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االنتخــــابات اجلمــــــــاعية و اجلهــــوية لـ 4 �شــــتنــــرب 2015

مقدمة 

طبقا لل�ضالحيات املخ�لة له مبقت�ضى الظهري رقم 1.11.19 امل�ؤرخ يف فاحت 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 امل�ضتقلة 
املجل�س  يقدم  والدوليني(،  ال�طنيني  املالحظني  اخلا�ضة لعتماد  للجنة  )واملحدث  لالنتخابات  واملحايدة 
ال�طني حلق�ق الإن�ضان فيما يلي خال�ضاته الأولية ح�ل جمريات امل�ضل�ضل النتخابي برمته و�ضيليها تقريره 

النهائي الذي �ضيتم ن�رشه بعد انتخاب جمل�س امل�ضت�ضارين املرتقب ي�م 2 اأكت�بر 2015 1.

بالنتخابات  اخلا�ضة  النتخابية  احلملة  مبالحظة  الإن�ضان  حلق�ق  ال�طني  املجل�س  قام  ال�ضفتني  وبهاتني 
اجلماعية واجله�ية من 22 غ�ضت اإىل 3 �ضتنرب 2015 ثم مبالحظة اقرتاع 4 �ضتنرب. ولهذه الغاية  قام املجل�س 
الفرق  ال�طني. وقد عملت  474 مالحظة ومالحظ  على جمم�ع الرتاب  بتعبئة  ال�طني حلق�ق الإن�ضان 
التي متت تعبئتها على اإعداد 7500 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 واملندوبية ال�زارية املكلفة بحق�ق الإن�ضان والهيئة ال�طنية للنزاهة وال�قاية من الر�ض�ة 
وحماربتها وخم�س جمعيات، �ضت اجتماعات وقامت باعتماد، اإ�ضافة اإىل املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، 
34 جمعية مغربية )3425  مالحظ )ة(( و�ضت منظمات دولية )76 مالحظ )ة((. كما عمل املجل�س على 
وامل�ؤ�ض�ضات  البيحك�مية  واملنظمات  اخلارجية  الديبل�ما�ضية  الهيئات  عن  ممثلني  دوليا  مالحظا   49 دع�ة 
 4024 تعبئة  الإن�ضان )البحرين، الأردن، قطر، فل�ضطني، ت�ن�س(. ويف املجمل فقد متت  ال�طنية حلق�ق 

مالحظ )ة(.

اأ�ضل  من  ت�ض�يت  مكتب   22000 من  اأكرث  مالحظة  من  املعتمدة  للهيئات  امل�ضرتك  املجه�د  ن  مَكّ وقد 
العتبة  الت�ض�يت، وه� ما يتجاوز بكثري  %2 من جمم�ع مكاتب   56 يناهز  اأي ما  39320 يف املجم�ع، 

التي حددتها املعايري الدولية للمالحظة النتخابية وهي 3 باملائة. 

كما نظم املجل�س �ضت )6( دورات تك�ينية، خ�لت ا�ضتفادة 1200 مالحظ من التك�ين املبا�رش  وتك�ين 
املعنيني  الفاعلني اجلمع�يني  لفائدة  اجلهات  م�ضت�ى  تك�ينية على  بتاأطري ور�ضات  بدورهم  قام�ا  مك�نني 

بعملية املالحظة. 

بناء  منهم   18 ومالحظ:  مالحظة   27 اعتمادات  �ضحب  على  العتماد  جلنة  اأقدمت  اأخرى،  جهة  ومن 
خالل  التزامهم  لعدم  و9  واجله�ية  اجلماعية  النتخابات  بر�ضم  برت�ضيحاتهم  التقدم  اأجل  من  طلبهم  على 
تربز  للغاية  ال�ضعيفة  الن�ضبة  ال�اجب. وهذه  باحلياد  ال�ضلة  ذات  القان�نية  باملقت�ضيات  مبهامهم  ال�ضطالع 
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روح اللتزام املدين  الذين برهن عليه خمتلف املالحظات واملالحظني املعبئني من طرف املجل�س ومن طرف 
اجلمعيات والهيئات الأخرى املعتمدة.   

مالحظات وخال�صات �أولية 

يف �ضاعة ن�رش هذا التقرير )6 �ضتنرب 2015(، قامت فرق املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، بتحليل اأويل لـ: 
 2272 ا�ضتمارة متعلقة باحلملة النتخابية لالنتخابات اجلماعية ؛ 

 2080 ا�ضتمارة متعلقة باحلملة النتخابية لالنتخابات اجله�ية ؛
 1405 ا�ضتمارة متعلقة بالقرتاع. 

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

�ضتنرب   4 ي�م  املنظمة  واجلهات  اجلماعات  جمال�س  انتخابات  اأن  الإن�ضان  حلق�ق  ال�طني  املجل�س  1.يعترب 
متت  التي  اخلروقات  واأن  وال�ضفافية،  والنزاهة  للحرية  الأ�ضا�ضية  ال�ضمانات  منح  ج�  يف  جرت   2015

مالحظتها لي�ضت مت�اترة من الناحية الإح�ضائية ول مت�س ج�هريا ب�ضالمة ونزاهة القرتاع.
املقت�ضيات  اإعمال  �ضياق  يف  هامة  حمطة  ميثل  اأعاله،  اإليها  امل�ضار  الظروف  يف  القرتاع  مرور  اأن  كما 
الد�ضت�رية املتعلقة باجلماعات الرتابية واعتماد ق�انني تنظيمية جديدة متعلقة باجلهات والعمالت والأقاليم  
واجلماعات والتي تكر�س املبادئ الد�ضت�رية للتدبري احلر والتعاون والت�ضامن وم�ضاركة ال�ضكان املعنيني يف 

تدبري �ض�ؤونهم.

2. ويعترب املجل�س اأن ن�ضبة امل�ضاركة يف اقرتاع ي�م 4 �ضتنرب 2015 )53.67 يف املائة( ت�ؤكد اهتماما فعليا 
للم�اطنات وامل�اطنني بتدبري ال�ض�ؤون العامة على امل�ضت�ى الرتابي. ويتعني قراءة هذه الن�ضبة باعتبار ت��ضع 
الناخبة ال�طنية3 وطبيعة الرهانات الدميقراطية ذات ال�ضلة باجلماعات الرتابية. كما لحظ املجل�س  الهياأة 
التفاوتات يف ن�ضب امل�ضاركة بني خمتلف اجلهات واجلماعات. اإن هذه املعطيات  ت�ضائل الفاعلني ال�ضيا�ضيني، 
واملجتمع املدين وال�ضلطات العم�مية والذين يتعني عليهم، من منظ�ر املجل�س اأن يعمق�ا التفكري وي�ضاعف�ا 

املبادرات بغر�س النه��س مب�ضاركة امل�اطنات وامل�اطنني يف النتخابات طبقا للف�ضل 11 من الد�ضت�ر. 

34.15 املغري واملتمم للقان�ن التنظيمي  ويثمن املجل�س التعديالت املدرجة مبقت�ضى القان�ن التنظيمي   .3
59.11 فيما يتعلق  بتق�ية اآليات التمييز الإيجابي الهادفة لدعم التمثيلية الن�ضائية مبجال�س اجلماعات الرتابية. 
وقد ل�حظ الأثر الإيجابي الأول لهذه التدابري على م�ضت�ى ول�ج الن�ضاء اإىل الرت�ضيحات. ويدع� املجل�س 

جمم�ع الأحزاب ال�ضيا�ضية اإىل ت�ضجيع تر�ضيحات الن�ضاء املنتخبات لرئا�ضة جمال�س اجلماعات الرتابية.
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4. و�ضمن نف�س املنطق يعترب املجل�س اأي�ضا اأن املقت�ضيات الت�رشيعية4 والتنظيمية اجلديدة5 ذات ال�ضلة بتعليق 
حرية  على  يرتكز  النتخابية  الإعالنات  لتعليق  ليربايل  نظام  اإىل  النتقال  على  ت�ؤ�رش  النتخابية  الإعالنات 
الإعالن وحتديد املناطق املمن�عة واخلا�ضعة لالإعالن النتخابي املرخ�س. ويندرج هذا الختيار من منظ�ر 

املجل�س يف اإطار اإعمال الف�ضلني 11 و28 من الد�ضت�ر.

املنظمة  والتنظيمية  الت�رشيعية  الن�ض��س  اإنتاج  بت�قيت  متعلقة  بني�ية  م�ضكلة  ي�ضجل  املجل�س  اأن  غري   .5
لالنتخابات. وعلى �ضبيل املثال فلم يتم ن�رش القان�ن التنظيمي 34.15 املغري واملتمم للقان�ن التنظيمي 59.11 
ب�ضاأن انتخاب جمال�س اجلماعات الرتابية باجلريدة الر�ضمية اإل 41 ي�ما قبل ي�م القرتاع6. كما اأن املر�ض�م 
الذي يحدد عدد امل�ضت�ضارين ال�اجب انتخابهم على م�ضت�ى كل جماعة خا�ضعة لنظام املقاطعات وكذا 
37 ي�ما  اإل  الر�ضمية  يتم ن�رشهما باجلريدة  لتعليق الإعالنات النتخابية مل  للتنظيم اجلديد  املر�ض�م املحدد 
قبل ي�م القرتاع7. واإذ يحي املجل�س كل املجه�دات املبذولة من اأجل حت�ضني الإطار الت�رشيعي والتنظيمي 
لالنتخابات اجلماعية واجله�ية، يذكر باأن اأحد م�ضتلزمات ا�ضتقرار القان�ن النتخابي تتمثل يف اأن العنا�رش 
الأ�ضا�ضية للقان�ن النتخابي وخا�ضة النظام النتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر "ل يجب اإدخال تعديالت 

ب�ضاأنها �ضنة على الأقل قبل القرتاع"8.

6. ويحيي املجل�س املجه�دات التقنية والتنظيمية املبذولة من قبل وزارة الداخلية بغر�س نزع الطابع املادي 
عن طلبات الت�ضجيل يف الل�ائح النتخابية. ويقيم املجل�س هذه املجه�دات اإيجابيا بحكم الطلب الق�ي 
على الت�ضجيل الإلكرتوين والذي �ضكل 70 يف املائة من جمم�ع الطلبات املقدمة يف اإطار العملية ال�ضتثنائية 
2015 والتي  19 غ�ضت  اإىل  ي�لي�ز   8 النتخابية والتي دامت من  الل�ائح  الت�ضجيل يف  باب  فتح  لإعادة 

ن�رشت نتائجها النهائية ي�م 25 غ�ضت 2015.

7. وي�د املجل�س اإثارة ثالثة حتديات متعلقة باإعداد الهياأة الناخبة ال�طنية ويتعلق الأمر بداية بربجمة العملية 
2015 وه� م�عد  25 غ�ضت  انق�ضائها مع  اأجل  الل�ائح النتخابية والتي تزامن  للت�ضجيل يف  ال�ضتثنائية 
ي�ضادف الي�م الثالث للحملة النتخابية مما ف�ت الفر�ضة على امل�ضجلني اجلدد يف الل�ائح تقدمي تر�ضيحاتهم 
لالنتخابات اجلماعية واجله�ية. اأما التحدي الثاين فيتعلق ب�رشورة الرفع من عدد الن�ضاء امل�ضجالت بالل�ائح 
التحديات  ثالث  الدميغرايف9. ويرتبط  ال�اقع  الل�ائح  اأن تعك�س تركيب هذه  بغية  العامة وذلك  النتخابية 
مبدى مقروئية ورقة الت�ض�يت وت�ضهيل عملية القرتاع ب�ضكل عام بالنظر اإىل حجم الناخبني بدون م�ضت�ى 

تعليمي والذين ت�ضل ن�ضبتهم اإىل حدود 45 يف املائة10. 

ال�ضادر  ال�ضحفي  البالغ  يف  واملعلنة  الداخلية  وزارة  قبل  من  املتخذة  التدابري  املجل�س  ا�ضتح�ضن  كما   .8
التمييز  اإزاء املرت�ضحني وعدم  التام  الرتابية بغر�س تفعيل احلياد  بالإدارة  352 ع�ن  اإزاء  21 غ�ضت  بتاريخ 
بينهم كالتزام من�ض��س عليه يف الف�ضل 11 من الد�ضت�ر. وقد �ضجل املجل�س على اأن حالت ت�ضخري و�ضائل 
اأو اأدوات الإدارة اأو  الهيئات العم�مية الأخرى ل تتجاوز  1.2 يف املائة  من جمم�ع احلالت املر�ض�دة 
% بر�ضم النتخابات اجله�ية. وتدخل ال��ضائل امل�ضتعملة عم�ما �ضمن  بر�ضم النتخابات اجلماعية  و1 
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خانة احلالت املر�ض�دة يف ال�ضتحقاقات ال�ضابقة )خا�ضة ا�ضتعمال ال�ضيارات واآليات الأ�ضغال العم�مية 
اململ�كة من قبل اجلماعات الرتابية(.  

9. وتندرج هذه التدابري، يف منطق تكاملي مع الإطار القان�ين اجلديد ب�ضاأن تنظيم ومهام القيمني الدينيني 
وحتديد و�ضعياتهم11 وكذا مقت�ضيات املادة 39 من القان�ن التنظيمي 59.11 والتي متنع القيام باحلمالت 
هذه  ل�ضتعمال  امللح�ظ  الرتاجع  تف�رش  اجلديدة  القان�نية  املقت�ضيات  هذه  اإن  العبادة.  باأماكن  النتخابية 

الأماكن لأغرا�س احلملة النتخابية.

املادة  مقت�ضيات  لإلغاء  تبعا  الناخبني  لتح�ضي�س  الإدارة  بها  قامت  التي  الأعمال  املجل�س  �ضجل  كما   .10
الت�ض�يت. كما ي�ضيد املجل�س بج�دة  الناخبني مبكاتب  باإ�ضعار  املتعلقة   59.11 التنظيمي  القان�ن  14 من 
الن�ضية واخلط  الر�ضائل  listeselectorales.ma، خدمة  احل�امل الإلكرتونية املعدة )امل�قع اللكرتوين 
الهاتفي املجاين 2727 وتطبيق الهاتف النقال MonBV...( وكذا نظام امل�ضاعدة يف عني املكان للتعرف 
على مكاتب الت�ض�يت، غري اأن املجل�س لحظ �ضع�بات اعرت�ضت بع�س الناخبني امل�ضجلني حديثا بالل�ائح 
لتحديد مكاتب الت�ض�يت املخ�ض�ضة لهم. هذا وقد ارتبطت �ضع�بات اأخرى باآثار برجمة العملية ال�ضثتنائية 
للت�ضجيل يف الل�ائح النتخابية والتي تزامنت نهايتها مع 25 غ�ضت 2015 وقد متكن مالحظ� املجل�س من 
لقاء عدد من الأ�ضخا�س مل يتمكن�ا من ال�ضتعالم عن �ضبب رف�س طلبات ت�ضجيلهم بالل�ائح النتخابية، 
وذلك على الرغم من املجه�د املبذول من قبل الإدارة وتعدد ال��ضائل امل��ض�عة رهن اإ�ضارة طالبي الت�ضجيل 
ملعرفة ماآل طلباتهم. ويف نف�س ال�ضياق، ورغم الأن�ضطة التح�ضي�ضية، اأكد العديد من الناخبني الذين مت اللقاء 

بهم عدم علمهم با�ضتعمال بطاقة التعريف ال�طنية ك�ثيقة ر�ضمية فريدة ووحيدة للت�ض�يت.  

ال�طنية  للبطاقة  الت�رشيعية املحددة  للمقت�ضيات  ال�ضارم  للتفعيل  الإيجابي  تقييمه  املجل�س  ي�ضجل  واإذ   .11
متابعة  اإىل  املعنية  ال�ضلطات  يدع�  املجل�س  فاإن  للت�ض�يت،  بها  م�ضم�ح  وحيدة  ر�ضمية  ك�ثيقة  للتعريف 

جمه�داتها من اأجل تعميم البطاقة ال�طنية للتعريف.

12. وقد ر�ضد املجل�س ما اأبانت عنه خمتلف ال�ضلطات املعنية من تفاعل يف ما يت�ضل بتدبري ال�ضكايات التي 
ت��ضلت بها مبنا�ضبة النتخابات اجلماعية واجله�ية، فعلى �ضبيل املثال، مكن حتليل اإح�ضائيات ال�ضكايات 
املت��ضل بها ب�ضاأن احلملة اخلا�ضة بهذين ال�ضتحقاقني النتخابيني من ال�ق�ف على اأن معدل املعاجلة الي�مية 

لتلك ال�ضكاوي والبث فيها قد بلغ ن�ضبة 78.73 يف املائة.

13. وي�د املجل�س اإثارة النتباه اإىل بع�س العنا�رش ال�قائعية التي يعتربها دالة بخ�ض��س التناف�س النتخابي 
ويتعلق الأمر بـ:
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 الأثر البيداغ�جي خلطاب جاللة امللك بتاريخ 20 غ�ضت، الذي و�ضح على اخل�ض��س طبيعة النتداب 
النتخابي والرتابي، واأبرز مفه�م م�ض�ؤولية الناخبني وامل�ض�ؤولية امل�اطنة للناخبات والناخبني؛  

 التجديد الكبري لعر�س الرت�ضيحات، حيث اأن املر�ضحني واملر�ضحات اجلدد ميثل�ن ن�ضبة 78.8 يف املائة من 
جمم�ع الرت�ضيحات لالنتخابات اجلماعية12  و64.3 يف املائة من جمم�ع الرت�ضيحات لالنتخابات اجله�ية. 
و يف انتظار حتليل معمق لهذه الرت�ضيحات، فاإن هذا املعطى الإح�ضائي، ميثل من وجهة نظر املجل�س، م�ؤ�رشا  

دال على الإقبال الق�ي للم�اطنني على الرت�ضح لل�ليات النتخابية على امل�ضت�ى الرتابي؛
 الأثر املهيكل لآليات التمييز اليجابي على  ول�ج الن�ضاء اإىل الرت�ضيحات. لقد �ضكلت الن�ضاء فعليا ن�ضبة 
بالن�ضبة لالنتخابات  املائة  اجلماعية13 و38.64 يف  لالنتخابات  الرت�ضيحات  جمم�ع  من  املائة  يف   21.94

اجله�ية؛ 
و�ضت�ضل فر�ضية الأثر املهيكل م�ؤقتة وحتتاج اإىل تدقيق على �ض�ء الدرا�ضة الن�عية لالإ�ضرتاتيجيات احلزبية يف 

يف التقرير النهائي للمجل�س؛
 ت�ضبيب عر�س الرت�ضيحات: حيث اأن  ال�ضباب اأقل من 35 �ضنة مثل�ا 29.41 يف املائة من ن�ضبة الرت�ضيحات 

لالنتخابات اجلماعية و26.89 يف املائة بالن�ضبة لالنتخابات اجله�ية؛
املرتبطة  الأن�ضطة  خمتلف  يف  وال�ضيا�ضية  الجتماعية  الديناميات  اإىل  املنتمني  ال�ضباب  الفاعلني  م�ضاركة   

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

اإن العن�رشين الأخريين يربزان �رشورة التفكري يف اآليات النه��س  بامل�ضاركة امل�اطنة لل�ضباب.

م�اطن  متلك  ب�ادر  على  ت�ؤ�رش  خا�ضة  طبيعة  ذات  املبادرات  من  اأمناط  ثالثة  اإىل  اأي�ضا  الإ�ضارة  جتدر   .14
للرهانات النتخابية من منظ�ر مقاربة قائمة على حق�ق الإن�ضان، ويتعلق الأمر اأ�ضا�ضا بـ:

 مبادرات عدة جمعيات عاملة يف جمال التنمية الدميقراطية بغية النه��س بامل�ضاركة امل�اطنة يف النتخابات 
للمر�ضحني  النتخابية  الربامج  يف  عنها  املعرب  اللتزامات  ح�ل  التعاقد  وت�ضجيع  الت�ض�يت،  ذلك  يف  مبا 

واملر�ضحات خالل احلملة النتخابية؛
 مبادرات اجلمعيات العاملة يف جمال حماية وتعزيز حق�ق الأ�ضخا�س امل��ض�عني يف امل�ؤ�ض�ضات ال�ضجنية 
بهدف اأخذ حق�ق هذه الفئة بعني العتبار يف برامج املر�ضحني ويف اأجندة ال�ضيا�ضات العم�مية امل�ضتقبلية 

للجماعات الرتابية؛
 املرافعة الق�ية للجمعيات العاملة يف جمال الدفاع عن حق�ق  الأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة من اأجل اأخذ 

م�ضاألة ال�ل�جية العامة يف �ضياق ممار�ضة حق�قهم النتخابية بعني العتبار.

15. اأما فيما يتعلق بالت�ا�ضل النتخابي، فقد لحظ املجل�س ال�ضتعمال ال�ا�ضع لتقنيات الت�ضال احلديثة مبا 
فيها �ضبكات الت�ا�ضل الجتماعي. وي�ضكل هذا املعطى منعطفا دال يف الت�ا�ضل النتخابي باملغرب. ويعترب 
املجل�س اأن هذه الأ�ضكال اجلديدة من الت�ا�ضل النتخابي ت�ضتحق تفكريا قان�نيا واأخالقيا ب�ضاأن ا�ضتعمالها.  



6

االنتخــــابات اجلمــــــــاعية و اجلهــــوية لـ 4 �شــــتنــــرب 2015

ومبا  اجلماعية  لالنتخابات  فبالن�ضبة  اجل�ضدي.  للعنف  عاما  تراجعا  للمجل�س،  الأولية  املالحظة  تربز   .16
جمم�عه 194 حالة عنف مر�ض�دة من قبل املالحظني مل ت�ضكل حالت العنف اجل�ضدي �ض�ى ن�ضبة 30 يف 
املائة يف ال�قت الذي مل تبلغ فيه ن�ضبة هذا العنف �ض�ى 29.5 يف املائة بالن�ضبة لالنتخابات اجله�ية. باملقابل 
فاإن الإح�ضائيات التي �ضلفت الإ�ضارة اإليها تربز تنامي مقلق للعنف اللفظي بكل اأ�ضكاله )ال�ضب والقذف، 
اأو املعتقدات(. ويربز التحليل الأويل لهذه  اأو اجله�ي  التمييز ب�ضبب اجلن�س والل�ن، النتماء الجتماعي 
احلالت ت�رط خمتلف املعنيني باحلملة النتخابية مع ت�ضدر " م�ضاعدي احلمالت النتخابية" لهذه الفئة من 
املعنيني. و�ضمن نف�س ال�ضياق، �ضجل املجل�س بقلق انخراط بع�س قادة الأحزاب ال�ضيا�ضية يف الت�ضعيد املقلق 

للعنف اللفظي، وخا�ضة خالل التجمعات واملهرجانات اخلطابية خالل احلملة النتخابية.  

17. لحظ املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، تكيفا متدرجا للفاعلني مع الإطار التنظيمي اجلديد اخلا�س 
بتعليق الإعالنات النتخابية. ذلك اأن التعليق بالأماكن املمن�عة مب�جب املر�ض�م رقم 2.15.578 امل�ؤرخ 
ب 24 ي�لي�ز 2015 وكذا احلالت غري املطابقة للمقت�ضيات التنظيمية بخ�ض��س حجم املل�ضقات تبقى 

حمدودة اإح�ضائيا. 

املر�ض�دة.  النتخابية  الإعالنات  املائة من  62 يف  الأمازيغية يف  اللغة  ا�ضتعمال  اأي�ضا  املجل�س  18. لحظ 
ممار�ضة  من  �ضكال  النتخابي  الت�ا�ضل  )ب��ضف  النتخابي  الت�ا�ضل  يف  الأمازيغية  اللغة  ا�ضتعمال  ويعترب  
احلق�ق ال�ضيا�ضية(، معطى، ينبغي من وجهة نظر املجل�س اأخذه بعني العتبار مبنا�ضبة اإعداد القان�ن التنظيمي 

املحدد مل�ضار اإعمال الطابع الر�ضمي للغة الأمازيغية طبقا ملقت�ضيات الف�ضل اخلام�س من الد�ضت�ر.

19. لحظ املجل�س اأي�ضا بع�س احلالت املحدودة ملنع اأن�ضطة فاعلني دع�ا اإىل عدم امل�ضاركة يف النتخابات 
وجتدر الإ�ضارة يف هذا ال�ضدد اإىل اأن املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان �ضبق له اأن اأو�ضى بتطبيق مقت�ضيات 
مدونة احلريات العامة بخ�ض��س الأن�ضطة الداعية اإىل عدم امل�ضاركة يف النتخابات. وقد �ضبق للمجل�س، 
يف هذا ال�ضاأن، اأن بعث مبرا�ضلة اإىل ال�ضلطات املخت�ضة يلتم�س منها العمل وفق ذلك. وعلى �ض�ء الأج�بة 
والإفادات التي تلقاها املجل�س من طرف وزارة العدل واحلريات ووزارة الداخلية واملديرية العامة لالأمن 
ال�طني، ميكن ا�ضتخال�س اأن م�قف املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان متقا�ضم مع ال�ضلطات املكلفة باإدارة 

النتخابات. 

قبل  بارزا وقد متت معاينته ب�ضكل متكرر من  الأطفال يف احلملة النتخابية حدثا  ا�ضتغالل  20. وي�ضكل 
مالحظي ومالحظات املجل�س، وتبعا لتحليل اجلزء املتعلق بال�ضتبيان ذي ال�ضلة بطرق ا�ضتعمال الأطفال يف 
احلملة النتخابية، تبني اأن ه�ؤلء الأطفال يحتل�ن مكانة خا�ضة يف "تق�ضيم عمل" احلملة النتخابية مبا فيه 
ت�زيع املن�ض�رات وامل�ضاعدة يف تثبيت املل�ضقات وامل�ضاركة يف اللجان التنظيمية للمهرجانات وامل�ضريات 
النتخابية. وقد وقف املالحظ�ن واملالحظات اأي�ضا على ت�رط الأطفال يف متزيق املل�ضقات وبع�ضهم يف 
اأ�ضكال  حالت العنف اللفظي. ويذكر املجل�س يف هذا ال�ضدد بت��ضياته ال�ضابقة ذات ال�ضلة بحظر كافة 
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ا�ضتعمال الأطفال يف احلمالت النتخابية. واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات.
21. لحظ املجل�س باأن عملية القرتاع قد مرت عم�ما يف ظروف عادية، با�ضتثناء بع�س احلالت املعزولة 
امل�ض��ضة على عمليات الت�ض�يت. غري اأنه يلزم اأي�ضا ت�ضجيل ر�ضد بع�س حالت ال�ضع�بات املرتبطة مبقروئية 
اأوراق الت�ض�يت متت معاينتها يف 21 يف املائة من مكاتب الت�ض�يت التي متت عملية املالحظة بها وتتعلق 
هذه ال�ضع�بات اأ�ضا�ضا ب�ضع�بة التمييز بني الل�ائح املحلية واجله�ية والتاأ�ضري على اخلانات ذات ال�ضلة. كما 
اأن هذه ال�ضع�بات يتعني اأن ينظر اإليها على �ض�ء املعطى املتمثل يف اأن الناخبني غري املت�فرين على م�ضت�ى 

تعليمي ي�ضكل�ن 45 يف املائة من جمم�ع الهياأة الناخبة ال�طنية.  

حلق�ق  ال�ضت�ضاري  للمجل�س  �ضبق  بني�ية  م�ضاألة  اإعاقة  و�ضعية  يف  الأ�ضخا�س  ول�ج  ق�ضية  �ضكلت   .22
الإن�ضان وللمجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان الإ�ضارة اإليها يف تقاريره املتعاقبة ملالحظة النتخابات. ويتيح 
التحليل الأويل ل�ضتمارات القرتاع ال�ق�ف على اأن 53 يف املائة من مكاتب الت�ض�يت غري جمهزة مبمرات 
تي�رش ول�ج الأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة ، كما اأنه متت مالحظة وج�د العديد من املكاتب يف الطابق الأول. 
اإيالوؤها  الإ�ضكالية يجب  اأن هذه  يعترب  فاإنه  ال�ضابقة،  ت��ضياته  الإن�ضان  ال�طني حلق�ق  املجل�س  ي�ؤكد  واإذ 
الأول�ية منذ الآن من اأجل اإيجاد حل�ل لها من طرف ال�ضلطات العم�مية يف اأفق ال�ضتحقاقات النتخابية 

املقبلة.  

تاأكيد  اإىل  باخلارج  املقيمني  للمغاربة  بالن�ضبة  بال�كالة  بالت�ض�يت  املتعلقة  الأولية  الإح�ضائيات  ت�ضري   .23
الجتاه ال�ضابق املر�ض�د مبنا�ضبة ال�ضتحقاقات الت�رشيعية الأخرية. وقد متت مالحظة اللج�ء اإىل هذه ال��ضيلة 

لالقرتاع 17 مرة فقط وذلك تبعا لتحليل اأويل ل 1405 ا�ضتمارة خا�ضة بالقرتاع.

لالنتخابات،  واملحايدة  امل�ضتقلة  املالحظة  ب�ضاأن  امللح�ظة  التط�رات  على  التن�ضي�س  املجل�س  وي�د   .24
 13 بينهم  )من   735 من  مر  قد  اجلماعية  النتخابات  باأن عدد مالحظي  ال�ضدد  التذكري يف هذا  ويكفي 
، كما مرت   2015 �ضنة  دوليا( يف  125 مالحظا  بينهم  )من   4024 اإىل   2009 �ضنة  دوليا( يف  مالحظا 
2015. وعلى مدار ال�ضتحقاقات النتخابية املتعاقبة،  35 �ضنة  اإىل   2009 11 �ضنة  الهيئات املعتمدة من 
ا�ضتطاع جمم�ع املالحظني ال�طنيني حت�ضيل جتربة مهمة ومتن�عة. وهذا ما مكن من بروز خربة وطنية يف 
هذا املجال. اإن نف�س التط�ر الإيجابي ميز املقاربات واملناهج والأدوات املعتمدة يف املالحظة. وقد بات 
الي�م مبقدور املالحظات واملالحظني القيام باملالحظة العامة وامل��ض�عاتية )ُبْعد الن�ع،حق�ق الأ�ضخا�س 
يف و�ضعية اإعاقة، احلق�ق ال�ضيا�ضية لل�ضباب...( بالإ�ضافة اإىل مهام املالحظة ذات البعد ال�طني اأو الرتابي. 
على  قدرتها  ويف  امل�ضتمر  جتددها  يف  ال�طنيني  واملالحظني  املالحظات  جمم�ع  ق�ة  نقط  اإحدى  وتكمن 
النفتاح على اإ�ضكاليات جديدة من قبيل مالحظة مت�يل احلمالت النتخابية. ويرى املجل�س اأنه اآن الأوان 
لالعرتاف بهذه اخلربة ال�طنية بخ�ض��س مالحظة النتخابات وتخ�يلها املكانة الالئقة بها واإ�ضاعتها لدى 

البلدان التي تعي�س حالت انتقال اأو تثبيت دميقراطي.



8

االنتخــــابات اجلمــــــــاعية و اجلهــــوية لـ 4 �شــــتنــــرب 2015

تو�صيات: 

يعترب املجل�س ال�طني حلق�ق الإن�ضان، اأن النتخابات اجلماعية واجله�ية متثل حمطة دالة يف م�ضار التثبيت 
الدميقراطي واإعمال املبادئ الد�ضت�رية املتلعقة بالتنظيم الرتابي والدميقراطية الت�ضاركية، ولذا فاإن املجل�س: 

 
1 - يذكر بت��ضيات املجل�س ال�ضت�ضاري حلق�ق الإن�ضان املقدمة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة النتخابات 
2009 ؛ بت��ضيات املجل�س ال�طني املقدمة يف تقرير  2007 والنتخابات اجلماعية ل�ضنة  الت�رشيعية ل�ضنة 
مالحظة ال�ضتفتاء على د�ضت�ر فاحت ي�لي�ز 2011 والنتخابات الت�رشيعية املنظمة بتاريخ 25 ن�نرب 2011؛ 
ومذكرة املجل�س املعن�نة بـ" 45 ت��ضية من اأجل انتخابات اأكرث اإدماجا واأكرث قربا من امل�اطنني"؛ راهنية كل 
ت��ضياته ذات ال�ضلة ال�ثيقة ببع�س ج�انب الت�رشيع والتنظيم النتخابيني والتي مل تكن م��ض�ع  مراجعة 
وخا�ضة تلك املتعلقة بال�ل�جية العامة لالأ�ضخا�س يف و�ضعية اإعاقة وت��ضيع الهياأة الناخبة ال�طنية واإ�ضالح 
الإطار القان�ين للمالحظة امل�ضتقلة واملحايدة لالنتخابات وكذا بالن�ضبة لتدابري النه��س بالتمثيلية ال�ضيا�ضية 

للن�ضاء وال�ضباب.

2 - ي��ضي ب�ضكل خا�س مبا يلي: 

الربملان واحلكومة: 
 ال�ضتجابة ل�رشورة ا�ضتقرار القان�ن النتخابي وذلك بامل�ضادقة على الق�انني املتعلقة بالعنا�رش الأ�ضا�ضية 
للقان�ن النتخابي، خا�ضة النظام النتخابي بحد ذاته وتقطيع الدوائر النتخابية، 6 اأ�ضهر على الأقل قبل 

ال�ضتحقاق النتخابي املعني؛ 
 اإدراج �ضمن مقت�ضيات املادة 129 من القان�ن التنظيمي 59.11 املتعلق بانتخاب اأع�ضاء جمال�س اجلماعات 
الرتابية، مقت�ضى ين�س على اأن فارق التمثيلية، باجلماعات اخلا�ضعة لنظام القرتاع الأحادي، )عدد ال�ضكان 
بالن�ضبة للمنتخب(، يجب اأن ل يتجاوز بني الدوائر 15 يف املائة، اإل يف حالة اجلماعات املت�اجدة باملناطق 

اجلبلية و�ضعبة ال�ل�ج و�ضعيفة الكثافة ال�ضكانية والتي ميكن اأن حتظى بتمييز جغرايف اإيجابي.
 التن�ضي�س على حل�ل بديلة لت�ض�يت املغاربة املقيمية باخلارج )الت�ض�يت الإلكرتوين، الت�ض�يت باملرا�ضلة(؛
 اعتبار الأعمال التالية خمالفات انتخابية قائمة الذات: ا�ضتغالل الأطفال يف احلملة النتخابية وكذا ا�ضتعمال 
األفاظ 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  باإدراج  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 حما�ضباتي مكلف بتدبري ميزانية احلملة النتخابية ؛
 اإخ�ضاع م�ضاعدي وم�ضاعدات احلملة النتخابية، للعق�د املحددة املدة مبقت�ضى القان�ن؛
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 تق�ية حماية املعطيات ذات الطبيعة ال�ضخ�ضية يف اإطار العمليات النتخابية وذلك باإعمال الت�جيهات 
املت�ضمنة يف املداولة رقم 2015-108 بتاريخ 14 ي�لي�ز 2015 ، املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات الطبيعة 
والنقابية  املهنية  والتنظيمات  حتالفاتها  اأو  واحتاداتها  ال�ضيا�ضية  الأحزاب  قبل  من  امل�ضتعملة  ال�ضخ�ضية 
واملنتخبني واملر�ضحني ل�ظائف انتخابية وذلك لأغرا�س الت�ا�ضل ال�ضيا�ضي، وال�ضادرة عن اللجنة ال�طنية 

ملراقبة حماية املعطيات ذات الطابع ال�ضخ�ضي.

     احلكومة بـ:
فقدان  الذين ل ي�جدون يف و�ضعية  املعتقلني  لت�ضجيل  ال�ضجنية  امل�ؤ�ض�ضات  م�ؤقتة داخل  تهيئة مكاتب   

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 

اإعاقةو كذا حتديد اآجال خا�ضة لت�ضهيل ت�ضجيل الناخبني امل�ضتقرين باملناطق اجلبلية اأو �ضعبة ال�ل�ج؛ 
 بعث القطاع احلك�مي املكلف بالداخلية، مبنا�ضبة كل عملية انتخابية، لدورية لكافة ممثلي الإدارة الرتابية، 
تذكر باأحكام الظهري رقم 1.58.377 امل�ؤرخ ب 15 ن�نرب 1958 )ب�ضاأن التجمعات العم�مية(، وتطبيقه 

بخ�ض��س التظاهرات الداعية اإىل عدم امل�ضاركة يف النتخابات؛
تقدمي  للم�ضجلني اجلدد  تتيح  اأجندة  النتخابية ح�ضب  الل�ائح  للت�ضجيل يف  ال�ضتثنائية  العمليات  برجمة   

تر�ضيحاتهم مبنا�ضبة ال�ضتحقاق النتخابي ذي ال�ضلة ؛
 �ضمان، عرب خمتلف و�ضائل الإعالم ال�ضمعية الب�رشية، ترجمة كل اخلدمات ال�ضمعية الب�رشية ذات ال�ضلة 

بالنتخابات اإىل لغة الإ�ضارات؛
 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(؛

 و�ضع �ضناديق اقرتاع منف�ضلة يف حالة تنظيم عدة عمليات انتخابية يف نف�س الي�م. 

و يود املجل�س الوطني حلقوق الإن�شان اأن يعرب عن ت�شكراته : 

التي �ضاركت يف مالحظة هذين ال�ضتحقاقني  ال�طنية والدولية  جلميع اجلمعيات واملنظمات والهيئات   
النتخابيني، وكذا املالحظات واملالحظني املعبئني من طرف املجل�س وجميع اأطر املجل�س الذين مل يدخروا 

وقتهم وجهدهم؛ 
 لأع�ضاء اللجنة اخلا�ضة لعتماد مالحظي النتخابات الذين ثابروا على ح�ض�ر اجتماعات اللجنة مما مكن 

بالتايل من تنظيم عملية املالحظة بطريقة فعالة و�ضارمة؛  
 اإىل وزارة الداخلية وجمم�ع م�ض�ؤويل واأع�ان الإدارة الرتابية الذين مكن�ا املجل�س من املعطيات اخلا�ضة 
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بل�ائح مكاتب الت�ض�يت، والإح�ضائيات املتعلقة بالهياأة الناخبة ال�طنية والرت�ضيحات واحلملة النتخابية، 
والذين تعاون�ا على امل�ضت�ى الرتابي مع روؤ�ضاء ورئي�ضات اللجان اجله�ية حلق�ق الإن�ضان واملن�ضقني اجله�يني 
ملالحظي املجل�س وكذا فرق املالحظة. حيث مت و�ضع اآلية خا�ضة خالل ي�م القرتاع على امل�ضت�ى املركزي 
والرتابي من اأجل احلل الف�ري للم�ضاكل الطارئة التي تعرت�س املالحظات واملالحظني والهيئات املعتمدة. 
 اإىل وزارة العدل واحلريات التي قدمت الإح�ضائيات املتعلقة مبعاجلة ال�ضكايات والطع�ن املتعلقة بالت�ضجيل 

يف الل�ائح النتخابية والرت�ضيحات واحلملة النتخابية. 
      



هوام�س:

1. �ضيعالج التقرير النهائي اأي�ضا،النتخابات املهنية التي جرت يف ماي وي�ني� 2015 وكذا عملية الغرف 
املهنية التي جرت بتاريخ 7 غ�ضت 2015. 

2. مت هذا التقدير ا�ضتنادا على فر�ضية مالحظة 5 مكاتب ت�ض�يت من طرف كل مالحظ
ل�ضنة  اجلماعية  النتخابات  خالل  م�ضجل  ناخب   13.360.219 من  ال�طنية  الناخبة  الهياأة  ارتفعت   .3
2009 اإىل 15.498.658 ناخب م�ضجل خالل القرتاع احلايل، اأي بزيادة قدرها 2.138.439  ناخب 
م�ضجل. كما اأن عدد امل�ض�تني ارتفع من  7.005.050  ناخبا يف النتخابات اجلماعية ل�ضنة 2009 اإىل  
8.318.129 وقد مت ا�ضتنتاج هذا الرقم الأخري، الذي يبقى تقريبيا يف انتظار الأرقام الر�ضمية من احت�ضاب 

ن�ضبة امل�ضاركة من العدد الإجمايل للهياأة الناخبة ال�طنية  
من  35و36و43  امل�اد  بخ�ض��س   34.15 التنظيمي  القان�ن  من  الأوىل  املادة  التي همت  التعديالت   .4

القان�ن للقان�ن التنظيمي 59.11
5. املر�ض�م رقم 2.15.578 �ضادر يف 7 �ض�ال 1436 )24 ي�لي�ز 2015( يتعلق بتحديد الأماكن اخلا�ضة 
بتعليق الإعالنات النتخابية مبنا�ضبة انتخاب اأع�ضاء جمال�س اجلماعات واملقاطعات وانتخاب اأع�ضاء جمال�س 

اجلهات.  
6. اجلريدة الر�ضمية رقم 6380 بتاريخ 23 ي�لي�ز 2015
7. اجلريدة الر�ضمية رقم 6381 بتاريخ 27 ي�لي�ز 2015 

CDL-AD )202( 23 rev  8. مدونة ح�ضن ال�ضل�ك يف جمال النتخابات
وزارة  من  بها  املت��ضل  املعطيات  ح�ضب  ال�طنية،  الناخبة  الهياأة  جمم�ع  من  املائة  يف   45 الن�ضاء  متثل   .9

الداخلية
10. - ح�ضب املعطيات املت��ضل بها من وزارة الداخلية 

الدينيني، يف جميع  القيمني  متنع   2014 ماي    20 ال�ضادر يف   1.14.104 رقم  الظهري  من   7 املادة   .11
الأح�ال وطيلة مدة مزاولة مهامهم من ممار�ضة اأي ن�ضاط �ضيا�ضي اأو نقابي اأو اتخاذ اأي م�قف يكت�ضي �ضبغة 

�ضيا�ضية اأو نقابية. 
اجلدد  املر�ضحني  فيها  )ميثل   130868 اجلماعية  النتخابات  يف  للرت�ضيحات  الإجمايل  العدد  بلغ   .12

94066( و7577 مر�ضحا لالنتخابات اجله�ية ) ميثل فيها املر�ضح�ن اجلدد 4877(
13. 28725 تر�ضيحا لالنتخابات اجلماعية و2928 بر�ضم النتخابات اجله�ية. 
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