطا ن�سبيا بني حاالت �أخرى
من اله�شا�شة االنتخابية (تردد خمالفات انتخابية ،منازعات انتخابية الحقة) وبني موقع املر�شحني
واملر�شحات �ضمن م�سل�سل اتخاذ القرار املادي واملايل واللوج�سيتيكي لل�شخ�ص القانوين العام
الذي يتم ا�ستعمال ممتلكاته (ر�ؤ�ساء جماعات بو�صفهم �آمرين بال�رصف مثال) وبني جمع بع�ض
القائمني بهذا اال�ستعمال لأكرث من انتداب انتخابي ،وكذا �سهولة تعبئة عالقات القرابة وامل�صالح
بني امل�س�ؤولني الرتابيني عن امل�ؤ�س�سات املعنية خا�صة يف بع�ض املناطق ،ويف هذه احلالة الأخرية
يتم ا�ستعمال املمتلكات العمومية كنوع من �إبراز الت�ضامن القائم على القرابة وتبادل امل�صالح
رغم كونه خمالفة انتخابية.
ففي الدوائر التي �سجل فيها ا�ستعمال املمتلكات العمومية لوحظ وجود عدد هام من
املر�شحني لالنتخابات الت�رشيعية ،يزاولون مهام انتخابية حملية من موقع تنفيذي (رئا�سة �أو نيابة
بتفوي�ض قطاعي) مما قد مينح ه�ؤالء ولوجا �سهال �إىل املوارد اللوجي�ستيكية للجماعة ب�شكل
خا�ص وت�سخريها يف احلملة االنتخابية على نحو يخالف مقت�ضيات القانون التنظيمي النتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب.
وهكذا �سجلت �أعلى ن�سبة من حاالت ا�ستعمال املمتلكات العمومية يف جهة كلميم ال�سمارة
( 19حالة) تليها جهة فا�س بوملان ( 15حالة).
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ر�سم تو�ضيحي رقم  :9التوزيع اجلهوي للحاالت املتعلقة با�ستعمال
املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة املر�شحني  /املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية

 .6.1حياد ال�سلطة خالل احلملة االنتخابية
يف  % 92من احلاالت مل ي�سجل �أي تدخل لل�سلطة خالل احلملة االنتخابية لفائدة لوائح
مر�شحة ،وهو ما يعد �أحد امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية على نزاهة العملية االنتخابية وكذا ينم عن درجة
عالية من احرتام ال�سلطات العمومية ملقت�ضيات املادة  39من القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب
�أع�ضاء جمل�س النواب.
ويربز التوزيع اجلهوي للإح�صائيات املتعلقة بتدخل ال�سلطة خالل احلملة االنتخابية لفائدة
لوائح مر�شحة ،تركز  7من احلاالت  27يف جهة الغرب ال�رشاردة بني ح�سن .وقد مكن التحليل
النوعي لهذه احلاالت من ا�ستنتاج خال�صتني :من جهة الطابع املحلي لتدخل ال�سلطة والذي ال
يعك�س �أي مظهر ممنهج �أو ا�سرتاتيجي �أو وطني لتحيز الإدارة العمومية لفائدة �أي من اللوائح
املر�شحة من جهة ،وكذا االرتباط بني مزاولة انتداب حملي خا�صة من موقع تنفيذي (رئا�سة
جماعة ترابية �أو ع�ضوية مكتب جماعة ترابية مثال) وبني القدرة على تعبئة املوظفني اجلماعيني
الذين يوجدون حتت ال�سلطة الرئا�سية لرئي�س اجلماعة للقيام بتدخل لفائدة �إحدى اللوائح
املر�شحة� ،أو على ربط عالقات م�صلحية حملية ببع�ض �أعوان ال�سلطة املحليني من جهة �أخرى،
وهو ما يعزز اال�ستنتاج امل�شار �إليه يف حتليل املقطع ال�سابق املتعلق با�ستعمال املمتلكات العمومية.
ومما ي�ؤكد ذلك �أن �أغلب احلاالت �سجلت ملوظفني جماعيني يتدخلون لفائدة �إحدى اللوائح
املر�شحة عرب تقدمي وعود تدخل يف �إطار املخالفة املن�صو�ص عليها يف املادة  62من القانون التنظيمي.
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كما يربز تركز  7من احلاالت يف هذه اجلهة اندراج هذه املخالفات يف �إطار عام لله�شا�شة
االنتخابية التي متيز بع�ض الدوائر االنتخابية باجلهة ،وهو ما ميكن الت�أكد منه بالرجوع لتقارير
املالحظة االنتخابية لالنتخابات اجلماعية ل�سنة  2009وكذا املنازعات االنتخابية لالنتخابات
الت�رشيعية ل�سنة. 542007

ر�سم تو�ضيحي رقم  :10التوزيع اجلهوي حلاالت تدخل ال�سلطة
خالل احلملة االنتخابية لفائدة لوائح مر�شحة

.7.1حماولة ا�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية من �أجل احل�صول على �أ�صوات الناخبني والناخبات
�إذا كان القانون التنظيمي  27.11قد �شدد العقوبات على كل من �سعى للح�صول على �أ�صوات
الناخبني ،عن طريق الهدايا �أو التربعات النقدية �أو العينية �أو الوعود مبختلف �أنواعها ،وو�سع ذلك
لي�شمل الأ�شخا�ص الذين قبلوا بذلك �أو تو�سطوا فيه ،ف�إن ذلك مل ي�ؤد اىل الق�ضاء النهائي على
 .54جتدر الإ�شارة �إىل �أن خمالفات مماثلة كانت مو�ضع �شكاية تقدمت بها الأطراف املناف�سة لوكيل الالئحة املذكور يف
االنتخابات الت�رشيعية لـ  ،2007انظر قرار املجل�س الد�ستوري رقم  719/08 :م .د بتاريخ � 29أكتوبر  2008علما �أن
املجل�س الد�ستوري ق�ضى برف�ض طلب ال�سيدين �سيدي ح�سن البحراوي وعبد الرحمان لباح الرامي �إىل �إلغاء نتيجة
االقرتاع الذي �أجري يف � 7سبتمرب  2007بالدائرة االنتخابية " الغرب" (�إقليم القنيطرة) ،و�أعلن على �إثره انتخاب
ال�سيدين م�صطفى بن ال�شاوي وبلع�سال �شاوي وال�سيدة فاطنة الكيحل �أع�ضاء مبجل�س النواب؛ �أ�سا�سا لعدم متكن
الأطراف امل�شتكية من �إثبات ما ادعوه.
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هذه الظاهرة� .إذ متكن مالحظو ومالحظات املجل�س من ر�صد  320حالة من حاالت ا�ستعمال
الهبات النقدية �أو العينية ،مقابل احل�صول على �أ�صوات الناخبني والناخبات  %55منها �سجلت
على �شكل هبات نقدية و % 45على �شكل هبات عينية .و�أكدت تقارير املالحظة مرة �أخرى،
الرتابط بني العجز �إىل الولوج �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية (الفقر ،البطالة� ،إلخ) وبني
نوعية الهبات والوعود امل�ستعملة من جهة وبني الت�أثري على الت�صويت الذي ي�شكل م�سا بحق
�سيا�سي للناخبني والناخبات ،ويحد من حرية االختيار الطوعي للناخبني والناخبات للمر�شح
�أو املر�شحة ،كما �أنه مي�س مببد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني واملر�شحات وي�سهل توظيف �أموال
ب�شكل غري قانوين ،قد تتجاوز ال�سقف امل�سموح به قانونيا لتمويل احلمالت االنتخابية والعمليات
املرتبطة بها ،ال�ستمالة الناخبني والناخبات ويعزز من فر�ص الفوز بالن�سبة لذوي النفوذ املايل.
ويربز حتليل هذه الإح�صائيات ا�ستمرار تزايد املوقع الذي يحتله توزيع الهبات العينية �ضمن
تركيبة الهبات الهادفة للت�أثري على �أ�صوات الناخبني والناخبات ،مما ي�ؤ�رش على تغري ا�سرتاتيجية
توزيع الهبات العينية والنقدية ،بفعل ظاهرة رحيل عدد من الأفعال املكيفة قانونا كمخالفات
انتخابية �إىل فرتة ما قبل احلملة االنتخابية ،وهي ظاهرة متت مالحظتها ب�شكل خا�ص منذ
اال�ستحقاقات الت�رشيعية ل�سنة  ،2007وت�ستفحل كلما مت ت�شديد العقوبات املتعلقة بهذه املخالفة.
كما يحتمل �أن يف�رس تزايد الطبيعة العينية للهبات املوزعة بالظرفية الزمنية للعملية االنتخابية والتي
ترادفت مع الدخول املدر�سي وعيد الأ�ضحى.
�أما يف احلاالت ايل عرفت توزيع الهبات النقدية ،فقد مت ت�سجيل ارتباط مقدار املبلغ املوزع
بحجم الكتلة الناخبة بالدائرة (قانون العر�ض والطلب).
ومن خالل حتليل نوعية الهبات �أملوزعة لوحظ ظهور توزيع امل�رشوبات الكحولية خا�صة
ال�ستمالة ال�شباب ،وكذا ظهور توزيع هبات عينية من نوع جديد كتذاكر الدخول اىل املالعب
الريا�ضية .ويربز هذا املعطى �أن العجز عن الولوج �إىل �أن�شطة تندرج يف �إطار احلق يف الرتفيه
والوقت �أحلر ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا على حرية االختيار يف ممار�سة الت�صويت كحق �سيا�سي.
وال يبدو االنتماء احلزبي عامال حمددا للقيام �أو عدم القيام بهذه املخالفة ،حيث �أبرزت
اال�ستمارات قيام عدد من املر�شحني� ،أيا كان انتما�ؤهم احلزبي ،بهذه املخالفة ،وهو ما يطرح
امل�س�ؤولية الأخالقية للأحزاب ال�سيا�سية بو�صفها حائزة على حقوق و�صاحبة التزامات من
منظور املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان ،يف �ضبط وتتبع هيئتها املر�شحة ،عرب و�سائل
بيداغوجية وت�أديبية مالئمة.
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وميكن ا�ستنتاج ،من خالل حتليل ا�ستمارات املالحظات واملالحظني� ،أن �أغلب حاالت
توزيع الهدايا والهبات النقدية والعينية متت �أ�سا�سا عرب و�سطاء انتخابيني ذوي مهن متكن من
بناء ر�أ�س مال اجتماعي وت�سهل التوا�صل مع ال�سكان (جتار �صغار ،وكالء عقاريون ،حالقون،
متعهدو احلفالت ،عامالت اجلن�س ،الخ) ،وهو ما يطرح �إ�شكاليتي حتديد الو�ضع القانوين
مل�ساعدي احلملة االنتخابية وتنظيم االقت�صاد االنتخابي ،نظرا للأثر البالغ الذي ت�سببه يف م�سار
العملية االنتخابية بال�سهر على ايجاد اليات تنظيمية ورقابية تنظم العملية وت�ؤطرها ب�شكل ي�ضمن
�شفافية التدبري واالن�ضباط للقوانني التي تنظم االنفاق االنتخابي وحتد من توظيف وا�ستثمار
تلك ال�شبكات االجتماعية التي تقوم على ت�سخري الرتابطات االجتماعية اليومية خلدمة �أغرا�ض
انتخابية خارج الإطار القانوين يروم غالبا الت�أثري على اختيارات الناخبني باعتماد �أ�ساليب ترتكز
�أ�سا�سا على ا�ستثمار اله�شا�شة االجتماعية للح�صول على ا�صوات هذه الفئات اله�شة.
امل�سارات املتعددة واملعقدة التي يتم اعتمادها يف ا�ستعمال الهبات والعطايا حال دون القدرة
على ت�شخي�ص ودرا�سة هذه الظاهرة والوقوف عند طبيعة اال�سباب والدوافع الكامنة ورائها،
ف�أثناء املالحظة امليدانية لالنتخابات وجد املالحظون واملالحظات �صعوبات كثرية يف حتديد
اخل�صائ�ص ال�سو�سيو دميوغرافية واالقت�صادية للفئات الأكرث تلقيا للهدايا والهبات العينية والنقدية
ل�صعوبة املعاينة املبا�رشة لهذه املخالفة االنتخابية� ،سيما و�أن غالبيتها تتم عرب و�سطاء انتخابيني.
ويف جميع احلاالت تبقى �أغلب الفئات االجتماعية (با�ستثناء الفئات ذات امل�ستوى التعليمي
العايل �أو ذات الدخل املرتفع) معر�ضة بدرجات متفاوت ملخاطر تلقي الهدايا والهبات للتاثري
على اختياراتها وتوجيه ت�صويتها وهو ما يطرح �أي�ضا م�س�ؤولية الهي�أة الناخبة بنف�س امل�ستوى
القيمي الذي تطرح فيه م�س�ؤولية املر�شحني.
و�ضمن نف�س املنحى يربز حتليل ا�ستمارات عدد من املالحظني واملالحظات �أن توزيع
الهبات النقدية والعينية ،يتم بكثافة يف الأحياء احل�رضية ذات ال�ساكنة املحدودة الدخل �أو الفقرية
واملعروفة بكثافتها ال�سكانية وكذا ببع�ض اجلماعات القروية املت�سمة باله�شا�شة االقت�صادية
واالجتماعية ،وهو ما يخلق حالة يتداخل فيها تواط�ؤ الكتلة الناخبة و�صعوبة تدخل ال�سلطات
العمومية ،و�صعوبة �إثبات الوقائع.
وتبقى �إحدى احلاالت الدالة يف ا�ستمارات املالحظني واملالحظات ،تلك املتمثلة يف توزيع
الهبات العينية والنقدية على املدعوين واملدعوات الحتفاالت �أو منا�سبات عائلية واجتماعية
(ت�أبني ،عر�س ،عقيقة ،ختان� )...أو م�آدب جماعية ،علما �أن هذه املمار�سة �سجلت تراجعا ن�سبيا
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مقارنة با�ستحقاقات انتخابية �سابقة .ومن ال�رضوري يف هذا ال�صدد ا�ستح�ضار املعطى املتمثل يف
�أن توزيع وجبات خالل جتمع انتخابي ال ميكن اعتباره مندرجا يف باب توزيع الهبات العينية �إال
�إذا مت الربط ب�شكل مبا�رش بني الإطعام وبني ر�سالة توا�صلية وا�ضحة تدعو �إىل الت�صويت لفائدة
مر�شح �أو مر�شحة �أو االمتناع عنه كمقابل للوجبة التي مت تلقيها من طرف الناخب وكذا التمكن
من �إثبات ذلك يف نهاية املطاف .كما يتعني ا�ستح�ضار �أن هذه املنا�سبات االجتماعية ال تدخل
يف �إطار االجتماعات العمومية ،وال التجمعات العمومية االنتخابية ،وينطبق عليها من باب
القيا�س حالة اخلروج �إىل ال�شوارع العمومية طبقا للعوائد املحلية (التي ال حتتاج �إىل ت�رصيح �سابق)
امل�شار �إليها يف الف�صل  11من الظهري ال�رشيف رقم  1.58.377ال�صادر يف  15نونرب  1958ب�ش�أن
التجمعات العمومية كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون  76.00ال�صادر يف  23يوليوز .2002
وعليه ف�إن مداخل �أخرى يتعني اعتمادها خا�صة على م�ستوى تنظيم االقت�صاد االنتخابي ،عو�ض
احلد من تنظيم املنا�سبات االجتماعية والعائلية �أثناء احلمالت االنتخابية ،لتقدمي حلول من �ش�أنها
احلد من توزيع الهبات النقدية والعينية للت�أثري على الناخبات والناخبني والذي يكت�سي من هذا
املنظور عائقا يحول دون ممار�سة حرة واختيارية للحقوق ال�سيا�سية االنتخابية.

 .8.1ا�ستعمال العنف املادي �أو اللفظي بني الأطراف امل�شاركة يف االنتخابات
جرت انتخابات  25نونرب  2011يف جو عادي يطبعه ال�سلم والقبول باالحتكام �إىل نتائج
�صناديق االقرتاع بني خمتلف االحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة مع بع�ض اال�ستثناءات .فمن �أ�صل
 3037معاينة مت ت�سجيل  287حالة متعلقة بالعنف املادي �أو اللفظي �أي  % 9وهو ما يعترب م�ؤ�رشا
داال على اجلو العادي الذي جرت فيه احلملة االنتخابية.
كما يتيح حتليل الإح�صائيات اجلهوية املتعلقة بحاالت العنف املالحظة ا�ستنتاج تركز حمدود
لهذه احلاالت يف دوائر انتخابية تابعة جلهة معينة .وتتوزع حاالت العنف املالحظة ب�شكل
متقارب بني خمتلف اجلهات ،حيث ترتاوح بني  29حالة مالحظة بكل من جهتي طنجة/تطوان
ودكالة/عبدة كحد �أق�صى و 10حاالت مالحظة بكل من جهتي مراك�ش تان�سيفت احلوز والدار
البي�ضاء كحد �أدنى ،وهو ما يربزه الر�سم البياين التايل اخلا�ص بالتوزيع اجلهوي حلاالت العنف
املادي واللفظي.
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ر�سم تو�ضيحي رقم  :11التوزيع اجلهوي حلاالت العنف املادي واللفظي
ولعل حتليل حاالت العنف املالحظة ،يربز غلبة الطابع اللفظي عليها يف مقابل الطابع املادي،
�إذ ت�شكل حاالت العنف اللفظي املالحظة  ،% 79.98وت�صدر بالأ�سا�س عن م�ساعدي احلملة
االنتخابية ( 236حالة عنف لفظي و  39حالة عنف مادي) .وهو ما قد يدفع �إىل افرتا�ض حتول
العنف اللفظي ،خا�صة ال�صادر عن م�ساعدي احلملة االنتخابية �إىل ا�سرتاتيجية توا�صلية بديلة غري
معلنة ،و�إن كان يفرت�ض �أن تكون غري ق�صدية .كما يربز ذلك �أهمية امل�شاكل املتعلقة بالأخالقيات
واللغة ال�سيا�سية املتداولة بني الفاعلني ال�سيا�سيني.
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ويو�ضح الر�سم البياين التايل توزيع حاالت العنف املادي واللفظي ح�سب م�صادره:

ر�سم تو�ضيحي رقم  :12توزيع حاالت العنف املادي واللفظي ح�سب القائمني به
ولعل الن�ص القانوين  27.11بت�شديده لعدد من العقوبات ،و�إلزامه للإدارة باحلياد الإيجابي،
قل�ص من حدة هذه الظاهرة ،غري �أن ا�ستمرارية وجودها و�إن كان على نطاق �ضيق ،يبني �ضعف
عمل خمتلف املعنيني يف جماالت التح�سي�س والتوعية لفائدة املر�شحني من جهة وم�ساعدي احلملة
االنتخابية من جهة �أخرى.

 .9.1ا�ستعمال العنف جتاه الأحزاب �أو الآراء �أو التيارات الداعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت
بلغت ن�سبة �أعمال العنف املوجه جتاه الأحزاب �أو الآراء الداعية ملقاطعة االنتخابات .فقد
 190( % 6حالة) ،من جمموع احلاالت املالحظة .وجدير بالذكر �أن املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان قام �إبان احلملة االنتخابية ،ب�إ�صدار بالغ لتذكري ال�سلطات العمومية ب�رضورة تطبيق
مقت�ضيات القانون  76.00املتعلق بالتجمعات العمومية وكذا القانون  77.00املتعلق بال�صحافة
والن�رش �إزاء الأن�شطة الهادفة �إىل التعبري �أو �إىل ن�رش �آراء داعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت ،ما
عدا �إذا تعلق الأمر ب�أعمال تندرج �ضمن املخالفات االنتخابية مبقت�ضى القانون التنظيمي 27.11
املتعلق مبجل�س النواب.
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وعلى خالف االجتاه العام للطابع اللفظي لأعمال العنف ف�إن �أعمال العنف املوجهة جتاه
الأحزاب �أو الآراء �أو التيارات الداعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت ات�سم بطابعه املادي (% 85
من احلاالت) .مما يعني �أن الداعني �إىل هذا املوقف ال�سيا�سي كانوا يف بع�ض املناطق يف و�ضعية
مت�س ب�سالمتهم ،و�أن هناك ت�ضييقا مور�س عليهم ب�سبب التعبري عن مواقفهم ال�سيا�سية.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :13نوع العنف الذي تعر�ض له الداعون ملقاطعة االنتخابات
كما �سجل مالحظو ومالحظات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان حاالت متواترة العرتا�ض
ال�سلطات العمومية ملرا�سالت وبعيثات واردة عن طريق و�سائل النقل العمومي واملت�ضمنة ملواد
توا�صلية معربة عن الآراء الداعية لعدم الت�صويت ،يف خمالفة ملقت�ضيات الفقرة الثالثة من الف�صل
 24من الد�ستور والتي تن�ص على �أنه «ال تنتهك �رسية االت�صاالت ال�شخ�صية كيفما كان �شكلها.
وال ميكن الرتخي�ص باالطالع على م�ضمونها �أو ن�رشها كال �أو بع�ضا� ،أو با�ستعمالها �ضد �أي
كان� ،إال ب�أمر ق�ضائي ،ووفق ال�رشوط والكيفيات التي ين�ص عليها القانون».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه وحتى قبل �أن يعلن عن تاريخ االنتخابات ،كان الر�أي الداعي �إىل
املقاطعة �أو االحتجاج على الطريقة التي تتم بها الإ�صالحات ال�سيا�سية ،يتعر�ض با�ستمرار
للم�ضايقات ،مما يدل على �أن الثقافة ال�سيا�سية الزالت غري قادرة على ا�ستيعاب حق املواطنني
واملواطنات يف حرية االختيار وحرية الر�أي ال�سيا�سي واحلق يف التعبري عنه والتعبئة �إليه ،و�أنها ال
ت�ستطع حتويل احلق يف االختالف �إىل قيمة ي�ستبطنها الأفراد عرب التن�شئة ال�سيا�سية ،وهو العمل
الذي يتطلب بذل املزيد من املجهودات يف جمال الرتبية والتح�سي�س.
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ومن جهة �أخرى ،ف�إن حتليل توزيع �أعمال العنف املمار�س جتاه الأحزاب �أو الآراء الداعية
لعدم امل�شاركة يف الت�صويت ،ح�سب اجلهات ،يربز الرتدد القوي لهذه الأعمال خا�صة يف جهتي
ال�شاوية ورديغة والرباط �سال زمور زعري ( 31و 22حالة على التوايل) يف حني �سجل �أقل عدد
من احلاالت على امل�ستوى الوطني يف جهات كلميم ال�سمارة والعيون بوجدور ووادي الذهب
لكويرة ( 8حاالت ملجموع اجلهات الثالث) .وهو ما يربزه الر�سم البياين التايل اخلا�ص بالتوزيع
اجلهوي لأعمال العنف �ضد الأحزاب �أو الآراء �أو التيارات الداعية ملقاطعة االنتخابات.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :41التوزيع اجلهوي لأعمال العنف �ضد الأحزاب
�أو الآراء �أو التيارات الداعية لعدم امل�شاركة يف الت�صويت
يربز حتليل التطور اليومي لأعمال العنف خالل احلملة ت�سجيل �أكرب عدد من الأعمال يومي
 16و 17نونرب ( 2011اليومان الرابع واخلام�س من احلملة) كما يبينه الر�سم البياين التايل.
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ر�سم تو�ضيحي رقم  :15التطور الزمني لأعمال العنف �ضد الأحزاب والآراء والتيارات الداعية لعدم
امل�شاركة يف الت�صويت

 .10.1ا�ستعمال �شعارات ذات طابع عن�رصي ،متييزي �ضد املر�شحني/املر�شحات
يربز حتليل م�ضمون بع�ض ال�شعارات امل�سجلة من طرف املالحظني واملالحظات ،ا�ستعمال
عبارات متييزية على �أ�سا�س االنتماء العائلي �أو القبلي �أو اجلغرايف �أو الإثني على نطاق وا�سع حيث
�شكل  % 32من جمموع العبارات التمييزية امل�سجلة .كما توا�صل ا�ستعمال �شعارات متييزية على
�أ�سا�س الدين( )% 12وعلى �أ�سا�س اجلن�س� ،ضد الن�ساء �أ�سا�سا (.)% 12
وتبقى ن�سبة  % 44من احلاالت موزعة بني ا�ستعمال عبارات متييزية على �أ�س�س �أخرى منها
اللون والإعاقة والرثوة.
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ويربز الر�سم البياين التايل التوزيع اجلهوي ال�ستعمال العبارات التمييزية.

ر�سم تو�ضيحي رقم  :16التوزيع اجلهوي ال�ستعمال العبارات التمييزية
وي�ستخل�ص من حتليل التوزيع اجلهوي ال�ستعمال العبارات التمييزية �أن �أقل عدد من حاالت
ا�ستعمال العبارات التمييزية �سجل يف اجلهة ال�رشقية ،ويف جهة الدار البي�ضاء الكربى املت�سمة
بتنوعها االجتماعي والثقايف .كما �أن بع�ض اجلهات تربز فيها ترددات حمدودة �إح�صائيا ،لكنها
دالة ،ال�ستعمال عبارات متييزية على �أ�سا�س اجلن�س ( 8حاالت يف الرباط �سال زمور زعري و6
حاالت يف العيون الداخلة) �أو على �أ�سا�س االنتماء ( 16حالة يف الغرب–ال�رشاردة بني ح�سن
و 14حالة يف الرباط �سال زمور زعري و 12حالة لكل من ال�شاوية ورديغة ،تازة احل�سمية تاونات
وطنجة تطوان)  .ويت�ضح من خالل ذلك �أنه ال ميكن الربط تلقائيا بني تردد هذه احلاالت وبني
ت�صور اختزايل عن وجود ثقافة «حمافظة» بهذه اجلهات ،بقدر ما يبقى التف�سري الأقرب �إىل منطق
العملية االنتخابية يتمثل يف ا�ستعمال هذه العبارات التمييزية كجزء �إجرائي من �إ�سرتاتيجية غري
�أخالقية للتوا�صل االنتخابي ت�ستهدف نزع امل�رشوعية  dé-légitimationعلى املناف�سني ،من
خالل تبخي�سهم با�ستعمال عبارات متييزية ،ولهذا يبدو تردد ا�ستعمال هذه العبارات مرتبطا،
�إىل حد كبري ،مب�ؤ�رش التناف�سية االنتخابية من جهة وبروز قيادات  challengersانتخابيني جدد
من الن�ساء وال�شباب والفاعلني اجلمعويني �أو ال�سيا�سيني الذين ي�شكلون مناف�سني حمتملني حلائزي
انتدابات انتخابية �سابقة .defenders
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�إن منطقا مماثال قد ينطبق على حتليل الرتدد الكمي ال�ستعمال العبارات التمييزية على �أ�سا�س
الدين والذي �سجلت �أقوى تردداته الإح�صائية يف جهة الرباط �سال زمور زعري ( 7حاالت)
والعيون بوجدور ووادي الذهب لكويرة ( 6حاالت).

 .11.1ا�ستعمال العنف جتاه الن�ساء املر�شحات
من �أ�صل  3037ا�ستمارة معب�أة خا�صة باحلملة االنتخابية ،مل يعاين املالحظون واملالحظات
�إال  55حالة من حاالت العنف املادي �أو اللفظي املوجهة �ضد الن�ساء املر�شحات �أي ما ميثل 2%
من اال�ستمارات املعب�أة.
�إن حتليل التوزيع اجلهوي لأعمال العنف يربز تفاوتات بني اجلهات والدوائر االنتخابية التي
تت�ضمنها وبكيفية تقرتب كثريا من التوزيع اجلهوي ال�ستعمال العبارات التمييزية .وترجع هذه
احلاالت من العنف بالأ�سا�س اىل ا�سرتاتيجيات التناف�س غري املتكافئة التي ي�ستعملها املر�شحون
الرجال �أ�سا�سا �ضد املر�شحات الن�ساء �أكرث مما ترجع اىل حميط ثقايف واجتماعي داعم للعنف.
وهكذا فقد �سجل �أكرب تردد �إح�صائي لأعمال العنف جتاه الن�ساء املر�شحات يف جهة �سو�س ما�سة
درعة ( 9حاالت) وجهة طنجة/تطوان ( 8حاالت) متبوعة بجهة كلميم ال�سمارة ( 7حاالت)
وجهة الرباط �سال زمور زعري ( 6حاالت) .باملقابل مل ي�سجل مالحظو ومالحظات املجل�س �أية
حالة يف كل من جهة مكنا�س تافياللت ويف جهة تادلة �أزيالل.
وي�ستنتج من حتليل الإح�صائيات �أن  % 40من حاالت العنف (اللفظي بالأ�سا�س) �صدرت
عن مر�شحني وم�ساعديهم مما يربز الأهمية الكبرية لدور الرتبية على املواطنة وال�سلوك املدين يف
احلد من هذه احلاالت.
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ويربز الر�سم البياين التايل التوزيع اجلهوي حلاالت العنف جتاه الن�ساء املر�شحات بر�سم الدائرة
املحلية �أو الوطنية

ر�سم تو�ضيحي رقم  :17التوزيع اجلهوي حلاالت العنف املوجهة
�ضد الن�ساء املر�شحات بر�سم الدائرة االنتخابية املحلية �أو الوطنية

 .12.1ا�ستح�ضار ق�ضايا الن�ساء يف احلملة االنتخابية
من جمموع  3037ا�ستمارة للحملة االنتخابية� ،سجل املالحظون واملالحظات ا�ستح�ضار
ق�ضايا الن�ساء يف احلملة االنتخابية يف  528حالة �أي يف  % 17من جمموع احلاالت.
وبالرغم من حمدودية وزن هذا املعطى الإح�صائي ف�إن اال�ستح�ضار املتزايد لق�ضايا الن�ساء ي�ؤ�رش
على بداية بروز عر�ض برناجمي يهتم بالنوع االجتماعي ،ويربز التوزيع اجلهوي عددا من الفوارق
الدالة يف ا�ستح�ضار ق�ضايا الن�ساء ،فقد �سجل �أكرب عدد من احلاالت يف جهة تادلة �أزيالل (78
حالة) ،ويف جهتي العيون بوجدور ووادي الذهب لكويرة ( 75من احلاالت) ثم يف جهة الغرب
ال�رشاردة بني ح�سن ( 66حالة) ،يف حني مل ت�سجل �إال  11حالة بجهة كربى كالدار البي�ضاء.
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ر�سم تو�ضيحي رقم  :18التوزيع اجلهوي ال�ستح�ضار ق�ضايا الن�ساء خالل احلملة االنتخابية
وهكذا تربز مرة �أخرى حدود الأطر التف�سريية الثقافوية � ،culturalisteإذ من املحتمل �أن
يكون هذا اال�ستح�ضار الكمي الدال لق�ضايا الن�ساء م�ؤ�رشا على تنامي م�ستوى متلك للفاعلني
املحليني على الأقل (خا�صة القادمني من جتارب جمعوية) للغة ور�ؤية برناجمية تهتم بالنوع
االجتماعي وت�ستح�رضها كق�ضايا ذات الأولوية يف براجمها وخطابها ال�سيا�سي ،وقد ترجم هذا
التملك على امل�ستوى اخلطابي ب�شعارات �أو عرو�ض برناجمية متفاوتة الدقة واجلودة لكن ح�سا�سة
بدرجة ما للنوع االجتماعي .كما يحتمل �أي�ضا �أن يرتبط هذا اال�ستح�ضار بال�سياق االنتخابي
اخلا�ص باالنتخابات الت�رشيعية مو�ضوع املالحظة ،والذي تال اال�ستفتاء على د�ستور  2011علما
�أن احلمالت التف�سريية والتوا�صلية للد�ستور �أبرزت ب�شكل وا�ضح بعد املنا�صفة وامل�ساواة وعدم
التمييز بني الرجال والن�ساء ،مما �أثر على الأجندة والربناجمية التوا�صلية للحملة االنتخابية.
وميكن حتليل م�ضمون االقرتاحات الربناجمية وال�شعارات امل�ستح�رضة لق�ضايا الن�ساء كما
�سجلها مالحظو ومالحظات املجل�س خالل احلملة االنتخابية .وتوزيعها اىل ثالث فئات
مو�ضوعاتية:
■ العمومية من خالل االحالة على امل�ساواة بني الن�ساء والرجال ،وعلى �أهداف عامة
كالنهو�ض بق�ضايا الن�ساء وم�شاركة املر�أة يف �صنع القرار والنهو�ض بالأ�شخا�ص يف
و�ضعية �إعاقة؛
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■ الرتكيز على بع�ض الأولويات االقت�صادية واالجتماعية كمحاربة الأمية ،موقع املر�أة
وال�شباب وال�شابات يف التنمية القروية� ،إر�ساء املجل�س الأعلى للأ�رسة و�إحداث �صندوق
التكافل االجتماعي ودعم الآليات القانونية والتنظيمية املتعلقة مبحاربة العنف �ضد
الن�ساء ،مكافحة التمييز يف الأجور بني الرجال والن�ساء؛
■ االختزال بالرتكيز على الق�ضايا املتعلقة بالأ�رسة والطفولة.

 .13.1ح�ضور وم�شاركة الن�ساء يف التجمعات
من �أ�صل  3037ا�ستمارة متت تعبئتها من طرف مالحظي ومالحظات املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان تبني �أن الن�ساء �أخذن الكلمة �أثناء التجمعات يف  % 11من جمموع اال�ستمارات
( 325حالة) .وبغ�ض النظر عن التناق�ص املتزايد لأن�شطة التجمعات �ضمن الإ�سرتاتيجية التوا�صلية
للحملة االنتخابية لفائدة �أ�شكال توا�صلية �أخرى ،ف�إن هذا املعطى الإح�صائي يدل على ا�ستمرار
�ضعف ح�ضور الن�ساء املر�شحات كمتدخالت �أ�سا�سيات  protagonistesيف التجمعات
االنتخابية .كما �أن الإح�صائيات املتعلقة مب�شاركة الن�ساء يف هذه التجمعات نف�سها ت�ؤكد ا�ستمرار
�ضعف ح�ضورهن يف هذا النوع من الن�شاط الذي ينظم داخل املجال العمومي ،حيث �أن ن�سبة
التجمعات التي ح�رضت فيها �أكرث من  % 75من الن�ساء مل تتجاوز .% 1
كما ي�ؤكد التوزيع اجلهوي للإح�صائيات املتعلقة بح�ضور الن�ساء يف التجمعات االنتخابية
نف�س املنحى امل�سجل على امل�ستوى الوطني ما عدا بع�ض احلاالت اال�ستثنائية كجهتي العيون
بوجدور ووادي الذهب لكويرة.
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الر�سم التو�ضيحي رقم  :19التوزيع اجلهوي لن�سب م�شاركة الن�ساء يف التجمعات االنتخابية

 .14.1ا�ستعمال الأماكن العمومية
يربز حتليل الإح�صائيات الوطنية املتعلقة با�ستعمال الأماكن العمومية �أن ال�سلطات العمومية
املكلفة بتدبري العملية االنتخابية قد احرتمت املقت�ضيات القانونية على العموم ،وهو ما يعترب
م�ؤ�رشا داال على تطور حياد الإدارة �إزاء خمتلف اللوائح املر�شحة ،وعلى احرتام متقدم ملقت�ضيات
املادة  37من القانون التنظيمي  27.11املتعلق مبجل�س النواب .ومل ي�سجل املنع �إال يف  % 2من
جمموع احلاالت املالحظة.
كما �أن نف�س املنحى ي�سجل فيما يتعلق باحلماية الأمنية للوائح املر�شحة �أثناء ا�ستعمال الأماكن
العمومية ،حيث �أظهر حتليل الإح�صائيات الوطنية املتعلقة مبدى اال�ستفادة من احلماية الأمنية �أثناء
التجمعات �إجابة ت�أكيدية يف  % 82من احلاالت ،كما مل تتجاوز الإجابات بالنفي .% 6
باملقابل ،ف�إنه �إذا كانت  % 63من الإجابات امل�ستخل�صة من الإح�صائيات الوطنية ت�ؤكد على
عدم ح�صول �أي ا�ضطرابات �أثناء عقد التجمعات ،ف�إن ن�سبة  % 25من الإجابات التي �رصحت
بت�سجل وجود ا�ضطرابات تعرب عن ا�ستمرار م�سلكيات خملة بقواعد املناف�سة املتكافئة بني
املر�شحني ،حيث يت�ضح من خالل حتليل الأ�سئلة املنمطة لردود فعل ال�سلطات العمومية وجود
توجه وا�ضح نحو ا�ستعمال �أ�ساليب مرنة  softحلل م�شاكل اال�ضطرابات دون اللجوء ال�ستعمال

95

القوة ،وذلك يف  % 15من احلاالت .و�إذا كان من املثري لالنتباه ت�سجيل حالة واحدة فقط من
�أ�صل  247حالة مالحظة ،ف�إن درجة تقدم احلياد الإجرائي لل�سلطات العمومية يقا�س بن�سبة
عدم قيام ال�سلطات العمومية برد فعل �إزاء اال�ضطرابات التي حدثت �أثناء عقد بع�ض التجمعات
العمومية حيث بلغت هذه الن�سبة  % 12من احلاالت املالحظة ،ويبقى هذا الرقم داال بالرغم من
حمدودية وزنه الإح�صائي.

خال�صة
وهكذا تظهر املعطيات الإح�صائية الوطنية واجلهوية امل�ستقاة من املعطيات امليدانية� ،سري
احلملة االنتخابية يف ظروف عادية ومطابقة �إجماال للقانون.
كما ي�سجل �ضبط متزايد لل�سلطات العمومية لبع�ض جماالت التدبري العمومي املحلي للحملة
االنتخابية ،و�إن بدرجات متفاوتة ،خا�صة يف ما يتعلق بتوزيع املجال العمومي االنتخابي
(�أماكن التعليق ،تدبري املواكب ،تدبري �أماكن التجمعات) ويرتبط ذلك بحياد �إجرائي متزايد
لهذه ال�سلطات ،يتقوى من ا�ستحقاق انتخابي �إىل �آخر ،و�إن كان ال ينفي وجود حاالت معزولة
وحملية بالأ�سا�س يقل فيها حياد ال�سلطة املحلية �إزاء بع�ض فئات املر�شحني واملر�شحات خا�صة
منهم احلاملني النتدابات انتخابية ترابية ،لكن دون �أن يعرب ذلك عن �أي اجتاه وطني �أو عام �أو
ممنهج للتحيز ل�صالح لوائح مر�شحة.
و�إذا كانت املقارنة مع ا�ستحقاقات انتخابية �سابقة تظهر تناق�صا متزايدا ال�ستعمال املمتلكات
العمومية خالل احلملة االنتخابية ،ف�إن الطابع املتبقي  résiduelلهذا اال�ستعمال يرتبط �أ�سا�سا
بحاالت املر�شحني احلاملني النتدابات انتخابية ترابية .كما ي�سجل (و�إن ب�شكل متناق�ص)
ا�ستمرار ظواهر توزيع الهبات النقدية والعينية للت�أثري على الناخبني والناخبات مع توجه وا�ضح
نحو توزيع الهبات العينية.
ويت�ضح من خالل حتليل �إح�صائيات املعطيات امليدانية ،ا�ستمرار امل�شاكل البنيوية املتعلقة
با�ستخدام الأطفال يف احلملة االنتخابية ،وغياب و�ضع قانوين متمايز مل�ساعدي احلملة االنتخابية،
وامل�شاكل املتعلقة بولوج الن�ساء وال�شباب الذكور الأقل من � 40سنة �إىل العيانية  la visibilitéخالل
احلملة االنتخابية.
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 .2حتليل نتائج املالحظة اخلا�صة بيوم االقرتاع
يحظى يوم االقرتاع ب�أهمية بالغة على م�ستوى املالحظة ،فم�صداقية نتائج االنتخابات
ترتبط بالأ�سا�س بال�ضمانات التي وفرت لل�سهر على نزاهتها و�شفافيتها ،ومرورها يف جو
ي�ضمن حقوق جميع املعنيني من مر�شحني ومر�شحات ،ناخبني وناخبات .وقد قام مالحظو
ومالحظات املجل�س ،وفق املنهجية امل�سطرة ،مبالحظة االنتخابات خالل يوم االقرتاع يف 948
مكتبا للت�صويت ،وقد ركزت املالحظة على مكاتب الت�صويت من حيث موقعها ،جتهيزاتها،
ولوجيتها وعلى احرتام توقيت افتتاح و�إغالق مكاتب الت�صويت وعلى الإجراءات امل�سطرية
للت�صويت ،وعلى م�شاركة املر�أة يف تدبري عملية االقرتاع وعلى طبيعة تعامل الناخبني مع ورقة
الت�صويت وعلى �أداء املالحظني وعلى ن�سبة امل�شاركة وعلى حمددات االمتناع عن الت�صويت
وعلى عمليات الفرز و�إعالن النتائج وعلى درجة تقبل النتائج.

 .1.2طبيعة وموقع مكاتب الت�صويت
يت�ضح من خالل حتليل ا�ستمارات مالحظي ومالحظات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أنه مت
توظيف البنايات العمومية ال�ستقبال مكاتب الت�صويت يف  % 94من احلاالت .ويف حالة تعذر ذلك
مت اللجوء اىل البنايات املركبة واخليام ،وبع�ض املرائب وامل�ستودعات ،وامل�ساجد والكتاتيب القر�آنية.

الر�سم التو�ضيحي رقم � :20أماكن تواجد مكاتب الت�صويت
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وعلى الرغم من املجهود املبذول ،قد �سجلت تقارير املالحظة� ،أن ن�سبة  % 11من املكاتب تبعد
مبا يفوق الأربعة كيلومرتات عن �سكنى الناخبني والناخبات وهو ما �صعب على بع�ض املواطنني
ممار�سة هذا احلق يف �أح�سن الظروف ،و�شكل للبع�ض الآخر عرقلة حقيقية ،حالت دون ممار�سته
حلقه يف االنتخاب خا�صة �إذا �أخذنا بعني االعتبار �أن الفرتة التي نظمت فيها االنتخابات الت�رشيعية
هذه ال�سنة� ،صادفت منت�صف اخلريف حيث الظروف املناخية غري م�ساعدة يف بع�ض املناطق.

�أكرث من  4000مرت

من  1501مرت �إىل  4000مرت

من  501مرت �إىل  1500مرت

الر�سم التو�ضيحي رقم  :21بعد مكاتب الت�صويت عن التجمعات ال�سكانية

 .2.2جتهيزات مكاتب الت�صويت
مت بذل جمهود ملحوظ على م�ستوى توفري م�ستلزمات مكاتب الت�صويت حيث ت�شري تقارير
املالحظة �أن  % 90من املكاتب تتوفر على الإنارة الكافية.
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4%

6%

90%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :22توفر الإنارة الكافية
كما �أن تقارير املالحظة ت�شري �أن الإدارة وفرت بن�سب تزيد عن  % 95م�ستلزمات مكاتب
الت�صويت� ،سواء تعلق الأمر باللوائح �أو بقائمة املر�شحني� ،أو �أوراق الإح�صاء �أو املداد غري القابل
للمحو ب�رسعة �أو املحا�رض كما هو مبني يف اجلدول التايل:
توفري م�ستلزمات مكتب الت�صويت

توفر اللوائح يف نظريين

توفر قائمة املر�شحني يف نظريين
توفر املحا�رض

توفر �أوراق الإح�صاء

توفر املداد غري القابل للمحو ب�رسعة
توفري معزل ي�سمح ب�رسية االقرتاع

الن�سبة %
98
96
98
98
96
91

كما بني حتليل ا�ستمارات املالحظة �أن الإدارة وفرت معازل ت�سمح ب�رسية االقرتاع ،ما عدا يف
 % 3من احلاالت .فعلى �سبيل املثال متت مالحظة عدد من املعازل و�ضعت بالقرب من النوافذ،
بل الأكرث من هذا ويف حالة واحدة مل يتم تزويد املكتب �أ�صال مبعزل ،مما ا�ضطر رئي�س املكتب
�إىل تدبر الأمر.
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6%

3%

91%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :23مدى �ضمان �رسية االقرتاع

 .3.2الولوجيات
ت�شري تقارير املالحظة �أن ن�سبة هامة من ذوي االحتياجات اخلا�صة ،وجدت �صعوبات
متعددة يف �أداء واجبها ،وذلك ب�سبب عدم جتهيز  % 42من مكاتب الت�صويت بالولوجيات،
الأمر الذي ال ين�سجم مع ما تن�ص عليه مقت�ضيات اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة.
42%

2%

56%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :24مدى �ضمان مكاتب الت�صويت الولوجية لذوي االعاقة
وقد تباينت ن�سبة جتهيز مكاتب الت�صويت ال�ستقبال ذوي الإعاقة من جهة لأخرى حيث
مت ت�سجيل ن�سب �ضعيفة بجهات الدار البي�ضاء ،العيون /بوجدور ،وكلميم /ال�سمارة ،يف حني
تبقى مكاتب جهتي مراك�ش تان�سيفت وتادال �أزيال ل الأح�سن جتهيزا ن�سبيا ال�ستقبال الأ�شخا�ص
يف و�ضعية �إعاقة.

100

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

الر�سم التو�ضيحي رقم  :25مدى �ضمان مكاتب الت�صويت الولوجية لذوي الإعاقة ح�سب اجلهات

 .4.2م�شاركة املر�أة يف تدبري عملية االقرتاع
رغم تنظيم االنتخابات الت�رشيعية يف �إطار د�ستور جديد يدعو �إىل املنا�صفة ،ف�إن م�شاركة املر�أة
يف تدبري عملية االقرتاع مل ترق �إىل امل�ستوى املطلوب .وقد متكن مالحظو ومالحظات املجل�س
من ر�صد �ضعف كبري على هذا امل�ستوى ،فالن�ساء مل يرت�أ�سن �إال  30مكتبا من �أ�صل  948مكتبا
التي متت مالحظتها �أي ما ي�شكل  % 3فقط من جمموع مكاتب الت�صويت� ،إ�ضافة �إىل ذلك مت
ت�سجيل غياب تام للن�ساء يف تركيبة  758مكتبا من املكاتب التي متت زيارتها.
3% 3%

94%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :26ن�سبة تر�ؤ�س الن�ساء ملكاتب الت�صويت
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ومن ال�صعب تربير هذا الغياب خ�صو�صا �إذا عرفنا �أن الفئة املهنية التي ينتمي �إليها �أع�ضاء
املكاتب هي الوظيفة العمومية مبا فيها الوظيفة العمومية اجلماعية .و�إذا كانت ن�سبة الت�أنيث
الإجمايل للإدارة قد بلغ  % 26يف �سنة  ،552009ف�إن وزن العن�رص الن�سوي داخل الإدارة العمومية
ال ينعك�س على ن�سبة ح�ضور الن�ساء كرئي�سات �أو ع�ضوات مبكاتب الت�صويت.

الر�سم التو�ضيحي رقم  :27املهنة املرجعية لر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت
غري �أن الأمر اختلف ن�سبيا بالن�سبة ملمثلي لوائح املر�شحني� ،إذ مت ت�سجيل ح�ضور العن�رص
الن�سوي يف �أغلب املكاتب كما يدل على ذلك اجلدول التايل:
عدد الن�ساء ممثالت اللوائح داخل املكاتب

عدد املكاتب

الن�سب %

2

14

1

1

885

93

0

49

5

 .5.2حميط مكتب الت�صويت
ت�شري تقارير املالحظة �أن حميط مكاتب الت�صويت كان �آمنا يف جممل احلاالت با�ستثناء بع�ض
احلاالت والتي مل تتجاوز % 6من جمموع املكاتب التي �شملتها عملية املالحظة .حيث مت ت�سخري
عنا�رص لتهديد الناخبات والناخبني وترهيبهم؛ و�صلت �أحيانا اىل ا�ستعمال الأ�سلحة البي�ضاء كما
حدث يف مدينة فا�س.
 .55وزارة حتديث القطاعات العامة :الن�ساء املوظفات بالأرقام بر�سم �سنة  7( 2009مار�س www.mmsp.gov.ma )2011
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2%

6%

92%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :28توفر الأمن مبحيط مكاتب الت�صويت
كما �أن املالحظني واملالحظات متكنوا من ر�صد  91خمالفة بالقرب من مكاتب الت�صويت،
موزعة على ال�شكل التايل:
■ القيام بتوزيع �إعالنات �أو من�شورات انتخابية� ،أو غري ذلك من الوثائق االنتخابية؛
■ ا�ستعمال �أخبار زائفة �أو �إ�شاعات كاذبة �أو طرق تدلي�س من �أجل حتويل �أ�صوات ناخب
�أو ناخبني �أو دفعهم �إىل الإم�ساك عن الت�صويت؛
■ ا�ستئجار �أو ت�سخري �أ�شخا�ص على وجه يهدد الناخبني �أو يخل بالنظام العام؛
■ القيام بتجمعات �أو �صياح �أو مظاهرات تهديدية لإحداث ا�ضطراب يف �سري عملية
الت�صويت �أو م�س مبمار�سة حق االنتخاب �أو بحرية الت�صويت؛
■  اللجوء �إىل توزيع هدايا �أو تربعات نقدية �أو عينية �أو وعد بها حل�صول �أو حماولة احل�صول
على �صوت ناخب �أو �أ�صوات ناخبني؛
■ �إعطاء وعود بوظائف عامة �أو خا�صة �أو منافع �أخرى للح�صول �أو حماولة احل�صول على
�صوت ناخب �أو �أ�صوات ناخبني؛
■ اللجوء �إىل ا�ستعمال العنف �أو التهديد �أو التخويف من فقدان الوظيفة �أو تعري�ض
ال�شخ�ص �أو �أ�رسته �أو ممتلكاته �إىل �رضر للت�أثري يف الت�صويت؛
■ خرق �أو حماولة خرق �رسية الت�صويت �أو امل�س �أو حماولة امل�س بنزاهته �أو احليلولة �أو حماولة
احليلولة دون �إجراء عمليات االقرتاع.
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ويقوم بهذه املخالفات ،يف الغالب ،م�ساعدو املر�شحني ،مع وجود حاالت حمدودة يقوم
فيها املر�شحون بذلك ب�أنف�سهم .ونظرا ملحدودية هذه احلاالت ،ف�إن ارتكابها قد يكون بالن�سبة
ملجموعة منها على الأقل ب�سبب عدم الإملام مب�ضامني الن�صو�ص القانونية املنظمة لالنتخابات ،ومن
ثم ف�إنه من ال�رضوري م�ستقبال ن�رشها للتعريف بها ،والقيام بحمالت حت�سي�سية على نطاق وا�سع.

 .6.2افتتاح واغالق مكاتب الت�صويت
�سعى القانون � 27.11إىل احلد من الكثري من امل�شاكل التي كانت عادة تثار حول عمليتي افتتاح
و�إغالق مكاتب الت�صويت ،حيث مت اعتماد توقيت حمدد الفتتاح و�إغالق مراكز الت�صويت يوم
االقرتاع بكل مراكز الت�صويت التي مت و�ضعها رهن ا�شارة الناخبني والناخبات على مدى الرتاب
الوطني ،من خالل تبني الثامنة �صباحا لالفتتاح وال�رشوع يف عملية الت�صويت وال�سابعة م�ساء
لإغالق مراكز الت�صويت ووقف كل عمليات الت�صويت بكل املراكز دون �أي ا�ستثناء �أو متديد.
و�إذا كان هذا الإجراء قد �أتى مفعوله يف �أغلب املناطق ،ف�إن ن�سبة �ضئيلة من املكاتب مل حترتم فيها
املادة  75من القانون  27.11وهو ما يو�ضحه املبيان التايل:
3%

4%

93%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :29افتتاح مكتب الت�صويت على ال�ساعة الثامنة �صباحا
ويعود ال�سبب وراء ذلك يف الغالب �إىل �أمور تقنية ،من قبيل تعطل الأقفال �أو ت�أخر تهيئ
املعزل� ،أو ت�أخر و�صول الع�ضو الأكرب �سنا.
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ونف�س الأمر تكرر على م�ستوى حلظة الإغالق ،التي حددتها املادة  75يف ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء� ،إذ �سجل مالحظو املجل�س بع�ض احلاالت التي ت�أخر فيها �إغالق املكتب .و�إذا كان امل�رشع
قد قرر �أن تبقى مكاتب الت�صويت مفتوحة ،ففي بع�ض احلاالت املحدودة مت �إغالق املكتب عند
حلول فرتة الغداء ،مثل ما حدث يف مدر�سة لال �سكينة بدوار الكورة بحي يعقوب املن�صور بالرباط.

 .7.2احرتام الإجراءات امل�سطرية للت�صويت
رغم �أهمية الدورات التكوينية التي مت تنظيمها ،فقد مت ت�سجيل بع�ض االختالالت حيث ت�أكد
املالحظون من �أن  % 21من ر�ؤ�ساء املكاتب مل يقوموا بعملية �إح�صاء الأوراق الفريدة للت�صويت
قبل ال�رشوع يف عملية االقرتاع كما ين�ص على ذلك القانون.

الر�سم التو�ضيحي رقم  :30اح�صاء الأوراق قبل بداية عملية الت�صويت
كما مت ت�سجيل تردد نواق�ص �أخرى بن�سب �ضعيفة من قبيل عدم احرتام م�سطرة الت�أكد
من هوية الناخب ،وعدم �إعالن الكاتب ب�صوت م�سموع عن الإ�سم الكامل والرقم الرتتيبي
للناخب ،وقيام الرئي�س بجميع املهام داخل املكتب ،و�إعطائه ورقة الت�صويت للناخب عو�ض
تركه ي�سحبها بنف�سه ،وال�سماح لبع�ض الناخبني بالت�صويت بدون بطاقة تعريف وطنية ،و�إلزام
البع�ض الأخر ب�رضورة حمل الإ�شعار معه ،وعدم و�ضع املداد على يد امل�صوتني ،وعدم احرتام
م�سطرة ت�صويت الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ب�رصية ،والتغا�ضي عن ا�ستعمال الهاتف النقال.
غري �أن ت�رسيب ورقة ت�صويت مثل ما حدث يف جماعة �أيت �إ�سحاق بخنيفرة وتي�سة ب�إقليم
تاونات ي�شكل �أخطر خلل ر�صد.
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9%

12%

86%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :31ن�سبة الت�أكد من هوية الناخبني
من جهة �أخرى �إذا كانت الدولة قد جعلت من البطاقة الوطنية الوثيقة الوحيدة التي يتم بها
�إثبات الهوية ،ق�صد احليلولة دون انتحال هوية الناخبني امل�سجلني يف اللوائح ،ف�إنه مت ت�سجيل
بع�ض احلاالت التي مت فيها خرق هذا املقت�ضى القانوين .ويف الوقت الذي كان من املفرو�ض فيه
تقدمي هذه احلاالت �إىل الق�ضاء ،من �أجل الردع� ،إال �أن التعامل معها مل يتم وفق ما ين�ص عليه
القانون حيث مل تكن هناك متابعات ق�ضائية ،مع العلم �أن املادة  46حتدد عقوبة حب�سية لهذا
الفعل ،ترتاوح بني �ستة �أ�شهر وثالث �سنوات ،وغرامة مالية ترتاوح ما بني  10.000و50.000
درهم ،وهو ما يعني �أن بع�ض مقت�ضيات هذا الن�ص ،الذي يرقى �إىل املرتبة الد�ستورية ،مل حترتم.
و�أكدت ا�ستمارات مالحظي ومالحظات املجل�س ب�شكل متواتر ورود حاالت يطالب فيها
ر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت الناخبني والناخبات بالإدالء بالإ�شعار ،علما �أن املادة  70من القانون
التنظيمي تعترب الإ�شعار املذكور غري �رضوري للت�صويت .ويطرح توارد مثل هذه احلاالت �إ�شكالية
دعم قدرات امل�ستويات الأدنى من الإدارة االنتخابية خا�صة ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكتب الت�صويت.

 .8.2ا�ستعمال م�سطرة ت�صويت املغاربة املقيمني خارج تراب اململكة
�إذا كان من املمكن اعتبار م�سطرة الت�صويت بالوكالة �إحدى التطبيقات املمكنة للمقطع
الأول من الف�صل  17من الد�ستور ،ف�إنه على امل�ستوى العملي لوحظ ا�ستعمال جد حمدود لهذه
الإمكانية ،فمن �أ�صل  847مكتبا للت�صويت متت مالحظتها مل ي�سجل ا�ستعمال هذه امل�سطرة �إال
مرتني فقط .ويدفع اال�ستعمال املحدود لهذه امل�سطرة �إىل التفكري يف �آليات بديلة لت�سهيل ت�صويت
املغاربة املقيمني باخلارج انطالقا من بلدان الإقامة (وهو ما ميثل �إمكانية لتطبيق االلتزام الوارد
يف املقطع الأخري من الف�صل  17من الد�ستور) ومن تلك الآليات مثال ،الت�صويت الإلكرتوين �أو
الت�صويت باملرا�سلة.
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 .9.2تعامل الناخبني والناخبات مع ورقة الت�صويت الفريدة
�أكدت املعاينات املالحظني واملالحظات التي قاموا بها وجود �صعوبات متعلقة مبقروئية ورقة
الت�صويت من قبل الناخبني والناخبات ،ويزداد الأمر �صعوبة بت�ضمن نف�س الورقة للرت�شيحات
املحلية والوطنية .ولعل الن�سبة امل�سجلة من الأوراق امللغاة تعرب عن عدم قدرة جزء كرب من
الناخبني والناخبات على التعامل مع ورقة الت�صويت الفريدة ،وهو ال�شيء الذي ال ميكن تف�سريه
فقط بارتفاع ن�سبة الأمية نظرا لعدم جمع معطيات و�أرقام دقيقة عن طبيعة ونوع الأخطاء التي
�أدت اىل �إلغاء اوراق الت�صويت ال�شيء الذي كان �سي�ساهم يف درا�سة ظاهرة تزايد عدد االوراق
امللغاة للتعرف عن الأ�سباب والدوافع التي كانت وراء ذلك.

 .10.2عمليات الفرز و�إعالن النتائج
انطلقت عمليات الفرز ،يف �أغلب احلاالت ،يف ظروف عادية با�ستثناء بع�ض احلاالت
املحدودة املرتبطة بالت�أخري الناجت عن احتجاج بع�ض الناخبني ملنعهم من دخول مكاتب الت�صويت
بعد ال�ساعة ال�سابعة� ،أو بع�ض مظاهر التوتر التي كانت �سائدة بني ممثلي اللوائح ،و�أع�ضاء املكتب،
و�أحيانا نتيجة لطرد املالحظني وعدم ال�سماح لهم مبتابعة عملية الفرز.
لقد متت عملية الفرز يف الغالب ،وفق ما ين�ص عليه القانون التنظيمي رقم � ،27.11إذ مت
ا�ستبعاد الأوراق غري امل�ستعملة يف  % 92من احلاالت ،التي متت مالحظتها ،كما �أن عدد �أوراق
الت�صويت ،كان يف الغالب ،م�ساويا لعدد الناخبات والناخبني املوجودة �أ�سما�ؤهم يف ال�سجل،
مقرونة بعالمة �إىل جانب �أ�سمائهم وذلك يف % 89من احلاالت.

الر�سم التو�ضيحي رقم  :32ا�ستبعاد الأوراق غري امل�ستعملة
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وقد �أكد املالحظون �أن  % 95من �صناديق االقرتاع تت�ضمن �أوراقا ملغاة ،مما ي�ؤكد �أن
ذلك حتول �إىل ظاهرة مالزمة لالنتخابات املغربية ،ومن بني �أهم الأ�سباب التي جعلت �أوراق
الت�صويت ملغاة نذكر:
■ و�صول عالمة الت�صويت �إىل الإطار اخلا�ص برمز الئحة �أخرى؛
■ وجود كتابات مهينة للمرت�شحني �أو غريهم على الأوراق؛
■ ترك الورقة بدون عالمة ت�صويت؛
■ وجود �أكرث من عالمة ت�صويت لفائدة �أكرث من الئحة واحدة بالن�سبة لالنتخاب على
م�ستوى الدائرة االنتخابية املحلية �أو على م�ستوى الدائرة االنتخابية الوطنية.
غري �أن بع�ض مكاتب الت�صويت �شهدت وجود �أوراق ت�صويت غري خمتومة ،وحتى و�إن كان
عددها حمدودا يف  ،% 2كما يو�ضح ذلك املبيان �أ�سفله ،ف�إن هذه الظاهرة تتطلب الوقوف
عندها ،لفح�ص �أ�سبابها ،وبحث كافة ال�سبل للق�ضاء عليها ب�شكل نهائي.
4% 2%

94%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :33ن�سبة الأوراق غري املختومة ب�صناديق االقرتاع
�أما يف منطقة تادلة �أزيالل فقد وقع خط�أ يف تدوين عدد الأ�صوات يف املح�رض ،مما جعل
مر�شح �أحد اللوائح يح�صل على �أربع نقط ،مكنته من جتاوز العتبة ومن احل�صول على �أكرب بقية،
وبالتايل الفوز باملقعد ال�ساد�س وهو الأمر الذي مت عر�ضه على املجل�س الد�ستوري.
و�إذا كان القانون التنظيمي  27.11يفر�ض �رضورة �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة ،بعد
االنتهاء من عملية الفرز ف�إن هذا الإجراء مل يحرتم يف  % 16من احلاالت التي متت معاينتها.

108

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

4%

16%

80%

الر�سم التو�ضيحي رقم � :34إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة
�أما على م�ستوى املكاتب املركزية ،ف�إن بع�ض احلاالت املحدودة �سجلت عدم احرتام
مقت�ضيات املادة  81من القانون التنظيمي رقم  11.27اخلا�ص مبجل�س النواب الذي ين�ص على
اجتماع ر�ؤ�ساء كل املكاتب قبل ال�رشوع يف عملية العد ،وما عدا ذلك ف�إن املكاتب املركزية التي
متت مالحظتها ا�شتغلت وفق ما ين�ص عليه القانون.
بينما مل ت�سجل �أية خروقات على م�ستوى جلن الإح�صاء الإقليمية ،رغم معاينة احتجاجات من
طرف بع�ض ممثلي اللوائح ،ومطالبتها ب�إعادة �إح�صاء النتائج امل�سجلة على م�ستوى املكاتب املركزية.
5%

4%

91%

الر�سم التو�ضيحي رقم  :35عرقلة عمل جلن االح�صاء
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� .11.2أداء املالحظة
�أبرز حتليل التقارير الرتكيبية للمن�سقني اجلهويني ملالحظي املجل�س �أن ال�سلطات العمومية
املكلفة بتدبري العملية االنتخابية مكنت على العموم املالحظني من خمتلف املعلومات واملعطيات
الثانوية املتعلقة ب�سري العملية االنتخابية ،ماعدا يف بع�ض احلاالت التي كان فيها جتاوب ال�سلطات
حمدودا (عماالت احلوز ،ال�صويرة ،قلعة ال�رساغنة ،عمالة �إقليم �أو�رسد) .ويف بع�ض احلاالت ارتبط
امتناع ال�سلطة الق�ضائية عن الإجابة عن �أ�سئلة املالحظني واملالحظات لفرتة ما بعد االقرتاع،
بال�رضورات امل�سطرية ل�رسية التحقيق.56
وقد �أظهر حتليل التقارير الرتكيبية للمن�سقني اجلهويني ،حول تقييم عملية املالحظة درجة
عالية من احرتام مقت�ضيات القانون  30.11املتعلق بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات وب�شكل خا�ص حقوق املالحظ مبا يف ذلك حرية التنقل ،ح�سب خمطط
االنت�شار الذي مت و�ضعه من طرف املن�سقني اجلهويني ،وحرية الولوج �إىل مكاتب الت�صويت،
علما �أنه مت ت�سجيل حاالت جد حمدودة ملنع مالحظني من الولوج �إىل مكاتب الت�صويت ،لأ�سباب
خمتلفة منها عدم ورود �إ�سم املالحظ �سهوا يف قائمة املالحظني املعتمدين (حالتني يف مراك�ش
تان�سيفت احلوز) �أو طلب الإدالء ب�إذن مكتوب رغم توفر املالحظ على بطاقة االعتماد و�شارة
املالحظة .57ويف حالة �أخرى كانت مربرات املنع �أقل وجاهة ،كما حدث يف �إحدى اللجان
الإقليمية للإح�صاء حيث منع املالحظ من الولوج �إىل مقر اللجنة بعلة «وجود اجتماع».58
غري �أن الأمر متت معاجلته ب�رسعة بف�ضل تدخل املن�سقني اجلهويني الذين يدخل التن�سيق مع
ال�سلطات العمومية يف هذه املجاالت �ضمن اخت�صا�صاتهم.

 .12.2حول ن�سبة امل�شاركة
رغم كون ن�سبة امل�شاركة عرفت ارتفاعا ،حيث مت ت�سجيل ن�سبة م�شاركة و�صلت �إىل ،% 45,4
قيا�سا مع الن�سبة امل�سجلة مبنا�سبة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة � ،2007إال �أنها تظل متو�سطة وال ترقى
اىل م�ستوى تطلعات الدولة املغربية وكل القوى ال�سيا�سية .وميكن تف�سري ذلك ب�ضعف احلمالت
 .56حالة ال�سيد وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بالعيون.
 .57مكتب االقرتاع بجماعة م�صمودة (جهة طنجة  -تطوان).
 .58جلنة الإح�صاء الإقليمية بعمالة امل�ضيق -الفنيدق.
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التح�سي�سية والربامج االنتخابية للأحزاب امل�شاركة من جهة و�ضعف اليات وتقنيات التعبئة
للم�شاركة ال�سيا�سية .واىل تنظيم انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ب�ضعة �أ�شهر بعد اال�ستفتاء كان له
ت�أثري على توجه الناخبني والناخبات �إىل مكاتب الت�صويت من جهة ثانية.

 .13.2حول حمددات االمتناع عن الت�صويت
�إذا ا�ستثنينا املتعاطفني واملتجاوبني مع دعوة بع�ض الأحزاب والتيارات واجلمعيات �إىل
مقاطعة االنتخابات ،ف�إن الأ�سباب والدوافع التي �أدت بن�سبة �أخرى من الناخبني اىل االمتناع عن
الت�صويت متعددة؛ �أهمها ال�صورة الباهتة لأداء منتخبني �سابقني واالنعكا�سات ال�سلبية لت�ساهل
الأحزاب يف تقدمي التزكيات� .إ�ضافة �إىل ذلك ربط جمموعة من املقيدين بني متكينهم من الولوج
�إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وبني ممار�سة حقهم يف الت�صويت كحق �سيا�سي .كما �أن جزء
مهم من املقيدين املوجودين يف و�ضعية حركية (عمال الأورا�ش ،رحل� ،صيادون ،طالب الخ) مل
يتمكنوا من الت�صويت بفعل بعدهم عن اجلماعة التي تقيدوا بها.

 .14.2درجة التقبل العام لنتائج العملية االنتخابية
�سجلت التقارير الرتكيبية ملن�سقي املالحظة اجلهويني لفرتة ما بعد االقرتاع وجود تقبل عام
لنتائج االنتخابات الت�رشيعية� ،إال يف بع�ض احلاالت املحدودة لكن الدالة ،حيث قام ممثلو لوائح
مر�شحة غري فائزة ب�إ�صدار بالغات وبيانات تندد ب�أثر بع�ض املخالفات االنتخابية كتوزيع الهبات
العينية والنقدية� ،أو حمدودية ردود فعل ال�سلطات العمومية �إزاء ت�أثري هذه املخالفات على النتائج
العامة لالنتخابات بالدائرة الت�رشيعية.
وقد قامت بع�ض اللوائح غري الفائزة بتنظيم وقفات احتجاجية �أمام مقرات اللجان الإقليمية
للإح�صاء .59كما �سجلت بع�ض �أعمال العنف احتجاجا على النتائج ،60وكذا حاالت عنف بني �أن�صار
الئحة فائزة والئحة غري فائزة ،61ويف كلتا احلالتني �رسعان ما مت احتوا�ؤها من قبل القوات العمومية.
 .59مثال :الوقفة االحتجاجية �أمام عمالة ال�صويرة يوم  28نونرب  2011التي قام بها �أن�صار �أحد اللوائح غري الفائزة.
 .60مثال :حالة الفقيه بن�صالح.
 .61مثال :حالة �إقليم بوجدور.
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لقد مكن حتليل التقارير الرتكيبية ،متلك املر�شحني املر�شحات املتزايد لفكرة ت�سوية املنازعات
االنتخابية عن طريق اللجوء �إىل الق�ضاء املخت�ص ،62مع تناق�ص متزايد للأ�شكال االحتجاجية
الأخرى التي ال ترقى �إىل درجة �إطالق دعوى املنازعة االنتخابية (البالغات التنديدية ،التظاهرات
�أو عقد ندوات �صحفية.)...63
ويف كل احلاالت ،ف�إن التفاوت يت�أكد بني املظاهر التي تعرب بها اللوائح غري الفائزة عن عدم
تقبلها للنتائج من جهة ،وبني واقع حمدودية الطعون االنتخابية 64املوجهة �إىل املجل�س الد�ستوري
من جهة �أخرى� ،إذ �أن هذا العدد تناق�ص مقارنة باالنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  2007حيث مت
ت�سجيل  169عري�ضة طعن لدى املجل�س الد�ستوري بر�سم الدوائر االنتخابية املحلية مقابل 214
�سنة  ،2007وهو ما ميثل  1.83عري�ضة لكل دائرة انتخابية ،وهو ما ي�ؤكد لي�س فقط التطبيع املتزايد
للعملية االنتخابية ،و�إمنا �أي�ضا بداية بروز توجه نحو التدبري العقالين لالختالفات التي تن� أش�
بخ�صو�ص االنتخابات من لدن للمر�شحني واملر�شحات حيث يلج�أون �إىل ا�ستغالل �إمكانيات
التقا�ضي يف �إطار املنازعات االنتخابية التي يخولها لهم القانون ،عو�ض اللجوء �إىل االقت�صا�ص
ال�شخ�صي �أو بت�سخري م�ساعديهم� ،أو االحتجاج او العنف للتعبري عن رف�ض نتائج االقرتاع �أو
التنديد عن بع�ض االنتهاكات التي ميكن �أن مت�س امل�سل�سل االنتخابي.

 .62مثال :حالة �إقليم خنيفرة.
 .63على �سبيل املثال� :سجل ب�إقليم طانطان عقد ندوة �صحفية من طرف  13الئحة غري فائزة.
 .64بالغ املجل�س الد�ستوري ب�ش�أن املنازعات املتعلقة بانتخاب جمل�س النواب.
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التو�صيات
يف ال�سياق الذي جرت فيه انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ،وبعد حتليل خمتلف معطيات
املالحظة امليدانية ملراحل العمليات االنتخابية وكذا الإطار القانوين والتنظيمي لهذا اال�ستحقاق،
يعترب املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن انتخابات اختيار �أع�ضاء جمل�س النواب التي مت تنظيمها
يف  25نونرب  2011مرت يف جو تتوفر فيه جميع �ضمانات احلرية والنزاهة وال�شفافية.
وي�سجل املجل�س بكل ارتياح ن�سبة امل�شاركة امل�سجلة ويعترب ذلك مبثابة م�ؤ�رش للأهمية التي
بات يوليها املواطنون مل�سار الإ�صالحات ال�سيا�سية وامل�ؤ�س�ساتية اجلارية ويحيي اجلهود املبذولة
لإ�صدار القوانني منذ التعديل الد�ستوري الأخري والتي �سمحت ،ح�سب الفاعلني ال�سيا�سيني
واملالحظني ،لل�شعب املغربي باختيار ممثليه بكل حرية.
وال تعترب ال�شوائب والإختالالت التي مت ت�سجيلها ذات داللة قوية وال مت�س يف �أي حال من
الأحوال مب�صداقية ونزاهة العملية االنتخابية.
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �إذ يثمن جناح اال�ستحقاق االنتخابي لـ  25نونرب 2011

بفعل تطوير الإطار الد�ستوري والقانوين وحياد الإدارة االنتخابية والدور املتزايد الأهمية
للق�ضاء يف �ضمان قانونية القرارات املتعلقة بالت�سجيل يف اللوائح االنتخابية والرت�شيحات
والنتائج� ،إ�ضافة �إىل م�س�ؤولية الأحزاب ال�سيا�سية واملر�شحات واملر�شحني والناخبات والناخبني
واملالحظني واملالحظات ،ف�إنه ي�سجل التطبيع املتزايد للعمليات االنتخابية.
وبناء على نتائج مالحظته املبا�رشة لالنتخابات وم�ساهمة منه يف تطوير العملية االنتخابية
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبا يلي:

 .1بخ�صو�ص م�سار �إنتاج القواعد املتعلقة بالعمليات االنتخابية
■ تقوية �ضمانات ا�ستقرار القوانني املنظمة للعمليات االنتخابية وذلك ب�إ�صدار الربنامج التوقعي
لإعداد خمتلف الن�صو�ص املعيارية املنظمة لالنتخابات و�إعطاء �أجل كاف ملختلف الأطراف
املعنية بها للتفاعل مع خمتلف م�شاريع القوانني واملرا�سيم املقدمة من طرف احلكومة؛
■ و�ضع �آليات متكن من �إ�رشاك املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان (بو�صفه م�ؤ�س�سة وطنية)
واجلمعيات املعنية يف امل�سار ما قبل الت�رشيعي املتعلق ب�صياغة م�سودات م�شاريع القوانني
املتعلقة مبمار�سة احلقوق ال�سيا�سية.
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 .2بخ�صو�ص الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية و�إعداد الهي�أة الناخبة الوطنية
■ تنظيم حمالت توعوية لتح�سي�س املواطنني بحقهم يف االنتخاب والرت�شح وامل�شاركة
ال�سيا�سية والذي مير عرب الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية؛
■ اتخاذ تدابري قانونية وعملية من �ش�أنها ت�سهيل م�ساطر ت�سجيل املواطنات واملواطنني
يف اللوائح االنتخابية بهدف تو�سيع اجل�سم االنتخابي الوطني .وميكن التفكري يف هذا
ال�صدد يف �إر�ساء الت�سجيل التلقائي يف اللوائح االنتخابية عند احل�صول على بطاقة
التعريف الوطنية �أو الت�رصيح لدى القن�صلية؛
■ منح الأهلية االنتخابية للع�سكريني.

 .3بخ�صو�ص التقطيع االنتخابي
■ ت�صحيح اختالالت وفوارق التمثيلية امل�سجلة على م�ستوى تقطيع الدوائر االنتخابية
املحلية من �أجل �ضمان متثيل متكافئ لل�سكان وللناخبني والناخبات ،مع اعتبار التمييز
اجلغرايف الإيجابي للمناطق �ضعيفة الكثافة ال�سكانية �أو �صعبة الولوج �ضمن حد ال
يتجاوز  30باملائة.

 .4بخ�صو�ص الولوج لالنتدابات االنتخابية
■ التن�صي�ص على القوانني الأ�سا�سية والأنظمة الداخلية للأحزاب ال�سيا�سية على �آليات
و�إجراءات ت�ضمن �شفافية تدبري طلبات الولوج �إىل االنتدابات االنتخابية ومنح التزكيات
و�ضمان تو�سيع ولوج الن�ساء وال�شباب �إىل هذه االنتدابات ،بالإ�ضافة �إىل �آليات ل�ضمان
الطعن الداخلي يف قرارات الهيئات احلزبية املكلفة بالبت يف الرت�شيحات.
■ اجناز درا�سة لتقييم ال�رضر املعنوي الناجت عن ا�ستقالة مرت�شحني حاملني النتدابات
انتخابية �سابقة من حزب �سيا�سي وتر�شحهم با�سم حزب �سيا�سي �آخر يف فرتة ما قبل
احلملة االنتخابية ،على �أن ت�ستح�رض هذه الدرا�سة احلق الأ�سا�سي املتعلق بحرية االنتماء
ال�سيا�سي من جهة و�أهمية اال�ستثمار املعنوي حلزب املغادرة يف حملة انتدابات انتخابية
با�سمه �سابقا.65
 .65حكم �صدر بتاريخ 11نونرب 2011حتت عدد  2421عن املحكمة االبتدائية بالقنيطرة.
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 .5بخ�صو�ص الرت�شيحات
■ حذف �رشط ا�ستيفاء خم�س �سنوات بالن�سبة للمتجن�سني باجلن�سية املغربية للتوفر على
�رشط الأهلية للرت�شح للع�ضوية مبجل�س النواب؛
■ اقرار تدابري للتمييز االيجابي للرفع من التمثيلية الن�سائية وال�شبابية �ضمن لوائح الدوائر املحلية؛
■ التزام الأحزاب ال�سيا�سية بالتن�صي�ص يف قوانينها الأ�سا�سية و�أنظمتها الداخلية بتحديد
تدابري للتمييز االيجابي للرفع من التمثيلية الن�سائية وال�شبابية والأ�شخا�ص يف و�ضعية
�إعاقة فيما يتعلق بعر�ض الرت�شيحات ملختلف االنتدابات االنتخابية؛
■ تقوية قدرات الأحزاب واالدارة املكلفة باالنتخابات يف جمال تدبري الرت�شيحات.

 .6بخ�صو�ص احلملة االنتخابية
■ دعوة الأحزاب ال�سيا�سية �إىل مراجعة تدبريها للحمالت االنتخابية واعتماد طرق بديلة
اكرث جناعة متكنها من االت�صال املبا�رش بالناخبني ومن تقدمي وتف�سري براجمها لهم؛
■ الأخذ بعني االعتبار مل�ساحة الدائرة االنتخابية وعدد ال�سكان ومنط ال�سكن لتحديد
�سقف امل�صاريف االنتخابية؛
■ �إقرار مقت�ضيات تلزم املر�شحني واملر�شحات بتعيني وكيل مايل وفتح ح�ساب بنكي
خا�ص مب�صاريف احلملة االنتخابية؛
■ منح م�ساعدي احلملة االنتخابية و�ضعية �أجراء بعقود �شغل حمددة املدة واعتبار �أجورهم
من نفقات احلملة االنتخابية؛
■ ادراج امل�صاريف املتعلقة باحل�ضانة بالن�سبة للمر�شحات �ضمن نفقات احلملة االنتخابية؛
■ التن�صي�ص يف مقت�ضى قانوين �رصيح ،على كون التجمعات و�أ�شكال التعبري الداعية لعدم
امل�شاركة يف الت�صويت تخ�ضع لأحكام قانون احلريات العامة؛
■ اعتبار ا�ستعمال عبارات متييزية خمالفة انتخابية؛
■و�ضع برنامج حت�سي�سي لفائدة املر�شحات واملر�شحني وم�ساعديهم يتعلق مبكافحة
ا�ستعمال العنف اللفظي واملادي خالل خمتلف مراحل العملية االنتخابية ،على �أن يتم
�إجناز هذا الربنامج ب�رشاكة بني الإدارة املكلفة بالعمليات االنتخابية والأحزاب ال�سيا�سية
واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان والهيئة املكلفة مبكافحة التمييز بعد �إن�شائها؛
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■ منع كل �شكل من �أ�شكال ا�ستعمال الأطفال يف �أن�شطة احلملة االننخابية واعتبار ذلك
خمالفة انتخابية؛
■

التنظيم القانوين ال�ستعمال و�سائل االت�صال الإلكرتونية خالل احلملة االنتخابية؛

■ التفكرييف �آلية جديدة لت�شجيع جميع �أ�شكال الدعاية التي ت�صون احلق يف بيئة �سليمة
وحتافظ على جمالية الف�ضاء العام.

 .7بخ�صو�ص االقرتاع
■ التن�صي�ص يف الن�صو�ص القانونية املنظمة ملختلف العلميات االنتخابية على �آليات ت�سهل
ت�صويت �سكان اجلماعات الواقعة يف مناطق اعتيادية للرتحال والعاملني يف �أن�شطة
اقت�صادية تتطلب حراكا جماليا قويا والطلبة امل�ستقرين خارج دوائر �إقامتهم الدائمة؛
■و�ضع التدابري الالزمة لتي�سري ت�صويت ال�ساكنة ال�سجنية غري املحكومة بعدم الأهلية
االنتخابية ،ونزالء يف امل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية؛
■ ا�ستبدال �آلية الت�صويت بالوكالة لفائدة املغاربة املقيمني باخلارج ب�آليات �أخرى كالت�صويت
باملرا�سلة �أو الت�صويت الإلكرتوين؛
■ اعتبار بعد «الولوجية العامة» يف جتهيز مكاتب الت�صويت ،طبقا ملقت�ضيات الف�صل 29

الفقرة الأوىل من اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتزامات ال�سلطات العمومية
املكر�سة مبقت�ضى الف�صل  34من الد�ستور؛

■ ت�سخري ال�سلطات العمومية خلدمة نقل جمانية يوم االقرتاع لفائدة الناخبني والناخبات
نحو مكاتب الت�صويت يف اجلماعات ال�صعبة الولوج؛
■ اعتماد الت�شوير للإر�شاد على مواقع مكاتب الت�صويت؛
■ تعليق الئحة الناخبني يف مدخل مكاتب الت�صويت؛
■ التفكري يف حلول تقل�ص عدد مكاتب الت�صويت ب�شكل ميكن من تقوية تتبع ومالحظة
امل�سل�سل االنتخابي من قبل خمتلف الأطراف املعنية مع �ضمان م�ستوى مقبول من القرب
والولوج �إىل مكاتب الت�صويت خا�صة يف اجلماعات القروية ،املعزولة و�صعبة الولوج؛
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■ التفكري يف حلول عملية لتح�سني مقروئية و�سالمة �أوراق الت�صويت ،ويقرتح يف هذا
املجال و�ضع ورقتي ت�صويت منف�صلتني بر�سم كل من الالئحة املحلية والالئحة الوطنية
مما �سيمكن من دعم ورقتي الت�صويت ب�صور املر�شحات واملر�شحني ورموزهم؛
■ دعم قدرات الأطراف املعنية بالعملية االنتخابية خا�صة ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكاتب
الت�صويت وكذا ممثلي اللوائح املر�شحة واملر�شحني واملر�شحات مبكاتب الت�صويت
وكذا امل�رشفني وامل�رشفات على احلملة االنتخابية؛
■  تقوية موقع الن�ساء داخل الإدارة االنتخابية عرب التن�صي�ص على حد �أدنى من متثيليتهن
يف مكاتب الت�صويت مبا يف ذلك رئا�سة هذه املكاتب وكذا جلان الإح�صاء الإقليمية
واللجنة الوطنية للإح�صاء.

.8بخ�صو�ص الولوج �إىل و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية العمومية مبنا�سبة احلمالت
االنتخابية
■ التن�صي�ص يف قرارات املجل�س الأعلى لالت�صال ال�سمعي الب�رصي املتعلقة با�ستعمال
و�سائل الإعالم ال�سمعية والب�رصية العمومية ،مبنا�سبة احلمالت االنتخابية على
مقت�ضيات ت�ضمن تخ�صي�ص حد �أدنى من زمن البث للرت�شيحات بر�سم الالئحة الوطنية
(الن�ساء وال�شباب الذكور الأقل من � 40سنة) وكذا ال�ستعمال اللغة الأمازيغية واحل�سانية
والدارجة و�ضمان الرتجمة للغة الإ�شارات.

 .9بخ�صو�ص املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات
■ التفكري يف �إعادة متوقع القواعد القانونية املنظمة للمالحظة املحايدة وامل�ستقلة �إما عرب
تعديل القانون  30.11واالحتفاظ بجميع مقت�ضياته �ضمن الن�ص املذكور �أو نقل بع�ض
مقت�ضياته الإجرائية والتطبيقية �إىل املجال التنظيمي (خا�صة القواعد املتعلقة ب�سري �أعمال
اللجنة اخلا�صة لالعتماد) �أو �إدراج املقت�ضيات القانونية املتعلقة باملالحظة امل�ستقلة
واملحايدة �ضمن مدونة االنتخابات؛
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■ تعديل القانون  30.11املحدد ل�رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات
لي�شمل العمليات اال�ستفتائية وليمكن من اعتماد املنظمات البيحكومية الدولية وو�ضع
نظام خا�ص بهي�أة مرافقي املالحظني الدوليني (املرتجمون) ومنح ممثلي ال�سلطات
احلكومية داخل اللجنة اخلا�صة لالعتماد و�ضعا ا�ست�شاريا والتن�صي�ص على �إمكانية
الطعن الق�ضائي يف قرارات اللجنة اخلا�صة لالعتماد؛
■ و�ضع مقت�ضيات حتدد اعتماد املالحظني ممثلي البعثات الدبلوما�سية باملغرب وو�سائل
الإعالم الوطنية والدولية؛
■ تب�سيط م�سطرة احل�صول عرب التمييز والف�صل بني اعتماد الهيئات واعتماد املالحظني،
بحيث ميكن منح االعتماد للهيئات وفق �رشوط حمددة لتغطية عدد معني من العمليات
االنتخابية خالل مدة معينة �رشيطة عدم �إخاللهن بالتزاماتهم وتقدميهن غداة كل عملية
انتخابية طلبا خا�صا باملالحظني املنتدبني؛
■ التن�صي�ص على مقت�ضيات قانونية (ذات طبيعة ت�رشيعية �أو تنظيمية) ت�ضمن ولوج الهيئات
املعتمدة للقيام مبهام املالحظة �إىل املعلومات ال�رضورية حل�سن �سري مهمة املالحظة
وخا�صة املعطيات املتعلقة بتوزيع اجل�سم االنتخابي على م�ستوى اجلماعة ح�سب اجلن�س
والفئات العمرية وامل�ستوى التعليمي وكذا باقي املعطيات الثانوية (املعطيات اجلغرافية،
اخلرائطية والدميوغرافية املتعلقة بالتقطيع االنتخابي) ال�رضورية لبناء العينة وكذا النتائج
املف�صلة ح�سب مكاتب الت�صويت؛
■ تقوية الو�ضع القانوين للمالحظات واملالحظني الوطنيني عرب �إلزام الهيئات احلا�صلة
على االعتماد باكتتاب ت�أمني لفائدة املالحظني؛
■ تنظيم العالقة التعاقدية بني املالحظات واملالحظني من جهة والهيئة املعتمدة من جهة �أخرى؛
■  ا�ستثناء �إدخال �آالت الت�صوير والهاتف النقال على املالحظني واملالحظات املعتمدين
خا�صة يف املكاتب املركزية وجلان الإح�صاء الإقليمية واللجنة الوطنية للإح�صاء؛
■ و�ضع قاعدة معطيات مركزية للمالحظني واملالحظات لدى املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان تخ�ضع للتحيني ال�سنوي من طرف الهيئات املعتمدة؛
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■ �إعداد ت�شاركي مبعية كل الأطراف املعنية بالعملية االنتخابية ملخطط وطني توجيهي
لدعم القدرات املتعلقة باملالحظة االنتخابية وتنظيم دورات تكوينية م�شرتكة ب�شكل
ي�ؤدي �إىل تقوية الطابع االحرتايف ملهمة املالحظة مع احلفاظ على بعد االلتزام املواطن
واملدين يف م�سل�سل املالحظة؛
■ دعوة الهيئات الوطنية العاملة يف جمال املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات لتطوير
التن�سيق يف اجلوانب التنظيمية واللوجي�ستيكية وتبادل اخلربات فيما بينها؛
■ اعتماد مقاربة النوع ب�شكل �أفقي يف مالحظة خمتلف جوانب العملية االنتخابية
با�ستعمال خمتلف التقنيات والأدوات املالئمة؛
■ تو�سيع جمهود املالحظة �إىل اجلوانب اجلديدة للم�سل�سالت االنتخابية (ا�ستعمال اللغة
الأمازيغية ،مالحظة و�سائط االت�صال الإلكرتونية ،الخ) ؛
■ تو�سيع ولوج املالحظني واملالحظات الوطنيني �إىل فر�ص مالحظة االنتخابات على
امل�ستوى الدويل من �أجل تبادل التجارب وتقوية اخلربات الوطنية وت�سهيل بروز كتلة
من املكونني على امل�ستوى الوطني؛
■ متكني الهيئات الوطنية املعتمدة للقيام مبهام املالحظة املحايدة وامل�ستقلة من دعم مايل
عمومي يغطي على اخل�صو�ص امل�صاريف املتعلقة بتكوين املالحظني وانت�شارهم من خالل
�آلية �شفافة ومالئمة �رشط القيام بتقييم م�سبق للحاجيات املالية املتعلقة بعملية املالحظة.
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امللحق رقم 1

مطبوع طلب االعتماد خا�ص بامل�ؤ�س�سات الوطنية
الإ�سم

معلومات حول امل�ؤ�س�سة الوطنية

العنوان
املدينة
البلد
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س
املوقع االلكرتوين
الربيد االلكرتوين
الإ�سم العائلي وال�شخ�صي للممثل
القانوين للم�ؤ�س�سة الوطنية
�صفة املمثل القانوين للم�ؤ�س�سة الوطنية
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س

رئي�س
كاتب عام
مديرعام
�أخر

الربيد االلكرتوين
رقم بطاقة التعريف الوطنية
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تاريخ الإ�صدار
تاريخ نهاية ال�صالحية
مكان الإ�صدار
فرتة االعتماد املطلوبة

من �إىل

عدد املالحظني املقرتحني
الأن�شطة الرئي�سية مالحظة
الإنتخابات
للم�ؤ�س�سة
حقوق الإن�سان
املواطنة
والدميقراطية
�أخرى (تدقق)
املرجو �إرفاق الوثائق التالية
القوانني امل�ؤهلة للم�ؤ�س�سة ملمار�سة
املالحظة (ظهري)
الأن�شطة الأ�سا�سية املنجزة خالل الثالث
�سنوات الأخرية يف جمال:
■ مالحظة الإنتخابات
■ حقوق الإن�سان
■ املواطنة والدميقراطية
■ الالئحة املف�صلة للمالحظني
املقرتحني ح�سب امللحق رفقته
ا�شهد �أنا املوقع �أ�سفله ب�صفتي ممثال قانونيا مل�ؤ�س�سة .......ب�صحة املعلومات املقدمة والتزم
با�سم امل�ؤ�س�سة التي �أمثلها واملالحظني الذين �سيعتمدون با�سمها باحرتام املقت�ضيات الت�رشيعية
والتنظيمية املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب وكذا مقت�ضيات امليثاق امل�شار �إليه يف املادة 14
من القانون  30.11املتعلق بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات.
التوقيع:
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امللحق رقم 2

مطبوع طلب االعتماد خا�ص باجلمعيات الوطنية
الإ�سم

معلومات حول امل�ؤ�س�سة الوطنية

العنوان
املدينة
البلد
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س
املوقع االلكرتوين
الربيد االلكرتوين
الإ�سم العائلي وال�شخ�صي للممثل
القانوين للم�ؤ�س�سة الوطنية
�صفة املمثل القانوين للجمعية الوطنية
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س

رئي�س
كاتب عام
مديرعام
�أخر

الربيد االلكرتوين
رقم بطاقة التعريف الوطنية
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تاريخ الإ�صدار
تاريخ نهاية ال�صالحية
مكان الإ�صدار
فرتة االعتماد املطلوبة

من �إىل

عدد املالحظني املقرتحني
الأن�شطة الرئي�سية مالحظة
الإنتخابات
للجمعية
حقوق الإن�سان
املواطنة
والدميقراطية
�أخرى (تدقق)
املرجو �إرفاق الوثائق التالية
القوانني امل�ؤهلة للم�ؤ�س�سة ملمار�سة
املالحظة (ظهري)
الأن�شطة الأ�سا�سية املنجزة خالل الثالث
�سنوات الأخرية يف جمال:
■ مالحظة الإنتخابات
■ حقوق الإن�سان
■ املواطنة والدميقراطية
■ الالئحة املف�صلة للمالحظني
املقرتحني ح�سب امللحق رفقته
ا�شهد �أنا املوقع �أ�سفله ب�صفتي ممثال قانونيا جمعية .......ب�صحة املعلومات املقدمة والتزم
با�سم امل�ؤ�س�سة التي �أمثلها واملالحظني الذين �سيعتمدون با�سمها باحرتام املقت�ضيات الت�رشيعية
والتنظيمية املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب وكذا مقت�ضيات امليثاق امل�شار �إليه يف املادة 14
من القانون  30.11املتعلق بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات.
التوقيع:
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التاريخ:
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امللحق رقم 3

مطبوع طلب االعتماد خا�ص باملنظمات غري احلكومية الأجنبية
الإ�سم

معلومات حول املنظمة

العنوان
املدينة
البلد
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س
املوقع االلكرتوين
الربيد االلكرتوين
الإ�سم العائلي وال�شخ�صي للممثل
القانوين للمنظمة
�صفة املمثل القانوين للمنظمة
الهاتف الثابت
الهاتف النقال
الفاك�س

رئي�س
كاتب عام
مديرعام
�أخر

الربيد االلكرتوين
رقم جواز ال�سفر
رقم بطاقة التعريف الوطنية
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تاريخ الإ�صدار
تاريخ نهاية ال�صالحية
مكان الإ�صدار
فرتة االعتماد املطلوبة

من �إىل

عدد الدوليني املقرتحني
الأن�شطة الرئي�سية مالحظة
الإنتخابات
للمنظمة
حقوق الإن�سان
املواطنة
والدميقراطية
�أخرى (تدقق)
املرجو �إرفاق الوثائق التالية
القوانني
الأن�شطة الأ�سا�سية املنجزة خالل الثالث
�سنوات الأخرية يف جمال:
■ مالحظة الإنتخابات
■ حقوق الإن�سان
■ املواطنة والدميقراطية
■ �أخرى
■ الالئحة املف�صلة للمالحظني
املقرتحني ح�سب امللحق رفقته
ا�شهد �أنا املوقع �أ�سفله ب�صفتي ممثال قانونيا للمنظمة .......ب�صحة املعلومات املقدمة والتزم
با�سم امل�ؤ�س�سة التي �أمثلها واملالحظني الذين �سيعتمدون با�سمها باحرتام املقت�ضيات الت�رشيعية
والتنظيمية املتعلقة بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب وكذا مقت�ضيات امليثاق امل�شار �إليه يف املادة 14
من القانون  30.11املتعلق بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات.
التوقيع:
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التاريخ:
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امللحق رقم 4

املخطط املنطقي املت�ضمن لكيفيات معاجلة الرت�شيحات

قبل  10نونرب
2011

رف�ض مربر
ومبلغ
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امللحق رقم 5

النظام الداخلي للجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات
الف�صل الأول  :مدة االنتداب والتعديل
املادة الأوىل :مدة االنتداب والتعديل
ي�رسي العمل بهذا النظام الداخلي خالل مدة انتداب اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات.

الف�صل الثاين  :ت�أليف اللجنة
املادة  :2ت�أليف اللجنة
يرت�أ�س رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أو من ينتدبه لهذا الغر�ض اللجنة اخلا�صة
العتماد مالحظي االنتخابات.
وتت�ألف اللجنة من:
�.1أربعة �أع�ضاء ميثلون ال�سلطات احلكومية املكلفة بالعدل والداخلية وال�ش�ؤون اخلارجية
والتعاون واالت�صال؛
 .2ممثل عن املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق الإن�سان؛
 .3ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الر�شوة وحماربتها؛
.4خم�سة ممثلني عن جمعيات املجتمع املدين املمثلة داخل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان؛
وميكن لرئي�س اللجنة دعوة كل �شخ�ص م�ؤهل حل�ضور �أ�شغال اللجنة على �سبيل اال�ست�شارة.
املادة  :3كتابة اللجنة
ت�سند كتابة اللجنة �إىل الأمني العام للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان �أو من ميثله من املجل�س.
تتوىل كتابة اللجنة تنظيم �أ�شغال اللجنة وحترير حما�رض اجلل�سات وتبليغها �إىل �أع�ضاء اللجنة.
تدون املحا�رض يف �سجل مرقم وم�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
و�أمينه العام.
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الف�صل الثالث  :نظام اجتماعات اللجنة ومداوالتها
املادة  :4دورية االجتماعات
جتتمع اللجنة كل يوم خمي�س على ال�ساعة الثالثة م�ساء مبقر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
وكلما اقت�ضى الأمر ذلك.
املادة  :5الدعوة لالجتماعات وجدول الأعمال
جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�سها وفقا جلدول �أعمال حمدد .ويبلغ جدول الأعمال �إىل �أع�ضاء
اللجنة بكل الو�سائل املتاحة وي�شار فيه �إىل تاريخ االجتماع ومكان انعقاده عند االقت�ضاء.
جتتمع اللجنة � 24ساعة على الأقل بعد تاريخ تبليغ الدعوة.
املادة  :6الن�صاب
ال تعترب اجتماعات اللجنة للتداول �صحيحة �إال بح�ضور ن�صف �أع�ضائها على الأقل .و�إذا
مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول ،يوجه للأع�ضاء ا�ستدعاء وفق الأ�شكال والآجال
املحددة يف املادة � 5أعاله ،حل�ضور اجتماع ثان تكون مداوالته �صحيحة كيفما كان عدد
الأع�ضاء احلا�رضين.
يقدر الن�صاب عند افتتاح اجلل�سة .وال ي�ؤثر ان�سحاب �أي ع�ضو لأي �سبب من الأ�سباب على
الن�صاب �إىل غاية انتهاء اجلل�سة.
املادة  :7املداوالت
تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية املطلقة لأع�ضائها احلا�رضين .ويف حالة تعادل الأ�صوات،
يرجح اجلانب الذي يكون فيه الرئي�س.
يجري الت�صويت برفع الأيدي.
يوقع رئي�س اللجنة وكاتبها العام على مقررات اللجنة التي ت�ضمن ،ح�سب الرتتيب الزمني،
يف ال�سجل املن�صو�ص عليه يف املادة � 3أعاله.
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املادة  :8املحا�رض
ت�ضمن املحا�رض يف �سجل مرقم وم�ؤ�رش عليه من لدن رئي�س اللجنة وكاتبها العام.
تبلغ املحا�رض �إىل جميع �أع�ضاء اللجنة قبل االجتماع املوايل للم�صادقة واقرتاح التعديالت
عند االقت�ضاء.
املادة  :9وجب التحفظ واحلفاظ على �رسية املداوالت
يلتزم كل م�شارك يف اجتماعات اللجنة بواجب التحفظ.
يلتزم �أع�ضاء اللجنة باحلفاظ على �رسية املداوالت.

الف�صل الرابع  :م�ساطر االعتماد و�سحب االعتماد
املادة  :10االعتماد
تبت اللجنة يف طلبات اعتماد مالحظي االنتخابات وفق ال�رشوط والكيفيات والآجال
املن�صو�ص عليها يف م�ساطر االعتماد.
املادة � :11سحب االعتماد
يف حالة خمالفة املالحظ �أو املالحظة لأحكام املادة  17من القانون  ،30.11تقوم اللجنة باتخاذ
قرار �سحب البطاقة اخلا�صة لالعتماد وكذا ال�شارة من املالحظ �أو املالحظة املخالف.
تتلقى اللجنة املحا�رض والبالغات والإفادات املتعلقة باملخالفات املحددة يف القانون 30.11

ويف امليثاق وذلك بجميع الو�سائل املمكنة وتتخذ ب�ش�أنها ،ح�سب احلالة ،قرار �سحب االعتماد
واملنع من مزاولة مهمة املالحظة �أو قرار ال�سحب الفوري العتماد الهيئة.
يبلغ قرار �سحب البطاقة اخلا�صة لالعتماد وكذا ال�شارة �إىل املالحظ �أو املالحظة املعني عن
طريق الهيئة التي اعتمدته ،مع تنبيهها وفق الكيفية الواردة يف املادة  18من القانون . 30.11
يبلغ قرار �سحب االعتماد من الهيئة املعنية �إىل ممثلها القانوين.
تبلغ جميع قرارات �سحب بطاقات و�شارات املالحظني واملالحظات وكذا قرارات �سحب
اعتماد الهيئة �إىل ال�سلطات احلكومية املخت�صة من �أجل تنفيذها.

132

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

امللحق رقم 6

امليثاق اخلا�ص مبالحظة العمليات االنتخابية
ا�ستنادا �إىل:
■ الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وال�سيما الفقرة  3من املادة  21منه؛
■ العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،وال �سيما املقطع (ب) و(ج) من املادة  25منه؛
■ اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة وال�سيما املواد  3و 4واملقطع (ج)
من املادة  7منها؛
■ اتفاقية حقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وال�سيما املواد  21 ،9 ،5و 29منها؛
■ اتفاقية مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي وال�سيما املقطع (ج) من املادة  5منها؛
■ اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد وال�سيما املادتني  5و 13منها؛
وبناء على:
■ الف�صل  11من الد�ستور الذي ي�ضمن املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات وين�ص
على �أن االنتخابات احلرة والنزيهة وال�شفافة هي �أ�سا�س م�رشوعية التمثيل الدميوقراطي؛
■ الظهري ال�رشيف رقم  19.11.1ال�صادر يف  25من ربيع الأول �سنة ( 1432فاحت مار�س
 )2011ب�إحداث املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان وال �سيما املادتني  25و 36منه؛
■ الظهري ال�رشيف رقم �1.11.162صادر يف فاحت ذي القعدة � 29( 1432سبتمرب  )2011بتنفيذ
القانون  30.11القا�ضي بتحديد �رشوط وكيفيات املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لالنتخابات؛
■ وبنا ًء على �إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد ال�سلوك ،ال�صادر عن
ق�سم امل�ساعدة االنتخابية للأمم املتحدة بتاريخ � 27أكتوبر 2005؛
ف�إن اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات حددت مقت�ضيات هذا امليثاق املت�ضمن للمبادئ
وال�ضوابط الأ�سا�سية التي يتعني �أن تتقيد بها الهيئات املعتمدة واملالحظني املنتدبني من طرفها.
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 .1التزامات م�شرتكة بني الهيئة املعتمدة واملالحظني املنتدبني من طرفها
تلتزم الهيئة املعتمدة واملالحظون املنتدبون من طرفها بــ:
■ الت�رصف وفق مبد�أ احرتام حقوق الإن�سان؛
■ احرتام �سيادة الدولة املغربية وم�ؤ�س�ساتها و�سلطاتها؛
■ احرتام القوانني والأنظمة اجلاري بها العمل؛
■ االلتزام باحلياد والتجرد وعدم التحيز يف تتبع �سري العمليات االنتخابية؛
■ املو�ضوعية واملهنية ودقة املالحظة واحلر�ص على توثيق �سري العملية االنتخابية؛
■ نزاهة التحليل باال�ستناد على �أدلة واقعية قابلة للإثبات.

 .2التزامات خا�صة بالهيئة املعتمدة
■ �إطالع املالحظني التابعني لها باالطالع على م�ضامني هذا امليثاق والتعهد بااللتزام
مبقت�ضياته؛
■ انتداب مالحظني حمايدين ال تتنافى م�صاحلهم اخلا�صة ذات ال�صلة بالعملية االنتخابية مع
مهام املالحظة امل�ستقلة ،وكذا حثهم على اال�ستناد �إىل معايري التجرد واملو�ضوعية؛
■ �إجناز تقرير يت�ضمن اخلال�صات والتو�صيات من �أجل تعزيز العملية االنتخابية؛
■ تعيني ناطق ر�سمي با�سم الهيئة للقيام ب�أعمال التوا�صل ذات ال�صلة االنتخابية؛
■ االعتماد على مالحظني من اجلن�سني يتوفرون على املهارة واخلربة الالزمة؛
■ ال�شفافية واال�ستعداد لك�شف متويلها طبقا للقوانني اجلاري بها العمل.

 .3التزامات خا�صة باملالحظ
■ االلتزام بحدود مهمة املالحظة؛
■ االلتزام ب�سلوك �شخ�صي يتالءم مع مبادئ املالحظة امل�ستقلة؛
■ االلتزام بتوجيهات ومبادئ الهيئة املعتمدة التي ينتمي �إليها؛
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■ عدم القيام ب�أي ن�شاط �أو فعل قد يعترب حتيزا ل�صالح �أي مناف�س �سيا�سي �أو ل�صالح الإدارة
االنتخابية �أو �أي متدخل �آخر؛
■ احرتام النظام العام �أثناء التجمعات والتظاهرات العمومية املنظمة مبنا�سبة احلمالت االنتخابية؛
■ عدم الإخالل بالنظام العام داخل مكاتب الت�صويت؛
■ عدم التدخل يف �سري العمليات االنتخابية واحرتام �رسية الت�صويت ،وعدم الت�أثري على
حرية االختيار عند الناخبني؛
■ االلتزام بالعمل ح�رصي ًا ل�صالح الهيئة التي ح�صل يف �إطارها على االعتماد وعدم الإدالء
ب�أية معلومات �أو بيانات يتم احل�صول عليها لأية هيئة �أخرى؛
■ الإدالء ببطاقة االعتماد لل�سلطات العمومية ولر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت كلما طلب منه
ذلك وحمل ال�شارة التي تعدها اللجنة املكلفة باالعتماد؛
■ عدم �إ�صدار �أي بيان �أو بالغ �أو تعليق �أو ت�رصيح لو�سائل الإعالم املكتوبة �أو ال�سمعية
�أو الب�رصية �أو االلكرتونية؛
■ عدم ا�ستعمال بطاقة و�شارة االعتماد مبجرد �أن ي�صدر قرار �سحبه؛
■ �إعادة البطاقة وال�شارة مبا�رشة بعد �سحب االعتماد �إىل الهيئة املعتمدة �أو اللجنة اخلا�صة
باعتماد املالحظني.
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العـنــوان............................................................... :
�أ�شهد �أين اطلعت على ميثاق مالحظي االنتخابات و�أتعهد بااللتزام مبقت�ضياته
التوقيع  ............................ :التاريخ .......................... :
توقيع الهيئة املعتمدة  ..................التاريخ .......................... :
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�إعالن تلقي الرت�شيحات
يعلن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان واللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات عن
فتح باب الرت�شيحات العتماد مالحظني وطنيني ودوليني من �أجل القيام مبهام املالحظة امل�ستقلة
واملحايدة لالنتخابات املزمع تنظيمها يف  25نونرب  2011الختيار �أع�ضاء جمل�س النواب.
وميكن ملأ ا�ستمارة طلب االعتماد عرب الدخول للموقع التايل:

www.observation-election.ma

هكذا ،يجب ملئ ا�ستمارة طلب االعتماد بعناية ،مبا�رشة على املوقع ،و�إرفاقها بالوثائق
املطلوبة بالإ�ضافة �إىل �إر�سال امللف عرب الربيد امل�ضمون ب�صل ت�سلم داخل �أجل �أق�صاه يومه اجلمعة
� 28أكتوبر  2011على ال�ساعة الرابعة والن�صف زواال ( )16:30بالتوقيت العاملي املوحد على
العنوان التايل:
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان /انتخابات
�ساحة ال�شهداء� -ص ب 1341
 -10001الرباط -املغرب.
و�ستقوم اللجنة اخلا�صة العتماد مالحظي االنتخابات واملجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
بالبت يف طلبات االعتماد املقدمة امل�ستوفية لل�رشوط و�ستبلغ الهيئات املتقدمة بالطلبات بقرارها.
يرجى من الهيئات املتقدمة بطلب االعتماد االطالع على ميثاق مالحظة االنتخابات وكذا
الن�صو�ص الت�رشيعية والتنظيمية املنظمة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب (ميكن حتميل هذه الوثائق
من نف�س املوقع امل�شار �إليه �أعاله).
للمزيد من املعلومات الرجاء االت�صال بنا على العنوان التايل:

Accreditation2011@cndh.org.ma
00212.537.73.28.65
00212.537.73.29.26
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�سلم تقييم �أن�شطة املنظمات غري احلكومية الوطنية
املعيار

وحدة القيا�س

جمموع عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�شار �إليهم يف
ا�ستمارة الرت�شيح بواقع  10نقط لأقل من  500م�ستفيد
و 20نقطة لـ  500م�ستفيد وم�ستفيدة �أو �أكرث
جمموع عدد امل�ستفيدين وامل�ستفيدات امل�شار �إليهم يف
ا�ستمارة الرت�شيح بواقع  5نقط لأقل من  500م�ستفيد
و 10نقطة لـ  500م�ستفيد وم�ستفيدة �أو �أكرث

عدد مهام مالحظة االنتخابات املنجزة يف
املغرب
امل�ستفيدون من الأن�شطة يف جمال حقوق
الإن�سان ون�رش قيم املواطنة (جمال احلقوق
املدنية وال�سيا�سية)
امل�ستفيدون من الأن�شطة يف جمال حقوق
الإن�سان ون�رش قيم املواطنة (جمال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية)

نقطة واحدة لكل �رشاكة

ال�رشكاء الوطنيون

نقطتان لكل �رشاكة

ال�رشكاء الدوليون

مهمة واحدة ف�أكرث

مواد القانون الأ�سا�سي ذات ال�صلة

مواد القانون الأ�سا�سي ذات ال�صلة

حتليل القوانني الأ�سا�سية وباخل�صو�ص �أهداف
وجماالت عمل املنظمة يف جمال حقوق
الإن�سان ون�رش قيم املواطنة (جمال احلقوق
املدنية وال�سيا�سية)
حتليل القوانني الأ�سا�سية وباخل�صو�ص �أهداف
وجماالت عمل املنظمة يف جمال حقوق
الإن�سان ون�رش قيم املواطنة (جمال احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والبيئية)

137

امللحق رقم 9

�سلم تقييم �أن�شطة املنظمات غري احلكومية الدولية
وحدة القيا�س

املعيار

ا�سم املنظمة الدولية غري احلكومية يظهر �ضمن قائمة امل�شاركة يف �إ�صدار �إعالن 2005

م�صدري �إعالن 2005

املجال اجلغرايف وعدد مهام املالحظة
 5نقط لكل مهمة يف البلدان العربية والإفريقية
 4نقط لكل مهمة يف البلدان الأوربية
 3نقط لكل مهمة يف البلدان الأخرى

عدد مهام املالحظة املنجزة

عدد املالحظني واملالحظات املقرتحني

عدد املالحظني واملالحظات املقرتحني
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ا�ستمارة احلملة االنتخابية
يوم
اجلهة
العمالة الإقليم

اجلماعة

الدائرة االنتخابية الت�رشيعية

رمز الدائرة االنتخابية الت�رشيعية

املل�صقات والإعالنات االنتخابية
1

2
3

4

5
6
7
8

هل قامت ال�سلطات املحلية يف الوقت املحدد
بتعيني �أماكن خا�صة تعلق بها الإعالنات
الإنتخابية؟
هل الحظت(ي) تعليق �إعالنات يف �أماكن
عمومية غري مرخ�ص فيها بالتعليق
ما هي الالئحة (حملية �أو وطنية) وانتما�ؤها
ال�سيا�سي ح�سب احلالة املخالفة؟

■ نعم

■ ال

■ نعم

■ ال

■ ا�ستدعاء وكيل/وكيلة الالئحة ملطالبته
يف حالة اجلواب بنعم ما هو رد فعل ال�سلطات ب�إزالة لإعالنات
العمومية �إزاء ذلك؟
■"تدخل ال�سلطات العمومية لإزالة الإعالنات
■ عدم القيام برد فعل
هل الأماكن املخ�ص�صة للتعليق كانت مت�ساوية
■ نعم ■ ال
بالن�سبة لكل املر�شحني –املر�شحات؟
هل هناك مر�شح/مر�شحة علق �أكرث من
■ نعم ■ ال
مل�صقني  120*80يف احليز امل�سموح له؟
يف حالة اجلواب بنعم ما هي اللوائح املخالفة (حملية
�أو وطنية) وانتما�ؤها ال�سيا�سي ح�سب احلالة؟
هل هناك مر�شح/مر�شحة علق �أكرث من
■ نعم ■ ال
�إعالنني  50*25يف احليز امل�سموح له؟
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9

10
11

يف حالة اجلواب بنعم ما هي اللوائح ا املخالفة
(حملية �أو وطنية) وانتما�ؤها ال�سيا�سي ح�سب
احلالة؟
هل مت احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة الوطنية
من طرف اللوائح املحلية يف الأماكن العمومية؟
يف حالة اجلواب بال ،من هي الالئحة املحلية
التي ا�ستعملت حيز الالئحة الوطنية؟

■ نعم

■ ال

عدد املرات مالحظات
مر�شحني (مع حتديد الالئحة املحلية-

12

هل الحظت(ي) نزع املل�صقات من طرف الوطنية)
...
ناخبني/ناخبات
�أطفال
�آخرون

املمتلكات العمومية وتدخل الإدارة
13

14

15

140

هل الحظت(ي) ا�ستعمال املمتلكات
العمومية من طرف �أو لفائدة املر�شحني/
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة
الوطنية؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد من هم
املر�شحني/املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/
الالئحة الوطنية امل�ستعملني لتلك املمتلكات؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية
املمتلكات امل�ستعملة

■ نعم

■ ال

■ خيام
■"قاعات
■"مكربات ال�صوت
■"و�سيلة نقل
■"�أدوات الطباعة
■"�آليات الأ�شغال
�آخر...
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16

17

18

19
20

يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد اجلهة ■ جماعة ثرابية
■ م�صلحة خارجية
العمومية التي متلكها
■ عمالة
■ وكالة وطنية
■ م�ؤ�س�سة عمومية
�آخر...
هل الحظت(ي) تدخل ال�سلطة خالل احلملة
■ نعم ■ ال
االنتخابية لفائدة ال ئحة ما
عون �سلطة
ما هي �صفة املتدخل
موظف جماعي
موظف مب�صلحة خارجية
موظف بالعمالة
�آخر...
يف حالة اجلواب بنعم املرجو ت�صنيف وو�صف وعود
تهديد
كيفية هذا التدخل يف اجلدول �أ�سفله
ما هي الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية
امل�ستفيدة من هذا التدخل

ا�ستعمال الهبات العينية والنقدية

نوعية الهبات

21

هل عاينت(ي) حماولة ا�ستعمال الهبات
العينية �أو النقدية من �أجل احل�صول على هبة نقدية
�أ�صوات الناخبني؟
هبة عينية

عدد
املرات

املقدار
التقريبي

�إنهاء احلملة االنتخابية

22
23

هل احرتمت كل اللوائح الآجال القانونية
النتهاء احلملة االنتخابية؟
يف حالة اجلواب بال ،اذكر املر�شحني/
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة
الوطنية الذين مل يحرتموا ذلك.

■ نعم ■ ال
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24

يف حالة اجلواب بال ،املرجو ذكر الواقعة التي
تثبت عدم احرتام الآجال القانونية للحملة
االنتخابية

�أعمال العنف

25
26

هل كنت(ي )�شاهدا(ة) على �أعمال عنف ■ نعم ■ ال
مادي �أو لفظي بني الأطراف امل�شاركة يف
الإنتخابات؟
يف حالة اجلواب بنعم
الفاعل
مر�شحني (مع حديد
الالئحة املحلية-
الوطنية)
م�ساعدي وم�ساعدات
احلملة االنتخابية

عنف
لفظي

عنف
مادي

■

■

■

■

■
■

■
■

ناخبني/ناخبات
�آخرون

27
28
29

30
31
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هل كنت(ي) �شاهدا(ة) على عنف اجتاه
حزب �أو ر�أي دعا ملقاطعة االنتخابات؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية العنف

■ نعم ■ ال
■ عنف لفظي

■ عنف مادي
هل الحظت(ي) ا�ستعمال �شعارات ذات طابع ■ على �أ�سا�س اجلن�س
عن�رصي ،متييزي �ضد املر�شحني/املر�شحات ■ ،على �أ�سا�س االنتماء
بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية؟
■ على �أ�سا�س الدين
■ �شكل �آخر من �أ�شكال التمييز

هل الحظت(ي) �أعمال عنف مادي �أو لفظي
جتاه مر�شحة؟
�إذا كان اجلواب بنعم فما هي �صفة القائم ■ /الئحة مر�شحة
■ �سلطات عمومية
القائمة بذلك؟
■ و�سطاء
■ مواطنني
■ نعم ■ ال

امل�ستهدفون
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التجمعات العمومية

32

هل ت�ستح�رض ق�ضايا الن�ساء يف احلملة ■ نعم ■ ال
االنتخابية للمر�شحني ،واملر�شحات ،بر�سم
الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية �أثناء احلملة
االنتخابية؟

33

يف حالة اجلواب بنعم املرجو �إعطاء �أمثلة:

34

كم ن�سبة الن�ساء احلا�رضات �أثناء التجمعات يف ■ 0-25%
■ 26%-50%
املن�صة من العدد الإجمايل؟
■ 51%-75%
■ +75%

35

�أثناء هذه التجمعات ،هل �أخذت الن�ساء ■ نعم ■ ال
الكلمة؟

36

كم الن�سبة املائوية للن�ساء احلا�رضات �أثناء ■ 0-25%
■ 26%-50%
التجمع؟
■ 51%-75%
■ +75%
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ا�ستمارة الأماكن العمومية
تعب�أ يف اليوم الأخري من احلملة
1

هل مت ا�ستعمال املقرات وال�ساحات العمومية ■ نعم ■ ال
بدون متييز لفائدة املر�شحني/املر�شحات،
بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية
حتديد عدد املرات التي ا�ستفاد فيها كل
الالئحة املحلية/الوطنية
املر�شحني/املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/
الالئحة الوطنية من ا�ستعمال الأماكن
العمومية؟

عدد املرات

3

حتديد عدد املرات التي منع فيها املر�شحني/
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة
الوطنية من ا�ستعمال الأماكن العمومية؟

الالئحة املحلية/الوطنية

عدد املرات

4

هل منع حزب �أو الئحة قدم تر�شيحا بر�سم ■ نعم ■ ال
الالئحة املحلية/الالئحة الوطنية من عقد
جتمع عمومي ؟
يف حالة اجلواب بنعم  .املرجو حتديد من هو
احلزب/الالئحة الذي مت منعه من عقد التجمع
العمومي؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من
مرة مت فيها �إ�صدار منع عقد جتمع عمومي
حاول (ي )عرب االت�صال باحلزب ،املر�شحني/
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة
الوطنية ،وبال�سلطة ملعرفة �سبب املنع عقد
التجمع العمومي
هل متت اال�ستفادة من احلماية الأمنية بني ■ نعم ■ ال
الأحزاب �أثناء ا�ستعمال الأماكن العمومية؟

2

5

6
7

8
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9

يف حالة اجلواب بال ،حدد(ي) املر�شحني/
املر�شحات ،بر�سم الالئحة املحلية/الالئحة
الوطنية غري امل�ستفيدين من احلماية الأمنية
�أثناء ا�ستعمال الأماكن العمومية

10

هل �سجلت ا�ضطرابات �أثناء االجتماعات ■ نعم ■ ال
بالأماكن العمومية؟

11

يف حالة اجلواب بنعم ،املرجو حتديد نوعية
اال�ضطراب؟

12

يف حالة اجلواب بنعم من هي اجلهة التي ■ ت�شوي�ش
�أحدثت هذا اال�ضطراب؟
■ م�س املمتلكات
■ عنف �ضد الأ�شخا�ص

13

هل الحظتم:

14

يف حالة التدخل باللجوء �إىل القوة العمومية
�صف ب�إيجاز تدخل القوة العمومية يف هذه
الواقعة؟

■ عدم تدخل ال�سلطة للحد من اال�ضطراب
■ تدخل ال�سلطة دون اللجوء �إىل القوة العمومية
■ تدخل ال�سلطة باللجوء �إىل القوة العمومية
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ا�ستمارة يوم االقرتاع
مكتب الت�صويت (املوقع–الت�أليف-التجهيزات)

1
2
3
4

5

■ نعم ■ ال

هل يوجد مكتب الت�صويت ببناية عمومية؟
يف حالة اجلواب بنعم حدد(ي) املكان
(مثال :مدر�سة� ،إدارة)...
يف حالة اجلواب بال  :حدد(ي) املكان
حاول(ي) التعرف على الأ�سباب التي
دفعت ال�سلطات العمومية �إىل حتديد مكتب
الت�صويت ببناية غري عمومية
ما هي امل�سافة ب�شكل تقريبي بني �أقرب وابعد
جتمع �سكني م�صوت باملكتب ومكتب �أقرب م�سافة باملرت
الت�صويت

�أبعد م�سافة باملرت
املفتاح:

6
7
8

9
10
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 :1من  0مرت �إىل  500مرت
 :2من  501مرت �إىل  1500مرت
 :3من  1501مرت �إىل  4000مرت
� :4أكرث من  4000مرت
■ نعم ■ ال
هل ترت�أ�س امر�أة مكتب الت�صويت؟
كم عدد الن�ساء من بني �أع�ضاء مكتب ■ 4 ■ 3 ■ 2 ■ 1
الت�صويت
حدد الفئة املهنية املرجعية لرئي�س مكتب ■ موظف عمومي
الت�صويت
■ موظف عمومي جماعي
■ م�أحور بالقطاع اخلا�ص
■ مهنة حرة
■ �آخر (حدده) ......................... :
كم عدد اللوائح املر�شحة التي خ�ص�صت
ممثلني عنها مبكتب الت�صويت؟
هل مت قبول جميع ممثلي اللوائح املر�شحة
احلا�رضين؟
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11
12

13

يف حالة اجلواب بال ،ما هو ال�سبب؟
ما هي ن�سبة الن�ساء من بني ممثلي لوائح ■ �أقل من % 25
املر�شحني واملر�شحات؟
■ بني � % 25إىل % 50
■ �أكرث من % 50
هل مكتب الت�صويت جمهز ال�ستقبال ذوي ■ نعم ■ ال
االحتياجات اخلا�صة؟

14

هل الحظتم وجود قوة عمومية �أمام املبني؟

■ نعم ■ ال

15

هل حميط مكتب الت�صويت �آمن؟

■ نعم ■ ال

16

يف حالة اجلواب بال و�ضح ذلك:

17

هل يتوفر مكتب الت�صويت على �إنارة كافية؟ ■ نعم ■ ال

18

هل ي�ضمن املعزل �رسية االقرتاع؟

■ نعم ■ ال

19

يف حالة اجلواب بال و�ضح ذلك:

20

هل اللوائح االنتخابية متوفرة يف نظريين؟

■ نعم ■ ال

21
22

هل تتوفر قائمة
املر�شحني –املر�شحات بر�سم ■ نعم ■ ال
الالئحة املحلية /الوطنية؟
هل تتوفر املحا�رض؟

■ نعم ■ ال

23

هل تتوفر �أوراق الإح�صاء؟

■ نعم ■ ال

24

هل يتوفر املداد غري القابل للمحو ب�رسعة؟

■ نعم ■ ال

25

هل �أثار �أحد �أطراف مكتب الت�صويت
(رئي�س �أو �أع�ضاء مكتب الت�صويت) �أو ممثلي
املر�شحني مالحظات بخ�صو�ص التجهيزات
امل�شار �إليها يف الأ�سئلة �أعاله:

26

هل افتتح مكتب الت�صويت يف الثامنة
�صباحا؟
�إذا كان اجلواب بال ،فمتى افتتح مكتب
الت�صويت؟ (�س:د)

■ نعم ■ ال

افتتاح مكتب الت�صويت

27

■ نعم ■ ال
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28

حدد ال�سبب/الأ�سباب التي �أخرت انطالق
افتتاح مكتب الت�صويت على ال�ساعة الثامنة
�صباحا؟
هل ح�رض رئي�س /رئي�سة مكتب الت�صويت ■ نعم ■ ال
وم�ساعدوه (ها) قبل افتتاح املكتب؟
يف حالة اجلواب بال ،كم عدد �أع�ضاء مكتب
الت�صويت احلا�رضين؟
هل قام رئي�س مكتب الت�صويت قبل انطالق ■ نعم ■ ال
عملية االقرتاع ب�إح�صاء �أوراق الت�صويت التي
ت�سلمها؟
هل عاين رئي�س مكتب الت�صويت يف ال�ساعة ■ نعم ■ ال
املحددة لل�رشوع يف االقرتاع �أن ال�صندوق
ال يحتوي على �أية ورقة ثم �سده بقفلني �أو
مغالقني متباينني واحتفظ �أحد املفتاحني
و�سلم الآخر �إىل ع�ضو املكتب الأكرب �سنا؟

33

هل مت �إغالق مكتب الت�صويت على ال�ساعة ■ نعم ■ ال
ال�سابعة م�ساء؟
يف حالة اجلواب بال ،متى مت �إغالق مكتب
الت�صويت �( :س:د)؟
ما هي �أ�سباب ذلك؟

36

كم العدد التقريبي للأفراد امل�صطفني الذين "■ 0

29
30
31

32

�إغالق مكتب الت�صويت

34
35

مل يتمكنوا من الت�صويت بعد �إغالق مكتب ■"من � 1إىل 10

الت�صويت

■"من � 10إىل 20

37

هل وقعت نزاعات عند حلظة الإغالق؟

■ نعم ■ ال

38

�إذا كان اجلواب بنعم ما هي �أ�سباب النزاع؟

39

هل مت تعيني فاح�صني؟
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■ �أكرث من 20

■ نعم ■ ال
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40

هل مت ا�ستبعاد الأوراق غري امل�ستعملة؟

■ نعم ■ ال

41

�أثناء التعداد الأويل للأ�صوات هل كان عدد ■ نعم ■ ال
�أوراق الت�صويت م�ساويا لعدد الناخبات
والناخبني املوجودة �أ�سما�ؤهم يف ال�سجل
مقرونة بعالمة �إىل جانب �أ�سمائهم؟
�إذا كان اجلواب بال ،هل مت ت�سجيل ذلك يف ■ نعم ■ ال
املح�رض؟
هل منع �أو طرد ممثل �أو �أكرث من ممثلي اللوائح ■ نعم ■ ال
املر�شحة من ح�ضور عملية الفرز؟
يف حالة اجلواب بنعم ما هو ال�سبب؟

45

كم ن�سبة الن�ساء من بني ممثلي لوائح املر�شحني ■ %25 - 0

42
43
44

واملر�شحات مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟

"■ من � 26إىل%50

■ �أكرث من %50

46

هل مت التعداد مبا�رشة بعد انتهاء عملية ■ نعم ■ ال
الت�صويت؟
يف حالة اجلواب بنعم  /ملاذا مت الت�أخري؟

48

هل مت التعداد ب�شكل ي�سمح مبعاينته؟

■ نعم ■ ال

49

هل مت توزيع ممثلي اللوائح املر�شحة على ■ نعم ■ ال
طاوالت الفاح�صني بالت�ساوي قدر الإمكان؟
هل كان بجانب الفاح�صني والفارزين ■ نعم ■ ال
املكلفني بالتعداد �أ�شخا�ص غري م�سموح لهم
قانونا بالتواجد يف مكتب الت�صويت �أثناء
الفرز؟
يف حالة اجلواب بنعم ،هل مت ت�ضمني ذلك ■ نعم ■ ال
يف املح�رض؟
متى انتهت عملية الفرز و�إح�صاء الأ�صوات؟

53

هل ت�سلم ممثلو وممثالت اللوائح املر�شحة ■ نعم ■ ال
حما�رض النتائج؟

47

50

51
52
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54
55
56
57

58
59
60

150

هل �أبدى ممثالت وممثلو اللوائح املر�شحة ■ نعم ■ ال
مالحظات بخ�صو�ص املح�رض؟
�إذا كان اجلواب بنعم ،املرجو حتديد م�ضمون
هذه املالحظة:
هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراق ت�صويت ■ نعم ■ ال
ملغاة؟
�إذا كان اجلواب بنعم ،حدد نوعية بع�ض ■ عالمة ت�صويت و�صلت �إىل الإطار اخلا�ص
برمز الئحة �أخرى بر�سم االنتخاب املعني
الأوراق امللغاة؟
(الئحة حملية �أو وطنية).
■ الأوراق التي حتمل عالمة خارجية �أو
داخلية من �ش�أنها الإ�رضار ب�رسية االقرتاع.
■ الأوراق التي تت�ضمن كتابات مهينة
للمرت�شحني �أو غريهم.
■ الأوراق التي ت�شتمل على ا�سم امل�صوت.
■الأوراق التي يعرث عليها يف �صندوق
االقرتاع بدون عالمة ت�صويت.
■ الأوراق التي حتمل �أكرث من عالمة
ت�صويت لفائدة �أكرث من الئحة واحدة
بالن�سبة لالنتخاب على م�ستوى الدائرة
االنتخابية املحلية �أو على م�ستوى الدائرة
االنتخابية الوطنية.
■ الأوراق امل�شطب فيها على ا�سم الئحة
�أو عدة لوائح �أو ا�سم مرت�شح �أو عدة
مرت�شحني
هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع ورقة ت�صويت ■ نعم ■ ال
غري خمتومة تعترب مبثابة ورقة ملغاة
�إذا كان اجلواب بنعم ،املرجو حتديد كم ورقة
ت�صويت غري خمتومة
هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا متنازعا ■ نعم ■ ال
ب�ش�أنها
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61

كم عدد الأوراق ال�صحيحة؟

62

كم عدد الأوراق غري القانونية؟

63

كم عدد الأوراق امللغاة؟

64

كم عدد الأوراق املتنازع ب�ش�أنها؟

65

هل مت �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة؟

66

�إذا كان اجلواب بنعم �أين مت �إحراق �أوراق
الت�صويت ال�صحيحة

■ نعم ■ ال

املكتب املركزي

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

هل ح�رض رئي�س املكتب املركزي وجميع ■ نعم ■ ال
ر�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت التابعة له؟
هل مت الت�أكد (فور التو�صل مبحا�رض مكاتب ■ نعم ■ ال
الت�صويت) من �إح�صاء �أ�صوات مكاتب
الت�صويت و�إعالن نتيجتها؟
هل مت حترير حم�رض وفق الكيفية املحددة يف ■ نعم ■ ال
القانون؟
يف حالة اجلواب بال حدد وجه خمالفة القانون ■ نعم ■ ال
هل وقع جميع �أع�ضاء املكتب املركزي على ■ نعم ■ ال
املح�رض؟
يف حالة اجلواب بال هل ذكرت �أ�سباب ذلك ■ نعم ■ ال
يف املح�رض؟
هل ت�سلم ممثلو اللوائح املر�شحة حم�رض املكتب ■ نعم ■ ال
املركزي؟
هل �أبدى ممثلو اللوائح املر�شحة مالحظات ■ نعم ■ ال
على حم�رض املكتب املركزي؟
يف حالة اجلواب بنعم حدد فحوى املالحظة
هل حاول �أحد احلا�رضين عرقلة �إح�صاء ■ نعم ■ ال
الأ�صوات؟
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11
12

13

يف حالة اجلواب بنعم املرجو و�صف �شكل
هذه العرقلة
هل تكلف رئي�س املكتب املركزي بنقل نظري ■ نعم ■ ال
للمح�رض �إىل مكتب ال�سلطة الإدارية املحلية؟
هل �أمر ممثل ال�سلطة الإدارية املحلية بنقل ■ نعم ■ ال
املحا�رض التي تو�صل بها فور الت�أ�شري عليها �إىل
مقر جلنة الإح�صاء؟

جلنة الإح�صاء الإقليمية

1

حدد مكان تواجد جلنة الإح�صاء

2

يف �أي �ساعة بد�أت �أ�شغال جلنة الإح�صاء

3

هل ح�رض رئي�س املحكمة االبتدائية �أو من ■ نعم ■ ال
ينوب عنه ب�صفته رئي�سا للجنة الإح�صاء؟
■ نعم ■ ال
هل ح�رض باقي �أع�ضاء جلنة الإح�صاء؟

5

هل مت �إحداث جلنتني �إقليميتني للإح�صاء (�إمكانية) ■ نعم ■ ال
خا�صتني بالدائرة املحلية وبالدائرة الوطنية
هل �سمح ملمثلي اللوائح املر�شحة باحل�ضور ■ نعم ■ ال
لأ�شغال جلنة الإح�صاء؟
يف حالة اجلواب بال املرجو حتديد ال�سبب

4

6
7
8

9

10
11
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هل مت �إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج التي ■ نعم ■ ال
نالتها اللوائح املر�شحة بر�سم الدائرة املحلية
ح�سب الكيفية املحددة يف املادة  84من القانون
التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب؟
هل مت حترير حم�رضي �إح�صاء الأ�صوات و�إعالن ■ نعم ■ ال
النتائج اخلا�صني بالدائرة املحلية والدائرة
الوطنية وفق الكيفية املحددة يف القانون؟
يف حالة اجلواب بال حدد وجه خمالفة القانون
هل وقع جميع �أع�ضاء جلنة الإح�صاء على ■ نعم ■ ال
املح�رض؟

مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ليوم  25نونرب 2011

12

يف حالة اجلواب بال هل ذكرت �أ�سباب ذلك
يف املح�رض؟
هل ت�سلم ممثلو اللوائح املر�شحة حم�رضي ■ نعم ■ ال
�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج اخلا�صني
بالدائرة املحلية والدائرة الوطنية؟
هل �أبدى ممثلو اللوائح املر�شحة مالحظات ■ نعم ■ ال
على حم�رض جلنة الإح�صاء؟
يف حالة اجلواب بنعم حدد فحوى املالحظة

16

هل حاول �أحد احلا�رضين عرقلة �إح�صاء ■ نعم ■ ال
الأ�صوات؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو و�صف �شكل
هذه العرقلة
هل تكلف رئي�س جلنة الإح�صاء بنقل النظري ■ نعم ■ ال
الثالث للمح�رض �إىل املحكمة الد�ستورية
بالن�سبة للدائرة املحلية و�إىل كتابة اللجنة
الوطنية للإح�صاء بالن�سبة للدائرة الوطنية؟
حدد �ساعة االنتهاء من �أعمال اللجنة الإقليمية
للإح�صاء

1

حدد مكان تواجد اللجنة الوطنية للإح�صاء

2

يف �أي �ساعة بد�أت ا�شغال اللجنة الوطنية
للإح�صاء
هل ح�رض رئي�س غرفة مبحكمة النق�ض ب�صفته ■ نعم ■ ال
رئي�سا للجنة الوطنية للإح�صاء؟
■ نعم ■ ال
هل ح�رض باقي �أع�ضاء جلنة الإح�صاء؟

5

هل �سمح ملمثلي اللوائح املر�شحة باحل�ضور ■ نعم ■ ال
لأ�شغال جلنة الإح�صاء؟
يف حالة اجلواب بال املرجو حتديد ال�سبب

13

14
15

17
18

19

اللجنة الوطنية للإح�صاء

3
4

6

153

7

8

9

هل مت �إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج التي ■ نعم ■ ال
نالتها اللوائح املر�شحة بر�سم الدائرة الوطنية
ح�سب الكيفية املحددة يف املادتني  84و85
من القانون التنظيمي املتعلق بانتخاب �أع�ضاء
جمل�س النواب؟
هل مت حترير حم�رض �إح�صاء الأ�صوات و�إعالن ■ نعم ■ ال
النتائج اخلا�صة بالدائرة الوطنية وفق الكيفية
املحددة يف القانون؟
يف حالة اجلواب بال حدد وجه خمالفة القانون

10

هل وقع جميع �أع�ضاء اللجنة الوطنية للإح�صاء ■ نعم ■ ال
على املح�رض؟
يف حالة اجلواب بال هل ذكرت �أ�سباب ذلك ■ نعم ■ ال
يف املح�رض؟
هل ت�سلم ممثلو اللوائح املر�شحة حم�رضي ■ نعم ■ ال
�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج اخلا�ص
بالدائرة الوطنية؟
هل �أبدى ممثلو اللوائح املر�شحة مالحظات ■ نعم ■ ال
على حم�رض اللجنة الوطنية للإح�صاء؟
يف حالة اجلواب بنعم حدد فحوى املالحظة

15

هل حاول �أحد احلا�رضين عرقلة �إح�صاء ■ نعم ■ ال
الأ�صوات؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو و�صف �شكل
هذه العرقلة
حدد �ساعة االنتهاء من �أعمال اللجنة الوطنية
للإح�صاء

11
12

13
14

16
17
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ملحق /ميلأ مرة واحدة يوم االقرتاع

1

هل عاينت وجود مالحظني �أو مالحظات

مالحظ(ة) وطني(ة)

اجلن�س

املكتب

رقم

ال�ساعة

عادي

مركزي

جلنة الإح�صاء الإقليمية

مالحظ(ة) دويل(ة)

جلنة الإح�صاء الوطنية

رقم

عادي

مركزي

جلنة الإح�صاء الإقليمية

جلنة الإح�صاء الوطنية
2
3

هل تعر�ض املالحظون واملالحظات �إىل ■ نعم ■ ال
م�ضايقات �أومنعوا من مزاولة عملهم؟
�إذا كان اجلواب بنعم ،حدد ال�سبب:
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امللحق رقم 12

عنا�رص التقرير النهائي للمن�سق اجلهوي
تقدمي وتقييم مركز حول املالحظة باجلهة
 .1اجلهة:
 .2معلومات حول الدوائر الت�رشيعية باجلهة
الدائرة الت�رشيعية

عدد ال�سكان

امل�ساحة

عدد الناخبني

				
 .3عدد املالحظني :الذكور:

عدد املقاعد

عدد اللوائح

االناث:

 .4خمطط االنت�شار خالل احلملة (ح�سب املالحظني والأيام ابتداء من  13نونرب )2011
ا�سم امل اليوم
الحظ

13 12

14

15

16

17

18

ا�سم اجلماعة
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19

20

21

22

23

24
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.5خمطط االنت�شار خالل يوم االقرتاع
مكتب مكتب مكتب مكتب املكتب جلنة االح�صاء جلنة االح�صاء
املكتب
ا�سم املالحظ الت�صويت الت�صويت الت�صويت الت�صويت املركزي االقليمية اخلا�صة االقليمية اخلا�صة
رقم بالالئحة املحلية بالالئحة الوطنية
رقم
رقم
رقم
رقم

 .6عدد اال�ستمارات املعب�أة
■ جمموع ا�ستمارات احلملة:
■ جمموع ا�ستمارات الأماكن العمومية:
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باالفتتاح:
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة بالت�صويت:
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باالغالق:
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باملكتب املركزي:
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باللجنة االقليمية اخلا�صة بالالئحة الوطنية
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باللجنة االقليمية اخلا�صة بالالئحة املحلية
■ جمموع ا�ستمارات يوم االقرتاع اخلا�صة باملالحظة
� .7أبرز املخالفات املرتكبة خالل احلملة
املخالفة

مرتكبها

املت�رضر

موقف ال�سلطة

هل كانت حمل طعن
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� .8أبرز املخالفات املرتكبة يوم االقرتاع
 .9مناذج من اجلماعات املمكن ادراجها يف خريطة اله�شا�شة االنتخابية ح�سب املعايري التالية
اكرب ن�سبة من الطعون
االقليم اجلماعة

مظاهر عنف كبرية
االقليم اجلماعة

ا�ستعمال املال والهبات ب�شكل ثابت �أ�ضعف ن�سبة م�شاركة
االقليم اجلماعة
اجلماعة
االقليم

.10موقع الن�ساء يف اخلريطة االنتخابية اجلهوية
■ على م�ستوى الرت�شيحات
■ على م�ستوى امل�شاركة يف احلمالت االنتخابية
■ على م�ستوى ن�سبة امل�شاركة يف الت�صويت
■ على م�ستوى الفوز باملقاعد املحلية
■ على م�ستوى الفوز باملقاعد الوطنية
 .11موقع ال�شباب يف اخلريطة االنتخابية اجلهوية
■ على م�ستوى الرت�شيحات
■ على م�ستوى امل�شاركة يف احلمالت االنتخابية
■ على م�ستوى الفوز باملقاعد املحلية
■ على م�ستوى الفوز باملقاعد الوطنية
 .12تعامل �إدارة االنتخابات مع املالحظني
■ هل مت متكني املالحظني من املعلومة حمليا:
■ هل متت عرقلة مالحظة االنتخابات:
■ عدد املرات التي منع فيها املالحظون من القيام بهمتهم:
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■ الفرتة واملكاتب التي مت فيها املنع:
■ ال�سبب الذي علل به املنع:
■ من قام باملنع:
 .13تقييم عام للمالحظة اجلهوية بالرتكيز على النقط التالية
■ تقييم ا�ستمارة احلملة وا�ستمارة يوم االقرتاع :التعديالت املمكن ادخالها على اال�ستمارة
م�ستقبال؛
■ تقييم فعالية خمطط االنت�شار خالل احلملة ومقرتحات تعديله م�ستقبال؛
■ تقييم فعالية خمطط االنت�شار خالل يوم االقرتاع ومقرتحات تعديله م�ستقبال؛
■ تقييم نتائج تكوين املالحظني على �أدائهم من حيث ا�ستيعابهم للمقت�ضيات التنظيمية
و�ضبطهم للمنهجية وحتكمهم يف اال�ستمارات؛
■  تقييم اخلدمة االلكرتونية �سواء املرتبطة بتعبئة اال�ستمارة من طرف املالحظ �أو مراجعتها
من طرف املن�سق؛
■ تقييم التن�سيق مع اخللية املركزية باملجل�س الوطني.
 .14تقرير مركز حول الفرتة ما بعد �إعالن نتائج انتخابات  25نونرب 2011

■ كيف تقبلت خمتلف الأطراف النتائج
■

اللوائح الفائزة

■

اللوائح غريالفائزة

■

االحزاب املقاطعة

■

املجتمع املدين

■ ال�شكايات املقدمة اىل اللجنة امل�شرتكة بني وزارة الداخلية والعدل
■ هل مت ت�سجيل مظاهر عنف واحتجاجات مبالغ فيها؟
■ الخ
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 .15تقييم �أداء املالحظني باجلهة
�إ�سم املالحظ

تعبئة كافة اال�ستمارات
ودقة معلوماتها

مالحظات:
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املبادرة

احرتام ميثاق

		

ال�رشف

احرتام خمطط
االنت�شار

االم�ضاء:

املجموع

