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اليت قام هبا  ش تنرب 8مالحظاته ال ولية الس تحقاقات ترصحيا حول  االإنسانيقدم اجمللس الوطين حلقوق 

 يف اجلهات االثين عرش وذكل:

اجمللس الوطين حلقوق االإنسان مؤسسة وطنية " اذلي ينصمن ادلس تور  161بناءا عىل الفصل  -

تعددية ومس تقةل، تتوىل النظر يف مجيع القضااي املتعلقة ابدلفاع عن حقوق االإنسان واحلرايت 

وحاميهتا، وبضامن ممارس هتا الاكمةل، والهنوض هبا وبصيانة كرامة وحقوق وحرايت املواطنات 

اطنني، أ فرادا وجامعات، وذكل يف نطاق احلرص التام عىل احرتام املرجعيات الوطنية والكونية واملو 

 ؛يف هذا اجملال"

 من قانون اجمللس الوطين حلقوق الانسان اذلي ينص عىل" يؤهل اجمللس للقيام 33طبقا للفصل  -

القايض بتحديد  30-11 توىل طبقا ل حاكم القانوني ابملالحظة املس تقةل واحملايدة لالنتخاابت "كام 

د مالحظي اصة العامتنة اخلج واحملايدة لالنتخاابت رئاسة الل  رشوط وكيفيات املالحظة املس تقةل

 .الانتخاابت وكتابهتا"

I. انتخاابت يف س ياق اس تثنايئ 

 بضغط حتوالت جممتعية معيقة، وأ خرى انش ئة مرتبطة ابلآاثر  النامجة عن التداعيات الكبرية  يتسم

وما جنم عهنا من أ رضار وخملفات عىل املس توى الاقتصادي والاجامتعي وتراجع مبدأ   19لكوفيد 

وتداعياهتا الاقتصادية  19أ عادت جاحئة كوفيد حيث  التضامن والتعاون ادلويل للحد من ثقل اجلاحئة،

ة جوالاجامتعية أ ولوية موضوع البيئة والاس تدامة، وفرضت عىل العامل تكييف منوذجه التمنوي مع احلا

هنا من هجة  ىل رفع الضغط املزتايد عىل كوكب ال رض واحرتام التوازانت البيئية واملناخية، فاإ امللحة اإ

ىل رضورة احلرص عىل بناء وهندسة الس ياسات  أ خرى نهبت العامل مبختلف خياراته الاقتصادية اإ

ام حقوق واحرت  العمومية يف ضوء متطلبات حقوق االإنسان، القامئة عىل العدل واالإنصاف واملساواة

 ؛ال جيال القادمة

 بعض  ررتقيف هذه الظرفية الاس تثنائية الغري مس بوقة عدم تأ جيل الانتخاابت كام املغرب  اختار

أ مهية احلفاظ عىل  يتجىل يفحتداي مزدوجا فرض عىل السلطات العمومية ولك الفاعلني  واذلي .ادلول

من  عامةالاس تثنايئ للجاحئة ورضورة حامية الصحة الانتظام العملية الانتخابية وتكييفها مع الس ياق 

، تخابيةعدادات ما قبل امحلةل الان واحليلوةل دون أ ن تؤدي خمتلف حمطات ادلورة الانتخابية )اس تهجة، 

عالن  الاقرتاعوالتجمعات املرتبطة هبا، يوم  امحلةل ىل انتشار الفريوس وتدهو  النتاجئ(واإ ر الوضعية اإ
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حقوق  ن عنولسلطات العمومية واملدافعاولعلها املرة ال وىل اليت جتد فهيا  .الوابئية من هجة أ خرى

آليات الانسان و  ية ادلميقراطية وحمك القانون أ نفسهم مطالبني ابلبحث عن صيغ لتنظمي العملية الانتخاب أ

أ مه  دقادرة عىل حتقيق نوع من التوازن بني حامية احلقوق الس ياس ية واملدنية ابعتبار الانتخاابت أ حال

 ؛جلاحئةا أ شاكل ممارس هتا واحلفاظ عىل احلق يف الصحة واحلق يف احلياة الذلان يهتددهام خطر تفيش

 ل امليثاق الوطين هيئات س ياس ية ونقابية بتفعي كام يمتزي الس ياق العام لهذه الاس تحقاقات كذكل ابلزتام

حدى امهللتمنية اذلي مت صياغته بناءا عىل مقاربة تشاركية مع الفاعلني واذل تقرير  توصيات ي يعترب اإ

 .اللجنة اخلاصة ابلمنوذج التمنوي اجلديد

II. 2021النتخاابت  ة وتنظمييةمس تجدات قانوني 

 طار قانوين عرف مجموعة من التغيريات مقارنة  2021الاس تحقاقات الانتخابية لس نة  جتري مضن اإ

ىل جانب  .2016و 2015ابالنتخاابت السابقة لسنيت  ول ل   اس تحقاقات يف يوم واحدتنظمي ثالثة فاإ

 بتوس يع حاالت التنايف 2021يمتزي االإطار القانوين لتنظمي انتخاابت  ،الانتخاابت ابملغرب يف اترخيمرة 

أ لف نسمة. كام  300لتشمل امجلع بني عضوية جملس النواب ورئاسة امجلاعات اليت يفوق عدد ساكهنا 

ىل  35الاقرتاع ابلالحئة يف امجلاعات من برفع عدد الساكن املطلوب العامتد يمتزي  أ لف  50أ لف اإ

حيث  ،تغيري القامس الانتخايب املعمتد يف توزيع مقاعد جملس النوابويسجل اجمللس كذكل  .نسمة

عدد ال صوات  ة، بدلأ صبح حيتسب انطالقا من قسمة عدد الناخبني املقيدين يف لك دائرة انتخابي

لغاء عتبة املعرب عهنا من ال صوات كرشط ملشاركة اللواحئ يف توزيع املقاعد، ويه التعديالت  %3، مع اإ

 ادلس توري اجلدلقد اتبع اجمللس  اكنوقد  .اليت أ كدت احملمكة ادلس تورية عدم خمالفهتا لدلس تور

اذلي رافق هذه التعديالت، ويؤكد عىل أ مهية النقاش العمويم يف تعزيز رشوط والس يايس والقانوين 

 ؛تكريس اخليار ادلميقراطي ببالدان الانتخابية و اس تقرار القوانني

 قرار  أ ما آل فامي يتعلق بمتثيلية املرأ ة فاإن املنظومة القانونية لالنتخاابت شهدت اإ يات جديدة لتعزير حضور أ

 ، أ برزها:النساء يف املؤسسات املنتخبة

ء والثلث لثلثني للنساااستبدال الالحئة الوطنية واخلاصة ابالنتخاابت الترشيعية واليت اكنت ختصص  -

ة الوطنية عىل لالحئخاصة ابلنساء، حيث مت توزيع املقاعد التسعون  يةلفئة الش باب بلواحئ هجو 

 ؛رش حسب الوزن ادلميغرايف للك هجةع  اجلهات االثين
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ىل مخسة  - رفع عدد املقاعد اخملصصة للنساء يف امجلاعات اخلاضعة لنظام الاقرتاع الفردي من أ ربعة اإ

لك جامعة. أ ما ابلنس بة للجامعات اخلاضعة لالقرتاع ابلالحئة فقد مت ختصيص مثانية مقاعد  مقاعد يف

مقاعد للجامعات اليت يفوق عدد  10أ لف نسمة، مقابل  100للجامعات اليت ال يتجاوز عدد ساكهنا 

ىل مقاطعات فقد مت ختصيص أ ربعة مقا 100 ساكهنا د عأ لف نسمة. أ ما فامي خيص امجلاعات املقسمة اإ

للنساء يف لك جملس مقاطعة، يف حني متثل املقاطعات يف جمايل امجلاعات بثالثة مقاعد خاصة 

 ابلنساء عن لك مقاطعة من املقاطعات اليت تتشلك مهنا امجلاعة.

  حزاب فباالإضافة اىل املوارد اذلاتي متويل امحلالت الانتخابية لل حزاب الس ياس ية،أ ما فامي خيص ة لل 

حزاب الس ياس ية  مت حتديده  دمع ادلوةل لل حزاب، واذلي بتعزيزفقد مسح تعديل القانون التنظميي لل 

مليون درمه لالنتخاابت امجلاعية،  100مليون درمه ابلنس بة النتخاابت جملس النواب،  160يف مبلغ 

هتا عالقة ابملوضوع نفسه أ خذ اجمللس علام ابملراسةل اليت وهجمليون درمه لالنتخاابت اجلهوية. و  80و

السلطات العمومية لل حزاب الس ياس ية واليت تقيض برضورة فتح والكء اللواحئ حلساب بنيك خاص 

طار القرارات املشرتكة بني وزارات ادلاخلية، العدل واملالية، واملتعلقة  ابمحلةل الانتخابية، وذكل يف اإ

 املستندات املثبتة لنفقات الاحزاب الس ياس ية.بتحديد الواثئق 

III. الهيئة الناخبة واملرحشون 

  بلغ عدد املسجلني ما مجموعه 2021يوليوز  30بناء عىل حرص اللواحئ الانتخابية العامة يف ،

 ؛2016انتخاابت  يف 15.702.529مقابل  17.983.490

  الإقامة ان تقدمي الطلبات للقيد يف اللواحئ الانتخابية للجامعة أ و املقاطعة يمت بناء عىل أ  ينص القانون عىل

يداع الطلب 3الفعلية واملتصةل ملدة ال تقل عن  . أ ما ابلنس بة للمغاربة أ شهر عىل ال قل من اترخي اإ

ة أ و املقاطعة اليت عاملولودين يف املغرب واملقميني خارجه فلهم أ ن يقدموا طلبات   قيدمه يف الحئة امجلا

ودلوا فهيا او اليت ودل فهيا ال ب أ و اجلد واليت يتوفرون فهيا عىل أ مالك أ و نشاط همين أ و جتاري أ و 

 ؛اليت قيد يف لواحئها أ حد الوادلين او الزوج أ و الزوجة حسب احلاةل

  من ادلوائر  %100حزاب س ياس يا، أ ربعة مهنا قامت بتغطية  31عرفت الانتخاابت الترشيعية مشاركة

 ؛س تقالل وحزب الاصاةل واملعارةويه حزب العداةل والتمنية، التجمع الوطين لل حرار، حزب الا
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 مرحشا عن لك مقعد،  17مرحشا اي مبعدل  5046الحئة حملية تضم  1472مهنا  1704 عدد اللواحئ بلغ

 232. أ ما عدد اللواحئ املقدمة برمس ادلوائر اجلهوية فقد بلغ 2017مرحشا عن انتخاابت  304وبزايدة 

 ؛مر ح للك مقعد 20ة ومر ح مبعدل مرحش 1769الحئة تضم 

 حوايل  اجمللس الوطين حلقوق الانسان فقد تر حن طرف مها ؤ ال ولية اليت مت اس تقا حسب املعطيات

عاقة من بيهنم والكء اللواحئ  120 م الترشيعية وهتأ حزاب س ياس ية  7بمواطن ومواطنة يف وضعية اإ

 .واجلهوية وامجلاعية

IV. اعامتد مالحظي ومالحظات الانتخاابت 

  طلبا لالعامتد من طرف هيئات  74تلقت اللجنة اخلاصة العامتد مالحظي ومالحظات الانتخاابت

وطنية ودولية وقامت بدراس هتا وفق معايري دقيقة وحمددة ترتكز ابل ساس عىل ال هلية القانونية للهيئة 

صاحبة الطلب، وخربهتا يف جمال مالحظة الانتخاابت ونرش ثقافة حقوق االإنسان وقمي ادلميقراطية 

ضافةواملواطنة،  ىل استيفاء املالحظني/ت  اإ ابلنس بة  30-11املنصوص علهيا يف القانون  وطللرش اإ

 للهيئات الوطنية؛

 مجعية  44مهنا مل تس توف الرشوط املطلوبة واعمتدت  10طلبا للجمعيات الوطنية  63اللجنة  درست

من بيهنم  مالحظ 152مهنا مبا مجموعه  19لهيئات دولية مت اعامتد  اطلب 20درست غري حكومية. كام 

  ؛مالحظة 71

  مالحظا ومالحظة بيامن اكن عدد  4323 مت اعامتدمهللمالحظني الوطنيني اذلين  االإجاميلبلغ العدد

الوطين من اجمللس  (مالحظ )ة 568، واعمتدت اللجنة 3953حوايل  2016 انتخاابتيف  املالحظني

 ؛خالل الانتخاابت السابقة 412اذلي اكن قد اعمتد حلقوق االإنسان و 

  صابة بكوفيد 9اعامتد، مهنا  29مت حسب ، أ و 19-بناء عىل طلهبم )بدواعي الرت ح لالنتخاابت، او لالإ

بناء عىل شاكوى مسجةل  20للرغبة يف الاخنراط يف امحلةل الانتخابية، أ و ل س باب خشصية أ خرى( 

 ؛خاابتتاللجنة من خمالفهتم اللزتاماهتم يف جمال املالحظة احملايدة واملس تقةل لالن  تيف حقهم، حتقق

  وادلولية من  44اىل  31من  2021و 2016ارتفع عدد امجلعيات الوطنية املعمتدة ما بني اس تحقاقات

 ؛ةحئوذكل رمغ ظروف اجلا 19اىل  16

  املشاركة يف بة يفغ وتعكس هذه القرارات اهامتم الفاعلني املدنيني مبالحظة الانتخاابت، من ابب الر 

 املالحظة احملايدة واملس تقةل، حبيث يمت المتيزي، ذاتيا، بني توفر رشوطها أ و انتفاهئا. 
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V. 2021ش تنرب  8س تحقاقات مالحظات أ ولية ال 

اعمتد اجمللس مخس معايري )جامعة: حرضية/قروية/الحئية/امسية/مقاطعة؛ عدد ساكن امجلاعة؛ نس بة 

التصويت يف الانتخاابت السابقة؛ نس بة الفقر؛ نس بة احلرمان من التعلمي( لتحديد جمال مالحظته النتخاابت 

آخذا بعنيوي ي والقر رض اجملال احل بني واليت توزعتمالحظ )ة(.  568من طرف  2021ش تنرب  8 عتبار الا أ

عدد الساكنة ونس بة املشاركة يف الانتخاابت السابقة ما بني أ عىل نس بة واخفضها ونس بة الهشاشة الاجامتعية 

من العامالت وال قالمي،  %100 مالحظة اجمللس عىلوتوزعت  .والاقتصادية والثقافية واحلرمان من التعلمي

. (ابلعامل احلرضي %64من امجلاعات ابلعامل القروي، و %36ني ما ب)من امجلاعات الرتابية  %39وأ زيد من 

 ىن(.كحد أ د %3 املعايري ادلولية تويص ب بيامناكتب التصويت )من  %4.7ما يناهز تغطية وقام ب 

طار القانوين املؤطر للعمليات الانتخابية، وحتليهل  ىل تتبعه ودراس ته لالإ  لمعطياتل وابالإضافة اإ

آنيا عرب مالحظهيانوعا من الاس امترات يعبهئا  18خبصوص الرتش يحات، وضع اجمللس الوطين حلقوق الانسان   أ

ىل  للنتاجئ. وتتوزع أ نواع الاس امترات اللحظيتطبيق الكرتوين طوره لهذه الغاية وميكن من التتبع  أ قسام:  3اإ

ري يوم اس امترات مالحظة ساصل الاجامتعي ، ميدانيا وعىل مواقع التو اس امترات مالحظة امحلةل الانتخابية، 

الاقرتاع، واس امترات موضوعاتية ونوعية هتم حماور انشغاالت اجمللس: مشاركة النساء، مالحظة اللواحئ اجلهوية 

عاقة، مشاركة الش باب، مسامهة مجعيات اجملمتع  اخلاصة ابالنتخاابت الترشيعية، مشاركة ال شخاص يف وضعية اإ

ملغاربة املقميون ابخلارج وال جانب املقميون ابملغرب، املشاركة املواطنة عرب مواقع التواصل املدين، مشاركة ا

اس تعان و الاجامتعي، اس تعامل ال حزاب املرحشني لوسائل التواصل الاجامتعي، تتبع املنشورات الصحفية. 

صد رصد مشاركة ( ملواقع التواصل الاجامتعي قListeningاجمللس بتطبيق خاص بتقنية "الاس امتع" )

 واملواطنني خبصوص الانتخاابت، ما مكن اجمللس من مالحظة "املشاركة املواطنة". املواطنات

اس امترة موضوعاتية  6446اس امترة خاصة ابمحلةل الانتخابية، و 3144حتليل كام اعمتد اجمللس عىل 

من  10)عدد الاس امترات ليس هنائيا، ومت حرصه عىل الساعة  اس امترة خاصة بيوم الاقرتاع 1092وونوعية، 

، ومن اس تخراج املعطيات اخلاصة بتتبع ش باكت التواصل الاجامتعي وحتليل املواد ش تنرب( 8مساء يوم 

 حظات التالية:الصحفية املسجةل من طرف فرق اجمللس، يسجل اجمللس املال

 يةتدبري امحلةل الانتخابية يف س ياق الطوارئ الصح  .1

 ىل فرض مجموعة من القيود  جلأ ت اصة خمتلف مراحل العملية الانتخابية، وخ يفالسلطات العمومية اإ

نو امحلالت  خالل نظمي ت  اليت تشلك احللقة الاساس ية يف التواصل والتفاعل بني املرحشني والناخبني. اإ
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ىل غاية الصح  الطوارئامحلةل الانتخابية يف س ياق اجلاحئة، واعتبارا لقرار احلكومة متديد حاةل   10ية اإ

مة، وذكل خاضعا للسلطة التقديرية للحكو  ة ذات الصةلل تطبيق مقتضيات القانونيجيع 2021ش تنرب 

 الطوارئاملتعلق بأ حاكم خاصة حباةل  2.20.292بناء عىل مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم بقانون 

جراءات االإعالن عهنا، واملادتني الثانية  2.20293الفقرة الثالثة( والثالثة من املرسوم رمق ) الصحية واإ

عالن حاةل   ؛19كوفيد -اهجة تفيش فريوس كوروانالصحية بسائر أ رجاء الرتاب الوطين ملو  الطوارئابإ

 ماكنية تقييد بعض احلقوق واحلرايت وتتيح  املادة الرابعة للعهد ادلويل للحقوق املدنية والس ياس ية لدلول اإ

 ؛وفق رشوط معينة يف حاالت الطوارئ الاس تثنائية

 تدبريها ، فامي خيص 2020س نة  نظمت انتخاابت يف س ياق اجلاحئةدوةل  51لتجارب  اجمللس اس تحرض

ن اجمللس للحمالت الانتخابية ت ن القيود اليت فرضهتا السلطات العمومية عىل امحلالأ  يعترب ، فاإ

تبقى ذات أ ساس رشعي من حيث املوضوع وتدخل  كام أ هنا الانتخابية تس تجيب ملعيار الرضورة.

ضوء املادة  الصحية، وخاصة عىلالطوارئ مضن الصالحيات اليت أ انطها القانون ابحلكومة لتدبري حاةل 

ليه تنص راحة عىل أ ن احلكومة تقوم، عىل الرمغ من مجيع ال حاكم الثالثة من املرسوم بقانو ن املشار اإ

 ؛الترشيعية والتنظميية اجلاري هبا العمل، ابختاذ مجيع التدابري الالزمة اليت تقتضهيا هذه احلاةل

  اطلع اجمللس عىل معطيات تفيد ابنعقاد اجامتع بني وزارة ادلاخلية وال حزاب الس ياس ية املشاركة يف

الانتخاابت حددت فيه الوزارة القيود اليت س تفرض عىل امحلالت الانتخابية واليت يفرضها احرتام 

رسال مذكرة للس لية لتطبيق لطات احمل التدابري الاحرتازية للوقاية من وابء كوروان. كام قامت الوزارة ابإ

 ؛هذه القيود

  ة ينبغي أ ن رضها حاةل الطوارئ الصحيد من احلقوق واحلرايت واليت تفأ ن القيود اليت حتيؤكد اجمللس

 الطوارئاملتعلق بأ حاكم خاصة حباةل  2.20.292من املرسوم بقانون  تكون مطابقة للامدة الثالثة من

جراءات االإعالن عهنا وجب مب الاس تثنائيةواليت تنص عىل أ ن احلكومة تتخذ التدابري  الصحية واإ

دارية، أ و بواسطة مناشري وبالغات  .مراس مي ومقررات تنظميية واإ
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VI. ربش تن 8لالنتخاابت ميدانية  مالحظات أ ولية  

 الحظة املوضوعاتيةامل .1

ىل حقوق بشلك عام، مع الرتكزي ع ال حزابربامج قراءته ليف  االإنسانحقوق  منظومةاجمللس عىل  اعمتد

ىل رصد  ، انسجاما مع خطة معهلاملرأ ة ضافة اإ عىل  عاقةاإ  يف وضعيةال شخاص حقوق للهنوض ابملناصفة، اإ

 ميكن الوقوف عند اخلالصات ال ولية التالية:عىل ذكل اس امترة موضوعاتية،  6446

 برامج ال حزاب الس ياس ية .أ  

  ىل مجيع ال حزاب الس ياس ية مبناس بة الاس تحقاقات وجه اجمللس الوطين حلقوق االإنسان مراسالت اإ

ال عىل، بنسخ من برامج ال حزاب الوطنية ، الإمداده2021ش تنرب  8الانتخابية ل   بيامن مل يتحصل اإ

حرار، العداةل والتمنية، التجمع الوطين لل  ) اب يف ال غلبية احلكومية احلاليةأ حز  5ا، مهنا يحزب برانجما  11

 املعارضة الربملانية ويهحزاب من أ   5و (الاحتاد الاشرتايك، احلركة الشعبية، الاحتاد ادلس توري

اليسار،  دراليةحزب الاس تقالل، حزب ال صاةل واملعارة، حزب التقدم والاشرتاكية، حتالف في)

ىل (الاشرتايك املوحد  ؛(حزب الهنضة والفضيةل) حزب غري ممثل يف الربملان ابالإضافة اإ

 اركة النساء بتعزيز مش أ ما عىل مس توى الربامج املقدمة عىل املس توى احمليل واجلهوي، فمل تلزتم

من العينة موضوع الاس امترات، ومل تلزتم ابحلفاظ عىل املوارد الطبيعية  %45والش باب سوى يف 

ة وبتعزيز مقاومة اجملاالت الرتابية ل اثر التغريات املناخية وابالخنراط يف برامج الطاقات البديةل وابحملافظ

ال يف أ قل من  من احلاالت تواليا. والزتمت هذه  %42و %32و %33و %50عىل املوارد املائية اإ

الربامج ابلرفع من املوارد املالية املوهجة لقطاعي التعلمي والصحة وبضامن احلق يف املدينة وابحلق يف 

 %13.7و %48سكن الئق وابحلق يف الثقافة وبدمع حضور اللغة ال مازيغية يف احلياة العامة يف 

 اليا؛من الاس امترات تو  %24و %32و %24.7و

 :وتتجىل أ مه اخلالصات ال ولية فامي ييل 

 رباجمها؛باكدت أ حزاب ال غلبية واملعارضة ابلربملان عىل مضمون امليثاق الوطين للتمنية  -

عادة ترتيب أ ولوايت الس ياسة العمومية يف برامج ال حزاب  - سامهت تداعيات جاحئة كوفيد، يف اإ

واقع متقدمة  التعلمي والصحة وامحلاية الاجامتعية مواحتل الاستامثر يف الرأ سامل البرشي عرب احلق يف

 ؛يف بناء وهندسة الربامج
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اكتفت أ غلب برامج ال حزاب يف موضوع الهجرة واللجوء، بعرض اجراءات وتدابري خاصة مبغاربة  -

ىل  ؛قضااي الهجرة واللجوء العامل، ومل يمت الانتباه اإ

املعلوماتية موقعا  املعرفة فهيا ال حزاب، مبااحتل احلق يف الثقافة وجممتع املعرفة، ل ول مرة بربامج  -

 ؛همام

ال ة ال  غأ مجعت عدد من ال حزاب عىل تعممي الل - قدم برانجمه ابللغة  واحدان حزب أ  مازيغية اإ

 .الامازيغية

 :مناهضة المتيزي ضد املرأ ة .ب

 ىل حتقيق يف نطاق خطة معهل اصة خاجمللس الوطين حلقوق االإنسان ماكنة  املناصفة، أ وىل الرامية اإ

 من الاس تبيان اخلاصوانطالقا ش تنرب.  08للربانمج يف اس تحقاقات مناهضة المتيزي يف مالحظته  ملبدأ  

سجل اجمللس الانتخابية، ي  وجمرايت امحلةلال حزاب  رصد برامج النساء، ومن خاللمبسأ ةل المتيزي ضد 

 املالحظات التالية:

هنن ( ساكن٪50.3ن نصف )يف الوقت اذلي متثل فيه النساء أ كرث م - ال يشلكن سوى  املغرب فاإ

 ؛من الرجال ٪54نتخابية مقابل مواطن مسجل يف القوامئ الا17.983.490مجموع  من 46٪

من  ٪34.17مرحشة بنس بة  2،329بلغ عدد املرحشات املسجالت النتخاب أ عضاء جملس النواب  -

جاميل عدد  يف ادلوائر  762هوية ومرحشة يف ادلوائر الانتخابية اجل  1،567مهنا  الرتش يحات،اإ

 ؛لواحئ كوكيالتقامئة يف ادلوائر الانتخابية احمللية  97 وترتأ س النساء الانتخابية احمللية.

عدد املرحشات . حيث وصل 2015مقارنة ابنتخاابت عام  ،ع عدد املرحشات ابجملالس البدليةارتف -

ىل  2021سبمترب  8النتخاابت  جلهويةللمجالس البدلية وا من مجموع  ٪30)ما يقرب من  47،060اإ

مرحًشا للمجالس البدلية اليت يمت انتخاب أ عضاهئا عن طريق الاقرتاع  23191املرحشني(. مبا يف ذكل 

 ؛م الاقرتاع الفرديت اخلاضعة لنظايف البدلاي 23869و

 ٪40، والس امجلاعاتجمل ٪30جمللس النواب، و ٪34.17 بلغتترش يحات النساء  نأ  يسجل  -

ال انه ال يزال عدد قوامئ النساء املودعة خارج، طبقا للمقتضيات القانونيةللمجالس اجلهوية املقاعد  ، اإ

ن جًدا عن قامئة وما زلنا بعيدي احملجوزة للنساء حمدوًدا للغاية وال تزال ال سقف الزجاجية الهيلكية

 .املمتثل يف املناصفة الهدف ادلس توري
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عاقة ال   .ج  شخاص يف وضعية اإ

عاقة، يف  آليته الوطنية محلاية حقوق ال شخاص يف وضعية اإ  13أ طلق اجمللس الوطين حلقوق االإنسان وأ

عا، محةل توعية رمقية لتعزيز احلق يف املشاركة الس ياس ية لل شخاص يف 2021غشت  قة. وذكل الإذاكء وضعية اإ

الوعي ابحلق يف املشاركة واملسامهة يف تعزيز س بل ممارس هتم وبدون متيزي كام هو منصوص عليه يف دس تور 

عاقة  اململكة واتفاقية حقوق ال شخاص ذوي االإعاقة. شلكت امحلةل فرصة للتأ كيد أ ن لل شخاص يف وضعية اإ

 احلق يف التصويت والرت ح دون متيزي.

ال شخاص اركة مشمن خالل تتبع ورصد مدى دلى اجمللس عطيات ال ولية املتوفرة حلد الساعة امل  تشري

عاقة يف وضعية ىل بد ،اإ جيايب عىل مس توى مشاركاإ ابملقارنة  2021يف الاس تحقاقات الانتخابية  هتماية حتول اإ

 مع الانتخاابت السابقة، ومن أ مه املؤرشات:

عاقة حيث بلغ عدد اذلين حصلوا عىل الزتكية  يف وضعيةارتفاع نس بة ترش يح ال شخاص  -1 مر ح 120اإ

 50يف املائة ابملقارنة مع الرتش يح يف الاس تحقاقات السابقة اليت مل تتجاوز  60ومرحشة أ ي بزايدة 

 مر ح ومرحشة؛

 الكء الالحئة؛وكمراتب متقدمة يف اللواحئ الانتخابية ومهنم  عىلواملرحشات  حاز عدد من املرحشني -2

 الالحئة؛ اسةيف املائة من هن يتصدرن رئ 5يل يف املائة من مجمل الرتش يحات وحوا 13اء تشلك النس -3

عاقة بيامن يف الانتخاابت الس يف وضعيةمنحت الزتكية لل شخاص  31حزاب من أ صل  15ر ح  -4 ابقة اإ

عاقة  يف وضعيةمل يتجاوز عدد ال حزاب اليت وضعت تقهتا يف ال شخاص   أ حزاب؛ 3اإ

ويف  5يف املائة للمجالس اجلهوية  22يف املائة من املرحشني واملرحشات للمجالس احمللية و 73يقدر  -5

 ؛جمللس النواباملائة 

 .أ حزاب لغة االإشارات يف محلهتا الانتخابية 3اس تعملت  -6

  حول امحلةل الانتخابيةمالحظات ميدانية  .2

ىل تسجيلاس امترة ختص مالحظات حول امحلةل  3144انطالقا من معاجلة   :ا ييلم الانتخابية، خيلص اجمللس اإ

 حاالت عنف  .أ  

حاالت عنف  21حاةل، مهنا  149مالحظات ومالحظي اجمللس اس تعامل العنف يف  تجسل -

 مقارنة بعدد أ نشطة امحلةل؛ االت معزوةل وعددها قليلجسدي ومادي، وتبقى هذه احل
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قلمي أ زيالل( ي ربأ فورااتبع اجمللس بعض احلاالت ادلاةل اليت اس تعمل فهيا العنف  - غشت،  26وم )اإ

قلمي اترودانت الشاملية( يوم  30وادلار البيضاء )والد عزوز( وواويزغت يف  غشت، واتليوين )اإ

ش تنرب، وبين  01غشت وس يدي بنور، والصويرة، والبري اجلديد، والزاك، وبين انصار يف  31

 سال، والقنيطرة، والعيون، –ىس ش تنرب، ومجعة احسمي، وقرية والد مو 02مالل، واتفراوت يف 

 ش تنرب؛ 04تار، و الرابط وفاس يف ش تنرب، وس يدي اخمل  03والسامرة، والراش يدية يف 

مالحظات اجمللس عىل مجموعة من حاالت العنف اللفظي واملعنوي )السب والش مت مالحظو و وقف  -

قلمي لكممي، يح الانبعاث ة خريبكة، جامعة جبامع والقذف( بني أ نصار بعض املرحشني جبامعة الزاك اإ

قلمي اتوانت، مدينة صفرو، يح أ كوانف ابلناظور  .والد امبارك ببين مالل، جامعة غفساي ابإ

 ضد النساءوالعنف  المتيزي .ب

قدمت مجموعة من ال حزاب الس ياس ية قوامئ نساء جمهوالت الهوية / مالمح نسائية جمهوةل الهوية  -

وضعت هذه  كامامئ. لقو نفس ال املنمتني و بوجوههم ومرحشات بدون وجوه بيامن مت تقدمي مجيع الرجال 

ال حزاب شعار احلزب يف ماكن صور املرتحشات مما يشلك حرماان من حق املرأ ة يف املواطنة 

 ؛لناخبل قيقي ح  وتقوم بتضليلالاكمةل ويكرس اشاكل عنف جديدة متس ابحلقوق االإنسانية للنساء 

التشهري والسب ني ب واليت ترتاوحرصد اجمللس مجموعة من احلاالت اليت اكنت فهيا نساء حضااي عنف  -

لك من هجة طنجة تطوان احلس مية وهجة فاس مكناس وهجة مراكش خاصة يف والقذف والتحرش 

 .أ سفي

عاقة ال شخاصمشاركة  .ج  يف وضعية اإ

عاقة تأ طري ن اإ   - ومت تسجيل ، %12نشطة امحلالت الانتخابية جتاوزت ل  ال شخاص يف وضعية اإ

أ نشطة )اخلاصة ب نس بة املنصاتن أ  كام  نشاط وحيد وفيديو وحيد اس تعملت فيه لغة الاشارة

، يف حني مل يمت تسجيل أ ي منشور انتخايب %20اليت تتوفر فهيا الولوجيات ال تتجاوز  امحلةل(

عاقة من املنشورات  65بطريقة الربايل، كام مت تسجيل  حاةل مت فهيا تغييب أ شخاص يف وضعية اإ

 الانتخابية.
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 ابلرت ح احلق .د

 لل حزاب الس ياس ية والمنمتون. وتتوزع وحتالفاحزاب  31الانتخاابت امجلاعية  يشارك يف -

تسجل الانتخاابت امجلاعية  وبذكل(.  % 29.87( والنساء )% 70.13الرجال ) الرتش يحات بني

 ؛اجلهوية والانتخاابتأ دىن نس بة مقارنة مع انتخاابت جملس النواب 

جسل اجمللس حالتني فريدتني: تر ح خشص يف افران برمس انتخاب أ عضاء جملس اجلهة عن حزب  -

معني، واكن نفس الشخص قد تر ح النتخاابت أ عضاء غرفة التجارة والصناعة واخلدمات )صنف 

آخر؛  ترصحي خشص ابدلار البيضاء بأ نه وجد نفسه مرحشا لالنتخاابت بعد أ ن التجارة( عن حزب أ

 جيل؛فرقته املوس يقية من قاعة للتس حس هبا، حسب ترصحيه، تدخل يف متكني وقع واثئق 

سامعيل محراوي عن حزب التقدم والاشرتاكية اذلي نرش فيديو يدعي اتبع اجمللس  - حاةل الس يد اإ

يداع ملف ترحشه النتخاابت اجملاس امجلاعي ملدينة مريرت من طرف ابشا املدينة.  فيه حرمانه من اإ

املعين ابل مر مر ح يف الانتخاابت اجلهوية وهو وكيل الالحئة املقدمة ابمس حزب جسل اجمللس أ ن و 

 .التقدم والاشرتاكية

 املغاربة املقميون ابخلارج وال جانب املقميون ابملغرب

ش تنرب،  8مغريب مقمي ابخلارج النتخاابت  100عاين اجمللس يف مواقع مالحظته ترش يح أ زيد من  -

 %12.5تس تحرض أ نشطة امحلةل الانتخابية حلقوق مغاربة العامل سوى يف وكيل الحئة. ومل  29مهنم 

مهنا. وجسل اجمللس يف حالتني من أ نشطة  %6.5مهنا، بيامن مل تس تحرض حقوق املهاجرين سوى يف 

امحلةل الانتخابية، اس تعامل عبارات أ و سلواكت يف حق ال جانب، بيامن الحظ اجمللس اش تغال 

حاةل )ادلاخةل، العيون، الناظور، وجدة، ...(. وجسل اجمللس  32ابية يف أ جانب يف امحلةل الانتخ

حاةل )فاس، وجدة، العيون، ادلاخةل، ادلار لبيضاء( فتح نقاش بني مرحشني وأ جانب حول  15يف 

 .الربامج

 ادعاءات اس تعامل املال والهيبات .ه

تدعو فيه املواطنات ش تنرب ابلناظور، لفيديو  27بث هيئة س ياس ية، يوم عىل اجمللس اطلع  -

ىل التصويت لفائدة مرحشهيا، وتذكرمه أ ن هؤالء قدموا هلم مساعدات عينية ونقدية  واملواطنني اإ

 ؛19-روض بداية انتشار جاحئة كوفيدخالل احلجر الصحي املف
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حاةل، ادعاءات تقاطعت بشأ هنا املعلومات حملاوةل  49جسل مالحظات ومالحظو اجمللس، يف  -

اوةل حاةل حمل 38لعينية أ و النقدية من أ جل احلصول عىل أ صوات الناخبني، مهنا اس تعامل الهبات ا

 ؛اس امتةل انخبني هببات نقدية

توقيف مر ح من طرف القوات العمومية عىل خلفية توزيعه هبات نقدية ابلبري  من كد اجمللسأ  ت  -

ع املال ش تنرب اكن بصدد توزي 04ش تنرب، وتوقيف خشص ابوالد حسون يوم  06اجلديد يوم 

ش تنرب ضبط بقيامه  03الرحامنة يف  –الس امتةل الناخبني، وتوقيف أ خ مر ح جبامعة س يدي بوبكر 

أ شخاص، شاركوا  8ش تنرب ابلقصيبة، تسمل  05بتوزيع لوحات مشس ية. كام عاين اجمللس، يوم 

بشلك ن داكن محتتوي عىل مرشوابت ة س ياس ية، أ كياس بالستيكية ابمحلةل لفائدة مر ح عن هيئ

متتابع ودون دفع مثن املقتنيات. وجسل اجمللس تنظمي أ حد املرحشني حلفل شاي ملس تخديم املقايه 

ش تنرب، وزعت فيه هبات نقدية مع وعد  04خشصا(، يف  120)حرضه  ابلفقيه بنصاحل واملطامع

 ؛بدمع املر ح احمليل 

طلب أ نصار مر ح هيئة س ياس ية تدعي أ ن ش تنرب،  02فاس املدينة، يوم برواية لس اجملجسل  -

 ؛درمه 200مقابل هبة مالية قدرها  بطائق التعريف الوطنية من املصوتني

حدى املناطق توصل اجمللس بفيديوهات وأ وديوهات  - اولون يزمع مروجوها بتسجيلها ملرحشني حيابإ

كنه يبقى مل يس تطع اجمللس التحقق من حصهتا، ل  ،ني عرب حماوةل تقدمي هبات ووعوداس امتةل الناخب

 .منشغال بترسيب مراسالت

 احرتام الاحرتازات الوقائية .و

اط  حيث أ وقف ابشا مقاطعة لكزي  نش مبراكشتدخلت السلطات العمومية لوقف جتمع خطايب  -

قلميي بتارخي  للس يد  عزيز  ؛2021غشت 29اخنوش بفضاء املرسح االإ

نشاطا يرتأ سه الس يد سعد ادلين العامثين معية وزير  2021ش تنرب  5يوم أ وقف ابشا مدينة تزنيت  -

 ؛من حزبه

احرتام  هنا عدممو ، املشاركة ابمحلةلخالل اجمللس عدم احرتام االإجراءات الاحرتازية  وجسل مالحظ -

 ؛اراتبه يف التجمعات وقوافل الس ي جتاوز عدد ال فراد املسموح ،الكاممات، عدم اس تعامل التباعد

من الاس امترات اخملصصة ملالحظة امحلةل الانتخابية، عدم الزتام املرحشني  %60.3عاين اجمللس، يف  -

. ويف س ياق متصل، مل يعاين اجمللس 19-والهيئات ابالإجراءات الاحرتازية للوقاية من انتشار كوفيد
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ال يف أ قل من  جراءات %19اإ س ية حتسي  من احلاالت، قيام القامئني عىل امحلالت الانتخابية ابإ

 .خبصوص هذه اجلاحئة

 احرتام املعطيات الشخصيةعدم  .ز

ملعطيات ذات الطابع الشخيص ملواطنات اني هيئات س ياس ية ومرحشات ومرحش اس تعملت -

وذكل يف عدد  ،عومه للتصويت لفائدة هيئة س ياس يةرسائل نصية تدبتوصلوا  واذلينمواطنني، و 

 .كبري من املدن

 واملقميني ادلينيني وأ ماكن العبادة  السلطات حياد .ح

ابس تثناء بعض احلاالت املعزوةل ميكن القول ان السلطة الزتمت ابحلياد خالل امحلةل الانتخابية. كام  -

حدث يف القرية وجامعة حصني مبدينة سال حني تدخلت السلطات احمللية لفض الزناعات بني 

س رصدوا اثلث ش تنرب، غري ان مالحظي اجمللمرافقي بعض املرحشني يويم امخليس وامجلعة اثين و

عدد من املدن اليت شهدت تنظمي مواكب خضمة  االت احلياد السليب كام حدث يفحأ يضا 

 ؛للس يارات

بظرف  حيث حاول توضيح توصهل هلالسلطات  لس عىل فيديو ملواطن يدعي اس امتةلاطلع اجمل -

 ؛حيمل معطياته للتصويت وبداخهل منشور الحئة حزب

حاةل قيام أ نشطة للحمةل الانتخابية يف أ ماكن للعبادة، كام جسل اجمللس ابنشغال،  30جسل اجمللس يف  -

حاةل، مشاركة مرشدات دينيات يف أ نشطة امحلةل الانتخابية. وجسل اجمللس كذكل ترصحيا  53يف 

 ذات الصةل ابمحلةل الانتخابية.لقميني ل 

 هممة املالحظني .ط

ات يف بعض ببعض املعطياجمللس أ ن السلطات احمللية يف بعض املناطق مل متدمه  يمالحظ جسل -

 ؛املناطق

غشت مبراكش،  31جسل اجمللس حاةل تعرض مالحظ عن فدرالية رابطة حقوق النساء، يوم  -

حدى الهيئات الس ياس ية. ويف نفس اليوم ونفس املدينة، تعرضت  لعنف لفظي من طرف مر ح اإ

 ها من ممارسة هماهما من طرف عون للسلطة احمللية.مالحظة عن اجمللس ملنع 
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 امحلةل من خالل ش باكت التواصل الاجامتعي ات أ ولية مالحظ .3

شلكت وسائل التواصل الاجامتعية حاضنة أ ساس ية لدلعاية الانتخابية واالإعالن عن الرتش يحات  -

وتقدمي برامج ال حزاب وحشد ادلمع والتواصل مع املواطنات واملواطنني بشلك عام وتعبري 

آراهئم املتعلقة ابملشاركة يف انتخاابت   . 12021املواطنات واملواطنني عن أ

اكت التواصل الاجامتعي، كام الحظ اجمللس الوطين حلقوق االإنسان، غري أ ن التواصل عىل ش ب -

شاكلي ت أ و عدم التصويت يني، يف عالقته ابالنتخاابت، وخاصة التصو ت أ ساس ي نتيطرح عىل ال قل اإ

 ؛يوم الاقرتاع

ابلنس بة للمسجلني يف اللواحئ الانتخابية،  %73مفن هجة أ وىل، ال تشلك الفئة العمرية اليت متثل  -

من مجموع احلساابت )وليس حىت  %23س نة مفا فوق(، سوى  35لني ابلتايل للتصويت )املؤه

 ؛جامتعي ال كرث اس تعامال ابملغربال شخاص( املفتوحة بش بكة التواصل الا

من هجة اثنية، الحظ اجمللس أ ن ثلث ال حزاب الس ياس ية املشاركة يف الاس تحقاقات الانتخابية  -

ز أ ي حمتوى عىل ش باكت التواصل الاجامتعي، يف حني مل يتجاو )عىل املس توى الوطين( مل تنرش 

 3غشت و 26أ ايم )ما بني  9منشور طيةل  100عدد ال حزاب اليت فاق منسوب نرشها عتبة 

 ؛أ حزاب س ياس ية 9، 2(، عىل مجيع ش باكت التواصل الاجامتعي موضوع املالحظة2021ش تنرب 

 الاجامتعي عىل مجموعة من احملاور اليت ترتبط بس ياقاعمتدت مالحظة اجمللس لوسائل التواصل  -

، وجسل هبذا الشأ ن مالحظاته 3هذه الانتخاابت بشلك عام واختصاصات املؤسسة بشلك خاص

 ال ولية التالية:

 المتيزي والعنف الرمقي ضد النساء .أ  

 ب صورجح نرشت عدد من ال حزاب ملصقاهتا الانتخابية حبجب صور النساء املرحشات مهنا ما -

من مجموع احلاالت املرصودة يف هذا  %26س بة ، بن املرتحشات مضن اللواحئ/امللصقاتمجيع النساء 

توازن عىل مس توى جحم الصور غياب ال  كام رصد اجمللسدعامة تواصلية(.  500الس ياق )أ كرث من 

جلهوية، ابني والكء الحئة اجلزء ال ول ووكيالت الحئة اجلزء الثاين، ابلنس بة لالنتخاابت احمللية و 

                                                           
 املقاطعة Vsاملشاركة  1
 س تغرام وتويرت.اعمتد اجمللس يف مالحظته املوضوعاتية لش باكت التواصل الاجامتعي ابخلصوص عىل الش باكت ال كرث اس تخداما ابملغرب: فايس بوك، يوتيوب، ان  2
س تحقاقات الانتخابية من الرصد اذلي يعمتد اللكامت املفتاحية املتعلقة ابال اعمتد اجمللس لهذه الغاية عىل مقاربة تعمتد عىل املالحظة العينية اليت قام هبا مبالحظات ومالحظو اجمللس، من هجة، وعىل 3

 هجة اثنية
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بشلك تطغى معه، يف عدد من احلاالت املرصودة، صورة الرجل بشلك اكمل وكبري ابملقارنة مع 

 ؛املرأ ة يف نفس امللصق الانتخايب جحم صورة

( ضد مرتحشات أ و مساندات بسبب املهنة أ و bullyingرصد اجمللس منشورات عديدة للتمنر ) -

ىل حد التحرش  اللباس أ و شلك الصور يف امللصقات الانتخابية، وصل يف بعض احلاالت اإ

واالإحياءات ذات الطبيعة اجلنس ية أ و همامجة املعنيات انطالقا من لباسهن )جرى رصد أ كرث من 

حدى احلاالت يف هذا الس ياق(. 500  منشور خبصوص اإ

 اس تعامل العنف .ب

تتبع اجمللس عدة منشورات وفيديوهات توثق العتداءات جسدية، بعضها عنيف، ضد أ شخاص  -

 ؛ابيةبني مناري وفرق محالت انتخضد مرتحشات/مرتحشني وكذا ملواهجات ومطاردات وتراشق و 

اطلع عىل ادعاء ابعتداء ابلسالح ال بيض ضد مستشار برملاين جبامعة البري اجلديد مطلع شهر  -

كوانف( يوم امجلعة  وأ حداث عنف  ش تنرب، 4ش تنرب، وعىل مواهجات ابحلجارة ابلناظور )يح اإ

قلمي النوار يوم ال ربعاء فاحت غشت،جبامعة أ و يبدو  والاعتداء اجلسدي عىل خشص، الد عزوز ابإ

من خالل رشيط فيديو أ نه اكن أ مام مزنهل، وادعاء ابالعتداء بأ سلحة بيضاء وهروات ضد مشاركني 

قلمي اش توكة أ يت ابهايف محةل انتخابية مبنطق  ؛ة بلفاع ابإ

ىل مقرات أ حزاب والتعرض للتعنيف أ و السب كام جرى رصد منشورات ابدعاءات اعتداء ع -

 والقذف خالل امحلةل الانتخابية.

ىل العنف والكراهية .ج  ادلعوة اإ

دعوة  عكستبنرش تدوينة عىل صفحته عىل الفايس بوك  بزاكورة جسل اجمللس قيام أ حد املرتحشني -

ىل الكراهية والعنف و"اجلهاد" ضد "الكفار"، عدلها صاحهبا بعد تنبيه أ عضاء من   يئة س ياس يةه اإ

دينة ادلار مب الانتخاابت قاطعةوقفة داعية مل شعارات عنف يف اذلي تر ح ابمسه. جسل اجمللس،

 ؛البيضاء

تكفري لبعض  جسل اجمللس ابنشغال كبري تدوينات ملعتقل سابق عىل خلفية السلفية اجلهادية فيه -

 يةالهيئات الس ياس  
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 ية املعطيات ذات الطابع الشخيصحام .د

خرق عدد من املنشورات للحامية الواجبة للمعطيات ذات الطابع الشخيص  جسل اجمللس -

والاس تعامل غري القانوين لهذه املعطيات. جتىل ذكل ابخلصوص، يف املنشورات املرصودة اليت 

تضمنت، عىل سبيل املثال، نرش أ سامء وأ رقام بطائق التعريف الوطنية ملرتحشات/مرتحشني. كام 

عالانت رصد اجمللس منشورات ملس   تخديم ش باكت التواصل الاجامتعي يش تكون فهيا توصلهم ابإ

طار امحلالت ادلعائية لالنتخاابت عرب رسائل نصية قصرية )  .(SMSس ياس ية يف اإ

 التضليل .ه

ىل منط اعامتدا عس يارات خارج املغرب ) وهتش ميجسل اجمللس انتشار فيديوهات ل حداث عنف  -

املغريب. كام معدت عدة قنوات يوتيوب وصفحات، من ترقمي لوحات س يارات( وربطها ابلس ياق 

عادة نرش فيديوهات قدمية وس ياقات خمتلفة وربطها  مضهنا صفحات وقنوات يوتيوب أ جنبية، عىل اإ

 .2021ابنتخاابت 

 مالحظات أ ولية ملقاالت الصحافة الوطنية  .4

لكرتوني 25منربا ورقيا و 31قام اجمللس بتتبع ما نرشه  - خباراي اإ  ، بشلك يويم طيةل أ ايم امحلةلاموقعا اإ

ىل رصد االإعالانت الانتخابية والس ياس ية عىل املنابر الصحفيةابالانتخابية.   ؛الإضافة اإ

من املواد  %36، جسل اجمللس مقاربة مقاال 1500من  أ زيداليت بلغت  اعامتدا عىل عينة الرصد -

قوق خالل مناقشة تمية حالصحفية للمواضيع الانتخابية انطالقا من زاوية حقوقية، خاصة من 

( ومشاركة %12(، مث املشاركة الس ياس ية للمرأ ة )%13,9االإنسان يف الربامج الانتخابية )

عاقة )( ومشارك%11,6الش باب )   ؛(%2,7ة ال شخاص يف وضعية اإ

آفاق احلق يف التمنية، املشاركة  - قاربت الصحافة الوطنية املواضيع الانتخابية أ يضا انطالق من واقع وأ

اةل ، احلاكمة وحماربة الفساد، العدالشغلاس ية واحلق يف الرت ح، احلق يف الصحة ويف الس ي

 ؛الاجامتعية واجملالية، حقوق الطفل...

من املواد الصحفية املرصودة، خصصت حزيا للمسامهة يف التوعية وتعزيز الثقافة يف املائة  50 -

الانتخابية ومواكبة الناخبات والناخبني، سواء من خليل تقدمي معطيات عامة عن العملية الانتخابية 

رشادات تتعلق بمنط الاقرتاع... غري أ ن أ كرث من  من املواد الصحفية  %81,5أ و من خالل تقدمي اإ

، رمغ احلاةل 19ضد كوفيدتضمن أ ي حزي خاص أ و أ ي تذكري ابالإجراءات الوقائية والاحرتازية مل ت 

 ؛الوابئية
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من املواد الصحفية املرصودة اكنت "موهجة" ضد أ حزاب س ياس ية مشاركة يف  %17أ كرث من  -

الاس تحقاقات الانتخابية، خاصة ضد ثالثة أ حزاب من ال حزاب الس ياس ية الكربى، عالوة عىل 

 ؛ةالعام خالل العرش س نوات ال خري واد الصحفية املوهجة ضد مجيع ال حزاب اليت دبرت الشأ ن امل

من عينة  %30,8شلكت نس بة املواد الصحفية اليت قامت ابدلعاية حلزب س يايس معني أ كرث من  -

الرصد، مشلت ابخلصوص مخس أ حزاب كربى، مع تسجيل تفاواتت غري كبرية بني عدد املواد 

وق الغري  يتعلق ابملس حبقفاميصودة لصاحل لك حزب من هذه ال حزاب امخلسة. أ ما الصحفية املر 

يف التغطيات واملواد الصحفية، فقد جتاوزت نسبهتا مضن التغطيات واملواد الصحفية املرصودة 

، خاصة عدم احرتام قرينة الرباءة واحلياة اخلاصة وتوجيه اهتامات ابلفساد، دون تقدمي ملا 4,5%

 ؛يفيد بذكل واس تعامل املعطيات ذات الطابع الشخيص...ميكن أ ن 

ابلنس بة لالدعاءات املتعلقة ابخلروقات الانتخابية أ و اخملالفات القانونية، فقد خصصت لها الصحافة  -

من عينة الرصد، مشلت ابل ساس: ادعاءات  %15الوطنية حزيا يف تغطيهتا وموادها جتاوز نس بة 

(، مث العنف اجلسدي واللفظي %4,2اس تغالل النفوذ ) (، ادعاءات%6,5اس تعامل املال )

للك مهنام(... كام برزت من خالل التغطيات الصحفية مواضيع داةل ركز علهيا اخلطاب  2,1%)

حزاب واملرتحشات واملرتحشني. من مضن ذكل ابخلصوص احلاكمة وحماربة الفساد،  الانتخايب لل 

الصحفية، مث املشاركة الس ياس ية للش باب  من مجموع املواد %8,5اذلي خصصت هل أ كرث من 

(، %6,1(، الاقتصاد )%6,3(، احلق يف التعلمي )%7,1(، فاحلق يف الصحة )%7,7بنس بة )

 ؛(... %3,6) 19(، كوفيد %5,3املشاركة الس ياس ية للمرأ ة )

ن اكنت املشاركة الس ياس ية للمرأ ة واحدة من املواضيع ادلاةل يف اخلطاب الانتخايب، فذكل  -  الواإ

يرتبط ابلرضورة، يف عالقة تناسبية، حبضور املرأ ة واملرحشة يف التغطيات الصحفية. ذكل أ ن نس بة 

املواد اليت تضمنت ترصحيا أ و تغطية لنشاط وكيالت اللواحئ الانتخابية اجلهوية مثال مل 

 ،. كام مل تتعدى نس بة حضور املرحشات يف التغطيات واملواد الصحفية، بشلك عام%10,6تتجاوز

  .نصف نس بة حضور الرجال

 مالحظة مواطنة .5

جسل اجمللس توسع دائرة مشاركة املواطنني واملواطنات عرب مواقع التواصل الاجامتعي ابلنقاش  -

هذه املنصات حاضنة للحقوق واحلرايت مضن منوذج انشئ للحقوق اجمللس يعترب و  العمويم،
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نه يس تحرض يف مقاربته أ ن هذه الش باكت ال تع واحلرايت ن التوهجات رب بشلك دقيق وعلمي عفاإ

 ؛العامة للرأ ي العام الوطين، العتبارات متعددة، وال س امي مهنا الاعتبارات ادلميغرافية

 خاللها من وحلل تتبع خاص، تطبيق بواسطة( Listening" )الاس امتع" تقنية اجمللس اس تعمل -

أ ايم ال وىل  7)يف  الانتخاابت حول النقاش يف ومواطن مواطنة أ لف 19 من أ ولية عينة مشاركة

. واكنت املشاركة املواطنة ضعيفة %7وتويرت بنس بة  %89، بش بكة فيس بوك بنس بة من امحلةل(

مشاركة  10.000(، واس مترت يف الارتفاع لتبلغ أ زيد من 1000يف اليوم ال ول للحمةل )أ قل من 

واصل خبصوص قع التش تنرب. واكنت انطباعات املواطنني واملواطنات، يف مشاركهتم عىل موا 01يوم 

جيابية بنس بة  من . وجاءت أ زيد %57وحمايدة يف  %15، وسلبية بنس بة %28الانتخاابت، اإ

 ؛ابلفرنس ية %2.29ابالإجنلزيية و %2.34مهنا ابلعربية،  %84من املشاراكت من املغرب، و 93%

ىل التصويت جس - ىل التصوي لصاحلل اجمللس دعوة نقابة اإ ت العقايب حزب معني، بيامن دعت نقابتني اإ

ضد بعض الهيئات ومساندة أ خرى. وجسل من هجة أ خرى دعوة جمالس همنية لفائدة املرحشني من 

 ؛املهنة ونقاابت فئوية

من احلاالت  %4.6، الحظ اجمللس يف اجملمتع املدينسامهة مجعيات انطالقا من الاس امترات املعدة مل  -

حدى امجلعيات وهيئة س ياس ية يف موضوع الانتخاابت. وعاين اجمللس  وجود اتفاقات معلنة بني اإ

 8 جمللسا من احلاالت تقدمي مرحشني ل نفسهم مكسؤولني جبمعيات. كام عاين %20يف أ زيد من 

حاالت، مسامهة مجعيات بشلك معلن يف معلية اختيار مرحشني عن هيئات س ياس ية، بيامن عاين 

حاالت دعوة  5اين اجمللس يف لفائدة هيئات س ياس ية، وع ،غري معلن عنه ،اجمللس دمع مجعيات

 نني بعدم املشاركة يف الانتخاابت؛للمواط  هيئتني

ية جمعيات يف مالحظة الانتخاابت والرتافع دلى الهيئات الس ياس  ل جسل اجمللس الاخنراط املزتايد ل  -

ني وهيئات بدمع مجعيات ملرحش ، لكنه يبقى منشغال من هجةصوص حقوق معينة ومقارنة الربامجخب

دون اتفاقات معلنة تربز مربرات ادلمع عىل مس توى الربامج واملشاريع، ومن هجة أ خرى ابس تغالل 

ائدة مرحشني ية، لفمشاريع اجامتعية وخريية لبعض امجلعيات، واليت قد تكون من متويالت معوم 

 وهيئات س ياس ية؛

طالق مجموعة من املبادرات جسل اجمل - يل مبناس بة الاس تحقاقات الانتخابية، من بيهنا عىل سب لس اإ

عاقة، اليت قدمت معطيات 1اذلكر ال احلرص، ) ( مبادرة منارة حقوق ال شخاص يف وضعية اإ

عاقة، وتواصلت بشأ ن أ عداد هؤالء املرحشني،  بشأ ن ال حزاب اليت رحشت أ شخاصا يف وضعية اإ
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أ طلقت   بادرات املواطنة مجلعية طفرة، اليت( امل 2، )ت لقاءات رمقية تواصلية معهم...واحتضن

لكرتونيتني للتعريف ابملرحشني وبرامج ال حزاب و"لعبة" عبارة عن كويز ميكن املشارك)ة(  منصتني اإ

مشاركة -( ومبادرة مجعية مسسم3من التعرف عىل أ كرث ال حزاب قراب وتعبريا عن وهجة نظره)ا(، )

، جتىل هدفها ابل ساس يف مساعدة  ematch""votمواطنة، اليت أ طلقت منصة الكرتونية

طالع عىل الربامج الانتخابية اخلاصة ابل حزاب املواطنني، خاصة الش باب، عىل الا املواطنات و

 الس ياس ية ومقارنهتا والوقوف عىل مدى تطابقها مع انتظارات املشاراكت واملشاركني يف الاس تبيان

 ؛اذلي أ عدته امجلعية لهذا الغرض

طالق عدد من املنابر الصحفية  عىل املس توى - االإعاليم، جسل مالحظات ومالحظي اجمللس اإ

الس توديوهات وبرامج خاصة الس تضافة ال حزاب والامناء العامون من أ جل رشح براجمهم 

 .الانتخابية والتفاعل مع أ س ئةل الصحفيني بشأ هنا

 ملقاطعة الانتخاابتمالحظة ادلاعني  .6

اش تاك ه اجمللس سجلي ش تنرب،  8ملقاطعة انتخاابت  من بني الوسومات )هاش تاك( ادلاعية -

أ لف منشور أ و  12#مامصوتينش اذلي بدأ  الرتوجي هل قبل انطالق امحلةل الانتخابية، حبوايل 

mentions اغلهبا تغريدات عىل تويرت وتدوينات عىل الفايس بوك، وال تدعو مجيعها يف اجملموع ،

ىل مقاطعة الا  ؛نتخاابتابلرضورة اإ

 ؛طعة ال تتضمن ابلرضورة أ ي وسوماتكذكل دعوات للمقا اجمللسرصد  -

ا حساابت من بيهنو اس تعملت منشورات هاش تاك #مامصوتينش اللغة العربية وادلارجة املغربية،  -

  ؛وصفحات ابملغرب ينمتي أ عضاهئا حلزب س يايس وجامعة أ علنا مقاطعة الانتخاابت

ىل حد "ختوين لك  - ن ممتادت بعض دعوات املقاطعة، قبل انطالق امحلةل الانتخابية وأ ثناهئا، اإ

 ؛"اختار املشاركة يف الانتخاابت

فقط  %21بعض املعطيات ادلاةل، انطالقا من متابعته لتويرت، حيث أ ن  عند اس توقف اجمللس -

ليه أ عاله( تدوينات تويرتمن  من  %11من أ ملانيا،  %22املغرب،  من )يف نطاق الومس املشار اإ

 من العراق... %8بلجياك، 

 14عاين اجمللس تنظمي حزب ملسرية ابدلار البيضاء مبنطقة س يدي الربنويص، شارك فهيا أ قل  -

ىل  ىل مقاطعة الانتخاابت وتش تيك اقصاءه من الولوج اإ خشصا، بشعارات ترشح موقفه ادلاعي اإ
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منظمي النشاط قاموا حبملهتم بلك حرية وتواصلوا مع  الاعالم العمويم. وقد الحظ اجمللس أ ن

مرت تقريبا، عند  600املواطنات واملواطنني. وتدخلت السلطة العمومية، بعد قطع املسرية ملسافة 

زاةل الفتة اكنت تعيق حركة مراتدي السوق، مث انسحبت  وصولها لسوق )يح طارق( من أ جل اإ

املسرية يف نشاطهم وتواصلهم مع الساكنة، وأ عطوا  السلطات العمومية. وبعد ذكل اس متر منظمو

 04ترصحيات حصفية يف املوضوع. ونظم ذات احلزب، بنفس املدينة، مبنطقة درب السلطان، يوم 

ىل  15ش تنرب، بنشاط متحرك ) مشاراك( عىل طول زنقة ملوية وشارع بين جميدل، حبمةل تدعو اإ

السلطات  وقف حزهبم، حبضور الصحافة. ومل تتدخلمقاطعة الانتخاابت، معززين بالفتة كبرية هبا م

العمومية سوى بعد وقوع مشادات مع أ نصار حزبني أ خرين، ابلقرب من مقرهيام، حيث قامت 

مبصادرة الالفتة. واس متر منارو احلزب يف نشاطهم بعد ذكل. وجسل اجمللس كذكل تنظمي نفس 

( بضوايح مدينة اجلديدة )سبت سايس ش تنرب بسوق مبدينة وجدة، وسوق 04الهيئة ملسريات يوم 

وأ زمور، رفعت فهيا شعارات داعية لعدم املشاركة يف الانتخاابت. ونظمت ذات الهيئة يف طنجة 

ش تنرب، وعاين اجمللس تدخل السلطات ادلاعني  06يف أ حياء بين ماكدة ومغوغة أ نشطة مماثةل بوم 

كل لساحة حبملهتا انتخابية وانتقلوا بعد ذتقريبا( ملقرات هيئة س ياس ية تقوم  10للمقاطعة )عددمه 

 ؛ال مم مبركز املدينة وأ عطوا ترصحيات للصحافة

ضاء والقنيطرة والبي ةاء حزبه ادلاعني للمقاطعة يف طنجرح ال مني العام للحزب منع مسريات أ عض -

 .خرين ابدلعوة للمقاطعة مبدن أ خرى وامخليسات واحملمدية والسامح لآ ولكممي

غشت وعىل امتداد فرتة امحلةل الانتخابية عىل مجموعة من املقاالت  21انطالقا من وقف اجمللس  -

والندوات الافرتاضية اليت تعرب عن موقف يدعو اىل مقاطعة الانتخاابت. ويتعلق الامر ببعض 

املواقع الالكرتونية التابعة مجلاعة العدل والاحسان اليت نرشت مقاالت وترصحيات لبعض أ عضاهئا 

 .ة نظرها ادلاعية اىل مقاطعة الانتخاابتترشح وهج

ش تنرب، وأ ثنا قيام مجموعات من مساندي املرحشني محللهتم  03الحظ اجمللس، ببوجدور يوم  -

آراء  هبا س يدة ، تصحس ياس ية معارضة ملغربية الصحراءالانتخابية، تدخل س يدة بشعارات ذات أ

لس أ ي ومل يسجل مالحظي اجمل .شعاراهتا تس تفزاز مواطنني ورفعاس مترت يف اب ، )واليتأ خرى

 (؛الفيديو رشيط نرشمت ردة فعل ال من السلطات أ و من اذلين ينظمن امحلةل، و

عالمية"  مقدااإ  -  ؛طرد ثالث من منتسبهيا الخنراطهم يف الاس تحقاقات عىل"ش بكة اإ

ىل مقاطعة الانتخاابت يدعوتنظمي محةل عرب ش باكت التواصل   -  ؛اإ
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طالق محةل -  .عنيفة ضد حصفي ومراسل لقناة يقود محةل لصاحل حزب س يايس مغريب ابلعيون اإ

 مالحظة يوم الاقرتاع  .7

من ئهتا، و عب اس امترة اليت قام مالحظوه بت  964اس تخرج اجمللس معطياته خبصوص يوم الاقرتاع من  -

 املالحظات النوعية اليت توصل هبا؛

ن أ زيد ممن ماكتب التصويت اليت بلغت خالل هذه الاس تحقاقات  %4.8قام اجمللس بتغطية  -

 مكتب تصويت؛ 40000

مكتب متت  2310منع ملالحظيه من ولوج ماكتب التصويت )من أ صل  حاةل 13جسل اجمللس  -

حاالت شاكايت مجلعيات معمتدة منع مالحظوها يف بعض املناطق  21مالحظهتا(. كام جسل يف 

 18حل اشاكالهتا يف أ زيد من ومت  34 واتبع اجمللس هذه احلاالتمن دخول ماكتب التصويت. 

 .مكتب

 افتتاح ماكتب التصويت:

 ؛ف عادية يف مجموع مواقع املالحظةجسل اجمللس أ ن افتتاح ماكتب التصويت مرت يف ظرو -

من احلاالت حضور رئيس مكتب التصويت قبل افتتاح هذا ال خري،  %98.6عاين اجمللس، يف  -

بيامن حرض  .اليت تغيب الرئيس املعني سابقا احلاالت مجيعوقد مت تعويض الرؤساء الغائبني يف 

من  %2.7من احلاالت، بيامن مت تعويض الغائبني يف  %96.9مساعدو الرئيس قبل الافتتاح يف 

من احلاالت، وتوفر  %95.3صباحا يف  8يت عىل الساعة احلاالت. وافتتحت ماكتب التصو 

جناز التقارير يف  من احلاالت، واملداد الغري قابل للمحو بسهوةل يف  %98.3املطبوع اخلاص ابإ

من الاس امترات،  %92.6من احلاالت. ويف  %99.7، واللواحئ الانتخابية يف نظريين يف 98.3%

 ؛19-ة بوسائل الوقاية من كوفيدهز جم  ، عند افتتاهحا،اكنت ماكتب التصويت

 من احلاالت فقط، ترأ ست امرأ ة مكتب التصويت. %7.1الحظ اجمللس أ نه يف  -

 سري معلية الاقرتاع:

من مواقع املالحظة، قيام أ شخاص بتوزيع منشورات تدعو للتصويت  %1.9عاين اجمللس، يف  -

 مهنا اس مترار محل س ياراتعىل رمز معني، ويف العديد من احلاالت، خرق الصمت الانتخايب، 

 ؛ليال 12ليق الفتات انتخابية بعد مللصقات انتخابية، والاس مترار يف تع 
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من احلاالت مل تكن ماكتب التصويت يف الطابق ال ريض، وأ نه يف  %14,1الحظ اجمللس أ نه يف  -

ال يف أ قل من  ا من . كام جسل اجمللس عددمهنا %13هذه احلاالت، فالبناية ال تتوفر عىل مصعد اإ

عاقة )ارتفاع طاوةل املعزل  احلاالت اليت اكنت "التصممي العام" غري مناسب لل شخاص يف وضعية اإ

حاةل اس تعانة انخب  87أ و ضيقه، ضيق مدخل املكتب، وجود عتبات، ...(. وجسل اجمللس يف 

عاقة بناخب من اختياره  ؛يف وضعية اإ

ميكن أ ن ميس برسية الاقرتاع، ويف  مكتب تواجد املعزل جبوار انفذة، ما 18جسل اجمللس يف  -

عالن الاكتب بصوت مسموع لالمس الاكمل والرمق الرتتييب للناخب.  17% من الاس امترات عدم اإ

من الاس امترات مت تسجيل حاالت مل يمت التحقق من هوية الناخب، كام مت تسجيل  %3.3ويف 

دخال أ هجزة  %36حاالت هبا حماوةل النتحال صفة انخب. وجسل اجمللس كذكل يف  6 من احلاالت اإ

ىل ماكتب التصويتمينعها القانون )هاتف نقال، هجاز معلومايت آةل تصوير( اإ  ؛، أ

 7من احلاالت صعوبة دلى الناخبني يف المتيزي بني صندويق الاقرتاع، و %37.4جسل اجمللس يف  -

يقم فهيا رئيس من احلاالت مل  %8.5حاالت قام فهيا انخب بوضع عالمة التصويت خارج املعزل، و

املكتب بوضع عالمات مبداد غري قابل للمحو برسعة عىل يد املصوت، بيامن مل يعاين اجمللس عدم 

ال يف  شارة أ مام امس املصوت يف طرة الحئة الناخبني اإ  ؛من احلاالت %1.5وضع اإ

ال يف  - حالتني مت  ، ويفحاةل 15ومل يعاين اجمللس تصويتا ابلواكةل )ابلنس بة للمغاربة املقميني ابخلارج( اإ

 ؛رفض التصويت ابلواكةل

وجسل اجمللس أ ن ممثيل اللواحئ واملرحشني قد أ بدوا مالحظات او اعرتاضات خبصوص معلية  -

من الاس امترات، مهنا اعرتاضات عىل اس تعامل الهواتف داخل املعزل، وعدم  %8.8التصويت يف 

ىل غري ذكل من املالح ب ظات والاعرتاضات. لكن الغرياالإعالن عن امس الناخب بصوت مرتفع، اإ

عاقة يف  ديدة وداةل.حاالت ع مهنا مالحظات واعرتاضات عىل تقدمي املساعدة ل شخاص يف وضعية اإ

 ؛يف حميطه وأ  كرث من مكتب يف أ   هيماملتنافسني ومساعدبني مت رصد أ حداث عنف  -

الية من طرف م مبالغخبصوص توزيع اىل الس يد وكيل املكل شاكية حزب التقدم والاشرتاكية  قدم -

 مر ح حزب اخر؛

تح حتقيق خبصوص ف ابرتاكب خمالفة داخل مكتب التصويت  تسجيل وفاة خشص بأ اكدير بعد ضبطه -

 ؛احلادثة
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ل هبات نقدية تسجيل توقيف خشصني ابلربنويص )ادلار البيضاء( عىل خلفية اشتباههام يف اس تعام -

 ؛الس امتةل الناخبني

ال بيض  لالعتداء ابلسالح تعرض مراقب بطنجة )السواين(توصل مالحظي اجمللس مبعلومات عن  -

 ؛)صورة(

 ور السوداءلناخبني مفرتضني )الصختوصل مالحظو اجمللس بفيديوهات تزمع توزيع مقابل مادي  -

 ؛ة، ...( ال ميكن التحقق من حصهتاادلار البيضاء، فاس، طرفاي-

ية ، س يدي بنور، عىل خلف عاين اجمللس توقيف أ شخاص مدخل مركز تصويت جبامعة الغنادرة -

تشابك ساكن دوارين بسبب أ حقية لك مهنام يف مكتب التصويت. وعاين اجمللس كذكل تدخل 

 ؛دلوارين يف الولوج ملكتب التصويتالسلطات العمومية ومت االتفاق عىل تناوب بني ا

توقيف أ شخاص عىل خلفية الاعتداء عىل رئيس مكتب جبامعة أ والد سبيطة )ابلقرب من  -

ىل املستشفى وتعويضه بعد ساعة من توقيف املكتب..الو   ؛اليدية(، ومت نقل رئيس املكتب اإ

عني متوصل العديد من املواطنني برسائل امسية عىل عناويهنم اخلاصة ابحلس مية من طرف حزب  -

 ؛تدعومه للتصويت عىل مرحشيه

ويت )دار لتصمعاينة مالحظي اجمللس بعني املرج اتوانت اقتحام خشص حيمل سكينا ملكتب ا -

الش باب الرميةل( والهتجم عىل لك من بداخهل قبل تدخل السلطات ال منية وتوقيفه. ورح املقتحم 

آخر   ؛بتعرض أ خيه املر ح العتداء من طرف أ نصار مر ح أ

 ؛قة التصويت الفريدة داخل املعزلبتصوير وريقومون تسجيل ضبط انخبني  -

ع الهيم ارج لرئيس املكتب، وقد مت ايقافهم والاس امتابخلالت زورة ابمس املغاربة تقدمي واك تسجيل -

 من طرف الرشطة.

VII. أ ولية عامة خالصات 

يدانية ناء عىل خمتلف اشاكل املالحظة اليت قام هبا، امل ب انطالقا من املس تجدات القانونية والتنظميية و 

 :ال وليةوق الانسان يقدم خالصاته واملوضوعاتية والافرتاضية، فاإن اجمللس الوطين حلق

 الحظومن املالحظات اليت اس تقاها ددة وأ  للمساطر احمل طبقامرت الاقرتاع تسجيهل أ ن معلية  -1

 مبؤرشات الشفافية؛اجمللس ال متس بشلك عام 
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 معلت عىل توس يع المتثيلية الس ياس ية للمجمتع 2021تسجيهل بأ ن املس تجدات ا القانونية النتخاابت  -2

ة يف عرب اللواحئ اجلهوية وتوس يع املشاركة الس ياس ي املرأ ة مشاركةوتعزيز عرب القامس الانتخايب 

 ةل الوابئية؛وذكل رمغ احلا ثالثة اس تحقاقاتالانتخاابت ويف معلية التصويت بتحديد يوم واحد 

ضامن سري املؤسسات لظروف اس تثنائية وغري مس بوقة  الانتخاابت يفتمثينه الحرتام دورية وانتظام  -3

 ؛المتثيلية للمجمتع

ع ال زمات مخمتلف الفاعلني اىل التفكري بأ فق استرشايف استبايق يف تطوير س بل التعامل  دعوته -4

 ؛احملمتةل يف املس تقبل

وطيد ومتكني املغاربة تتسجيهل الرتفاع نس بة املشاركة ا ابعتبارها ركزية لفعلية احلقوق واليت تضمن   -5

 من حقوقهم؛

جراءات الاحرتازية منذ انتشار جاحئة كوفيد  -6 تحقاقات من تنظمي الاس   واليت مكنتاس تحضاره لالإ

 ؛، وانشغاهل مبا ميكن أ ن يؤثر عدم احرتام الاحرتازات عىل احلاةل الوابئية ةالثالث

اعامتده ملهنجية جديدة يف مالحظة الانتخاابت، تقوم عىل مالحظة سري مجيع مراحل العمليات   -7

ضافة اىل الفضاء الرمقي مع ادراج مالحظة موضوعاتية فامي خيص برامج الانتخا بية يف الفضاء الواقعي اإ

عاقة.  و   مكنت هذه املقاربة اجلديدة من تسليطقد ال حزاب وحقوق املرأ ة وال شخاص يف وضعية اإ

مي يالضوء عىل متفصالت العالقة بني العمليات الانتخابية وحقوق الانسان وحتديد بعض عنار تق 

 ؛قوق الانسان يف الربامج احلزبيةمس توى حضور ح

 ؛غري مس بوقة س ياق ظروف اس تثنائيةتأ كيده عىل أ مهية احرتام انتظام الاس تحقاقات الانتخابية يف  -8

املتعلقة حبضور النساء يف الاس تحقاقات الثالثة تؤكد اس مترار التفاوت بني تطور  املعطياتان  -9

ة املرأ ة يف احلياة شاركمل الاليات القانونية  عززتاملنظومة القانونية والعقليات يف اجملمتع. فبيامن 

الس ياس ية )من خالل ختصيص اللواحئ اجلهوية للنساء عىل مس توى الانتخاابت الترشيعية وخلق 

ن ل المتكني  عىل القانون أ ثرواحئ للنساء ومقاعد ملحقة يف امجلاعات اخلاضعة لالقرتاع الفردي(، فاإ

ذكل  الاعتباري يف اجملمتع يبدو حمدودا وبطيئا، كام يؤرش عىل هاالس يايس للمرأ ة عرب حتسني وضع 

ن انشغاهل  ع. كام يعربحئ اجلهوية اخملصصة حرصاي للنساءضعف الرتش يحات النسائية خارج اللوا

 امللصقات عىل "ون وجوهمرحشات بد"ساء جحب صور ن احلدث غري املس بوق املمتثل يف و  العميق

 ؛الانتخابية
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مقارنة  2021عدد الرتش يحات املقدمة برمس الاس تحقاقات الثالثة لس نة  مالحظته لتطور -10

يفوق مبا م وكذكل النس بة املرتفعة لرت ح املنتخبني املنهتية واليهتوترش يحات الش باب، بسابقاهتا، 

ون انهتت مرحشمه  من ادلوائر % 40 كام أ ن أ زيد من ،جلس النوابمب ادلوائر اخلاصة من 66%

 واليهتم؛

خنفاض يف ونسجل ا، وخالل يوم الاقرتاع جشبه ل شاكل عنف عديدة خالل فرتة امحلةل الانتخابية -11

حصاهئا والتحقي . ابملقارنة مع الاس تحقاقات السابقةعددها  ق فهيا ويف انتظار تدقيق هذه احلاالت واإ

وترتيب اجلزاءات القانونية الرضورية من طرف السلطات اخملتصة، فان اجمللس يدين لك املامرسات 

 ؛عىل تدبريها ودمع قدرات القامئنيالعنيفة جبميع أ شاكلها ويشدد عىل أ مهية تأ طري ال حزاب محلالهتا 

مطالبته بتوس يع ممارسة حرية التعبري اليت مزيت الانتخاابت سواء يف الفضاء العمويم الواقعي أ و  -12

الافرتايض، مبا يف ذكل دعاة مقاطعة الانتخاابت، ويدعو اىل توس يع الفضاء للك التعابري ومراجعة 

 ؛الفصول القانونية اليت حتد من ممارس هتا

طار متابعته ل  -13  بعض أ شاكل املالحظة املواطنة لالنتخاابت، لربوز مجموعة من املبادراتتمثينه يف اإ

تلف املواطنة اليت معلت عىل خلق منصات للتفاعل بني املواطنني حول الربامج الانتخابية خمل 

 ؛ال حزاب والهيئات الس ياس ية

نتخابية، الا   اس تغرابه لالهتامات املتبادةل ابس تعامل املال، خاصة بني أ ربعة أ حزاب خالل امحلةل  -14

آليات الانتصاف اليت يتيحها القانون عامل أ  ؛خاابتلتعزيز مؤرشات نزاهة الانت ويؤكد عىل أ مهية اإ

ن اجمللس ،جراءات فقطاكإ العداةل اجملالية  الإشاكليةتسجيهل لربامج عدد من ال حزاب  -15 يشدد عىل  فاإ

لفرص فعلية احلقوق وضامن تاكئف اأ مهية مراعاة دور الوحدات اجملالية يف انتاج الرثوة   وتعزيز 

 ؛واملساواة بني امجليع

 


