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متهيـد
ي�شكل هذا التقرير ا�ستعرا�ضا و�رشحا لعنا�رص املالحظة التي قام بها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الن�سان يف �ش أ�ن اقرتاع � 7شتنرب  .2007ولقد وجد هذا العمل �سنده يف اخلطاب ال�سامي ل�صاحب
إ
اجلاللة يف  20غ�شت من نف�س ال�سنة مبنا�سبة ذكرى ثورة امللك وال�شعب ،خا�صا املجل�س بالدور
العالم وفعاليات املجتمع املدين لالنخراط فيه.
الطليعي لتحقيقه وداعيا و�سائل إ
والتقرير الذي يعد ثمرة اال�ضطالع بهذا الدور ،ي�ضم كل العنا�رص التي تدخل يف املالحظة
االنتخابية النموذجية ،ت أ��سي�سا على التوجيه امللكي ال�سامي القا�ضي باعتبار حرية االنتخاب
الن�سانية أال�سا�سية .وهو ما مكن املجل�س من �أن ي�ضع مالحظته ويتتبع مالحظات
من احلقوق إ
الهيئات أالخرى القرتاع ال�سابع من �شتنرب يف �سياق م� ؤس�وليته اال�ست�شارية واالقرتاحية ب�ش أ�ن
الن�سان يف املغرب ،م�ستندا يف �سبيل ذلك على ن�ص وروح الظهري املتعلق ب إ�عادة تنظيم
حقوق إ
الن�سان.
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
وهكذا ،يعترب الظهري هذا املجل�س ،بعد الت أ�كيد على ما حققه من ر�صيد �إيجابي يف جمال احلقوق
واحلريات ،م ؤ��س�سة متخ�ص�صة ،مهمتها م�ساعدة �صاحب اجلاللة يف جميع الق�ضايا املتعلقة
الن�سان وحمايتها و�ضمان ممار�ستها والنهو�ض بها و�صيانة كرامة وحقوق
بالدفاع عن حقوق إ
وحريات املواطنني واجلماعات والهيئات ،يف �إطار التزامات املغرب الدولية بهذا اخل�صو�ص،
وااللتزام امللكي بالعمل على النهو�ض بهذه احلقوق و�صيانة احلريات وتر�سيخ دولة احلق والقانون
الن�سان.
وتعزيز كرامة املواطن� ،ضمن مفهوم �شمويل حلقوق إ
كما �أن النظام الداخلي ينطلق من هذه أال�س�س ق�صد ا�ضطالع املجل�س بتح�سني وتطوير �أو�ضاع هذه
احلقوق وتكري�س النزاهة واحلياد واملو�ضوعية يف مواجهة انتهاكاتها ،مع الت أ�كيد على االنخراط
الن�سان ،وجتعل من
يف مبادئ باري�س التي حتدد مهام امل ؤ��س�سات اال�ست�شارية يف جمال حقوق إ
بني مهامها النهو�ض بها كما هي متعارف عليها عامليا ،يف �إطار تركيبة تعددية وتعاون مع
أالطراف املهتمة مبا فيها على اخل�صو�ص منظمات املجتمع املدين التي تنامى دورها ل�صالح
الن�سانية.
احلقوق واحلريات إ
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وي�ستفيد حق االنتخاب وما حوله من حقوق وحريات من كل هذه التوجهات وااللتزامات ،وجتد
املالحظة االنتخابية مربرا عاما لها يف مادتها ومنطقها.
و�سيت�ضح ،فيما بعد ،حتقيق هذا التقدير يف ت�سل�سل حماور التقرير و�صياغة عنا�رصه امليدانية
والتحليلية ،يف �إطار خط منهجي يقوم على الدور التن�سيقي للمجل�س يف �ش أ�ن املالحظة املتعددة
أالطراف القرتاع ال�سابع من �شتنرب.
ال�شكاليات املتعلقة بهذه املالحظة االنتخابية� ،سواء
و�إذا كان هذا التمهيد ال يثري م�سبقا خمتلف إ
يف حد ذاتها كمفهوم و�إجراءات �أو يف �سريورتها وم�ضمونها ،أ
فلن طابعه االفتتاحي املركز عن
ق�صد يق�ضي ،يف منطق املعاجلة العملية للمو�ضوع ،بالتعر�ض لها بالتدرج داخل كل حمور من
حماور التقرير ،على م�ستوى العنا�رص املوافقة لها.
الف�صاح عن حماور هذا التقرير ،وهي بالتتابع:
ٍ
وميكّن هذا التنبيه من االنتقال مبا�رشة �إىل إ

املحور أ
الطار املرجعي
الول :إ
املحور الثاين :تنظيم املالحظة

املحور الثالث :ح�صيلة املالحظة

املحور الرابع :اخلال�صات والتو�صيات
و�إذا كانت املحاور الثالثة أالخرية ال حتتاج �إىل تربير ألنها تتعلق ب�صلب املو�ضوع ،ف إ�ن املحور
الطار الذي ينخرط فيه حق االنتخاب
أالول ال ميكن �أن يعترب دخيال يف التقرير ألنه يو�ضح إ
وتندرج فيه مالحظة العملية االنتخابية.
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املحور أ
الول:
الطار املرجعي
إ



الطار �رضوريا ألن التلميح �إليه قوي يف اخلطاب امللكي يف ذكرى ثورة امللك
يعد طرح هذا إ
وال�شعب من خالل �إ�شارته ،كما يقول جاللته �إىل «ما تعرفه بالدنا من حتديث دميوقراطي» ت�شكل
الن�سانية أال�سا�سية».
فيه االنتخابات حلظة مهمة «باعتبار حرية االنتخاب من احلقوق إ
وهكذا ،ف إ�ن حق االنتخاب وما يعنيه من حقوق وحريات بالن�سبة للناخبني واملرت�شحني على
والطار ال�سيا�سي
الطار الد�ستوري إ
حد �سواء ،عن�رص فاعل يف التحديث الدميوقراطي �إذا توفر له إ
ل�صالح تكري�سه وممار�سته.

الطـار الد�ستوري
 .1إ

الطار �ضمانات حلق االنتخاب والنتخابات حرة ت أ��سي�سا على املقت�ضيات الد�ستورية.
تتوفر يف هذا إ
ويلعب الق�ضاء الد�ستوري دورا يف حماية هذه ال�ضمانات وتكري�سها.

�أ .حق االنتخاب يف الد�ستور
تتوزع ف�صول الد�ستور املتعلقة بحق االنتخاب بني تلك التي تن�ص عليه وتلك التي توفر له
�ضمانات وحماية �ضمن احلقوق واحلريات أالخرى ،ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.

�أ .1.التن�صي�ص على حق االنتخاب
ي�شكل الف�صل الثامن من الد�ستور الف�صل املرجعي يف التن�صي�ص على حق االنتخاب �إذ ي�رصح
ب أ�ن «لكل مواطن ذكرا كان �أو �أنثى احلق يف �أن يكون ناخبا �إذا كان بالغا �سن الر�شد ومتمتعا
بحقوقه املدنية وال�سيا�سية» .ويهيئ لهذا التكري�س الوارد يف املقطع الثاين ،املقطع أالول من
الف�صل الثامن حيث ين�ص على �أن «الرجل واملر�أة مت�ساويان يف التمتع باحلقوق ال�سيا�سية».
وي�ضع الد�ستور بهذه ال�صفة قاعدة يتعني على الدولة واملجتمع ال�سيا�سي واملدين �أن ي�سعيا �إىل
حتقيقها بتدليل العقبات التي حتول دون �إعمالها بالت�ساوي بني اجلن�سني ،بالنظر �إىل الظروف
ال�شكالية التي �سن�صادفها يف املحاور املوالية للتقرير.
القائمة اجتماعيا واقت�صاديا وثقافيا .وهي إ
ويجد الف�صل الثامن حيث التن�صي�ص على حق االنتخاب امتدادا له يف ف�صول �أخرى من الد�ستور.
وتنح�رص هذه ال�صفة يف الف�صول  36و 37و 38و�إن ب�صيغ خمتلفة.
وهكذا ين�ص الف�صل  36على �أن �أع�ضاء الربملان ي�ستمدون نيابتهم من أالمة ،وال يتم ذلك �أ�صال
�إال عن طريق حق االنتخاب الذي ي ؤ�ول �إىل �أفرادها .ويو�ضح هذا احلق كل من الف�صل  37بالن�سبة
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ملجل�س النواب و 38بالن�سبة ملجل�س امل�ست�شارين ،مع تبيان طبيعة االقرتاع يف كلتي احلالتني يف
�إطار قاعدة النيابة عن أالمة التي ي ؤ�كدها الف�صل .36

�أ� .2.ضمان وحماية حق االنتخاب
لي�س هناك من �شك يف �أن تن�صي�ص الد�ستور على حق االنتخاب يعد يف حد ذاته �ضمانا لهذا
احلق والتزاما بحمايته بالو�سائل املنا�سبة .ويظهر هذا املنحى يف ف�صول د�ستورية تفرز �أهميتها
و�أثرها ب�صفة حمددة وحا�سمة مل�سار االنتخاب .ونعدد يف هذا االجتاه الف�صول  2و 3و 9و 46مع
الوقوف �أوال على ت�صدير الد�ستور.
يعلن امل�رشع الد�ستوري يف الت�صدير عن �أن اململكة املغربية التي تدرج عملها يف �إطار املنظمات
الدولية كع�ضو عامل ون�شيط فيها «تتعهد بالتزام ما تقت�ضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق
الن�سان كما هي متعارف عليها عامليا».
وواجبات وت ؤ�كد ت�شبثها بحقوق إ
وي�شكل حق االنتخاب �أحد احلقوق املندرجة يف جمموعة احلقوق والواجبات التي تقت�ضيها مواثيق
ال�ضافة
أالمم املتحدة� ،إال �أن الت�شبث بحقوق إ
الن�سان كما هي متعارف عليها عامليا –وهي إ
التي �أدخلتها املراجعة الد�ستورية �سنة � 1992إىل الد�ستور– تكري�س �إ�ضايف عام وذو داللة قوية
الن�سان ال�سيا�سية أال�سا�سية .وتندرج
و�رصيحة ،ي�ستفيد منه حق االنتخاب الذي يعترب من حقوق إ
هذه ال�صيغة اجلديدة يف املد الدميوقراطي الذي عرفه العامل بعد انهيار �أنظمة احلزب الوحيد يف
�أوروبا ال�رشقية ،والذي يجعل من الت�شبث باحلقوق توفريا ل�رشوط حتقيقها .ومن جملة هذه ال�رشوط
بالن�سبة حلق االنتخاب �ضمان انتخابات «منتظمة ونزيهة» ،وهو ما تن�ص عليه املادة  21من
الن�سان واملادة  25من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية.
الت�رصيح العاملي حلقوق إ
وميكن القول بالن�سبة ملادة الف�صول املعلن عنها �سابقا ( 2و 3و 9و� )46أنها مدعومة �أي�ضا
الن�سان كما هي
وتت�ضمن يف نف�س الوقت التزاما ب�صيغة الت�صدير حول ت�شبث املغرب بحقوق إ
متعارف عليها عامليا ،ألنها ،كما �أ�سلفنا ،ف�صول تفرز مب�ضمونها �أثرا حمددا وحا�سما ،و�إن ب�شكل
غري مبا�رش ،مل�ضمون وم�سار حق االنتخاب .وهكذا :
ين�ص الف�صل الثاين على �أن «ال�سيادة أ
للمة متار�سها مبا�رشة باال�ستفتاء وب�صفة غري مبا�رشة
بوا�سطة امل ؤ��س�سات الد�ستورية» .وال ميكن أ
للمة �أن متار�س �سيادتها ،يف منطق امل�رشوعية
الدميوقراطية� ،إال عن طريق انتخاب �أفرادها للم ؤ��س�سة املوافقة لهذه امل�رشوعية ،واملق�صود بذلك
الربملان .وي�شكل انتظام دورية اال�ستحقاقات االنتخابية مع احلر�ص على حريتها و�شفافيتها
احرتاما لهذا احلق.
املحور أ
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ين�ص الف�صل الثالث على �أن «نظام احلزب الوحيد نظام غري م�رشوع» وذلك بعد �أن ن�ص على
�أن أالحزاب (مبعية املنظمات النقابية واجلماعات املحلية والغرف املهنية) «ت�ساهم يف تنظيم
املواطنني ومتثيلهم» .واال�ستنتاج وا�ضح من هذا الف�صل بالن�سبة حلق االنتخاب :ال ميكن �ضمان
حق االنتخاب كحق يف االختيار �إال يف �إطار تعددية �سيا�سية ،وهي التعددية احلزبية أ
بال�سا�س.
ين�ص الف�صل التا�سع على جمموعة من احلريات ت�شكل �ضمنها حرية الر�أي وحرية التعبري بجميع
�أ�شكاله احلرية ال�ضامنة حلق االنتخاب .فاحلرية يف أال�سا�س ،وحرية الر�أي والتعبري ب�صفة خا�صة،
هي امل�سلك امل ؤ�دي حلق االنتخاب ال يف طابعه ال�رسي فقط عند الت�صويت يف املخادع داخل مكاتب
الت�صويت ،ولكن �أي�ضا يف طابعه العلني �إذا �شاء املواطن ،يف احرتام ملا ين�ص عليه القانون� ،أن
ي�صدح با�ستعماله لهذا احلق وهو ي�ساند �أحد املر�شحني �أو �أحد االجتاهات ال�سيا�سية� ،أو يحجب عنها
بالم�ساك عن الت�صويت .فحق االنتخاب حق يحتمل حرية يف
هذه امل�ساندة بالت�صويت أالبي�ض �أو إ
التعبري ويف الر�أي تختلف من مواطن �إىل �آخر ،ومن ا�ستحقاق انتخابي �إىل �آخر بالن�سبة لنف�س الناخب،
ولو �أن امل�شاركة االنتخابية تكون مف�ضلة باملعايري الدميوقراطية على عدم امل�شاركة .و�ستبدو
ال�شكالية يف املحاور املوالية بالن�سبة ل�ضعف ن�سبة امل�شاركة يف اقرتاع � 7شتنرب .2007
هذه إ
ين�ص الف�صل � 46أخريا على �أن القانون يخت�ص بالت�رشيع ،من بني ميادين �أخرى ،يف ميدان
«احلقوق الفردية واجلماعية املن�صو�ص عليها يف الباب أالول من الد�ستور» .وحق االنتخاب ،كما
�أ�سلفنا عن الف�صل الثامن من الد�ستور� ،أحد هذه احلقوق الفردية .وهكذا يحيل الد�ستور الت�رشيع
يف حق االنتخاب �إىل القانون الذي «هو �أ�سمى تعبري عن �إرادة أالمة ،ويجب على اجلميع االمتثال
له» كما ين�ص على ذلك الف�صل الرابع من الد�ستور .ويف ذلك �ضمان حلق املواطن يف االنتخاب،
وكذلك ،ت أ�طري ،كما �سرنى فيما بعد لعمل املالحظ االنتخابي يف كل مراحل العملية االنتخابية.
و�إذا كان الد�ستور هو املرجع أال�سا�سي فيما يخ�ص �ضمان وحماية حق االنتخاب ،ف إ�نه خ�ص
القانون التنظيمي بتكري�س هذا احلق على م�ستوى الربملان� ،أي على م�ستوى م ؤ��س�سة معربة عن
�إرادة أالمة ،نظرا ال�ستمداد �أع�ضائه نيابتهم منها .كما تقوم القوانني العادية ،على �أ�سا�س الد�ستور،
ب إ�يجاد ال�ضمانات الت�رشيعية حلق االنتخاب .وهو ما يظهر بجالء يف مدونة االنتخابات من خالل
بيان �أ�سبابها و�أبوابها املختلفة التي تغطي خمتلف املراحل التي مير منها هذا احلق.

ب .حق االنتخاب يف الق�ضاء الد�ستوري
يوفر الق�ضاء الد�ستوري �ضمانات حلق االنتخاب من خالل الطعون املقدمة �إليه ب�ش أ�ن �إلغاء
النتيجة االنتخابية ،وذلك ب إ�عمال مراقبته على كل املراحل املمهدة للت�صويت.
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فما هي باخت�صار ح�صيلة هذه املراقبة ،وما هي املالحظات التمهيدية التي ينبغي التنبيه �إليها
قبل ذلك؟

ب .1.مالحظات متهيدية
الداري والق�ضاء العادي دورا �أ�سا�سيا يف حماية حق االنتخاب يف كل
يلعب كل من الق�ضاء إ
أالوجه التي �أوكل امل�رشع الف�صل فيها لهذين الق�ضاءين ،لكن وحده الق�ضاء الد�ستوري ي�ضمن
حماية عامة وتامة حلق االنتخاب على �أ�سا�س املبادئ الد�ستورية وقواعد القوانني التنظيمية .فهو
ي�صدر ق�ضاء د�ستوريا متكامال مع الق�ضاء الزجري فيما يخ�ص تكري�س حق االنتخاب و�ضمانه
الطار الذي ميار�س فيه املواطن هذا احلق ،حمليا كان �أم وطنيا.
كحق �أ�سا�سي ،مهما اختلف إ
يكر�س املجل�س الد�ستوري حق االنتخاب كحرية فردية ال يحدها �إال القانون بال�رشوط املوافقة
للد�ستور .وهكذا اعترب املجل�س الد�ستوري �أن مادة القانون التنظيمي التي تن�ص على �أن «الت�صويت
اللزام
حق وواجب وطني» لي�س فيها ما يخالف الد�ستور ،ألن حق الت�صويت لو كان واجبا مبعنى إ
يف هذه الفقرة لقام بالت�رصيح بعدم مطابقته للد�ستور (القرار .)2002/475
فيما يخ�ص الف�صل الثالث من الد�ستور ،ت أ� ّتى للمجل�س الد�ستوري �أن يو�ضح �أن م�ضمون هذا الف�صل
مكر�س للتعددية ال�سيا�سية وال ميكن و�ضع �رشوط للرت�شح تخل بامل�ساواة بني أالحزاب وبالتايل
ِّ
أ
بهذه التعددية التي ت�ضمن اقرتاح هذه الحزاب الختيارات وبرامج على املواطنني ليختاروا بينها
عن طريق حقهم يف االنتخاب( ,القرار .)2007/630

ب .2.ح�صيلة املراقبة
تبني قرارات املجل�س الد�ستوري� ،أنه �ضمن حق االنتخاب يف اجتاهني :يف م�سار العملية االنتخابية
وب إ�لغاء نتيجة االنتخاب وباخت�صار:
يف اجلانب أالول ،تو�ضح القرارات املعنية �أن املجل�س يقوم بت أ�كيد كل قاعدة ل�صالح هذا احلق
�أو رف�ض كل زيغ عن القواعد �أو املبادئ املكر�سة له .ويبدو ذلك ،يف احلالة أالوىل ،وعلى �سبيل
املثال ،يف تبنيه ت أ�ويال �إيجابيا ل�صالح الناخب الذي ال يتوفر على بطاقته الوطنية (القرار
 ،)2005/601ويف احلالة الثانية ،وعلى �سبيل املثال �أي�ضا ،يف رف�ضه لربط حق الناخب يف
الت�صويت بالت�صويت يف دائرته على الئحتني لنف�س احلزب ،الئحته الوطنية والئحته املحلية،
ألن يف ذلك ،بالت أ�ويل اخلاطئ� ،إخالل بحرية الت�صويت وامل�ساواة بني الناخبني وبني اللوائح
االنتخابية (القرار .)2002/475
املحور أ
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باللغاء كلما وقف على عدم �سالمة
يف جانب �إلغاء نتيجة االقرتاع� ،رصح املجل�س الد�ستوري إ
العنا�رص التي لها عالقة وثيقة بحق االنتخاب بال�شكل الذي ي ؤ�ثر يف �سري العملية االنتخابية
ونتيجتها.
ومن بني تلك العنا�رص اللوائح االنتخابية (القرار  ،)2000/404والوقت املخ�ص�ص للت�صويت (مثال
القرار  )1999/272وحرية الناخب (القرار  ،)1995/97وحق الرت�شح (القرار  )2004/576و�رسية
الت�صويت (القرار  )2004/564ونزاهة و�صدق االقرتاع (جمموعة من القرارات ابتداء من القرار
.)2007/634

الطار ال�سيا�سي
 .2إ

بالطار ال�سيا�سي جمموع العنا�رص التي من �ش أ�نها �أن تعترب مهيئة �أو ذات معنى �أو ذات
يق�صد إ
�أثر بالن�سبة القرتاع ال�سابع من �شتنرب قبل حلوله ،وذلك ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش .ولذلك ميكن
اعتبار هذه العنا�رص مبثابة حميط �سيا�سي �أو �سياق انتخابي بالن�سبة لهذا االقرتاع ،ميكن توزيعها
ح�سب مدلولها �إىل عنا�رص تهم املناخ ال�سيا�سي و�أخرى تهم الت أ�هيل ال�سيا�سي بالقيا�س �إىل
انتخابات كانت �آنذاك منتظرة يف ترقب يرتاوح ،ح�سب الفاعلني واملعنيني ،بني درجات متفاوتة
من أالمل والتفا ؤ�ل و�أحيانا من الالمباالة ،يف الفرتة الواقعة بني االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة
 2002واالنتخابات الت�رشيعية ل�سنة .2007

�أ .عنا�رص املناخ ال�سيا�سي
ميكن �أن نح�رص هذه العنا�رص ذات املغزى بالن�سبة النتخابات قادمة يف ثالثة :ا�ستمرارية
والعالم ال�سمعي-
الن�صاف وامل�صاحلة و�آفاق حرية ال�صحافة إ
امل�سل�سل ال�سيا�سي ،تو�صيات هيئة إ
الب�رصي.

�أ .1.ا�ستمرارية امل�سل�سل ال�سيا�سي
العداد االنتخابي
اليجابي على عملية إ
تعد ا�ستمرارية امل�سل�سل ال�سيا�سي م ؤ��رش ا�ستقرار له �أثره إ
تقنيا و�سيا�سيا وحتى نف�سيا .وهكذا عرف املغرب ،قبل اقرتاع ال�سابع �شتنرب  ،2007املحافظة
ال�صالح الد�ستوري ل�سنة � 1996إىل ت�شكيل احلكومتني
على انتظام م�سل�سله ال�سيا�سي انطالقا من إ
املنبثقتني عن االنتخابات الت�رشيعية ،يف �سنتي  1998و 2002من خالل أالحزاب احلا�صلة فيها
على أالغلبية.
14

النتخابات الت�شريعية ل�سنة 2007
التقري النهائي حول تتبع إ

الطار
و�إذا كان لهذا أالمر من تقييم يف �أفق االنتخابات الت�رشيعية القادمة �آنذاك ،فهو توفر إ
ال�سيا�سي إلجناز �إ�صالحات ذات معنى و�أثر داعمني لهذه االنتخابات ،كما �سيظهر فيما بعد يف
ا�ستعرا�ض عنا�رص الت أ�هيل ال�سيا�سي.
واملالحظة أال�سا�سية هنا �أن ا�ستمرارية امل�سل�سل ال�سيا�سي ،بحر�ص من �صاحب اجلاللة على �أ�سا�س
مهامه يف �ضمان الدولة وا�ستمرارها وال�سهر على احرتام الد�ستور و�صيانة احلقوق واحلريات ،قد
متت يف �إطار احلوار والتعدد ال�سيا�سي ،وهو ما يكون منطقيا يف �صالح كل ا�ستحقاق انتخابي.

�أ .2.تو�صيات هيئة إالن�صاف وامل�صاحلة
العداد االنتخابي ،ولكن �إعدادها وم�ضمونها له عالقة باملناخ
ال تنخرط هذه التو�صيات يف إ
ال�سيا�سي الذي من �ش أ�نه ،ح�سب مكوناته� ،أن يكون ذا �أثر �إيجابي �أو �سلبي على كل ا�ستحقاقات
انتخابية تكون مربجمة ومرتقبة.
لقد �شمل عمل الهي أ�ة كل املجاالت والعنا�رص التي لها عالقة وجدوى بالن�سبة للبحث يف االنتهاكات
الن�سان املرتكبة يف املا�ضي واقرتاح كل ما من �ش أ�نه �أن مينع تكرارها ،ومت
اجل�سيمة حلقوق إ
تو�ضيح كل ذلك يف تقريرها الذي قدمته ل�صاحب اجلاللة يف �أواخر �سنة  ،2005واطلع على مادته
أال�سا�سية املجتمع ال�سيا�سي واملدين ،والر�أي العام ب�صفة عامة.
ال�سهام يف تنقية
و�إذا كان من �أثر لهذا التقرير من زاوية املناخ ال�سيا�سي ،كما ذكرنا ،ف إ�نه إ
أالجواء وتقوية ال�شعور باحلرية وامل� ؤس�ولية معا ،مما يخدم مبدئيا عملية امل�شاركة ال�سيا�سية،
ومن قنواتها امل�شاركة االنتخابية بالت�صويت �أو بالرت�شح ،خا�صة يف �صفوف امل�شمولني بعمل
الهي أ�ة بحثا وتدقيقا يف الوقائع ،واقرتاحا للتعوي�ضات واحللول .و�إذا كان �أي بحث ميداين مل يتم
الن�سان ما�ضيا
يف هذا االجتاه ،ف إ�ن أالثر العام الكامن يف عمل التق�صي والتو�ضيح ب�ش أ�ن حقوق إ
وحا�رضا وم�ستقبال ،ال متكن املجادلة فيه .فهو من الناحية املنطقية يخدم ،ل�صالح الفاعلني
ال�سيا�سيني� ،صورة املحيط ال�سيا�سي التي تندرج فيه االنتخابات كعن�رص منبثق عنه ،بكل �صور
بالرادة الفردية احلرة يف
احلرية فيها ،بالت�صويت �أو باالمتناع عنه ،دون اكرتاث يف ذلك �سوى إ
عالقتها بالفاعلني ال�سيا�سيني ،ا�ستجابة �أو نفورا.

والعالم ال�سمعي الب�رصي
�أ� .3.آفاق حرية ال�صحافة إ
من عنا�رص املناخ ال�سيا�سي �أي�ضا حرية ال�صحافة ،ويتعلق باحلالة العامة لل�صحافة يف املغرب.
والقاعدة يف هذه احلالة هو التعدد واحلرية واال�ستثناء هو الرقابة �أو املنع واملتابعة.
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وال يجادل �إال قليلون يف �أن ال�صحافة يف املغرب -خا�صة بني االنتخابني الت�رشيعيني 2002

و - 2007عرفت حرية متزايدة ظهرت يف تعدد العناوين ،مبا فيها خا�صة العناوين امل�ستقلة.

بل �إن هذه الفرتة عرفت حتريرا للقطاع ال�سمعي-الب�رصي لفائدة حرية اخلرب والتعبري انطالقا
من املر�سوم مبثابة قانون يف � 10شتنرب  2002القا�ضي بحذف احتكار الدولة يف هذا املجال.
وبالفعل مت �إخراج القانون رقم  2003/77املتعلق باالت�صال ال�سمعي-الب�رصي �إىل الوجود بعد
�إ�صدار أالمر بتنفيذه يف  7يناير  .2005وكان ذلك ،مبنطوق القانون ،تكري�سا حلرية االت�صال
الخبار والتعليق ،مع ما لذلك
ال�سمعي-الب�رصي ،مبا يحمل ذلك من تعدد يف م�صادر وتوجهات إ
من وقع على الف�ضاء ال�سيا�سي واالنتخابي.

ب .عنا�رص الت أ�هيل ال�سيا�سي
ميكن �أن نرى هذه العنا�رص ذات املعنى يف �أفق انتخابات قادمة يف قوانني ت أ�هيلية للحقل
ال�سيا�سي ،وللحقل االنتخابي ب�صفة خا�صة .و�إ�سنادا لهذه القوانني جاء التدخل امللكي فيما يخ�ص
الت أ�هيل ال�سيا�سي يف �أفق االنتخابات الت�رشيعية التي كانت مرتقبة يف �شتنرب .2007

ب .1.قوانني ت أ�هيلية للحقلني ال�سيا�سي واالنتخابي
أ
وبالحزاب ال�سيا�سية ومبجل�س النواب ،مع
يتعلق أالمر بالقوانني املتعلقة مبدونة االنتخابات
�إ�ضافة مدونة أال�رسة بالتقدير املنا�سب لداللتها ال�سيا�سية.
فيما يخ�ص مدونة االنتخابات ،من خالل مادتها أ
ال�صلية ل�سنة  1997ومراجعاتها �سنتي 2002

و�- 2006أي يف املدة بني اال�ستحقاقني االنتخابيني الت�رشيعيني ل�سنتي  2002و -2007يبدو �أن
املد�شنة منذ �آخر مراجعة د�ستورية ،من
ال�صالحات
ّْ
الهاج�س هو متكني املغرب ال�سيا�سي ،يف �إطار إ
نظام انتخابي ع�رصي يرتكز على توزيع امل� ؤس�ولية ومراقبة الق�ضاء.
ولذلك ،هدفت املدونة من خالل �أبوابها وجمموع �أحكامها �إىل أالخذ بتوجهات �أ�سا�سية تكمن يف:
• تبني ما هو متعارف عليه عامليا يف املجال االنتخابي خا�صة حرية الت�صويت و�رسيته
ورف�ض الت أ�ثري فيها والتهديد لها؛
• �صيانة حقوق الناخبني من خالل تنظيم املنازعات االنتخابية وجعلها �رسيعة وجمانية؛
• �إقرار مبد�إ تقدمي دعم مايل أ
للحزاب ال�سيا�سية املتناف�سة يف االنتخاب؛
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• و�أخريا حق الهيئات ال�سيا�سية امل�شاركة يف اال�ستعمال املتوازن للو�سائل ال�سمعية-الب�رصية
العمومية.
فيما يخ�ص قانون أالحزاب –ولي�س املق�صود هنا ا�ستعرا�ض م�ضمونه– يتعلق أالمر بت�رشيع من
طبيعته �أن ي�ساهم يف �إحقاق ال�شفافية احلزبية واالنتخابية ،وذلك بربطه ،ب�صفة خا�صة ،بني
�رشعية احلزب القانونية و�رشعيته الدميوقراطية ،وذلك بعد �أن �أكد ،يف ديباجته على التعددية
الن�سان.
واملبادئ الد�ستورية ،ما تعلق منها خا�صة بحقوق إ
ولقد كان لقانون أالحزاب بالفعل �أثر �إيجابي على أالحزاب ب�صفة عامة ،وب�صفة خا�صة يف
�أفق االقرتاع ،وذلك ب أ�ن جعلها تنخرط يف جمهود الت أ�هيل ال�سيا�سي القا�ضي مبراجعة �أنظمتها
وقوانينها الداخلية تكييفا مع املتطلبات الت�رشيعية اجلديدة .بل جعلها ،ن�سبيا ويف حاالت معينة،
تنفتح على انخراطات جديدة يف �صفوفها.
فيما يخ�ص جمل�س النواب� ،أحدثت مراجعة القانون التنظيمي الذي يتعلق به نقا�شا �سيا�سيا،
بل مدنيا ،حول ال�رشوط التي و�ضعها للرت�شح لع�ضوية هذا املجل�س .فبغ�ض النظر ،عن مراقبة
املطابقة الد�ستورية التي حلقته فيما بعد فيما يخ�ص هذه ال�رشوط ،كان أالمر فر�صة خللق نقا�ش
عمومي حول هذه النقطة مبا فيها من �أخذ ورد وتقييم مبقايي�س املرافعة وطلب احلق يف التفاو�ض
من طرف جمموعات مدنية.
ومعنى ذلك �أن امل�رشع التنظيمي خلق مب�رشوعه اجلديد حول �رشوط الرت�شح لع�ضوية جمل�س النواب
�سياقا انتخابيا ن�شيطا �ساعد على ال�شعور ب أ�همية الرهان الدميوقراطي االنتخابي.
�أما فيما يخ�ص مدونة أال�رسة ،فالداللة ال�سيا�سية للقانون ككل تتجلى يف نقطة االنطالق ويف
مدى أالبعاد التي ميكن �أن ترتتب عنه.
يف حمطة �أوىل �إيجاد املدونة ،باملوا�صفات التي �أ�صبحت لها ،كانت رهانا �سيا�سيا خلق نقا�شا
ومواجهة بني ت�صورين للمر�أة داخل املجتمع .ومل يح�سم أالمر �إال بتدخل ملكي �أخذ �شكله النهائي
يف القانون الذي �صوت عليه الربملان.
ومعنى ذلك ،يف حمطة ثانية� ،شق طريق الت أ�هيل ال�سيا�سي ال�صعب للمر�أة عن طريق ت أ�هيلها
املدين ،خارج النخبة الن�سوية التي تتمتع بظروفها اخلا�صة �أ�رسيا واجتماعيا وثقافيا .ومن
الجناز (جريدة ر�سمية عدد � )2004/2/5/5184أن يتظافر ،بالتما�سك والتفاعل ،مع
�ش أ�ن هذا إ
ما يتحقق يف احلقل ال�سيا�سي والد�ستوري نف�سه ل�صالح املر�أة ،كما هو ال�ش أ�ن بالن�سبة لالئحة
الوطنية املخ�ص�صة للن�ساء يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب.
املحور أ
الطار املرجعي
الول :إ
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ولذلك ف إ�ن املدونة التي دخلت حيز التنفيذ بقانون  ،70/03بتاريخ  3فرباير  2004تندرج ،بهذا
التو�صيف ،يف املحيط ال�سيا�سي وال�سياق االنتخابي لالقرتاع الذي كان �آنذاك منتظرا يف �سنة .2007

ب .2.الت أ�طري امللكي لت أ�هيل احلقلني ال�سيا�سي واالنتخابي
جاء هذا الت أ�طري يف ثالث منا�سبات ويف اخلطب امللكية املوافقة لها :اخلطاب امللكي املفتتح
لل�سنة الت�رشيعية اخلام�سة يف �أكتوبر  ،2006وخطاب العر�ش ل�سنة  ،2007واخلطاب امللكي
مبنا�سبة ذكرى ثورة امللك وال�شعب يف غ�شت .2007
ولقد اختار �صاحب اجلاللة �أن يخ�ص�ص يف �إطار واجباته� ،أمريا للم ؤ�منني وممثال �أ�سمى أ
للمة
يرعى حقوق وحريات أالفراد واجلماعات ،جزءا مهما من هذه اخلطب ال�سامية لت أ�هيل احلقلني
ال�سيا�سي واالنتخابي ،مبا ي�ضمن:
يف اخلطاب أالول تكامل ور�شي الدميوقراطية والتنمية ،مع انخراط العملية االنتخابية يف دينامية
هذا التكامل .وهكذا دعا جاللته الهيئات ال�سيا�سية املتناف�سة يف انتخابات � 7شتنرب � 2007إىل
أالخالق والعقالنية االنتخابية من خالل احرتام الناخب مبخاطبته بلغة الو�ضوح ومن خالل
اختيار �أح�سن العنا�رص لرت�شيحها يف هذه االنتخابات.
وهي نف�س الدعوة التي خ�ص بها جاللته خمتلف املتدخلني يف العملية االنتخابية ق�صد تخليق
االنتخابات ،وال�سمو بها عن املزايدات ،وو�ضع حد ال�ستعمال املال ب�شكل غري م�رشوع ،والرتفع عن
احل�سابات ال�شخ�صية ،وذلك بجعل م�صلحة الوطن واملواطنني فوق كل اعتبار .
يف اخلطاب الثاين تنزيه ثوابت أالمة وخياراتها أال�سا�سية عن ال�رصاع االنتخابي ،واعتبار
االنتخابات مبثابة الرهان الذي يجب ك�سبه يف �أفق «�إفراز م�شهد �سيا�سي معقلن و�سليم عماده
�أغلبية من�سجمة ،تنبثق عنها حكومة مرتا�صة ،حكومة فعالة قائمة على �أقطاب حمددة ،متكاملة
وناجعة».
يف اخلطاب الثالث ،اعتبار نزاهة االنتخابات مبثابة جوهر الدميوقراطية وروحها وذلك من خالل
القرار ب أ�هميتها دون املبالغة يف تهويلها وك أ�نها غاية يف حد ذاتها .و�إذا كان هناك من حمفز
إ
على امل�شاركة املواطنة فيها ،فهو متكن املغرب من توفري �إطار ع�رصي وفعال لها يتجلى يف
بال�ضافة �إىل
مدونة حديثة لالنتخابات وقانون جديد لت أ�هيل أالحزاب ومتويل �شفاف لعملها ،إ
اليجابي احلازم واملراقبة الق�ضائية امل�ستقلة.
الداري إ
احلياد إ
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ومن �ش أ�ن هذه العنا�رص كلها �أن تخاطب م� ؤس�ولية اجلميع يف احلفاظ على نظافة االنتخابات من
كل �إف�ساد باملال والتزوير والتدلي�س� ،إىل غري ذلك من أالعمال امل�شينة التي �أ�شار �إليها اخلطاب
امللكي.
وتبقى املالحظة واجبة فيما يخ�ص هذا اخلطاب يف �إ�شارته القوية ،كما ر�أينا من قبل� ،إىل �رضورة
املالحظة االنتخابية النتخابات ال�سابع من �شتنرب التي �أتى على بعد �أيام فقط منها ،وك أ�نه يوجه
الن�صيحة ال�سيا�سية املثلى يف ال�سياق االنتخابي قبل انطالق احلملة االنتخابية والو�صول �إىل
حمطة االقرتاع.

املحور أ
الطار املرجعي
الول :إ
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املحور الثاين:
تنظيم املالحـظة

21

الن�سان على هذه املهمة وهو يعي �أن التنظيم املالئم والفعال
�أقبل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
هو املفتاح ال�رضوري إلجناحها .كان عليه �أمام هذه امل� ؤس�ولية �أن يجيب عن � ؤس�الني متالزمني
و�رضوريني يف منطق هذه املهمة اجلديدة� :أية �أدوات من جانبه لتنظيم املالحظة و�أي تدبري ألمر
هذا التنظيم حتى ي�سري يف االجتاه ال�سليم مبعايري املالحظة املتعارف عليها دوليا؟ مت طرح
الن�سان فكريا وميدانيا ،حتى يقوم
ال� ؤس�الني واملجل�س ي�ستح�رض هاج�سه املت�صل بخدمة حقوق إ
بو�ضع �أدوات التنظيم و�أمر تدبري بنية املالحظة على أال�سا�س املنا�سب لهما.

� .1أدوات تنظيم املالحظة
�أن�ش أ� املجل�س �أداتني متالزمتني :اللجنة اخلا�صة ووحدة تتبع االنتخابات .ولقد اهتدى املجل�س،
ب�شكل مرن� ،إىل �إيجاد هذه ال�صيغة التنظيمية لت أ�طري عملية املالحظة مع �إ�سنادها على دواعي
حمفزة وهادفة .وقبل ذلك متكن ،من �أجل هذه ال�رضورة� ،أن ي�ستفيد من بنيته وجتربته ال�سابقة.

�أ .بنية وجتربة ل�صالح تنظيم املالحظة
قبل هذين العن�رصين ،كان اخلطاب امللكي ال�سامي  20غ�شت  2007لثورة امللك وال�شعب مفتاح
ت�صور ال�صيغة التنظيمية ملالحظة االنتخابات .والتذكري بهذا اخلطاب الذي مت به افتتاح املقدمة
التمهيدية لهذا التقرير ،هو تذكري بالدور الطليعي الذي �أ�سنده جاللته �إىل املجل�س اال�ست�شاري
الن�سان يف «متابعة االنتخابات ومالحظتها» .ويعني ذلك �أن كل دور طليعي يقت�ضي
حلقوق إ
�إيجاد الو�سائل التي متكّن من اال�ضطالع به .وهو ما يختزله القول ال�رصيح والقاطع عن كل
وظيفة من �أجل ال�صالح العام ،كونها تكليفا ال ت�رشيفا.
لذلك ي أ�تي االعتماد على بنية املجل�س وجتربته ،يف �إطار هذا التكليف ،لو�ضع أالدوات املالئمة
لتنظيم املالحظة من طرف املجل�س.
حت�رض �أوال يف هذا االجتاه طبيعة املجل�س وبنيته من خالل الظهري امللكي املنظم والنظام الداخلي
للمجل�س ،فالعن�رصان معا ميكنان من ت�صور �أدوات تنظيمية لت أ�طري مالحظة االنتخابات وتتبعها.
والفكرة هي �أن الطابع املرن واملنفتح لبنية املجل�س اال�ست�شاري ،والذي تقت�ضيه مواكبة ق�ضايا
الن�سان ،ي ؤ�هله –و�أ ّهله بالفعل– إلحداث تلك أالدوات .ففي هيكلة املجل�س ،ت�شكل كل من
حقوق إ
�أداة «اللجان اخلا�صة» (املادة  10من الظهري امللكي) ،و «جمموعات العمل» (نف�س املادة) ،و
«اللجان املتخ�ص�صة» (املادتان  26و 32من النظام الداخلي) «والوحدات» (املادة  36من نف�س
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وطيعة من �ش أ�نها �أن توحي ب�صيغ يف التنظيم متنوعة ومواتية ح�سب
القانون) بنية منوذجية ِّ
احلالة واحلاجة .واحلالة هنا هي االنتخابات الت�رشيعية ،واحلاجة هي متابعتها ومالحظتها.
الن�صاف وامل�صاحلة» ،وهي
وحت�رض ثانيا يف نف�س االجتاه املذكور جتربة املجل�س و�سابقة «هيئة إ
جتربة قوية ال ميكن �إال �أن تكون حا�رضة يف هذا ال�سياق ،ال مبنطق الت�شابه ولكن مبنطق املك�سب
املرجعي يف حتمل م� ؤس�ولية الق�ضايا الوطنية و�إيجاد التنظيم والتهديف املنا�سبني لها .فمن
الن�صاف وامل�صاحلة» -ولو كانت بنية وظيفية
الناحية الفكرية والعملية معا ،ف إ�ن �سابقة «هيئة إ
�أعقد و�أطول �أمدا -توفر املثال الذهني والعملي لتنظيم عملية تتبع االنتخابات الربملانية .أ
فالمر
الطار واملنطلقات والغايات� .إال
الن�سان مع اختالف يف إ
يتعلق يف كلتي احلالتني بق�ضية حقوق إ
�أنه يف كلتي احلالتني تقوم ال�رضورة ،من �أجل حقوق املواطن واملواطنة ،ولو مبقايي�س ودرجات
المكانيات ماديا وب�رشيا.
متفاوتة ،لتعبئة إ

ب .ال�صيغة التنظيمية ودواعيها
الن�سان �إن�شاء �أداتني لت أ�طري مالحظة
بكامل املرونة �إذن ،تبنى املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الدارية لتتبع االنتخابات .ومل يكن ذلك فقط من وحي
االنتخابات :اللجنة اخلا�صة والوحدة إ
بنية املجل�س وجتربته كما �أ�سلفنا ،ولكن �أي�ضا ا�ستنادا �إىل دواعي داعمة وحمركة ملنطق أالداتني
وعملهما.
أالداتان ،اللجنة اخلا�صة ووحدة التتبع� ،آليتان جاءتا مندجمتني يف بنية املجل�س الوظيفية
ومرتابطتني -بغ�ض النظر عن تراتبيتهما -يف خدمة املالحظة واملالحظني ،كيفما كان �إطارهم
الحاطة مبراحل العملية االنتخابية يف ارتباطها بحقوق املواطن
وهيئة انتمائهم ،من �أجل إ
املغربي يف الرت�شح واالختيار احلر من �أجل متثيلية دميقراطية.
مت �إن�شاء اللجنة اخلا�صة يف �إطار ما ين�ص عليه الظهري امللكي املتعلق ب إ�عادة تنظيم املجل�س
ّ
الن�سان من بنيات مرنة وم ؤ�قتة متكنه من اال�ضطالع بدرا�سة الق�ضايا
اال�ست�شاري حلقوق إ
ال�رشاف على مالحظة
الن�سان� .إال �أن هذه اللجنة مل ت أ�ت ،ق�صد إ
املعرو�ضة عليه يف جماالت حقوق إ
االنتخابات ،مبا�رشة مببادرة �شكلية من طرف املجل�س نف�سه ،ولكن بعد الدعوة امللكية ال�سامية
القا�ضية «مبتابعة االنتخابات ومالحظتها» .ولذلك فهي حتيل على منطق اال�ضطالع مبهمة
حددها جاللة امللك وتندرج يف �سياق اكتمال البناء الدميقراطي للمملكة املغربية.
لقد �أن�ش أ� املجل�س هذه اللجنة و�شكلها بثلة من �أع�ضاءه يف منطق املادة الرابعة من الظهري امللكي،
الن�سان ،و�أ�سند �إليها ،مراعاة لطبيعة
القا�ضية بتمثيل امل�شارب املختلفة يف عالقتها مع حقوق إ
املحور الثاين :تنظيم املالحظة
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الغاية املدعوة �إىل حتقيقها ،مهمتني متكاملتني :مهمة تتبع عمل املالحظة يف عموميته وامل�شاركة
يف نف�س الوقت يف املالحظة املبا�رشة لالنتخابات .وهو ما جعل من اللجنة اخلا�صة يف نف�س
الوقت بنية �إ�رشاف عام يف تتبع املالحظة االنتخابية و�أداة للمالحظة امليدانية لالنتخاب .وحتى
ال تتمتع اللجنة بوظيفتني متناق�ضتني يف الظاهر ،فقد خ�ضع �أع�ضا ؤ�ها يف عملية املالحظة
نف�سها �إىل املقايي�س وال�رشوط املتعارف عليها دوليا بالن�سبة ملالحظي االنتخابات ،دون ميز �أو
انحراف بالن�سبة ملالحظي الهيئات أالخرى ،دولية كانت �أم وطنية.
الدارية اخلا�صة بتتبع االنتخابات ،فقد جاءت كما يدل عليها ا�سمها للقيام بعمل
�أما الوحدة إ
تقني يعنى ،حتت �إ�رشاف اللجنة اخلا�صة ،بتجميع املعلومات وتتبع العالقات مع الهيئات
املتدخلة يف املالحظة �إما بت�سهيلها �أو القيام بها مبا�رشة .ولذلك جاءت هذه الوحدة متكونة من
اخلاليا التالية :خلية تتبع العالقة مع وزارة العدل يف الق�ضايا التي تندرج �ضمن اخت�صا�صها،
خلية للتن�سيق مع وزارة الداخلية واملالحظني أالجانب ،خلية للتن�سيق مع الن�سيج اجلمعوي ،خلية
لتتبع العالقة مع الهيئة العليا لل�سمعي الب�رصي وال�صحافة املكتوبة ،و�أخريا ،فيما يتعلق باملجل�س
اال�ست�شاري نف�سه ،خلية لتن�سيق املهام املرتبطة باملالحظة اخلا�صة به.
وقد تعلق أالمر ،بالن�سبة لهذه اخلاليا ،بتتبع يومي مبا يقت�ضيه ذلك من ربط االت�صاالت ،وا�ستقبال
الوثائق واملعطيات والقيام بعمليات التحقق ،والرتتيب والتحيني وحترير التقارير ،واالن�ضباط
الجتماعات التن�سيق واملتابعة يف عالقة �أدبية ووظيفية يف نف�س الوقت ،حتت �إ�رشاف رئا�سة
املجل�س و�أمانته العامة ،مع اللجنة اخلا�صة.
الدارية املن�صو�ص عليها يف نظامه الداخلي (املادة
ولقد عب أ� املجل�س ،ألعمال اخلاليا ،وحداته إ
 )36م�ستعينا ،كما تن�ص على ذلك املادة  13من الظهري امللكي وبعدها املادة  35من نظامه
الداخلي ،بخرباء وم�ست�شارين ملواجهة أالعباء التنظيمية ومتطلبات التدبري اللوجي�ستيكي لتنظيم
الدارية واملادية املحفز الوحيد لعمل هذه
املالحظة .ومل تكن عنا�رص التوجيه وتوفري الو�سائل إ
اخلاليا وان�ضباطها ،بل كان الوعي بطبيعة املهمة املوكولة �إىل املجل�س و�سمو الهدف من ورائها
رافعتني حقيقيتني لهمة �أطرها ووعيهم ب أ�ن مقيا�س عمل املجل�س ووظيفتهم يف �إطاره هو العمل
الن�سان من خالل احلقوق ال�سيا�سية املرتبطة باالنتخابات.
ل�صالح حقوق إ
الن�سان
وبالفعل� ،إذا كانت خاليا الوحدة ،وقبلها اللجنة اخلا�صة ،يحفزهما العمل ل�صالح حقوق إ
يف م�ضمار احلقوق الل�صيقة باالنتخاب ،ف إ�ن لذلك دواعي تف�رس �إن�شاءهما وتربر عملهما ل�صالح
تنظيم املالحظة االنتخابية.
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�إنها دواعي حتيل على كيفية تفعيل دور املجل�س اال�ست�شاري يف مواكبة االنتخابات الت�رشيعية،
وذلك من خالل مرجعية وا�ضحة ويف �سياق عام مكّن من طرح مو�ضوع املالحظة االنتخابية.
وقد ت�شكلت مرجعية تنظيم املالحظة من عنا�رص لها عالقة بامل�ستوى الوطني و�أخرى حتيل على
امل�ستوى الدويل.
وطنيا ،ت�ستند هذه املرجعية على دور املجل�س اال�ست�شاري يف توطيد املكت�سبات فيما يتعلق
بال�سهام يف حتريك االنتقال الدميقراطي عن طريق تر�سيخ املمار�سة
بالبناء الدميوقراطي ،وذلك إ
الدميوقراطية يف تفعيلها للحقوق املدنية وال�سيا�سية ومن جملتها حق االنتخاب .ويف اخت�صا�صات
ال�سهام يف ن�رش
املجل�س ،بطبيعة احلال ،ما ي ؤ�هله لهذا الدور ،منها على �سبيل املثال املنا�سب هنا إ
الن�سان وتر�سيخها بكل الو�سائل املالئمة ،وتي�سري التعاون بني ال�سلطات العمومية
ثقافة حقوق إ
الن�سان
وممثلي اجلمعيات الوطنية واملنظمات الدولية وال�شخ�صيات العاملة يف جمال حقوق إ
(املادة  2من الظهري امللكي).
دوليا ،انتبه املجل�س �إىل �أن ر�صد االنتخابات يندرج �ضمن اهتمامات احلركة العاملية املنا�رصة
العالن العاملي حلقوق
الن�سان التي حتيل على ما هو من�صو�ص عليه يف إ
للدميوقراطية وحقوق إ
الن�سان (املادة  )21والعهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية (املادتان  1و ،)25وكل
إ
أ
القليمية التي ت ؤ�كد احلق يف امل�شاركة ال�سيا�سية واحلريات ال�سا�سية لكافة املواطنني
االتفاقيات إ
دون متييز.
�أما ال�سياق العام الداعي �إىل طرح مو�ضوع املالحظة االنتخابية فهو يقوم �أي�ضا على عنا�رص
وطنية و�أخرى ذات طابع دويل.
وطنيا ،هناك التفكري الذي راود املجل�س يف تفعيل الدور املنوط به يف توطيد الدميوقراطية ،بالنظر
الن�سان والنهو�ض بها.
�إىل طبيعته كم ؤ� ّ�س�سة قائمة الذات وذات طابع تعددي تن�شغل بحماية حقوق إ
ال�شارة �إىل جتارب �سابقة يف مالحظة االنتخابات قامت بها بع�ض
ويف هذا ال�سياق ،ت أ�تي �رضورة إ
هيئات املجتمع املدين بالن�سبة النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب خالل ا�ستحقاقات  1997و.2002
دوليا ،يتجلى ال�سياق الداعي لتنظيم املالحظة االنتخابية يف ظاهرة االهتمام الدويل املتزايد
على م�ستوى أالمم املتحدة باملوازاة مع االهتمام مبو�ضوع العدالة االنتقالية ،منذ الثمانينات ،يف
�إطار دور املنظمة الدولية يف ن�رش ال�سلم والدميوقراطية ويف وجود مبادئ دولية توجيهية متفق
عليها يف �أمر املالحظة االنتخابية ،و�أي�ضا يف ت�شجيع ودعم انخراط بع�ض امل ؤ��س�سات الوطنية
الن�سان يف ر�صد العملية االنتخابية.
حلقوق إ
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 .2تدبري تنظيم املالحظة
من �أدوات تنظيم املالحظة �إىل تدبري هذا التنظيم� :إنه االنتقال الطبيعي من أالداة �إىل اال�ستعمال
ومن الو�سيلة �إىل الغاية .ولقد وعى املجل�س �أن أالمر يتعلق مبحطة �أوىل يف هذه الغاية .املحطة
النهائية هي مالحظة االقرتاع ب�صفة حية ومبا�رشة� .أما املحطة ال�سابقة على ذلك ،على م�ستوى
تدبري تنظيم املالحظة ،فهي القيام بكل العمل ال�رضوري ،من خالل جلنته اخلا�صة وخاليا وحدته
املتتبعة ،يف ربط العالقة وت�رصيفها مع أالطراف املختلفة املعنية باملالحظة كعمل مقبلة عليه،
�أو كت أ�طري ل�صالح هذا العمل.
وهكذا ا�ستعد املجل�س وعب أ� �إدارته وخربته ،و�أي�ضا رغبته يف اكت�ساب اخلربة ومراكمة التجربة،
إلقامة العالقات ال�رضورية ،يف �أفق انتخابات ال�سابع من �شتنرب  ،2007مع أالطراف املذكورة،
ا�ستعدادا لعمل التن�سيق وتدبري تنظيم املالحظة ل�صاحلها �أو مبعيتها ح�سب وظيفتها وغايتها.
وتقت�ضي طبيعة هذا التقرير ،من غري �شك� ،أن يتم ا�ستعرا�ض هذه اجلوانب بكامل املو�ضوعية
أ
والمانة ألنها همت �أطرافا حتركت� ،سواء من جهة الدولة �أو من جهة املجتمع املدين الوطني �أو
الدويل ،من �أجل ق�ضية تهم تطوير البناء الدميوقراطي وو�سيلة االنتخاب التي ال مندوحة عنها
مل�شاركة املواطنني يف هذا التطوير.
ونذكر هنا ،دومنا ترتيب م�سبق ،اعتبارا فقط لطبيعتها ووظيفتها ،أالطراف التالية :وزارة العدل
ووزارة الداخلية و الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي-الب�رصي ك أ�طراف عمومية ،املالحظون
الدوليون واملالحظون الوطنيون اجلمعويون ك أ�طراف متثل املجتمع املدين الدويل والوطني .ومبا
�أن املجل�س قد �شارك بنف�سه ،من خالل مالحظيه اخلا�صني به ،يف مالحظة االقرتاع ،ف إ�ن ه ؤ�الء
املالحظني ي�شكلون �أي�ضا طرفا من أالطراف مبقايي�س التدبري املن�رصف �إىل تنظيم عمل املالحظة
والذي اقت�ضى معاملتهم باملثل يف التوجيه وااللتزامات.

 .1.2التن�سيق من �أجل تنظيم املالحظة مع أالطراف العمومية
جاء عمل املجل�س يف هذا اجلانب منخرطا فيما ميكن �أن يعترب من «طبيعة أال�شياء» .ذلك �أنه
من البديهي ومن ال�رضوري ،غداة اخلطاب امللكي الداعي �إىل «متابعة االنتخابات ومالحظتها»،
�أن ينتظم من �أجل هذا الهدف تعاون وتن�سيق يف كنف امل�صلحة العامة بني املجل�س اال�ست�شاري
الن�سان أ
والطراف العمومية املعنية.
حلقوق إ
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�أ .التن�سيق من �أجل تنظيم املالحظة مع وزارة الداخلية
كانت �أول نقطة تطلبت نقا�شا وبحثا عن احلل مع هذه الوزارة هي �إيجاد �أر�ضية لقبول املالحظة
كي يت�سنى تنظيمها و�إدراجها يف بنيات ومراحل العملية االنتخابية .وبعد �أن مت جتاوز هذه
ال�شكالية ،ف إ�ن الوزارة مل تدخر جهدا يف �إمداد املجل�س بالوثائق ال�رضورية التي من �ش أ�نها دعم
إ
املالحظة واملالحظني.
وبالفعل ،كان �إيجاد �أر�ضية للمالحظة �أمرا م�ستعجال يف بالغ أالهمية ،نظرا خللو القانون املغربي
القناعية لدى وزارة الداخلية لكي يتم،
من �أية �إ�شارة �إىل ذلك .و�إذا كان املجل�س قد جند كل طاقته إ
على م�ستواها� ،سد هذه الثغرة بحل بديل وظريف ،ف إ�ن هذه الوزارة من جهتها كانت تفكر بجد يف
�صياغة هذا احلل بال�شكل الذي يالئم م� ؤس�ولياتها و�إكراهاتها من جهة ،وطبيعة املطلب الذي جاء
م�ستندا ،على �أية حال� ،إىل التوجيه امللكي ال�سامي من جهة ثانية.
ولقد �أدى التن�سيق بني املجل�س والوزارة �إىل �أن يثمر اجتهاد هذه أالخرية �إ�صدار دورية مت توجيهها
�إىل ال�سادة والة وعمال �صاحب اجلاللة لت�سهيل مالحظة اقرتاع ال�سابع من �شتنرب .2007
لقد ا�ستندت الدورية ،بكل بداهة� ،إىل اخلطاب امللكي املوجه �إىل �رضورة املتابعة واملالحظة
لهذا االقرتاع ،وذكرت بالدور أال�سا�سي والت أ�طريي الذي ي ؤ�ول �إىل املجل�س يف هذا االجتاه .ومل
يفت املذكرة �أن بينت معنى املالحظة وداللتها من خالل م�ضمونها وحدودها ،خا�صة داخل
مكاتب الت�صويت ،م�شرية يف هذا اجلانب �إىل الت�رصيح باملبادئ وميثاق ال�سلوك ،ال�صادرين عن
املجل�س لتحديد التزامات املالحظني .كما دعمت وزارة الداخلية هذا املجهود الت أ�طريي بتحديد
خماطبني على م�ستوى اجلهات أ
والقاليم ق�صد التوا�صل والتعاون مع من�سقي الهي آ�ت امل�شاركة
يف املالحظة.
كمل يهدف �إىل �إمداد
�أما جمهود إ
المداد بالوثائق فقد جاء من طرف وزارة الداخلية كعمل ُم ّ
املالحظني ،عن طريق املجل�س اال�ست�شاري ،باملراجع ال�رضورية لتنويرهم و�إجناح مهمتهم .وقد
�شمل ذلك الن�صو�ص أال�سا�سية والقانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب ،والقانون املتعلق
مبدونة االنتخابات وقانون أالحزاب ال�سيا�سية ،ون�صو�ص �أخرى واملر�سوم ال�صادر ب إ�حداث الدوائر
بال�ضافة
االنتخابية النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب وحتديد عدد املقاعد املخ�ص�صة لكل دائرة ،إ
�إىل وثائق متنوعة وحما�رض اجلل�سات العمومية اخلا�صة بالدرا�سة والت�صويت على م�شاريع قوانني
خمتلفة لها عالقة بانتخاب �أع�ضاء املجل�س املذكور ودليل مكاتب الت�صويت واملكاتب املركزية
�أو الدوريات املختلفة ال�صادرة يف �ش أ�ن االنتخابات �أو ما يتعلق بها.
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ب .التن�سيق من �أجل تنظيم املالحظة مع وزارة العدل
الن�سان ووزارة العدل من احل�صول على موافقة
مكّن االت�صال بني املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
هذه أالخرية يف وقت مبكر وبدون �أدنى حتفظ على مبد�أ املالحظة وبالتايل قبول ولوج املالحظني
الرادة �إجراءات من طرف وزارة
�إىل جميع م�ستويات العملية االنتخابية .ولقد نتجت عن هذه إ
العدل لت�سهيل عملية املالحظة ودعمها.
عمدت الوزارة �أوال ،باقرتاح من املجل�س من �أجل جتاوز الفراغ القانوين فيما يخ�ص املالحظة،
�إىل �إ�صدار دورية مت توجيهها �إىل كل اجلهات الق�ضائية املعنية ب�شكل �أو ب آ�خر ب أ�مر املالحظة
االنتخابية ،وعلى ر�أ�سها الر ؤ��ساء أالولون ملحاكم اال�ستئناف ،ثم ر ؤ��ساء املحاكم االبتدائية
والوكالء العامون للملك فوكالء امللك .وهكذا ،وبعد �أن �أ�شارت الدورية �إىل التكليف امللكي للمجل�س
الن�سان بتتبع العمليات االنتخابية لالنتخابات الت�رشيعية تر�سيخا للممار�سات
اال�ست�شاري حلقوق إ
الدميقراطية وتوطيدا لدولة امل ؤ��س�سات ،دعت كل الفاعلني يف العملية االنتخابية وخا�صة اجلهات
الق�ضائية املعنية �إىل ت�سهيل مهام املالحظني يف حدود امل�ستلزمات الدولية للمالحظة واالحرتام
التام للقانون الوطني .ولقد بينت �أن م�ساعدة املالحظني تهم ،بالن�سبة الخت�صا�صها ،ح�ضور جلن
الح�صاء التي تعقد بالعماالت أ
والقاليم وح�ضور اجلل�سات وتتبع الق�ضايا خا�صة منها اخلروقات
إ
وال�شكايات املرتبطة بالعملية االنتخابية.
كما �أن وزارة العدل قامت باتخاذ �إجراءات تنظيمية تهدف �إىل م�سايرة العملية االنتخابية و�إحاطتها
بال�ضمانات القانونية ،ومن �ش أ�نها بالتايل �أن تدعم مادة املالحظة عرب املجل�س اال�ست�شاري
الن�سان .وهكذا مت �إن�شاء «جلنة مركزية مبديرية ال�ش ؤ�ون املدنية» لتتبع جمريات الطعون
حلقوق إ
املقدمة ،قامت مبوافاة املجل�س بجرد مف�صل حول هذه الطعون وما مت اتخاذه ب�ش أ�نها من
طرف املحاكم املخت�صة على امل�ستوى الوطني .كما مت �إحداث «جلنة مركزية مبديرية ال�ش ؤ�ون
اجلنائية والعفو» �آلت �إليها مهمة التن�سيق مع النيابات العامة لتجميع كافة املعلومات املرتبطة
باملتابعات يف �ش أ�ن املخلني بالقانون �أو املتورطني يف ق�ضايا مت�س بنزاهة االنتخابات .ومكنت
هذه اللجنة املجل�س من جرد عام لكل املتابعات التي مت حتريكها مبنا�سبة االنتخابات �إىل حدود
يوم االقرتاع.
العدادي لتنظيم املالحظة ،وفرت وزارة العدل للمجل�س عدة وثائق من بينها
وتدعيما للمجهود إ
على اخل�صو�ص «دليل تطبيقي لقوانني انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ودور الق�ضاء يف مواكبة
العمليات االنتخابية» ،مت ت�سليمه ،من طرف املجل�س ،جلميع املالحظني خالل أاليام التكوينية
املنظمة باملعهد العايل للق�ضاء لالطالع على دور الق�ضاء يف العملية االنتخابية منذ بدايتها
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حتى �إعالن النتائج .ومل يفت الوزارة �أن تمُ كّن املجل�س ل�صالح املالحظني من عدد من الدوريات
واملن�شورات املوجهة يف �أمر االنتخابات ومالحظتها �إىل خمتلف املحاكم ،و�أي�ضا من جمموعة
من االجتهادات الق�ضائية املتعلقة باملنازعات االنتخابية.

ج .التن�سيق من �أجل تنظيم املالحظة مع الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي-الب�رصي
ال�شارة �إىل �أن التن�سيق مع الهيئة من �أجل تنظيم املالحظة ال يخ�ضع لنف�س املنطق
تنبغي إ
أ
والهداف التي جمعت املجل�س مع وزارتي العدل والداخلية ك�سلطات عمومية .فهذه ال�سلطات،
كما ر�أينا ،مكنتها طبيعة اخت�صا�صاتها من اتخاذ �إجراءات قانونية و�إدارية ملمو�سة ،بطلب من
املجل�س ،من �أجل �سد الفراغ القانوين يف �أمر املالحظة ومتكني املالحظني من القيام مبهامهم� .أما
الهيئة العليا كمرفق عمومي يقنن وي ؤ�طر ،باالخت�صا�صات املوكلة �إليه ،قطاع ال�سمعي – الب�رصي
الجراءات .فهو نف�سه مالحظ لالنتخابات عن طريق تتبعه ل�سلوك وعمل
فهو ال يتخذ مثل هذه إ
مكونات هذا القطاع ،بخالف القطاعني احلكوميني املذكورين الذين يطبقان القوانني االنتخابية
�إداريا وق�ضائيا ،ومن طبيعتهما بهذه ال�صفة �أن ي�ساهما يف التن�سيق مع املجل�س اال�ست�شاري من
�أجل تنظيم املالحظة.
ومع ذلك ف إ�ن الهيئة العليا �إذا مل ت�شارك املجل�س بال�صفة وال�شكل املذكورين يف هذا التنظيم ،فلقد
كان ذلك بطريقة �أخرى تلتقي فيها جزئيا مع ال�سلطات العمومية املتعاونة مع املجل�س ،وتتعلق
بالجراءات القانونية املتعلقة بتدبري التعددية ال�سيا�سية وولوج مكوناتها �إىل
ب إ�خبار املجل�س إ
الف�ضاء ال�سمعي الب�رصي (وهي معطيات �سابقة وخمتلفة عن املعطيات املتعلقة مبا�رشة مبالحظة
املراحل املختلفة للعملية االنتخابية ،والتي �سي أ�تي تقدميها بال�شكل املنا�سب يف �سياق العر�ض
املتعلق بنتائج املالحظة) .يف هذا الباب وبهذا املنطق ،يقوم املجل�س بتمكني املالحظني من
الجراءات املذكورة لكونها ت�شكل عن�رصا مر�شدا للمالحظني �إىل �سبل تكميلية وداعمة يف نف�س
مادة إ
الوقت ملالحظتهم املبا�رشة .ويكون يف هذا أالمر ،كما ظهر من خالل العمل الذي قام به املجل�س،
�إ�سهام يف تنظيم املالحظة يف حد ذاته .وينخرط يف هذا املنطق القرار الذي �صدر عن الهيئة العليا
حتت رقم  2007/14لتقنني املعايري وال�ضوابط التي حتدد ب�شكل دقيق ومف�صل كيفية تق�سيم ولوج
العالم العمومي .وهكذا ف إ�ن و�ضع القرار بني يدي املالحظني واالطالع
التنظيمات ال�سيا�سية �إىل إ
الخبار ويف
بالتايل من طرفهم على مادته التنظيمية �أمر ي�ساهم يف تكوين املالحظني عن طريق إ
�إعداد نوافذ متنوعة ملالحظتهم.
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 .2.2تي�سري تنظيم املالحظة ل�صالح أالطراف املدنية
ي�شمل هذا التي�سري كال من املالحظني الدوليني واملالحظني الوطنيني يف �إطار هيئة الن�سيج
الن�سان يف هذا الباب جهودا منظمة ومتتابعة
اجلمعوي .ولقد بذل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
و�صبورة �أي�ضا إليجاد الظروف وال�رشوط املالئمة للمالحظة الدولية واملالحظة اجلمعوية،
م�ستفيدا يف هذا من م�ساعدة ال�سلطات العمومية املتمثلة يف وزارات العدل والداخلية واخلارجية.
ولقد �سلك املجل�س ال�سبل التي �أبانت عن قابليتها للتكيف حتى يكون تنظيم املالحظتني الدولية
واجلمعوية فاعال ومنتجا ،مع التقيد يف كل أالحوال بت�ضمني هذا التنظيم ثقافة احلياد وااللتزام
واملهنية ،ولو كان ذلك بدرجات جد متفاوتة ،أل�سباب بنيوية و�سياقية ،بني املالحظني الدوليني
واملالحظني الوطنيني اجلمعويني.

�أ .تنظيم املالحظني الدوليني
يكون من ال�رضوري يف البداية التنبيه �إىل تد�شني ممار�سة غري م�سبوقة بالن�سبة لالنتخابات يف
املغرب بالعمل على فتح املجال للمالحظة الدولية واتخاذ �إجراءات منهجية ال�ستقبالها وتنظيمها.
الرادة يف خدمته
ويعود هذا أالمر �إىل الرغبة يف التعريف بامل�سل�سل الدميقراطي ببالدنا ،و�إىل إ
ودعمه بال�شفافية التي ت ؤ��رش �إىل اختيار طريق الدميقراطية اختيارا ال رجعة فيه.
ولقد تعاطى املجل�س مع هذا االختيار الهادف �إىل تنظيم املالحظة الدولية مبنا�سبة االنتخابات
الت�رشيعية ل�سابع �شتنرب  ،2007يف ثالثة اجتاهات :البحث عن منظمة دولية متخ�ص�صة تكون
مبثابة الو�سيط بينه واملالحظني الدوليني ،ثم تفعيل هذه الو�ساطة إلفراز تنظيم يليق بحدث
املالحظة الدولية وبجاهزية املغرب ال�ستقبالها ،و�أخريا اال�ستناد �إىل املرتكزات املتعارف عليها
عامليا ب�ش أ�ن املالحظة الدولية.

�أ .1.اعتماد و�ساطة املعهد الدميوقراطي الوطني كمنظمة دولية متخ�ص�صة
لتن�سيق العمل مع املالحظني الدوليني ،انتهى املجل�س �إىل اعتماد املعهد الوطني الدميقراطي
ب�صفته منظمة ذات جتربة يف ميدان املالحظة الدولية لالنتخابات ،أ
ول�سباب ظرفية مو�ضوعية.
ال مراء يف �أن املعهد الدميقراطي الوطني لل�ش ؤ�ون الدولية منظمة ذات جتربة ،فقد ت أ��س�س �سنة
 1983وجعل من جملة �أهدافه ال�سعي �إىل تعزيز امل ؤ��س�سات الدميقراطية ،وذلك من خالل التعاون
مع أالحزاب ال�سيا�سية ومنظمات املجتمع املدين وامل ؤ��س�سات الربملانية واحلكومية يف الدول
املعنية .ولال�ضطالع بهذه املهمة ،يتوفر املعهد ،انطالقا من مركزه بوا�شنطن ،على مكاتب يف
�إفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا و�أمريكا وال�رشق أالو�سط.
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وكون لنف�سه معرفة
ويف املغرب بال�ضبط ،بد�أ املعهد الدميقراطي الوطني ن�شاطه منذ �سنة ّ 1997
بامل ؤ��س�سات والق�ضايا ال�سيا�سية املغربية من خالل و�ضع عدة برامج تتعلق أ
بالحزاب ال�سيا�سية
العالم ومتابعة حتديث العملية االنتخابية.
والعمل الربملاين ومدونات ال�سلوك وو�سائل إ
و�إذا مت اختيار املعهد الدميقراطي فنظرا جلاهزيته بالن�سبة ملنظمات �أخرى ،من بينها �أ�سا�سا
الن�سان التابع ملنظمة أالمن والتعاون يف �أوروبا
مكتب امل ؤ��س�سات الدميقراطية وحقوق إ
( .)OSCE/ODIHRذلك �أن االحتاد أالوروبي ،رغم تعبريه ،من خالل بعثته للمغرب ،عن الرغبة
يف القيام مبالحظة االنتخابات باملغرب ،مل ي�سعفه �ضيق الوقت وتعقد امل�ساطر لديه ال�ست�صدار
ميزانية لت أ�مني املالحظة بال�رشوط واملوا�صفات املالئمة� .أما املعهد الدميقراطي فقد ا�ستطاع �أن
يوفر التمويل و�أن يجمع بعثة من م�ستوى عال يف آ
الجال املعقولة.

�أ .2.تفعيل و�ساطة املعهد الدميقراطي الوطني
مل يكن هذا التفعيل بال�سال�سة املطلقة .ولكنه كان موفقا من حيث النتيجة التي مت التو�صل �إليها بني
املعهد واملجل�س اال�ست�شاري فيما يخ�ص بنية البعثة الدولية وفيما يخ�ص الدور التن�سيقي للمجل�س.
لقد تكلف املعهد ومتكن من متويل جميع امل�صاريف املتعلقة ب إ�قامة و�سفر وتنقالت �أع�ضاء البعثة
الدولية� ،سواء منها املكلفة بالتقييم القبلي لالنتخابات الت�رشيعية �أو املكلفة مبالحظتها املبا�رشة.
وهكذا ،بالن�سبة أ
للوىل ،وللقيام بتقييم دقيق وحمايد للمناخ ال�سيا�سي و�آثاره على اال�ستحقاقات
االنتخابية املرتقبة ،ت�شكل وفد دويل برئا�سة �سيدة ع�ضو من الغرفة العليا للربملان االيرلندي
وع�ضوية �شخ�صيات تقلدت �أو تتقلد مهام �سيا�سية مهمة ،ر�سمية �أو مدنية ،من كل من الواليات
املتحدة أالمريكية والبحرين .ويف �أفق تنظيم املالحظة الدولية لالنتخابات الت�رشيعية ل�سابع
�شتنرب ،كانت لهذا الوفد مع م� ؤس�ويل وزارة الداخلية ثم مع ممثلي ال�سلطات املحلية أ
والحزاب
ال�سيا�سية ومكونات املجتمع املدين ،لقاءات همت ،يف املقام أالول :حماور تعلقت بالت�صور
والطار القانوين للمالحظة ونطاقها،
اخلا�ص باملالحظة الوطنية والدولية لالنتخابات ،إ
والجراءات املتخذة ق�صد حت�سي�س ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت بها واملجهودات املبذولة من �أجل
إ
تخليق العمليات االنتخابية وت�شجيع امل�شاركة يف االنتخابات؛ ويف املقام الثاين :ت�سا ؤ�الت
عن ا�ستعدادات ال�سلطات املحلية إلجراء العملية االنتخابية وحت�سي�س املكونات الب�رشية لهذه
العملية بدور املالحظة واملالحظني ،ثم ت�سا ؤ�الت همت أالحزاب واملجتمع املدين من حيث تكوين
املراقبني داخل مكاتب الت�صويت واملوقف من مالحظة االنتخابات وت�شجيع م�شاركة ال�شباب
بال�ضافة �إىل متويل أالحزاب ومتطلبات �إ�صالح العمليات االنتخابية.
واملر�أة ،إ
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ولقد تلقى الوفد الدويل يف كل هذه امل�ستويات كل على حدة� ،إجابات همت ب�صفة خا�صة فيما
له عالقة باملالحظة� :إ�سناد �صالحية و�ضع الت�صور بخ�صو�ص مالحظة االنتخابات �إىل املجل�س
الن�سان وحده ،وتو�ضيح مفهوم املالحظة الذي ي�ستثني املراقبة التي تبقى من
اال�ست�شاري حلقوق إ
�صالحية الق�ضائني العادي والد�ستوري (�إجابة وزارة الداخلية) ،وحت�سي�س ر ؤ��ساء املكاتب بالدور
الذي يلعبه املالحظون يف ت أ�كيد نزاهة و�شفافية العمليات االنتخابية وتر�سيخ الدميقراطية (�إجابة
ممثلي ال�سلطات املحلية) ،واعتبار املالحظة كمبادرة دالة على وجود �إرادة �سيا�سية لت�صفية �أجواء
املناخ ال�سيا�سي وحمفزة على تنظيم دورات تكوينية ألطرها للتدرب على املالحظة (�إجابة ممثلي
أالحزاب واملجتمع املدين).
�أما فيما يتعلق بالبعثة املكلفة باملالحظة املبا�رشة لالنتخابات ،فلقد مت اعتماد  52مالحظا
يتوفرون على التجربة واملهنية العالية يف جمال مالحظة االنتخابات ،يقودهم الرئي�س ال�سابق
جلمهورية بوليفيا وع�ضو نادي مدريد .وهكذا كان ه ؤ�الء املالحظون يتكونون ممن مار�سوا �أو
ميار�سون دائما الوظيفة الت�رشيعية� ،أو من وزراء و�سفراء �سابقني ،وخرباء يف جمال االنتخابات
الن�سان ،وممثلي املجتمع املدين و�أكادمييني وذلك بالن�سب التالية ح�سب االخت�صا�ص:
وحقوق إ
 %36برملانيون  %32من فئة املجتمع املدين و %12من فئة أال�ساتذة اجلامعيني ،مع املالحظة
�أن بعثة املالحظة املبا�رشة �ضمت يف ت�شكيلتها  24امر�أة.
وت�سهيال ملهمة املعهد الدميقراطي الوطني ولدوره الو�ساطي قام املجل�س اال�ست�شاري ،خا�صة فيما
يتعلق بالبعثة املوكول �إليها �أمر املالحظة املبا�رشة ،بتن�سيق حمكم مع املعهد ل�صالح تنظيم هذه
املالحظة ،وذلك جتاه كل من وزارة ال�ش ؤ�ون اخلارجية والتعاون فيما يخ�ص الق�ضايا املتعلقة
بالربوتوكول ،ووزارة الداخلية فيما يخ�ص توفري الر�صيد الوثائقي واملعلوماتي أ
والمني .ولقد لعب
املجل�س دورا �أ�سا�سيا وحا�سما يف هذه االجتاهات كلها بف�ضل التعاون املثمر مع الوزارتني املذكورتني.
وقد مت تكليل هذا العمل التن�سيقي بقيام املجل�س بتح�ضري ر�سائل اعتماد لفائدة املالحظني
الدوليني واملرتجمني املرافقني لهم ،كي ت�ضمن لهم ح�ضور ومالحظة خمتلف مراحل العملية
االنتخابية .وبعد حتديد لوائح املالحظني الدوليني املعتمدين وتوقيعهم على التزامات فردية
بخ�صو�ص احرتام مدونة قواعد ال�سلوك املتعارف عليها عامليا يف جمال املالحظة االنتخابية،
مكنهم املجل�س من ال�شارات ال�صدرية التي حتمل �أ�سماءهم و�صورهم و�أرقام جوازات �سفرهم حتى
يتم التعرف عليهم عند ولوج خمتلف مكاتب الت�صويت.
وال�شارة �إليها
وبالفعل ،كان ال بد لتنظيم املالحظة الدولية من الت أ�كيد على قواعد مدونة ال�سلوك إ
يف التزامات املالحظني ال�شخ�صية ،ألنها من مرتكزات املالحظة املو�ضوعية بالن�سبة لكل مالحظ
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الن�سان العاملية
دويل .وهي قواعد تنطلق من ثالثة �أ�س�س تتعلق باحرتام كل من ال�سيادة وحقوق إ
ثم قوانني الدولة و�سلطة الهيئات االنتخابية فنزاهة بعثة املراقبة الدولية لالنتخابات ،لت�صل
�إىل الواجبات وااللتزامات التالية :املحافظة على احليادية ال�سيا�سية الكاملة طيلة الوقت ،عدم
عرقلة العمليات االنتخابية� ،إثبات هوية املالحظ ،املحافظة على دقة املراقبة واالحرتافية عند
العالم قبل �أن ت�صدر البعثة
الدالء بتعليقات �أمام ال�شعب �أو إ
الحجام عن إ
ا�ستخال�ص النتائج ،إ
ت�رصيحها ،التعاون مع مراقبي االنتخابات آ
الخرين ،املحافظة على ال�سلوك ال�شخ�صي املنا�سب
و�أخريا الت�صدي من طرف البعثة خلروقات مدونة ال�سلوك من طرف �أع�ضاءها املالحظني.

ب .تنظيم املالحظني الوطنيني اجلمعويني
اعترب املجل�س �أنه ال ميكن �أن ين�سق �أمر املالحظة االنتخابية بدون م�ساهمة مالحظني من املجتمع
املدين الوطني .فهذه امل�ساهمة تفر�ض نف�سها ال ألنها فقط حق بديهي لهذا املجتمع ولكن ألنها
توافق �رضورتني �أ�سا�سيتني� :رضورة �إحداث التوازن مع املالحظة الدولية ،وذلك باعتماد ما توفر
من جتربة ومهنية لدى مكونات املجتمع املدين يف املالحظة االنتخابية ،ثم �رضورة امل�ساهمة
يف م�سل�سل البناء الدميقراطي لبلدنا ،كل يف املجال الذي يعمل فيه وح�سب الو�سائل التي يوظفها
لذلك .وي�شكل هنا العمل املدين و�إجناز املالحظة االنتخابية جماال وو�سيلة بهذا املعنى ألنهما� ،إذا
الرادة املو�ضوعية ،مر�آة تنعك�س فيها �إيجابيات و�سلبيات امل�سل�سل االنتخابي وبالتايل
توفرت إ
حالة امل�سل�سل الدميقراطي برمته.
لقد اعتمد املجل�س بالن�سبة للمالحظة الوطنية املدنية جمموعة «الن�سيج اجلمعوي» ،وذلك حتقيقا
لواجب املالحظة والتعهد بها ل�صالح املجتمع املدين مع مراعاة جدة التجربة وعدم ا�ستنادها �إىل
تقاليد �سابقة متجذرة يف مالحظة االنتخابات املغربية.
هناك مربر وراء اعتماد الن�سيج اجلمعوي خماطبا يف املالحظة املدنية الوطنية ،مربر هي أ�
لتخ�صي�ص معاجلة وو�سائل معينة لهذا االعتماد.
كان الداعي العتماد الن�سيج اجلمعوي لي�س فقط ا�ستجابة لطلبه ولكن اعتبارا �أي�ضا خلربته ولو
كانت ن�سبية يف املالحظة االنتخابية ولتمثيليته اجلمعوية .فخربته تنح�رص يف م�شاركته يف
مالحظة انتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب يف اقرتاع �سنة  2002و�صياغة جمموعة من التو�صيات
على �إثر هذا االقرتاع� .أما متثيليته فهي بالقيا�س لهذه اخلربة ذات هيكلة بارزة �إذ يتكون الن�سيج من
الن�سان واملر�أة والتنمية
 67جمعية من جمعيات املجتمع املدين مهتمة بحقول متنوعة كحقوق إ
والبيئة ،وموزعة على اجلهات ال�ست ع�رشة للمغرب .ويتوفر الن�سيج على جمل�س توجيه مكون من
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الداري� .إال �أن الن�سيج
 60جمعية ،كما �أن له �سكرتارية ت�ضم  8جمعيات بجانب هيئة للت�سيري إ
كوحدة قائمة مل يكن يتوفر ،وهو يتقدم للمالحظة ويقوم بها ،على ال�صفة القانونية ال�شكلية،
الجراءات وامل�ساطر ال�رضورية لت�سوية و�ضعيته القانونية غداة
وهو ما دعاه لاللتزام مببا�رشة إ
اقرتاع � 7شتنرب  2007وقبل �أن ي�ضع تقريره النهائي ب�ش أ�ن مالحظة هذا االقرتاع .وهكذا يت�ضح
�أن املجل�س غلب يف اختياره للن�سيج كمخاطب يف �ش أ�ن املالحظة االنتخابية ر ؤ�ية �شاملة تعدت
للرادات اجلمعوية املتظافرة
الوقوف عند جزئيات �شكلية ولو كانت مهمة حتى يف�سح املجال إ
والطموحة.
وال مراء يف �أن هذه الر ؤ�ية هي التي جعلت املجل�س يخ�ص�ص املعاجلة والو�سائل ال�رضورية
للمخاطب اجلمعوي.
وهكذا ح�صل الن�سيج من املجل�س على ت�سهيالت وم�ساعدات مادية ومت تي�سري عمله يف عالقته مع
ال�سلطات العمومية.
واللكرتونية لدى املجل�س.
يف باب الت�سهيالت ،مت متكني الن�سيج من كل الوثائق والدعامات املادية إ
ومتتد هذه الت�سهيالت وتتنوع من القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب (الذي و�ضعت منه رهن
�إ�شارة الن�سيج  1000ن�سخة بالعربية ومثلها بالفرن�سية) �إىل �إ�صدار ال�شارات ال�صدرية ملالحظيه
(� 2825شارة) ،مرورا باخلرائط املتعلقة بالدوائر االنتخابية املحلية ،ودوريات لوزارتي العدل
والداخلية ذات �صلة باالنتخابات ومالحظتها ،و�أقرا�ص مدجمة متنوعة تتعلق بلوائح املر�شحني
ومكاتب الت�صويت ووثائق �أخرى يحتفظ املجل�س بجزئياتها يف تقاريره الداخلية.
�أما امل�ساعدات املادية ،فتتعلق بتمويل كل ما �سلف ،وخا�صة نفقات �إعداد ال�شارات ال�صدرية
حتمل م�صاريف توزيع هذه ال�شارات على �أ�صحابها يف خمتلف
م�ضافا �إليها ،بطلب من الن�سيجّ ،
جهات اململكة.
وال ميكن �أن تعترب جمهودات تي�سري عمل الن�سيج يف عالقته مع ال�سلطات العمومية �أقل �أهمية.
ذلك �أنها تتعلق بعمل كيفي ل�صالح املالحظة اجلمعوية لت�سهيلها والرفع من جودتها .وهكذا متكن
الن�سيج ،بف�ضل تدخل املجل�س ،من دورات تكوينية ل�صالح مالحظيه بعد �أن كانت الظروف �ستحول
دون �إجنازها .كما ا�ستفاد ،بجانب املتدخلني آ
الدارية
الجراءات إ
الخرين يف املالحظة ،من إ
التي اتخذتها كل من وزارة العدل والداخلية لت�سهيل عمل املالحظني لدى �سلطاتها و�أعوانها.
هذا ،بجانب م�ساعدات جزئية وعملية كموافاة الن�سيج بالئحة ت�ضم �أ�سماء و�أرقام هواتف ر ؤ��ساء
دواوين والة وعمال �صاحب اجلاللة الذين عينتهم وزارة الداخلية كمخاطبني لالت�صال بهم يف
حالة تعر�ض مالحظي الن�سيج ل�صعوبات معينة.
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ومل يكن من املمكن البلوغ �إىل هذه النتيجة املر�ضية دون ت�رصيف منا�سب ومتدرج للعالقة مع
الن�سيج ،تغليبا للهدف وامل�صلحة العامة على ال�صعوبات والنقائ�ص.
ذلك �أن عنا�رص يف التدبري من طرف الن�سيج جعلت من العالقة معه عالقة مت أ�نية بالنظر �إىل
متطلبات املالحظة من الناحية أالدبية وامل�سطرية .وظهر ذلك يف عن�رصين �أ�سا�سيني من هذه
الناحية� :ضبط لوائح أال�شخا�ص املالحظني و�صياغة االلتزامات اخلا�صة بهم.
وهكذا مت ت�سل�سل اللوائح من طرف الن�سيج والتوقف عندها من طرفه ،ق�صد احل�سم ،بني لوائح
مما دعا املجل�س للرتيث يف التعامل معها قبل �إعداد ال�شارات وما يليها
نهائية ولوائح �إ�ضافيةّ ،
من متطلبات مرافقة .ومع ذلك ،و�إىل �أن مت �إقفال الالئحة النهائية والوفاء مب�ستلزماتها من طرف
املجل�س ،مل تتم ممار�سة �أي نوع من الرقابة القبلية على مالحظي الن�سيج ال من قبل ال�سلطات
العمومية وال من قبل املجل�س نف�سه .بل تكيف املجل�س مع «�أجندة» الن�سيج يف ت�سليم لوائحه
والقرار بها من طرفه.
إ
�أما فيما يتعلق بااللتزامات الفردية ملالحظي الن�سيج ،فلقد كان البطء يف ت�سليمها ،و�أحيانا عدم
ت�سليمها كاملة باملوا�صفات املطلوبة ،هو ما طبع العالقة مع املجل�س يف هذا ال�ش أ�ن .ومع ذلك،
فقد تكيف املجل�س ،كما فعل بالن�سبة للوائح ،مع هذا الو�ضع املتوقع بالنظر �إىل جدة التجربة،
متجاوزا تردد م� ؤس�ويل الن�سيج يف تبني خط ان�سيابي يف �أمر االلتزامات ،ليعترب كما �سبق الت أ�كيد
عليه� ،أ�سبقية الغاية على ال�صعوبات كيفما كانت طبيعتها ومربراتها ،ويقدر �أن مك�سب املالحظة
اجلمعوية من طرف الن�سيج بخ�صائ�صه التنظيمية والتدبريية ،يقت�ضي تكييفا ألمر االلتزام وذلك
باالكتفاء باحلدود الدنيا لهذا االلتزام .وهذا ما جعل املجل�س يبادر �إىل ت�سليم ال�شارات ال�صدرية
يف عددها الكامل ( ،)2825مكتفيا بتقدمي التزام موقع من طرف �أع�ضاء ال�سكرتارية با�سم الن�سيج
يتم التعهد بوا�سطته موافاة املجل�س بااللتزامات املتبقية على �أ�سا�س ا�ستمارات مذيلة فقط بجملة
ت�رصح بالتزام املالحظ مع توقيعه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية ،مع العلم �أن الت أ�كد من �إدراج ا�سم
�صاحب االلتزام باللوائح املعتمدة وتطابق ا�سمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية الوارد يف االلتزام
مع ما هو م�سجل باللوائح تطلّب جهدا ووقتا كبريين بالنظر �إىل عدد مالحظي الن�سيج.
ويف هذا االجتاه ف إ�ن املجل�س كان يعترب �أن بعد النظر كان يقت�ضي تكييف العالقة مع الن�سيج
بالتغا�ضي عن اجلزئيات ل�صالح املالحظة املتكاملة واملتظافرة النتخابات �سابع �شتنرب .ولي�س
القرار بتجاوز هذه اجلزئيات يف التقرير أالويل للن�سيج من خالل �أرقام
�أكرث ت أ�كيدا لهذه الروح من إ
الرادة التي �أبعدت عن عالقة املجل�س بالن�سيج من �أجل تنظيم مالحظته
ومالحظات دالة على إ
�أ�سباب الرتدد والف�شل.
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 .3.2التكفل بتنظيم مالحظي املجل�س
الرادة يف �إجناح تنظيم املالحظة ل�صالح املالحظني الوطنيني �أو الدوليني
مل ينف�صل املجل�س عن إ
ألنه كان ملزما بها ب�صفة موازية ،مع ما تقت�ضيه من جمهود مطرد ،يف التكفل بتنظيم املالحظني
اخلا�صني به .ومل يكن مقبوال بالن�سبة للمجل�س �أن يعمل على �إجناح املالحظة االنتخابية اخلا�صة
به دون �أن يعمل على �إجناح املالحظة الدولية والوطنية اجلمعوية .بل مل يكن مقبوال بالن�سبة �إليه
�أن يكون مت�شددا ،ولو بحر�ص على التكيف ،جتاه مالحظي الداخل واخلارج دون �أن يكون كذلك
بالن�سبة ملالحظيه� ،أي بالن�سبة �إليه كمالحظ.
كان البد له �أن يعتمد املهنية واملو�ضوعية جتاه مالحظيه و�أن يكون ذلك معلوما لدى املتعاملني
معه يف �أمر املالحظة ولدى العموم على حد �سواء عرب املهتمني من �صحافيني ودار�سني �أو جمرد
متتبعني .لقد كان املجل�س يق ّدر ح�سا�سية امل� ؤس�ولية امللقاة عليه ،انطالقا من اخلطاب امللكي
ب�صفة خا�صة ،ولذلك كان ين�شد مو�ضوعية �أفقية �إن �صح التعبري تنتظم فيها كل من املالحظة
الدولية واملالحظة الوطنية اجلمعوية واملالحظة اخلا�صة به .ومل يكن ،نتيجة لكل هذا ،بد من
�إحقاق مو�ضوعية مهنية �صارمة بالن�سبة ملالحظيه ،حيث جتلى ذلك يف ثالثة متطلبات التزم بها
بالن�سبة لتنظيمهم تهم هيكلتهم وتكوينهم واحلر�ص على فعاليتهم.

�أ .هيكلة مالحظي املجل�س
لقد همت هذه الهيكلة اخلطوة أالوىل البديهية املتعلقة بانتقاء مالحظي املجل�س متبوعة بتحديد
بنية ه ؤ�الء املالحظني و�آلية ا�شتغال الفرق التي يتوزعون عليها.
جتلى انتقاء مالحظي املجل�س يف نقطتني مرتابطتني ،املعايري و�أ�سلوب االنتقاء ،علما ب أ�ن هذا
االنتقاء هو املدخل لتنظيم مالحظة جيدة ومو�ضوعية ،وب أ�ن التهاون يف ذلك �أو جمرد الت�ساهل
فيه �سيكون م�صدر ارتباك قد ي�صعب تداركه وجتاوزه ،و�سيكون حتما مثاال �سيئا و�صورة غري
مقبولة يف عالقة املجل�س باملالحظني آ
الخرين.
وهكذا كانت املعايري املطلوبة يف انتقاء مالحظي املجل�س معايري بديهية ألنها من أالمور
املتعارف عليها يف �أدبيات املالحظة االنتخابية ،وتتجلى يف االلتزام بعدم االنخراط يف دعم
املر�شحني ،ويف ا�شرتاط النزاهة واحلياد واملو�ضوعية والتجربة املهنية �أو العلمية من خالل
الجازة� ،أو االنتماء �إىل �سلك التعليم بالنظر للخربة الفكرية واملهنية
م�ستوى درا�سي ال يقل عن إ
املتوفرة مبدئيا يف املدر�سني .ولقد بدا للمجل�س �أن التوازن اجلغرايف حمبذ ومطلوب يف انتقاء
مالحظيه ،وذلك وفق معايري تراعي ما �أمكن التوزيع اجلغرايف العادل بني خمتلف مناطق املغرب،
طاملا �أن املالحظة االنتخابية التي يرمي �إليها تعد ق�ضية وطنية وم�صلحة �سيا�سية عامة.
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وكان ال بد لتحقيق هذه املعايري من �أ�سلوب يف االنتقاء ظهر للمجل�س �أن يتم عرب االت�صال مبجموعة
من أال�ساتذة اجلامعيني كي يقرتحوا ،انطالقا من تكوينهم وخربتهم ووعيهم باملهمة املنوطة
باملجل�س ،لوائح ب أ��سماء �أ�شخا�ص تتوفر فيهم املعايري املذكورة .ولقد جند املجل�س يف هذا االجتاه
الن�صاف وامل�صاحلة يف اختيار املوارد الب�رشية تنفيذا
جتربته املنبثقة عن ت�شكيل وا�شتغال هيئة إ
ملهامها .وعلى �ضوء االقرتاحات التي مت التو�صل بها ،احتفظ املجل�س بالئحة نهائية مكونة من
 102من املالحظني واملالحظات بعد �أن �أكدوا التزامهم بامل�شاركة يف املالحظة.
ولقد جاء انتقاء املالحظني متبوعا بتحديد بنية و�آلية لال�شتغال.
وهكذا ت�شكل فريق املالحظني التابعني للمجل�س من �أربعة �أ�صناف �ضمانا لتنوع عنا�رص املالحظة
وتكاملها ،وت�سهيال للتدبري املجايل للفرق التي يتوزع عليها املالحظون امليدانيون وتتبع خمتلف
مظاهر و�صيغ املالحظة التي يقومون بها .وتتجلى أال�صناف املذكورة يف املالحظني واملن�سقني
الدارية و�أع�ضاء املجل�س وذلك أ
أ
بالعداد املتتابعة التالية 6 ،6 ،102 :و ،10توزعوا على 15
والطر إ
جهة و 5تن�سيقيات .ويبدو من هذا �أن فئة املالحظني متثل  %82من جمموع أالرقام املذكورة ،مع
ن�سبة � %18إناثا من هذا املجموع.
ويجدر االنتباه �إىل �آلية التن�سيق التي تبناها املجل�س حر�صا منه على توفري الت أ�طري العلمي
واملنهجي لعمل املالحظني .وجتلى ذلك يف نظام من�سقي الفرق اجلهويني املتوفرين على �صفة
أال�ستاذية ب إ�حدى الكليات الوطنية �أو �صفة املهنية ك إ�طار وطني عال اخلربة.
وحتددت مهام املن�سقني يف التمثيل اجلهوي لعملية املالحظة ح�سب الفرق وتن�سيق عمل املالحظني
التابعني لهم ،مع التدخل إليجاد حلول لل�صعوبات التي تعرت�ض �سبيلهم بت�شاور مع وحدة تتبع
االنتخابات داخل املجل�س ،و�أي�ضا يف جتميع ال�شبكات والتقارير املنجزة من طرف املالحظني
مع حتليلها وا�ستخراج اخلال�صات منها لت�ضمينها يف تقرير �أويل يكون متبوعا بتقارير تركيبية.
وكذلك كان بالتتابع �إىل حدود أاليام املوالية مبا�رشة ليوم االقرتاع.

ب .تكوين مالحظي املجل�س
�شكل التكوين نقطة �أ�سا�سية بالن�سبة للمجل�س يف ت أ�هيل مالحظيه و�إعطائهم أال�سا�س املعريف
ال�رضوري للقيام باملالحظة على �أح�سن وجه .وهكذا مت تنظيم دورة تكوينية لفائدتهم وفائدة
وبالملام باملقت�ضيات
من�سقي الفرق ،تعلقت بالتعريف ب�شبكة املالحظة اخلا�صة باملجل�س
إ
القانونية املنظمة لالنتخابات والقواعد وامل�سلكيات الواجب االلتزام بها �أثناء عملية املالحظة.
الطار العام لالنتخابات ،ح�صيلة
ومت لهذه الغاية تزويد املالحظني بالوثائق يف �أربع م�ستويات  :إ
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التجارب الدولية والوطنية يف مالحظة االنتخابات ،دور املجل�س اال�ست�شاري يف عملية تتبع
االنتخابات و�أخريا تداريب و�أ�شغال تطبيقية على عملية املالحظة.
وتكونت الوثائق املوزعة على املالحظني من وثائق وطنية وعاملية� ،أي من م�ستويني يف التكوين.
وهكذا مت يف الوثائق الوطنية� ،إدراج عدة مراجع من بينها:
القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب ،وقد مت اعتماده يف و�ضع �شبكة املالحظة �ضمانا
للمو�ضوعية فيما �سينقله مالحظو املجل�س من معلومات؛
دليل الدوائر االنتخابية وقد مت توفريه ملالحظي املجل�س واملن�سقني من �أجل املعرفة بالدائرة
التي �ست ؤ�ول �إىل مالحظتهم يوم االقرتاع؛
دليل مكاتب الت�صويت واملكاتب املركزية ،وقد مت ت�سليمه للمالحظني ق�صد حتري الدقة يف
الح�صاء التي ال توجد تفا�صيلها
املالحظة والتمكن منها .ويف مقابل هذه املكاتب ،ف إ�ن جلنة إ
يف الدليل� ،أ�سند احل�ضور فيها �إىل املن�سقني وبع�ض �أع�ضاء املجل�س وبع�ض �أع�ضاء جلنة تتبع
االنتخابات؛
دليل تطبيقي لقوانني انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ودور الق�ضاء يف مواكبة العمليات
الملام بدور الق�ضاء يف العملية
االنتخابية .وكان الهدف من ت�سليم هذه الوثيقة للمالحظني إ
االنتخابية منذ انطالقها حتى �إعالن النتائج.
�أما فيما يخ�ص الوثائق الدولية -وتوزيعها على املالحظني يروم �إمدادهم مب�صادر أالعراف
املتعارف عليها يف املالحظة االنتخابية -ف إ�نها تطلعهم على اجلوانب القانونية والتقنية
الن�سان التي يتعني مراعاتها يف االنتخابات ب�شكل عام
لالنتخابات ،ومنها حتديد �أهم حقوق إ
كحق امل�شاركة ال�سيا�سية ،وعلى �رشوط االنتخابات احلرة التي يبقى �أهمها احرتام �إرادة ال�شعب
و�ضمان ممار�سة احلرية يف خمتلف �أوجهها ،وعلى مبادئ االنتخابات النزيهة ومن بينها توفري
ال�ضمانات القانونية والتقنية وتواجد املالحظني .وتتجمع كل هذه العنا�رص يف وثيقة «حقوق
الن�سان التابع أ
للمم املتحدة عن
الن�سان واالنتخابات» ،وهو كتيب من �إ�صدار مركز حقوق إ
إ
الن�سان .وهي وثيقة ت�ضم �أي�ضا مقتطفات مت�صلة مبعايري
االنتخابات وجوانبها املت�صلة بحقوق إ
الن�سان الدولية فيما يتعلق باالنتخابات ،وببع�ض االتفاقيات كاالتفاقية الدولية للق�ضاء
حقوق إ
على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي ،ومب�رشوع املبادئ العامة ب�ش أ�ن احلرية وعدم التمييز يف
م� أس�لة احلقوق ال�سيا�سية.
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وال �شك يف �أن جمموع الوثائق املذكورة تهم كل فئات املالحظني دولية كانت �أم وطنية� ،إال �أن
�أمر �إدراجها يف تكوين املالحظني يبقى من م� ؤس�ولية كل هيئة على حدة .واملجل�س �إذا كان قد قام
بت�سليم هذه الوثائق وغريها �إىل كل املالحظني ،ف إ�ن م� ؤس�وليته بالن�سبة ملالحظيه مل تقت�رص على
الت�سليم فقط و�إمنا تعدته �إىل التكوين بوا�سطتها وبوا�سطة مناهج التكوين ل�صالح مالحظيه ،ألن
ذلك من م� ؤس�وليته جتاههم ومن حقهم عليه.

ج .تفعيل �أداء مالحظي املجل�س
بعد االنتقاء والتكوين ،كان ال بد من التفكري يف منهجية تروم اال�ستعمال أالمثل من طرف املجل�س
ملالحظيه .وقد مت ذلك من خالل ثالثة عنا�رص منف�صلة ولكنها متتابعة وموجهة �إىل هدف واحد
هو تفعيل هذه الطاقة الب�رشية ال�شابة واملتحم�سة الكت�شاف املالحظة واكت�سابها كتجربة ذاتية
ومو�ضوعية .وهكذا تعلق أالمر بعنا�رص االلتزام املهني واالنت�شار اجلغرايف والتفعيل امليداين.
من حيث االلتزام املهني ،كان ال بد من ال�رصامة مع الذات وذلك ب إ�خ�ضاع املجل�س ملالحظيه
�إىل قاعدة االلتزام املهني �ضمانا لالحرتافية وح�سن ال�سلوك .وهكذا عب أ� كل مالحظ حم�سوب على
املجل�س التزاما �شخ�صيا يحمل ا�سمه الكامل ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وعنوانه الكامل ،بعد
التوقيع ،باحرتام مبادئ و�أخالقيات املالحظة املتعارف عليها ،وذلك باحرتام القوانني وال�سلطات
القائمة على تنظيم االنتخابات والعمل بقواعد االحرتافية واحلياد واملو�ضوعية واالن�ضباط يف
الدالء ب أ�ية تعليقات �أو مالحظات �أو ا�ستنتاجات قبل �أن يديل
بالحجام عن إ
كل مراحل االقرتاع إ
املجل�س ر�سميا بت�رصيحاته وي�صدر تقريره.
�أما فيما يخ�ص االنت�شار اجلغرايف ،فلقد مت �إطالع مالحظي املجل�س على الفرق امل�شكلة ومن�سقيها
املعتمدين وتوزيعها على اجلهات والدوائر االنتخابية ومكاتب الت�صويت املربجمة يف عمليات
املالحظة ،وذلك �ضمن ت�صور يراعي املعطيات اجلغرافية للدوائر االنتخابية وتوزيعها املجايل
وال�سكاين ،وكذا خ�صو�صية بع�ض الدوائر التي �سجلت فيها ن�سب عالية من اخلروقات وال�شكايات
بال�ضافة �إىل املناطق التي يوجد فيها املالحظون الدوليون والوطنيون.
والطعون االنتخابية ،إ
ويف هذا االجتاه ،حر�ص املجل�س على �ضمان متثيلية مالحظته عن طريق اختيار جمموعة
متنوعة من احلوا�رض الكربى واملناطق ذات الرتكز ال�سكاين واملدن ال�ضاحوية واجلماعات
املتواجدة بالقرب من املدن الكربى ،مع تغطية ن�سبية للمناطق القروية .وهكذا متت تغطية 872
مكتب ت�صويت باملجال احل�رضي �أي بن�سبة  %82من جمموع املكاتب التي �شملتها املالحظة،
وباملجال القروي ما جمموعه  190مكتبا بن�سبة  ،%18وقد مكنت هذه أالرقام املالحظة من
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تغطية  65دائرة انتخابية و 54عمالة و�إقليما موزعة على  15جهة ،و 1062من مكاتب الت�صويت
من جمموع  38.687مكتبا ،و 141مكتبا مركزيا من جمموع  3000وحدة ،و 14جلنة �إح�صاء من
جمموع  65جلنة.
�أما التفعيل امليداين ألداء مالحظي املجل�س فهو يتعلق باخلطة اخلا�صة بتدبري املالحظة يف
امليدان عرب حتديد دقيق ملراحل ومتطلبات �إعداد املالحظة وانطالقها و�رسيانها وا�ستنطاق
معطياتها و�إقفالها .وهو ما �سماه املجل�س بتنظيم عملية املالحظة امليدانية املربجمة عرب املراحل
أالربعة املذكورة ،مع التدقيق يف الوثيقة اخلا�صة بها لكل �صغرية وكبرية تتعلق باال�ستدعاء
والتوزيع واالت�صال والتن�سيق والتمويل والتدوين �إىل غري ذلك من املعطيات التمهيدية واملرافقة
واخلتامية.
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�إذا كان تنظيم املالحظة االنتخابية ،كما �أ�سلفنا ،مبثابة املحطة أالوىل يف الغاية التي ي�سعى �إليها
الن�سان من هذه املالحظة ،ف إ�ن معاينة اقرتاع �سابع �شتنرب مل ي�شكل
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
فقط حمطتها الثانية أ
وال�سا�سية ،بل الغاية كلها .فبالرغم من �أهمية الو�سيلة –تنظيم املالحظة–
والحراز يف نهاية املطاف على �أداة وجتربة ،ف إ�ن املجل�س الذي تك ّفل باملالحظة �إعدادا وتنظيما،
إ
مل يكن له ليقف ،عند الو�سيلة وحدها .ذلك �أن مهمة امل�صلحة العامة التي تكلف بها ب�ش أ�ن اقرتاع
�سابع �شتنرب ،هي توجيه املالحظة ،مبا فيها مالحظته� ،إىل هذا االقرتاع.
ح�صيلة املالحظة �إذن هي ح�صيلة معاينة ومتابعة وقائع هذا اليوم يف كل عنا�رصها املركبة
واملتداخلة والتي يوجد يف �صلبها الفرد املغربي ال كناخب فقط ولكن كمواطن ب�صفة �أعم .ولذلك
ف إ�ن املالحظة مل تكن لتن�صب فقط على يوم االقرتاع يف حد ذاته ،بل كان عليها �أن تنظر ب إ�معان
�أي�ضا فيما �سبق وما تال ألن «وا�سطة العقد» ال تثني عن النظر �إىل العقد نف�سه ،فهما مت�ساندان ولو
كان الكل يف خدمة اجلزء ! وهكذا كان ال بد للمالحظة االنتخابية �أن تكون متكاملة بدءا مبرحلتي
ما قبل احلملة االنتخابية ثم احلملة نف�سها ،و�صوال �إىل غداة االقرتاع بعد املعاينة الرئي�سية ليوم
االقرتاع ،ألنه ي�شكل اجلزء أال�سا�سي يف املالحظة االنتخابية وفيه تلتقي دينامية املرحلتني
ال�سابقتني ،ومنه ت�ستمد املرحلة الالحقة داللتها احلينية ،قبل �أن تندمج هذه الداللة يف نتائج
بنيوية �أكرث ات�ساعا تتعدى نطاق املالحظة االنتخابية املبا�رشة.
الن�سان مل
ال�شارة هنا �إىل جزئية منهجية تو�ضح �أن املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
ومن املو�ضوعي إ
يقم باملالحظة امليدانية للمرحلتني ال�سابقتني على يوم االقرتاع ،ولكنه عمد يف �ش أ�نها �إىل مالحظة
املالحظة دولية كانت �أم وطنية جمعوية .ور�صد ب�صفة مبا�رشة ،فيما يخ�ص هاتني املرحلتني،
والجراءات املو�ضوعية التي تعلقت بهما من جانب أالطراف العمومية امل� ؤس�ولة ،مع
اال�ستعدادات إ
االنتباه يف كلتي احلالتني ،من خالل وحدته املخت�صة� ،إىل مادة ال�صحافة ألنها متكن ،كلما كان
ذلك �رضوريا ،من مالحظات �أفقية حتيل على �أطراف متعددة مبواقفها ومرجعياتها املختلفة،
املتكاملة �أحيانا واملتعار�ضة �أحيانا �أخرى.

 .1مرحلة ما قبل احلملة االنتخابية
مل تكن املالحظة اخلا�صة بهذه املرحلة ،وبالتايل احل�صيلة الناجتة عنها ،ميدانية �إال يف جزء
منها .وبالفعل فهي مرحلة �سابقة على احلملة االنتخابية وال ميكن �أن تكون ميدانية �إال بالفاعلني
امل�شاركني يف االنتخابات عندما ي أ�تون من أالفعال ما يخل بال�ضوابط اخلا�صة بها� .أما ما عدا
ذلك ،فطبيعة املالحظة ملا قبل احلملة االنتخابية موافقة لطبيعة هذه املرحلة.
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�إن ما ي�شكل مادة هذه املرحلة هي اال�ستعدادات .اال�ستعدادات هي الكلمة املرجعية بالن�سبة لهذه
الفرتة ألنها �إعداد ليوم االقرتاع بعد �أن يكون املر�شحون والناخبون قد التقوا ،حتت ال�ضوابط
الالزمة ،يف العالقة ال�سيا�سية التي تقت�ضيها عملية االنتخاب .فماذا الحظ املالحظون �إذن
بالن�سبة للمرحلة وماذا كانت ح�صيلة مالحظاتهم لال�ستعدادات خاللها؟
بال�ضافة �إىل الهيئة العليا لالت�صال
الدارة املخت�صة نف�سها إ
لقد تعلق أالمر با�ستعدادات تهم إ
ال�سمعي-الب�رصي ك أ�طراف عمومية ،وبا�ستعدادات من جانبها تهم املر�شحني والناخبني ،على �أن
�سلوك الفاعلني املقبلني على االقرتاع -املر�شحني منهم ب�صفة خا�صة -اقت�ضى مالحظة خا�صة
به ،يتعني أالخذ بها يف حجمها احلقيقي.

�أ .ا�ستعدادات أالطراف العمومية
ظهرت هذه اال�ستعدادات فيما اتخذته كل من وزارة الداخلية والهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي-
للعداد للحملة االنتخابية وليوم االقرتاع.
الب�رصي من �إجراءات �أدبية وتنظيمية إ
وهكذا همت �إجراءات وزارة الداخلية التكوين والتخليق من جهة ،و�إعداد التق�سيم االنتخابي من
جهة ثانية.

• فيما يخ�ص التكوين والتخليق
الجراء أالول ،تكوين أالطر الب�رشية املكلفة بالعملية االنتخابية .وكان الهدف من ذلك بديهيا
هم إ
يتعلق با�ستيعاب خمتلف اجلوانب القانونية والتنظيمية املت�صلة بالعملية االنتخابية وبالتطبيق
ال�سليم لهذه اجلوانب وامل�ساطر املفعلة لها.
العدادية لالنتخابات عرب برنامج تكويني هم
ولذلك ،احتل التكوين حيزا هاما يف املرحلة إ
امل�ستوى املركزي وامل�ستوى املحلي.
الدارة الرتابية مبختلف اخت�صا�صاتهم
على امل�ستوى املركزي ،مت تنظيم دورات تكوينية لفائدة �أطر إ
وتدخالتهم ،مل يقت�رص فقط على ا�ستيعاب امل�ستجدات القانونية والتقنية املتعلقة باالنتخابات،
لل�شكاالت التي قد تعرت�ض تطبيقهم للمقت�ضيات وامل�ساطر اجلارية
ولكنه �شمل �أي�ضا �إيجاد حلول إ
بالن�سبة لالنتخابات.
�أما على امل�ستوى املحلي ،فقد ان�صب االهتمام على تكوين ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت و�أع�ضائها
تكوينا مالئما وفعاال ،بعد �أن يكون قد مت انتقاءهم من بني أال�شخا�ص ذوي الكفاءة وامل�شهود لهم
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باحلياد والنزاهة .كما مت �أي�ضا االهتمام بتكوين باقي امل�رشفني على العملية االنتخابية حمليا
الدارية املحلية .وقد مت تكليف �أطر متخ�ص�صة بهذا التكوين بعد �إعدادها من طرف
�ضمن ال�سلطات إ
الدارة املركزية.
�أطر كف أ�ة من إ
والجراءات امل�سطرية
وقد جل أ�ت الوزارة �إىل تدعيم التكوين ب إ�عداد دليل مف�صل لعملية الت�صويت إ
الحاطة العامة
املرتبطة بها ،ميكّن القائمني ب أ��شغال مكاتب الت�صويت واملكاتب املركزية من إ
والتف�صيلية مبختلف املقت�ضيات القانونية املنظمة ملراحل عملية الت�صويت و�إح�صاء أال�صوات
وحترير حما�رض العمليات االنتخابية و�إعالن النتائج.
الح�صاء يهدف بدوره �إىل متكني
و�إىل جانب هذا الدليل أالول ،مت �إعداد دليل خا�ص بعمل جلان إ
الح�صاء للعماالت أ
والقاليم وعماالت املقاطعات من مرجع عملي ي�ساعدهم
ر ؤ��ساء و�أع�ضاء جلان إ
على �إجناز مهامهم يف �أح�سن ال�رشوط املهنية.
�أما التخليق ف إ�نه جتلى يف �إن�شاء وحدة لتخليق العمليات االنتخابية واتخاذ �إجراءات وقائية
بتن�سيق مع اخللية املركزية لهذه الوحدة.
فيما يخ�ص الوحدة ،تعلق أالمر ب إ�حداث بنيات عملية تخليقية على كل من امل�ستويني الوطني
واملحلي .تتكفل البنية املركزية بعمليات متعددة ومتكاملة ل�صالح التخليق عرب جتميع ومعاجلة
كل ما يتعلق باالدعاءات وال�شكايات واخلروقات بعد حتليلها وحترير تقرير يومي ب�ش أ�نها� .أما
البنيات املحلية ،ف إ�نها تتكفل بنف�س املهمة يف الرت�صد عن طريق القيام أ
بالبحاث واالت�صال،
الحالة ،بالنيابات العامة يف �ش أ�ن املخالفات االنتخابية.
للتن�سيق �أو إ
للدارة ،بتكليف ال�سلطات
الجراءات الوقائية ،تعلق أالمر ،بغية �ضمان احلياد إ
فيما يخ�ص إ
اليجابي إ
املحلية ،يف حدود اخت�صا�صاتها ،باتخاذ �إجراءات احرتازية توجهت �إىل �إيقاف أالن�شطة املو�سمية
و�إجناز امل�شاريع املرتقبة حتى ال تكون ل�صالح البع�ض من املر�شحني مبثابة احلملة االنتخابية
بال�ضافة �إىل دعوة
ال�سابقة ألوانها .وهو ما مت �أي�ضا يف �ش أ�ن مراقبة اخلطب �أثناء �صالة اجلمعة ،إ
ر ؤ��ساء املجال�س املحلية ب إ�يداع �سيارات امل�صلحة يف امل آ�رب البلدية .وقد مت �أي�ضا على م�ستوى
الدارة املحلية جتميد ن�شاط كل عون �أو رجل �سلطة له عالقة قرابة ب أ�حد املر�شحني لالقرتاع ،علما
إ
أ
�أن �إجراءات زجرية قد مت اتخاذها يف حق العوان ورجال ال�سلطة املخالفني للقوانني االنتخابية
(منذ ما قبل احلملة �إىل يوم االقرتاع).
�أما ما تعلق بالتق�سيم االنتخابي ،ف إ�ن تعديالت مت �إدخالها على التق�سيم االنتخابي النيابي
الدارية للمملكة منذ نف�س
ال�ساري املفعول ل�سنة  ،2002ملواكبة التغيريات التي عرفتها اخلريطة إ
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ال�سنة واملتمثلة �أ�سا�سا يف �إحداث وحدات �إدارية جديدة ،وكذا م�سايرة التق�سيم اجلماعي اجلديد،
خا�صة يف التجمعات احل�رضية الكربى التي مت فيها الرجوع �سنة � 2003إىل نظام وحدة املدينة.
وقد �شكل الد�ستور ،بت�رصيح من ال�سلطة امل� ؤس�ولة ،امل�ستند يف �إعداد التق�سيم االنتخابي ت أ��سي�سا على
م�ساواة جميع املواطنني �أمام القانون ويف التمتع باحلقوق ال�سيا�سية مبا فيها احلق يف التمثيلية.
الدارية لتحديد الرتكيبة الرتابية للدوائر
�أما املعيار فهو عدد ال�سكان يف كل وحدة من الوحدات إ
االنتخابية ولعدد املقاعد املخ�ص�صة لكل دائرة انتخابية على حدة .وب إ�قرار من ال�سلطة امل� ؤس�ولة،
ف إ�ن التق�سيم ـ ل�رضورة التجان�س الرتابي وال�سكاين بني الدوائر ول�رضورة التوازن التمثيلي ـ خ�ضع
القليم �أو العمالة �أو عمالة املقاطعة مبثابة دائرة،
(كما يف ال�سابق) ال�ستثناءات تتجلى يف اعتماد إ
الداري ،مع �إمكانية تق�سيم هذه الوحدات
وذلك من �أجل مالءمة التق�سيم النيابي مع التق�سيم إ
الدارية �إىل دائرتني انتخابيتني �أو ثالثة العتبارات تت�صل بعامل امل�ساحة وبهاج�س احلفاظ
إ
على االن�سجام والتوافق بني التقطيع الرتابي للدائرة االنتخابية والناخبني املنتمني لها ،ويف
جتاوز املعدل الوطني لل�سكان يف بع�ض الدوائر االنتخابية بهام�ش مقبول ،وذلك ،يف تقدير
ال�سلطة امل� ؤس�ولة ،نظرا العتبارات ترتبط باحلقائق الطبيعية �أو اخل�صو�صيات املحلية �أو ال�سكانية
�أو ب�رضورات امل�صلحة العامة� .إال �أن عملية �إعادة توزيع عدد املقاعد بني الدوائر ،مل يرتتب عنها
الجمايل للمقاعد املخ�ص�صة لكل جهة معينة.
�أي م�سا�س بالعدد إ
الجراءات التمهيدية لالنتخابات ،ذا
ويف املجموع ،فقد مت اعتبار عمل وزارة الداخلية ،من خالل إ
طابع غري م�سبوق ،وب�صفة عامة ،عمال �إيجابيا خا�صة من جانب املالحظة الدولية .وهكذا ورد
يف بيان الوفد الدويل حول الزيارة التمهيدية للم�شاركة يف مالحظة االنتخابات الت�رشيعية �أن
ا�ستعدادات وزارة الداخلية ليوم االقرتاع تبدو حمكمة م�سنودة �إىل نية ال�سلطات يف تطبيق قواعد
تنظيم العملية االنتخابية ب�شكل حازم ،كما بدا للمالحظني اقتناع أالحزاب على اختالف �أطيافها
الجراءات االنتخابية املقبلة.
ب�سال�سة إ
بال�ضافة �إىل منط
�إال �أن هذه املالحظة الدولية ،بجانب املالحظة الوطنية� ،أبدت بع�ض التحفظات ،إ
االقرتاع نف�سه ،يف �ش أ�ن �إعادة تقطيع بع�ض الدوائر االنتخابية ،ملا يثري ذلك من نتائج غري حممودة من
املرتقب �أن تتجلى ،كما يف ال�سابق ،يف عدم فوز �أي حزب ب أ�غلبية مهمة يف جمل�س النواب ،ويف ح�صول
بع�ض أالحزاب الرئي�سية مبقاعد �أقل مما قد يبيحه عدد أال�صوات املح�صل عليها .بل �إن املالحظة
الدولية قد �سجلت التعبري عن قلق كبري فيما يتعلق بتحديد الدوائر وبالعدد املتفاوت للغاية �أحيانا
للناخبني بالن�سبة لكل ع�ضو يف جمل�س النواب يتعني انتخابه ،من دائرة �إىل �أخرى .ويف بع�ض أالحيان
زعمت أالحزاب �أن حتديد نطاق بع�ض الدوائر قد يكون نتيجة ممار�سة نفوذ �سيا�سي غري م�رشوع.
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وعلى �أي ،ف إ�ن نطاق هذه املالحظة يبقى هو االنتقادات املوجهة عادة �إىل التقطيع االنتخابي يف
كل أالنظمة ،مبا فيها أالنظمة الدميقراطية ،رغم خ�ضوعه ملراقبة الق�ضاء الد�ستوري .وهو ما مل
يت أ�ت بعد ،واحلق يقال ،خارج هذه أالنظمة ب�صفة عامة يف دول �أخرى ومنها املغرب.
العداد ،يف
وبجانب وزارة الداخلية ،كان هناك دور الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي-الب�رصي يف إ
العداد يف ال�سماح
جمالها اخلا�ص ،لالقرتاع بتنظيم فرتة ما قبل احلملة االنتخابية .وقد بدا هذا إ
العالم العمومي �شمل حتى
ألول مرة للهيئات ال�سيا�سية با�ستعمال و�سائل الدعاية التي يتيحها إ
الفرتة املذكورة.
الجراء� ،أن املتعهدين يف قطاع ال�سمعي الب�رصي
وهكذا ظهر للهيئة العليا ،بعد تفح�ص نتائج هذا إ
الطار القانوين وامل ؤ��س�سي امل ؤ�طر
تفاعلوا ،ب�صفة عامة ،خالل هذه الفرتة ،ب�شكل �إيجابي مع إ
للتوا�صل االنتخابي .وهو ما �شكل �ضمانا إلعالم متعدد للمواطن الناخب بتمكني التيارات ال�سيا�سية
امل�شاركة يف االنتخابات من ولوج منتظم ومن�صف �إىل و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي .والحظت
الهيئة �أنه خالل فرتة ما قبل احلملة االنتخابية عبرّ ما يزيد عن  500متدخل �سيا�سي عن �آرائه
الخبارية والربامج ذات الطابع ال�سيا�سي مبعدل بث يومي فاق ال�ساعتني .كما
من خالل الن�رشات إ
الحظت �أن عددا من العنا�رص ا�ستوجبت من املتعهدين القيام تدريجيا بتقوميات كانت غايتها
احرتام منوذج التوازن املن�صو�ص عليه يف قرار الهيئة العليا رقم  2007/14ويف هذا اجلانب �أ�شارت
الهيئة �إىل �أن توزيع مدد البث بني املجموعات الثالث لت�صنيف أالحزاب ال�سيا�سية عرف تطورا
ملحوظا ،وذلك بانتقاله من ن�سب  68و 19و %13امل�سجلة ح�سب ال�صنف بتاريخ  15يوليوز 2007
�إىل ن�سب �أكرث توازنا بتاريخ  19غ�شت  2007بني هذه أال�صناف التي تتوزع بني أالحزاب ذات الفرق
والحزاب املمثلة داخل جمل�س النواب بدون فريق أ
الربملانية أ
والحزاب غري املمثلة يف هذا املجل�س.
الذاعات اخلا�صة يف تن�شيط فرتة ما قبل احلملة االنتخابية،
و�سجلت الهيئة العليا �أي�ضا م�ساهمة إ
مما زاد يف الولوج املي�رس ملجمل أالحزاب ال�سيا�سية �إىل و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي ،وعزز
دور هذه الو�سائل يف التعبري التعددي انطالقا من هذه الفرتة.

ب .اال�ستعدادات ل�صالح املر�شحني والناخبني
• فيما يخ�ص املر�شحني
بالعالن عن ذلك يف لقاءات توا�صلية
مت فتح الرت�شيح مدة �أ�سبوع ما بني  16و 23غ�شت ،م�سبوقا إ
العالم .وكانت أالرقام الر�سمية هي تقدم مر�شحني عن  33حزبا واحتادين ()2
مع و�سائل إ
�سيا�سيني مبجموع  1862الئحة� ،ضمنها  13الئحة بدون انتماء �سيا�سي ،وذلك بزيادة  %5على
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لوائح انتخابات  2002الت�رشيعية التي بلغت  1772الئحة .وقد ت�سجلت اللوائح املذكورة للتناف�س
يف اقرتاع  2007على  295مقعدا مبجل�س النواب يف �إطار  95دائرة انتخابية حملية ،فيما ا�ستقر
عدد اللوائح املر�شحة يف �إطار الدائرة االنتخابية الوطنية يف حدود  25الئحة للتباري حول 30
الجمايل للوائح املر�شحة بر�سم اقرتاع �سابع �شتنرب  1887الئحة.
مقعدا .وهكذا بلغ العدد إ
ومل تكن هذه املعطيات لتثري مالحظات عليها يف حد ذاتها نظرا لطابعها املو�ضوعي� .إال �أن
اال�ستنتاجات انطالقا من هذه املعطيات هي التي كانت مادة للمالحظة .وهكذا انتبهت املالحظة
الدولية يف ت�رصيحها التمهيدي �إىل �أن  %5فقط من اخلانات يف اللوائح االنتخابية املحلية متثلها
مر�شحات و�أن  %3فقط من هذه اللوائح تت�صدرها ن�ساء ،ومع ذلك اعتربت املالحظة �أن املغرب
�أ�صبح رائدا يف املنطقة يف هذا املجال.
كما �أن املالحظة الدولية �سجلت �أن بنية الرت�شيحات تهيمن عليها �أحزاب االئتالف احلكومي
متبوعة ب أ�حزاب املعار�ضة فرت�شيحات أالحزاب ال�صغرى التي تتوفر على مقاعد معدودة يف
الربملان بالن�سبة للبع�ض منها� .أما خارج هذه أالحزاب ،فالقوى ال�سيا�سية أالخرى بقيت خارج
والح�سان.
امل�سل�سل االنتخابي ،ال�سيما منها جماعة العدل إ
وهكذا ميكن �أن نالحظ �أن أالمر يتعلق مبالحظات مت�صلة مبعطيات مو�ضوعية حول عملية
الرت�شيحات وم�ساحتها ،ولي�س بتقييم مي�س حرية الرت�شيح �أو نزاهته .وهكذا �سجل الوفد الدويل
يف ت�رصيحه التمهيدي �أن هناك تقارير عن حاالت جدال بني أالحزاب حول الرت�شيحات ،ومل يطلع
على تقارير عن وجود عراقيل ملحوظة �أمام تعيني املر�شحني� .إال �أن املالحظة الوطنية اجلمعوية
�سجلت ،يف بع�ض احلاالت ،ا�ستعمال املال من �أجل منع الرت�شيح �أو �سحبه �أو تغيري الدائرة للرت�شيح.
كما �أن ال�صحافة �أبرزت ال�سباق املحموم بني املر�شحني من �أجل الظفر بتزكيات أالحزاب ،ور�صدت
بع�ض االن�سحابات من �صفوفها على خلفية امل�ساطر املتبعة يف توزيع التزكيات.
�أما الطعون �ضد قرارات رف�ض الرت�شيح ،ف إ�نها معطى طبيعي عرفه م�سل�سل الرت�شيحات كما هو
أالمر يف كافة أالنظمة ال�سيا�سية ،وال ميكن �أن يكون ملفتا لالنتباه ومدعاة للتعليق �إال �إذا جاء
الح�صاءات الر�سمية �أن الطعون املذكورة كانت حمدودة بالقيا�س
عاما وبن�سب مرتفعة .وتظهر إ
�إىل عدد اللوائح املرت�شحة والقوى ال�سيا�سية التي قدمتها.
وهكذا بلغت هذه الطعون بالن�سبة للدوائر الت�رشيعية املحلية ثمانية طعون ،مت ت�سجيلها يف �سبع
دوائر انتخابية ح�سب االنتماء ال�سيا�سي لوكالء اللوائح بثالثة ( )3طعون من طرف حزب ال�شورى
واال�ستقالل ،وبطعن واحد ( )1لكل من حزب التجمع الوطني أ
للحرار وحزب البديل احل�ضاري
واحلزب العمايل واحلزب اال�شرتاكي واحتاد احلزبني الوطني الدميقراطي والعهد.
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وكان م آ�ل هذه الطعون �أن قررت املحاكم املخت�صة ب أ�ن ت�سجل ال�سلطات املكلفة بتلقي الرت�شيحات
الئحتني مقدمتني بدائرتني انتخابيتني مع �إ�شهارهما وفقا ألحكام القانون التنظيمي املتعلق
مبجل�س النواب ،واحدة لفائدة حزب ال�شورى واال�ستقالل أ
والخرى لفائدة احلزب اال�شرتاكي .وخارج
ت�سجيل تنازل وكيل �إحدى اللوائح حلزب ال�شورى واال�ستقالل عن طعنه ،ف إ�ن املحاكم ق�ضت برف�ض
الطلبات أالخرى الرامية �إىل �إلغاء قرارات رف�ض الرت�شيح� ،أي بالن�سبة خلم�س دوائر انتخابية.
�أما بالن�سبة للدائرة االنتخابية الوطنية ،فقد مت ت�سجيل طعن واحد تقدمت به وكيلة الالئحة
املودعة بتزكية من حزب االحتاد الد�ستوري بعد �أن مت رف�ض تر�شيحها ب�سبب عدم توفر �إحدى
املر�شحات على ال�سن القانوين .ويف �ش أ�ن هذا الطعن ،ق�ضت املحكمة االبتدائية بالرباط برف�ض
الطلب الذي قدمته وكيلة الالئحة املعنية.

• فيما يخ�ص الناخبني
الدارة امل� ؤس�ولة واملتمثلة يف مراجعة اللوائح االنتخابية .وقد
متت اخلطوة أالوىل من طرف إ
مت رفع عدد امل�سجلني �إىل  15.510.505ناخب ميثلون ما يقرب من  %80من ال�ساكنة امل ؤ�هلة
لالنتخاب .وكانت ن�سبة امل�سجلني ألول مرة مبنا�سبة اقرتاع ال�سابع من �شتنرب هي  %10من هذا
العدد� ،أي ما يزيد قليال عن مليون ون�صف ناخب �إ�ضايف ،مما �شكل ن�صف املواطنني الذين �أ�صبحوا
يتوفرون على �رشوط الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ومل يقوموا بذلك� ،أي ثالثة ماليني مواطن.
وبعد �إعداد اللوائح االنتخابية ،مت متكني أالحزاب من طرف وزارة الداخلية ب أ�قرا�ص مدجمة بهذه
الجراء رغم عدم التن�صي�ص
اللوائح .ولقد �سجلت املالحظة االنتخابية ،خا�صة منها الدولية ،القيام بهذا إ
عليه يف القانون .و�سجلت �أي�ضا �أن أالحزاب ر�صدت يف اللوائح االنتخابية بع�ض أالخطاء واعتربت
�أنها �أخطاء حمدودة .كما �أن املالحظة االنتخابية انتبهت �إىل بع�ض أالرقام بالن�سبة للناخبني
اجلدد %48,7 :منهم ن�ساء %80 ،منهم دون � 34سنة و�أعمار  %57ترتاوح ما بني  18و� 24سنة.
العالمية وغريها التي مت بذلها لتوجيه الناخبني نحو
ومما �سجلته كل املالحظات اجلهود التوعوية إ
الت�سجيل .ومن بني اجلوانب ذات الطابع اجلديد يف هذه اجلهود ،متكني املواطنني من بعث ر�ساالت
الدارة للت أ�كد من وجود �أ�سمائهم
موجزة عرب هواتفهم املحمولة �إىل رقم هاتف خم�ص�ص من طرف إ
يف اللوائح االنتخابية ،و�إذا ما كانوا يف حاجة �إىل الت�سجيل� ،إر�شادهم �إىل �أين ينبغي القيام بذلك.
وقد �ساهم املجتمع املدين يف جمال ت�سجيل الناخبني ،معبئا يف هذا ال�سبيل من خالل جمعيات
تفرغت لذلك ،فاعلني من خمتلف امليادين وتقنيات التوا�صل احلديثة .وهي جهود كانت مرفوقة
ب إ�رادة يف تربية الناخب ،امل�سجل �أو املدعو �إىل الت�سجيل على حد �سواء.
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ج� .سلوك الفاعلني املرت�شحني يف �أفق االقرتاع
ينطلق ر�صد هذا ال�سلوك من حتديد القانون لفرتة احلملة االنتخابية .ومعنى ذلك �أن هذه احلملة ال ميكن
�أن تنطلق قبل هذه الفرتة ،ويكون �سلوك املر�شحني �أثناءها مو�ضوع تتبع بر�صد وتقييم ت�رصفاتهم.
ال�شارة �إىل �أن الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي الب�رصي قد و�ضعت قواعد �سمحت ألول
وملا �سبقت إ
العالم العمومي حتى �أثناء فرتة
مرة للهيئات ال�سيا�سية با�ستعمال الو�سائل الدعائية التي يتيحها إ
ما قبل احلملة ،ف إ�ن االعتبار يكون �إذن بنوعية و�أ�سلوب الدعاية اللتني يتم �سلوكهما �أثناء فرتة ما
قبل احلملة .ويتعلق أالمر ال حمالة بالت�رصفات التي ي أ�تيها يف امليدان املر�شحون بو�سائلهم اخلا�صة
وب�شكل� ،أكرث �شدا لالنتباه ،بو�سائل امل�صلحة العامة .ومع ذلك ،و�إذا اعتربنا �أن القواعد املذكورة للهيئة
العليا لالت�صال ال�سمعي-الب�رصي جتد تف�سريها يف هاج�س الرتبية على ال�سيا�سة وامل�شاركة فيها،
ف إ�ن خلو القانون (القانون التنظيمي بالن�سبة النتخاب �أع�ضاء الربملان ومدونة االنتخابات بالن�سبة
لالنتخابات املحلية) من حتديد فرتة ما قبل االنتخابات من حيث مدتها (احل�سا�سة) وم�ضمونها
(الرتبوي وغري الرتبوي ،الهادف وغري الهادف) الذي ال ميكن �أن يكون �إال منف�صال عن امليدان،
لي�س من �ش أ�نه دائما �أن ي�سهل �أمر املالحظة يف �ش أ�ن �سلوك أالحزاب واملر�شحني خالل هذه الفرتة.
ولعل ذلك ما يف�رس �أن املالحظات ،خا�صة من اجلانب الوطني اجلمعوي ،ركزت يف �أمر الفرتة
املذكورة على �سلوكات ميدانية م�شينة من الناحية املبدئية أ
والخالقية ،كتنظيم الوالئم ومتويل
احلفالت االجتماعية كالزواج واخلتان ،وتقدمي خدمات كالفحو�ص الطبية وتوزيع �أدوية �أو مواد
عينية ،و�إجناز م�شاريع حملية .و�إن اعتبار هذه املالحظات هنا من حيث طبيعتها ،ال يعني �رسيان
هذه املخالفات على جمموع فرتة ما قبل االنتخابات والفاعلني ال�سيا�سيني فيها .وهكذا �أح�صت
اللجنة املركزية مبديرية ال�ش ؤ�ون اجلنائية والعفو  195ادعاء بتنظيم دعاية �سابقة ألوانها ،وهو
رقم ال يجب ربطه فقط بعدد اللوائح وعدد املر�شحني فيها ،و�إمنا ب�صفة خا�صة بدور الق�ضاء الذي
بالثبات والزجر �أو بعدمهما ،وهو أالمر الذي ما زال مل يكتمل بعد للوقوف على
يف�صل يف �أمرها إ
�إح�صائيات دقيقة حول الدعاية املذكورة.

 .2مرحلة احلملة االنتخابية
ت�شكل هذه املرحلة باملقارنة مع مرحلة ما قبل احلملة التي مت االنتهاء من معاجلتها من خالل
الدارية
الجراءات الوا�ضحة واملحددة التي تتخذها ال�سلطة إ
املالحظات املتعلقة بها (وبا�ستثناء إ
امل� ؤس�ولة خاللها) ،مرحلة دقيقة بتحديد وقتها و�أماكنها واملخالفات املتعلقة ب�سريها وما يطبق
عليها من قواعد زجرية.
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�إال �أن القانون ال يدقق يف غري هذا ،ألن ما عداه من �أ�سلوب احلملة وم�ضمونها ال�سيا�سي (املباح)
وطريقة ت�رصيفها ميدانيا وتوقيتا من حيث تنظيم �إيقاعها ،يبقى موكوال حلرية الهيئات ال�سيا�سية
ومر�شحيها .ومعنى ذلك �أن ا�ستعرا�ض هذه املرحلة من خالل املالحظات املتعلقة بها هو ا�ستعرا�ض
لهذه احلرية.
ومن غري �أن تنقلب املالحظة املركبة هنا (على �أ�سا�س مالحظة املالحظة خ�صو�صا) ،من طرف
املجل�س� ،إىل درا�سة يف �سو�سيولوجيا احلملة االنتخابية ،ف إ�ن منطق عمل من �صنف التقرير و�أ�سلوب
�صياغته وبنائه –خا�صة من زاوية املالحظة املرتبطة مبرجعيتها املو�ضوعاتية ومربرها
الن�سان املغربي وتطور وعائها الدميقراطي– يح�سمان مادة املالحظة
الوظيفي يف ر�صد حقوق إ
اخلا�صة باحلملة االنتخابية يف حماور تكون دالة يف هذا ال�سياق.
وهكذا متكن املالحظات املتعلقة بهذه الفرتة من توجيه االنتباه �إىل ثالثة حماور هي و�سائل
احلملة االنتخابية وم�ضمون الربامج االنتخابية واملخالفات التي مت ادعاء ر�صدها خالل احلملة.

�أ .و�سائل احلملة االنتخابية
ال بد لكل حملة انتخابية من و�سائل متكن املتناف�سني على املقاعد من �إي�صال �أفكارهم وم�شاريعهم
�إىل الناخبني و�إقناعهم بها .و�إذا كانت هذه الو�سائل ال تخرج بالن�سبة لكل احلمالت االنتخابية عن
التمويل والدعامات الب�رشية واللوجي�ستيكية ،ف إ�ن لكل حملة ظروفها و�إمكانياتها الب�رشية التي
ت ؤ�ثر عليها �أ�سلوبا ونتيجة.
واحلملة مو�ضوع للمالحظة مع اختالف يف �أ�سلوب املالحظة .ويرى املجل�س �أن هذه املالحظة
تقت�ضي تركيبا ميكن من اخلروج بنظرة متو�سطة وعامة انطالقا من اجلزئيات التي تر�صدها
املالحظات املختلفة ومدى انت�شار هذه اجلزئيات بالنظر �إىل جمموع الف�ضاء االنتخابي.
وميكن ر�صد احلملة االنتخابية القرتاع ال�سابع من �شتنرب على هذا أال�سا�س يف ثالثة اجتاهات
هي :التمويل والو�سائط أ
وال�سلوب.

�أ .1.متويل احلملة االنتخابية
تخ�ضع احلملة االنتخابية لقواعد يف التمويل يتعني على املر�شحني التقيد بها لال�ستفادة من
احلقوق التي تخولها لهم .وهكذا خ�ضعت احلملة االنتخابية لالقرتاع أالخري ملقت�ضيات مدونة
االنتخابات يف �شقيها املتعلقني من جهة مب�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية ،ومن
جهة �أخرى مب�صاريف املر�شحني �أثناء هذه احلمالت.
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وتتجلى املقت�ضيات أال�سا�سية يف ال�شق أالول يف �إقرار مبد�أ امل�ساهمة املذكورة بتحديد املبلغ
الكلي لهذه امل�ساهمة بقرار ي�صدره الوزير أالول باقرتاح من وزير الداخلية ووزير العدل ،وحتديد
توزيع هذا املبلغ وطريقة �رصفه يف مر�سوم يتخذ باقرتاح من وزير الداخلية ووزير العدل ووزير
املالية ،على �أن يتم من طرف أالحزاب ومر�شحي اللوائح املتناف�سة ا�ستعمال املبالغ التي تو�صلت
بها يف آ
الجال ووفق ال�شكليات املحددة من طرف احلكومة للغايات التي منحت من �أجلها.
�أما يف ال�شق الثاين ،فيتعلق أالمر �أ�سا�سا بالتزام املر�شحني بال�سقف املحدد للم�صاريف االنتخابية
من طرف احلكومة ،على �أن ي�ضع كل مر�شح جردا للمبالغ التي �رصفها �أثناء حملته االنتخابية مع
العالن عن نتيجة االقرتاع داخل
�إرفاقها بجميع الوثائق التي تثبت ذلك ،يف �أفق التقدم بها ،بعد إ
�أجل حمدد ،لدى جلنة التحقق من امل�صاريف االنتخابية.
وفيما يخ�ص اجلانب التطبيقي من طرف احلكومة لهذه املقت�ضيات بالن�سبة للحملة االنتخابية
أالخرية فلقد �أ�صدرت الوزارة أالوىل:
• مر�سوما للوزير أالول يف  25يونيو  2006يف �ش أ�ن م�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت
االنتخابية بالن�سبة للهيئات ال�سيا�سية يف كل من االنتخابات اجلماعية والت�رشيعية ،يحدد
وتدرج �رصف املبلغ التمويلي �إىل
فيها مقايي�س التمويل على �أ�سا�س عدد أال�صوات واملقاعدّ ،
�شطر �أول يف  %50بالقيا�س �إىل عدد أال�صوات املح�صل عليها و�شطر ثان يف  %50بالقيا�س
�إىل عدد املقاعد ،مع ت�سبيق لفائدة كل هيئة متناف�سة ال يتعدى  %30من مبلغ م�ساهمة
الدولة بعد ن�رش املر�سوم املحدد لتاريخ االقرتاع.
• قرارا للوزير أالول يف  20يونيو  2007بتحديد املبلغ الكلي مل�ساهمة الدولة يف متويل احلملة
االنتخابية التي تقوم بها أالحزاب مبنا�سبة االنتخابات الت�رشيعية ل�سابع �شتنرب  ،2007وذلك
يف  200مليون درهم ،وهو ما يربو نظريا يف املتو�سط على �ستة ماليني ون�صف مليون درهم
بالن�سبة لكل حزب من أالحزاب الثالثة والثالثني التي تقدمت لالنتخابات.
• قرارا للوزير أالول يف نف�س التاريخ – 20يونيو  –2007يف �ش أ�ن الت�سبيق عن م�ساهمة الدولة
يف متويل احلمالت االنتخابية التي تقوم بها أالحزاب ال�سيا�سية امل�شاركة يف االنتخابات
العامة ملجل�س النواب .ويتجلى ذلك يف تقرير الت�سبيق بطلب من أالحزاب املعنية ويف حتديد
عملية ح�ساب �سقف هذا الت�سبيق.
وتبقى أالحزاب املتناف�سة هي امل� ؤس�ولة عن �رصف املبالغ املتو�صل بها وتقدمي الك�شف عن
�رصفها ،يف آ
الجال املحددة� ،إىل اجلهة املعنية مبراقبة هذه العملية.
املحور الثالث :ح�صيلة املالحظة

51

و�إذا كان التمويل قائما على هذا اجلانب القانوين ،ف إ�ن ب إ�مكان املالحظة االنتخابية �أن تر�صد فيه
جانبا ميدانيا يت�صل بتقييمه من طرف املر�شحني أ
والحزاب وبالتكيف معه تكيفا ي�صل يف بع�ض
الدارية مداها التخاذ العقوبات املن�صو�ص
أالحيان �إىل التجاوزات التمويلية التي حتدد املراقبة إ
عليها يف �ش أ�نها.
وبغ�ض النظر عن التجاوزات التي جتد مكانا لها يف حمور املخالفات ،ف إ�ن ال�صحافة بتعدديتها
ا�ستقت من طرف املر�شحني على اختالف م�شاربهم وب�شكل متقاطع ،تقييمات مبحدودية التمويل
القانوين .وتعتمد هذه التقييمات �إما على عنا�رص عامة �أو عنا�رص عملية ميدانية.
يف اجلانب أالول ،يتم اال�ستدالل مثال على حمدودية التمويل القانوين بالنظام االنتخابي نف�سه من
خالل حجم الدوائر االنتخابية مقارنة مع ما كانت عليه يف النظام ال�سابق .ومعنى ذلك ،وجود
دوائر ،يف بع�ض أالحيان ،بحجم دول �أوربية �صغرية كبلجيكا (مثال ورزازات) ،ت�ستدعي عمليا
م�صاريف ال ميكن مواجهتها ب�سقف  250.000درهما الذي يتعني �أن يتقيد به املر�شحون.
يف اجلانب الثاين ،تركز تقييمات املر�شحني على عن�رص يلتهم ب�سهولة جمموع ال�سقف االنتخابي،
يتجلى يف م�صاريف املطبوعات االنتخابية من مل�صقات ومطويات ووثائق �أخرى ،خا�صة على
م�ستوى الدائرة الوطنية بالن�سبة لكل مر�شح.
ولعل املالحظ لتمويل احلملة االنتخابية وهو يالحظ يف نف�س الوقت ت أ�طريها القانوين والق�ضائي،
الطار .ذلك �أن هذا املجل�س ال ي أ�خذ بعني
ب إ�مكانه �أن ينتبه �إىل موقف املجل�س الد�ستوري يف هذا إ
االعتبار ادعاء الطاعنني املتعلق بتجاوز ال�سقف القانوين مل�صاريف احلملة االنتخابية من طرف
املطعون يف انتخابهم نظرا العتباره �أن القانون التنظيمي املتعلق مبجل�س النواب ال يحدد �سقفا
للم�صاريف االنتخابية .ومعنى ذلك� ،ضمنيا ،اعتداد املجل�س الد�ستوري بالقانون التنظيمي ،ال
بالقانون العادي الذي هو �أقل منه مرتبة ومن باب �أوىل ،باملر�سوم الذي يحيل عليه القانون
لتحديد �سقف هذه امل�صاريف ،دون �أن يعني ذلك ،بطبيعة احلال ،موقفا للمجل�س الد�ستوري من
هذا ال�سقف يف م�ستواه املايل يف حد ذاته (مثال القراران 1998/207 :و.)2000/380

�أ .2.و�سائـط احلملة االنتخابية
�إذا مت متويل احلملة االنتخابية ،فال بد لها من و�سائط ليزداد مفعولها لدى الناخبني يف نقل أالفكار
العالم ال�سمعية-
واملواقف وامل�شاريع االنتخابية .ولقد �شكلت ب�صفة خا�صة ال�صحافة وو�سائل إ
الب�رصية منابر واكبت خمتلف �أطوار احلملة االنتخابية من خالل متكني الهيئات ال�سيا�سية من
التعريف برباجمها ،مع تقدمي حتليالت وتعاليق مو�سعة عليها.
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الح�صائيات �أن بداية احلملة االنتخابية كان لها
فيما يخ�ص ال�صحافة ،تبني من خالل بع�ض إ
وقع �إيجابي على حجم مطبوعاتها ،حيث بلغ  650.000ن�سخة يف اليوم أالول من احلملة .ويعترب
أالمر بديهيا ما دام �أن ال�صحف ت�شكل –و�شكلت بالفعل خالل هذه احلملة– خا�صة منها ال�صحف
املطبوعة بالعربية ،ن�رشة ات�صال �سيا�سي مع الر�أي العام ،و�إن بدرجات متفاوتة يف جمموع
الرتاب الوطني.
وكلما ارتفع م�ستوى أالعداد املطبوعة من ال�صحف ،كلما كان ذلك نتيجة الرتفاع رقم مبيعاتها.
وهكذا تو�ضح م ؤ��س�سة �سابري�س �أن هذه املبيعات حققت خالل �أيام من احلملة ما يقرب من �ضعف
مبيعاتها العادية بالن�سبة للجرائد باللغة العربية ،ون�سبة � %30إ�ضافية من مبيعات نظريتها
باللغة الفرن�سية.
العالم ال�سمعية-الب�رصية ،ف إ�ن الهي أ�ة العليا لالت�صال ال�سمعي-الب�رصي
�أما فيما يخ�ص و�سائل إ
قامت بتقنينها وت أ�طريها ومراقبتها خالل مدة احلملة التي امتدت من  25غ�شت �إىل � 6شتنرب
 .2007وكانت القاعدة لولوج هذه الو�سائل هي التفاوت بني جمموعات حزبية ثالثة :تلك التي
تتوفر على فريق نيابي داخل الربملان ،وتلك املمثلة داخل الربملان دون التوفر على فريق نيابي
و�أخريا تلك التي لي�ست ممثلة يف الربملان.
وكانت مالحظة الهي أ�ة �أن القطب العمومي قام بتغطية وا�سعة للحملة من خالل بث الو�صالت،
وتقدمي �ضيوف الن�رشات ،وتغطية التجمعات املقررة ح�سب اجلدول املعد �سلفا لهذه الغاية .بدون
تغيريات �سوى الطفيفة منها.
الطار ،تو�صلت الهي أ�ة بعدد من ال�شكايات –�أجابت عنها
ويف جانب اخلروقات امل�سجلة يف هذا إ
يف حينها– من طرف �أحزاب �سيا�سية ،تتعلق �أ�سا�سا ب إ�عطاء الكلمة لبع�ض املر�شحني دون �آخرين
يف بع�ض الدوائر ،وبث حمتوى ذي طبيعة انتخابية ل�صالح بع�ض أالحزاب ،وا�ست�ضافة �أع�ضاء
قياديني يف �أحزاب �سيا�سية يف يوم االقرتاع نف�سه� .إال �أن الهي أ�ة �سجلت �أن اخلروقات كانت ذات
طبيعة حمدودة ومل ت ؤ�ثر على ال�سري العادي لولوج و�سائل االت�صال ال�سمعي-الب�رصي ،وذلك نظرا
اليجابي بني الهيئة واملتعهدين للو�سائل ال�سمعية-الب�رصية ،مما
إلقرار �آليات للتتبع والتفاعل إ
اليقاف الفوري للخروقات وجتاوزها يف الوقت املنا�سب.
مكن من إ
الذاعات
وبجانب القطب العمومي الذي قام مبهامه باعتباره مرفقا عموميا� ،ساهمت عدد من إ
اخلا�صة يف تن�شيط التوا�صل ال�سيا�سي االنتخابي ،وهو ما �شكل جتربة جديدة يف تغطية
اال�ستحقاقات االنتخابية وتن�شيطها.
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و�ستتكفل الهي أ�ة يف تقرير تف�صيلي ب إ�عطاء معطيات كافية عن العملية االنتخابية يف و�سائل
االت�صال ال�سمعي-الب�رصي ،من خالل التدار�س مع املتعهدين العموميني واخلوا�ص ،وذلك للوقوف
على ال�صعوبات التي ظهرت �أثناء تطبيق قرارها املتعلق بتنظيم الفرتة االنتخابية.

�أ� .3.أ�سلوب احلملة االنتخابية
ت�سجل املالحظات املتقاطعة �أن هذا أال�سلوب متيز بطرق يف التوا�صل مع الناخبني وبتوجه
معني يف هذا التوا�صل ،وذلك على �أر�ضية عامة طبعتها يف غالب أالحيان املناف�سة ال�رشيفة بني
املر�شحني وهيئاتهم ال�سيا�سية.
فيما يخ�ص طرق التوا�صل ،مل تختلف احلملة االنتخابية القرتاع � 7شتنرب  2007عن �سابقتها
–�إال يف اجلانب الكمي– يف ا�ستعمال أالدوات املعتادة من توزيع املنا�شري وتنظيم التجمعات
وعقد االجتماعات ل�رشح االلتزامات والربامج ال�سيا�سية .وقد مت كل ذلك يف حرية تامة ،كلما كان
االن�ضباط قائما باملقت�ضيات القانونية املنظمة للحملة االنتخابية.
غري �أن منا�سبة اقرتاع � 7شتنرب عرفت توظيفا لطرق جديدة جتلت يف اللجوء �إىل و�سائل االت�صال
وال�شهار �إىل غري ذلك من تقنيات التوا�صل اجلديدة
احلديثة كال�شبكة العنكبوتية والهاتف املحمول إ
مع الناخبني.
ولكن هذه الو�سائل مل تعف أالحزاب من أال�ساليب ال�شعبية التي تعتمد على االحتفالية واملواكب
ويف مقدمتها وكالء اللوائح �أنف�سهم ،خا�صة يف أالحياء ال�شعبية التي ت�شكل ،بالن�سبة للمر�شحني،
ف�ضاء منا�سبا ملثل هذه الطرق .كما مت االعتماد �أي�ضا ،خا�صة يف البوادي ،على الروابط القبلية،
وهو �أ�سلوب تنافر مع أال�سلوب الذي اختاره مر�شحون �آخرون يعتمد على اخلطاب ال�سيا�سي يف
عالقة بني املر�شح املنتمي حزبيا والناخب الذي له نف�س االنتماء.
واملالحظ �أن احلملة االنتخابية مل تعرف تنظيم �أي مواجهة تلفزية بني املر�شحني �أو بني وكالء
اللوائح االنتخابية.
�أما فيما يخ�ص توجه التوا�صل االنتخابي ،فلقد �سجلت املالحظة االنتخابية ،كما ر�صدت ذلك
ال�صحافة� ،أن احلملة االنتخابية غلب عليها طابع االن�شغاالت املحلية بدل االن�شغاالت الوطنية
كما يجب �أن يكون �ش أ�ن انتخابات ت�رشيعية .ولقد عرب املر�شحون �أنف�سهم يف ال�صحف عن ال�شعور
بهذا التوجه �إن مل يكن عن خ�ضوعهم للواقع االجتماعي الذي يفر�ضه.
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ومرد ذلك ح�سب املالحظني وا�ستطالعات الر�أي –كاال�ستطالع الذي قامت به �إحدى جمعيات
املجتمع املدين– �إىل �أن املر�شح املثايل بالن�سبة للناخب املغربي يف العموم هو الذي يهتم
مب�شاكل القرب التي تهم املواطنني .ويظهر ذلك يف ثقافة التوا�صل بني النواب والناخبني خالل
الوالية الت�رشيعية والتي جتعل الفئة أالوىل يف خدمة الفئة الثانية فيما يتعلق بحاجيات �أ�سا�سية
�شخ�صية يومية �أو حملية �رصفة.

ب .م�ضمون الربامج االنتخابية
و�إذا كان �أ�سلوب التوا�صل االنتخابي بالتوجه الذي ر�صدته املالحظة عموما ،ف إ�ن ذلك ال يعني عدم
وجود برامج انتخابية ،وال ميكن االدعاء املطلق �أنها مل ت�صل ولو ن�سبيا �إىل الناخبني ،ولو كان
ذلك يف تفاوت بني املناطق وبني فئات الناخبني العمرية وال�سو�سيو-ثقافية وال ميكن ،بالتايل،
االدعاء كما عرب عن ذلك بع�ض امل� ؤس�ولني ال�سيا�سيني يف �إحدى ال�صحف ب أ�ن الربامج ذات ال�صبغة
العامة مل ت�صل يف نهاية املطاف �سوى لل�صحافة وللمالحظني ،واحلالة هذه ،كما هو معلوم �أن
بال�ضافة �إىل التقدمي وال�رشوحات
ال�صحف تقر�أ ن�سبيا وينقل م�ضمونها ن�سبيا �أي�ضا ملن ال يقر�أ ،إ
يف الو�سائل ال�سمعية والب�رصية لهذه الربامج من طرف �أ�صحابها ،وتوزيعها على املواطنني يف
تفا�صيلها �أو يف مادتها أال�سا�سية على �شكل كتيبات �أو مطويات .ويبقى لهذا التقدير حظه من
ال�صحة حتى ولو كانت الربامج ال�سيا�سية االنتخابية ال تطغى كما يبدو يف أالبحاث املتخ�ص�صة،
يف ذهن الناخب املتو�سط على ما ينتظره عاجال ال �آجال.
ات�سم م�ضمون الربامج االنتخابية على العموم –بغ�ض النظر عن االختالفات يف مقرتباتها
ومتف�صالتها– بالرتكيز على امل�شاكل املجتمعية من بطالة وت�شغيل و�سكن وتعليم وتوفري للبنيات
والتجهيزات أال�سا�سية .كما مت احلر�ص -و�إن ب�شكل متفاوت بني الهيئات ال�سيا�سية املتناف�سة–
على تدعيم براجمها ب أ�رقام و�إجراءات حمددة.
وهكذا مت تبني هذه املنهجية بالن�سبة للقطاعات املختلفة بالعنا�رص التي تعد موافقة لها،
النتاج الفالحي وا�ستكمال تطبيق ميثاق
كالتدابري يف �ش أ�ن التغطية ال�صحية ،وهيكلة نظم إ
الرتبية والتكوين ودعمه ب إ�جراءات مرافقة وتكميلية ،وميدان الت�شغيل باال�شتغال على معدل
الجراءات والقطاعات
وال�صالح ال�رضيبي مع حتديد إ
البطالة ب إ�جراءات متعددة ومتكاملة ،إ
بال�ضافة �إىل موا�ضيع �أخرى مل حتظ بنف�س أالهمية والت�صور لدى الهيئات
والفئات امل�ستهدفة ،إ
املتناف�سة ،كم�شكل البيئة وق�ضية املر�أة ،نظرا لت�شعبها �أو حل�سا�سيتها.
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وهكذا تراوحت االقرتاحات فيما يخ�ص م�شكل البيئة من �إجراءات جزئية تهم عنا�رص اجلمال
اخلارجي كامل�ساحات اخل�رضاء �إىل �أخرى بنيوية تهم املحافظة على الرثوات البيئية وتبني تدابري
حتفيزية �رضيبية ومالية لل�سلوك البيئي أ
للفراد والهيئات.
الم�ساك عنها �إىل تناولها
�أما فيما يخ�ص ق�ضية املر�أة ،ف إ�ن الربامج االنتخابية تراوحت بني �شبه إ
ال�صالحية.
يف �أ�س�سها واحتياجاتها إ
وتبقى �آخر مالحظة بالن�سبة للربامج االنتخابية هو العمل من طرف الهيئات ال�سيا�سية املتناف�سة
على اختزالها يف �صيغ ت ؤ��رش �إىل فل�سفتها وترمز �إىل توجهها العام وتف�صح عن طبيعة املجتمع
الذي ت�ضعه ك أ�فق �أمامها.

ج .املخالفات �أثناء احلملة االنتخابية
تعترب املخالفات االنتخابية عن�رصا مواكبا للحمالت االنتخابية .ويبقى امللفت فيها فقط هو
حجمها ونوعيتها وبالتايل ت أ�ثريها �أو عدم ت أ�ثريها على م�سار العملية االنتخابية �أثناء هذه
احلمالت.
و�إذا كانت هذه ظاهرة عادية –خا�صة يف ظروف �سيا�سية كظروف االنتقال الدميقراطي وما
ال�شكال يكمن يف تناولها وبالتايل يف الت�صور
ي�صاحبها من تركيز على احلقوق واحلريات– ف إ�ن إ
الذي يتم �إ�سقاطه على العالقة التي ت�شدها �إىل ظروفها.
بالمكان ر�صد زاويتني يف تناول املخالفات �أثناء احلملة االنتخابية :زاوية يقوم
ومعنى ذلك� ،أنه إ
الحجام عن
فيها املالحظ بتعداد املخالفات مبعاينة الوقائع اخلارجية ،وزاوية ثانية يتم فيها إ
اعتبار هذه املعاينة مبثابة مقيا�س حا�سم وا�ستبدالها مبقيا�س ادعاء املخالفات االنتخابية ،علما
ب أ�ن احل�سم يكون ل�صالح الق�ضاء.
و�إن كال الزاويتني ،ال ت ؤ�ثر على طبيعة املخالفات التي من �ش أ�نها �أن تقع �أثناء احلملة االنتخابية،
وال على التوجه ال�سيا�سي ملرتكبيها ما دام �أن االختالف يبقى فيما بينها حول الت أ�كد من حجمها
والف�صل النهائي يف �أمرها.
من الزاوية أالوىل ،يتم�سك املالحظ �إذن بتق�صي �آثار كل جزئية يف �أمر املخالفات ،وتعترب كل
واقعة تو�ضع يف الئحة هذه املخالفات م�سا بامل�سار العام للبناء الدميقراطي خا�صة �إذا كانت
الدارة نف�سها وممتلكاتها.
تر�صد خروقات تهم �أعوان إ
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بل �إن هذا املنحى يذهب باملالحظة �إىل حد �إ�ضافة وقائع غري خمالفة للقوانني االنتخابية �إىل
العالم العمومي
هذه الالئحة كما اعترب ذلك الن�سيج اجلمعوي يف �شان «منع احلق يف ولوج إ
بالن�سبة أ
للحزاب الداعية للمقاطعة �أو الداعية لعدم امل�شاركة» (احل�صيلة أالولية).
�أما من الزاوية الثانية ،ف إ�ن الوارد هو اليقظة واحليطة يف نف�س الوقت ،ألن أالمر ال يتعلق بتعداد
نهائي للمخالفات و�إمنا ب إ�ح�صاء م ؤ�قت لها يف انتظار الف�صل الق�ضائي فيها.
وهكذا ،قدمت وزارة الداخلية –يف الوقت الذي �أ�صبح م�شهودا لها باحلياد (�سواء �أكان ح�سب
املالحظني �إيجابيا مينع وقوع املخالفات �أو �سلبيا ال مينعها)– جردا عاما بادعاءات اخلروقات
االنتخابية يف فرتة احلملة االنتخابية من  25غ�شت �إىل غاية � 6شتنرب � ،2007أح�صت مبوجبه
اللجنة امل�شرتكة بني وزارتي العدل والداخلية  716ادعاء باخلروقات االنتخابية توزعت ح�سب
طبيعة االدعاء بني ا�ستعمال املال والوعود  165حالة ( %23من احلاالت) ،تدخل رجال و�أعوان
الخالل ب�ضوابط احلملة االنتخابية  93حالة ( ،)%13ا�ستعمال و�سائل
ال�سلطة  136حالة ( ،)%19إ
العالنات االنتخابية  72حالة
الخالل بال�ضوابط املنظمة لتعليق إ
الدولة  79حالة ( ،)%11إ
الخالل بالنظام العام  65حالة ( ،)%9تدخل
( ،)%10اللجوء �إىل العنف �أو تهديد الناخبني �أو إ
موظفي الدولة �أو اجلماعات املحلية  36حالة ( ،)%5وخروقات انتخابية خمتلفة.
وعند معاجلة هذه اخلروقات ،مت حفظ  657حالة ،وحتريك املتابعة بالن�سبة ملجموع  53حالة،
و�إرجاء النظر يف �ش أ�ن  06حاالت.
و�إذا عنت هذه أالرقام �شيئا للمالحظ من حيث حجمها وطبيعتها فهو طابعها املحدود من حيث
حجمها و�أثرها بالقيا�س �إىل عدد الدوائر االنتخابية واللوائح االنتخابية وعدد املر�شحني فيها
اليجابي على امل�سار العام القرتاع � 7شتنرب .2007
واحلكم إ

 .3يوم االقرتاع
متيزت هذه املرحلة ،ب�شكل بديهي ،بكثافة املالحظة .كل الهيئات مل تكن لتنخرط يف م�رشوع
مالحظة اقرتاع �سابع �شتنرب  2007ولتتفرغ لت�صورها وتنظيمها والتن�سيق من �أجلها� ،إال ألنها
تخ�ص باملالحظة هذا اليوم–احلدث ،على أالقل يف ن�سبتها الغالبة ويف مادتها أال�سا�سية يف
العدادية ملرحلتي احلملة االنتخابية وما قبلها.
احلالة التي يكون قد مت فيها القيام باملالحظة إ
الن�سان قد خ�ص ن�سبيا مبالحظته املبا�رشة هاتني املرحلتني،
و�إذا كان املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
أ
فلن مهمته أال�سا�سية كانت تقت�ضي ،على �أ�سا�س اخلطاب امللكي� ،أن يخ�ص بهذه املالحظة يوم
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العدادي والتن�سيقي الذي بذله من �أجل تنظيم املالحظة ب�صفة
بال�ضافة �إىل العمل إ
االقرتاع نف�سه ،إ
عامة ل�صالح املالحظني آ
الخرين ،والذي مكنهم من مالحظة املرحلتني املذكورتني واال�ستعداد
أال�سا�سي ملالحظة يوم االقرتاع .ذلك �أن هذا اليوم ميثل قيمة رمزية �أكرب مبنظور املربر أال�سا�سي
للمالحظة الكامن يف ر�صد التطور احلا�صل بالن�سبة حلقوق املواطن املغربي وحرياته والبناء
الدميوقراطي الذي يواكبها ويدعمها.
تتوفر �إذن بالن�سبة ليوم االقرتاع مالحظة ثالثية فعلية ودالة ،ألنها ت�شكل ،من خالل كل من
مالحظة املجل�س واملالحظة الوطنية اجلمعوية واملالحظة الدولية ،م�صدرا �إخباريا متعددا عن هذا
اليوم يف عنا�رصه الكمية والكيفية .ودون االدعاء ب أ�ن مالحظة املجل�س من خالل مالحظيه ت�شكل
املرجع أال�سا�سي عن اقرتاع �سابع �شتنرب ،ف إ�ن املجل�س من حقه ومن واجبه يف نف�س الوقت –يف
�إطار م� ؤس�وليته يف و�ضع تقريره عن هذا االقرتاع ومبقايي�س املهمة التنظيمية والتن�سيقية التي
�أ�سندت �إليه يف �أمر املالحظة والتي �ألزمته ب�رشوط املالحظة كما هي متعارف عليها دميوقراطيا
ودوليا– �أن ي�ستعر�ض مالحظته ثم مالحظة الهيئات أالخرى مبنطق مالحظة املالحظة .ومعنى
ذلك �أن أالمر ال يتعلق مبراقبة -وهو ما ال يندرج �أ�صال يف اخت�صا�صاته وطبيعته– و�إمنا مبقاربة
ت�سمح له ،انطالقا من العنا�رص املذكورة ،ب أ�ن يقارن املالحظات و�أن يبدي ر�أيه يف م�ضمونها
واجتاهها ،بالقيا�س �إىل املعنى املو�ضوعي الذي يحمله مفهوم «يوم االقرتاع».

 .1.3املالحظة لوقائع يوم االقرتاع
انتظمت مالحظة املجل�س القرتاع �سابع �شتنرب  2007من خالل مالحظيه يف خطة قامت على
اعتماد عنا�رص موجهة ملالحظتهم ق�صد احل�صول على نتيجة متكاملة يف مالحظة االقرتاع.

�أ .عنا�رص توجيه املالحظة
عمد املجل�س من خالل �أدواته التنظيمية للمالحظة –جلنته اخلا�صة �أ�سا�سا– �إىل �ضبط العنا�رص
التي من �ش أ�نها �أن ت�شكل الوعاء امل�ستقبل ملالحظة مالحظيه امليدانية .وكان من ال�رضوري �أن
تكون هذه العنا�رص متعددة اجلوانب بتعدد املظاهر الثابتة واملتحركة لالقرتاع يف يوم تنظيمه،
�إال �أن املتابعة امليدانية لل�سري العادي لالقرتاع كان ال بد إلمتامها من �إعداد �شبكة و�صفية م�ستقلة
لكل واقعة حمتملة خملة به ،ألن يف ذلك انتباها من طرف املجل�س ،ومن خالل مالحظيه� ،إىل
ما ميكن �أن يقع من م�س بحقوق وحرية أالفراد من خالل امل�س بحقوقهم املختلفة يف جمال
االنتخاب.
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�أ .1.عنا�رص توجيه املالحظة امليدانية
متت �صياغة هذه العنا�رص لتهم بالتدريج مكاتب الت�صويت �أوال ،ثم املكاتب املركزية فلجان
الح�صاء �أخريا.
إ
فيما يخ�ص مكتب الت�صويت ،تبني للمجل�س �أن مداخل املالحظة ينبغي �أن تكون متنوعة ومتعددة.
أ
فلن مكتب الت�صويت ي�شكل الوحدة أال�سا�سية لعملية االنتخاب ،فهو مبثابة خلية تلتقي فيها
عنا�رص و�إرادات متكاملة ومتفاعلة فيما بينها �إىل حد التناق�ض �أحيانا.
ولقد وزع املجل�س هذه املداخل على ثالثة حماور همت مكتب الت�صويت يف حد ذاته ،ثم �سري
عملية الت�صويت و�أخريا فرز أال�صوات.
مت اعتبار مكتب الت�صويت يف حد ذاته مبثابة وحدة مادية وب�رشية يف نف�س الوقت.
الطار الذي تتم فيه مالحظته .ويهم ذلك �أوال حتديد
من الناحية املادية ،ال ميكن �أن يغفل املالحظ إ
عنوان ورقم مكتب الت�صويت .وهي عنا�رص واردة �أ�صال يف اال�ستمارة التي عب أ�ها مالحظو املجل�س
والقليم والدائرة واجلماعة التي يقع فيها املكتب
�ضمن عنا�رص مادية �أخرى ،من حتديد اجلهة إ
�إىل حتديد �ساعة دخوله ومغادرته من طرفهم.
�إال �أن العن�رص امليداين الذي يحظى من هذا اجلانب باالهتمام هو وجود مكتب الت�صويت ببناية
عمومية –منها املدار�س ب�صفة خا�صة� -أو وجوده ببناية غري ذلك .ذلك �أن امل�رشع بعد �أن ن�ص
على �إقامة مكاتب الت�صويت بالبنايات العمومية ،مل ي�سمح ب إ�قامتها يف غريها من أالماكن
والبنايات �إال عند ال�رضورة .وهذا ما يو�ضح �أن املجل�س وجه مالحظيه يف هذه احلالة �إىل �أن
يحاولوا التعرف على أال�سباب التي قد تكون دفعت ال�سلطة امل� ؤس�ولة �إىل �إقامة مكتب الت�صويت
ببناية غري عمومية.
�أما جتهيزات مكتب الت�صويت نف�سها فمن البديهي �أن يتم توجيه املالحظة �إليها �إذ بف�ضلها،
كو�سائل مادية ،ميار�س املواطن حقه يف االنتخاب ،خا�صة يف موا�صفاته املطلوبة من حرية
و�رسية .وهكذا متت دعوة مالحظي املجل�س �إىل االنتباه �إىل توفر كل العنا�رص ال�رضورية لذلك
من �صندوق االقرتاع �إىل املعزل مرورا ب أ�وراق الت�صويت واللوائح االنتخابية واملحا�رض واملداد
غري القابل للمحو ...بل متت دعوتهم �إىل مالحظة «اجتهادية» تهم ،بعد العنا�رص املذكورة ،معاينة
التجهيزات غري املتوفرة �أو غري املالئمة ،مع ر�صد كل مالحظة من �أحد �أطراف مكتب الت�صويت
بخ�صو�ص التجهيزات التي يتوفر عليها.
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من الناحية الب�رشية ،وجه املجل�س مالحظيه نحو االنتباه �إىل الت�شكيل القانوين ملكاتب الت�صويت،
خا�صة فيما يخ�ص عددهم وتوقيت ح�ضورهم ،مع االنتباه �إىل وجود العن�رص الن�سوي يف رئا�سة
املكتب �أو ع�ضويته.
كما وجه انتباههم �إىل مدى وجود ممثلني يف املكتب عن كل اللوائح املرت�شحة ومدى ح�ضور
الن�ساء بينهم ،مع مالحظة كل حالة تن�سيق بني لوائح انتخابية تختار لنف�سها ممثال م�شرتكا،
رجال كان �أم امر�أة ،دون �إغفال حاالت عدم قبول ممثلي اللوائح مع بيان �أ�سبابها.
ويعد مكتب الت�صويت �إطارا ملالحظة �سري عملية الت�صويت .ونظرا لطبيعة هذه العملية و�أهميتها
الرتبوية وال�سيا�سية بالن�سبة للناخب الفرد والنظام العام االنتخابي يف نف�س الوقت ،ف إ�ن املجل�س
�أعد مالحظيه لري�صدوا العملية داخل مكاتب الت�صويت واملناخ املحيط بها خارج هذه املكاتب.
فيما يخ�ص عملية الت�صويت نف�سها ،مت توجيه املالحظة نحو انطالقها القانوين �أوال .ويهم هنا �أن
يعرف مالحظو املجل�س أال�سباب الكامنة وراء ت أ�خرها.
ومت توجيهها ثانيا �إىل هوية الناخب من خالل حاالت التعرف عليها ومدى مطابقتها ملا هو
بال�ضافة �إىل حاالت االعرتا�ض على الهوية وانتحالها.
من�صو�ص عليه قانونا ،إ
كما مت توجيه انتباه مالحظي املجل�س �إىل الت�صويت نف�سه لر�صد عنا�رص قانونية وعملية تهم
كيفية القيام به وحتى التخلي عنه مع االنتباه �إىل عنا�رص جزئية ودالة كاملدة التي ي�ستغرقها
الت�صويت يف املعدل العام داخل مكتب الت�صويت.
�أما حميط مكتب الت�صويت ،فهو عن�رص م ؤ�ثر ال حمالة يف �سري عملية الت�صويت ،وذلك مبا ميكن
�أن مييزه من عنا�رص ت أ�طري الناخب والت أ�ثري عليه من خالل حملة انتخابية م�ستمرة يوم االقرتاع
ب أ�دوات خمتلفة وعن طريق �أ�شخا�ص حمددين ب�صفتهم املهنية �أو ال�سيا�سية .وكلها عنا�رص وجه
املجل�س مالحظيه �إىل ر�صدها وتقديرها.
و�أخريا ،تعد عملية فرز أال�صوات فرتة حا�سمة وح�سا�سة يف ن�شاط مكاتب الت�صويت ،وحتتل بهذه
اخلا�صية مكانة متميزة يف املالحظة االنتخابية .ولذلك �سعى املجل�س �إىل تزويد مالحظيه ب أ��سئلة
متنوعة بتنوع العنا�رص امل�شكلة لعملية فرز أال�صوات ،من خالل دعوتهم للجواب ،عن طريق
املالحظة ،على �أ�سئلة دقيقة تهدف يف نف�س الوقت �إىل ر�صد اجلوانب القانونية يف هذه العملية
والوقوف على ما ميكن �أن يعترب من �أخالقيات فرز �أ�صوات الناخبني.
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وهكذا مت حتديد انطالق املالحظة يف �ش أ�ن عملية الفرز انطالقا من حتديد وقت �إغالق مكاتب
الت�صويت ملا لهذا الوقت -عند احرتامه �أو عدم احرتامه ،بتمديده املربر �أو غري املربر– من �أثر
على نتيجة فرز أال�صوات .ومعنى ذلك ،هل متت هذه العملية يف طم أ�نينة �أم ال؟
كما �أن املالحظني كانوا مدعويني من طرف املجل�س �إىل ر�صد وجود فاح�صني م�ساعدين �أثناء
الفرز يف احلالة التي يحددها القانون ،نظرا ملا يحتمله الفرز من خط إ� �أو مناورة عندما يتجاوز عدد
الناخبني �سقفا معينا وميتد بالتايل الوقت املخ�ص�ص لهذا الفرز .كما �أن ح�ضور ممثلني عن اللوائح
�أثناء عملية الفرز م� أس�لة جديرة باملالحظة نظرا للطابع القانوين أ
والخالقي لهذا احل�ضور ،درءا لكل
بال�ضافة �إىل �أهمية ر�صد م�شاركة املر�أة يف �إجنازها وتتبعها.
ت�شكيك �أو منازعة يف هذه العملية ،إ
�أما �إح�صاء أال�صوات يف حد ذاته ،فقد حدد له املجل�س يف خانة املالحظات عددا من الفر�ضيات
امل�ستخرجة من القانون ومن الواقع لكي ينتبه مالحظوه �إىل عدد من املقارنات :بني عدد أالوراق
امل�ستعملة وغري امل�ستعملة من جهة وعدد أالوراق املتوفرة قبل بداية الت�صويت من جهة ثانية،
وبني عدد أالوراق امل�ستعملة وعدد الناخبات والناخبني امل�سجلني وامل ؤ��شرّ على �أ�سماءهم بعد
بال�ضافة �إىل املالحظة التي تهم �أوراق الت�صويت غري القانونية �أو �أوراقا ملغاة� ،أو
الت�صويت ،إ
�أوراقا غري خمتومة ،قد يتم اكت�شافها يف �صندوق االقرتاع ،بجانب أالوراق التي ميكن �أن تكون
حمل نزاع .وكل هذه أالوراق تقت�ضي املالحظة ر�صدها والتعرف على ن�سبتها يف جمموع �أوراق
الت�صويت ال�صحيحة.
ومل يفت املجل�س �أن يدعو مالحظيه �إىل ر�صد حاالت خا�صة تتعلق مثال ب إ�جناز فرز أال�صوات
يف مكتب الت�صويت نف�سه �أم يف مكان �آخر ،وبال�رشوع احليني يف هذا الفرز مبا�رشة بعد انتهاء
الت�صويت ،وبالت أ�كد من معاينة الفرز بالو�ضوح الالزم ،ومن متكن كل املتدخلني القانونيني فيه
بال�ضافة �إىل ر�صد كل ح�ضور خارج ه ؤ�الء املتدخلني.
من تتبعه بالت�ساوي ،إ
فيما يخ�ص املكاتب املركزية التي ي أ�تي دورها مبا�رشة بعد انتهاء عملية الت�صويت يف مكاتب
الت�صويت ،كان مالحظو املجل�س املكلفون مبالحظة �سري أال�شغال داخل هذه املكاتب مدعوون �إىل
ر�صد اخلطوة أالوىل ال�سابقة على هذه أال�شغال ،ويتعلق أالمر بعملية نقل الظرف املختوم واملعدات
امل ؤ�منة من مكاتب الت�صويت �إىل املكتب املركزي املعني مع تدوين كل م�شكلة وقعت �أثناء ذلك.
كما �أن املالحظة مدعوة �إىل ر�صد تركيبة املكتب املركزي ،قبل االلتفات �إىل املهام التي يقوم
بها هذا املكتب من فح�ص الن�سجام أالعداد الواردة يف حما�رض مكاتب الت�صويت التابعة له �أثناء
عملية �إح�صاء أال�صوات ،ومن �إعالن للنتائج ح�سب الطريقة التي يحددها القانون للوقوف على
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والوراق امللغاة أ
�أعداد امل�سجلني وامل�صوتني أ
وال�صوات املعرب عنها وما �آل منها لكل الئحة من
اللوائح املتناف�سة .وهي املهام التي يتم �إجنازها بالن�سبة لكل من الدائرة االنتخابية املحلية
والدائرة االنتخابية الوطنية ،أالمر الذي ينبغي الت أ�كد منه من طرف مالحظي املجل�س.
كما ينبغي لهم الت أ�كد من وجود توقيعات كل �أع�ضاء املكتب املركزي على املح�رض الذي يحرره
بال�ضافة
الدارية املحلية ،إ
هذا املكتب ،ومن نقل هذا املح�رض من طرف رئي�س املكتب �إىل ال�سلطة إ
الح�صاء.
�إىل ر�صد عملية النقل الفوري للمحا�رض التي تتو�صل بها هذه ال�سلطة �إىل مقر جلنة إ
وهكذا كانت مالحظة �سري �أ�شغال املكاتب املركزية مالحظة نوعية ومركزة� ،أي بال�شكل الذي
الح�صاء.
العدادي لعمل جلان إ
ي�ساير طبيعة هذه أال�شغال وطابعها إ
الح�صاء يف العماالت أ
والقاليم الذي يكون �إعداديا
وكذلك كانت املالحظة بالن�سبة لعمل جلان إ
للح�صاء فيما يخ�ص النتائج على م�ستوى الدائرة الوطنية.
بدوره لعمل اللجنة الوطنية إ
الح�صاء من حيث أالع�ضاء املكونني
وهكذا هي أ� املجل�س مالحظيه لر�صد جانب الفاعلني يف جلان إ
لها وممثلي اللوائح املتناف�سة احلا�رضين فيها ،مع االنتباه �إىل �سري هذا التمثيل يف حالته العادية،
ويف غريها �إذا وقع منع �أحد ممثلي اللوائح من احل�ضور �أو طرده ،مع احلر�ص من طرف املالحظني
على بيان أال�سباب يف كلتي احلالتني.
الح�صاء ،والذي يتجلى
كما مت �أي�ضا �إعداد املالحظني وتوجيههم لر�صد اجلانب الوظيفي يف جلان إ
يف �إح�صاء أال�صوات وتوزيعها ح�سب القا�سم االنتخابي ويف مدى ا�ستعمال قاعدة البقايا ،ويف
حترير املحا�رض ح�سب ما هو من�صو�ص عليه قانونا ،ويف مدى ت�سليم ن�سخ منها �إىل ممثلي اللوائح
الر�سال الفوري للمحا�رض املتعلقة بنتائج الدوائر االنتخابية
�إىل غري ذلك من الوظائف مبا فيها إ
املحلية �أو الدائرة االنتخابية الوطنية� ،إىل املجل�س الد�ستوري يف احلالة أالوىل و�إىل كتابة اللجنة
للح�صاء يف احلالة الثانية.
الوطنية إ

�أ .2.توجيه املالحظة نحو الوقائع املخلة بال�سري العادي لالقرتاع
عمد املجل�س �إىل متييز هذا اجلانب وعزله �ضمن عنا�رص املالحظة االنتخابية امليدانية حتى يتم
ر�صده على حدة من طرف مالحظيه ،وذلك ملا له من ت�شوي�ش �أو �إخالل ح�سب احلالة ،بال�سري
العادي لالقرتاع.
ولذلك مل يتم تقرير هذا التوجه ترقبا حلدوث وقائع �أو نزاعات بن�سبة مهمة خالل االقرتاع ،ولكن
للتقيد باملالحظة امليدانية فيما يخ�ص هذا املعطى على �أ�سا�س هاج�سني :هاج�س مو�ضوعي واقعي
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يق�ضي �إلزام مالحظي املجل�س باملالحظة املو�ضوعية التي ال ترتدد يف ت�سجيل ماال يتما�شى
مع �سالمة االقرتاع وجريانه الطبيعي ولو كان من �صنف الوقائع العنيفة؛ ثم هاج�س مو�ضوعي
–مبدئي– يجعل مالحظة املجل�س وفية خليطها الرابط يف املالحظة� ،أال وهو االنتباه ،من خالل
�رسيان االقرتاع� ،إىل حقوق وحريات املواطن يف ارتباطها باالقرتاع من حق وحرية يف االنتخاب
كما يف الرت�شح ،دون �إغفال حق احلماية ل�صالح أالعوان والفاعلني العاملني على تنظيم العملية
االنتخابية وت أ�طريها ل�صالح املواطنني وامل�سار الدميقراطي .وهكذا ميكن القول هنا �أن التوجيه
جاء من �أجل مالحظة نوعية �أكرث منها كمية.
واعتبارا لهذين الهاج�سني زود املجل�س مالحظيه ب أ��سئلة دقيقة ت�شكل ما �أ�سماه «عنا�رص معاينة
الواقعة» ملالحظة الواقعة �أو النزاع من حيث ماديتها ومن حيث �أثرها على حقوق امل�شاركني يف
العملية االنتخابية.
وهكذا يتم حتديد الواقعة يف تاريخها ومكانها –داخل �أو خارج مكتب الت�صويت– حتى يتحمل
املالحظ م� ؤس�وليته املو�ضوعية كاملة .ونف�س االعتبار يدعوه �إىل حتديد نوعية النزاع مع �إر�شاده
�إىل بع�ض احلاالت املمكنة كالتجمع غري املنظم �أو املظاهرة �أو امل�سرية ،وحتديد ال�ضحية �أو
ال�ضحايا من رئي�س مكتب الت�صويت �إىل الناخب �أو املر�شح مرورا ب أ�ع�ضاء املكتب وممثلي اللوائح
الدارة وغريهم ،وحتديد امل� ؤس�ولني عن احلادث .كما �أن املالحظ مدعو �إىل ر�صد كل تهديد
و�أعوان إ
ال�شارة الدقيقة �إىل الو�سائل امل�ستعملة.
�أو عنف رافق الواقعة �أو النزاع ،مع إ
الن�سان املتعارف عليها عامليا التي
الطار ،وذلك بالتناغم مع حقوق إ
وتطويرا للمالحظة يف هذا إ
للهانة �أو االنتهاك خالل العملية االنتخابية ،كلف املجل�س مالحظيه بر�صد
ميكن �أن تتعر�ض إ
كل �شكل من �أ�شكال التمييز خالل الواقعة �أو النزاع ب�سبب اجلن�س �أو العرق �أو الدين ،ويبدو من
خالل هذا تكييف املجل�س ملالحظاته مع التعددية االجتماعية وال�سيا�سية للمغرب ،ومع احرتام
الت�رشيعات املغربية لالختالف الديني والعرقي.
وتقيدا باملو�ضوعية يف �ش أ�ن كل هذه العنا�رص ،دعا املجل�س مالحظيه �إىل ر�صد �سلوك قوات أالمن
وال�سلطات املحلية ،مبا يعني ت�سجيل دورها جتاه الواقعة� ،إيجابيا كان �أم �سلبيا ،يف املحافظة
على النظام �أو يف م�ساهمتها يف عدم اال�ستقرار �أو يف غيابها عن جمال الواقعة .كما دعاهم �إىل
للحاطة �إذا �أمكن ،بردود الفعل املختلفة يف �ش أ�ن الواقعة �أو
اال�ستق�صاء امليداين لتكوين فكرة� ،أو إ
النزاع ،وهو ما يعترب بناء ملالحظة متعددة وغري منحازة.
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ب .نتيجة املالحظة
بف�ضل مالحظني معبئني وملتزمني ،مت تفعيل العنا�رص التوجيهية للمالحظة والو�صول �إىل ح�صيلة
من املالحظات �شكلت مالحظة املجل�س وم�ساهمته امل ؤ��س�ساتية يف املجهود العام للمالحظة
االنتخابية .وبالفعل ،يتعلق أالمر مب�ساهمة م ؤ��س�ساتية ألن مالحظة املجل�س مبنية على ما للمجل�س
الن�سان ب�صفته م ؤ��س�سة ا�ست�شارية حتتكم �إىل الدرا�سة
من اخت�صا�صات و�أهداف يف جمال حقوق إ
املو�ضوعية وتلتزم بقوة االقرتاح.
فماذا كان �إذن ،على هذا أال�سا�س ويف هذا املنطق ،م�ضمون املالحظات التي تو�صل �إليها مالحظو
املجل�س حول يوم االقرتاع و�سري العملية االنتخابية يف مظاهرها املختلفة؟
ال�شارة قبل ا�ستعرا�ض هذا امل�ضمون� ،إىل تدرج مالحظة املجل�س من تقارير فرعية –ميدانية
جتدر إ
بال�ضافة �إىل مادة املالحظة امل�ستخل�صة من
وتن�سيقية– �إىل تقرير تركيبي عام لهذه التقارير ،إ
تقارير �أع�ضاء جلنة تتبع االنتخابات باملجل�س يف معطياتها املتوافقة �أو املتكاملة .وت�شكل كل
املعطيات الواردة يف هذه التقارير وحدة مت�ساندة ينبني فيها الرتكيبي على الفرعي وتتو�ضح
فيها االجتاهات العامة بالعنا�رص اجلزئية.
و�سواء كانت قراءة املعطيات املر�صودة من طرف مالحظي املجل�س جزئية �أو عامة ،عمودية
�أو �أفقية ،ف إ�ن منهجية ا�ستعرا�ض هذه املعطيات تقوم على توزيعها بني حمورين يوافق أالول
اليجابية العامة ،والثاين االختالالت واخلروقات .وال يتعلق أالمر بحكم قيمة و�إمنا
التوجهات إ
مبعاينة من طرف مالحظي املجل�س ملختلف العنا�رص يف عالقتها بال�سري العادي لالقرتاع.
ومعنى ذلك �أن االحتكام هو ملا ين�ص عليه القانون أ
وللعراف الدميوقراطية ،و�أي�ضا ملا هو معتاد
مبقايي�س ومقادير معينة يف العملية التناف�سية االنتخابية.
اليجابيات �أو ال�سلبيات،
وهكذا ميكن ا�ستعرا�ض نتيجة مالحظة مالحظي املجل�س بدون «ادعاء» إ
و�إمنا با�ستعرا�ض عنا�رص هذه النتيجة يف عالقتها بال�سري العادي لالقرتاع ،ثم يف االختالالت
التي م�ست هذا ال�سري العادي.

ب .1.عنا�رص ال�سري العادي لالقرتاع
تندرج مالحظات مالحظي املجل�س فيما يخ�ص هذه العنا�رص حتت �أبواب مو�ضوعاتية رامت تتبع
اليوم االنتخابي عرب مراحله ومكوناته الطبيعية .وبغ�ض النظر عن بع�ض اجلزئيات التي ميزت
تقريرا دون تقرير فيما يخ�ص هذا املكتب �أو ذلك ،يف هذه اجلهة �أو يف �أخرى ،ف إ�ن املالحظات
ر�صدت معطيات متقاطعة فيما يخ�ص هذه املراحل واملكونات يف �إطار العنا�رص التالية� :أماكن
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الدارة و�أخريا فرز
الت�صويت ،اال�ستعدادات أالولية لالقرتاع ،تدبري العملية االنتخابية� ،سلوك إ
أال�صوات و�إعالن النتائج.
الدارة امل� ؤس�ولة من تنظيم االنتخاب ،ب�صفة عامة ،يف بنايات
فيما يخ�ص �أماكن الت�صويت ،متكنت إ
عمومية من مدار�س ودور �شباب وجماعات حملية و�إدارات عمومية .ونتيجة لذلك ،وخا�صة ب�سبب
اال�ستعمال أالكرب للم ؤ��س�سات التعليمية وهي أالكرث انت�شارا يف التجمعات ال�سكانية ،كانت مكاتب
الت�صويت قريبة يف املعدل الغالب من الناخبني.
وقد ر�صدت املالحظة بالن�سبة لهذه امل ؤ��س�سات ،احلر�ص من طرف امل� ؤس�ولني على �أن يتم نزع
جميع ال�صور واملل�صقات من أالق�سام ،حتى ال يكون هناك اختالط لدى الناخبني بني الرموز
االنتخابية والرموز املوجودة يف هذه ال�صور ،ويح�صل االطمئنان بعدم وجود حماولة للت أ�ثري
على الناخبني ب إ�براز رموز على ح�ساب �أخرى.
فيما يخ�ص اال�ستعدادات أالولية لالقرتاع ،اهتمت املالحظة مبكاتب الت�صويت من حيث افتتاحها
والتجهيزات أال�سا�سية ال�رضورية إلجناز الت�صويت من طرف الناخبني.
وهكذا �سجلت املالحظة افتتاحا موافقا ،يف كل احلاالت ،للوقت القانوين املحدد لذلك ،وتوفر
الو�سائل الالزمة ل�ضمان ح�سن �سري العملية االنتخابية كما يقت�ضي القانون .ويتعلق أالمر ب�صناديق
الح�صاء واحلرب
االقرتاع واملعازل واملحا�رض و�أوراق الت�صويت الفريدة ولوائح الناخبني و�أوراق إ
بال�ضافة �إىل املعدات البديهية من و�سائل ات�صال ،و�أقالم وطاوالت
غري القابل للمحو الفوري ،إ
الدارة
وكرا�سي .وقد �سجلت املالحظة �أي�ضا ،التوفر الن�سبي للتقنيات احلديثة إلر�سال النتائج �إىل إ
والدارة املركزية (عن طريق الر�سائل االلكرتونية الق�صرية) ،والحت�ساب أال�صوات و�إعالن
الرتابية إ
الح�صاء عن طريق احلوا�سيب والعاك�سات ال�ضوئية.
النتائج داخل جلن إ
فيما يخ�ص تدبري العملية االنتخابية و�رسيانها� ،سجلت املالحظة عددا من املعطيات فيما يخ�ص
عملية الت�صويت مع االنتباه �إىل حميط هذه العملية خارج مكاتب الت�صويت و�إىل تتبعها من طرف
املالحظني.
عرفت عملية الت�صويت ب�صفة عامة ،كما تتبع ذلك املالحظون ،احرتاما تاما للقواعد القانونية
وجرت يف �رشوط النزاهة وال�شفافية والهدوء طيلة يوم االقرتاع يف كل مراحل العملية االنتخابية.
وهكذا �سجلت املالحظة متيز تدبري العملية االنتخابية باالحرتافية والفعالية الالزمتني ،بحيث
ات�سم هذا التدبري باحلر�ص من طرف ر ؤ��ساء و�أع�ضاء مكاتب الت�صويت على التطبيق احلازم
للمقت�ضيات املنظمة لت�صويت الناخبني ،وذلك بالت أ�كد من هوية الناخبني ومن �إجناز الت�صويت
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داخل املعازل من طرف امل�صوتني لوحدهم دون مرافقة �أي �شخ�ص لهم ،ما عدا ما ين�ص عليه
القانون ب�ش أ�ن تقدمي مكتب الت�صويت امل�ساعدات الالزمة للناخبني ذوي االحتياجات اخلا�صة
الدالء ب أ��صواتهم ،ومن فر�ض ا�ستعمال الناخبني املداد غري القابل للمحو الفوري
لتمكينهم من إ
عند انتهائهم من الت�صويت.
خارج مكاتب الت�صويت� ،سجل مالحظو املجل�س فيما يخ�ص حميط العملية االنتخابية متكن
الدارة االنتخابية وال�سلطات الق�ضائية من �ضمان �سري جيد لعملية االقرتاع وفق املقت�ضيات
إ
القانونية ،بحيث مل ي�سجل ب�شكل عام ا�ستمرار احلمالت االنتخابية يوم االقرتاع� ،أو ا�ستعمال
و�سائل من �ش أ�نها الت أ�ثري على حرية الناخبني �أو ال�ضغط عليهم� ،أو وجود �أ�شخا�ص �أجانب �أو
�أ�شخا�ص يحملون ال�سالح.
ولقد حظيت عملية الت�صويت كما حظي حميط مكاتب الت�صويت بتتبع املالحظني الذين مت ت�سهيل
ولوجهم �إىل هذه املكاتب وتواجدهم خارجها .ولقد جرى هذا أالمر ،ح�سب مالحظي املجل�س ،كما
لو �أن املالحظة �أ�صبحت جزءا ال يتجز�أ من العملية االنتخابية ولو كان القانون ال ين�ص عليها
ب�صفة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
وهكذا مت ت�سجيل متكن كل املالحظني الوطنيني والدوليني ،على حد �سواء ،من ولوج مكاتب
الت�صويت برتحيب من ر ؤ��سائها و�أع�ضائها ،بحيث نوه ه ؤ�الء املالحظون بالتعاون التام معهم يف
كل املدن والقرى التي تابعوا فيها عملية االنتخاب ،وذلك بتمكينهم من كل املعلومات واملعطيات
الجابة عن ا�ستف�ساراتهم .و�إذا كانت هناك من م�ضايقات للمالحظني ،فلقد
التي طلبوها ومن إ
كانت نادرة وحمدودة يف وقتها ومو�ضوعها.
ومل يفت مالحظي املجل�س �أن ي�سجلوا ا�ستح�سان الناخبني �أنف�سهم ،يف بع�ض أالحيان ،لفكرة
املالحظة ،بل و�إ�شادتهم بها واعتبارهم �إياها م�ساهمة يف جناح العملية االنتخابية.
الدارة �أثناء يوم االقرتاع ،فكان ال بد �أن يحتل مكانته يف مالحظة مالحظي
�أما فيما يخ�ص �سلوك إ
املجل�س ،اعتبارا إل�شكالية هذا العن�رص طيلة االنتخابات التي عرفها املغرب �سابقا .ولقد ت أ�كد
الدارة �سلوكا حياديا يف
للمالحظني ما ت أ�كد من قبل يف انتخابات  2002الت�رشيعية عن �سلوك إ
العملية االنتخابية.
وهكذا �سجل كل املالحظني التابعني للمجل�س �أن اقرتاع ال�سابع من �شتنرب عرف التزاما تاما من
الدارة وال�سلطات العمومية باحلياد �أثناء ت�سيريها ملختلف مراحل العملية االنتخابية .ومل
طرف إ
ي�سجلوا �أي تدخل �إداري للت أ�ثري على م�سار ونتائج االنتخابات �أو لتقدمي دعم ل�صالح مر�شحي
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حزب معني .كما مل يخ�ضع ر ؤ��ساء و�أع�ضاء املكاتب ألي �ضغوطات من �أي جهة كانت ق�صد الت أ�ثري
الدارية على احلياد و�ضمان
يف نتيجة االقرتاع .بل كان هناك حر�ص وا�ضح من طرف ال�سلطات إ
الدارة كانت ب�صفة
حق املواطنني يف االنتخاب وحريتهم يف الت�صويت .مما يدفع �إىل القول ب أ�ن إ
اليجابي ،ألن تدخلها عندما ال يتم �أحيانا ،ل�سبب من
عامة تنهج ما مت اال�صطالح عليه باحلياد إ
أال�سباب ،ل�ضمان حق وحرية االنتخاب ،فهو يعترب حيادا �سلبيا .وهو ما مل ي�شكل ظاهرة بنيوية
اليجابي الذي عاينه املالحظون ك�سلوك عام
يف االقرتاع أالخري باملقارنة مع �سلوك احلياد إ
لل�سلطات العمومية.

�أما فيما يخ�ص �أخريا فرز أال�صوات و�إعالن النتائج ،فلقد قام مالحظو املجل�س بتتبعها كمرحلة
�أخرية وحا�سمة يف العملية االنتخابية ،وكان ذلك على امل�ستويات القانونية الثالثة ،مكاتب
الح�صاء التابعة للعماالت �أو أالقاليم.
الت�صويت ،املكاتب املركزية وجلان إ
ولقد تبني للمالحظني التابعني للمجل�س �أن عملية الفرز يف هذه امل�ستويات متت يف �شفافية
واحرتام لقواعد الفرز وبح�ضور ممثلي خمتلف أالحزاب ،دون �أن تتعدى االعرتا�ضات والنزاعات
حول هذه العملية م�ستوى �ضئيال ن�سبة �إىل جمموع العمليات املنجزة.
�أما �إعالن النتائج ،فلقد مت ،ب�شهادة املالحظني ،داخل مكاتب الت�صويت �أو املكاتب املركزية
الح�صاء التابعة للعماالت أ
والقاليم ب�سال�سة ويف ظرف زمني موافق ملا يحدث يف أالنظمة
وجلن إ
ال�سيا�سية املتمر�سة بالقواعد االنتخابية الدميوقراطية ،علما �أن الطريقة التي حت�صى بها أال�صوات
وال�صيغة املركبة التي متنح بها املقاعد جتعل عملية الفرز و�إعالن النتائج عملية يف حاجة �إىل
وقت كاف.

ب .2.عن�رص االختالالت يف �سري االقرتاع
مل تكن عنا�رص ال�سري العادي لالقرتاع لت�سلم من بع�ض االختالالت ومل يكن ملالحظي املجل�س
�أن يفوتهم ر�صد هذه االختالالت حتقيقا لل�ضوابط املو�ضوعية التي تربر عملهم وت ؤ�طره ،وذلك
بالتدرج من املالحظات التي تهم �أماكن الت�صويت �إىل �سري عملية االقرتاع ،مرورا بتجهيزات
مكاتب الت�صويت وتدبري املوارد الب�رشية لعملية االقرتاع واملحيط اخلارجي ملكاتب الت�صويت.
فيما يخ�ص �أماكن الت�صويت� ،سجل مالحظو املجل�س انعدام عالمات �أو �إ�شارات تر�شد �إىل �أماكن
مراكز االقرتاع �سواء يف املجال احل�رضي �أو القروي .و�إذا كان اختيار �أماكن االقرتاع يف املراكز
احل�رضية اختيارا مالئما ي�سهل مهمة الت�صويت على الناخبني ،ف إ�ن االختيار يف البوادي كان
ملواقع غري منا�سبة ،نظرا ألنها مهجورة �أو وعرة ي�صعب الو�صول �إليها ،مما تطلب من الناخبني
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الدالء ب أ��صواتهم قطع م�سافات طويلة و�شاقة من �أجل ذلك .وقد مت ا�ستغالل
الذين حر�صوا على إ
هذا أالمر ،يف بع�ض أالحيان ،من طرف البع�ض لتخ�صي�ص و�سائل نقل للم�صوتني مما ي�سهل
الدعاية لبع�ض املر�شحني .ي�ضاف �إىل كل هذا �أن بع�ض مراكز الت�صويت مل تكن �آمنة لغياب رجال
أالمن عنها.
ويف املجال القروي �أي�ضا� ،سجلت املالحظة �أنه مت ا�ستعمال عدد من امل�ساجد كمكاتب للت�صويت،
مما �شكل عائقا �س�سيولوجيا �أمام الن�ساء للذهاب �إىل مراكز الت�صويت ،نظرا للعرف الذي يق�ضي
بتخ�صي�ص امل�ساجد يف البوادي للرجال فقط.
فيما يخ�ص جتهيزات مكاتب الت�صويت ،ر�صدت املالحظة يف بع�ض أالحيان م�ستويات غري الئقة
مبكاتب الت�صويت .ذلك �أن عددا من أالق�سام املخ�ص�صة للت�صويت كانت يف و�ضعية مزرية من
والنارة.
حيث ظروف النظافة والتجهيز باملقاعد والكرا�سي إ
كما �أن الولوجيات بالن�سبة لذوي االحتياجات اخلا�صة كانت منعدمة يف بع�ض أالحيان ب�صفة
مطلقة ،وهو ما �أكده بع�ض ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت يف حالة وجود مكاتب الت�صويت يف طابق
غري الطابق أالر�ضي من البناية التي مت اختيارها كمكان للت�صويت.
وفيما يخ�ص و�سائل العمل� ،سجلت املالحظة مطالبة بع�ض ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت بتوفري
املحا�رض بالقدر الكايف ،مما ا�ضطر البع�ض منهم �إىل اللجوء �إىل ن�سخها خارج مكاتب الت�صويت،
مع ما يف أالمر من خماطر على �سالمة االقرتاع .كما �سجلت املطالبة بتوفري �أقالم حرب غليظة
عو�ض أالقالم اجلافة لو�ضع العالمات على �أوراق الت�صويت ،وذلك حتى تكون هذه العالمات
وا�ضحة من �ش أ�نها �أن ت�سهل امل أ�مورية يف فح�ص العالمات �أثناء عملية الفرز.
وبالن�سبة للمداد غري القابل للمحو ،كان بع�ض ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت يطالبون بتوفري منا�شف
ورقية لتن�شيف املداد على �أ�صابع الناخبني ،ألن عددا من ه ؤ�الء كانوا ال يقبلون «تلطيخ» �أ�صابعهم
مبداد ال ين�شف يف حينه.
�أما بالن�سبة لتزويد بع�ض مكاتب الت�صويت بال�شموع ق�صد ا�ستعمالها يف حالة انقطاع التيار
الكهربائي ،ف إ�نها بدت لبع�ض ر ؤ��ساء املكاتب و�أع�ضاءها ،كما �سجلت ذلك املالحظة ،فكرة غري
عملية نظرا ملخاطرها ،ويح�سن التفكري يف و�سائل �أخرى �أكرث فعالية و�سالمة.
وبالن�سبة ملعازل الت�صويت ،انتبه املالحظون �إىل �أن مواقعها يف كثري من احلاالت كانت غري
منا�سبة ل�ضمان �رسية الت�صويت ،نظرا لوجودها بالقرب من النوافذ �أو لو�ضعها ب�شكل يجعلها
مك�شوفة من �إحدى جهاتها وميكن ر ؤ�ية الناخب وهو ينجز عملية الت�صويت.
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فيما يخ�ص تدبري املوارد الب�رشية لعملية االقرتاع� ،سجلت املالحظة �أن احرتافية ر ؤ��ساء و�أع�ضاء
مكاتب الت�صويت ،وخا�صة روح امل� ؤس�ولية لديهم وان�ضباطهم ،مل تالق ظروف عمل مالئمة،
كالت أ�خر يف تزويدهم بالوجبات الغذائية التي مل ت�صلهم ،يف بع�ض أالحيان� ،سوى يف وقت مت أ�خر
بال�ضافة �إىل انعدام اجلودة يف هذه الوجبات ،وهو ما من �ش أ�نه �أن ي ؤ�ثر يف ال�سري
من الظهرية ،إ
الهادئ وال�سليم للعملية االنتخابية.
كما عاينت املالحظة غيابا كبريا للن�ساء يف ت�سيري العملية االنتخابية� ،إذ نادرا ما تر�أ�ست امر�أة
مكتبا للت�صويت �أو كانت من بني �أع�ضائه.
ومما �أثار انتباه مالحظي املجل�س ،الوجود ال�ضعيف ملمثلي أالحزاب يف مكاتب الت�صويت،
بال�ضافة �إىل �ضعف تكوينهم يف مراقبة العملية االنتخابية ،خ�صو�صا �أثناء فرز أال�صوات.
إ
�أما فيما يخ�ص املحيط اخلارجي ملكاتب الت�صويت ،فلقد �سجل مالحظو املجل�س جمموعة من
الوقائع من �ش أ�نها �أن تخل ب�سالمة االنتخاب .ويبدو ذلك يف:
• وجود مال�صق انتخابية لبع�ض اللوائح قرب بوابات مراكز الت�صويت يف يوم االقرتاع نف�سه؛
• وجود �أ�شخا�ص ،طوال يوم االقرتاع ،يتحدثون بوا�سطة هواتف حممولة بالقرب من هذه
املراكز؛
• حماولة بع�ض أال�شخا�ص الت أ�ثري على الناخبني يف حميط مكاتب الت�صويت ،خ�صو�صا
أالميني وامل�سنني منهم ق�صد حملهم على الت�صويت ل�صالح رمز من الرموز؛
• ا�ستغالل أالطفال عرب ن�رشهم يف حميط العديد من مكاتب الت�صويت ق�صد الدعاية وتوجيه
الناخبني ،امل�سنني خا�صة ،للت�صويت على الئحة دون �أخرى؛
• �إلقاء ع�شوائي ملن�شورات الدعاية االنتخابية على طول الطرق امل ؤ�دية �إىل مكاتب الت�صويت
إلثارة الناخبني و�شد انتباههم ،ب�شكل يعترب حا�سما قبل ولوجهم �إىل مكاتب الت�صويت؛
• و�أخريا ،معاينة عدة حاالت لنقل الناخبني يف العامل القروي من طرف �أ�شخا�ص م�ساندين
ملر�شحني ،ق�صد الذهاب بهم ملراكز االقرتاع ،مع ما يت�ضمن ذلك من ت أ�طري للناخب وت أ�ثري عليه.
الدارية
ومن املفيد هنا على م�ستوى املحيط اخلارجي ملكاتب الت�صويت �أن ننتبه �إىل �أن اللجنة إ
امل�شرتكة قد تكفلت ب إ�ح�صاء االدعاءات باخلروقات يوم االقرتاع و�إعطاءها املعاجلة املنا�سبة من
الدارية �أو القانونية.
الناحية إ
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وهكذا تو�صلت هذه اللجنة يوم االقرتاع بعدد � 19شكاية واردة من أالحزاب ال�سيا�سية تتعلق
بادعاءات وقوع خروقات انتخابية مبنا�سبة هذا اليوم.
وتتوزع هذه ال�شكايات بني ا�ستعمال املال يوم االقرتاع ،والقيام بالدعاية االنتخابية يوم
االقرتاع ،واخلروقات امل�سجلة داخل مكاتب الت�صويت ،وا�ستعمال العنف �أو ترهيب الناخبني �أو
ال�ضغط عليهم يوم االقرتاع ،وتدخل رجال �أو �أعوان ال�سلطة� ،إىل غري ذلك من �أنواع اخلروقات.
�أما فيما يخ�ص �سري عملية االقرتاع ،فلقد �سجلت املالحظة �أن هذا ال�سري عرف عددا من التجاوزات
جتلت �أحيانا يف عدم االحرتام ال�صارم لبع�ض امل�ساطر القانونية من قبيل عدم و�ضع املداد على
�أ�صابع بع�ض الناخبني واالكتفاء منهم بالتوقيع.
كما متت معاينة ت�ساهل ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت يف عدة حاالت من الت�صويت دون التوفر من
طرف الناخبني على بطاقة تعريف �أو هوية ،دون اتباع ما يفر�ضه القانون يف هذه احلالة.
كما �أنه يف حاالت متعددة مل يتم �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة.
و�سجلت املالحظة يف العديد من مكاتب الت�صويت ت�شوي�شا وا�ضطرابا وا�ضحني ب�سبب كرثة دخول
بع�ض الناخبني �إىل هذه املكاتب بحثا عن بطاقاتهم االنتخابية ،بعد �أن يكونوا قد زاروا مكاتب
�أخرى للبحث عنها .وهذا ما يجعل امل�سريين ملكاتب الت�صويت موزعني بني �إدارة عملية االقرتاع
والبحث امل�ضني عن البطائق االنتخابية .وقد �أظهر هذا أالمر تعب العديد من الناخبني يف البحث
عن بطاقاتهم االنتخابية مما ا�ضطرهم �إىل التوقف عن البحث والتخلي عن الت�صويت ،رغم ت أ�كيدهم
القيام بعملية الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية.
�أما الناخبون الذين متكنوا من الت�صويت ،فقد وقفت املالحظة على ال�صعوبة بالن�سبة لبع�ضهم يف
ا�ستعمال ورقة الت�صويت الفريدة ،كما �أكدوا ذلك فيما بعد.
ولقد متكن مالحظو املجل�س �أن ير�صدوا �أ�شياء حمددة وحمدودة يف نف�س الوقت بالن�سبة لر ؤ��ساء
مكاتب الت�صويت �أنف�سهم يف ت أ�طري �سري عملية االقرتاع ،ترجع جزئيا �إىل اجلهل بالقوانني �أو �إىل
الت أ�طري الناق�ص قبل االقرتاع.
وهكذا مت من طرف بع�ضهم ال�سماح ببع�ض املمار�سات املمنوعة من قبيل ا�ستعمال الهاتف
املحمول �سواء من طرفهم �أو من طرف بع�ض �أع�ضاء املكاتب �أو ممثلي أالحزاب فيها� ،أو ال�سماح
أل�شخا�ص �أجانب بالدخول �إىل مكاتب الت�صويت� ،أو رف�ض ت�سجيل ما لوحظ من خروقات يف
املحا�رض .كما �أن بع�ضهم مل يح�رض عملية �إح�صاء أال�صوات باملكتب املركزي� ،أو قام بالتوقيع
على حما�رض بي�ضاء يف املكتب املركزي وان�رصف قبل �إجناز كل العمليات يف هذا املكتب.
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و�إذا كان للمجل�س �أن يقيم التوازن بني عنا�رص ال�سري العادي لالقرتاع وعنا�رص االختالل يف هذا
ال�سري ،ف إ�ن فح�ص تقارير مالحظيه مبختلف م�ستوياتها ،بطريقة كمية وكيفية يف نف�س الوقت،
ت�سمح بالت�رصيح ب أ�ن االختالالت التي م�ست عملية الت�صويت وما رافقها تنظيميا من �إجراءات
(كقرارات اللجنة امل�شرتكة يف �ش أ�نها) وعوامل ثابتة (كتجهيز املكاتب ) ...ومتحركة (كا�ستعمال
املال وت�شكيل مكاتب الت�صويت �أو �سلوك ر ؤ��ساءها و�أع�ضاءها) ،تبقى بقدر �ضئيل وعر�ضي نظرا
لطابعها املعزول واملحدود بالقيا�س �إىل عدد الدوائر االنتخابية ومكاتب الت�صويت ،مما ميكن
الخالل باالقرتاع ،وال ترقى ،بالتايل،
الت أ�كيد معه على �أنها ال تعرب عن وجود ن�سق عام يف اجتاه إ
�إىل م�ستوى يجعلها مت�س بنزاهة االقرتاع �أو ت ؤ�ثر يف نتائجه.
�إن املادة العامة ملالحظة مالحظي املجل�س تبني �أن العملية االنتخابية ككل ل�سابع �شتنرب 2007

ت�سجل نهاية جمموعة من ال�سلوكات االنتخابية ال�سلبية التي عرفها املغرب من قبل ،وتفتح الباب
نحو انتخابات قوية ب أ�قل ما ميكن من االختالالت واخلروقات حتى ولو كانت جمرد �أعمال �صادرة
عن �أفراد يت�رصفون ب إ�رادتهم اخلا�صة �أو حتت ت أ�ثريات معزولة وغري منظمة.

 .2.3مالحظة املالحظة لوقائع يوم االقرتاع
�إذا كان للمجل�س �أن يتناول املالحظة الوطنية اجلمعوية واملالحظة الدولية يف �ش أ�ن يوم االقرتاع
بال�ضافة
بالتمحي�ص بعد ا�ستعرا�ض مالحظته اخلا�صة فلي�س ألنها مكملة لهذه املالحظة إ
الثانوية ،بل ألنها موازية لها وت�شكل معها مرجعا ي ؤ�رخ ،مبوا�صفات املالحظة ومنطقها ،القرتاع
�سابع �شتنرب .2007
�إال �أنه ،كما �سبق القول ،يقت�ضي الدور الت أ�طريي للمالحظة من طرف املجل�س وتعاقده مع
املالحظني الدوليني واملالحظني الوطنيني حول داللة و�أبعاد مفهوم املالحظة االنتخابية� ،أن
يقيم مادة املالحظة لدى ه ؤ�الء املالحظني ألنها ت�شكل بالن�سبة للمجل�س عن�رصا للمالحظة
بجانب عنا�رص االقرتاع ككل.
ولذلك ،ف إ�ن هذه اخلطوة مل ت أ�ت ب�شكل بعدي مرجتل و�إمنا حتيل على منهجية مبنية على امل� ؤس�ولية
العامة للمجل�س يف �ش أ�ن املالحظة االنتخابية ،تتجلى يف اال�ستمارة التي مت تكليف مالحظي
املجل�س بتعبئتها يف �شكل «ا�ستمارة معلومات حول املالحظني آ
الخرين» بجانب �أعباء مالحظتهم
لعنا�رص االقرتاع املبا�رشة .وهكذا مت تكليف مالحظي املجل�س ،كلما كانوا متواجدين حول
املالحظة يف مكاتب الت�صويت �أو غريها مع املالحظني الدوليني �أو مالحظي الن�سيج اجلمعوي،
�أن يحددوا املراحل التي قام ه ؤ�الء املالحظون بتتبعها ،وكيف كانت درجة التزامهم مببادئ
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والجراءات املتعلقة
و�أخالقيات املالحظ املتعارف عليها ب�ش أ�ن بنود �أ�سا�سية هي :القوانني إ
بالعملية االنتخابية ،احرتام ال�سلطات املكلفة بتنظيم االنتخابات ،عدم عرقلة عملية االقرتاع،
عدم التدخل يف مراحل االقرتاع ،احلياد �إزاء أالطراف املعنية بالعملية االنتخابية ،االحرتافية
الدالء ب أ�ية تعليقات �أو مالحظات �أو ا�ستنتاجات .وعلى م�ستوى كل عن�رص
و�أخريا االمتناع عن إ
من هذه العنا�رص ال ي�رصح مالحظ املجل�س بالتزام �أو عدم التزام املالحظ الدويل �أو اجلمعوي �إال
بالتربيرات الالزمة من تو�ضيحات ووقائع ووثائق �أو غري ذلك.
ولي�س للمجل�س �أن يدعي ا�ستفراده بهذه املنهجية ألنها من حق ويف متناول هيئات املالحظني
آ
الخرين جتاه مالحظيه .خا�صيتها بالن�سبة للمجل�س هو �أنه يدرجها يف نطاق م� ؤس�وليته
امل ؤ��س�ساتية العامة عن مالحظة اقرتاع �سابع �شتنرب  .2007وبالفعل ف إ�ن املادة التي �أ�سفرت عنها
اال�ستمارة املذكورة التي تعددت بتعدد مالحظيه ،م�ضافة �إىل مالحظات املالحظني الوطنيني
اجلمعويني واملالحظني الدوليني التي مت الك�شف عنها يف تقاريرهم أالولية ويف ندواتهم �أو
تو�ضيحاتهم ال�صحافية ،هي التي مكنت املجل�س من �صياغة مالحظة املجل�س عن مالحظة كل
من ه ؤ�الء و�أولئك ...مع تنبيهني منهجيني يتعني ذكرهما قبل ا�ستعرا�ض مالحظة املالحظة.
تنبيه �أول يو�ضح �أن هذه املالحظة ال تعني ا�ستعرا�ضا مبا�رشا ومف�صال للمالحظة االنتخابية
الوطنية اجلمعوية واملالحظة الدولية ،ألن ذلك من م� ؤس�ولية الهيئات امل ؤ�طرة للمالحظتني .و�إمنا
تعني تعليقا من طرف املجل�س ،بالتربير الذي مت تو�ضيحه ،على هاتني املالحظتني بالقيا�س مع
مالحظته اخلا�صة.
تنبيه ثان يهم مالحظة املالحظة الوطنية اجلمعوية ،وهو التنبيه الذي يقت�ضي من املجل�س �أن
يح�رص مالحظته يف مالحظات الن�سيج اجلمعوي ،بدون �أن ي�ضم �إليها مالحظات جمعيات مدنية
�أخرى .ذلك �أن هذه اجلمعيات مل تن�ضم �إىل الن�سيج اجلمعوي ب�صفته املخاطب الوطني للمجل�س،
وبالتايل مل ت�شملها «ا�ستمارة املعلومات حول املالحظني آ
الخرين» ،مما ال يجعل للمجل�س حقا
يف مالحظة مالحظتها �أو مدعاة للتعليق عليها .ومعنى ذلك �أن اطالع املجل�س على التقارير
أالولية للهيئات اجلمعوية أالخرى على �أ�سا�س واجبه أالدبي والوظيفي ال يكفي لفتح باب مالحظة
املالحظة ب�ش أ�نها يف تقريره املو�ضوعاتي.

�أ .مالحظة املالحظة الدولية
بنى املجل�س هذه املالحظة على عن�رصين :عن�رص املالحظني الدوليني �أنف�سهم ثم عن�رص املالحظة
التي �أجنزوها عن اقرتاع �سابع �شتنرب .2007
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فيما يخ�ص مالحظة املجل�س املن�صبة على املالحظني الدوليني ،حر�ص املجل�س على االهتمام
بعمل املالحظني الدوليني ،ولذلك قام بتغطية جميع الدوائر االنتخابية التي اختاروها للمالحظة.
ولقد تبني من خالل ذلك �أن ه ؤ�الء املالحظني قاموا بعملهم باحرتافية والتزام باملقت�ضيات الوطنية
اخلا�صة بتنظيم االنتخابات ،وباحرتام ملدونة قواعد ال�سلوك الدولية ملالحظة وتتبع االنتخابات.
ولقد تبني �أي�ضا احلر�ص من طرفهم على ترك انطباع عام ب أ�همية املالحظة الدولية لالنتخابات وما
لها من دور يف تنمية امل�سار الدميوقراطي عن طريق �ضمان �شفافية ونزاهة العمليات االنتخابية.
وميكن القول �أن املالحظني الدوليني ا�شتغلوا من �أجل ذلك على عينة كافية من مكاتب الت�صويت
بلغ عددها  375مكتبا وانتقلوا نحوها وبينها بكامل احلرية ،كما وجدوا داخلها كامل امل�ساعدة
لت�سهيل مهمتهم.
�أما فيما يخ�ص املالحظة التي خ�ص بها املجل�س مالحظة املالحظني الدوليني ،فقد مكنته من
االنتباه �إىل �أن هذه املالحظة تكاد تكون متطابقة مع ما و�صل �إليه مالحظو املجل�س من معاينات
وا�ستنتاجات ،وما تو�صل �إليه املجل�س من خال�صة عامة على �سري االقرتاع.
وهكذا غلّب كل منهما �إبراز االجتاه العام الذي �ساد اقرتاع ال�سابع من �شتنرب  ،2007وذلك با�ستخراج
هذا االجتاه من كل اجلوانب التي متت مالحظتها من طرفهما� ،إيجابية كانت �أم �سلبية� ،أي دون
التوقف عند اجلزئيات امللفتة لالنتباه واملحدودة يف نف�س الوقت والتي ال ميكن �أن ي�ستدل بها
على ال�سري العادي عموما لالقرتاع.
لقد امتازت املالحظة الدولية بر�صد جزئيات متعددة منها جزئيات من �ش أ�نها �أن ت�شد انتباه
املالحظ الدويل يف جمتمعات كاملغرب تن�شد التحديث والدميوقراطية مع كل الثقل الذي متثله
التقاليد فيها ،منها على �سبيل املثال:
• متكن ال�صحافة من تغطية وا�سعة للعملية لالنتخابية؛
• عدم ت�سجيل �أي �شكل من �أ�شكال التمييز داخل مكاتب الت�صويت �ضد الن�ساء �أو أال�شخا�ص
ذوي االحتياجات اخلا�صة؛
• �صعوبة التحقق من هوية الناخبات املتحجبات ب�سبب عدم وجود ن�ساء �ضمن �أع�ضاء جل
مكاتب الت�صويت.
�إىل غري ذلك من اجلزئيات ذات النكهة اخلا�صة –�إيجابيا �أو �سلبيا– يف االنتخابات التي ميكن
اال�صطالح عليها بانتخابات االنتقال الدميوقراطي.
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ولكن امللحوظ يف مالحظة املالحظني الدوليني هو البحث من خالل التقاطع بني كل اجلزئيات على
التقييم العام القرتاع ال�سابع �شتنرب  2007والوقوف على اخليط الناظم لها على �أ�سا�س عن�رصين
�أ�سا�سيني عامني هما فعالية تنظيم العملية االنتخابية وحرية الت�صويت مبا فيها إالم�ساك عن الت�صويت.
ولقد كانت هذه املنهجية هي التي مكنت املالحظة الدولية –كما هو أالمر كذلك بالن�سبة ملالحظة
املجل�س– من ت�سجيل:
• التطور احلا�صل يف املغرب على م�ستوى احلريات العامة وال�شفافية؛
• �أن الت�صويت مر على العموم ب�شكل �سل�س وات�سم بروح ال�شفافية واملهنية ويف �أجواء جيدة،
الدارة االنتخابية عملت مبهنية واحرتافية خالل يوم الت�صويت وبحياد حقيقي ،ات�سم
و�أن إ
اليجابي؛
�أحيانا بطابعه إ
العداد لالنتخابات مت من الناحية الفنية مبهنية بالغة ويف احرتام للمعايري الدولية؛
• إ
• مرور عملية ت�سجيل الناخبني ب�شكل هادئ وتو�صل أالحزاب بن�سخ من دعامات الكرتونية
للوائح االنتخابية؛
• مرور م�سل�سل اختيار املر�شحني من طرف أالحزاب ب�شكل هادئ ومتكن أالحزاب من تنظيم
مهرجانات انتخابية جيدة ترتكز على برامج وا�ضحة؛
• املجهودات املبذولة من طرف احلكومة واملنظمات غري احلكومية لتح�سي�س الناخبني
ب أ�همية االنتخابات؛
العالم يف تغطية �أجواء االنتخابات
العالم ،وم�ساهمة إ
• متكن أالحزاب من ولوج و�سائل إ
ب�شكل جيد؛
• متكن الن�سيج من اعتماد �ألفي مالحظ ومتكنهم من ولوج مراكز االقرتاع.
�إال �أن املجل�س الحظ ا�ستنتاج البعثة الدولية خلال�صات �أخرى هي:
• حتليل �ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية و�إرجاعها لدور ووظيفة الربملان املحدودة و�إىل النظام
االنتخابي الذي ينتج ت�شتتا للقوى ال�سيا�سية؛
• اعتبار �ضعف امل�شاركة ال�سيا�سية ر�سالة وا�ضحة موجهة �إىل ال�سلطات املغربية للقيام
ب إ��صالحات �سيا�سية حلمل املواطنني على االنخراط يف العملية االنتخابية؛
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• احلديث عن ظاهرة �رشاء أال�صوات مع إالقرار بعدم معاينتها من طرف مالحظي البعثة الدولية؛
• �أن مالحظي الن�سيج مل يتمكنوا من التو�صل بال�شارات �إال يف اليوم ال�سابق لالقرتاع ،و�أن
�سوء التخطيط والتن�سيق داخل الن�سيج قد يكون �ساهم �أي�ضا يف ت أ�خر الرتخي�صات العتماد
مالحظيه ،ح�سب ت�رصيحات لبع�ض �أع�ضائه.

ب .مالحظة املالحظة الوطنية اجلمعوية
كما هو ال�ش أ�ن بالن�سبة للمالحظة الدولية ،عمد املجل�س �إىل �إعمال عن�رصي املالحظني واملالحظة
يف معاينته ملادة املالحظة الوطنية اجلمعوية .وهكذا ت أ��س�س تقييم املجل�س لهذه املالحظة ،من
خالل ما وفره مالحظوه من معطيات ،على االنتباه �إىل �سلوك مالحظي الن�سيج اجلمعوي ،ثم �إىل
املادة التي �أتت بها مالحظاتهم.
وكما �سبق التنبيه �إىل ذلك ،ال يتعلق أالمر من طرف املجل�س مبراقبة لهذه املالحظة تندرج يف
نظرة فوقية مل�ضمونها وملن �صاغها ،و�إمنا مبعاينة الجتاهها باملقارنة مع ما وفرته املالحظات
أالخرى ال�صادرة عن املجل�س �أ�سا�سا وعن املالحظة الدولية من معطيات مو�ضوعية تنبني على
م� ؤس�ولية املجل�س امل ؤ��س�ساتية يف �صياغة مالحظته وفق املعايري املكر�سة يف �أدبيات املالحظة
االنتخابية ،وعلى التجربة والدراية التي توفرت للمالحظني الدوليني عرب عمليات املالحظة
املتعددة واخلا�ضعة للمقارنة.
وهكذا ،فيما يخ�ص ر�صد �سلوك مالحظي الن�سيج اجلمعوي ،وبارتباط مع ما �سبق ذكره عن معاجلة
عملية ت�صور و�صياغة التزامات املالحظني اجلمعويني بتن�سيق مع م� ؤس�ويل الن�سيج الذي يجمعهم،
بالقبال نف�سه على �إجناز املالحظة .ذلك
مت ر�صد نوع من الرتدد من طرف هذا الن�سيج فيما يتعلق إ
�أنه ،وحتى اليوم ال�سابق على يوم االقرتاع ،انتقل م� ؤس�ولو الن�سيج من قرار االكتفاء باملالحظة من
خارج مكاتب الت�صويت �إىل قرار �إجناز املالحظة ب�شكل عادي داخل هذه املكاتب ،دون تربير لهذا
االنتقال بعدما مت تربير القرار أالول ب�رشوط وظروف االلتزام التعجيزية للقيام باملالحظة.
وعند االنخراط يف املالحظة ،و�أثناء القيام بها يف مراحلها املختلفة ليوم االقرتاع ،تبني �أن
هناك اختالالت يف �سلوك مالحظي الن�سيج اجلمعوي تتعلق �إما ب�صفة املالحظ نف�سه �أو بت�رصيف
املالحظة .وهكذا ،بالن�سبة للنقطة أالوىل ،مت ر�صد حالة �شخ�ص حم�سوب على الن�سيج جمع بني
�صفتي املر�شح واملالحظ يف نف�س الوقت .وفيما يتعلق بالنقطة الثانية ،قام بع�ض املالحظني
التابعني للن�سيج اجلمعوي بالتدخل يف بع�ض جمريات العملية االنتخابية وفتح نقا�شات مع بع�ض
ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت وممثلي اللوائح االنتخابية ،والتنقل با�ستمرار داخل هذه املكاتب.
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ومن �ش أ�ن �سلوكات كهذه �أن تنم عن ت�صور معني للمالحظة االنتخابية قبل القيام بها �أو عن
�إخالل يف توجيه م�ضمونها �أثناء القيام بها و�صياغة هذا امل�ضمون �أثناء حترير املحا�رض عنها.
�أما فيما يخ�ص املالحظة التي خ�ص بها املجل�س مالحظة مالحظي الن�سيج اجلمعوي ،فقد مكنته
اليجابية واملعطيات ال�سلبية يف هذه املالحظة كما هو
من الوقوف على توفر �صنفي املعطيات إ
ال�شكالية تتعلق بالعالقة التي �أقامتها
�سار يف �أدبيات املالحظة االنتخابية ب�صفة عامة� .إال �أن إ
املالحظة اجلمعوية بني هذين ال�صنفني من املعطيات من �أجل الو�صول �إىل نتائج حمددة تلغي
اال�ستنتاجات العامة وتركز على اجلزئيات ،بغ�ض النظر عن حمدوديتها �أو عموميتها.
ومعنى ذلك �أن الن�سيج اجلمعوي جتنب تقدمي تقييم عام لعملية املالحظة بخ�صو�ص جمريات
العملية كما يبدو من تقريره النهائي ،وامليل نحو �إبراز ال�سلبيات والنواق�ص ،منتهجا �أ�سلوب
اليجابية باملعطيات ال�سلبية ،عك�س أال�سلوب العادي الذي يقت�ضي ،عند وجود
�إلبا�س املعطيات إ
اختالالت فعلية لكنها حمدودة� ،إظهار �أن ال�سري العادي لالقرتاع هو املحور العام من دون حتى
حاجة �إىل احلديث عن معطيات �إيجابية.
بل �إن مالحظة الن�سيج اجلمعوي ذهبت �إىل حد �إدماج عنا�رص غريبة عن املالحظة االنتخابية
يف �صلب هذه املالحظة ،مما حدا بها �إىل توجيهها �إىل اعتبارات �سيا�سية حتليلية ت�صب فيما بعد
االقرتاع ،وهو ما ي�ضع املالحظ بجانب الفاعل ال�سيا�سي والوقائع بجانب الفعل ال�سيا�سي .وينطبق
هذا أالمر على �رسد وقائع �ضمن ال�سياق ال�سيا�سي على اعتبارها مداخل �سلبية لالنتخابات ،و�أثناء
ر�صد امل�شاركة ال�ضعيفة للناخبني يف االقرتاع ر�صدا ذهب �إىل حد �إثارة التبعات والبدائل( .انظر
املزيد بالن�سبة لهذه النقطة يف الفقرة املوالية من مرحلة :غذاة االقرتاع).
�إن البناء العمودي للمالحظة االنتخابية الذي ي ؤ�دى �إىل تغليب اجلزئي املحدود على العام يحيل يف
نهاية أالمر ال على املالحظة نف�سها مبعنى املعاينة ال�شمولية للوقائع ،و�إمنا على املالحظ نف�سه
الذي قد ت�شكل طبيعته �أو قناعاته ال�سيا�سية مرجع املالحظة وبو�صلتها بدل الوقائع نف�سها.
ومع ذلك ،حتى من هذا اجلانب الذي ال يت�سق منهجيا مع �أعراف املالحظة االنتخابية ،ف إ�ن مالحظة
مالحظي الن�سيج اجلمعوي ت�شكل مب�ضمونها من خالل عنا�رصه الناتئة ،عامل توازن وعالمة تعدد
بالنظر �إىل مالحظة املالحظني آ
الخرين ،وذلك عندما يكون الهدف هو التنبيه غري املبا�رش للطبقة
الخبار االنتخابي ،من
ال�سيا�سية وللم� ؤس�ولني ال�سيا�سيني من خالل مدهم ب أ�ق�صى ما ميكن من إ
�أجل الو�صول �إىل انتخابات ب أ�قل ما ميكن من ال�شوائب التنظيمية والقانونية أ
والخالقية� ،إن مل
يكن بانعدامها الكلي.
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وعلى م�ستوى املالحظة كعن�رص داعم ل�شفافية العملية الحظ املجل�س على مالحظات الن�سيج:
القرار باملوقف االيجابي بقبول املالحظة و�إ�سناد تدبريها للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق
• إ
الن�سان؛
إ
• االعرتاف بالتقدم احلا�صل يف مو�ضوع املالحظة؛
القرار بدور املجل�س يف ت�سهيل عملية املالحظة يف جميع املراحل من حيث توفري الوثائق
• إ
والدعامات وت�سهيل الولوج �إىل مكاتب الت�صويت؛
• إالقرار بكون املجل�س مل يتدخل يف اختيار مالحظي الن�سيج ومل يعرت�ض على �أي من املالحظني.
لكن املجل�س الحظ �أي�ضا على تقرير الن�سيج:
• �إرجاعه امل�شاكل التي عرفها التعامل معه من طرف املجل�س �إىل غياب قانون منظم للمالحظة؛
• �إكتفا ؤ�ه بذكر التزامات املجل�س جتاهه والتغا�ضي عن التزاماته جتاه املجل�س؛
• تفاديه احلديث عن و�ضعيته القانونية.

 .4غـذاة االقرتاع
ال ميكن اعتبار هذا امل�ستوى مرحلة قائمة الذات ألن أالمر ال يتعلق يف العمق �سوى بنتائج االقرتاع
وباملالحظة التي ميكن �أن ت�رسي عليها .و�إذا مت جتاوز هذا امل�ستوى ف إ�ن أالمر �سيتعلق مبا بعد
االقرتاع� ،أي بالنتائج البنيوية وباال�ستنتاجات املركبة املرتتبة عن االقرتاع .وال ميكن للمالحظة
االنتخابية �أن ترتفع �إىل هذا ال�سقف من االعتبارات ،ألنها بذلك تكون قد خرجت عن مهمتها
ونطاقها.
غداة االقرتاع �إذن –�أي كنتائج حمددة يف �أرقام ون�سب ،كما وكيفا يف نف�س الوقت– يبقى حلظة
عابرة ت�شكل �إطارا إلعالن النتائج ،ثم ملالحظة خ�صائ�صها و�أخريا إلعالن نهاية املالحظة
االنتخابية .ولذلك فهو �إطار ملالحظة معطيات حمدودة ومركزة ،دون ان�سياق �إىل ما وراء ذلك.

�أ .غداة االقرتاع مالحظة خل�صائ�ص نتائج الت�صويت
ال يتعلق أالمر بالنتائج يف حد ذاتها و�إمنا مبا مييز هذه النتائج من خ�صائ�ص تتنوع بتنوع
الزوايا التي ي�ستعملها املالحظ لتفكيك هذه النتائج ور�صد معطياتها بالكم والكيف معا.
املحور الثالث :ح�صيلة املالحظة
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ومبا �أن هذه اخل�صائ�ص حتيل على معطيات مو�ضوعية ف إ�ن معاينتها تكون يف م�صادرها الر�سمية.
ولذلك ف إ�ن املالحظ –كل مالحظ– ي أ�خذ بها ،ال لتحليلها والتعليق عليها ،ولكن أ
للخذ بها و�ضمها
كح�صيلة نهائية ملالحظاته ال�سابقة عن مراحل امل�سل�سل االنتخابي حتى يوم االقرتاع.
وميكن –بغ�ض النظر عن النتائج الكمية التي جتد ترجمة لها يف توزيع أال�صوات واملقاعد على
اللوائح املتناف�سة– �أن يتم ر�صد هذه اخل�صائ�ص يف حمورين :ن�سبة امل�شاركة ونوعية املنتخبني.
العالن عن  %37من جمموع الناخبني امل�سجلني� ،أي ما يوافق 5
فيما يخ�ص ن�سبة امل�شاركة ،مت إ

ماليني و� 700ألف ناخب .وبدون �أي تعليق على هذه الن�سبة (نظرا ملعاجلة هذه النقطة يف الفقرة
املوالية) ،ف إ�ن توزيعها اجلغرايف غري متكافئ بني املناطق.

ففي بع�ض اجلهات ،متيزت ن�سبة امل�شاركة مب�ستوى ملحوظ باملقارنة مع جهات �أخرى .وهكذا
كانت ن�سبة امل�شاركة يف اجلهات اجلنوبية مهمة %62 :بوادي الذهب–لكويرة %58 ،بكلميم–
ال�سمارة ،وحوايل  %50بالعيون-بوجدور .وهي ن�سب تفوق الن�سب يف اجلهات أالخرى من
اململكة ،وتفوق املعدل الوطني للم�شاركة .وباملقارنة ،كانت معدالت امل�شاركة يف مناطق �أخرى
كالدار البي�ضاء الكربى وال�رشق وطنجة-تطوان هي على التوايل  %27و %31و.%34
وباملقارنة بني املجالني القروي واحل�رضي ،كان املجال أالول �أقوى مبقيا�س امل�شاركة حيث بلغ
ن�سبة  %43مقابل  %30بالن�سبة للمجال الثاين.
�أما بالن�سبة لنوعية املنتخبني ،ف إ�ن ر�صد هذه الفئة ميكِّن من مالحظة عدة خ�صائ�ص منها:
• مبقيا�س الكفاءة %55,25 ،من الفائزات والفائزين يف االقرتاع ،يتوفرون على م�ستوى التعليم
العايل مع االنتماء �إىل �رشائح �س�سيومهنية متنوعة ،تهيئهم مبدئيا للقيام مبهام الوظيفة
التمثيلية؛
• مبقيا�س اجلن�س ،مت انتخاب  34امر�أة نائبة وهو ما يكر�س ،دون حت�سن ،مكانة املر�أة داخل
جمل�س النواب؛
• مبقيا�س ال�سن ،ا�ستطاع � 74شخ�صا من الفئة العمرية التي يقل �سنها عن � 44سنة �أن ينتخبوا
�أع�ضاء يف هذا املجل�س ،وهو ما ي�شكل ت�شبيبا ألع�ضائه وتطويرا مل�ستوى متثيلية �رشيحة
ال�شباب؛
• باملقيا�س احلزبي ،دخل الرهان االنتخابي  33حزبا مبا فيهم احتادان حزبيان وفق ما ين�ص
عليه قانون أالحزاب؛
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• مبقيا�س بنية توزيع املقاعد ،هناك جمموعات ميكن عزلها على �أ�سا�س ن�سبة املقاعد
املح�صل عليها� 6 :أحزاب ح�صلت على  274مقعدا �أي بن�سبة  %74من املقاعد ،مقابل 18
حزبا ح�صلوا فقط على  79مقعدا فقط؛ أالحزاب املح�سوبة على أالغلبية ال�سابقة متكنت من
احل�صول على  186مقعدا فيما مل حت�صل باقي أالحزاب املمثلة يف جمل�س النواب املنتهية
واليته �سوى على  90مقعدا ،مقابل  102مقعدا أ
للحزاب الثالثة املكونة للكتلة واملح�سوبة
على أالغلبية ال�سابقة.
�أما أالحزاب اجلديدة وباقي أالحزاب التي خا�ضت ألول مرة االنتخابات فقد نالت  11مقعدا ،فيما
نالت اللوائح امل�ستقلة وعددها  5 ،13مقاعد.
وال ميكن �إقفال هذه الفقرة عن النتائج وخ�صائ�صها بدون �إثارة املالحظة حول الطابع النهائي
لهذه النتائج� .إنها نتائج نهائية من الناحية املبدئية ،ولكن ذلك ال يعني غداة �إعالنها ،عدم
الت�شكيك فيها عن طريق املتابعات الق�ضائية لبع�ض املر�شحني الفائزين والطعون املوجهة �إىل
املجل�س الد�ستوري يف بع�ضها.
وهكذا فيما يخ�ص املتابعات الق�ضائية يعرف كل مالحظ �أن وزارة العدل قد فتحت قبل االقرتاع
الطار من الف�صل يف  300ملف،
م�سطرة التحقيق يف حق عدد من املر�شحني ،ومتكن الق�ضاء يف هذا إ
وهو ما يوازي  %42من جمموع ال�شكايات ،وبقيت ملفات �أخرى عالقة �إىل ما بعد االقرتاع.
�أما فيما يخ�ص الطعون لدى املجل�س الد�ستوري ،ف إ�ن أالمر يتعلق بظاهرة عادية بعد كل انتخاب
ألع�ضاء الربملان .ولقد تو�صل املجل�س الد�ستوري فعال بطعون حول بع�ض نتائج اقرتاع ال�سابع
من �شتنرب  ،2007و�إن عدد الطعون مل ي�شكل �أبدا ،يف حد ذاته ،م ؤ��رشا على درجة �سالمة االقرتاع،
فكل القرارات ال�سابقة للمجل�س الد�ستوري تظهر �أن ن�سبة معينة –هي أالقل– من الطعون هي التي
تف�ضي �إىل �إلغاء االقرتاع.

ب .غذاة االقرتاع نهاية للمالحظة االنتخابية
ال ميكن الذهاب �أبعد من ا�ستعرا�ض النتائج يف خ�صائ�صها حتى تبقى املالحظة االنتخابية
مبتعدة عما ي ؤ�ول �إىل الفاعلني ال�سيا�سيني �أنف�سهم .الفاعلون ال�سيا�سيون وحدهم يتحملون نتائج
االنتخابات ونتائج امل�سل�سل االنتخابي ككل ،وبهذه ال�صفة هم امل ؤ�هلون ال�ستخراج اال�ستنتاجات
التي تهم عالقتهم بالر�أي العام وم� ؤس�وليتهم يف ا�شتغال النظام ال�سيا�سي وتطويره.
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وميكن �أن يطبق هذا االحتياط املنهجي على م� أس�لة تدين امل�شاركة يف اقرتاع ال�سابع �شتنرب ،2007
ويتم طرح ال� ؤس�ال� :إىل �أي مدى ميكن �أن تذهب املالحظة ب�ش أ�ن هذه امل� أس�لة؟ هل ميكن جتاوز
مالحظة التدين �إىل البحث يف أال�سباب واحللول؟
يعترب املجل�س �أن معاينة تدين امل�شاركة ممكنة ،بل وواجبة يف منطق املالحظة ،لكن البحث عن
�أ�سبابها وو�سائل جتاوزها ،ال ميكن �أن يدخل يف هذا املنطق.
الن�سان الذي يعترب بو�صلة املجل�س يف ت�صور و�إجناز مهامه ال يتناق�ض مع
�إن مقيا�س حقوق إ
هذا الطرح ،بل ي ؤ�يده .ف إ�ذا كان عدم امل�شاركة من طرف املواطنني يف االقرتاع حقا من حقوقهم
ألنه يقوم على �إرادتهم الذاتية يف تقدير امل�شاركة من عدمها ،ف إ�نه ال ي�سمح للمجل�س القيام مبا هو
مرتوك للفاعلني ال�سيا�سيني �أنف�سهم يف تقييم تدين امل�شاركة من حيث عواملها و�سبل معاجلتها،
ألن ذلك متوقف ،كما قلنا ،على تقييم النظام ال�سيا�سي والعالقة ال�سيا�سية داخله.
الن�صاف
لقد �سبق تقدمي مقرتحات تتعلق ب إ��صالحات د�ستورية و�سيا�سية يف تقرير «هيئة إ
وامل�صاحلة»� .إال �أن هذا أالمر
–بال�ضافة �إىل �أنه كان مطلوبا منها– يتعلق بتقدمي اقرتاحات من
إ
الن�سان ،وهذا من �صلب االخت�صا�صات
�ش أ�نها �أن جتنب العودة �إىل االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق إ
واملهام التي �أ�سندت �إليها ،ولقد كلف املجل�س بتفعيل تو�صياتها.
�أما تدين امل�شاركة االنتخابية فهو ت�رصيف حلق امل�شاركة من طرف من ميلكونه فيمار�سونه �أو
مي�سكون عنه .ولذلك ،ف إ�ن جتاوزه �أمر يهم الطبقة ال�سيا�سية ويندرج يف املهام العليا ل�صاحب
اجلاللة يف حماية امل�سل�سل الدميوقراطي وت أ�هيل احلياة ال�سيا�سية .وما دام لي�س هناك انتهاك
حلق االنتخاب وللحقوق املحيطة به �أو نق�ص بنيوي فيما يخ�صه ،ف إ�نه لي�س للمجل�س �أن يتعدى
املالحظة يف تنظيم ممار�سته ونتائجه املبا�رشة.
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ال ميكن االنطالق يف ا�ستعرا�ض اخلال�صات وطرح التو�صيات بناء على كل املالحظات ال�سابقة،
خا�صة ما تعلق منها بيوم االقرتاع� ،إال بعد الت أ�كيد على ما يجب ت�سميته باخلال�صة أالولية
وبالتو�صية أالوىل.
انطالقا من هذا املدلول أال�سا�سي للخال�صات والتو�صيات ،ت أ�تي منهجية �صياغتها وا�ستعرا�ضها
الن�سان وذلك ب�رسيان االلتزام املو�ضوعي عليها كما �رسى
من طرف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
على كل املالحظات ال�سابقة ،وكما ظهر ب�شكل جلي يف االحتياط �إزاء ظاهرة امل�شاركة املحدودة يف
االقرتاع� ،أي عدم اخلروج يف �ش أ�نها �إىل جمال الفاعلني ال�سيا�سيني ملناق�شة ال�سيا�سة االنتخابية،
وانطالقا منها مناق�شة اخلط ال�سيا�سي ب�صفة عامة .فكما مت تو�ضيح ذلك ،عند تناول مرحلة «غداة
االقرتاع» ،ال يندرج منطق هذه املناق�شة يف مالحظة املجل�س وما يتبعها من خال�صات وتو�صيات،
ما دامت العنا�رص املرتابطة من حق الرت�شح وحرية االنتخاب و�سالمة العملية االنتخابية ككل
م�ضمونة بقوة القانون ومي�رسة يف الفعل ال�سيا�سي للمتناف�سني �أمام الناخبني.
الطار ،وذلك باال�سرت�سال �إذن يف منطق
وعليه ،ت أ�تي خال�صات وتو�صيات املجل�س يف هذا إ
املالحظة كما جاءت يف اخلطاب ال�سامي ل�صاحب اجلاللة ،دومنا �أي مربر �أو م�سوغ خلال�صات
وتو�صيات يف منطق العالقة ال�سيا�سية التي –وهذا هو املهم– جتاوز الفاعلون فيها الطعن
يف �سالمة االنتخاب من حيث احلقوق واحلريات ،يف التنظيم كما يف النتائج ،بل التوجه نحو
خال�صات وتو�صيات يف �إطار ما هو قائم متفق عليه من طرف ه ؤ�الء الفاعلني ،وما يح�سن حتقيقه
لتفعيل �أكرب للمنظومة االنتخابية وما يت�صل بها من حميط مبا�رش ل�صالح الناخب �أ�سا�سا.
ويف هذا املنحى ،يبدو ا�ستعرا�ض اخلال�صات يف البداية ،وطرح التو�صيات ب�شكل منف�صل يف
الفقرة الثانية من املحور� ،إذ يتعلق أالمر با�ستعرا�ض العنا�رص املكونة للمنظومة االنتخابية ،التي
تقت�ضي على م�ستوى كل منها ا�ستجالء اخلال�صات قبل التقدم بالتو�صيات ،وذلك بال�شكل الذي
�سيبدي انبثاقها عن جمموع املالحظات التي �سبق طرحها عن مراحل العملية االنتخابية .ومعنى
ذلك تقدمي عنا�رص ملمو�سة وعملية.
وعلى هذا أال�سا�س ،يتم بالتتابع ا�ستعرا�ض اخلال�صات والتو�صيات على م�ستوى العنا�رص التالية :
الدارة االنتخابية ،العملية االنتخابية وحميط هذه العملية .مع �إ�ضافة املالحظة
الناخب ،املر�شح ،إ
التالية  :يف منطق املالحظة القائمة على منهجية االلتزام املو�ضوعي كما �سبق تو�ضيحها� ،ستكون
خال�صات املجل�س وتو�صياته �إما قريبة وحتى متطابقة مع مالحظات الهيئات أالخرى �أو بعيدة
الطار �إىل مالحظة للمالحظات يف منطق هذا التمييز ،وكما �سبق الت أ�كيد
عنها ،مما �سي ؤ�دي يف هذا إ
على ذلك ،يف �إطار املربر العام املت�صل مبهمة املجل�س التنظيمية والتن�سيقية لعمل كل املالحظني.
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�أوال .اخلال�صات

الطار للخال�صات اجلزئية هو �سالمة اقرتاع ال�سابع من
اخلال�صة أالولية والتي �ستكون مبثابة إ
�شتنرب  2007يف �صورته العامة .واخلال�صات اجلزئية الواردة هنا ال داللة لها �إال ألنها ت أ�تي يف
�سياق هذه الفكرة امل ؤ�كدة.

 .1م�ستـوى الناخـب
ميكن توزيع اخلال�صات أال�سا�سية عن الناخب على زاويتني :زاوية التعامل مع الناخب مت زاوية
الناخب نف�سه.
فيما يخ�ص التعامل مع الناخب ،الحظت كل هيئات املالحظة �إخ�ضاع الناخب �إىل �ضغوطات
خمتلفة من ا�ستعمال املال �إىل تقدمي الوعود التي تعنى بواقعه الفردي واالجتماعي ،مرورا بتقدمي
املواد العينية �إليه وت�سهيل عملية الت�صويت لديه بو�ضع و�سائل نقل رهن �إ�شارته مع ما رافق كل
هذا من ترغيب وحتى ترهيب بالت�صويت �أو عدم الت�صويت.
�إال �أن االختالف كان بني هذه الهيئات يف تقدير حجم هذه ال�سلوكات و�إعطاءها الطابع العام
�أو املحدود بالن�سبة للعملية االنتخابية .ولقد �أظهرت مالحظة املجل�س �أن املو�ضوعية تقت�ضي
ال�شارة �إليها دون اخلروج بها عن حجمها الطبيعي ،ألن معاينة الوقائع ت�سمح بذلك.
إ
على �أن أالمر الذي ح�صل عليه اتفاق بني املالحظني ،دومنا حاجة �إىل حتديد حجمه العام �أو
املحدود لتعلقه مبمار�سة حق االنتخاب ،هو غياب الولوجيات اخلا�صة أ
بال�شخا�ص �أ�صحاب
االحتياجات اخلا�صة .ولقد كانت نتيجة ذلك �أن الحظ املجل�س ،عن طريق �أع�ضاء جلنته اخلا�صة،
تباين الطرق يف التعامل مع هذه الفئة من املواطنني من مركز اقرتاع �إىل مركز اقرتاع �آخر.
والعن�رص آ
الخر الذي ميكن �سياقه بنف�س املنطق والذي كان موزعا ولو ب�شكل حمدود على مراكز
االقرتاع ،هو ما وقع لبع�ض الناخبني من �صعوبة يف احل�صول على البطاقة االنتخابية رغم توفر
طالبيها على توا�صيل الت�رصيحات بالت�سجيل مع عدم �إدراج �أ�سماءهم يف اللوائح االنتخابية.
�أما فيما يخ�ص الناخب نف�سه ،جاءت املالحظات متقاطعة لت�سجل �شيئني :عدم �سحب بطاقات
الناخب من طرف �أ�صحابها بن�سب متفاوتة ح�سب مراكز االقرتاع ،ثم ما هو �أعقد ،تدين ن�سبة
امل�شاركة .و�إذا كان العن�رص أالول ميكن ،من خالل دقته احل�سابية ،حتديد م�ساهمته يف العن�رص
الثاين ،ف إ�ن هذا العن�رص أالخري يبقى ظاهرة هذا االقرتاع أالخري بالن�سبة لكل املالحظني ،وال
يختلف ه ؤ�الء �إال يف أالبعاد التي ميكن �أن ت أ�خذها املالحظة يف �ش أ�نه.
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 .2م�ستوى املر�شـح
يف هذا امل�ستوى ،ال يتعني النظر �إىل املر�شح يف حد ذاته و�إمنا �أي�ضا �إىل أالحزاب التي حتت�ضنه.
ولذلك ف إ�ن اخلال�صات �ستعنيهما معا.
ميكن توزيع اخلال�صات أال�سا�سية عن املر�شحني و�أحزابهم على زاويتني :زاوية التوا�صل وزاوية
ال�سلوكات.
فيما يخ�ص التوا�صل ،يتعلق أالمر مبا ت�سنى للمالحظني ر�صده ،بالتقاطع �أو باالنفراد ،عن �أ�سلوب
وقدرة التوا�صل التي �أبان عنهما ،ب�صفة عامة وبدون تخ�صي�ص ،كل من املر�شحني أ
والحزاب التي
ينتمون �إليها.
بدا ،على العموم ،اقت�صار احلمالت على الدعاية يف غياب نقا�ش مبا�رش حول الربامج .ويرجع
ذلك ،فيما يرجع� ،إىل �أ�سباب خا�صة باملر�شحني والفاعلني ال�سيا�سيني املنخرطني يف املناف�سة
االنتخابية ،رغم �أن تباينا يف اال�ستعدادات التوا�صلية ظهر بني املر�شحني �أثناء احلملة
االنتخابية.
كما ظهر �أن جل أالحزاب وجدت �صعوبات يف مواردها الب�رشية للقيام باحلملة ،مما ا�ضطرها
�إىل االعتماد على �أ�سلوب امل أ�جورين االنتخابيني ،وهو ما خلق �أ�سلوبا يف احلملة عرف بع�ض
ال�صعوبات يف التحكم يف جمراها ،كما عرف بع�ض التبذير العبثي ألوراق احلملة االنتخابية.
�أما فيما يخ�ص ال�سلوكات ،ف إ�ن خال�صة املالحظة ترتكز يف �أخالقيات احلملة االنتخابية والدراية
بتدبريها.
وهكذا ،تبني وجود �صعوبات لدى بع�ض املر�شحني يف التناف�س داخل القواعد القانونية وباحرتام
مبد�إ ال�شفافية.
كما ظهرت من جانب بع�ضهم� ،سلوكات العقالنية �أو متذبذبة� ،سببها بالن�سبة لهم ال�شعور ب�صعوبة
جتاوز العتبة االنتخابية القانونية للح�صول على املقاعد ،مما �أدى بهم �إىل متزيق البطائق
الم�ساك عن
االنتخابية لبع�ض الناخبني �أو متويل الرتاجع من طرف ه ؤ�الء عن الت�صويت� ،أو �إىل إ
القيام باحلملة االنتخابية� ،أو �إعالن االن�سحاب يف اليوم أالخري للحملة االنتخابية �أو تغيري وكيل
الالئحة.
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الدارة االنتخابية
 .3م�ستوى إ

الدارة يف �إعداد
يبدو هذا امل�ستوى أالكرث ح�ضورا يف املالحظة االنتخابية ،نظرا مل� ؤس�ولية إ
الدارة يف عالقتها باالنتخابات ميكّن
وتدبري وتتبع االقرتاع .ومع ذلك ف إ�ن أال�سلوب اجلديد لهذه إ
الداري وحتديث وعقلنة تدبري عنا�رص العملية
من اخت�صار اخلال�صات يف م� أس�لتني  :احلياد إ
االنتخابية كنتيجة لهذا احلياد الذي مل يكن م أ�لوفا من قبل.

�أ .احليـاد إالداري
للدارة.
ترتكز اخلال�صة فيما يخ�ص هذه النقطة بالتتابع يف احلياد ال�سلبي إ
الدارة بالن�سبة للعملية االنتخابية �أ�صبح �أمرا واقعا ومل يجادل فيه �أي
ومعنى ذلك� ،أن حياد إ
القرار انتقل «اجلدال» �إىل ما �أ�صبح ي�سمى باحلياد ال�سلبي ،وهو �إم�ساك
مالحظ .وانطالقا من هذا إ
الدارة (هذا موقف) �أو عدم متكنها بو�سائلها املحدودة �أو غري الفعالة (وهذا موقف �آخر) من ر�صد
إ
املخالفات االنتخابية واملتابعة يف �ش أ�نها والوقوف دون العودة �إليها.

ب .تدبري عنا�رص العملية االنتخابية
الدارة �أ�صبحت حمايدة بالن�سبة لالنتخابات ،ف إ�نه ،حتى يف «�أطروحة» احلياد ال�سلبي
ومبا �أن إ
الغالب ،مت االلتفات ،بنظرة متقدمة� ،إىل تدبري عنا�رص العملية االنتخابية من طرف م�صاحلها،
بر�صد خال�صات والتقدم بتو�صيات يف هذا ال�ش أ�ن تهدف �إىل العقلنة والتحديث.
الدارة ب�صفته العامة ،تتنا�سل اخلال�صات لدى املالحظني يف �ش أ�ن
القرار بحياد إ
وعلى قدر إ
تدبري العملية االنتخابية يف خمتلف مراحلها .ويبدو ذلك يف العنا�رص املتنوعة التي مت تف�صيلها
�سابقا كغياب تقنني ملا قبل احلملة االنتخابية وما ي�ستتبعه من �سلوكات غري خا�ضعة للمراقبة،
الدارية يف �ش أ�ن م�سطرة توزيع وت�سليم البطاقات
وكالختالالت املرتبطة �أ�سا�سا بالتدابري إ
إ
والر�شاد �إليها ،وانتقاء وتعيني ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت
االنتخابية وحتديد �أماكن الت�صويت إ
و�أع�ضائها مبا يف ذلك �ضعف التمثيلية الن�سائية.

 .4م�ستوى العملية االنتخابية
بالدارة
حقيقة أالمر �أن عنا�رص هذا امل�ستوى مندجمة يف �أغلبها يف امل�ستوى ال�سابق املتعلق إ
االنتخابية والتدبري االنتخابي ،نظرا ألن كل ما يهم �أ�س�س العملية االنتخابية (ورقة الت�صويت،
الداري.
منط االقرتاع ،التقطيع ) ...و�إعدادها وت أ�طريها موكول �إىل الت�رصيف إ
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ولذلك ،فمن هذا اجلانب ،يكفي من زاوية العملية االنتخابية ،القول ب أ�ن جريان هذه العملية
وفعاليتها تتوقفان من جملة ما تتوقفان عليه ،على عنا�رص و�ضوح منط االقرتاع ،و�سهولة
بال�ضافة �إىل كل ما يتعلق مبكاتب الت�صويت عددا وعدة.
ا�ستعمال ورقة الت�صويت ،إ
�أما يف �إطار العملية االنتخابية يف معناها ال�ضيق ،ف إ�ن اخلال�صات تهم ب�صفة �أ�سا�سية عمليات
الفرز و�إح�صاء أال�صوات واالنتقال باملحا�رض من مكاتب الت�صويت الفرعية �إىل املكاتب املركزية
الح�صاء و�إعالن النتائج.
و�إىل جلان إ
و�إذا كان الت�شكيك املطلق �أو الوا�سع قد اختفى حول هذه املراحل ،ف إ�ن املالحظات والتو�صيات
�أ�صبحت تهم حت�سني تدبريها ،مع التقدم باقرتاحات تكون يف بع�ض أالحيان متناق�ضة مع
العالن عن النتائج،
مالحظات �سابقة عليها ،كما هو ال�ش أ�ن بالن�سبة لدور مكاتب الت�صويت يف إ
واحلالة هذه �أن اخلال�صة العامة ب�ش أ�ن هذه املكاتب هو �ضعف العن�رص الب�رشي من حيث ت�شكيلها
وح�ضور ممثلي اللوائح االنتخابية فيها.
وب�صفة عامة تبدو اخلال�صة أال�سا�سية هنا وجود تر�سانة قانونية مف�صلة ووا�ضحة يف �ش أ�ن
العمليات املنجزة انطالقا من مكاتب الت�صويت مع التو�صية املبا�رشة بتنقيحها وحت�سينها على
�أ�سا�س ما تفيد به الطعون والقرارات ال�صادرة يف �ش أ�نها من املجل�س الد�ستوري ،وهو عمل يوجد
على م�ستوى كل من املبادرة الت�رشيعية والتنظيمية.

 .5م�ستوى حميط العملية االنتخابية
�إن احلديث عن الت أ�هيل ل�صالح العملية االنتخابية ال ميكن �أن ينف�صل عن الت أ�هيل ل�صالح املحيط
التي تندرج فيه هذه العملية.
ومبنطوق اخلطاب امللكي نف�سه يف  20غ�شت  2007الذي �شكل �إعدادا �سيا�سيا و�أخالقيا القرتاع
العالم واملجتمع املدين أ
والحزاب واملالحظة االنتخابية نف�سها
ال�سابع من �شتنرب ،ت�شكل عنا�رص إ
حميطا لهذا االقرتاع وللعملية االنتخابية ب�صفة عامة.
وهكذا ورد حرفيا يف اخلطاب امللكي «وبف�ضل ما تعرفه بالدنا من حتديث دميوقراطي ،ف إ�ن
العالم ولفعاليات املجتمع املدين
�إجناح االنتخابات املقبلة ،يقت�ضي االنخراط امل� ؤس�ول لو�سائل إ
يف توعية املواطنني ومتابعة االنتخابات ومالحظتها �إىل جانب خمتلف الهيئات املعنية ،كل يف
الن�سان باعتبار حرية االنتخاب من
جمال اخت�صا�صه ،ويف طليعتها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
الن�سانية أال�سا�سية .و�إننا لنتطلع �إىل �أن ي�سمو كافة الفاعلني �إىل امل�ستوى أالمثل إليثار
احلقوق إ
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امل�صلحة العليا للوطن .يف هذا ال�صدد ،ندعو على وجه اخل�صو�ص ،أالحزاب ،التي نكن لها كل
الرادة ال�شعبية.» ...
التقدير ،الحرتام إ
العالم واملجتمع املدين ،جاءت اخلال�صة أال�سا�سية يف مالحظة املجل�س وكذا
�أما فيما يخ�ص إ
املالحظني آ
الخرين متعلقة بالنق�ص يف الت أ�ثري الفعال على الناخبني ،بحجة م�ستوى امل�شاركة
االنتخابية نف�سها ،بالرغم من املجهودات املبذولة.
تبقى املالحظة �أخريا ،عن�رصا جديدا يف حميط العملية االنتخابية ،بالنظر �إىل عدم توفر �إطار
قانوين لها وانعدام ثقافة �سيا�سية يف �ش أ�نها .فقد �أظهرت مالحظة مالحظي املجل�س ،كما متت
ال�شارة �إىل ذلك �سابقا� ،أن الناخبني ب�صفة عامة ا�ست أ�ن�سوا بوجود املالحظني ،بل واعتربوا
إ
دورهم مبثابة امل�ساعد على االنتخاب .وبدون غلو يف اال�ستنتاج ،ميكن اعتبار هذا ال�سلوك -رغم
بع�ض االنحرافات املعزولة لبع�ض املالحظني يف تقدير العالقة مع الناخبني– مبثابة التبني
ال�شارة �إىل
الداخلي من طرف ه ؤ�الء الناخبني ألمر املالحظة واملالحظني� .أ�ضف �إىل ذلك �رضورة إ
ا�ستح�سان جميع أالطراف ال�سيا�سية واملدنية لوجودها.
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ثانيا .التو�صيات

الطار للتو�صيات اجلزئية هو احلفاظ على �سالمة
التو�صية أالوىل والتي �ستكون �أي�ضا مبثابة إ
االنتخابات املقبلة والتقدم بها انطالقا من االقرتاع أالخري ،بل ومن الذي �سبقه يف � 27شتنرب
 2002النتخاب �أع�ضاء جمل�س النواب .و�أي�ضا ،التو�صيات الواردة هنا ال داللة لها �إال ألنها ت أ�تي
يف �سياق هذا أالفق الذي ال مندوحة عنه.

• على م�ستوى الناخب
� .1رضورة العمل على معاجلة م� أس�لة الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية واحل�صول على البطاقة
االنتخابية .بل يو�صي املجل�س ،بالن�سبة لظاهرة البحث امل�ضني من طرف بع�ض الناخبني
حتى يوم االقرتاع عن البطاقة االنتخابية� ،أن يتم كحل �أق�صى ،اعتماد البطاقة الوطنية عو�ض
بطاقة الناخب ،وذلك ملرونة هذا احلل ول�ضماناتها القانونية.
� .2أن يتم اعتماد حل ال�سحب اال�ستثنائي للبطائق االنتخابية يوم االقرتاع نف�سه� ،إما يف مكاتب
الت�صويت نف�سها� ،أو –�إذا كان من �ش أ�ن ذلك �أن يخل بال�سري العادي لعملية الت�صويت– لدى
مداومة يتم تنظيمها لهذا الغر�ض مبراكز الت�صويت .وعلى ال�سلطات املخت�صة �أن تفكر فيما
ميكن �أن يتطلبه هذا االقرتاح أالخري من تغيري يف املقت�ضيات القانونية ذات ال�صلة بهذا أالمر.
على �أن املجل�س يو�صي مبا هو �أجدى يف امل�ستقبل بالن�سبة مل�شكل البطائق االنتخابية ،وذلك
اللكرتونية
مبعاجلة هذا امل�شكل يف �شموليته من خالل التوجه نحو اعتماد البطاقة الوطنية إ
كوثيقة ر�سمية للت�صويت ،وذلك حال ما يتم �إجنازها والعمل بها على �أ�سا�س املقت�ضيات
املتعلقة بها.
 .3توفري الولوجيات وغريها من الو�سائل الكفيلة ب�ضمان م�شاركة املواطنات واملواطنني ذوي
العاقة يف االنتخابات .ويف هذا ال�سياق يو�صي املجل�س �أن يتم �إح�صاء هذه االحتياجات
إ
أ
على ��سا�س معطيات مدققة ،وااللتزام بتوفري و�سائل حلها ،وذلك انطالقا من تدخل امل�رشع
الدارة جتاهها تنظيميا وماديا.
يف �ش أ�نها بالتن�صي�ص يف القوانني اجلارية على واجب إ
و�سيكون ذلك مبثابة التكملة ال�رضورية لتقدمي امل�ساعدة من طرف مكتب الت�صويت التي ين�ص
عليها القانون التنظيمي لكل من جمل�س النواب وجمل�س امل�ست�شارين ل�صالح الناخبني ذوي
االحتياجات اخلا�صة.
 .4تفعيل �أقوى للمقت�ضيات القانونية الزجرية والتنظيمية املتعلقة مبحاربة ا�ستعمال املال
الدارية للمراقبة والتتبع.
وغريه للت أ�ثري على حرية الناخب عرب الو�سائل إ
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 .5متكني �أع�ضاء مكاتب الت�صويت واملالحظني من الت�صويت �ضمانا حلق االنتخاب ،من خالل
�إيجاد طريقة للت�صويت اخلا�ص يف يوم �سابق عن يوم االقرتاع العام.
 .6تنظيم حق املواطنات واملواطنني املغاربة القاطنني يف اخلارج يف امل�شاركة االنتخابية
كحق �ضمن حقوقهم أالخرى التي يتمتعون بها .وي�شكل �إن�شاء جمل�س اجلالية املغربية باخلارج
ال�شكاالت التي يطرحها.
�أفقا لتدار�س هذا احلق يف �إطار إ
� .7إعادة النظر يف املقت�ضيات اخلا�صة بالتمتع باحلقوق ال�سيا�سية ،مبا فيها حق االنتخاب،
للذين اكت�سبوا اجلن�سية املغربية يف �أقل من خم�س �سنوات على تاريخ �آخر مراجعة للوائح
االنتخابية .ويف هذا ال�سياق يو�صي املجل�س ،من زاوية االنت�صار للحقوق ال�سيا�سية� ،أن تقر
الدولة بحق الت�صويت وتنظيمه ل�صالح هذه الفئة من املواطنني.
 .8تبني الطرق الرتبوية القمينة بتلقني وتثبيت روح املواطنة والوعي ال�سيا�سي لدى املواطن
لتوعيته وت�شجيعه على امل�شاركة ال�سيا�سية من خالل �آليات جديدة ومنا�سبة لتطوير نوعيتها
مبا يف ذلك �إدماج حماور العملية االنتخابية بالربامج الدرا�سية.
 .9متديد فرتة احلملة االنتخابية ملدة ثالثة �أ�سابيع ق�صد متكني املر�شحني واملواطنني من وقت
�أطول للتوا�صل والتفاعل االيجابي.

• على م�ستوى املر�شح
الجراءات املمهدة لذلك،
 .10زيادة التمثيلية الن�سائية يف الرت�شيحات املحلية ،وذلك باتخاذ إ
ك إ�ف�ساح جمال امل� ؤس�وليات للمر�أة يف هياكل أالحزاب بن�سبة �أكرب.
 .11تنظيم حق املغاربة القاطنني يف اخلارج يف الرت�شح �أو التمثيل وهو مبثابة اجلزء املكمل
حلق الت�صويت داخل احلق ال�سيا�سي االنتخابي.
� .12رضورة ت أ�هيل أالحزاب لنف�سها حتت م� ؤس�وليتها اخلا�صة اعتبارا ألهمية التعددية ال�سيا�سية،
و�أ�سا�س هذا االعتبار �أن أالحزاب هي التي تقيم مكانتها داخل العالقة ال�سيا�سية ويف �إطار
النظام ال�سيا�سي ككل عرب اختيار موفق ملر�شحيها يف االنتخابات.

• على م�ستوى إالدارة االنتخابية
الدارة
اليجابي من خالل حتويل �سلوكات إ
للدارة �إىل احلياد إ
 .13االنتقال من احلياد ال�سلبي إ
والحالة على الق�ضاء
احليادية ال�سلبية �إىل �سلوكات حيادية �إيجابية ،متكن من الر�صد ،والتتبع إ
لكل املخالفني للقواعد االنتخابية ،بدءا ب أ�عوانها وموظفيها املتدخلني يف العملية االنتخابية.
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 .14حتديد �رشوط دقيقة الختيار ر ؤ��ساء و�أع�ضاء مكتب الت�صويت ،واحلر�ص على تكوين كاف
لهم ،وتوفري ا�ست�شارات لفائدتهم يوم االقرتاع.
والعالنات املذكرة
ال�شارات والعالمات املحددة ملكاتب الت�صويت إ
 .15توفري املزيد من إ
باملقت�ضيات القانونية داخل مراكز االقرتاع ومكاتب الت�صويت.
 .16االعتناء باملوارد الب�رشية امل�ساهمة يف تدبري العملية االنتخابية ورفع متثيلية املر�أة داخلها.
 .17متكني �أطر أالحزاب ومنا�ضليها من تكوين وتدريب م�ستمرين يف جمال تتبع العملية
االنتخابية ملا ظهر من �ضعف تكوينهم.
 .18ن�رش التقارير املالية أ
للحزاب واملر�شحني وف�سح �إمكانية مراقبة امل�صاريف �أثناء احلملة
االنتخابية ،مع معاجلة م� أس�لة املبالغ املخ�ص�صة لها يف م�ستواها وم�ستوى احل�ص�ص املوزعة
وبرجمة التوزيع ،خا�صة –كما �أ�سلفنا– يف غياب حتديد �سقف التمويل االنتخابي يف القوانني
التنظيمية نف�سها ملجل�س النواب وامل�ست�شارين.
بال�ضافة �إىل عنا�رص
 .19تب�سيط ورقة الت�صويت نظرا لعامل أالمية يف �صفوف الناخبني ،إ
جتمع يف
�أخرى تهم معاجلة الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية وتوزيع البطاقات ،وهي �أمور ّ
الدارة ما يكفي من الدراية والعنا�رص لتدبريها بطريقة �أف�ضل.
�ش أ�نها لدى إ

• على م�ستوى العملية االنتخابية
 .20العمل على درا�سة �إمكانية اختيار يوم �آخر غري يوم اجلمعة إلجراء االقرتاع.
 .21ت أ�هيل البنيات والعن�رص الب�رشي لتكون يف م�ستوى الرت�سانة القانونية ،بال�شكل الذي يقرب
الدارة
املراكز الهام�شية من املراكز الرئي�سية ،والبادية من املدينة ،وهو عمل م�شرتك بني إ
االنتخابية (مب�ساهمة من قطاع التعليم) أ
والحزاب ال�سيا�سية.
 .22تنقيح وحت�سني الرت�سانة القانونية على �أ�سا�س ما تفيد به الطعون والقرارات ال�صادرة يف
�ش أ�نها من املجل�س الد�ستوري ،وهو عمل يوجد على م�ستوى كل من املبادرة الت�رشيعية والتنظيمية.
والداري مبا ي�ضمن الوحدة الع�ضوية لكل دائرة انتخابية
 .23مراجعة التقطيع االنتخابي إ
خدمة للدميقراطية والتنمية املحلية.
 .24تعليق لوائح الناخبني خارج مكاتب الت�صويت ون�رش نتائج االقرتاع مبكاتب الت�صويت
مبا�رشة بعد نهاية عملية الفرز لتعزيز مبد�أ ال�شفافية.
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• على م�ستوى حميط العملية االنتخابية
العالمية التح�سي�سية اخلا�صة بالعملية االنتخابية ،وذلك مبا
� .25إعادة النظر يف احلمالت إ
العالم عن �آليات جديدة كفيلة بتنظيم احلوار ال�سيا�سي العمومي بني
يخدم البحث يف و�سائل إ
الفاعلني ،وذلك حتى تلعب هذه الو�سائل دور الو�سيط احلقيقي بني الفاعل ال�سيا�سي والر�أي العام.
ويقت�ضي ذلك فتح حوار داخل هذه الو�سائل ومعها من طرف الفاعلني ال�سيا�سيني ،حول دورها
ومادتها ب�ش أ�ن االنتخابات ،وذلك ب إ�دماج الناخبني �أنف�سهم يف عالقة مع املر�شحني وبراجمهم.
البداع يف جمال
 .26ت�شجيع تعدد مبادرات املجتمع املدين يف االختالف والتكامل معا خلدمة إ
التعبئة االنتخابية ،ألن تعدد آ
بالحاطة ب أ��صناف الناخبني وتعدد
الراء واملقاربات هو الكفيل إ
ت�صوراتهم وان�شغاالتهم وميوالتهم.
 .27درا�سة خمتلف االختيارات امل ؤ��س�ساتية يف جمال تنظيم وتدبري العمليات االنتخابية ،مبا
فيها �إمكانية خلق وكالة متخ�ص�صة ،وذلك بتوظيف تراكمات التجربة الوطنية واملكت�سبات
املحققة يف هذا املجال ،وخا�صة خالل االقرتاعني الت�رشيعيني أالخريين ( 2002و،)2007
بهدف توطيد التقدم املحرز يف ت أ�مني �شفافية ونزاهة االنتخابات.
 .28تنظيم عملية املالحظة بوا�سطة ن�ص قانوين والعمل على ت�سوية أالو�ضاع القانونية للهيئات
الوطنية والدولية امل�شاركة يف مالحظة االنتخابات.
� .29إعداد دفرت حتمالت للهيئات امل�شاركة يف مالحظة االنتخابات يحدد بو�ضوح أالهداف
وامل�ساطر ومدونة ال�سلوك ،مع و�ضع دليل وطني للمالحظة وتوفري تكوين كاف للمالحظني.
 .30اال�ستفادة من جتربة املالحظة لالقرتاع أالخري مقرونة بالدرا�سة املت أ�نية للت�رشيعات
للحاطة بكل أالبواب
املقارنة ،ألن يف ذلك مت�سعا من التوليد واال�ستنباط واال�ستيحاء ،وذلك إ
ال�رضورية يف تقنني املالحظة مبا ي�شمل و�ضعية املالحظني ،وحقوقهم وواجباتهم ،وا�ستقبال
هيئات املالحظني الدوليني ،واعتماد املالحظني من الداخل واخلارج ،و�صوال �إىل حتديد
املخالفات واجلزاءات املرتتبة عليها� ،إىل غري ذلك من املقت�ضيات ال�رضورية يف �سبيل النهو�ض
بحقوق وحريات املواطن املغربي وامل�ساهمة يف بناء ال�رصح الدميقراطي لبلدنا.
� .31أن يتم االهتمام بتحليل ظاهرة امل�شاركة ال�سيا�سية والبحث فيها .ويف هذا ال�صدد يقرتح
املجل�س �أن ي�شكل تقريره هذا مدعاة �إىل االنتقال من مرحلة املالحظة �إىل مرحلة الدرا�سة،
وذلك عن طريق تنظيم هذه املهمة من طرفه عن طريق خرباء و�أخ�صائيني حمايدين ،م�شهود
لهم بالنزاهة والكفاءة واالقتدار.
املحور الرابع :خال�صات وتو�صيات
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امللحق رقم 1
معطيات �إح�صائية حول املالحظة املبا�شرة للمجل�س

93

عدد املالحظني

عدد املن�سقني

الدارية
أالطر إ

�أع�ضاء املجل�س

102

6

6

10

%8

%82

%5

%5

�أع�ضاء املجل�س
من�سقي الفرق
�أطر املجل�س
املالحظني املعتمدين
ر�سم بياين رقم :1

توزيع املالحظني ح�سب أ
ال�صناف
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الناث املالحظات حوايل  %18من جمموع عدد املالحظني واملالحظات وفق ما هو
ت�شكل ن�سبة إ
مبني يف الر�سم �أدناه:

22

102

الذكور
الناث
إ
ر�سم بياين رقم :2

كتلة املالحظات واملالحظني ح�سب اجلن�س

املرتكز
جمموع املكاتب
املالحظة

املدن واحلوا�رض
الكربى ذات الرتكيز املدن ال�ضاحوية املجال القروي
الدميوغرايف
700

80
جدول رقم :2

190

عدد املكاتب املالحظة ح�سب مرتكزات التوزيع
95

اجلماعات
ال�ضاحوية
92

1000
800
600
400
200
0

ح�رضي872 :
قــــروي190 :
ر�سم بياين رقم :3

توزيع املالحظني ح�سب املجاالت

عدد اجلهات
15

عدد مكاتب
عدد الدوائر عدد العماالت
الت�صويت
أ
والقاليم
االنتخابية
املالحظة
65

1062

54

عدد املكاتب
املركزية
املالحظة

عدد جلن
الح�صاء
إ
املالحظة

141

14

جدول رقم:3

معطيات �إح�صائية حول التوزيع الرتابي ملالحظي املجل�س
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14

141

1062

املكاتب الفرعية
املكاتب املركزية
املكاتب املركزية
ر�سم بياين رقم :4

توزيع عملية املالحظة ح�سب م�سار العمليات االنتخابية
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امللحق رقم 2
منوذج من التزام �شخ�صي خا�ص مبالحظي
الن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
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التزام �شخ�صي خا�ص مبالحظ

الن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
اال�سم الكامل:
رقم ب.ت.و:
العـنــوان:

............................................

..............................................

................................................

يف �إطار م�شاركتي يف مالحظة االنتخابات الت�رشيعية يف � 7شتنرب  2007كمالحظ لدى
الن�سان� ،ألتزم� ،أنا املوقع(ة) �أ�سفله ،باحرتام املبادئ و�أخالقيات
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
املالحظة املتعارف عليها ،وخا�صة:
والجراءات اجلاري بها العمل؛
• القوانني إ
• ال�سلطات املكلفة بتنظيم االنتخابات؛
• عدم عرقلة عملية االنتخابات وعدم التدخل يف �أية مرحلة من مراحل االقرتاع؛
• احلياد التام جتاه كافة أالطراف والتقيد بقواعد املو�ضوعية والدقة يف املالحظة ؛
• االت�سام ب�سلوك �شخ�صي منا�سب جتاه كل ال�سلطات الوطنية واملحلية؛
• التقيد ب أ�على درجات ال�سلوك االحرتايف؛
الدالء ب أ�ية تعليقات.
الحجام عن إ
• االن�ضباط يف كل مراحل االقرتاع مع إ
الن�سان ر�سميا
�أو مالحظات �أو ا�ستنتاجات قبل �أن يديل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
بت�رصيحاته �أو ي�صدر تقريره.
التوقيع:

...............................

التاريخ:

...............................
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امللحق رقم 3
منوذج من ا�ستمارة معلومات حول
مالحظة االنتخابات اخلا�صة
الن�سان
باملجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ
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اململكة املغربية

Royaume du Maroc

الن�سان
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق إ

Conseil Consultatifdes droits de l’Homme

وحدة تتبع االنتخابات

Unité de suivi des élections

ا�ستمارة معلومات خا�صة مبالحظة االنتخابات الت�شريعية
اال�سم الكامل للمالحظ:

............................................................

رقم بطاقة التعريف الوطنية:

......................................................

معلومات عامة
اجلـهة:

............................................................................

القليم:
إ

............................................................................

الدائرة:

............................................................................

اجلماعة:

..........................................................................

مكتب الت�صويت :

..................................................................

عنوان مكتب الت�صويت:
رقم مكتب الت�صويت:

...........................................................

...............................................................

عدد امل�سجلني يف اللوائح االنتخابية الذين �سي�صوتون يف املكتب (يتم احل�صول عليه
باحت�ساب عدد املقيدين يف اللوائح االنتخابية بهذا املكتب):
�ساعة الدخول ملكتب الت�صويت:

....................................................

�ساعة مغادرة مكتب الت�صويت :

...................................................

ملحوظة :عند ولوج مكتب ت�صويت معني املرجو ا�ستعمال ا�ستمارة خا�صة به.
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هل يوجد مكتب الت�صويت ببناية عمومية
نعم :حدد(ي) املكان (مثال :مدر�سة� ,إدارة.) ...

..................................................................................................

ال :حدد(ي) املكان:
أ
حاول(ي) التعرف على ال�سباب التي دفعت العامل �إىل حتديد مكتب الت�صويت ببناية غري
عمومية
..................................................................................................

اال�ستعدادات أالولية
هل ح�رض رئي�س/رئي�سة مكتب الت�صويت و م�ساعدوه (ا) قبل افتتاح املكتب؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بال ،من هو (هي) امل� ؤس�ول/امل� ؤس�ولة غري احلا�رض(ة)؟

..................................................................................................

هل ترت�أ�س امر�أة مكتب الت�صويت؟ نعم/ال
هل توجد ن�ساء من بني �أع�ضاء مكتب الت�صويت؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم ،كم عددهن؟
هل خ�ص�صت كل اللوائح املر�شحة ممثلني عنها مبكتب الت�صويت؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بال ما هي اللوائح التي مل تخ�ص�ص ممثالت/ممثلني عنها مبكتب الت�صويت

..................................................................................................

هل ن�سقت لوائح فيما بينها لتخ�صي�ص ممثل/ممثلة واحدة عنها؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد اللوائح التي ن�سقت فيما بينها
..................................................................................................

ما هو عدد الن�ساء من بني ممثلي لوائح املر�شحني واملر�شحات؟
هل حدثت حالة عدم قبول ممثل الئحة مر�شح؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم ،ألي �سبب؟

..................................................................................................
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�سري عملية الت�صويت
كم عدد حاالت الت أ�كد من هوية الناخب (ة) بوثائق تعريف �أخرى غري بطاقة التعريف الوطنية
..................................................................................................

كم عدد حاالت الت أ�كد من هوية الناخب عرب م�سطرة التعريف بالهوية من طرف �أع�ضاء املكتب
�أو ناخبيني يعرفهم �أع�ضاء املكتب.
..................................................................................................

هل الحظت �أن الت أ�كد من هوية الناخب تتم ب�شكل خمتلف عن م�سطرة الت أ�كد من هوية الناخبة/

الناخب؟ نعم/ال

�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد مظهر االنحراف عن امل�سطرة؟

..................................................................................................

هل مت االعرتا�ض على هوية م�صوت/م�صوتة؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد عدد احلاالت
..................................................................................................

كيف مت التعامل مع هذا االعرتا�ض.
..................................................................................................

هل مت �ضبط ناخب/ناخبة منتحلة هوية �أخرى؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد عدد احلاالت
..................................................................................................

كيف مت التعامل مع حاالت الناخبات /الناخبني منتحلي الهوية؟
هل يتم الت�صويت داخل املعزل؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بال املرجو حتديد عدد احلاالت.
..................................................................................................

ما هي املدة التي ت�ستغرقها عملية الت�صويت؟ (بالدقيقة) (معدل)
..................................................................................................
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هل ي�ضع الناخب بنف�سه ورقة الت�صويت يف �صندوق االقرتاع قبل مغادرة القاعة نعم/ال
الجابة بال حدد ال�شخ�ص الذي ي�ضع الورقة يف ال�صندوق
يف حالة إ
.................................................................................................

هل غادر ناخبون/ناخبات دون الت�صويت ب�سبب طول االنتظار؟ نعم/ال
هل ميكن حتديد عددهم
�أطلب من بع�ض الناخبات/الناخبني امل�صوتني الت أ�كد من كون املداد غري قابل للمحو ب�رسعة
ودون مالحظتك �أدناه (يتم القيام بذلك خارج مكتب الت�صويت).
ِّ

.................................................................................................

حميط مكتب الت�صويت
هل الحظت ا�ستمرار �أ�شكال للحملة االنتخابية قرب مكاتب الت�صويت يوم االقرتاع؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد �شكل تلك احلملة وما هي �أدواتها
مال � -أ�شياء عينية  -منافع �أخرى  -وعود � -ضغط  -تهديد
..................................................................................................

يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد ال�شخ�ص
الدارة
 �أعوان إ املر�شح وحزبه �أو رمزه م�ساعد املر�شحهل هذه أالعمال ت�ستهدف ال�ضغط على الناخبة/الناخب من �أجل
الم�ساك عن الت�صويت
الت�صويت
إ
هل �شاهدت و�سائل نقل مو�ضوعة رهن �إ�شارة الناخبني/الناخبات؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم حدد ال�ساعات التي يتكرر فيها ذلك ومن هم �أ�صحاب و�سائل النقل
(ال�سلطات العمومية ،املر�شح/املر�شحة� ،آخرون).
..................................................................................................
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فرز أال�صوات
هل مت �إغالق مكتب الت�صويت على  7م�ساء؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب ال�سابق بال ،فمتى انتهت عملية الت�صويت؟ وما هي �أ�سباب ذلك:
..................................................................................................

هل بقي �أفراد م�صطفون مل يتمكنوا من الت�صويت؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم ،هل ميكن حتديد عددهم التقريبي؟
..................................................................................................

هل ح�رض ه ؤ�الء منفردين �أو يف و�سيلة نقل جماعية؟
..................................................................................................

الغالق؟ نعم/ال
هل وقعت نزاعات عند حلظة إ
�إذا اكان اجلواب بنعم اللجوء �إىل ال�صفحة أالخرية.
هل مت �إلغاء أالوراق غري امل�ستعملة؟ نعم/ال
هل مت تعيني فارزين �أو فاح�صني م�ساعدين نعم/ال
�أثناء التعداد أالويل أ
لل�صوات هل كان عدد أالوراق امل�ستعملة وغري امل�ستعملة م�ساويا للعدد
امل�سجل �أ�صال من أالوراق املتوفرة قبل بداية الت�صويت؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بال هل مت ت�سجيل ذلك يف املح�رض؟ نعم/ال
�أثناء تعداد أال�صوات هل كان عدد أالوراق امل�ستعملة م�ساويا لعدد املواطنات واملواطنني
املوجودة �أ�سما ؤ�هم يف ال�سجل مقرونة بعالمة �إىل جانب �أ�سمائهم؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بال ،هل مت ت�سجيل ذلك يف املح�رض؟ نعم/ال
هل خ�ص�صت كل اللوائح املر�شحة ممثلني عنها مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟ نعم/ال
يف حالة اجلواب بال ما هي اللوائح التي مل تخ�ص�ص ممثالت/ممثلني عنها مبكتب الت�صويت
�أثناء الفرز؟
.................................................................................................
.................................................................................................
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هل ن�سقت لوائح فيما بينها لتخ�صي�ص ممثل/ممثلة واحدة عنها مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟
نعم/ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد اللوائح التي ن�سقت فيما بينها.
.................................................................................................

ما هو عدد الن�ساء من بني ممثلي لوائح املر�شحني واملر�شحات مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟
.................................................................................................

هل حدثت حالة عدم قبول ممثل الئحة مر�شح مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم فما هو ال�سبب؟
.................................................................................................

هل مت تعداد أال�صوات يف نف�س املكان الذي يوجد فيه مكتب الت�صويت ؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بال ،ففي �أي مكان مت ذلك؟
.................................................................................................

هل مت التعداد مبا�رشة بعد انتهاء الت�صويت؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بال فلماذا مت الت أ�خري؟
.................................................................................................

هل مت التعداد ب�شكل ي�سمح مبالحظته ؟ نعم/ال
هل مت توزيع ممثلي اللوائح املر�شحة على طاوالت الفاح�صني بالت�ساوي بقدر إالمكان ؟ نعم �أم ال.
هل مت توزيع ممثلي اللوائح املر�شحة على طاوالت الفاح�صني ب�شكل يتيح لهم ر ؤ�ية وا�ضحة
لعملية الفرز؟ نعم �أم ال.
هل كان بجانب املعاينات واملعاينني املكلفني بالتعداد �أ�شخا�ص �آخرون؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم كم كان عددهم؟
..................................................................................................
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هل تعر�ض ممثالت وممثلي اللوائح املر�شحة مل�ضايقات �أو �إىل طرد �أثناء �إح�صاء أال�صوات؟
نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم؟ �صف(ي) هذه امل�ضايقات وال�سبب الذي مت الطرد من �أجله.
..................................................................................................

�إذا كان اجلواب بنعم يف حالة امل�ضايقات �أو الطرد هل مت ت�ضمني ذلك يف املح�رض نعم/ال
هل تعر�ض املالحظات واملالحظون غري املتحزبني مل�ضايقات �أو �إىل طرد �أثناء �إح�صاء
أال�صوات؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم؟ �صف(ي) هذه امل�ضايقات وال�سبب الذي مت الطرد من �أجله.
..................................................................................................

يف �أية �ساعة انتهت عملية الفرز و�إح�صاء أال�صوات؟
..................................................................................................

هل ت�سلم ممثلو وممثالت اللوائح املر�شحة حما�رض النتائج؟ نعم/ال
هل �أبدى ممثالت وممثلو اللوائح املر�شحة مالحظات بخ�صو�ص املح�رض؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم ،املرجو حتديد نوعية هذه املالحظة:
..................................................................................................

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا غري قانونية (= كل ورقة غري ورقة الت�صويت الفريدة) نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم حدد نوعية هذه أالوراق غري القانونية.
..................................................................................................

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراق ت�صويت ملغاة؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم حدد نوعية بع�ض أالوراق امللغاة
..................................................................................................
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هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع ورقة ت�صويت غري خمتومة (= تعترب مبثابة ورقة ملغاة)؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو حتديد عدد �أوراق الت�صويت غري املختومة
..................................................................................................

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا كانت حمل نزاع (�أوراق متنازع ب�ش أ�نها) نعم/ال
�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو حتديد �أ�سباب اعتبار أالوراق متنازعا ب�ش أ�نها
..................................................................................................

املرجو حتديد ن�سبة أالوراق غري القانونية ،مقارنة بعدد أالوراق ال�صحيحة
..................................................................................................

املرجو حتديد ن�سبة أالوراق امللغاة مقارنة بعدد أالوراق ال�صحيحة
..................................................................................................

املرجو حتديد ن�سبة أالوراق املتنازع ب�ش أ�نها مقارنة بعدد أالوراق ال�صحيحة
..................................................................................................

هل مت �إحراق أالوراق ال�صحيحة؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم هل مت �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة داخل مكتب الت�صويت؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بال ف أ�ين مت �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة؟
..................................................................................................
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�سري أال�شغال داخل املكتب املركزي
ب أ�ية و�سيلة مت نقل الظرف املختوم واملعدات امل ؤ�منة �إىل املكتب املركزي؟
..................................................................................................

هل حدثت م�شاكل �أثناء هذا النقل؟ نعم/ال
الجابة بنعم حدد (ي) نوعية امل�شاكل
يف حالة إ
..................................................................................................
..................................................................................................

هل احتفظ املكتب املركزي بنف�س الرتكيبة التي با�رشت عملية الت�صويت نعم/ال
هل مت الت أ�كد من ان�سجام أالعداد الواردة يف حما�رض مكاتب الت�صويت نعم/ال
الح�صاء بح�ضور جميع ر ؤ��ساء مكاتب الت�صويت التابعة للمكتب املركزي .نعم/ال
هل مت إ
هل راعى �إعالن النتائج الطريقة التي يحددها القانون  1عدد امل�سجلني  2عدد امل�صوتني 3

عدد أالوراق امللغاة  4عدد أال�صوات املعرب عنها  5عدد أال�صوات التي ح�صلت عليها كل الئحة
نعم/ال
الجراءات على الالئحة الوطنية .نعم/ال.
هل طبقت نف�س إ
هل وقع جميع �أع�ضاء املكتب املركزي على املح�رض نعم/ال.
�إذا كان اجلواب بال هل ذكرت �أ�سباب ذلك يف املح�رض .نعم/ال.
هل تطابق عدد ن�سخ املحا�رض مع عدد ممثلي لوائح الرت�شيح .نعم/ال
الدارية املحلية نعم/ال
هل تكلف رئي�س املكتب املركزي بنقل نظري للمح�رض �إىل مكتب ال�سلطة إ

الح�صاء
الدارية املحلية بنقل املحا�رض التي تو�صلت بها فورا �إىل مقر جلنة إ
هل �أمرت ال�سلطة إ
نعم/ال.
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الح�صاء
جلنة إ
الح�صاء؟
كم هو عدد �أع�ضاء جلنة إ
الح�صاء مبوظفني �آخرين؟ نعم/ال.
هل ا�ستعانت جلنة إ
الح�صاء ممثلون عن اللوائح املتناف�سة؟ نعم/ال.
هل ح�رض �أ�شغال جلنة إ
الجابة بنعم هل عددهم مت�ساو مع عدد اللوائح املر�شحة؟ نعم/ال.
يف حالة إ
الح�صاء؟ نعم/ال.
هل منع ممثل �إحدى اللوائح من ح�ضور عملية إ
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد الالئحة املعنية و�سبب املنع.
..................................................................................................

الح�صاء؟ نعم/ال.
هل �أبدى ممثل �إحدى اللوائح مالحظات حول عملية إ
الجابة بنعم ما هي طبيعة هذه املالحظات؟
يف حالة إ
..................................................................................................

الح�صاء؟ نعم/ال.
هل طرد �أحد ممثلي اللوائح �أثناء عملية إ
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد الالئحة املعنية أ
بالمر و�سبب الطرد.
..................................................................................................

هل ح�صلت الئحة ما على �أقل من  %6من أال�صوات؟ نعم/ال.
الجابة بنعم املرجو حتديد الالئحة �أو اللوائح.
يف حالة إ
..................................................................................................

حدد الكيفية أ
والرقام التي مت بها ا�ستخراج القا�سم االنتخابي.
..................................................................................................

هل وزعت املقاعد بدون اللجوء �إىل البقايا؟ نعم/ال.
الجابة بال حدد عدد املقاعد التي نالتها كل الئحة اعتمادا على البقايا.
يف حالة إ
..................................................................................................
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هل �أحرزت لوائح خمتلفة على نف�س البقية؟ نعم/ال.
الجابة بنعم حدد اللوائح وحدد الفائز و�سبب فوزه
يف حالة إ
..................................................................................................

الح�صاء يف ثالث نظائر؟ نعم/ال.
هل حررت حما�رض جلنة إ
هل طالب ممثلو اللوائح بالن�سخ من املحا�رض؟ نعم/ال.
الجابة بنعم هل �سلمت لهم هذه الن�سخ؟ نعم/ال
يف حالة إ
للح�صاء على
هل وجهت املحا�رض اخلا�صة باملجل�س الد�ستوري وبكتابة اللجنة الوطنية إ
الفور؟ نعم/ال.
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ا�ستمارة معلومات حول املالحظني آ
الخرين
(من املمكن �أن ي�صادف وقت تواجدك مبكتب ت�صويت وجود مالحظ �آخر تابع للن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات �أو مالحظ دويل)

هل عرف املكتب زيارة مالحظ �آخر؟ نعم/ال
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية املالحظ:
 مالحظ الن�سيج اجلمعوي. مالحظ دويل.�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد املراحل التي قام املالحظ
املالحظون غري مالحظي املجل�س مبالحظتها (افتتاح االقرتاع� ،إغالق مكتب الت�صويت ،الفرز،
�إح�صاء أال�صوات.) ...

الجراءات املتعلقة
القوانني و إ
بالعملية االنتخابية

يف نظرك كيف كانت درجة التزام املالحظ مببادئ و
�أخالقيات املالحظ املتعارف عليها :أ
امل اجلدول �أ�سفله مع
تقدمي التربير لكل تقييم.
تربير التقييم (تو�ضيحات ،وقائع) ...
ملتزم غري ملتزم
....................................

احرتام ال�سلطات املكلفة بتنظيم
االنتخابات

ملتزم غري ملتزم

عدم عرقلة عملية االقرتاع

ملتزم غري ملتزم

عدم التدخل يف مراحل االقرتاع

ملتزم غري ملتزم

احلياد �إزاء أالطراف املعنية
بالعملية االنتخابية

ملتزم غري ملتزم

االحرتافية

ملتزم غري ملتزم

الدالء ب أ�ية تعليقات
االمتناع عن إ
�أو مالحظات �أو ا�ستنتاجات

ملتزم غري ملتزم
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عنا�صر معاينة الواقعة
 .1تاريخ الواقعة

............................................................................

 .2مكان الواقعة :مكتب الت�صويت  -خارج املكتب
 .3نوعية النزاع :جتمع غري منظم  -مظاهرة  -م�سرية  -تال�سن � -شجار.
 .4ال�ضحية �أو ال�ضحايا( :املرجو �إحاطة �أحد هذه العنا�رص بدائرة) رئي�س املكتب  -ع�ضو
الدارة (مع التحديد)/
مكتب  -ممثل الئحة  -ناخب  -ناخبة/مر�شح  -مر�شحة�/أعوان إ
�آخرون �أو �أخريات مع التحديد.
 .5امل� ؤس�ولون عن احلادث( :املرجو �إحاطة �أحد هذه العنا�رص بدائرة) رئي�س مكتب ع�ضو
الدارة (مع التحديد)�/آخرون �أو
مكتب  -ناخب  -ناخبة  -مر�شح  -مر�شحة�/أعوان إ
�أخريات مع التحديد.
 .6هل انطوت الواقعة على �شكل من �أ�شكال التهديد� :صف�/صفي هذا ال�شكل من التهديد:
................................................................................................

 .7هل انطوت الواقعة على �شكل من �أ�شكال العنف� :صف�/صفي هذا ال�شكل من العنف.
 ال�رضب أباليدي  -ا�ستعمال �أدوات  -ا�ستعمال �أ�سلحة
 .8هل كانت الواقعة منطوية على �شكل من �أ�شكال التمييز ب�سبب اجلن�س؟ نعم �أم ال.
 .9هل كانت الواقعة منطوية على �شكل من �أ�شكال التمييز ب�سبب العرق؟ نعم �أم ال.
 .10هل كانت الواقعة منطوية على �شكل من �أ�شكال التمييز ب�سبب الدين؟ نعم �أم ال.
 .11ماذا فعلت قوات أالمن وال�سلطة املحلية؟ هل حافظت على النظام؟
هل �ساهمت يف عدم اال�ستقرار ؟ هل غابت عن جمال الواقعة؟
 .12ما هي ردود الفعل املختلفة جتاه الواقعة؟
...............................................................................................
...............................................................................................
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