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سلسلة املساهمة يف النقاش العمومي - رقم 9





أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء 4 مارس 2015، مذكرة عامة حول اإلطار القانوين 

العادية  الدورة  اعتامدها خالل  السنة، كام تم  املزمع تنظيمها خالل هذه  االنتخابية  للعمليات  املنظم 

التاسعة للمجلس يف 11 فرباير 2015 بالرباط.

واستنادا إىل الدروس املستخلصة من مالحظة االنتخابات التي تم القيام بها منذ 2007 من قبل املجلس 

االستشاري لحقوق اإلنسان وبعده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بعد إحداثه سنة 2011، تعد هذه 

املذكرة مساهمة يف النقاش العمومي حول القوانني االنتخابية التي هي يف طور االعتامد من قبل الربملان.

وتقرتح املذكرة املعنونة ب "45 توصية من أجل انتخابات أكرث إدماجا وقربا من املواطنات واملواطنني"، 

مجموعة من التعديالت والتدابري بغية املساهمة يف تفعيل األهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث 

املناصفة بني النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب يف التنمية السياسية بالبلد و إدماج األشخاص يف 

وضعية إعاقة.

كام تقدم املجلس أيضا بتوصيات تهم مشاركة األجانب املقيمني باملغرب يف االنتخابات املحلية باستعامل 

اإلمكانية املتاحة يف الفصل 30 من الدستور.

وقد شملت توصيات املجلس توسيع الهيئة الناخبة و إعادة التوازن يف التقطيع االنتخايب والتقليص من 

التفاوتات يف التمثيلية وتقوية آليات ولوج النساء إىل الوظائف االنتخابية والتمثيلية السياسية للشباب.

القانوين للمالحظة املستقلة واملحايدة  وعالوة عىل ذلك، قدم املجلس توصيات تتعلق مبراجعة اإلطار 

لالنتخابات والولوج املتكافئ إىل وسائط االتصال السمعي البرصي العمومية وشفافية الحمالت االنتخابية 

وتعدديتها.

االجتامعي  النوع  مقاربة  واعتبار  التشاركية  الدميقراطية  آليات  بتقوية  فتتعلق  األخرى  التوصيات  أما 

واملقاربة املبنية عىل حقوق اإلنسان واملفهوم الدمجي يف مسلسل إعداد السياسات الرتابية العمومية. 

وتهدف هذه التوصيات إىل املساهمة يف إعامل مبادئ التنظيم الرتايب والجهوي املنصوص عليها يف الفصل 

136 من الدستور.

وتشمل مذكرة املجلس أيضا توصيات بشأن االنتخابات املهنية ويتعلق األمر خاصة بتقوية متثيلية النساء 

يف مختلف الهيئات الناخبة الوطنية الخاصة باألجراء.
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مقدمة

اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان،

بناء على املواد 13 و24 و25 من الظهري ال�رشيف املتعلق باإحداثه ؛

بناء على الد�ستور، ول �سيما الف�سول 2، 11، 12، 13، 15، 17، 19، 30، 33، 34 وبابه التا�سع ؛

بناء على املادة 25 من العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية كما مت تف�سريها من طرف "اللجنة 
املعنية بحقوق الإن�سان" يف تعليقها العام1 رقم 25 ؛

بناء على املادتني 2 و29 من اتفاقية حقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ؛

بناء على الفقرة الأوىل من املادة 12 )الفقرة الأوىل( من اتفاقية حقوق الطفل ؛

النتخابات  مالحظة  حول  تقاريره  يف  الواردة  الإن�سان  حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  بتو�سيات  تذكريا 
الت�رشيعية لعام 2007 والنتخابات اجلماعية لعام 2009 ؛

تذكريا بتو�سيات املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان الواردة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة ال�ستفتاء الد�ستوري 
يف 1 يوليوز والنتخابات الت�رشيعية التي اأجريت يف 25 نونرب2011 ؛

املنظم  القانوين  لالإطار  جوهرية  مراجعة  عرب  مير  اإدماجا  اأكرث  انتخابات  حتدي  رفع  بكون  منه،  اقتناعا 
لالنتخابات من اأجل حتقيق الأهداف ذات الطبيعة الد�ستورية التالية : 

1. حتقيق مبداأ املنا�سفة بني الرجال والن�ساء، الذي يتطلب، من بني متطلبات اأخرى، تن�سي�س القانون على مقت�سيات 
من �ساأنها ت�سجيع تكافوؤ الفر�س بني الن�ساء والرجال يف ولوج الوظائف النتخابية، "تر�سيحا وانتخابا"2 ؛

2. تعميم م�ساركة ال�سباب يف التنمية الجتماعية والقت�سادية والثقافية وال�سيا�سية للبالد طبقا ملا ن�س عليه 
الف�سل 33 من الد�ستور؛ 

3. اإعادة تاأهيل واإدماج الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يف احلياة الجتماعية واملدنية وكذا تي�سري متتعهم باحلقوق 
واحلريات املعرتف بها للجميع، بو�سفه التزاما مكر�سا مبقت�سى الف�سل 34 من الد�ستور. كما ي�سري املجل�س 
اأي�سا اإىل اأن اإعمال املادة 29 من التفاقية الدولية حلقوق الأ�سخا�س ذوي الإعاقة يتطلب اعتبار مبداأ الدمج 
الإ�سارة يف خمتلف  لغة  ا�ستعمال  النتخابية مبا يف ذلك  العمليات  والولوجية يف خمتلف جوانب ومراحل 

الربامج ال�سمعية والب�رشية املتعلقة بالنتخابات.   

CCPR/C/Rev.1/Add.7 – 1: بتاريخ 27 غ�ست 1996 
2 – اخلطاب ال�سامي جلاللة امللك يف افتتاح دورة اأكتوبر لل�سنة الت�رشيعية 2008-2009 
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نظرا لهتمامه امل�رشوع بالنقا�س العمومي املتعلق مبراجعة الإطار القانوين للعمليات النتخابية املقررة بر�سم 
�سنة 2015، يعتزم املجل�س من خالل هذه املذكرة اقرتاح جمموعة من التو�سيات العامة ب�ساأن الإطار القانوين 

لالنتخابات واحلكامة الرتابية. 

1. تو�سيع �لهيئة �لناخبة النتخابات �أكرث �إدماجية

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تعديل القانون 57.11 اخلا�س باللوائح النتخابية العامة من اأجل 
القيد يف اللوائح النتخابية العامة، وفقط بالن�سبة لالنتخابات اجلماعية، بالن�سبة :

4. لأفراد القوات امل�سلحة امللكية العاملون من جميع الرتب واأعوان القوة العمومية و�سائر الأ�سخا�س الذين 
اأ�سندت اإليهم مهمة اأو انتداب، ولو كان موؤقتا، كيفما كانت ت�سميتهما اأو مداهما، بعو�س اأو بدون عو�س، 
والذين يعملون، بتلك ال�سفة، يف خدمة الإدارة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية اأو يف خدمة 

مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم احلق يف حمل ال�سالح خالل مزاولة مهامهم. 
الوطني  املجل�س  ويعترب  �سنوات.   5 عن  تقل  ل  لفرتة  قانونية  ب�سفة  باملغرب  املقيمني  الأجانب  جميع   .5

حلقوق الإن�سان بهذا ال�سدد اأن هذه التو�سية تندرج يف اإطار اإعمال مقت�سيات الف�سل. 

ويو�سي املجل�س باأن يت�سمن القانون 57.11 املذكور اأعاله تعريفا جديدا ملحل الإقامة لأغرا�س النتخابات، 
من اأجل :

6. ت�سجيل املقيمني يف بع�س امل�ساكن املوؤقتة )مثل : املقطورات واحلاويات وغريها من اأنواع ال�سكن اله�س( 
يف اللوائح النتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه امل�ساكن ؛

7. متكني نزلء املوؤ�س�سات ال�سجنية غري الفاقدين لالأهلية النتخابية يف حالة ما اإذا اختاروا ذلك من القيد يف 
اللوائح النتخابية للجماعات حيث تتواجد املوؤ�س�سات ال�سجنية املودعني فيها ؛

النتخابية  اللوائح  الت�سجيل يف  اختيار  م�ستمرة، من  ب�سفة  اأ�سا�سيا  تكوينا  يتابعون  الذين  الطلبة  8. متكني 
للجماعات التي توجد بها املوؤ�س�سات التي يتابعون درا�ستهم فيها.

الأ�سخا�س  حث  اأجل  من  للتح�سي�س  حمالت  تنظيم  اأي�سا  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  كما 
يف  الت�سجيل  على   14.05 القانون  مبقت�سى  املنظمة  الجتماعية،  الرعاية  موؤ�س�سات  يف  املقيمني  املقيمني 

اللوائح النتخابية للجماعات التي توجد فيها هذه املوؤ�س�سات.
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من اأجل متكني فئات معينة من الناخبني من ممار�سة فعلية حلقوقهم النتخابية، يقرتح املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�سان تعديل القانون 88.14 املتعلق مبراجعة اللوائح النتخابية العامة من اأجل :

رقم  املر�سوم  عليها يف  املن�سو�س  اجلماعات  الرحل يف  لت�سجيل  ت�سهيال  املتنقلة  القرتاع  مراكز  اإن�ساء   .9
736.08.02 �سادر يف 2 حمرم 1430 )30 دي�سمرب 2008( بتحديد قائمة اجلماعات الواقعة يف مناطق 

اعتيادية للرتحال ؛ 
بفقدان  عليهم  املحكوم  غري  املعتقلني  قيد  اأجل  من  ال�سجنية  املوؤ�س�سات  داخل  موؤقتة  مكاتب  اإن�ساء   .10

الأهلية النتخابية يف اللوائح النتخابية ؛
11. ت�سهيل عملية ت�سجيل الأ�سخا�س ذوي الإعاقة )امل�ساعدة، و�سائل الت�سال املنا�سبة(. 

ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان عالوة على ذلك،اأن يت�سمن املر�سوم رقم 2.14.857 �سادر يف 
للوائح  ال�ستثنائية  باملراجعة  املتعلق   88.14 رقم  القانون  بتطبيق   )2014 دي�سمرب   18(  1436 �سفر   25
وكذا  اجلبلية  املناطق  يف  يقيمون  الذين  والناخبني  الناخبات  قيد  اأجل  من  خا�سة  اآجال  العامة  النتخابية 

املناطق �سعبة الو�سول.

2. تقطيع �نتخابي متو�زن و�حلد من �لتفاوتات من �أجل 
متثيلية متكافئة 

 59.11 التنظيمي رقم  القانون  129 من  املادة  اإدراج مقت�سى يف  الوطني حلقوق الإن�سان  يقرتح املجل�س 
املتعلق بانتخاب اأع�ساء جمال�س اجلماعات الرتابية ين�س على اأن ل يتجاوز فارق التمثيل )عدد ال�سكان لكل 
منتخب( يف الدوائر النتخابية يف اجلماعات التي ينتخب اأع�ساء جمال�سها عن طريق القرتاع الفردي 15 
التي  ال�سكانية  الكثافة  �سعيفة  اأو  الولوج  �سعبة  اجلبلية  املناطق  يف  الواقعة  اجلماعات  با�ستثناء  وذلك   ،%

ميكنها ال�ستفادة من متييز جغرايف اإيجابي. 

ويو�سي املجل�س الوطني اأي�سا : 

59.11 من اأجل حتقيق متثيل متكافئ لل�ساكنة على م�ستوى  التنظيمي  74 من القانون  12. مبراجعة املادة 
جمال�س اجلهات، علما اأن الفوارق املن�سو�س عليها يف القانون التنظيمي ال�ساري املفعول ترتاوح بني مقعد 
واحد لكل 7575,5 ن�سمة يف اجلهات التي ي�ساوي اأو يقل عدد �سكانها عن 250000 ن�سمة، وبني مقعد 

واحد لكل 60000 ن�سمة يف اجلهات التي يفوق عدد �سكانها 4500000 ن�سمة. 
13. مبراجعة املادة 103 من القانون التنظيمي 59.11 من اأجل حتقيق متثيل متكافئ لل�ساكنة على م�ستوى 
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املفعول  ال�ساري  التنظيمي  القانون  يف  عليها  املن�سو�س  الفوارق  اأن  علما  الأقاليم،  اأو  العمالت  جمال�س 
ترتاوح بني مقعد واحد لكل 13636,36 ن�سمة يف العمالت والأقاليم التي ي�ساوي اأو يقل عدد �سكانها 
عن 150000 ن�سمة، وبني مقعد واحد لكل 32258 ن�سمة يف العمالت والأقاليم التي ي�ساوي اأو يفوق 

عدد �سكانها مليون ن�سمة. 
14. مبراجعة املادتني 127 و 128 من القانون التنظيمي 59.11 لتحقيق متثيل متكافئ لل�ساكنة على م�ستوى 
اجلماعات علما اأن الفوارق املن�سو�س عليها يف القانون التنظيمي ال�ساري املفعول ترتاوح بني مقعد لكل 
681،81 ن�سمة يف اجلماعات التي ي�ساوي اأو يقل عدد �سكانها عن 7500 ومقعد واحد لكل 9258 ن�سمة 

يف اجلماعات التي يفوق عدد �سكانها 400000 ويقل عن 750000 ن�سمة. 

3. تعزيز �آليات ولوج �لن�ساء �إىل �لوظائف �النتخابية من �أجل 
حتقيق �ملنا�سفة بني �لرجال و�لن�ساء 

يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان تعديل القانون التنظيمي 59.11 من اأجل :

بر�سم  املقدمة  اللوائح  ترتيب  يف  والن�ساء  الرجال  اأو  والرجال  الن�ساء  بني  التناوب  على  التن�سي�س   .15
العمالت والأقاليم واأع�ساء جمال�س اجلماعات اخلا�سعة  اأع�ساء جمال�س اجلهات واأع�ساء جمال�س  انتخابات 

لالقرتاع بالالئحة ؛ 
16. زيادة عدد املقاعد املخ�س�سة للن�ساء يف اجلماعات اخلا�سعة لالقرتاع الفردي.

ما  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يقرتح  التنظيمي رقم59.11،  بالقانون  املرتبطة  بتكامل مع مقرتحاته 
يلي :

اآلية ت�سمح بولوج الن�ساء لرئا�سة  17. التن�سي�س يف م�ساريع القوانني الثالثة املتعلقة باملجال�س الرتابية على 
املجال�س اجلماعية ؛

4. �لتمثيلية �ل�سيا�سية لل�سباب من �أجل جماعات تر�بية د�جمة

18. يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالتفكري يف اأن�سب الآليات ل�سمان التمثيلية ال�سيا�سية لل�سباب 
يف جمال�س اجلماعات الرتابية. ويدعو خ�سو�سا اإىل التن�سي�س تدابري حتفيزية مالية لفائدة الأحزاب ال�سيا�سية 

على اأ�سا�س عدد ال�سباب من اجلن�سني املنتخبني البالغني اأقل من 30 �سنة.
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5. من �أجل قانون للمالحظة �مل�ستقلة و �ملحايدة لالنتخابات 
يف م�ستوى �ملتطلبات �لد�ستورية و�ملعايري �لدولية 

ب�سفته موؤ�س�سة وطنية موؤهلة للقيام مبالحظة النتخابات وتن�سيق اعتماد املالحظني، يقرتح املجل�س الوطني 
واملحايدة  امل�ستقلة  املالحظة  وكيفيات  �رشوط  بتحديد  القا�سي   30.11 القانون  تعديل  الإن�سان  حلقوق 

لالنتخابات من اأجل :
19. تو�سيع نطاق تطبيق القانون رقم 30.11 لي�سمل املالحظة امل�ستقلة واملحايدة لال�ستفتاءات ؛ 

امل�ستقلة  املالحظة  مهمة  ملمار�سة  املوؤهلة  الهيئات  �سمن  احلكومية  البني  الدولية  املنظمات  اإدراج   .20
واملحايدة لالنتخابات وال�ستفتاءات ؛

اخلارجية  وال�سوؤون  والداخلية  بالعدل  املكلفة  احلكومية  ال�سلطات  ممثلي  م�ساركة  على  التن�سي�س   .21
والتعاون والت�سال يف اأ�سغال اللجنة اخلا�سة لعتماد مالحظي النتخابات ب�سفة ا�ست�سارية ؛ 

22. متكني الهيئات التي رف�س طلب اعتمادها من الطعن يف قرار الرف�س لدى املحكمة الإدارية بالرباط ؛ 
23. متكني املالحظني الذين �سدر قرار ب�سحب بطاقة اعتمادهم من الطعن يف قرار ال�سحب لدى املحكمة 

الإدارية املخت�سة ترابيا ؛
24. تكري�س حق املالحظني يف تاأمني يغطي املخاطر التي قد يتعر�سون لها مبنا�سبة مزاولة مهمة املالحظة ؛ 

25. التن�سي�س على مقت�سيات خا�سة باملرتجمني املرافقني للمالحظني الدوليني ؛
ويف نف�س الإطار، يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بت�سهيل م�سطرة العتماد وذلك بالتن�سي�س يف 

القانون على : 
26. اإمكانية التقدم بطلب العتماد ورقيا اأو اإلكرتونيا ؛

27. تق�سيم م�سطرة العتماد على مرحلتني : مرحلة اعتماد الهيئة ومرحلة اعتماد املالحظني املنتدبني من 
قبل الهيئة املعتمدة ؛ 

28. متكني اللجنة اخلا�سة لعتماد مالحظي النتخابات من اإ�سدار اعتماد يغطي اأكرث من عملية انتخابية 
متتابعة زمنيا. 
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6. من �أجل ولوج متكافئ �إىل و�سائط �الت�سال �ل�سمعي 
�لب�سري �لعمومية بر�سم �النتخابات �ملزمع �إجر�وؤها يف 2015 

29. بالنظر لتنوع اجل�سم النتخابي يقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن ين�س الإطار القانوين والتنظيمي 
امل�ستقبلي املتعلق بالولوج اإىل و�سائل الت�سال ال�سمعي الب�رشي العمومية بر�سم العمليات النتخابية املربجمة 
ل�سنة 2015 على قيام و�سائط الت�سال ال�سمعية الب�رشية العمومية برتجمة خمتلف الربامج ال�سمعية الب�رشية 

النتخابية اإىل لغة الإ�سارة.

7. من �أجل حمالت �نتخابية �أكرث �سفافية و�حرت�ما لتنوع �الآر�ء

اإن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، يقرتح اأن يت�سمن القانون ما يلي :

الرتابية الأخرى  بالالئحة وكذا يف اجلماعات  الالئحة، يف اجلماعات اخلا�سعة لالقرتاع  اإلزام وكيل   .30
باحلملة النتخابية  املتعلقة  بالنفقات  بنكي وحيد خا�س  بفتح ح�ساب  الأقاليم، و اجلهات(،  )العمالت، 

وتعيني وكيل مايل مكلف بالتدبري املايل للحملة النتخابية.
بالداخلية،  املكلفة  احلكومية  ال�سلطة  توجه  اأن  الإن�سان،  حلقوق  الوطني  املجل�س  يقرتح  اأخرى  جهة  من 
مبنا�سبة كل عملية انتخابية، دورية ملمثلي الإدارة الرتابية تذكر فيها بتطبيق الظهري ال�رشيف رقم 1-58-377  
�سادر يف 3 جمادى الأوىل 1378 )15 نونرب 1958( ب�ساأن التجمعات العمومية وذلك ب�ساأن التجمعات 

العمومية والجتماعات العمومية التي تدعو اإىل عدم امل�ساركة يف النتخابات.

8. من �أجل تعزيز �لدميقر�طية �لت�ساركية يف م�ساريع 
�لقو�نني �لتنظيمية �خلا�سة باجلماعات �لرت�بية

يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالتكامل املوجود بني الدميقراطية التمثيلية والدميقراطية الت�ساركية، 
ويو�سي خ�سو�سا مبا يلي :

اأن حتدد يف م�رشوع القانون التنظيمي رقم 14-113 املتعلق باجلماعات املبادئ التي يجب اأن تنظم اإحداث 
القانون  119 من م�رشوع  الت�ساركية للحوار والت�ساور املن�سو�س عليها يف املادة  وتاأليف وت�سيري الآليات 
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عليها يف  املن�سو�س  النوع  الفر�س ومقاربة  وتكافوؤ  امل�ساواة  هيئة  باإحداث  املتعلقة  تلك  التنظيمي، وكذا 
املادة 120 من نف�س امل�رشوع ؛

31. اأن حتدد يف م�رشوع القانون التنظيمي رقم 14-112 املتعلق بالعمالت والأقاليم، املبادئ التي يجب 
اأن تنظم اإحداث وتاأليف وت�سيري الآليات الت�ساركية للحوار والت�ساور املن�سو�س عليها يف املادة 110 من 
م�رشوع القانون التنظيمي وكذا الهياأة ال�ست�سارية املخت�سة بدرا�سة الق�سايا الإقليمية املتعلقة بتفعيل مبادئ 

امل�ساواة وتكافوؤ الفر�س ومقاربة النوع املن�سو�س عليها يف املادة 111 من نف�س امل�رشوع. 
تنظم  اأن  التي يجب  املبادئ  باجلهات  املتعلق   111-14 رقم  التنظيمي  القانون  اأن حتدد يف م�رشوع   .32
116 من م�رشوع القانون التنظيمي  اإحداث وتاأليف وت�سيري الآليات الت�ساركية املن�سو�س عليها يف املادة 
وكذا تلك املتعلقة بالهيئات ال�ست�سارية الثالث املن�سو�س عليها يف املادة 117 من نف�س امل�رشوع وهي : 
بالق�سايا  اخلا�سة  ال�ست�سارية  الهيئة  النوع،  ومقاربة  الفر�س  وتكافوؤ  بامل�ساواة  اخلا�سة  ال�ست�سارية  الهيئة 

املتعلقة باهتمامات ال�سباب، والهيئة ال�ست�سارية اخلا�سة بالق�سايا اجلهوية ذات الطابع القت�سادي. 
33. التن�سي�س يف م�رشوع القانون التنظيمي املتعلق مبجال�س اجلهات على امل�ساركة ب�سفة ا�ست�سارية لالآليات 
اجلهوية لهيئات حماية حقوق الإن�سان والنهو�س بها املن�سو�س عليها يف الف�سول 161، 162 و164 يف 

اأعمال اللجان الدائمة ملجال�س اجلهات ؛
34. التن�سي�س يف م�رشوع القانون التنظيمي رقم 14-113 املتعلق باجلماعات على اآلية متكن من م�ساركة 
الأطفال املنتمني للفئة العمرية من 18-16 �سنة يف الق�سايا التي تعنيهم طبقا لالتفاقية الدولية حلقوق الطفل 
�سواء ب�سفة فردية اأو من خالل جمعياتهم. ويقرتح املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان درا�سة اإمكانية اإن�ساء 

"جمال�س لالأطفال" كهيئات ت�ساورية على م�ستوى كل جماعة ترابية.

ومن اأجل متكني املواطنني واملواطنات واجلمعيات مبن املمار�سة الفعلية حلق تقدمي العرائ�س املن�سو�س عليه 
القوانني  م�ساريع  من  باأن حذف  الإن�سان  الوطني حلقوق  املجل�س  يو�سي  الد�ستور،  من   139 الف�سل  يف 

التنظيمية الثالث املتعلقة باجلماعات الرتابية :

35. �رشط الت�سجيل يف اللوائح النتخابية من اأجل ممار�سة حق تقدمي العرائ�س؛
" امل�سلحة العامة امل�سرتكة" بالنظر لكونه مينح ملكاتب جمال�س اجلماعات الرتابية �سلطة تقديرية  36. �رشط 

مفرطة ميكن اأن ت�ساعف من خمطر عدم قبول العرائ�س.
كما يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب :

37. ت�سهيل م�سطرة اإيداع العرائ�س ؛
38. تقلي�س مدة البث يف قبول العرائ�س. 
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9. من �أجل �عتبار مقاربة �لنوع، و�ملقاربة �ملرتكزة على 
حقوق �الإن�سان و�ملفهوم �لدجمي يف م�سل�سل بلورة �ل�سيا�سات 

�لعمومية �لرت�بية

يو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان، الذي �سيقوم بن�رش مذكرة مف�سلة حول م�ساريع القوانني التنظيمية 
الثالثة املنظمة للجماعات الرتابية، اأن تت�سمن هذه امل�ساريع ب�سكل اأولوي :

39. مقت�سيات تكر�س مبداأ بلورة برامج التنمية اخلا�سة باجلماعات الرتابية على اأ�سا�س مقاربة النوع ومقاربة 
املبنية على حقوق الإن�سان، وكذا مقت�سيات تكر�س مبادئ امليزانية امل�ستجيبة للنوع الجتماعي ؛

40. مقت�سيات حتقق الرتابط بني التخطيط الرتابي واإعداد امليزانية واآليات التقييم والفتحا�س ؛ 
41. مقت�سيات ت�سمح باعتبار التنوع الثقايف واللغوي على امل�ستوى الرتابي يف بلورة ال�سيا�سات العمومية 

للمجال�س الرتابية.
اأو ن�سو�س  اأن م�ساطر تف�سيلية �ستحدد بن�س  اأ�سا�س ت�ساركي، علما  اإعداد املخططات على  42. كيفيات 

تنظيمية.

10. من �أجل متثيلية مهنية �أكرث تكافوؤ� و دجما

يف اأفق تنظيم النتخابات املهنية املربجمة يف ماي 2015، يذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان اأن تقوية 
م�ستوى  على  بتمثيليتهن  رهينا  يبقى  امل�ست�سارين،  املاأجورين مبجل�س  ممثلي  فئة  م�ستوى  على  الن�ساء  متثيلية 
الهياأة الناخبة الوطنية اخلا�سة بهذه الفئة. ولذا يو�سي املجل�س بالتن�سي�س على اآليات للتمييز الإيجابي للرفع 

من التمثيلية املهنية للن�ساء على امل�ستويات التالية : 

43.  مندوبي امل�ستخدمني يف املن�ساآت ؛ 
44. ممثلي امل�ستخدمني يف جلان النظام الأ�سا�سي وامل�ستخدمني يف املن�ساآت املنجمية ؛

45. ممثلي املوظفني يف اللجان الإدارية املت�ساوية الأع�ساء.

اأخريا بتمكني البحارة من حق انتخاب ممثليهم املهنيني، وذلك  ويو�سي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان 
احلالة.  ال�سغل ح�سب  مدونة  اأو يف  البحرية  التجارة  مدونة  ال�سدد يف  مقت�سيات مالئمة يف هذا  باإدراج 
ويذكر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بهذا ال�سدد اأن امل�سغلني يف القطاع البحري هم ممثلون على م�ستوى 

الغرف املهنية.
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