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مقدمة 

طبقا لل�ضالحيات املخ�لة له مبقت�ضى الظهري رقم 1.11.19 امل�ؤرخ بفاحت مار�س 2011 املحدث للمجل�س 
ال�طني حلق�ق الإن�ضان ومبقت�ضى القان�ن 30.11 امل�ؤرخ  يف 29 �ضتنرب 2011 املتعلق باملالحظة املحايدة 
وامل�ضتقلة لالنتخابات )واملحدث للجنة اخلا�ضة لعتماد املالحظني(، يقدم املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان 

فيما يلي خال�ضاته الأولية ح�ل جمريات م�ضل�ضل انتخاب اأع�ضاء جمل�س الن�اب.

2016  مبالحظة احلملة  اأكت�بر   6 اإىل  24 �ضتنرب  بهاتني ال�ضفتني قام املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان من 
النتخابية اخلا�ضة بالنتخابات الت�رشيعية ثم مبالحظة اقرتاع 7 اأكت�بر. ولهذه الغاية  قام املجل�س ال�طني 
حلق�ق الإن�ضان بتعبئة 412 مالحظة و مالحظ  على جمم�ع الرتاب ال�طني. وقد عملت الفرق التي متت 
تعبئتها على اإعداد 5241 ا�ضتمارة هي الآن قيد املعاجلة يف قاعدة معطيات م��ض�عة على ال�ضعيد املركزي.

التي يراأ�ضها املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان وامل�ضكلة من ممثلني عن  ومن جهتها عقدت جلنة العتماد، 
اأربع قطاعات وزارية )العدل واحلريات، الداخلية، ال�ض�ؤون اخلارجية، الت�ضال( واملندوبية ال�زارية املكلفة 
بحق�ق الإن�ضان والهيئة ال�طنية للنزاهة وال�قاية من الر�ض�ة و حماربتها،  وخم�س جمعيات، ما جمم�عه 6 
31 جمعية  اجتماعات وقامت باعتماد، ف�ضال عن املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان )412 مالحظ)ة((، 
مغربية )3953  مالحظ )ة(( و5 منظمات دولية )93 مالحظ )ة((. كما عمل املجل�س على دع�ة 223 
مالحظا دوليا ممثلني عن الهيئات الديبل�ما�ضية اخلارجية واملنظمات احلك�مية وامل�ؤ�ض�ضات ال�طنية حلق�ق 

الإن�ضان.

لـ7  الت�رشيعية  النتخابات  والدوليني، جرت مالحظة  ال�طنيني  املالحظني  الق�ية ملجم�ع  التعبئة  وبف�ضل 
مقارنة مع مالحظة  املائة  34،4 يف  بزيادة  4681 مالحظا وطنيا ودوليا، وذلك  لدن  2016 من  اأكت�بر 

النتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 2011.

ت�ض�يت، من  18724 مكتب  من  اأكرث  الهيئات من مالحظة  امل�ضرتك ملجم�ع هذه  املجه�د  قد متكن  و 
اأ�ضل 43314 مكتب، اأي 43،5 يف املائة من جمم�ع مكاتب الت�ض�يت ، و ه� ما يتجاوز بكثري العتبة التي 

حددتها املعايري الدولية للمالحظة النتخابية و هي 3 باملائة. 

نظم املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان 18 دورة تك�ينية، خ�لت ا�ضتفادة 1677 مالحظا من التك�ين املبا�رش  
الفاعلني  بتاأطري ور�ضات تك�ينية على م�ضت�ى اجلهات لفائدة  180 من املك�نني قام�ا بدورهم  وتك�ين 

اجلمع�يني املعنيني بعملية املالحظة. 

من جهة اأخرى، اأقدمت جلنة العتماد على �ضحب اعتمادات 13  مالحظة و مالحظ: 6 منهم بناء على طلب 
من هيئاتهم من اأجل التقدم برت�ضيحاتهم بر�ضم النتخابات الت�رشيعية و7 لعدم التزامهم خالل ال�ضطالع 
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مبهامهم باملقت�ضيات القان�نية ذات ال�ضلة باحلياد ال�اجب. و هذه الن�ضبة ال�ضعيفة للغاية تربز روح اللتزام 
املدين  الذي برهن عليه خمتلف املالحظات و املالحظني املعبئني من طرف املجل�س و من طرف اجلمعيات و 

الهيئات الأخرى املعتمدة. كما تربز ال�عي الكبري للمالحظني بحالت تنازع امل�ضالح.

 مالحظات وخال�صات �أولية

عند ن�رش هذا التقرير، قامت فرق املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، بتحليل اأويل لـ: 
4423 ا�ضتمارة متعلقة باحلملة النتخابية 

818 ا�ضتمارة متعلقة بالقرتاع 

و على اأ�ضا�س هذا التحليل، يخل�س املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان اإىل ما يلي :

الإطار الت�رشيعي :
الن�اب  مبجل�س  املتعلق   27.11 رقم  التنظيمي  القان�ن  من   )2 )الفقرة   84 املادة  تعديل  املجل�س  ي�ضجل 
3 يف  اإىل   6 املقاعد من  ت�زيع  امل�ضاركة يف  تقلي�س عتبة  اأجل  20.16 من  التنظيمي رقم  القان�ن  مب�جب 
فاإنه  النتخابي،  بالنظام  املتعلقة  الأ�ضا�ضية  قرار حتديد اخليارات  للم�رشع  يع�د  اأنه  املجل�س  يعترب  واإذ  املائة. 
الدميقراطية  البلدان  النتخابية يف  الأنظمة  بناء  يدخل �ضمن  تدبريا  يعد  العتبة  اأن تخفي�س  بارتياح  ي�ضجل 
املتقدمة. وي�ضري املجل�س يف هذا ال�ضياق للقرار رقم 1547 )2007( للجمعية الربملانية ملجل�س اأوروبا الذي 
يحمل عن�ان "و�ضعية الدميقراطية وحق�ق الإن�ضان يف اأوروبا"  الذي ين�س على اأنه "ل يجب يف الأنظمة 

الدميقراطية املتقدمة اأن تتجاوز عتبة 3 يف املائة يف النتخابات الت�رشيعية" .

وي�ضيد املجل�س بتعديل املادة 55.1 )الفقرة 1( من القان�ن التنظيمي 29.11 مب�جب القان�ن التنظيمي رقم 
اأن  املجل�س  النتخابات. ويعترب  مبنا�ضبة  تاألف حتالفات  اأن  ال�ضيا�ضية من  الأحزاب  اجتاه متكني  21.16 يف 
هذا التعديل يندرج يف اإطار تفعيل ال�ضلطات العم�مية للتزاماتها يف جمال النه��س بامل�ضاركة النتخابية، 

مب�جب الف�ضل 11 من الد�ضت�ر.

كما ي�ضيد املجل�س بتعديل املادة 23 )الفقرة 2( من القان�ن التنظيمي رقم 20.16 مب�جب القان�ن التنظيمي 
لل�ضباب من اجلن�ضني  ال�طنية  الالئحة  الثاين من  الذي يكر�س تخ�ضي�س اجلزء  التعديل  27.11، وه�  رقم 
الذين ل تزيد �ضنهم على اأربعني �ضنة يف تاريخ القرتاع. ويعترب املجل�س اأن هذا التعديل ي�ضكل مرحلة مهمة 
على درب خلق الن�ضجام يف الإطار الت�رشيعي اخلا�س بتدابري التمييز الإيجابي الرامية اإىل تعزيز متثيلية الن�ضاء 
وال�ضباب. ويرى املجل�س اأي�ضا اأن هذا التعديل يُعِمل  بطريقة من�ضجمة مقت�ضيات ت�ضدير الد�ضت�ر وف�ض�له 
134 للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل  اإطار ت�جيهات الدورة  19 و30 و33. كما يندرج يف  رقم 

املت�ضمنة يف ال�ثيقة النهائية للنقا�س العام ح�ل م��ض�ع "ت�ضبيب الدميقراطية، اإعطاء الكلمة لل�ضباب" .
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غري اأن املجل�س ي�ضجل اأن ال�ضيغة اجلديدة للمادة 23 )الفقرة الثانية( للقان�ن التنظيمي رقم 27.11 مل تن�س 
اأف�ضل متثيل للمر�ضحني ال�ضباب. وتربز حمدودية  اآلية اأخرى للتمييز الإيجابي  مبا ميكن من حتقيق  على اأي 
هذا الختيار الذي ذهب اإليه امل�رشع على �ض�ء قراءة ت�ليفية للف�ضلني 19 و30 من الد�ضت�ر وكذا املادة 4 
)الفقرة 1( من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة كما علقت عليها اللجنة املعنية بالق�ضاء 
على التمييز �ضد املراأة يف ت��ضيتها رقم  25. كما يذكر املجل�س اأن مف��س الأمم املتحدة ال�ضامي حلق�ق 
الإن�ضان اعترب بع�س تدابري التمييز الإيجابي من قبيل التناوب يف الق�ائم النتخابي كممار�ضات ف�ضلى ت�ضعى 

لتعزيز التمثيلية ال�ضيا�ضية للن�ضاء .

ال�ضخ�ضية  املعطيات  حماية  ح�ل  الربملان  �ضهده  الذي  النقا�س  الإن�ضان  حلق�ق  ال�طني  املجل�س  تابع  لقد 
يف �ضياق الت�ضجيل الإلكرتوين يف الل�ائح النتخابية . لقد جرى هذا النقا�س يف معر�س مناق�ضة م�رشوع 
القان�ن رقم 02.16 القا�ضي بتغيري وتتميم القان�ن رقم 57.11 املتعلق بالل�ائح النتخابية العامة. وقد هم 
النقا�س ق�ضايا قان�نية هامة من قبيل الطبيعة الفردية والإرادية لقرار تقدمي طلب القيد يف الل�ائح النتخابية 
ومبداأ "الر�ضى الذي ل يرتك جمال لل�ضك" لالأ�ضخا�س يف حالة الت�ضجيل الإلكرتوين اجلماعي ل�ضيما عندما 
يق�م به �ضخ�س معن�ي )اأحزاب، جمعيات...(. كما اأثريت م�ضاألة عدم مطابقة حالت القيد الإلكرتوين 
اجلماعية التي مت القيام بها خالل عملية املراجعة ال�ضتثنائية لل�ائح النتخابية ل�ضنة 2015  ملقت�ضيات امل�اد 
2 )الفقرة 2( و4 و5 و8 و9 و13 و52 من القان�ن 09.08 املتعلق بحماية الأ�ضخا�س الذاتيني جتاه معاجلة 
املعطيات ذات الطابع ال�ضخ�ضي واملداولة عدد 108-2015 للجنة ال�طنية ملراقبة حماية املعطيات ذات 
الطابع ال�ضخ�ضي . وقد اأجاب قرار وزير الداخلية رقم 1910.16 ال�ضادر 5 ي�لي�ز 2016 ب�ضاأن امل�قع 
قاعدة   تطبيق  الن�ضغالت من خالل  ب�ضكل جزئي عن هذه  العامة  النتخابية  بالل�ائح  املتعلق  الإلكرتوين 

"ا�ضتعمال عن�ان اإلكرتوين واحد لكل طلب قيد".

الإعالنات  لتعليق  الليربايل  النظام  بتكري�س  الإن�ضان  حلق�ق  ال�طني  املجل�س  ي�ضيد  ال�ضياق،  نف�س  ويف 
النتخابية من خالل القان�ن التنظيمي رقم 20.16 واملر�ض�م رقم  2.16.669. ولك�ن هذا النظام يرتكز 
الختيار  هذا  فاإن  املرخ�س،  النتخابي  لالإعالن  واخلا�ضعة  املمن�عة  املناطق  وحتديد  الإعالن  حرية  على 

يندرج من منظ�ر املجل�س يف اإطار اإعمال الف�ضلني 11 و 28 من الد�ضت�ر.

باحلملة  اخلا�ضة  واملرت�ضحات  للمرت�ضحني  بالن�ضبة  النتخابية  امل�ضاريف  �ضقف  حتديد  اأن  املجل�س  ويعترب   
النتخابية يف خم�ضمائة األف درهم لكل مرت�ضح اأو مرت�ضحة  يعترب تدبريا يرمي اإىل تعزيز �ضفافية النفقات 
النتخابية ومراقبتها. كما اأن هذا التدبري يندرج، اإذا ما نظر اإليه يف ارتباط مع ما اأقره املر�ض�م رقم 2.16.667 
من تن�يع لالأوجه القان�نية ل�رشف النفقات النتخابية، يف اإطار اإعمال املادة 7 )الفقرة 3( من  اتفاقية الأمم 

املتحدة ملكافحة الف�ضاد . 

اإنتاج الن�ض��س الت�رشيعية والتنظيمية املنظمة لالنتخابات. وي�ضري  ويظل املجل�س من�ضغال باإ�ضكالية ت�قيت 
يف هذا ال�ضدد اإىل اأنه :
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العامة  بالل�ائح النتخابية  املتعلق   57.11 القان�ن رقم  بتغيري وتتميم  القا�ضي   02.16 القان�ن رقم  مت ن�رش 
النتخابية  احلمالت  خالل  العم�مية  الب�رشي  ال�ضمعي  الت�ضال  و�ضائل  وا�ضتعمال  ال�ضتفتاء  وعمليات 

وال�ضتفتائية، باجلريدة الر�ضمية بتاريخ 7 ي�لي�ز 2016 اأي ثالثة اأ�ضهر قبل م�عد القرتاع ؛
مت ن�رش  القان�ن التنظيمي رقم 20.16 القا�ضي بتغيري وتتميم القان�ن التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجل�س 
املتعلق   29.11 رقم  التنظيمي  القان�ن  وتتميم  بتغيري  القا�ضي   21.16 رقم  التنظيمي  والقان�ن  الن�اب 

بالأحزاب ال�ضيا�ضية يف اجلريدة الر�ضمية بتاريخ 11 غ�ضت 2016، اأي 56 ي�ما قبل م�عد القرتاع ؛
بتحديد  الت�ايل  املتعلقة على  2.16.667 و2.16.668 و2.16.669  و   2.16.666 رقم  املرا�ضيم  ن�رش  مت 
م�ضاهمة الدولة يف مت�يل احلمالت النتخابية والآجال وال�ضكليات املتعلقة با�ضتعمال هذه امل�ضاهمة و�ضقف 
امل�ضاريف النتخابية والأماكن اخلا�ضة بتعليق الإعالنات النتخابية باجلريدة الر�ضمية يف 11 غ�ضت 2016 

اأي 56 ي�ما قبل ي�م القرتاع .
لالنتخابات  والتنظيمي  الت�رشيعي  الإطار  حت�ضني  اأجل  من  املبذولة  املجه�دات  كل  املجل�س  يحي  واإذ 
للقان�ن  الأ�ضا�ضية  العنا�رش  اأن  تتمثل يف  النتخابي  القان�ن  ا�ضتقرار  م�ضتلزمات  اأحد  باأن  يذكر  الت�رشيعية، 
النتخابي وخا�ضة النظام النتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر "ل يجب اإدخال تعديالت ب�ضاأنها �ضنة على 

الأقل قبل القرتاع". 

الإدارة النتخابية و�سياق ما قبل النتخابات
�ضجل املجل�س بارتياح اأن حالت ت�ضخري و�ضائل اأو اأدوات الإدارات اأو الهيئات العامة ل تتجاوز  0،9 يف 
املائة من جمم�ع احلالت املر�ض�دة. وتدخل ال��ضائل امل�ضتعملة عم�ما �ضمن خانة احلالت املر�ض�دة يف 

ال�ضتحقاقات النتخابية ال�ضابقة، خا�ضة و�ضائل النقل، الكرا�ضي والزرابي اململ�كة للجماعات الرتابية.
كما ل تتجاوز حالت تدخل ممثلي ال�ضلطات العم�مية يف �ضري احلملة النتخابية ن�ضبة 0،3 يف املائة وينتمي 
مرتكب�ها يف الغالب لفئة اأع�ان ال�ضلطة وم�ظفي اجلماعات. كما لحظ املجل�س اأن ن�ضبة حالت القيام 
بحمالت انتخابية يف الإدارات العم�مية اأو امل�ؤ�ض�ضات التعليمية اأو م�ؤ�ض�ضات التك�ين مل تتجاوز 0،2  يف 

املائة من جمم�ع احلالت املر�ض�دة.

ممار�ضة حق  من  الإعاقة  ذوي  الأ�ضخا�س  بتمكني  املتعلقة  لت��ضياته  الداخلية  وزارة  باأخذ  املجل�س  وي�ضيد 
الت�ض�يت بعني العتبار  من خالل الدورية رقم 5702 التي عممتها على م�ضاحلها املعنية بتاريخ 23 �ضتنرب 
2016. وتذكر هذه الدورية اأ�ضا�ضا باملادة 77 من القان�ن التنظيمي رقم 27.11 املتعلق مبجل�س الن�اب، 
ت�ضهيالت  ت�فري  املقاطعات،  وعمالت  والأقاليم  العمالت  وعمال  اجلهات  ب�لة  الدورية،  اأهابت  كما 
ال�ضفلية وو�ضع  الأدوار  للت�ض�يت يف  اأماكن  بتخ�ضي�س  الت�ض�يت  ل�ل�ج مكاتب  احلركية  الإعاقة  لذوي 
املتحركة. وتندرج هذه  الكرا�ضي  ي�ضتعمل�ن  الذين  �ضناديق القرتاع يف متناول الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة 
التدابري يف اإطار اإعمال مقت�ضيات الف�ضلني 11 و34 من الد�ضت�ر وامل�اد  2 و9 و29 من  اتفاقية حق�ق 
الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة. غري اأن املجل�س يذكر باأن الإطار القان�ين ال�طني لالنتخابات يظل دون م�ضت�ى 
بيان حجم  اأجل  التفاقية. ومن  من   2 املادة  املحدد يف  العام" باملفه�م  "الت�ضميم  مبداأ  م�ضتلزمات  حتقيق 
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هذا التفاوت، نذكر يف هذا امل�ضمار بتقرير مف��ضية الأمم املتحدة ال�ضامية حلق�ق الإن�ضان ح�ل "الع�امل 
للتغلب على هذه  ال�ضيا�ضية على قدم امل�ضاواة بني اجلميع واخلط�ات الالزم اتخاذها  التي تع�ق امل�ضاركة 
الت�ض�يت  نظم  ت�ضميم  يراعى  اأن  ل�ضمان  تتخذ خط�ات  "اأن  على �رشورة  التقرير  ي�ؤكد  اإذ  التحديات"، 

وت�ضغيلها حق�ق الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة والأ�ضخا�س املحدودة حركتهم ..." .

لقد اأخذ املجل�س علما الإح�ضائيات التي ت��ضل بها من لدن وزارتي العدل واحلريات والداخلية بخ�ض��س 
واللجنة  العامة  للنيابة  ال�ضيا�ضية  والأحزاب  املر�ضح�ن  النتخابية  احلملة  خالل  وجهها  التي  ال�ضكايات 
احلك�مية لتتبع النتخابات . ويالحظ املجل�س اأن عدد ال�ضكايات امل�جهة للجنة )113( انخف�س مقارنة 
مع �ضنة 2011 )490(. وميكن فهم وحتليل هذا النخفا�س، الذي يعد م�ؤ�رشا عن التطبيع املتقدم للعمليات 
الت�رشيع النتخابي. يف  ال�ضكايات والذي يعطي فكرة عن و�ضعية تطبيق  النتخابية، على �ض�ء م��ض�ع 
نف�س الجتاه، ميكن حتليل ال�ضكايات امل�جهة للنيابة العامة )77( ، والتي مت حفظ 66،23  يف املائة منها، 
من الت�فر على نظرة اأكرث دقة ح�ل التقا�ضي الإ�ضرتاتيجي وح�ل طبيعة ال��ضائل التي �ضتدفع بها الأحزاب 

خالل املنازعات النتخابية.

بالل�ائح  م�ضجل  ناخب  ملي�ن   13،5 من  ارتفعت  التي  ال�طنية  الناخبة  الهيئة  اإعداد  عملية  املجل�س  تابع 
النتخابية �ضنة 2011 اإىل 15 ملي�ن و702 األف و592 ناخب  بر�ضم النتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 2016. 
وي�ضجل املجل�س اأن ن�ضبة الن�ضاء امل�ضجالت بالل�ائح النتخابية ل زال ل يعك�س حقيقة ال��ضع الدميغرايف 
بالبالد، حيث ت�ضكل الن�ضاء 45 يف املائة من جمم�ع الناخبني. اأما ت�زيع الهيئة الناخبة ح�ضب و�ضط ال�ضكنى 
)55 يف املائة ح�رشي و45 يف املائة قروي( فيطابق عم�ما الت�زيع املجايل )قروي-ح�رشي( لل�ضاكنة على 
اأول�ية  الن�ضبة  هذه  وتربز  �ضنة.   35 عن  اأعمارهم  تقل  الناخبني  من  املائة  يف   30 اأن   كما  ال�اقع.  اأر�س 
اأن  التمثيلية والت�ضاركية. ويعترب املجل�س  الدميقراطية  ال�ضباب يف خمتلف هيئات  باإدماج  املرتبطة  الرهانات 
عدد حالت ال�ضطب من الهيئة الناخبة )130 األف و54( التي قامت بها اللجان الإدارية يبقى عاديا مقارنة 
مع عدد امل�ضجلني. كما اأن عدد الطع�ن الق�ضائية �ضد قرارات اللجان الإدارية قليل جدا مقارنة مع حجم 
الهيئة الناخبة ال�طنية )132 طعنا من اأ�ضل 15 ملي�ن و702 األف و592 م�ضجل اأي 0،0008 يف املائة(، 
وقد متت ال�ضتجابة لـ 87 من اأ�ضل هذه الطع�ن الـ132  )اأي بن�ضبة 65،9 يف املائة(. وبغ�س النظر عن هذه 
امل�ؤ�رشات العددية، يجب القيام بدرا�ضة اأكرث عمقا ح�ل اأ�ضباب �ضعف اللج�ء ل�ضبل التظلم القان�نية، مقارنة 

مع تنامي ت�ضليط ال�ض�ء ب�ضكل كبري على ال�ضكايات من لدن و�ضائل الإعالم.

�ضجل املجل�س جملة من العنا�رش الدالة التي ميزت هذا ال�ضتحقاق النتخابي :
الأثر البيداغ�جي خلطاب جاللة امللك لـ30 ي�لي�ز 2016 الذي ذكر، ب�ضكل خا�س، ب�رشورة تقيد الإدارة 
امل�رشفة على النتخابات ب�اجب احلياد كما ذكر بدور امل�ؤ�ض�ضات الق�ضائية املخت�ضة يف معاجلة التجاوزات 
التي قد تقع يف امل�ضل�ضل النتخابي، كما ذكر ب�رشورة اإيالء الأهمية للنقا�س ح�ل الربامج النتخابية واحرتام 

مبادئ واأخالقيات العمل ال�ضيا�ضي خالل احلملة النتخابية؛
اأثر تدابري التمييز الإيجابي، خا�ضة التحفيزات املالية وفتح اجلزء الثاين من الالئحة ال�طنية يف وجه ال�ضباب 
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من اجلن�ضني، على ول�ج الن�ضاء للرت�ضيحات. فاإذا كانت ن�ضبة الن�ضاء يف الرت�ضيحات بر�ضم الل�ائح املحلية 
�ضعيفة )10،06 يف املائة(، فمن املفرت�س ناأناأتتةت اأن تخ�ضي�س اجلزء الثاين من الالئحة ال�طنية لل�ضباب 
من اجلن�ضني يف�رش ارتفاع ن�ضبة الن�ضاء يف الل�ائح ال�طنية التي بلغت 74،12 يف املائة، علما اأن ثلثي مقاعد 
بر�ضم  ل�ائح  ك�كيالت  تقدمن  امراأة   58 اأن  املجل�س  وي�ضجل  للن�ضاء.  ح�رشيا  خم�ض�س  ال�طنية  الالئحة 
الدوائر املحلية. ول ميثل هذا الرقم �ض�ى 4،58 يف املائة من جمم�ع ل�ائح الرت�ضيح املقدمة بر�ضم الدوائر 
املحلية )1358(. اإن هذه امل�ؤ�رشات ل تربز حمدودية الإطار القان�ين ال�طني يف جمال تدابري التمييز الإيجابي 
اإ�ضرتاتيجيات الرت�ضيح املعتمدة من لدن الأحزاب، املدع�ة للمبادرة بتدابري  اأي�ضا  فح�ضب، ولكنها ت�ضائل 
اأكرث اإرادية من اأجل ت��ضيع ول�ج الن�ضاء لالنتدابات النتخابية، وذلك طبقا للت��ضية العامة رقم 25 للجنة 

املعنية بالق�ضاء على التمييز �ضد املراأة واملتعلقة بالتدابري اخلا�ضة امل�ؤقتة.
املجه�د الرتافعي الذي قامت به العديد من اجلمعيات والئتالفات من اأجل اإدراج بع�س امل�ا�ضيع املرتبطة 
لالأ�ضخا�س  الفعلي  ال�ل�ج  اأ�ضا�ضا  الرتافع  لالأحزاب. وقد هم هذا  النتخابية  الربامج  الإن�ضان يف  بحق�ق 
النتخابية،  للحملة  الت�ا�ضلية  الدعامات  يف  الأمازيغية  اللغة  ا�ضتعمال  النتخابية،  حلق�قهم  الإعاقة  ذوي 
يف  الأطفال  ت�ضغيل  مناه�ضة  وامل�ضاحلة،  الإن�ضاف  هيئة  ت��ضيات  تفعيل  النتخابي،  املجال  يف  املنا�ضفة 
العمل املنزيل، اأخذ حق�ق ال�ضباب بعني العتبار يف ال�ضيا�ضات العم�مية. ويعترب املجل�س ال�طني حلق�ق 
الإن�ضان اأن هذه الديناميات تعلن عن ميالد ت�جه جديد قام على "تعاقد ح�ل الأهداف" بني املجتمع املدين 

والأحزاب ال�ضيا�ضية. وهي دينامية يجب ت�ضجيعها يف ال�ضتحقاقات النتخابية املقبلة.
م�ضاركة الفاعلني ال�ضباب املنتمني ملختلف الديناميات الجتماعية وال�ضيا�ضية يف خمتلف الأن�ضطة املرتبطة 

بالنتخابات )الرت�ضيح، املالحظة امل�ضتقلة واملحايدة لالنتخابات، امل�ضاعدة النتخابية...(.

يف املقابل، ي�د املجل�س اأن يعرب عن ان�ضغاله اإزاء ثالث اأحداث �ضهدتها الفرتة امل�ضم�لة مبالحظته :
2016 ال�اعظ الديني وع�ض� الحتاد العاملي لعلماء امل�ضلمني، حممد  26 �ضتنرب  اأ�ضدرها  ي�م  التي  الفت�ى 
ب�ل�ز، بج�از الأخذ برخ�ضة التخلف عن �ضالة اجلمعة ي�م القرتاع بعذر "اخل�ف من التزوير والتالعب 

بالنتائج" ومن اأجل "حرا�ضة اإرادة امل�اطنني"؛
النتخابيتني  الدائرتني  يف  �ضيا�ضي  حلزب  النتخابية  الإعالنات  من  مرت�ضحات  ن�ضاء  ثالث  �ض�ر  اإخفاء 

املحليتني بالفقيه بن�ضالح و�ضال-املدينة؛
التي رفعها  ال�ضيا�ضية واجلمع�ية،  ال�ضخ�ضيات  اإزاء بع�س  التمييزية  املت�ضمنة للقذف وللعبارات  ال�ضعارات 

م�ضارك�ن يف امل�ضرية املنظمة يف الدار البي�ضاء يف 18 �ضتنرب 2016.

ممار�ضة  �ضمن  يدخل  عمل  بني  تخلط  ب�ل�ز  حممد  الديني  ال�اعظ  قدمها  التي  الفت�ى  اأن  املجل�س  ويعترب 
حق �ضيا�ضي )األ وه� الت�ض�يت( وبني عمل يندرج �ضمن حرية ممار�ضة ال�ض�ؤون الدينية التي ت�ضمن الدولة 
حرية ممار�ضتها مب�جب الف�ضل 3 من الد�ضت�ر. اإن �ضمان م�ضداقية القرتاع وانتظامه و�ضفافيته واجب يقع، 
الت�ض�يت  وممثليهم يف مكاتب  واملرت�ضحني  النتخابات  على  امل�رشفة  الإدارة  عاتق  القان�ن، على  مب�جب 

وكذا ق�ضاة املنازعات النتخابات.
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اأما حجب �ض�ر الن�ضاء املرت�ضحات، فه� يعترب من منظ�ر املجل�س عمل متييزي باملعنى امل�ضار اإليها يف ت�ضدير 
الد�ضت�ر ويف املادة 1 من اتفاقية الق�ضاء على جميع اأ�ضكال التمييز �ضد املراأة.

املجل�س يف  التي لحظها وتناولها  الظاهرة  العم�مية، وهي  التظاهرات  اللفظي يف  العنف  ويف ما يخ�س 
تقاريره ال�ضابقة، فاإن املجل�س ي��ضي بتعزيز الرت�ضانة القان�نية املتعلقة مبناه�ضة التمييز.

يف الإطار نف�ضه، يرى املجل�س اأن الأ�ضكال اجلديدة للت�ا�ضل النتخابي عرب التكن�ل�جيات اجلديدة لالإعالم 
والت�ضال و�ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي،  يقت�ضي اإطالق تفكري ح�ل اجل�انب القان�نية والأخالقية ب�ضاأن 

ا�ضتعمالها.

احلملة النتخابية

من خالل املالحظة الأولية التي قام به املجل�س، يظهر تراجع عام حلالت العنف اجل�ضدي. فمن اأ�ضل 248 
حالة عنف التي ر�ضدها مالحظ� املجل�س 15،32 يف املائة )اأي 38 حالة( تعد حالت للعنف اجل�ضدي، 
فيما تدخل 210 حالة �ضمن العنف اللفظي. جتدر الإ�ضارة اإىل 82،25 يف املائة من حالت العنف، ارتكبت 
من لدن امل�ضاعدين النتخابيني اأو كان�ا م�ضاركني فيها. غري اأن الإح�ضائيات تك�ضف انت�ضارا مقلقا للعنف 
اللفظي باأ�ضكاله املختلفة )القذف، ال��ضاية، التعابري املت�ضمنة للتمييز على اأ�ضا�س اجلن�س اأو الل�ن اأو النتماء 
الجتماعي اأو اجله�ي اأو ال��ضعية العائلية اأو املعتقد(. ويجدد املجل�س الإعراب عن ان�ضغاله، الذي عرب عنه 
يف تقريره ال�ضابق، من انخراط بع�س زعماء الأحزاب ال�ضيا�ضية يف ت�ضعيد للعنف اللفظي ب�ضكل يبعث على 

القلق ل �ضيما يف التجمعات النتخابية.

ومكنت املالحظة التي قام بها املجل�س من ال�ق�ف عند اأ�ضباب التمييز، الأكرث ا�ضتعمال يف ال�ضعارات ذات 
الطبيعية التمييزية خالل التجمعات امل�اكب واجل�لت النتخابية. فمن اأ�ضل 134 �ضعارا ذو طبيعة متييزية، 
 45 اجلن�س،  ب�ضبب   14 املعتقدات،  ب�ضبب   14 الأ�ضل،  ب�ضبب   55 اجله�ي،  النتماء  ب�ضبب  كانت   67

لأ�ضباب اأخرى )منها على اخل�ض��س النتماء احلزبي اأو القبلي )14 حالة((.

 تبقى حالت تعليق الإعالنات النتخابية يف الأماكن املمن�عة مب�جب املر�ض�م 2.16.669 ال�ضادر بتاريخ 
2016، حمدودة عدديا )5،5 يف املائة(. ويف الغالب متثلت الأماكن املحظ�رة التي ا�ضتعملها  10 غ�ضت 
بع�س املرت�ضحني يف اأعمدة الت�ض�ير الطرقي )32 حالة(، الأ�ضجار )31 حالة(، الل�حات الإ�ضهارية )11 
حالة(، اأماكن العبادة )5 حالت(، املاآثر التاريخية والأ�ض�ار العتيقة )5 حالت( واأ�ض�ار املقابر )4 حالت(.
اأو املل�ضقات  اأن بع�س حالت عدم تطبيق املقت�ضيات التنظيمية املتعلقة بحجم الإعالنات النتخابية  كما 
)احلجم الأق�ضى "A0"(  تبقى قليلة جدا )7،3 يف املائة(، كما ل تتجاوز ن�ضبة حالت جتاوز عدد الالفتات 
امل�ضم�ح بها لكل مرت�ضح 5،4 يف املائة. وعلى �ض�ء هذه املعطيات، يخل�س املجل�س اإىل وج�د تع�د وتالوؤم 

تدريجي للفاعلني مع الإطار التنظيمي اجلديد لالإعالنات النتخابية. 
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�ضجل املج�س اأي�ضا ا�ضتعمال اللغة الأمازيغية يف 85،4 يف املائة من املل�ضقات النتخابية املالحظة. وجتدر 
الإ�ضارة اإىل اأن ثالث اأرباع املل�ضقات النتخابية املالحظة التي ت�ضتعمل اللغة الأمازيغية ترتجم اأقل من 50 
يف املائة من حمت�اياتها اإىل اللغة الأمازيغية. ففي العديد من احلالت، تقت�رش الرتجمة على ا�ضم احلزب اأو على 
ال�ضعار النتخابي. فقط 15،4 يف املائة من احلالت املالحظة تتجاوز ا�ضم احلزب و8،7 يف املائة فقط من 
املل�ضقات املالحظة م�ضامينها كلها بالأمازيغية. اإن ا�ضتعمال اللغة الأمازيغية يف الت�ا�ضل النتخابي )ك�ضكل 
من اأ�ضكال ممار�ضة احلق�ق ال�ضيا�ضية( يجب من منظ�ر املجل�س اأن ياأخذ بعني العتبار خالل مناق�ضة م�رشوع 
القان�ن التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد تفعيل الطابع الر�ضمي لالأمازيغية، طبقا للف�ضل 5 من الد�ضت�ر.
متت معاينة حالت حمدودة ملنع اأن�ضطة فاعلني حزبيني اأو جمع�يني دع�ا اإىل مقاطعة النتخابات. وجدير 
بالذكر يف هذا ال�ضدد مب�قف املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان الذي ي��ضي بتطبيق قان�ن احلريات العامة 

على الأن�ضطة الرامية اإىل الدع�ة اإىل عدم امل�ضاركة يف النتخابات.

ي�ضكل اإ�رشاك الأطفال يف احلمالت النتخابية مبعث ان�ضغال، اإذ متت معاينته 1257 مرة من لدن مالحظي 
النتخابية،  احلملة  الأطفال يف  ا�ضتعمال  بطرق  ال�ضلة  ذو  بال�ضتبيان  املتعلق  اجلزء  لتحليل  وتبعا  املجل�س. 
تبني اأن ه�ؤلء الأطفال يحتل�ن مكانة خا�ضة يف "تق�ضيم عمل" احلملة النتخابية مبا فيه ت�زيع املن�ض�رات 
النتخابية. وقد  للمهرجانات وامل�ضريات  التنظيمية  اللجان  املل�ضقات وامل�ضاركة يف  تثبيت  وامل�ضاعدة يف 
وبع�ضهم يف  حالة(   285( املل�ضقات  متزيق  الأطفال يف  ت�رط  على  اأي�ضا  واملالحظات  املالحظ�ن  وقف 
اأ�ضكال  حالت العنف اللفظي. ويذكر املجل�س يف هذا ال�ضدد بت��ضياته ال�ضابقة ذات ال�ضلة بحظر كافة 

ا�ضتعمال الأطفال يف احلمالت النتخابية. واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات.

على  احل�ض�ل  اأجل  من  النقدية  اأو  العينية  الهبات  ل�ضتعمال  حالة   37 معاينة  من  املجل�س  مالحظ�  متكن 
اأ�ض�ات الناخبني. وهي ن�ضبة حمدودة )0،8 يف املائة(. وتهم 22 حالة منها ت�زيع هبات نقدية و15 عبارة 
اأو �رشاء  بالت�ضغيل  الهبات تك�ن عبارة عن وع�د  عن هبات عينية. وبناء على املعطيات امل�ضتقاة فاإن تلك 
الأدوية اأو ت�زيع اأكيا�س قمع و�ضعري وق�ضيمة �رشاء الل�ازم الدرا�ضية بالإ�ضافة اإىل مبالغ مالية ترتواح قيمتها 

بني 300 و500 درهم. 

وجه املجل�س مرا�ضلة ر�ضمية لثالثني حزبا �ضيا�ضيا ي�ضارك يف النتخابات من اأجل م�افاته برباجمها النتخابية. 
اإل اأنه ت��ضل ب 15 برناجما فقط .

ويربز حتليل برامج الأحزاب الـ15 امل�ضار  اإليها اأدناه اأن بعد حق�ق الإن�ضان يحتل مكانة متنامية الأهمية يف 
الربامج النتخابية. وت�ؤكد امل�ؤ�رشات الن�عية التالية هذه اخلال�ضة :

عناوين بع�س املحاور حتيل على احلق�ق واحلريات الأ�ضا�ضية اأو قيم الكرامة اأو مبادئ امل�ضاواة بني اجلن�ضني 
وحق�ق الفئات اله�ضة، مع تناول هذه الق�ضايا يف �ضياق دليل متعلق بحماية حق�ق الإن�ضان والنه��س بها؛ 
بع�س الربامج اعتمدت على تقارير بع�س الهيئات الد�ضت�رية، مع طرح بع�ضها لت��ضيات هيئة الإن�ضاف 

وامل�ضاحلة؛
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طرح ق�ضايا املنا�ضفة وامل�ضاواة بني اجلن�ضني واحلق�ق القت�ضادية والجتماعية وحماية البيئة والهجرة.

غري اأن املجل�س ي�ضجل اإن طرح هذه الق�ضايا كان غالبا طرحا ذو  طبيعة عامة. كما اأن املطالب امل�رشوعة 
لل�ل�ج للحق�ق مل تقدم ا�ضتنادا على املرجعية ال�طنية والدولية ذات ال�ضلة. فعلى �ضبيل املثال، غالبا ما يتم 
التطرق لق�ضايا ال�ضحة والرتبية والت�ضغيل اأ�ضا�ضا من زاوية ال�ضيا�ضات العم�مية، دون التذكري بالأ�ض�س التي 

ت�ضكل مرجعية هذه ال�ضيا�ضات بناء على مقاربة مرتكزة على حق�ق الإن�ضان. 

�ضهدت احلملة النتخابية تط�ر بع�س اأن�اع اأن�ضطة الت�ا�ضل النتخابي "الكال�ضيكية". فح�ضب املعطيات 
قبيل  )من  ت�ا�ضلية"  "مبادرة  و816  األف   12 تنظيم  مت  فقد  الداخلية  وزارة  لدن  من  بها  الت��ضل  مت  التي 
املبادرات  هذه  �ضهدت  وقد  واملهرجانات...(.  ال�ضكان،  مع  املبا�رش  والت�ا�ضل  وامل�اكب،  اجل�لت، 
تنظيم   2011 ل�ضنة  الت�رشيعية  النتخابات  حملة  �ضهدت  املقارنة،  �ضبيل  وعلى  م�ضارك.  ملي�ن  م�ضاركة 
5600 مبادرة �ضارك فيها 351 األف م�ضارك. ويذكر املجل�س اأن هذه الأن�ضطة تطرح حتدي �ضمان �ضالمة 
الأ�ضخا�س الذين ي�ضارك�ن فيها. ويف هذا ال�ضدد، يذكر املجل�س بت��ضياته التي ت�ضمنتها مذكرة ح�ل احلق 

يف الحتجاج، خا�ضة تلك املتعلقة بال��ضاطة.

القرتاع

لحظ املجل�س باأن عملية القرتاع قد مرت عم�ما يف ظروف عادية، با�ضتثناء بع�س احلالت املعزولة جدا 
من اأعمال الت�ض�ي�س على عمليات الت�ض�يت وا�ضتمرار القيام باحلملة النتخابية يف ف�ضاء مكتب الت�ض�يت. 
وقد مت احرتام ت�قيت افتتاح مكاتب الت�ض�يت يف 99 يف املائة من املكاتب التي جرت مالحظتها، و�ضجل 

التاأخري يف احلالت القليلة التي متت معاينتها ما بني 08:01 و08:15.

من جهة اأخرى، �ضجل املجل�س التفعيل املحدود مل�ضامني الدورية رقم 23 �ضتنرب 2016 املتعلقة بال�ل�جيات 
لفائدة الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة. فرغم اأن غالبية املكاتب الت�ض�يت التي متت مالحظتها ت�جد يف الطابق 
ال�ضفلي، فاإن املعاجلة الأولية ل�ضتمارات املالحظة اأبرزت اأن 32 يف املائة فقط من مراكز الت�ض�يت تت�فر 

على ال�ل�جيات. 

وعاين املالحظ�ن وج�د معدل �ضعيف لعدد الن�ضاء رئي�ضات مكاتب الت�ض�يت )3 يف املائة(. وتربز هذه 
الن�ضبة م�ضاألة �رشورة تعزيز الريادة الن�ضائية داخل الإدارة امل�رشفة على الإنتخابات.

ك�ضف مالحظ� املجل�س يف 20،7  يف املائة من ال�ضتمارات املعبئة اأن الناخبني وجدوا �ضع�بة يف ا�ضتعمال 
ورقة الت�ض�يت. وتهم هذه ال�ضع�بة اخللط بني رم�ز الأحزاب وفهم مبداأ الالئحة املحلية وال�طنية وطريقة 

الت�ض�يت وو�ضع العالمة على ورقة الت�ض�يت وطريقة فتح وطي ال�رقة.
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ت�ؤكد الإح�ضائيات الأولية ح�ل ا�ضتعمال الت�ض�يت بال�كالة بالن�ضبة للمغاربة املقيمني باخلارج الجتاه الذي 
متت مالحظته خالل النتخابات الت�رشيعية الأخرية. ذلك اأن مالحظي املجل�س مل يعاين�ا اللج�ء اإىل هذه 

ال��ضيلة يف الت�ض�يت اإل يف خم�س مرات.

الت�ض�يت بناء على قرار ق�ضائي جد �ضعيفة )5 حالت(. ويعزى هذا الأمر ل�ضعف عدد  وتبقى حالت 
الطع�ن يف قرارات اللجان الإدارية.

�ضجل املجل�س التط�ر املهم للمالحظة املحايدة وامل�ضتقلة لالنتخابات. مقارنة مع النتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 
2011، مر عدد املالحظني الدوليني املعتمدين واملدع�يني من 301 اإىل 316 مالحظا. اأما عدد املالحظني 

ال�طنيني، فقد ارتفع بـ24.8 يف املائة، اإذ مر من 3498 �ضنة 2011 اإىل 4366 �ضنة 2016.
�ضبكات  ان�ضمام  من خالل  بفاعلني جدد  اإغناوؤها  مت  قد  ال�طنيني  املالحظني  هيئة  دخ�ل  اإىل  اأي�ضا  ي�ضار 
جميعات الدفاع عن حق�ق املراأة و�ضبكات جمعيات ال�ضباب وكذا املنظمات غري احلك�مية ذات التجدر 

الرتابي اإىل علمية مالحظة النتخابات.

بالنظر لهذه العنا�رش، عرفت املالحظة النتخابية باملغرب تط�را على م�ضت�ى اجل�دة وال�ضتدامة والتن�ع.
لقد تط�رت املالحظة النتخابية على م�ضت�ى اجل�دة بالنظر لتك�ن خربة وطنية متينة يف املجال. ويالحظ 
)املالحظة  املالحظة  يف  املعتمدة  وال��ضائل  واملنهجيات  باملقاربات  يت�ضل  ما  يف  الإيجابي  التط�ر  نف�س 
القارة، املالحظة بالعينة الع�ض�ائية التمثيلية...(. كما يق�م املالحظ�ن ال�طني�ن الي�م مبهام املالحظة العامة 
وامل��ض�عاتية )بعد الن�ع الجتماعي، حق�ق الأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة، احلق�ق ال�ضيا�ضية لل�ضباب، تتبع 
التغطية الإعالمية، حتليل الربامج النتخابية...( كما ي�ضطلع�ن مبهام املالحظة النتخابية ذات البعد ال�طني 
اأو الرتابي. وتكمن اإحدى اأبرز نقاط ق�ة جماعة املالحظني يف تط�رها امل�ضتمر وقدرتها على النفتاح على 

اإ�ضكاليات جديد من قبيل مالحظة مت�يل احلمالت النتخابية.

ال�ضتحقاقات  مالحظة  اأ�ضحت  فقد  والنتظام.  ال�ضتدامة  مك�ضب  اأي�ضا  النتخابية  املالحظة  وحققت 
�ضبيل  على  ال�ضدد،  هذا  يف  التذكري  ويكفي  الدوليني.  للمالحظني  بالن�ضبة  عنه  حميد  ل  م�عدا  النتخابية 
املثال، مبهام املالحظة والتقييم التي يق�م بها املعهد ال�طني الدميقراطي منذ �ضنة 2007 ومف��ضية الحتاد 
ال�ضيا�ضة  املخت�س يف علم  عليه  ي�رشف  الذي  البحث  النتخابية وفريق  للنظم  الدولية  وامل�ؤ�ض�ضة  الأوروبي 
املالحظة  مهام  عن  ال�ضادرة  الت��ضيات  �ضكلت  وقد  مبدريد.  امل�ضتقلة  باجلامعة  ل�بيز  برينابي  الربوفي�ض�ر 
الدولية هذه قيمة م�ضافة هامة اأغنت م�ضل�ضل اإ�ضالح الت�رشيع النتخابي باملغرب. على امل�ضت�ى ال�طني، 
يكفي التذكري، على �ضبيل املثال ل احل�رش اأي�ضا، بالنخراط امل�ضتمر للهيئات ال�طنية الن�ضيطة والفاعلة �ضمن 

جماعة املالحظني ال�طنيني.

املقاربات واملنهجيات و"زوايا  فقط  يهم  التن�ع ل  التن�ع. هذا  املالحظة على م�ضت�ى  واأخريا، تط�رت 
الت��ضيع امل�ضتمر لهيئة املالحظني ال�طنيني والدوليني  معاجلة" امل�ضل�ضل النتخابي، بل ي�ضمل القدرة على 
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املهتمني بال�ضتحقاقات النتخابية باملغرب. ويف هذا ال�ضدد ميكن الإ�ضارة اإىل م�ؤ�رشين اأ�ضا�ضيني :
م�ضاركة 11 م�ؤ�ض�ضة وطنية حلق�ق الإن�ضان يف مالحظة انتخابات 2016، وه� ما يف�رش الهتمام الذي يتم 

اإيالوؤه لتجربة املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان يف جمال مالحظة النتخابات؛
م�ضاركة التحالف من اأجل النه��س بحق�ق الأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة للمرة الثالثة على الت�ايل يف عملية 

املالحظة.

يرى املجل�س اأنه، يف ال�قت الراهن، يربز حتديني ي�ضتلزمان تفكريا عميقا من لدن اجل�ضم ال�طني للمالحظني 
املحايدين وامل�ضتقلني لالنتخابات. ويهم التحدي الأول حتقيق العرتاف بالتجربة ال�طنية يف جمال مالحظة 
النتخابات وتثمينها والتعريف بها. وقد اأطلق املجل�س مبادرة يف هذا ال�ضدد )ب�رشاكة من امل�ؤ�ض�ضة الدولية 
بع�س  الإن�ضان( مكنت  ال�طنية حلق�ق  للم�ؤ�ض�ضات  العربية  الأوروبي وال�ضبكة  النتخابية والحتاد  للنظم 

املالحظني ال�طنني من القيام مبهام ملالحظة النتخابات على امل�ضت�ى الدويل.

اأما ثاين التحديات، فيهم التعزيز امل�ضتمر لقدرات املالحظني ال�طنيني من اأجل احلفاظ على "كتلة حرجة" 
م�ضتمرة ومتجددة من املالحظني بغ�س النظر عن ال�ضتحقاقات النتخابية. وي�ضكل الدورات التك�ينيات 
ال�طني حلق�ق  املجل�س  اأحدثه  الذي  الإن�ضان  للتك�ين يف جمال حق�ق  ال�طني  املعهد  يقدمها  بات  التي 

الإن�ضان مبعية �رشكائه، اأحد الأوجه العملية لرفع هذا التحدي.

اخلال�سات :

يعترب املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، اأن النتخابات الت�رشيعية املنظمة ي�م 7 اأكت�بر 2016 قد جرت يف 
ج� منح ال�ضمانات الأ�ضا�ضية للحرية والنزاهة وال�ضفافية واحلياد، واأن اخلروقات التي متت مالحظتها لي�ضت 

مت�اترة من الناحية الإح�ضائية ول مت�س ج�هريا ب�ضالمة ونزاهة القرتاع.
اإن مرور القرتاع يف الظروف امل�ضار اإليها اأعاله، ي�ؤ�رش اأي�ضا على التطبيع املتزايد للعمليات النتخابية منذ 
�ضنة 2002، وه� م�ضار تتم تت�جيه بتكري�س مبادئ القان�ن الد�ضت�ري لالنتخابات، ل�ضيما يف الف�ضلني 

11 و19 من القان�ن الأ�ضمى.

قليال  ن�ضبة منخف�ضة  باملائة(، وهي   43( 2016 اأكت�بر   7 ي�م  اقرتاع  امل�ضاركة يف  ن�ضبة  اأن  املجل�س  يعترب 
مقارنة مع ن�ضبة امل�ضاركة امل�ضجلة يف النتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 2011 )45،5 يف املائة(، ت�ضائل الفاعلني 
اأن  املجل�س،  راأي  يف  يجب،  التي  العم�مية  وال�ضلطات  ال��ضاطة  وم�ؤ�ض�ضات  املدين  واملجتمع  ال�ضيا�ضيني 
تعمق التفكري وت�ضاعف املبادرات من اأجل النه��س مب�ضاركة امل�اطنني وامل�اطنات وذلك طبقا للف�ضل 11 
من الد�ضت�ر. كما يرى املجل�س اأن هذا التفكري يجب اأن يهم تعزيز اآليات ال��ضاطة الجتماعية وال�ضيا�ضية 

على ال�ضعيدين ال�طني والرتابي.
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�لتو�صيات 
مبالحظة  املتعلقة  تقاريره  يف  املقدمة  الإن�ضان  حلق�ق  ال�ضت�ضاري  املجل�س  بت��ضيات  املجل�س  يذكر 
النتخابات الت�رشيعية ل�ضنة 2007 والنتخابات اجلماعية ل�ضنة 2009 ؛ بت��ضيات املجل�س ال�طني املقدمة 
2011؛و  ن�نرب   25 بتاريخ  الت�رشيعية  والنتخابات  ي�لي�ز  فاحت  د�ضت�ر  على  ال�ضتفتاء  مالحظة  تقرير  يف 
مذكرة املجل�س املعن�نة بـ" 45 ت��ضية من اأجل انتخابات اأكرث اإدماجا واأكرث قربا من امل�اطنني"؛ وت��ضيات 
تقريره عن مالحظة النتخابات اجلماعية واجله�ية لـ4 �ضتنرب 2015، راهنية كل ت��ضياته الت��ضيات ذات 
تلك  وخا�ضة  مراجعة  م��ضع  تكن  مل  والتي  النتخابيني  والتنظيم  للت�رشيع  اجل�انب  ببع�س  ال�ثيقة  ال�ضلة 
املتعلقة بال�ل�جية العامة لالأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة وت��ضيع الهياأة الناخبة ال�طنية واإ�ضالح الإطار القان�ين 
للمالحظة املحايدة وامل�ضتقلة لالنتخابات وكذا بالن�ضبة لتدابري النه��س بالتمثيلية ال�ضيا�ضية للن�ضاء وال�ضباب.

ي��ضي ب�ضكل خا�س مبا يلي : 

بالن�سبة للربملان واحلكومة: 

الأ�ضا�ضية  بالعنا�رش  املتعلقة  الق�انني  على  بامل�ضادقة  وذلك  النتخابي  القان�ن  ا�ضتقرار  ل�رشورة  ال�ضتجابة 
للقان�ن النتخابي، خا�ضة النظام النتخابي بحد ذاته 6 اأ�ضهر على الأقل قبل ال�ضتحقاق النتخابي املعني؛ 
مراجعة القان�ن التنظيمي 27.11 املتعلق مبجل�س الن�اب من خالل الن�س على اآلية للتمييز الإيجابي على 
الثاين من  الق�ائم النتخابية على م�ضت�ى اجلزء  التناوب يف  اإر�ضاء مبداأ  الدوائر املحلية مع  م�ضت�ى ل�ائح 

الالئحة املخ�ض�ضة لل�ضباب. 
التن�ضي�س على حل�ل بديلة لت�ض�يت املغاربة املقيمية باخلارج )الت�ض�يت اللكرتوين، الت�ض�يت باملرا�ضلة(؛
اعتبار الأعمال التالية خمالفات انتخابية قائمة الذات: ا�ضتعمال الأطفال يف احلملة النتخابية وكذا ا�ضتعمال 
األفاظ ذات م�ضامني متييزية ب�ضبب اجلن�س اأو الل�ن اأو املعتقد اأو الثقافة اأو النتماء الجتماعي اأو اجله�ي اأو 

اللغة اأو الإعاقة اأو اأي و�ضع �ضخ�ضي كيفما كان؛
باجلماعات  الالئحة  وكيل  تلزم  قان�نية  مقت�ضيات  بادراج  النتخابي  القت�ضاد  �ضبط  م�ضل�ضل  م�ا�ضلة 
اخلا�ضعة لنظام القرتاع الالئحي وباجلماعات الرتابية الأخرى بفتح ح�ضاب بنكي وحيد خا�س مب�ضاريف 

احلملة النتخابية وتعيني وكيل مايل مكلف بتدبري ميزانية احلملة النتخابية؛
اإخ�ضاع م�ضاعدي وم�ضاعدات احلملة النتخابية، للعق�د املحددة املدة مبقت�ضى القان�ن

الت�جيهات  باإعمال  وذلك  النتخابية  العمليات  اإطار  يف  ال�ضخ�ضي  الطابع  ذات  املعطيات  حماية  تق�ية 
املعطيات  ملراقبة حماية  ال�طنية  للجنة   2015 ي�لي�ز   14 بتاريخ   108-2015 رقم  املداولة  املت�ضمنة يف 
الأحزاب  قبل  من  امل�ضتعملة  ال�ضخ�ضية  الطبيعة  ذات  املعطيات  مبعاجلة  املتعلقة  ال�ضخ�ضي،  الطابع  ذات 
ال�ضيا�ضية واحتاداتها اأو حتالفاتها والتنظيمات املهنية والنقابية واملنتخبني واملر�ضحني ل�ظائف انتخابية وذلك 

لأغرا�س الت�ا�ضل ال�ضيا�ضي
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تعديل القان�ن 30.11 املحدد ل�رشوط وكيفيات املالحظة امل�ضتقلة واملحايدة لالنتخابات من خالل :
ت��ضيع قاعدة تطبيق القان�ن 30.11 لي�ضمل العمليات ال�ضتفتائية؛

اإدراح املنظمات الدولية احلك�مية �ضمن الهيئات امل�ؤهلة للقيام مبهام املالحظة املحايدة وامل�ضتقلة لالنتخابات 
وال�ضتفتاءات؛

الن�س على اأن اأن تك�ن ملمثلي ال�ضلطات احلك�مية املكلفة بالعدل والداخلية وال�ض�ؤون اخلارجية والت�ضال 
داخل اللجنة اخلا�ضة لعتماد مالحظي النتخابات �ضفة ا�ضت�ضارية

تخ�يل احلق يف الطعن لدى املحكمة الإدارية بالرباط لأي هيئة مت رف�س طلب العتماد الذي تقدمت به
متكني اأي مالحظ �ضحبت منه بطاقة العتماد من الطعن يف هذا القرار لدى املحكمة الإدارية التي يقع حتت 

نف�ذها الرتابي
�ضن حق املالحظني يف تاأمني يغطي اأخطار التي قد ي�اجه�نها مبنا�ضبة قيامهم مبهامهم

الن�س على و�ضع خا�س للمرتجمني املرافقني للمالحظني الدوليني؛
ماأ�ض�ضة مبداأ ال�ضماح بتغيب املالحظني العاملني يف ال�ظيفة العم�مية مبنا�ضبة قيامهم مبهام املالحظة، كما 

ن�س على ذلك املن�ض�ر رئي�س احلك�مة ال�ضادر يف 5 اأكت�بر 2016 

بالن�سبة للحكومة ب:

تهيئة مكاتب م�ؤقتة داخل امل�ؤ�ض�ضات ال�ضجنية لت�ضجيل املعتقلني الذين ل ي�جدون يف و�ضعية فقدان الأهلية 
النتخابية؛

تقدمي امل�ضاعدة وو�ضائل ات�ضال مالئمة ومي�رشة يف اإطار التدابري التي�ضريية لت�ضجيل الأ�ضخا�س يف و�ضعية 
اإعاقة وكذا حتديد اآجال خا�ضة لت�ضهيل ت�ضجيل الناخبني امل�ضتقرين باملناطق اجلبلية اأو �ضعبة ال�ل�ج؛ 

بعث ال�ضلطة احلك�مية املكلفة بالداخلية، مبنا�ضبة كل عملية انتخابية، لدورية لكافة ممثلي الإدارة الرتابية، 
1958 )املتعلق بالتجمعات العم�مية(، و  15 ن�نرب  377-58-1 امل�ؤرخ ب  تذكر  باأحكام الظهري رقم 

تطبيقه بخ�ض��س التظاهرات الداعية اإىل عدم امل�ضاركة يف النتخابات
�ضمان و�ضائل الإعالمي ال�ضمعي الب�رشي العم�مية للرتجمة كل امل�ضامني النتخابية اإىل لغة الإ�ضارة

م�ا�ضلة عملية تعميم البطاقة ال�طنية للتعريف
بالن�ضبة  الت�ض�يت  اأوراق  قراءة  نظام  ت�ضل�ضلي،  )رقم  الت�ض�يت  اأوراق  تتبع  واإمكانية  مقروئية  حت�ضني 

للمكف�فني اأو �ضعاف الب�رش(



تابعونا عرب:
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