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تقدمي
يف �إطار موا�صلة ن�رشه للتقارير والدرا�سات التي �سبق للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
�أن �أعدها ،ي�صدر املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان التقرير النهائي ملالحظة االنتخابات اجلماعية
لــ  12يونيو  ،2009ونعتقد �أن ن�رش هذا التقرير بعد ن�رش تقرير مالحظة االنتخابات الت�رشيعية
ل�سنة � 2007سي�ساهم يف تعزيز واغناء املكتبة املغربية وخا�صة املتخ�ص�صة يف جمال االنتخابات
والدميقراطية.
وتتجلى قيمة هذا التقرير يف كون املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان �سطر ملالحظته
املبا�رشة لالنتخابات فر�ضية قبلية تتمثل يف ترابط حقوق الإن�سان ،وهو ما ا�ستلزم االعتماد على
مقاربة حقوقية لتحليل خمتلف جوانب عملية االنتخابات اجلماعية .وقد مكن اعتماد هذه
املقاربة من تو�صيف خمتلف املعنيني بامل�سل�سل االنتخابي من �إدارة انتخابية و�أحزاب �سيا�سية
ومر�شحني ومر�شحات وناخبني وناخبات ك�أ�صحاب حقوق وحائزين على التزامات .كما مت
حتليل خمتلف جوانب االنتخابات اجلماعية كتحديات ملختلف الفاعلني .كما تبنى التقرير ب�شكل
عر�ضاين مقاربة النوع االجتماعي ،من �أجل حتليل الو�ضع القانوين للرجال والن�ساء ،وال�شباب
والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،وباقي الفئات امل�شاركة يف العملية االنتخابية ،يف عالقة مبختلف
احلقوق والواجبات ذات الطابع االنتخابي من �أجل الوقوف على �أوجه اخللل واملعيقات التي
تعيق الن�ساء ،وال�شباب والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ب�شكل خا�ص من التمتع بحقهم يف
الت�سجيل والرت�شيح والت�صويت.
�إن التو�صيات التي خل�ص �إليها التقرير والذي متت �صياغته قبل �إ�صدار الد�ستور اجلديد
وقانون  03.11اخلا�ص مبالحظة االنتخابات تتميز بغناها ومبالم�ستها ملختلف جوانب العملية
االنتخابية ،وقد مكن تبني العديد منها �إىل متتني وحت�صني العملية االنتخابية ببالدنا.
					
				

�إدري�س اليزمي
رئي�س املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
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مقدمة
بناء على الظهري ال�رشيف رقم  1.00.350ال�صادر يف  15من حمرم � 10( 1422أبريل )2001
واملتعلق ب�إعادة تنظيم املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ال �سيما املادة الثانية منه ،وارتكازا
على املعايري الدولية املتعلقة مبالحظة االنتخابات ،وا�ستمرارا ملمار�سة بد�أت منذ االنتخابات
الت�رشيعية لـ � 7شتنرب  ،2007قام املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ،املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان حاليا ،مبالحظة مبا�رشة للإنتخابات اجلماعية ل�سنة .2009
وقد جرت عملية املالحظة املبا�رشة بـ  111جماعة ح�رضية وقروية بـ � 28إقليما واقعة �ضمن
جمال عمل املكاتب اجلهوية للمجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالإ�ضافة �إىل مدينة مراك�ش
كجماعة ح�رضية خا�ضعة لنظام املقاطعات.
و�ضمن نف�س الإطار قام املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان بت�سهيل وتن�سيق عملية
املالحظة التي �أ�رشف عليها كل من الن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات واملنظمة املغربية حلقوق
الإن�سان واملنتدى املدين الدميقراطي وبع�ض امل�ؤ�س�سات الدولية املتخ�ص�صة.
ويرتكز منطق عملية املالحظة املبا�رشة التي مت �إجرا�ؤها من طرف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الإن�سان ،على فر�ضية قبلية تتمثل يف ترابط حقوق الإن�سان .وهو ما ي�سلتزم اعتماد مقاربة
مرتكزة على حقوق الإن�سان يف حتليل خمتلف جوانب عملية االنتخابات اجلماعية.
ويندرج ا�ستعمال هذه املقاربة يف �إطار املهمة املوكولة �إىل املجل�س يف جمال امل�ساهمة يف ن�رش
ثقافة حقوق الإن�سان.
ويرتتب عن اعتماد هذه املقاربة ،تو�صيف خمتلف املعنيني بامل�سل�سل االنتخابي ،من �إدارة
انتخابية� ،أحزاب �سيا�سية ،مر�شحني ومر�شحات ،ناخبني وناخبات ك�أ�صحاب حقوق وحائزين
على التزامات .كما مت حتليل خمتلف جوانب االنتخابات اجلماعية كتحديات ،و�سيتم �إخ�ضاعها
لتحليل الأ�سباب والأدوار والقدرات.
كما مت ا�ستعمال التحليل ح�سب النوع االجتماعي ب�شكل عر�ضاين ،من �أجل حتليل الو�ضع
القانوين للرجال والن�ساء ،وال�شباب والأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة ،وباقي الفئات امل�شاركة يف
العملية االنتخابية ،يف عالقة مبختلف احلقوق والواجبات ذات الطابع االنتخابي.
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مالحظة االنتخابات اجلماعية ل�سنة 2009

ويت�ضمن التقرير النهائي تقدميا للمنهجية املتبعة يف املالحظة املبا�رشة ملجريات العملية االنتخابية
التي قام بها املجل�س ،وكذا حتليال للإطار القانوين لالنتخابات اجلماعية ،وللعملية االنتخابية بناء
على تقارير املالحظني واملالحظات واال�ستجوابات النوعية التي �أجروها مع عينة من الفاعلني
والفاعالت يف املجال احلزبي واملدين على امل�ستوى املحلي يف اجلماعات امل�شمولة باملالحظة.
ويت�ضمن التقرير النهائي �أي�ضا تو�صيات تن�صب حول تعديل الإطار القانوين املنظم للعملية
االنتخابية وكذا �إجراءات مواكبة ت�ستهدف متكينا �أف�ضل للمواطنني واملواطنات بو�صفهم ذوي
حقوق من املمار�سة الفعلية حلقوقهم ال�سيا�سية املتعلقة بالت�صويت والرت�شيح كمدخل �إىل ولوج
�أف�ضل للحقوق االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
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مالحظة االنتخابات اجلماعية ل�سنة 2009

الق�سم الأول  :منهجية املالحظة املبا�رشة والتقنيات املعتمدة
ا�ستثمارا لتجربته ال�سابقة يف تدبري مالحظة االنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  ،2007وبناء على
الظهري ال�رشيف رقم  1.00.350ال�صادر يف  15من حمرم � 10( 1422أبريل  )2001واملتعلق ب�إعادة
تنظيم املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ال �سيما املادة الثانية منه ،وارتكازا على املعايري الدولية
املتعلقة مبالحظة االنتخابات� ،أن� أش� املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان خلية داخلية مكلفة
بتدبري مالحظة االنتخابات .وقد تكلفت اخللية حتت �إ�رشاف ال�سيد رئي�س املجل�س بالإ�رشاف على
مالحظة االنتخابات �سواء التي �أجنزها املجل�س �أو التي قامت بها م�ؤ�س�سات �أخرى وطنية ودولية.

 .Iتن�سيق وتي�سري املالحظة على امل�ستوى الوطني والدويل
قام املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان بتن�سيق املالحظة على امل�ستوى الوطني مع كل من
وزارة الداخلية وجمعيات املجتمع املدين املعتمدة.

 .1.1التن�سيق مع وزارة الداخلية
من �أجل �ضمان ال�رشوط ال�رضورية لنجاح عملية املالحظة عمل املجل�س اال�ست�شاري حلقوق
الإن�سان ووزارة الداخلية على مايلي:
■ القانونية والتنظيمية املنظمة لعملية االنتخابات اجلماعية (مدونة االنتخابات املعدلة،
امليثاق اجلماعي ،قانون الأحزاب ،الن�صو�ص التنظيمية ذات ال�صلة)؛
■ مراجعة قائمة املالحظني لتفادي حاالت التنايف خا�صة حالة توفر املالحظة �أو املالحظ
على �صفة املر�شح �أو عدم توفره/توفرها على الأهلية االنتخابية؛
■ تعيني من�سقني وطنيني وجهويني من �أجل �ضمان معاجلة �رسيعة وعن قرب ملجمل
الق�ضايا العالقة.
■ كما قامت وزارة الداخلية وبتن�سيق مع املجل�س ب�إ�صدار دورية لل�سيد وزير الداخلية
موجهة لل�سادة الوالة ب�ش�أن تنظيم عملية مالحظة االنتخابات موجهة لل�سادة الوالة؛
■ توفري جميع املعطيات والوثائق ال�رضورية لعملية املالحظة وخ�صو�صا الن�صو�ص.
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 .2.1تي�سري مالحظة جمعيات املجتمع املدين املعتمدة لالنتخابات
ي�رس املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان عملية مالحظة االنتخابات اجلماعية لكل من
الن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات واملنتدى املدين الدميقراطي املغربي واملنظمة املغربية حلقوق
الإن�سان حيث قام املجل�س عرب خليته التقنية املخت�صة بو�ضع ن�سخ من جميع الوثائق التي مكنته
منها وزارة الداخلية رهن �إ�شارة جمعيات املجتمع املدين املعتمدة للمالحظة.
كما ي�رس املجل�س عمل مالحظي ومالحظات جمعيات املجتمع املدين املعتمدة وذلك
بتمكينهم من �شارة االعتماد والت�أمني لكل من رغب يف ذلك وكذا التدخل لدى ال�سلطات
يف حالة عرقلة عملهم .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن عملية الت�أكد القبلية من حاالت التنايف �ساهمت
يف الت�شطيب القبلي على جمموعة من الأ�سماء املقرتحة �إما لتوفرها على �صفة املر�شح �أو النعدام
الأهلية االنتخابية.
اجلمعية

عدد ال�شارات

الن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات

637

املنظمة املغربية حلقوق الإن�سان

32

املنتدى املدين الدميقراطي املغربي

53

املجموع

722

 .3.1تي�سري املالحظة على امل�ستوى الدويل
ي�رس املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان عملية املالحظة الدولية وذلك باعداد ميثاق
�رشف مرجتم �إىل اللغة الفرن�سية خا�ص باملالحظني الدوليني و�إعداد ال�شارات وت�سهيل م�أمورية
انت�شارهم على اجلماعات امل�شمولة مبالحظتهم.
وقد �شارك يف العملية  13مالحظ دويل من جن�سيات �أوربية و�أمريكية و�أ�سيوية وميثلون
جامعات ومراكز بحث متخ�ص�صة غطوا جمموعة من جهات اململكة.
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 .IIتدبري عملية املالحظة اخلا�صة باملجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
قام املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان بالتح�ضري القبلي لعملية املالحظة وذلك من خالل
جمع الوثائق واملعطيات ال�رضورية للمالحظة و�إعداد ميثاق �رشف خا�ص وتعبئة املالحظني
وتكوينهم و�إعداد �شارات خا�صة بهم و�إر�ساء �آليات عمل م�شرتكة مع وزارة الداخلية وجمعيات
املجتمع املدين ومراكز البحث املهتمة باملالحظة .كما �أ�رشف على تي�سري عملية املالحظة ميدانيا
خالل فرتة احلملة االنتخابية ويوم االقرتاع والتدخل عند ما يقت�ضي احلال ذلك لدى ال�سلطات
العمومية املركزية واملحلية املكلفة بتدبري االنتخابات.
وقد ركزت االختيارات املنهجية املعتمدة يف املالحظة املبا�رشة على ثالث حماور �أ�سا�سية تن�صب
تباعا على معايري اختيار عينة اجلماعات احل�رضية والقروية امل�شمولة باملالحظة وعلى تكوين معمق
للمالحظني واملالحظات وعلى اعتماد مقاربة ت�ستح�رض امل�سل�سل االنتخابي يف رمته.

.1.2معايري اختيار عينة اجلماعات احل�رضية والقروية اخلا�ضعة للمالحظة املبا�رشة من طرف
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
يتطابق املجال اجلغرايف لعينة اجلماعات التي مت اختيارها للقيام باملالحظة مع جمال نفوذ
املكاتب اجلهوية للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ،ما عدا اجلماعة احل�رضية ملراك�ش ،التي
مت اختيارها بالنظر ل�رضورة ح�ضور مدينة كربى خا�ضعة لنظام املقاطعات �ضمن عينة اجلماعات
اخلا�ضعة للمالحظة.
مت اعتماد عدد من املحددات يف اختيار عينة اجلماعات احل�رضية والقروية اخلا�ضعة للمالحظة
املبا�رشة للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان .وقد مت اعتبار هذه املحددات با�ستح�ضار الإ�شكالية
املركزية املتعلقة بدرا�سة ال�رشوط القانونية والفعلية لولوج وممار�سة احلقوق املتعلقة بالرت�شيح
واالنتخاب كحقوق �سيا�سية بو�صفها حتديا يهم كال من ذوي احلقوق وو�أ�صحاب االلتزامات
(ناخبون وناخبات ،مر�شحون ومر�شحات� ،أحزاب �سيا�سية� ،إدارة مكلفة بتدبري االنتخابات.)...
وتتقدم املعايري املتبناة يف بناء عينة اجلماعات احل�رضية والقروية التي خ�ضعت للمالحظة
املبا�رشة للمجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان كما يلي:
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�أ .معايري عامة
■ لأ�سباب �إدارية ودميوغرافية ،فقد مت و�ضع اجلماعة مركز العمالة �أو الإقليم ب�شكل مبا�رش
�ضمن العينة ،بالنظر �إىل �أن تركز ال�ساكنة يف مركز العمالة والإقليم خا�صة يف بع�ض
اجلهات يعترب عامال �أ�سا�سيا يف حتديد توزيع املالحظني (حالة مدينة العيون)؛
■ �ضمن فئة املعايري العامة ،مت اختيار جمموعة من اجلماعات ح�سب املتغريات التالية:
■

منط اجلماعة (ح�رضية ،قروية �أوخا�ضعة لنظام املقاطعات)؛

■ منط االقرتاع (االقرتاع الفردي ،االقرتاع بالالئحة) ،كما مت �إيالء انتباه خا�ص �إىل
املعطى اجلديد املتمثل يف الطابع املختلط لنمط االقرتاع يف اجلماعات اخلا�ضعة لنمط
االقرتاع الفردي ،بفعل املقت�ضيات القانونية اجلديدة املتعلقة بالدوائر الإ�ضافية.
ب .معايري خا�صة
عالوة على هذه املعايري العامة امل�شار �إليها �أعاله ،ف�إن معايري �أخرى خا�صة مت اعتمادها
يف ت�أليف العينة .ويتمثل الهدف املنهجي املتوخى بلوغه من كل معيار يف اختبار �صالحية
بع�ض الفر�ضيات املرتبطة بالولوج �إىل احلقوق ال�سيا�سية ،وتطبيق املقت�ضيات القانونية ملدونة
االنتخابات والن�صو�ص التنظيمية املرتبطة بها .وهكذا مت اعتبار املعايري اخلا�صة التالية النتقاء
جمموعة من اجلماعات يف تكوين العينة:
■  الرتحال وذلك من �أجل تقييم �أثر املقت�ضيات اجلديدة املتعلقة بالقيد يف اللوائح االنتخابية
بالن�سبة لهذه اجلماعات؛
■ الأن�شطة االقت�صادية اخلا�صة التي تت�سم بحراك قوي لل�ساكنة الن�شيطة (قرى ال�صيد�،أو
بهجرة داخلية قوية مرتبط ب�أورا�ش �إقت�صادية كربى) .وقد مت اعتماد هذا املعيار اخلا�ص
من �أجل اختبار �أثر هذه الو�ضعية ،على ممار�سة احلقوق االنتخابية من طرف ال�ساكنة
العاملة يف هذا النوع من الأن�شطة االقت�صادية؛
■ معدل الفقر املرتفع وذلك من �أجل حتليل ظاهرة/مبد�أ االعتماد املتبادل بني احلقوق
ال�سيا�سية واحلقوق االقت�صادية واالجتماعية؛
■ تنفيذ التخطيط املحلي الت�شاركي يف ظل الوالية اجلماعية ال�سابقة؛
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■
■
■
■
■

النمو ال�سكاين ارتفاعا والأكرثانخفا�ضا باملقارنة بني الإح�صاءين العامني لل�سكان
وال�سكنى الأخريين ( 1994و )2004؛
امل�شاركة املنخف�ضة يف الت�صويت بر�سم االنتخابات الت�رشيعية لـ  ،2007وذلك من �أجل
حتليل تطور ال�سلوك االنتخابي؛
التنوع الثقايف من �أجل اختبار �أثر هذا املعطى على ممار�سة خمتلف جوانب القانون
االنتخابي (القيد ،الرت�شيح ،الت�صويت ،الولوج �إىل االنتدابات التنفيذية اجلماعية)...؛
�صعوبة الولوج بفعل غياب البنية التحتية وو�سائل النقل من �أجل اختبار �أثر هذا املعطى
على منط ممار�سة حق الت�صويت؛
ت�سجيل ن�سبة كبرية من حاالت اللجوء �إىل الطعون االنتخابية لدى الق�ضاء الإداري
يف �إطار م�سطرة املنازعات االنتخابية (�إما يف قرارات جلان الف�صل ،قرارات ال�سلطة
الإدارية املكلفة بتلقي الرت�شيحات� ،أو يف نتائج مكاتب الت�صويت).
ج .القرعة

مت �إجراء قرعة من �أجل ا�ستكمال تكوين العينة من جهة ،ومن جهة �أخرى من �أجل ت�أمني
متثيلية جغرافية للعينة على امل�ستوى الإقليمي.
وميكن الرجوع �إىل امللحق رقم  1لالطالع على اجلدول املت�ضمن للجماعات التي متت
تغطيتها باملالحظة املبا�رشة من طرف املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان.

 .2.2برنامج تكوين املالحظات واملالحظني
تلقى املالحظون واملالحظات دورة تكوينية مدتها ثالثة �أيام ،حول التقنيات وامل�ساعي
املنهجية املتعلقة مبالحظة االنتخابات اجلماعية.
وميكن تقدمي الأهداف البيداغوجية للدورة التكوينية كما يلي:
■ اكت�ساب املعارف املعيارية املتعلقة بتنظيم االنتخابات اجلماعية؛
■ دعم القدرات املتعلقة باملالحظة والتكييف القانوين والوقائعي ملختلف الوقائع االنتخابية
اخلا�صة بفرتة ما قبل احلملة ،وخالل احلملة ويوم االقرتاع وال�سياق ما بعد االنتخابي؛
■ تقدمي وفح�ص واعتماد ا�ستمارات املالحظة؛
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�أما �أن�شطة الدورة التكوينية فقد متثلت فيما يلي:
■ و�صف امل�سل�سل االنتخابي على �أ�سا�س مدونة االنتخابات والن�صو�ص التنظيمية املرتبطة
بها (مع �إيالء اهتمام خا�ص لتقدمي م�ستجدات مدونة االنتخابات)؛
■ عر�ض تركيبي لالجتهاد الق�ضائي املتعلق باملنازعات االنتخابية؛

■ مدخل �إىل مالحظة االنتخابات ومدونة �سلوك املالحظ/املالحظة؛
■ تقدمي واعتماد اال�ستمارات وبروتوكوالت اال�ستجوابات النوعية؛

■ لعب �أدوار يتعلق مبحاكاة يوم االقرتاع والفرز و�إعالن النتائج ،وتعترب الغاية البيداغوجية
لهذا التمرين تقييمية بالأ�سا�س.
وميكن الرجوع للملحق لالطالع على ا�ستمارة املالحظة.

 .3.2املقاربة املعتمدة وتقنيات املالحظة
مت و�ضع املقاربة املتعلقة مبالحظة االنتخابات اجلماعية با�ستح�ضار الطابع اخلا�ص للم�سل�سل
االنتخابي:
�أ .ما قبل احلملة
يعترب امل�سعى املعتمد لدرا�سة هذه الفرتة ذي طابع ا�سرتجاعي .حيث يتم «ا�سرتجاع» هذه
الفرتة عرب �إجناز مقابالت نوعية مع الفاعلني الأ�سا�سيني يف امل�سل�سل االنتخابي على امل�ستوى
املحلي (مر�شحون� ،أحزاب �سيا�سية� ،إدارة مكلفة بتدبري االنتخابات ،ناخبون ،جمعيات.)...
كما �أن معاجلة املعطيات االنتخابية (م�سجلون ،مر�شحون ،التقطيع ،اخلريطة ال�سيا�سية
للمجال�س املنق�ضية واليتها) وكذا املعطيات الدميوغرافية وال�سو�سيواقت�صادية ،يف اجلماعات
مو�ضوع املالحظة ي�ساهم يف بناء ر�ؤية تركيبية حول اجلماعة املعنية يف فرتة ما قبل احلملة .هذه
الر�ؤية التي يقدمها املالحظون واملالحظات من الناحية التقنية من خالل �أداتني :ا�ستمارة تركيبية
وتقارير املقابالت.
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ب .احلملة االنتخابية
على غرار ما قبل احلملة ،مت �إجناز عمل ا�سرتجاعي لبع�ض مراحلها من طرف املالحظني
واملالحظات وبا�ستعمال نف�س الأدوات (مقابالت نوعية ،ملء اال�ستمارات)� .أما بالن�سبة للأيام
الثالث الأخرية من احلملة االنتخابية ،فقد مت القيام مبالحظة مبا�رشة ويومية .حيث قام املالحظون
واملالحظات مبلء ا�ستمارات يومية.
وقد مت و�ضع �أ�سئلة اال�ستمارة اخلا�صة باحلملة ،ب�شكل ي�أخذ بعني االعتبار تعقد هذه الفرتة
من امل�سل�سل االنتخابي ،كما مكنت هذه الأ�سئلة من و�صف خمتلف ا�سرتاتيجيات احلملة ،حتديد
املخالفات االنتخابية ،وتقييم �سلوك خمتلف �أطراف امل�سل�سل االنتخابي ،وكذا تقييم نوعية
التغطية الإعالمية (خا�صة من طرف ال�صحافة اجلهوية واملحلية) لأن�شطة احلملة ،بالإ�ضافة �إىل
ا�سرتجاع تقييم هذه الأطراف لهذه املرحلة ،ب�صفة عامة.
ج .يوم االقرتاع
ميثل يوم االقرتاع ،اللحظة احلا�سمة يف امل�سل�سل االنتخابي ،حيث قام املالحظون واملالحظات
مبلء دقيق ال�ستمارة خا�صة بكل مكتب ت�صويت متت زيارته .وتت�ضمن اال�ستمارة اخلا�صة بيوم
االقرتاع� ،أ�سئلة تتعلق ب�شكل مبا�رش باالقرتاع (مكان مكتب الت�صويت ،التجهيزات واللوجي�ستيك،
تركيب �أع�ضاء وع�ضوات مكتب الت�صويت� ،سري االقرتاع ،الفرز� ،إعالن النتائج).
كما كان املحيط املبا�رش ملكتب الت�صويت واجلو العام الذي جرت فيه عملية االقرتاع مو�ضوعا
للمالحظة ،ومت ا�ستكمال مالحظة هذا اليوم ،مبقابالت نوعية مع الفاعلني الأ�سا�سيني للم�سل�سل االنتخابي.
وقام كل مالحظ ومالحظة بتتبع م�سار كامل واحد على الأقل للفرز انطالقا من مكتب
ت�صويت ثم �إىل املكتب املركزي ،و�صوال �إىل جلنة الإح�صاء.
د .ال�سياق ما بعد االنتخابي
قام املالحظون واملالحظات بتتبع �سياق ما بعد يوم االقرتاع و�إعالن النتائج ،و�إحالة نتائج
مالحظتهم على املكاتب اجلهوية للمجل�س .وهكذا متت مالحظة عملية ت�شكيل مكاتب
املجال�س اجلماعية وانتخاب ر�ؤ�ساء ورئي�سات جمال�س اجلماعات احل�رضية والقروية املعنية
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باملالحظة املبا�رشة للمجل�س .كما متت عملية تتبع املنازعات الق�ضائية املتعلقة بنتائج االنتخابات
اجلماعية .وحددت فرتة مالحظة ما بعد ال�سياق االنتخابي يف �أ�سبوعني ،اعتبارا لآجال الطعن يف
قرارات مكاتب الت�صويت وكذا الآجال القانونية لعقد جل�سة انتخاب ر�ؤ�ساء ورئي�سات جمال�س
اجلماعات احل�رضية والقروية .وقد تو�صلت املكاتب اجلهوية بتقارير تركيبية يف هذا ال�ش�أن.

 .4.2معاجلة املعطيات
قام فريق تقني خمتلط مكون من معلوماتيني ومالحظني ومالحظات حتت �إ�رشاف م�س�ؤويل
�شعبة ال�ش�ؤون اجلهوية واحلقوق اجلماعية باملجل�س مبعاجلة وا�ستغالل املعطيات املتو�صل بها من
طرف املالحظني واملالحظات عن طريق املكاتب اجلهوية.
وقد مت لهذا الغر�ض و�ضع قاعدة معطيات ،ومن �أجل �ضمان جودة و�صدقية املعلومات ،متت
مراجعة جميع املعطيات املندرجة فيها على قاعدة ا�ستمارات وتقارير املالحظني واملالحظات.

 .5.2حتليل الوثائق
مت �إجناز حتليل للإطار القانوين والتنظيمي لالنتخابات اجلماعية .ويهم هذا التحليل ،م�سار
�إنتاج القوانني واملرا�سيم املتعلقة بالعملية االنتخابية من جهة ،ونتائج هذا امل�سار� ،أي القواعد
القانونية اجلديدة املنظمة لهذه العملية االنتخابية .كما مت هذا التحليل �أي�ضا على قاعدة مدى
تال�ؤم هذه القوانني مع املرجعية املعيارية حلقوق الإن�سان وكذا مالءمتها القانونية والعملية.
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الق�سم الثاين  :حتليل الإطار القانوين
اعتمد حتليل الإطار القانوين على تقنية حتديد نقاط القوة وال�ضعف والفر�ص واملخاطر
( )SWOTاملتعلقة بالإطار القانوين املنظم لالنتخابات اجلماعية.
وقد مت اعتماد هذه التقنية لتال�ؤمها مع �أهداف عملية املالحظة املبا�رشة لهذه االنتخابات،
فهي من جهة من�سجمة منطقيا مع تقنية درا�سة �أثر املقت�ضيات الت�رشيعية والتنظيمية املنظمة للعملية
االنتخابية ،كما تتيح ب�سهولة مقارنة الآثار املتوقعة بالآثار الفعلية املمكن حتديدها من خالل
حتليل تقارير املالحظة ،واال�ستجوابات النوعية ،كما ت�سهل �إنتاج التو�صيات و�سبل �أجر�أتها.
كما ت�ضمن حتليل الإطار القانوين تقدميا موجزا مل�شكلتني قانونيتني ظهرتا خالل �سياق �إنتاج
وتطبيق الإطار القانوين املنظم لالنتخابات اجلماعية ،يتعلق الأمر بق�ضية قانونية تر�شيح احلا�صلني
على انتداب انتخابي ت�رشيعي لالنتخابات اجلماعية با�سم حزب مغاير للذي ح�صلوا با�سمه على
االنتداب االنتخابي الت�رشيعي ،وكذا النقا�ش القانوين ب�ش�أن د�ستورية تدابري التمييز الإيجابي.
.Iحتليل الظهري ال�رشيف رقم � 1.08.150صادر يف  30دي�سمرب  2008بتنفيذ القانون 36.08

القا�ضي بتغيري وتتميم القانون رقم  9.79املتعلق مبدونة االنتخابات

.1.1بخ�صو�ص قاعدة القيد يف اللوائح االنتخابية على �أ�سا�س معيار الإقامة املت�ضمنة يف املادة  4املعدلة
�إذا كانت نقطة قوة هذه القاعدة تتمثل يف كونها تتيح لوائح �أقرب �إىل الواقع ال�سو�سيولوجي
للكتلة الناخبة ،وهو ما �أكدته ب�شكل جد متواتر اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون
واملالحظات مع الفاعلني املدنيني وال�سيا�سيني وحتى الناخبات والناخبني يف اجلماعات امل�شمولة
باملالحظة ،ف�إن نقطة �ضعف هذه القاعدة متثلت يف امل�شاكل املتعلقة بتتبع قيد امل�شطب عليهم
لعدم توفرهم على معيار الإقامة .وينطبق الأمر ب�شكل خا�ص على اجلماعات التي تعرف هجرة
قوية للفئات الن�شيطة مهنيا من �ساكنتها �إىل مدن ذات جذب اقت�صادي .وعلى �سبيل املثال �أظهر
حتليل تقارير املالحظة بجماعتي �إذاوكنيظيف �أو �آيت عمرية ال�صعوبات التي �صادفتها فئة من
�ساكنة املنطقة املهاجرة �إىل بع�ض املدن الكربى يف الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية علما �أن منط
هجرتها يرتكز على التنقل لفرتات حمددة (�شهور) �إىل املدن التي تزاول فيها ن�شاطها املهني،
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حيث يكون من ال�صعب عليها �إثبات �إقامة فعلية مبدن اال�ستقبال (بالنظر �أي�ضا لنمط �سكنها بهذه
املدن) يف الوقت الذي مل تكن فيه متواجدة بجماعة �إقامتها الأ�صلية خالل فرتة الت�سجيل يف
اللوائح االنتخابية.
تتمثل �إحدى الفر�ص الأ�سا�سية التي يقدمها هذا التعديل يف احلد من ميزة تناف�سية «غري
متكافئة» لفائدة رئي�س املجل�س اجلماعي الذي ميثل يف نف�س الوقت رئي�س اللجنة الإدارية
(ا�سرتاتيجية ت�سجيل قاعدة انتخابية قارة لفائدة الرئي�س على �أ�سا�س معيار الوالدة).
باملقابل ف�إن �إحدى املخاطر املتعلقة بتطبيق هذه القاعدة والتي �أكدها حتليل تقارير املالحظة،
تتمثل يف ا�ستعمال الت�شطيب 1لعدم التوفر على معيار الإقامة ب�شكل ا�سرتاتيجي من طرف بع�ض
ر�ؤ�ساء اللجن الإدارية حلرمان مر�شحات/مر�شحني مفرت�ضني من ميزة تناف�سية مفرت�ضة.

 .2.1بخ�صو�ص اال�ستثناء الوارد يف املادة  4املعدلة واملتعلق باجلماعات الواقعة يف مناطق
اعتيادية للرتحال
تتمثل �إحدى نقاط القوة اال�سرتاتيجية يف هذا التعديل يف كونه تدبريا ت�رشيعيا مبنيا على
مفهوم التمييز اجلغرايف الإيجابي ،لكن نقطة �ضعفه الأ�سا�سية تتمثل يف اقت�صار التمييز اجلغرايف
الإيجابي على معيار القيد ولي�س على باقي مكونات امل�سل�سل االنتخابي (�آجال الت�سجيل-
كيفيات الت�صويت.)...
كما تقدم هذه القاعدة فر�صة تتمثل يف كونه حجة �إ�ضافية للرتافع ب�ش�أن تر�سيم تدابري التمييز
الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف مدونة االنتخابات م�ستقبال على �أ�سا�س قاعدة
القيا�س  analogieعلى التمييز اجلغرايف الإيجابي.
 .1وقد يرتافق ذلك يف بع�ض احلاالت بعدم تو�صل بع�ض الناخبني امل�شطب عليهم بقرار الت�شطيب ،مما مل ميكنهم من
تقدمي ال�شكاية لدى جلنة الف�صل ،وكذا الطعن لدى الق�ضاء يف قرارات اللجنة املذكورة ،انظر على �سبيل املثال ،تقرير
املالحظة بجماعة �إذاوكنظيف ب�إقليم ا�شتوكة �آيت باها مثال.
ويف حاالت �أخرى تندرج �ضمن نف�س اال�سرتاتيجية� ،أتاح حتليل اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون
واملالحظات مع عدد من الفاعلني ال�سيا�سيني واملدنيني املحليني ،من ت�سجيل حاالت لال�ستعمال اال�سرتاتيجي لتوزيع
ال�ساكنة ح�سب معيار الإقامة داخل الدوائر املكونة للجماعة اخلا�ضعة لالقرتاع الفردي،عرب تقنية الرتحيل من دائرة �إىل
�أخرى ل�ضمان توزيع معني للكتلة الناخبة يكون غالبا لفائدة مر�شح مار�س الت�سيري يف الوالية اجلماعية ال�سابقة وير�أ�س
اللجنة الإدارية (انظر حتليل اال�ستجوابات النوعية بجماعة فم زكيد� ،إقليم طاطا).
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لكن �إحدى املخاطر الأ�سا�سية التي قد ي�شكلها هذا التعديل تتمثل يف �إجبار بع�ض ر�ؤ�ساء
اللجان الإدارية للقيد للناخبني على اختيار القيد ب�إحدى الإمكانيتني (الوالدة /الإقامة) حلرمان
مر�شحات/مر�شحني مفرت�ضني من ميزة تناف�سية مفرت�ضة ،وذلك ك�إ�سرتاتيجية لتجاوز الفر�صة
التي ميثلها الت�سجيل على �أ�سا�س معيار الإقامة.

 .3.1بخ�صو�ص املادة  12من مدونة االنتخابات التي تن�ص على �إمكانية ح�صول الأحزاب
2
ال�سيا�سية بطلب منها على م�ستخرج للوائح االنتخابية ومر�سومها التطبيقي
تتمثل نقطة القوة الأ�سا�سية لهذا املقت�ضى يف الرت�سيم القانوين ملمار�سة جيدة للإدارة
املكلفة بتدبري االنتخابات .غري �أن نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية لهذا املقت�ضى تتمثل يف حمدوديته،
�إذ ال تقدم الإدارة املكلفة بتدبري االنتخابات �سلة معلومات متكاملة ت�شمل خرائط التقطيع
اجلماعي واالنتخابي اجلديد والنتائج املف�صلة ح�سب املكاتب لالنتخابات اجلماعية لـ 2003
ق�صد تقييم الأثر االنتخابي للخيارات املتعلقة مبالئمة التقطيع اجلماعي واخليارات الأخرى
للهند�سة االنتخابية (رفع عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد وتو�سيع جمال تطبيق االقرتاع الأحادي
اال�سمي) .وهو ما ال ميكن الأحزاب ال�سيا�سية من �إعداد ا�سرتاتيجيات تر�شيح وا�سرتاتيجيات
انتخابية توقعية يف ظروف مالئمة.
وميثل هذا التعديل باملقابل فر�صة تتمثل يف تو�سيع �إمكانية ا�ستعمال اللوائح لغايات انتخابية
(اال�ستهداف اجلغرايف ،الدميوغرايف واالجتماعي ،البناء الت�شاركي للربامج االنتخابية .3)...يف
حني ال تبدو هناك �أية خماطر لهذا الإجراء.

.4.1بخ�صو�ص املادة  40الفقرة  6التي تن�ص على �إمكانية ت�سليم بطائق الناخب �إىل �أ�صحابها
مببادرة من ال�سلطة املحلية بعد توقيع كل ناخب معني �أمام ا�سمه يف الالئحة االنتخابية
�إحدى نقاط قوة هذه الإمكانية ،تتمثل يف �ضمان تعدد ومرونة �صيغ توزيع البطاقات من �أجل
تفادي ال�صعوبات التنظيمية التي ات�سمت بها عملية توزيع بطاقات الناخب خالل االنتخابات
الت�رشيعية لـ .2007
 .2املر�سوم رقم  2.08.737ال�صادر يف  30دي�سمرب .2008
 .3تردد هذا اال�ستعمال ب�شكل متكرر يف خمتلف تقارير املالحظة النوعية ،وكذا اال�ستجوابات النوعية مع الفاعلني
احلزبيني واملر�شحني باجلماعات اخلا�ضعة للمالحظة ،ويف بع�ض احلاالت القليلة لكن الدالة� ،سجلت حالة لت�رسب
اللوائح االنتخابية �إىل ال�سوق ال�سوداء لتباع يف �أقرا�ص مدجمة مقر�صنة ب  50درهما للقر�ص (انظر بهذا ال�صدد تقرير
املالحظة بجماعة بن الطيب ب�إقليم الناظور).
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و�إذا كانت نقاط �ضعف هذه الإمكانية تبقى غري حمددة ،ف�إن �إحدى الفر�ص الأ�سا�سية تتمثل
يف تفادي بع�ض حاالت ت�رسب بطاقات الناخب �إىل مر�شحني مناف�سني حمتملني.
�إال �أن حتليل تقارير املالحظني واملالحظات يف اجلماعات امل�شمولة باملالحظة �أكد ميدانيا
�إحدى املخاطر التي مت توقعها يف ال�سابق ،وهي ا�ستمرار بع�ض حاالت ت�رسب بطاقات الناخب
�إىل مر�شحني حمتملني والذي �أدى �إىل حاالت �إتالفها ق�صد الإم�ساك عن الت�صويت �أو مقاي�ضتها
مقابل هبات عينية �أو نقدية �أو وعود.

 .5.1بخ�صو�ص املادة  41القا�ضية بتخفي�ض �سن الرت�شيح �إىل � 21سنة
تتمثل نقطة قوة هذا املقت�ضى القانوين يف كونه ميكن من تو�سيع الولوج �إىل االنتداب االنتخابي
بالن�سبة لل�شباب .كما �أنه ميثل نافذة فر�ص ا�سرتاتيجية مدعمة بقرار ملكي يتوخى تو�سيع فر�ص
التمثيلية والتنخيب املحلي بالن�سبة لل�شباب .كما �سيكون له �أثر �إيجابي على ال�شباب والن�ساء
كفئتني دميغرافيتني لهما �صعوبات يف ولوج االنتداب االنتخابي تر�شيحا وانتخابا.
باملقابل ،ف�إن �إحدى املخاطر الأ�سا�سية لهذا املقت�ضى تتمثل يف اال�ستعمال املحدود لهذه
الإمكانية من طرف الأحزاب ال�سيا�سية بالنظر حلدود امل�ساطر احلزبية (القانون الأ�سا�سي/النظام
الداخلي) وا�سرتاتيجيات الرت�شيح الدفاعية املعتمدة من قبل الأحزاب� .سيما يف غياب تن�صي�ص
قانوين على تدابري متييز �إيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية لل�شباب.
وقد ت�أكدت فعال هذه املخاطر من خالل م�ؤ�رشين :التطور البطيئ لن�سبة الرت�شيحات ذات
الفئة العمرية الأقل من � 35سنة بني  2003و %4+ :2009وجمرد  % 0.4+بالن�سبة لر�ؤ�ساء اللوائح
العادية .وكذا الن�سبة املحدودة من الرت�شيحات يف الدوائر الإ�ضافية يف الفئة العمرية الأقل من
� 23سنة والتي ال تتجاوز .%9.4

 . 6.1بخ�صو�ص املادة  200القا�ضية بتو�سيع جمال تطبيق االقرتاع الفردي بالأغلبية الن�سبية يف
دورة واحدة
�إذا كان املعيار الأ�سا�سي لتقييم منط ما لالقرتاع من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإن�سان
يتمثل يف مدى �ضمانه للم�شاركة ال�سيا�سية للمواطنني بو�صفهم ذوي حقوق يف تدبري ال�ش�أن
العام باملعنى الوارد يف املادة  21من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان واملادة  25من العهد الدويل
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اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ،ف�إن ذلك يفر�ض حيادا مبدئيا �إزاء االختيارات املبدئية املتعلقة
بنمط االقرتاع ،ما عدا �إذا كان من �ش�أن خيارات منط اقرتاع معني �أن مي�س باملبادئ الأ�سا�سية
امل�شار �إليها يف املادتني �أعاله ،وهو ما ال ينطبق على حالتنا .ذلك �أن منطي االقرتاع الفردي �أو
الالئحي املطبقان يف اختيار �أع�ضاء جمال�س اجلماعات احل�رضية والقروية ي�ستوفيان هذه ال�رشوط.
غري �أن حتديد فر�ص وخماطر هذا املقت�ضى تتحدد على �ضوء الفر�ضية ال�ضمنية املتمثلة يف �أن منط
االقرتاع بالالئحة هو منط االقرتاع الأكرث �ضمانا لتو�سيع التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء .غري �أن �إحدى
الفر�ص التي ميكن حتديدها انطالقا من حتليل م�ؤ�رشات الأداء االنتخابي يف احلالة املغربية ،تتمثل
يف �أن هذا املقت�ضى قد يعطي �إمكانيات تر�شيح ذي مردودية انتخابية بالن�سبة للن�ساء املوجودات
يف بداية امل�سار ال�سيا�سي املهني واملتوفرات على ر�أ�س مال اجتماعي وعالئقي حمدود �أو يف طور
التكون (مثال فاعالت جمعويات حمليات ،موظفات يف م�صالح خارجية ذات طابع اجتماعي،
رئي�سات تعاونيات والفاعالت يف جمال االقت�صاد االجتماعي )...قابل لال�ستثمار للولوج �إىل
انتداب انتخابي يتطلب عددا حمدودا من الأ�صوات (�أقل من � 1000صوت) ،وهو ما حتقق فعال.
 .7.1بخ�صو�ص املادة  209الفقرة  2التي تن�ص على رفع عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد من %3
�إىل  %6بالن�سبة للجماعات اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة

تتمثل نقطة قوة هذا املقت�ضى القانوين يف كونه ذي �أثر مهيكل على ت�شكيل املجال�س اجلماعية
من جهة ،و�أثر جد مهيكل على م�ستوى لوائح الدوائر الإ�ضافية بالنظر ملحدودية مقاعدها من
جهة ثانية.
و�إذا كانت نقاط �ضعف هذا املقت�ضى غري حمددة ،ف�إنه يعطي فر�صة تو�سع هام�ش التفاو�ض حول
الرتتيب يف اللوائح بالن�سبة للأحزاب الكربى من حيث احلجم والوزن االنتخابي واالنت�شار املجايل.
باملقابل ،ف�إن عددا من املخاطر ميكن حتديدها بالن�سبة لرفع عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد
من � % 3إىل  %6بالن�سبة للجماعات اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة ،ومنها بالأ�سا�س تقل�ص هام�ش
التفاو�ض حول الرتتيب يف اللوائح بالن�سبة للأحزاب ال�صغرية من حيث احلجم والوزن االنتخابي
واالنت�شار املجايل.
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�أما بالن�سبة للتمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء ،فقد ي�ؤدي هذا الرفع �إىل ا�ستمرار ا�سرتاتيجيات احتياطية
 prudentiellesفيما يتعلق بالتفاو�ض حول الرتتيب يف اللوائح ،خا�صة يف الأحزاب الكربى
من طرف الرجال رغم الفر�ص التي ميثلها الرفع من عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد ،مما يقل�ص
من فر�ص متوقع الن�ساء يف مراتب متقدمة يف لوائح هذه الأحزاب .وقد �أكدت نتائج االنتخابات
اجلماعية �أي�ضا �إحدى الآثار غري املبا�رشة للرفع من عتبة امل�شاركة يف توزيع املقاعد (وهو �أثر مركب
يدخل يف تف�سريه �أي�ضا القراءة غري ال�صحيحة للمادة  6من من امليثاق اجلماعي) واملتمثلة يف
الفر�ص املحدودة التي يقدمها لولوج الن�ساء �إىل الهيئات التنفيذية للجماعة (الرئا�سة واملكتب).

 .8.1بخ�صو�ص املادة  290التي تن�ص على و�ضع بيان مف�صل مل�صادر متويل احلملة االنتخابية
وجردا للمبالغ امل�رصوفة �أثناء احلملة االنتخابية واملر�سوم رقم  2.08.744ال�صادر يف 30
دي�سمرب  2008يحدد مبوجبه �سقف امل�صاريف االنتخابية للمر�شحني مبنا�سبة احلمالت
االنتخابية بر�سم االنتخابات العامة اجلماعية
من نقاط قوة هذا الإجراء القانوين تنظيم مداخل وخمارج جزء من امل�صاريف امل�شكلة
لالقت�صاد االنتخابي .غري �أن نقطة �ضعف هذا املقت�ضى تتمثل يف كونه ال ي�شكل �إال جزءا من
مقاربة �أكرث �شمولية كان بالإمكان اعتمادها لتنظيم و�ضبط �أف�ضل لالقت�صاد االنتخابي ،وذلك
عرب التن�صي�ص على �إجراءات �أخرى تدخل يف جمال تدبري مالية احلملة االنتخابية واملوجودة يف
جتارب مقارنة (الوكيل املايل ،احل�ساب البنكي املر�صود مل�صاريف احلملة االنتخابية).
كما ميثل هذا املقت�ضى فر�صة حقيقية ل�ضمان �رشوط مناف�سة متكافئة يف جمال �شفافية مداخل
وخمارج م�صاريف احلملة االنتخابية.
غري �أن خماطر اعتماد هذا املقت�ضى ك�إجراء غري مندرج يف مقاربة �أكرث �شمولية ،تتمثل يف
ا�ستمرار جوانب رمادية �أو غري مهيكلة من االقت�صاد االنتخابي ،وعلى �سبيل املثال ،عدم توفر
�آلية متكن من تقييم تنا�سب عدد م�ساعدي احلملة االنتخابية غري املنتمني للأحزاب ال�سيا�سية التي
يقومون باحلملة االنتخابية با�سمها مع احلاجيات احلقيقية للحملة االنتخابية ،وكذا الو�ضعية
القانونية غري املحددة للمقرات امل�ؤقتة.4
 .4على �سبيل املثال� ،أ�شار تقرير املالحظة مبراك�ش �إىل �أنه مت الت�رصيح بـ  176مقرا حزبيا م�ؤقتا ،يف حني �أن العدد الفعلي
هو �أكرب من ذلك.
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.9.1بخ�صو�ص املواد  2-204 / 1-204املكر�سة ملبد أ� الدوائر االنتخابية الإ�ضافية املحدثة يف اجلماعات
احل�رضية والقروية واملقاطعات وحتديد عدد املقاعد املخ�ص�صة لها
ميكن حتديد عدد من نقاط القوة بالن�سبة لهذا الإجراء القانوين .فهو من جهة ميثل �إر�ساء تدبري
متييز �إيجابي خا�ص بجميع اجلماعات كيفما كان منط االقرتاع املطبق فيها ومتنا�سب مع عدد
املقاعد املخ�ص�ص للجماعة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ي�سمح هذا التدبري للتمييز الإيجابي ببناء امل�سارات املهنية ال�سيا�سية للن�ساء
(خا�صة بالن�سبة للمر�شحات لأول مرة) يف �إطار تناف�سي مع حد �أدنى من احلماية التي يوفرها
تدبري التمييز الإيجابي .كما يت�سم هذا الإجراء بال�سهولة املبدئية لتطبيقه من طرف قاعدة الإدارة
االنتخابية (ر�ؤ�ساء ورئي�سات و�أع�ضاء وع�ضوات مكاتب الت�صويت) لت�شابهه مع لوائح الدائرة
الوطنية املطبقة يف انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب.
كما تنبغي الإ�شارة �إىل توفر وكيالت اللوائح الإ�ضافية على نف�س احلق/الإمكانية يف الرت�شح
لرئا�سة املجال�س اجلماعية ح�سب امل�سطرة اجلديدة املن�صو�ص عليها يف املادة  6من امليثاق اجلماعي
املعدل .و�إن كان اال�ستعمال الفعلي لهذا احلق من طرف وكيالت اللوائح الإ�ضافية قد تعر�ض
لعدد من العوائق متثلت �أ�سا�سا يف ال�ضغوط املختلفة التي مار�سها وكالء اللوائح العادية الرجال من
�أجل احلد من ا�ستعمال هذه الإمكانية من طرف الن�ساء وكيالت اللوائح الإ�ضافية.
لكن هذا التدبري ال ميكن اعتباره تدبريا للتمييز الإيجابي �إال باملعنى املادي ولي�س باملعنى
ال�شكلي ،وهنا نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية املتمثلة يف الطابع االتفاقي بني الأحزاب ال�سيا�سية (امليثاق
الأخالقي) لتخ�صي�ص مقاعد الدوائر الإ�ضافية للن�ساء.
و�إذا كانت الفر�صة الأ�سا�سية لهذا الإجراء تتمثل يف تخ�صي�ص  %12.03من جمموع مقاعد املجال�س
اجلماعية للدوائر الإ�ضافية مما �شكل تو�سعا جد هام يف فر�ص الرت�شيح بالن�سبة للن�ساء ،ف�إن خماطر هذا
الإجراء القانوين تتمثل �أ�سا�سا يف حتول الدوائر الإ�ضافية �إىل غيتو متثيلي Ghetto représentatifي�سهل
�إعفاء الأحزاب ال�سيا�سية لنف�سها من تر�شيح الن�ساء يف الدوائر العادية.
كما قد ي�سهل هذا الإجراء �أي�ضا تبني الأحزاب ال�سيا�سية يف بع�ض احلاالت ا�سرتاتيجيات
تر�شيح �ضارة بالتمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء (الرت�شيح يف دوائر اقرتاع فردي غري م�ضمونة� ،أو الرت�شيح
اال�ستك�شايف� ،أو تر�شيح الن�ساء يف مواقع غري متقدمة يف اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة).
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كما �أن �إحدى املخاطر الأ�سا�سية لهذا الإجراء تتمثل يف �إمكانية تر�شيح رجال يف الدوائر
الإ�ضافية لعدم ترتيب جزاء قانوين على خمالفة بنود امليثاق الأخالقي ،هو ما حدث من الناحية
الفعلية ولكن يف حاالت جد حمدودة.

 .10.1بخ�صو�ص املادة ( 3-204الفقرة  )3والتي تن�ص على عدم ت�أثري �شغور الرت�شيحات بر�سم
الدائرة االنتخابية الإ�ضافية على الن�صاب القانوين �أو مداوالت املجل�س اجلماعي
تتمثل نقط القوة لهذا املقت�ضى يف كونه �آلية مرنة متكيفة مع واقع عدم قدرة �أي حزب
�سيا�سي (لأ�سباب متعلقة مبحدودية االنت�شار املجايل �أو �ضعف تعبئة الرت�شيحات خا�صة الن�سائية
منها) على تغطية جميع املقاعد املخ�ص�صة بر�سم االنتخابات اجلماعية .كما �أنه �آلية مرنة متكيفة
مع واقع بنيوي يتمثل يف عدم التقاء الطلب على الرت�شيح خا�صة من طرف الن�ساء مع عرو�ض
الرت�شيحات املقدمة من طرف الأحزاب ال�سيا�سية.
�أما نقطة ال�ضعف الأ�سا�سية لهذا املقت�ضى فتتمثل يف كونه �آلية غري حمفزة على تغطية الأحزاب
ال�سيا�سية للمقاعد املخ�ص�صة بر�سم الدوائر الإ�ضافية.5
و�إذا كانت الفر�ص التي يقدمها هذا الإجراء غري حمددة ،ف�إن خماطره الأ�سا�سية تتمثل يف عدم
ا�ستثمار �أمثل لفر�ص الرت�شيح بر�سم اللوائح الإ�ضافية من طرف جمموعة من الأحزاب ال�سيا�سية.
وبالفعل فقد �أظهرت مقارنة جمهود التغطية بالرت�شيحات �أن �أغلب الأحزاب ال�سيا�سية املتو�سطة
�أو ال�صغرية من حيث احلجم والوزن االنتخابي بذلت يف الغالب جمهودا يف الرت�شيح يف الدوائر
العادية يقل عن املجهود املبذول يف الدوائر الإ�ضافية.

 .IIحتليل املر�سوم املتعلق مب�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية( 6املادة  2مكررة)
تتمثل نقط القوة الأ�سا�سية للمقت�ضى املت�ضمن ل�صيغة توزيع ال�شطر الثاين باعتبار عدد املقاعد
فيما يخ�ص االنتخابات اجلماعية يف كونه تدبريا متويليا حتفيزيا للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية
للن�ساء باعتماد النتائج (املقاعد املح�صل عليها) عو�ض امل�سارات (الرت�شيحات) .ومن نقط القوة
 .5وهو ما �أكدته عدد من تقارير املالحظة ،انظر على �سبيل املثال تقرير املالحظة بجماعة تافنكولت (�إقليم تارودانت).
  .6املر�سوم رقم  2.08.745ال�صادر يف  30دي�سمرب  2008بتغيري وتتميم املر�سوم رقم  2.06.360ال�صادر يف  25يوليو 2006
يف �ش�أن م�ساهمة الدولة يف متويل احلمالت االنتخابية التي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية واحتادات الأحزاب ال�سيا�سية
امل�شاركة يف االنتخابات العامة اجلماعية والت�رشيعية وكذا يف متويل احلمالت االنتخابية التي تقوم بها الأحزاب
ال�سيا�سية واحتادات الأحزاب ال�سيا�سية والنقابات امل�شاركة يف انتخاب �أع�ضاء جمل�س امل�ست�شارين.
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اال�سرتاتيجية لهذا الإجراء كونه �آلية للتمييز الإيجابي متخذة على م�ستوى تنظيمي ()règlementaire

ومن ثم ميكن اعتمادها منطلقا للرتافع من �أجل �إر�ساء �آلية متييز �إيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية
للن�ساء على م�ستوى القانون العادي � ordinaireأو القانون التنظيمي .organique
�أما نقط �ضعف هذا الإجراء الأ�سا�سية فتتمثل يف �أن هذا التدبري املايل التحفيزي يهم ال�شطر
املمنوح باعتبار عدد املقاعد ولي�س ال�شطر املمنوح باعتبار عدد الأ�صوات مما قد يدفع الأحزاب
املت�رضرة �أو املتوقع ت�رضرها (بفعل وزنها� ،أدائها االنتخابي �أو ا�سرتاتيجيتها للرت�شيح) من فارق
حتويل الأ�صوات �إىل مقاعد (غالبا الأحزاب ال�صغرى) �إىل عدم التحفز ال�ستغالل هذه الإمكانية.
كما ال يت�ضمن التدبري املايل التحفيزي �آلية (ولو حمدودة) للتحفيز على الرت�شيح والتي تبدو
�رضورية يف ظل حمدودية املجهود املبذول من قبل الأحزاب ال�سيا�سية لتغطية الدوائر الإ�ضافية
والعادية بالرت�شيحات الن�سائية.
و�إذا كانت الفر�صة الأ�سا�سية التي يقدمها هذا الإجراء تنطلق من فر�ضية الأثر الإيجابي على
ا�سرتاتيجيات تر�شيح الن�ساء يف الدوائر العادية والإ�ضافية ،ف�إنه يتعني اختبار هذه الفر�ضية على
�ضوء حتليل النتائج اخلا�صة بكل حزب.
�أما املخاطر الأ�سا�سية التي يت�ضمنها هذا املقت�ضى فتتمثل يف ح�ساب الأحزاب لكلفة الرت�شيح
وفر�ص النجاح املحتملة للرت�شيحات الن�سائية يف الدوائر العادية �أو الإ�ضافية قد يدفع بع�ض
الأحزاب �إىل اتخاذ قرار التغطية املحدودة للدوائر بالرت�شيحات الن�سائية ورمبا قرار اال�ستفادة
املحدودة من هذه الإمكانية.

 .IIIحتليل املر�سوم املتعلق بالدعم املخ�ص�ص لتقوية قدرات الن�ساء التمثيلية

7

ت مثل نقط القوة الأ�سا�سية لهذا املر�سوم يف كونه ير�سي �آلية م�ستدمية لتمويل برامج دعم
قدرات الن�ساء ال�سيا�سية .كما �أنه ميثل �آلية مالية حتفيزية تهم م�سار التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء (دعم
القدرات) وهي تتكامل بالتايل مع الآلية املالية التحفيزية على �أ�سا�س النتائج املن�صو�ص عليها يف
املر�سوم رقم .2.08.745
 .7املر�سوم رقم � 2.08.746صادر يف  30دي�سمرب  2008بتطبيق املادة  288املكررة من مدونة االنتخابات املتعلقة بالدعم
املخ�ص�ص لتقوية قدرات الن�ساء التمثيلية مبنا�سبة االنتخابات العامة اجلماعية و الت�رشيعية واملقدم يف �إطاره �صندوق
الدعم لت�شجيع متثيلية الن�ساء.
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كما ينبغي �أن يحت�سب �ضمن نقط القوة �أن هذا املر�سوم يكر�س ظهور عر�ض متويلي عمومي
يتعلق بدعم قدرات الن�ساء املر�شحات يعو�ض الأحزاب ال�سيا�سية عن عدم الإمكانية القانونية
للولوج �إىل التمويل الأجنبي املتعلق بهذا املجال.
وعلى غرار املر�سوم املتعلق مب�ساهمة الدولة يف متويل احلملة االنتخابية ،ف�إن املر�سوم مو�ضوع
التحليل ميثل �آلية للتمييز الإيجابي متخذة على م�ستوى تنظيمي ( )règlementaireومن ثم ميكن
اعتمادها منطلقا للرتافع من �أجل �إر�ساء �آلية متييز �إيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء على
م�ستوى القانون العادي (� )ordinaireأو القانون التنظيمي (.)organique
و�إذا كانت نقط �ضعف مقت�ضيات هذا املر�سوم غري حمددة ،ف�إن �إحدى فر�صه الأ�سا�سية
تتمثل يف �إمكانية ولوج الأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات �إىل متويل برامج دعم قدرات الن�ساء
املر�شحات ،من جهة وكذا متكينهم من اكت�ساب خربة عملية يف جمال �إعداد امل�شاريع املتعلقة
بدعم قدرات الن�ساء ال�سيا�سية.
باملقابل ف�إن من املخاطر التي ميكن حتديدها تلك املتعلقة بعدم الربط املنطقي الوا�ضح بني
الرهانات الأ�سا�سية للتمثيلية ال�سيا�سية الن�سائية ويف مقدمتها الولوج للهيئات القيادية احلزبية
ولالنتدابات االنتخابية املختلفة وللهيئات التنفيذية للجماعات املحلية من جهة وبني �أهداف
برامج دعم القدرات املمكن متويلها يف �إطار هذا ال�صندوق من جهة �أخرى .مما قد ي�ؤدي
بالهيئات ال�سيا�سية واجلمعوية �إىل تقدمي م�شاريع ميكن متويلها يف �إطار برامج �أخرى (�إما عمومية
يف �إطار القطب االجتماعي �أو الربنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية �أو يف �إطار برامج
8
التعاون الدويل) .هذا ما يت�ضح على الأقل من خالل الأهداف العامة امل�صاغة ل�صندوق الدعم
وبالرغم من التدقيق املالحظ يف �صياغة طلبات امل�شاريع.

 .8يقدم �صندوق عدم التمثيلية دعما ماليا للم�شاريع يف املجاالت التالية:
■ تعزيز م�شاركة املر�أة يف اال�ستحقاقات االنتخابية ت�صويتا وتر�شيحا؛
■ تعزيز م�شاركة املر�أة يف احلياة ال�سيا�سية؛
■ تقوية قدرات املر�أة يف جمال تدبري ال�ش�أن املحلي؛
■ تقوية قدرات املر�أة يف جمال التنمية الب�رشية.
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 .IVحتليل القرار امل�شرتك لوزير الداخلية ووزير االت�صال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة
9
املتعلق با�ستعمال الو�سائل ال�سمعية الب�رصية العمومية خالل احلملة االنتخابية
من نقاط قوة املادة الثالثة من القرار والتي تن�ص على تخ�صي�ص كل حزب ح�سب اختياره ح�صة
واحدة للدوائر االنتخابية الإ�ضافية املحدثة يف اجلماعات احل�رضية والقروية� ،أن هذا املقت�ضى
يقدم �صيغة مرنة لتمكني الأحزاب ال�سيا�سية من تدبري العيانية الو�سائطية visibilité médiatique
للرت�شيحات الن�سوية يف الدوائر الإ�ضافية.
باملقابل ف�إن نقطة �ضعف هذا املقت�ضى تتمثل يف �أنه ال يت�ضمن عنا�رص تتعلق بالعيانية الو�سائطية
للن�ساء املر�شحات يف الدوائر العادية .وال يت�ضمن جزاء على عدم احرتام هذا املقت�ضى.
و�إذا كانت املادة  3مو�ضوع التحليل تقدم فر�صة لبناء ال�صورة االنتخابية للن�ساء �سيما
املرت�شحات لأول مرة � challengersأو غري املتوفرات على وجاهة انتخابية كافية ،ف�إن هناك
نوعني من املخاطر مرتبطة بتطبيق هذه املادة ،الأول يتمثل يف ا�ستعمال احل�صة من قبل ن�ساء
متوفرات على وجاهة انتخابية كافية والأف�ضل متوقعا يف احلزب ،والثاين يتمثل يف نزوع
الأحزاب ال�سيا�سية �إىل تخ�صي�ص هذه احل�صة يف فرتات ن�سب امل�شاهدة �أو املتابعة املنخف�ضة.
غري �أن هذه الفر�ص واملخاطر تبقى يف نف�س الوقت جمرد فر�ضيات ،تتطلب االختبار ،علما
�أن تقرير الهيئة العليا لالت�صال ال�سمعي حول تتبع احلملة االنتخابية يف و�سائل واالت�صال ال�سمعي
الب�رصي بر�سم االنتخابات اجلماعية لـ  12يونيو ،2009ال يت�ضمن معطيات مرتكزة على بعد
النوع االجتماعي حول احل�ص�ص الزمنية املخ�ص�صة للرجال والن�ساء ح�سب خمتلف الأحزاب
ال�سيا�سية ،كما ال يت�ضمن �إال املعطيات املعتادة املتعلقة بنتائج تتبع تغطية االنتخابات ح�سب
اخلدمات ال�سمعية الب�رصية العمومية ،وكذلك تلك املتعلقة بتغطية احلملة االنتخابية من طرف
و�سائل االت�صال ال�سمعي الب�رصي اخلا�صة.

 .9القرار امل�شرتك لوزير الداخلية ووزير االت�صال الناطق الر�سمي با�سم احلكومة رقم  1089.09لـ � 24أبريل  2009بتطبيق
املر�سوم رقم  2.97.233ال�صادر يف  28ماي  1997املتعلق با�ستعمال الو�سائل ال�سمعية الب�رصية العمومية خالل احلملة
االنتخابية من طرف الأحزاب ال�سيا�سية مبنا�سبة االنتخابات العامة اجلماعية والت�رشيعية فيما يخ�ص احلملة االنتخابية
التي تقوم بها الأحزاب ال�سيا�سية مبنا�سبة االنتخابات اجلماعية العامة.
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 .Vحول قانونية تر�شيح احلا�صلني على انتداب انتخابي ت�رشيعي لالنتخابات اجلماعية با�سم
حزب مغاير للذي ح�صلوا با�سمه على االنتداب االنتخابي الت�رشيعي
يتعلق الأمر بق�ضية قانونية �أ�سا�سية �أثريت يف �سياق و�ضع الرت�شيحات بر�سم االنتخابات اجلماعية.
وحتيل هذه الق�ضية من الناحية القانونية على �إ�شكالية مدى قابلية تطبيق املادة  5من القانون
رقم  36.04املتعلق بالأحزاب ال�سيا�سية ك�رشط �إ�ضايف �إىل جانب ال�رشوط املتعلقة بالرت�شيح
لالنتخابات اجلماعية والواردة يف املادة  46من مدونة االنتخابات.
وقد قدم عدد من الفاعلني حججا قانونية لتربير قابلية �أو عدم قابلية املادة  5للتطبيق ،وميكن
تقدمي هذه احلجج كما يلي:

 . 1.5احلجج القانونية للأطراف املدافعة على اعتبار مقت�ضيات املادة  5من قانون الأحزاب
ك�رشط �إ�ضايف واجب االعتماد يف الرت�شيح لالنتخابات اجلماعية
■
■
■

■

يعترب تغيري االنتماء احلزبي بالن�سبة للحا�صل على انتداب انتخابي ت�رشيعي� ،إخالال
بالتعاقد التمثيلي الذي يربطه بالناخبني؛
يحدث هذا الإخالل عندما يكون املنتخب حا�صال على انتداب انتخابي ت�رشيعي
وطني با�سم حزب ،ويرت�شح للح�صول على انتداب انتخابي حملي با�سم حزب �آخر؛
يعترب هذا الإخالل مناق�ضا للأهداف التي توخاها امل�رشع من املادة  5من قانون
الأحزاب ال�سيا�سية وب�شكل خا�ص «تخليق الرابطة التمثيلية» كما يت�ضح من خالل
الأعمال التح�ضريية للقانون املذكور؛
�إن ال�صحة املعيارية للرت�شيح النتداب انتخابي جماعي ال تتوقف فقط على ا�ستيفاء
�رشوط املادة  46من مدونة االنتخابات و�إمنا �أي�ضا على احرتام مقت�ضيات املادة  5من
قانون الأحزاب ال�سيا�سية.

.2.5احلجج القانونية للأطراف املدافعة على عدم اعتبار مقت�ضيات املادة  5من قانون الأحزاب
ك�رشط �إ�ضايف واجب االعتماد يف الرت�شيح لالنتخابات اجلماعية
من بني احلجج امل�ستعملة من قبل الأطراف املدافعة على عدم اعتبار مقت�ضيات املادة  5من
قانون الأحزاب ك�رشط �إ�ضايف واجب االعتماد يف الرت�شيح لالنتخابات اجلماعية ،مقت�ضيات
املادة  20من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان وخا�صة الفقرة الثانية منه ،والتي ال تربط حرية
االنتماء بالو�ضع االنتخابي لل�شخ�ص.
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على م�ستوى النظام القانوين الداخلي ،قدمت هذه الأطراف مقت�ضيات الف�صل  9من
الد�ستور ،وكذا التوازي بني حرية االنتماء واال�ستقالة واملمكن مالحظته على م�ستوى الفقرة
الأوىل من املادة  5واملادة  27من قانون الأحزاب ال�سيا�سية.
ا�ستعملت هذه الأطراف تقنية قيا�س قرار املجل�س الد�ستوري رقم  2002-475بتاريخ 25
يونيو  2002املتعلق بعدم د�ستورية املقت�ضيات املانعة لعدم املتوفرين على انتماء �سيا�سي من الولوج

للرت�شيح لالنتداب االنتخابي الت�رشيعي.

كما �أ�شارت هذه الأطراف �إىل كون الف�صل  36من الد�ستور ال يربط ب�شكل ع�ضوي بني
الولوج ،اكت�ساب� ،أو فقدان ال�صفة النيابية ،وبني و�ضع املنتخب �إزاء احلزب الذي ح�صل على
تزكيته للرت�شح النتداب انتخابي ت�رشيعي �أو حملي.
هذا وجتدر الإ�شارة �أي�ضا �إىل �أن االجتهاد الق�ضائي قد لعب دورا �أ�سا�سيا يف الإجابة على
ق�ضايا قانونية جديدة تتعلق ب�أ�سباب رف�ض تلقي تر�شيح احلا�صلني على انتداب انتخابي ت�رشيعي
10
لالنتخابات اجلماعية با�سم حزب مغاير للذي ح�صلوا با�سمه على االنتداب االنتخابي الت�رشيعي
�أي النزاع القانوين املتعلق بقابلية تطبيق املادة  5ك�رشط �إ�ضايف واجب االعتماد.

 .VIحول تدابري التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف االنتخابات اجلماعية
�شهد م�سار �إعداد مدونة االنتخابات ،نقا�شا قانونيا بخ�صو�ص د�ستورية تدابري التمييز
الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء .وقد متت تعب�أةحمموعة من احلجج لت�أييد د�ستورية
تدابري التمييز الإيجابي من �أهمها:
■ مبد�أ امل�ساواة يف التمتع باحلقوق ال�سيا�سية مكر�س د�ستوريا يف املغرب منذ 1962؛
■ ح�سب بع�ض الفقهاء الد�ستوريني 11ف�إن ملبد أ� امل�ساواة قيمة القاعدة فوق الد�ستورية بالنظر
مل�صادقة املغرب على اتفاقيتي الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز العن�رصي �سنة 1970؛
 .10تتيح قراءة قرار املحكمة الإدارية بالرباط" :حممد بن عطية �ضد جبهة القوى الدميوقراطية"
ا�ستنتاج عدد من اخلال�صات من خالل احلجج التي قدمها القا�ضي الإداري:

بتاريخ  21ماي 2009

■ القانون الواجب التطبيق يف النازلة هو مدونة االنتخابات ولي�س قانون الأحزاب ال�سيا�سية ،باعتبار مدونة
االنتخابات حمددة ل�رشوط الولوج �إىل االنتدابات االنتخابية اجلماعية؛
■ املادة اخلام�سة من قانون الأحزاب تت�ضمن فقط �آثار االن�ضمام واحل�صول على تزكية حزب �سيا�سي بالن�سبة للربملانيني
املتتخبني بتزكية حزب قائم ب�صفة قانونية؛
■ �إن منع الرت�شيح لالنتخابات اجلماعية ،لي�س جزاءا من�صو�صا عليه يف املادة  55من قانون الأحزاب ال�سيا�سية ،باعتبار
�أن اجلزاءات املرتتبة عن خرق مقت�ضيات املواد  6 ،5و 26من قانون الأحزاب ال�سيا�سية هي جزاءات ذات طابع مايل.
11. P rofesseur Jacques Robert : Le principe d’égalité dans le droit constitutionnel francophone ; in
« Cahiers du conseil constitutionnel » ; n°3, 1998.
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 وكذا،■ التذكري باالجتهادات الفقهية والق�ضائية املقارنة املتعلقة مبفهوم التمييز الإيجابي
 من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال4 مبفهوم امل�ساواة املن�صفة كما ت�ستنتج من املادة
 مع الإ�شارة �إىل �أن اململكة املغربية مل ي�سبق لها �أن �أبدت �أي حتفظ �أو.التمييز �ضد املر�أة
 كما �أن هذه املادة ترتك للدول امل�صادقة حرية،ت�رصيح تف�سريي بخ�صو�ص هذه املادة
تر�سيم تدابري التمييز الإيجابي يف �أنظمتها املعيارية؛
■ مفهوم التمثيلية املن�صفة (على م�ستويي الرت�شيح واالنتخاب) امل�ستعمل يف اخلطاب امللكي
. من الد�ستور8  بو�صفه مرجعا لبناء ت�أويل معتمد للف�صل2008  �أكتوبر10 لـ
ورغم قوة هذه احلجج هناك احتماالت قوية لإمكانية حكم املجل�س الد�ستوري املغربي بعدم
 ويرتكز هذا االحتمال على �إمكانية.12 من الد�ستور8 مطابقة تدابري التمييز الإيجابي للف�صل
 يف ظل، والذي �رصح1982 اتخاذ املجل�س الد�ستوري املغربي موقفا مماثال لنظريه الفرن�سي �سنة
 يف حالتنا بعدم د�ستورية الكوطا ومل يغري هذا القرار �إال بعد �صدور8 �صيغة مماثلة ل�صيغة الف�صل
 الذي كر�س مبد�أ الولوج املتكافئ للرجال والن�ساء �إىل1999  يوليوز8 القانون الد�ستوري لـ
.13االنتدابات االنتخابية
12. V
 oir à titre d’exemple le commentaire du Pr. Mohammed Amine Benabdellah sur l’instauration de

liste nationale، et l’accord des partis pour réserver cette liste aux candidatures féminines : « On
ne s’appesantira pas trop sur cette originalité fruit d’un accord entre les différents partenaires
politiques qui pour éviter une déclaration d’inconstitutionnalité à propos d’une idée qui même
pour les moins attachés au principe de la constitutionnalité des lois, bousculait violemment l’article
8 de la Constitution, ont résolu de prévoir une liste nationale tacitement ouverte à une catégorie
déterminée de candidats ».
Mohammed Amine BENABDALLAH : L’inconstitutionnalité de la loi organique relative à la Chambre
des représentants : Note sous décision n° 475/2002, C.C., 25 juin 2002, loi organique relative à la
Chambre des représentants ; in REMALD n° 46, 2002, p 188.

13. L e conseil constitutionnel français qui a déclaré (en absence d’une consécration constitutionnelle
du principe d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions
électives) l’inconstitutionnalité des « quotas par sexe » dans sa décision n° 82-146 du 18 novembre
1982 concernant la loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l’élection
des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français établis hors de France sur
les listes électorales. Ce n’est qu’après la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999, - révision qui
a consacré le principe d’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux
fonctions électives - que le conseil a entamé un revirement jurisprudentiel en reconnaissant la
constitutionnalité des mesures d’action affirmative dans ses décisions n° 98-407 DC du 14 janvier
1999 concernant la loi relative au mode d’élection des conseillers régionaux et des conseillers à
l’Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux et n° 2000-429 DC du 30 mai
2000 concernant la loi tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et fonctions électives.
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الق�سم الثالث :حتليل املعطيات وتقارير املالحظة املبا�رشة لالنتخابات
اجلماعية
ميكن حتليل معطيات وتقارير املالحظة املبا�رشة لالنتخابات اجلماعية وكذا حتليل اال�ستجوابات
النوعية التي مت �إجرا�ؤها مع عدد من الفاعلني ال�سيا�سيني واملدنيني املحليني من تقدمي ا�ستنتاج ي�ؤكد
التطبيع املتزايد للعملية االنتخابية� ،سواء تعلق الأمر بعمل الإدارة املكلفة باالنتخابات �أو بعمل
املر�شحات واملر�شحني �أو الناخبات والناخبني وكذا بعمل الق�ضاء يف �ضمان قانونية القرارات املتعلقة
بالت�سجيل يف اللوائح االنتخابية والرت�شيحات .ويت�ضح ذلك من خالل عدد من امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية:
■ ن�سبة االدعاءات باخلروقات التي ال يتجاوز معدلها  0.50ادعاء لكل دائرة انتخابية
وعدد الإجراءات الت�أديبية املتخذة يف حق رجال ال�سلطة و�أعوانها التي بلغ عددها 505
�إجراءا تراوحت بني الإحلاق بالإدارة املركزية �أو مبقرات العماالت والأقاليم ،والتنبيه
بالتزام احلياد� ،أو التوقيف والعزل ب�سبب عدم التزام احلياد؛
■ م�ؤ�رش ال�شكايات التي كان م�آلها احلفظ ( )485وعدم االخت�صا�ص ( )27بن�سبة % 56,8
من جمموع ال�شكايات املقدمة �إىل غاية  9يونيو 2009؛
■ �إجابة الق�ضاء عن ق�ضايا قانونية جديدة تتعلق ب�أ�سباب رف�ض تلقي الرت�شيحات؛
■ ن�سبة امل�شاركة يف االقرتاع التي بلغت  %52والتي ت�ؤكد �إحدى الفر�ضيات الأ�سا�سية
لعمل املالحظة واملتمثلة يف عالقة ممار�سة حق �سيا�سي (الت�صويت) بو�ضوح �أكرب
للرهانات االقت�صادية واالجتماعية املتعلقة باحلياة اليومية املحلية ،وبعبارة �أخرى
رهانات الولوج والتمتع الفعلي باحلقوق االقت�صادية واالجتماعية.
و�سيتم فيما يلي تقدمي حتليل ملعطيات وتقارير املالحظة املبا�رشة لالنتخابات اجلماعية ح�سب
خمتلف مراحل العملية االنتخابية.

� .Iأداء املالحظة
�سجلت كل تقارير املالحظني واملالحظات ،با�ستثناء بع�ض احلاالت املحدودة ،وجود جتاوب
�إيجابي من قبل ال�سلطات العمومية املكلفة بتنظيم العمليات االنتخابية وال�سكان واملر�شحني
واملر�شحات والفاعلني ال�سيا�سيني واجلمعويني مع مهمة املالحظة النوعية لالنتخابات اجلماعية.
وعلى �سبيل املثال فقد قام املالحظون واملالحظات بتعبئة و�سائل ذاتية للمالحظة امليدانية (�آالت
ت�صوير) ومل ي�سجل �أي اعرتا�ض ميداين من قبل ال�سلطات العمومية املكلفة بتدبري االنتخابات على
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ذلك .ويف بع�ض احلاالت املحدودة� 14سجلت بع�ض التقارير جتاوبا �أقل من قبل بع�ض املر�شحني
وبع�ض رجال ال�سلطة .15كما تعر�ض بع�ض املالحظات واملالحظني �أحيانا لل�سب وال�شتم
والتهديد �سواء من طرف املر�شحني ومنا�رصيهم �أو �أعوان ال�سلطة �أو من مقاطعي الإنتخابات.
باملقابل ،اعترب بع�ض املالحظني واملالحظات يف تقاريرهم �أن ح�ضور مالحظي املجل�س كان
له ت�أثري رمزي �إيجابي ب�شكل غري مبا�رش على �سري العملية االنتخابية ال �سيما �أثناء االقرتاع.16
يبدو من خالل حتليل اجلدول �أ�سفله �أن التوزيع اجلغرايف للمالحظة الدولية غري متوازن ،كما
�أنها مل تغط كل اجلهات ،وتركز حوايل ربعها يف جهة الرباط زمور زعري ،وبقيت عدد من اجلهات
دون �أن ي�شملها انت�شار املالحظة الدولية( ،الغرب ال�رشاردة بني ح�سن /طنجة تطوان /احل�سيمة
تاونات /فا�س بوملان /كلميم ال�سمارة /دكالة عبدة /ال�شاوية ورديغة /تادلة �أزيالل) .وهنا ميكن
تقدمي عدد من الفر�ضيات التي يتعني اختبارها لتف�سري حمدودية هذا االنت�شار� ،إذ من املحتمل �أن
يعود ذلك ملحدودية املوارد اللوجي�سيتيكة التي قد يتوفر عليها املالحظون الدوليون ،كما قد يعود
�إىل املوقع اجلغرايف ل�رشكائهم املدنيني �أو الأكادمييني املغاربة الذين قد ي�ساهمون يف ت�سهيل عملية
املالحظة بهذه اجلهات .كما يبدو الفتا لالنتباه غياب مالحظني ومالحظات من الدول العربية.
كما يظهر التحليل الإح�صائي ،للمالحظة الوطنية� ،أنه �إذا كانت املالحظة اخلا�صة باملجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان قد توزعت تبعا ملعايري خا�صة بعينة اجلماعات اخلا�ضعة للمالحظة،
وهي معايري متت الإ�شارة �إليها يف املبحث املخ�ص�ص ملنهجية املالحظة .ف�إن حتليال �إح�صائيا لتوزيع
مالحظي الن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات ،واملنظمة املغربية حلقوق الإن�سان ،واملنتدى املدين
الدميوقراطي يظهر عددا من التوجهات الأ�سا�سية.
■ بالن�سبة للن�سيج اجلمعوي لر�صد االنتخابات حاول تغطية جميع اجلهات مع تركز
وا�ضح ملالحظيه بجهات (الدار البي�ضاء الكربى ،الرباط �سال زمور زعري ،فا�س بوملان،
�سو�س ما�سة درعة،مكنا�س تافياللت واجلهة ال�رشقية)؛
■ بالن�سبة للمنظمة املغربية حلقوق الإن�سان فقد ركزت على جهتي العيون بوجدور
والرباط �سال زمور زعري؛
■ �أما بالن�سبة للمنتدى املدين الدميوقراطي فقد غطى يف املجموع ثمان جهات مع متركز
وا�ضح يف جهة الرباط �سال زمور زعري.
 .14تقرير تركيبي لعملية املالحظة ب�إقليم كلميم من � 9إىل  13يونيو .2009
  .15مثاال على ذلك ،ميكن الإ�شارة �إىل منع مالحظ املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان من الدخول �إىل مقر جلنة
الإح�صاء بكتابة ال�سيد با�شا طانطان (ح�سب رواية املالحظ).
 .16تقرير املالحظة بجماعة تافراوت (�إقليم تزنيت).
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ويرجع جزء من عوامل عدم االنت�شار املتوازن �إىل حمدودية الإمكانيات اللوج�ستيكية واملادية
املتوفرة لهذه الإطارات املدنية القائمة باملالحظة ،وكذا �سهولة تعبئة املوارد الب�رشية القائمة
باملالحظة يف مناطق التمركز اجلغرايف التنظيمي لهذه اجلمعيات.
توزيع املالحظني واملالحظات ح�سب اجلهات
امل�ؤ�س�سة
اجلهة

الن�سيج
املنظمة
املنتدى
املجل�س
املالحظة
املدين املغربة حلقوق اجلمعوي لر�صد اال�ست�شاري حلقوق
الدولية
االنتخابات
الإن�سان
الدميقراطي الإن�سان

املجموع

الرباط �سال
زمور زعري
الدار البي�ضاء
الكربى
الغرب ال�رشاردة
بني ح�سن
طنجة تطوان
احل�سيمة
تاونات تازة
اجلهة ال�رشقية
مراك�ش احلوز
تان�سيفت
العيون
فا�س بوملان
�سو�س ما�سة
درعة
مكنا�س
تافياللت
كلميم ال�سمارة
عبدة دكالة
ال�شاوية ورديغة
تادال ازيالل
الداخلة

25

11

37

0

3

76

2

0

145

0

1

148

2

0

32

0

0

34

6

0

20

0

0

26

0

0

21

0

0

21

0

0

50

24

1

75

3

0

34

10

2

49

0
9

21
0

2
70

12
0

2
0

37
79

1

0

66

32

1

100

0

0

62

21

1

84

5
0
0
0
0

0
0
0
0
0

25
40
10
20
3

14
0
0
0
5

0
0
0
0
2

44
40
10
20
5

املجموع

53

32

637

118

13

848
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و�إ�ضافة �إىل عدم االنت�شار املتوازن مل ت�ستطع اجلمعيات مالحظة خمتلف مراحل امل�سل�سل
االنتخابي خ�صو�صا فرتة ما قبل احلملة االنتخابية وما بعد االقرتاع ،باعتبار �أن �أغلب جمهودها
ين�صب على مالحظة يوم االقرتاع والأ�سبوع الأخري من احلملة االنتخابية يف بع�ض احلاالت.
كما �أن املالحظني واملالحظات مل ي�ستفيدوا يف غالبيتهم من التكوين الالزم خا�صة يف جمال ال�رشوط
القيمية اخلا�صة باملالحظة ،لتفادي اعتماد �أحكام قيمة �إزاء العمليات االنتخابية �أثناء العمل امليداين.

 .IIمرحلة ما قبل احلملة
.1.2املقت�ضيات اخلا�صة بت�سجيل الناخبني والناخبات يف اجلماعات الواقعة يف مناطق اعتيادية للرتحال �أو
تعرف حراكا دائما لل�سكان

يتيح حتليل تقارير املالحظة ت�سجيل الأثر الإيجابي عموما العتماد معيار الإقامة معيارا �أ�سا�سيا
للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ،حيث �ساهم هذا التدبري القانوين يف جعل اللوائح االنتخابية
�أقرب �إىل الواقع اجلغرايف والدميغرايف للهي�أة الناخبة.
لكن عددا من التقارير �سجلت �أي�ضا حاالت ا�ستقدام �إرادي ل�ساكنة ح�رضية للت�سجيل يف
اجلماعات الواقعة يف مناطق اعتيادية للرتحال ،17بالرغم من عدم توفر معطيات مرقمة عن
احلجم املحتمل لهذه العمليات ،ف�إنه ميكن افرتا�ض �أن هذه الوقائع تتعلق با�سرتاتيجيات فردية
لت�شكيل اجل�سم االنتخابي من طرف بع�ض املر�شحني املحتملني ،عرب اللجنة الإدارية املكلفة
مبراجعة اللوائح االنتخابية.18
وقد �أ�شارت تقارير املالحظني واملالحظات يف عدد من احلاالت �إىل �ضعف املجهود
التوا�صلي والإعالمي املبذول من قبل ال�سلطات املحلية يف جمال حت�سي�س الناخبني ب�أهمية
الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية.19
 .17جماعة �أ�رسير � -إفران الأطل�س ال�صغري -تغجيجت (�إقليم كلميم).
 .18ويف نف�س الإطار جتدر الإ�شارة �إىل �أنه من الناحية املبدئية �إذا كان اعتماد تخيري الت�سجيل �إما على �أ�سا�س معياري
الوالدة �أو الإقامة بالن�سبة للجماعات الواقعة يف مناطق اعتيادية للرتحال يجد مرتكزه احلقوقي يف مفهوم التمييز
اجلغرايف الإيجابي واملعتمد يف عدد من الأنظمة االنتخابية املقارنة خا�صة بالن�سبة لل�سكان الواقعني يف مناطق ذات
كثافة �سكانية حمدودة ،ف�إنه مت ر�صد بع�ض احلاالت املحدودة �رصح فيها بع�ض امل�سجلني �أنهم تعر�ضوا ل�ضغوط من
قبل بع�ض ر�ؤ�ساء اللجان الإدارية للقيد لإجبارهم على الت�سجيل بناء على �أحد املعيارين� ،ضدا على �إمكانية االختيار
املمنوحة من قبل امل�رشع.
 .19تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي� ،إقليم �إفران ،وكذا تقرير املالحظة بجماعة �إمل�شيل على �سبيل املثال.
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن املالحظة التي متت يف عينة من اجلماعات ذات الأن�شطة االقت�صادية التي
تعرف حراكا للعاملني فيها (ال�صيد البحري ،العمال املو�سميون يف �أورا�ش التجهيز الكربى ،الرحل)
�أو عرفت �صعوبة يف الو�صول �إليها (بفعل و�ضعية البنية التحتية� 20أو الظروف املناخية) ،تربز �أن
بع�ض الفئات من ال�سكان وجدت �صعوبة يف الولوج �إىل الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية �إما:
■ ب�سبب اعتماد �آجال موحدة ومكاتب قارة للت�سجيل يف هذه اللوائح ،مل ت�أخذ بعني
االعتبار الزمنية اخلا�صة حلراك ه�ؤالء ال�سكان (مدد الرتحال �أو احلراك املحدود لل�سكان
الواقعون يف جماعات ذات ظروف مناخية ا�ستثنائية يف ف�صل ال�شتاء تتزامن غالبا
وانغالق الطرق) .ذلك �أن تقارير املالحظني واملالحظات يف اجلماعات ذات املناخ
البارد والت�ضاري�س اجلبلية �أ�شارت �إىل حمدودية الإمكانيات اللوجي�ستيكية املر�صودة لـ
«ت�سجيل الناخبني خا�صة يف فرتات الت�ساقطات املطرية والثلجية».21
■ �أو ب�سبب تزامن بع�ض حاالت ترحيل ال�سكان يف �أواخر �شهر دجنرب و�أوائل �شهر يناير
وانتقالهم �إما �إىل �سكنهم اجلديد �أو اكرتائهم ل�سكن يف انتظار ا�ستكمال بنائه مما�،أدى
�أحيانا �إىل خلق و�ضعية مل يبلغ فيها ه�ؤالء ال�سكان الآجال الإدارية التي ت�سمح لهم
با�ستخراج �شواهد الإقامة يف الوقت الذي اختفى فيه عنوانهم الأ�صلي ،مما مل ميكنهم
من الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية على �أ�سا�س الإقامة.22
■ �أو ب�سبب ال�صعوبات التي �صادفتها فئات من ال�شباب خا�صة الذين مت ت�سجيلهم لأول
مرة لو�صولهم ال�سن القانونية ،23يف احل�صول على وثائق �إدارية تثبت �إقامتهم باجلماعة
التي تقدموا بطلب الت�سجيل فيها�،أو �صعوبة الإدالء بوثائق تثبت قانونية و�ضعهم
ال�سكني (�شهادة امللكية ،و�صل الكراء ،فاتورة املاء و�أو الكهرباء) �سيما مع جلوء عدد
منهم �إىل قطاع الكراء غري املهيكل املنخف�ض التكلفة.
■ �أو ب�سبب عدم معرفة عدد من ال�شباب ب�إمكانية تقدمي طلب الت�شطيب من اللوائح االننخابية
بجماعة الوالدة انطالقا من جماعة الإقامة فقط ،مما حال دون �إقبالهم على الت�سجيل.24
 .20تقرير املالحظة بجماعة احلمام� ،إقليم خنيفرة مثال.
 .21تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي� ،إقليم �إفران.
 .22من احلاالت الدالة يف هذا ال�صدد حالة ترحيل عدد من �ساكنة دور ال�صفيح ب�أكادير �إىل �إقاماتهم اجلديدة يف �إطار
برنامج «�أكادير بدون �صفيح» ،انظر تقرير املالحظة ب�أكادير.
 .23مما ي�ؤكد هذه املالحظة من باب املقارنة ،ما �أ�شارت �إليه تقارير املالحظة مبدينة مراك�ش ،من كون �أن �أغلب املقبلني
على الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية يرتاوح �سنهم بني  33و� 50سنة.
 .24تقرير املالحظة وحتليل نتائج اال�ستجوابات النوعية مبراك�ش.
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 .2.2اال�ستعمال املحدود للإمكانيات القانونية املتاحة لعر�ض الطلبات وال�شكاوى املتعلقة
25
بالت�سجيل يف اللوائح االنتخابية
ت�شري الإح�صائيات املقدمة من طرف وزارة العدل �إىل �أن ال�شكايات املتعلقة بالإخالل ب�ضوابط
التقييد يف اللوائح االنتخابية مل متثل �إال  %4من جمموع ال�شكايات .علما �أن جمموع ال�شكايات مل
يتجاوز � 900شكاية مبعدل � 0.59شكاية لكل جماعة� 0.032 ،شكاية لكل مقعد و� 0.0069شكاية
لكل مر�شح .26ويربز اجلدول التايل امل�ستقى من �إح�صائيات وزارة العدل الإح�صائيات اخلا�صة
بالطعون املتعلقة بالقيد يف اللوائح االنتخابية.
الإح�صائيات اخلا�صة بالطعون املتعلقة بالقيد يف اللوائح االنتخابية

27

املحاكم
الإدارية
املحاكم
االبتدائية
املجموع

املنطوق

امل�سجل

جمموع
املحكوم

القبول

2193

2094

621

921

2160

2154

503

839

709

4353

4248

1124

1760

1227

التنازل

عدم
االخت�صا�ص

الباقي
بدون
حكم

6

99
6
105

عدم
القبول

الرف�ض
518

28
103

0

131

6

ت�ؤكد هذه املعطيات التطبيع املتزايد للعملية االنتخابية .غري �أنه يف ما يتعلق بالطعون اخلا�صة
بالت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ،من املحتمل قراءة ما �أوردته عدد من تقارير املالحظني
واملالحظات �إىل وجود طعون متعلقة بقرارات الت�شطيب بناء على اعتماد معيار الإقامة،28
ورف�ض هذه الطعون لعجز الطاعنني ووكالئهم القانونيني عن تدبري جيد لهذه الطعون �سواء على
امل�ستوى امل�سطري� ،أو على م�ستوى تقدمي و�سائل الإثبات املالئمة .ويبدو �أن الأمر يتعلق بحالة
متكررة يف دوائر عدة على امتداد اجلماعات اخلا�ضعة للمالحظة.29
 .25يتعلق الأمر بالإمكانيات الواردة امل�شار �إليها يف املادة  12من مدونة االنتخابات �أمام جلنة الف�صل ،وكذا الإمكانيات القانونية
للطعن يف قرارات جلنة الف�صل امل�شار �إليها يف املادة  14من مدونة االنتخابات من طرف الناخبني والناخبات املعنيني.
 .26اململكة املغربية :وزارة العدل ،و�ضعية ال�شكايات �إىل غاية الأربعاء  10يونيو .2009
 . 27اململكة املغربية :وزارة العدل (الطعون املتعلقة بالقيد يف اللوائح االنتخابية).
 . 28تقرير املالحظة بجماعة الزاك.
 . 29مت الإ�شارة �أي�ضا لهذا املعطى يف تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي ب�إقليم �إفران.
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من املحتمل �أي�ضا �أن تنطبق هذه القراءة على الظاهرة املتمثلة يف �صعوبة �إثبات احرتام تطبيق
الت�سجيل على �أ�سا�س معيار الإقامة على م�ستوى الدوائر االنتخابية املكونة للجماعة الواحدة� ،إذا
�أ�شارت تقارير عدد من املالحظني �إىل وجود حاالت لت�سجيل ناخبني يقطنون يف دوائر انتخابية
بدوائر انتخابية �أخرى داخل نف�س اجلماعة.30
جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املمار�سة قد تطرح ثالث �إ�شكاليات ذات طابع قانوين وعملي يف
�آن واحد .فمن جهة ميكن الت�سا�ؤل عن مدى مالءمة ال�صيغة احلالية للفقرة الأخرية للمادة 198
من مدونة االنتخابات والتي حتدد معايري تقطيع الدوائر االنتخابية داخل اجلماعات التي ينتخب
جمال�سها عن طريق االقرتاع الفردي وخا�صة املعيار الأول املتمثل يف �رضورة «�أن يراعى يف حتديد
الدوائر االنتخابية قدر الإمكان حتقيق توازن دميغرايف فيما بينها» 31مع متغري قانوين �أ�سا�سي يتمثل يف
اعتماد معيار الإقامة للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية مبقت�ضى املادة  4املعدلة من مدونة االنتخابات.
كما ال يخفى من جهة ثانية الأثر املبا�رش الذي قد يكون لهذه املمار�سة امل�شار �إليها يف تقارير
املالحظة على مبد أ� تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني واملر�شحات ،خا�صة يف جماعة خا�ضعة لالقرتاع
الفردي حيث ميكن احل�صول على مقعد يف �أغلب الأحيان مبا يقل من  1000من الأ�صوات.
من جهة ثالثة ،ينبغي ا�ستح�ضار �صعوبة �إثبات عدم احرتام معيار الإقامة يف ت�سجيل الناخبني
والناخبات داخل الدوائر املكونة جلماعة واحدة ،وكذا �صعوبة ا�ستعمال هذه احلجة يف دعوى منازعة
انتخابية تتعلق بالطعن يف انتخاب �أع�ضاء جمال�س اجلماعات� 32إال يف حالة اعتماد املر�شحني
لإ�سرتاتيجية للتتبع ،تنطلق من ا�ستعمال الإمكانيات القانونية امل�شار �إليها يف املواد � 12إىل  14من
مدونة االنتخابات .ومما يعقد ذلك �أي�ضا ،عدم عمومية املعطيات ال�سكانية واملجالية املعتمدة يف
التطبيق الفعلي ملعايري تقطيع الدوائر االنتخابية يف اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع الفردي وامل�شار
�إليها يف الفقرة الأخرية من املادة  ،198والذي يعترب من اخت�صا�ص الإدارة الرتابية.
 .30ي�شري تقرير املالحظة بجماعة �آ�سا �إىل حاالت لعدم احرتام معيار الإقامة الفعلية ،فيما يخ�ص الدوائر  2 ،5 ،7و،9
وح�سب تقرير املالحظ «مت ت�سجيل �أ�شخا�ص يقطنون يف دوائر �أخرى وي�سجلون يف دوائر ثانية».
. 31ح�سب الفقرة الأخرية من املادة  198من مدونة االنتخابات ف�إنه بالن�سبة للجماعات التي ينتخب �أع�ضاء جمال�سها عن
طريق االقرتاع الفردي وف�إن الدوائر االنتخابية حتدث وحتدد بقرار لوزير الداخلية ح�سب املعايري التالية:
�أ .يجب �أن يراعى يف حتديد الدوائر االنتخابية قدر الإمكان حتقيق توازن دميغرايف فيما بينها؛
ب .يجب �أن يكون النفوذ الرتابي للدوائر االنتخابية متجان�سا ومت�صال؛
ج .يجب �أن يتم حتديد الدوائر االنتخابية دون امل�سا�س باحلدود الإدارية للجماعة.
 .32بالرغم من �أن االجتهاد الق�ضائي يف مادة املنازعات االنتخابية يكر�س مبد�أ �إثبات ما يدعى من خروقات على مدعيها
ومدى ت�أثريها على نتيجة االقرتاع ،حيث �إن املبد أ� هو حرية الإثبات يف املادة االنتخابية وتتوفر املحكمة على ال�سلطة
التقديرية لو�سائل الإثبات وتقييمها .كما �أن الطاعن ملزم ب�إي�ضاح مدى ت�أثري ما ادعاه من وقائع غري حمددة على نتيجة
العملية االنتخابية .انظر قرار الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى رقم  1447بتاريخ .1997-10-22
بل �إنه ميكن �إثبات ما يخالف م�ضمون حم�رض العمليات االنتخابية بخ�صو�ص الوقائع املادية ،انظر قرار الغرفة الإدارية
باملجل�س الأعلى رقم  271بتاريخ .1996-04-11
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ويبقى من ال�رضوري الإ�شارة �إىل �أن اال�ستجوابات النوعية التي جرت مع عدد من الناخبني
والناخبات ،مكنت من ا�ستنتاج �أن عددا منهم اعترب املجهود التوا�صلي املتعلق بالت�سجيل يف
اللوائح االنتخابية غري كاف .وي�صدق هذا ب�شكل خا�ص على اجلماعات القروية ،33بالرغم من
�أن بع�ض اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون واملالحظات مع عدد من الناخبني خا�صة
يف اجلماعات احل�رضية قد �أ�شارت �إىل الأثر الإيجابي الذي خلفته �إمكانية الت�أكد من الت�سجيل يف
اللوائح االنتخابية عن طريق الر�سائل الن�صية الق�صرية على الهاتف.34

 .3.2التقطيع االنتخابي
�إىل جانب املالحظات امل�شار �إليها �أعاله واملتعلقة ب�أثر اعتماد معيار الت�سجيل على �أ�سا�س
الإقامة على �إعادة تقطيع الدوائر داخل اجلماعة الواحدة ،ف�إن غالبية اال�ستجوابات النوعية التي
�أجراها املالحظون واملالحظات مع ممثلي الأحزاب ال�سيا�سية والفاعلني اجلمعويني املحليني
واملر�شحني ،كانت تنحو يف اجتاه تقييم �إيجابي لعملية التقطيع االنتخابي 35وب�شكل خا�ص
عملية مالءمته.36
غري �أنه يف بع�ض احلاالت املحدودة ،مكنت اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون
واملالحظات مع الفاعلني ال�سيا�سيني املحليني بوجه خا�ص من الوقوف على حاالت للإخالل
مببد�أ مراعاة التوازن الدميغرايف املن�صو�ص عليه يف املادة  198من مدونة االنتخابات وهو �أحد
املبادئ املوجهة لتقطيع الدوائر االنتخابية يف اجلماعات اخلا�ضعة لنمط االقرتاع الفردي.37
غري �أن حتليل بع�ض اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون واملالحظات ،مكن من
ا�ستنتاج �أن عددا من الفاعلني ال�سيا�سيني املحليني� ،أثاروا ب�شكل خا�ص م�سالة عدم التمكن
من تقييم الأثر االنتخابي لعملية مالءمة التقطيع اجلماعي بالنظر لعدم متكنهم من احل�صول على
 .33ا�ستجواب مع ناخب/مر�شح بجماعة املغا�صيني ،مكنا�س بتاريخ  09يونيو .2009
 .34ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
 .35اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون بجماعة احلمام �إقليم خنيفرة.
 .36انظر على �سبيل املثال ،املقارنة بني توزيع الناخبني على الدوائر املكونة لبلدية تافراوت قبل وبعد عملية املالءمة،
حيث �سجل توازن �أكرب يف توزيع عدد الناخبني والناخبات يف الدوائر املختلفة.
 .37ح�سب ا�ستجواب نوعي مع �أحد امل�س�ؤولني احلزبيني املحليني بجماعة بوعرفة ف�إن دوائر داخل نف�س اجلماعة تعرف
تفاوتا يف عدد الناخبني امل�سجلني بني  ( 700يف الدائرة  )23و  250ناخبا ( يف الدائرة .)1
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النتائج التف�صيلية ح�سب كل مكتب لالنتخابات الت�رشيعية ل�سنة  .2007ذلك �أن هذه املالءمة و�إن
كانت مربرة يف حالة املجال احل�رضي ،ب�رضورات النمو العمراين ،وتهيئة املجال احل�رضي وتو�سيع
الوعاء العقاري للمدينة و�ضمان تو�سيع ولوج ال�سكان للمرافق املحلية الأ�سا�سية ،ف�إن الفاعلني مل
يتمكنوا من تقييم الأثر االنتخابي لهذه املالءمة .وعلى �سبيل املثال ،ف�إن احد امل�س�ؤولني احلزبيني
امل�ستجوبني مبدينة مكنا�س ،مل يتمكن من تقييم الأثر االنتخابي املحتمل لإ�ضافة املنطقة القروية
النزالة �إىل حي �سيدي بابا �أو اقتطاع جنان بنحليمة من بلدية مكنا�س ل�ضمها جلماعة حميطة.38

 .4.2ت�سليم بطائق الناخبني بطريقة خمالفة للم�سطرة املن�صو�ص عليها يف املادة  40من مدونة االنتخابات
�ساهم املقت�ضى القانوين اجلديد املتعلق ب�إمكانية ت�سليم بطائق الناخب �إىل �أ�صحابها مببادرة
من ال�سلطة املحلية بعد توقيع كل ناخب معني �أمام ا�سمه يف الالئحة االنتخابية ،يف �ضمان تعدد
ومرونة �صيغ توزيع البطاقات ،من �أجل تفادي ال�صعوبات التنظيمية التي ات�سمت بها عملية
توزيع بطاقات الناخب خالل االنتخابات الت�رشيعية لـ  .2007كما �أنه �أدى ب�شكل ملحوظ �إىل
تفادي بع�ض حاالت ت�رسب بطاقات الناخب �إىل مر�شحني مناف�سني حمتملني.
لكن باملقابل ف�إن بع�ض احلاالت املحدودة واملتكررة لت�سليم البطاقات لأ�صحابها دون طلب
توقيعهم ،قد �ساهم بالن�سبة لهذه احلاالت على الأقل يف عدم حتقيق هذه الآثار املتوخاة� .إذ �سجل
39
مالحظو ومالحظات املجل�س ،حاالت متعددة لت�سليم بطاقات الناخب دون توقيع �أ�صحابها
�أو القيام ب�سحب بطائق انتخابية عو�ض �أ�صحابها وتوزيعها على مر�شحني حمتملني لتمكينهم
من تدبري جزء من اجل�سم االنتخابي املحلي ب�شكل يخل بقواعد وفر�ص املناف�سة املتكافئة.40
ويف حاالت �أخرى �أ�شارت بع�ض اال�ستجوابات النوعية يف بع�ض احلاالت �إىل بعد مكاتب
توزيع البطائق عن مقر �سكنى الناخبني ،41بل وعدم تو�صل بع�ض الدواوير النائية بالبطاقات
ح�سب بع�ض تقارير املالحظني واملالحظات 42وبالنظر لتكرار معاينة املالحظات واملالحظني
لهذه الواقعة يف عدد من اجلماعات امل�شمولة باملالحظة ،43ف�إن ذلك يفر�ض �رضورة التفكري يف
اجلدوى امل�ستقبلية لبطاقة الناخب.
 .38ا�ستجواب نوعي مع �أحد امل�س�ؤولني احلزبيني مبدينة مكنا�س.
 .39بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم) ،جماعة تيزوغران ب�إقليم تيزنيت.
 .40تقرير املالحظني بجماعة �آ�سا.
 .41ا�ستجواب نوعي مع وكيالت احد اللوائح الإ�ضافية مبدينة مكنا�س.
 .42يتعلق الأمر بدوار �أوالد �سيدي علي ح�سب تقرير املالحظة بجماعة جرادة.
 .43تقرير املالحظة بجماعة احلمام �إقليم خنيفرة.
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و�ضمن نف�س ال�سياق� ،سجلت عدد من تقارير املالحظني واملالحظات ،حمدودية الأثر
التوا�صلي حلملة الإخبار بتوزيع بطائق الناخب ،ففي بع�ض مكاتب الت�صويت� ،أكد املالحظون
واملالحظات �أن بع�ض الناخبني ح�رضوا �إىل مكاتب الت�صويت ببطائق انتخابية قدمية.44
ومما يطرح بحدة �أكرث �س�ؤال جدوى بطاقة الناخب ،الوقائع التي �أوردتها عدد من تقارير
املالحظني واملالحظات بخ�صو�ص «�رشاء» بع�ض املر�شحني �أو و�سطائهم لبطائق ناخبي املر�شح
املناف�س والقيام ب�إتالفها ،من �أجل حرمان املر�شح املناف�س من الأ�صوات .45وهكذا �أ�صبحت
ت�ستعمل بطاقة الناخب يف �إطار ا�سرتاتيجية تناف�س غري م�رشوع ل�ضبط وتقلي�ص الكتلة الناخبة
ملختلف املر�شحني املتناف�سني ،وهو ما قد ي�ؤثر يف النهاية على ن�سبة امل�شاركة.

.5.2ا�شكالية حتديد الأثر االنتخابي املتوقع ملمار�سة املجال�س اجلماعية ور�ؤ�سائها والنواب
احلائزون على تفوي�ضات ملهامهم يف فرتة ما قبل احلملة االنتخابية
يف عدد من اجلماعات امل�شمولة باملالحظة� ،سجل مالحظو ومالحظات املجل�س الأثر
االنتخابي املتوقع الذي قد يرتتب عن ممار�سة املجال�س اجلماعية ور�ؤ�سائها والنواب احلائزون
على تفوي�ضات ملهامهم يف فرتة ما قبل احلملة االنتخابية ،خا�صة تلك املتعلقة مبجاالت ميكن
�أن ت�شكل عن�رصا حمتمال لال�ستثمار يف طلب انتداب انتخابي (رخ�ص ال�سكن ،46رخ�ص
جتارية  )...والتي تزداد ح�سب معاينات فرق املالحظة ب�شكل غري معتاد خالل فرتة ما قبل
احلملة االنتخابية47رغم دورية وزارة الداخلية التي حثت ر�ؤ�ساء املجال�س اجلماعية على جتميد
التوظيفات .وهنا يتعني ا�ستح�ضار معطى منهجي يتمثل يف �أن هذه الوقائع هي حجج ميكن
�إثارتها ب�شكل خا�ص من طرف املر�شحني واملر�شحات املوجودين يف و�ضعية تناف�س مع منتخبني
ومنتخبات مزاولني ملهام تنفيذية �أثناء انتداب انتخابي جاري.

 .44تقرير املالحظة بجماعة زاوية �سيدي حمزة.
 .45تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س وبجماعة موالي علي ال�رشيف.
 .46ا�ستجواب نوعي مع احد امل�س�ؤولني احلزبيني مبدينة مكنا�س.
 .47بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم) –جماعة عني تاوجطات.
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 .6.2االختالالت اخلا�صة ب�إعالن الرت�شيحات
�إذا كانت �أغلب تقارير املالحظني واملالحظني وكذا اال�ستجوابات النوعية التي �أجروها
ت�ؤكد مرور عملية و�ضع الرت�شيحات يف ظروف عادية ،فقد �سجل املالحظون واملالحظات يف
بع�ض احلاالت عدم تعليق اللوائح اخلا�صة بالناخبني امل�سجلني وكذلك الرت�شيحات .48و�إذا كان
من املحتمل التمييز بني عدم التعليق الذي قد ي�شكل خمالفة ملقت�ضيات مدونة االنتخابات وبني
التعليق يف �أماكن ال تتيح اطالع �أكرب عدد من الناخبني والناخبات عليها ،ف�إن هذا املعطى يطرح
كيفية اال�ستغالل الأمثل للإمكانية القانونية املتمثلة يف الإخبار بجميع الو�سائل املتاحة.

 .7.2الرت�شيحات
عموما ،وح�سب تقارير واملالحظني ،فقد مرت عملية الرت�شيح يف ظروف عادية .كما ميكن
ت�سجيل الدور الإيجابي للق�ضاء يف جمال �إر�ساء اجتهاد ق�ضائي بخ�صو�ص بع�ض الق�ضايا اجلديدة
املرتبطة بقرارات ال�سلطة املكلفة بتلقي الرت�شيحات (م�شكل املادة  5من قانون الأحزاب).
وقد �سجل املالحظون واملالحظات بع�ض حاالت رف�ض الت�رصيح بالرت�شيح ،لعدم ا�ستيفاء
الوثائق� ،أو ب�سبب تر�شيح �أ�شخا�ص دون ال�سن القانوين �أو غري املتوفرين على الأهلية االنتخابية،
يطرح �س�ؤال القدرات احلزبية املتعلقة بتدبري الرت�شيحات .كما عاينوا حاالت �أخرى عجزت خاللها
بع�ض الأحزاب على ا�ستكمال ت�شكيل اللوائح يف اجلماعات اخلا�ضعة لنمط االقرتاع باالئحة.
ويف بع�ض اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع الفردي �سجل املالحظون واملالحظات ظاهرة تقدمي
الرت�شيحات الوحيدة ،يف عدد حمدود ولكنه دال ،من اجلماعات ،مما يطرح ت�سا�ؤالت تتعلق بحق
الناخب/الناخبة يف االختيار بني �أكرث من عر�ض للرت�شيح وعر�ض برناجمي ،كما قد تطرح �صعوبات
تنظيمية تتعلق ب�إعادة االقرتاع يف حالة عدم احل�صول على  20باملائة من الناخبني امل�سجلني.
من جهة �أخرى ف�إن مالحظات �أ�سا�سية ميكن ت�سجيلهما بخ�صو�ص عملية الرت�شيحات
الن�سائية وب�شكل خا�ص بالرت�شيحات بر�سم الدوائر الإ�ضافية .ذلك �أن ارتفاع ن�سبة الرت�شيحات
الن�سائية �إىل  %15.7مقابل %4.8خالل  2003ال ينبغي قراءته كمعطى كلي� ،إذ يرجع الف�ضل
 .48بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم).
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فيه �إىل �إر�ساء �آلية الدوائر الإ�ضافية .باملقابل ف�إنه يتعني الت�سا�ؤل �إىل �أي مدى مت ا�ستثمار هذه
الإمكانية للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء ،وكذا التعرف على معامل التوجهات الأ�سا�سية
املتعلقة بالرت�شيحات الن�سائية �سواء يف الدوائر العادية �أو الإ�ضافية.
ويف كل الأحوال ،ف�إن عر�ض الرت�شيحات الن�سائية ،يقل يف املجمل عن االلتزامات التي
حددتها الأحزاب ال�سيا�سية لنف�سها يف قوانينها الأ�سا�سية و�أنظمتها الداخلية فيما يتعلق بولوج
الن�ساء لالنتدابات االنتخابية ،والتي ترتاوح ،ح�سب الأحزاب ،بني  %10و.%30
كما ميكن ا�ستخال�ص �أن �صيغة املادة ( 3–204الفقرة  )3من مدونة االنتخابات والتي تن�ص
على عدم ت�أثري �شغور الرت�شيحات بر�سم الدائرة االنتخابية الإ�ضافية على الن�صاب القانوين �أو
مداوالت املجل�س اجلماعي ،و�إن كانت �آلية مرنة متكيفة مع واقع عدم قدرة �أي حزب �سيا�سي
على تغطية جميع املقاعد املخ�ص�صة بر�سم االنتخابات اجلماعية ،ف�إن هذه الآلية قد ال تعترب حمفزة
على تغطية الأحزاب ال�سيا�سية للمقاعد املخ�ص�صة بر�سم الدوائر الإ�ضافية ،وهو ما ح�صل فعال
يف بع�ض اجلماعات.
ويبقى من ال�رضوري تعميق الدرا�سة ،يف حاالت تتعلق برت�شيح رجال �ضمن اللوائح اخلا�صة
بالدوائر الإ�ضافية ،للتعرف على حدود الرتتيبات االتفاقية املتعلقة بتخ�صي�ص تر�شيحات والتفكري يف
�إدماج تدابري التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء يف منظومتنا القانونية لالنتخابات.

 .IIIمرحلة احلملة االنتخابية
 .1.3موقع املر�أة يف احلملة االنتخابية
�سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات على العموم ح�ضورا متو�سط القوة للن�ساء
املر�شحات خالل احلملة االنتخابية وذلك يف الف�ضاءات العمومية التي جتري احلملة فيها.49
وقد �أ�شارت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات �إىل وجود ارتباط �إيجابي بني ح�ضور
املر�أة يف العمل اجلمعوي املحلي وبني ح�ضورها خالل احلملة االنتخابية ،وكذا ارتفاع قابليتها

 .49بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم).
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لالنتخاب .50وت�صدق هذه املالحظة ب�شكل يكاد يكون متكافئا على اجلماعات احل�رضية
والقروية .51كما �أن عددا من الناخبني امل�ستجوبني �أ�شاروا �إىل �أهمية ا�ستثمار املر�أة املر�شحة يف
العمل اجلمعوي كعن�رص �أ�سا�سي يح�سن من م�ستوى فر�صها لالنتخاب.52
ميكن حتليل تقارير املالحظني واملالحظات ،من تقدمي عدد من اال�ستنتاجات.
فعلى م�ستوى متويل احلملة االنتخابية ،تنبغي الإ�شارة �إىل �أن جزءا من العوائق املرتتبة عن عدم
قدرة �أغلب الن�ساء املر�شحات على تخ�صي�ص موارد مالية كافية للحملة االنتخابية ،قد مت جتاوزها
عرب اللجوء املكثف �إىل تثمني ميزة القرب والقيام بات�صاالت مبا�رشة مبنازل الناخبات والناخبني
بتكلفة مالية حمدودة ن�سبيا .لكن بالرغم من �أن �سهولة ولوج الن�ساء �إىل املجال اخلا�ص يعترب ميزة
تناف�سية ميكن ا�ستثمارها يف احلملة االنتخابية ،ف�إن م�شكل متويل احلملة ،وامل�شاكل اللوجي�سيتكية
املتعلقة بالتنقل داخل دوائر �صعبة الت�ضاري�س �أو وا�سعة امل�ساحة �أو �ضعيفة التجهيز الطرقي ال
يزال قائما.
و�ضمن نف�س املنطق بدا �أن لبع�ض التدابري اللوجي�ستيكية والتنظيمية املتعلقة بتوزيع مواد
و�أدوات احلملة االنتخابية �أثرا حا�سما قابال للقيا�س على عيانية  Visibilitéالن�ساء على امل�ستوى
املحلي .فحيثما مت التمكن من �إي�صال �أدوات احلملة االنتخابية خا�صة ذات الدميومة املتو�سطة
(كالقم�صان ،القبعات والأقالم) �أو التي تربز �صورة الن�ساء املر�شحات يف الدوائر الإ�ضافية يف
و�ضعية مكافئة وم�ساوية للرت�شيحات العادية (من�شورات انتخابية معدة بهذه املوا�صفات) ،كلما
كان لذلك �أثر �إيجابي على بناء ال�صورة االنتخابية للن�ساء خا�صة يف اجلماعات القروية ،ولدى
الن�ساء اللواتي يوجدن يف بداية م�سارهن ال�سيا�سي ومر�شحات لأول مرة .والعك�س �أي�ضا �صحيح.
وات�ضح �أي�ضا من خالل عدد من تقارير مالحظة االنتخابات اجلماعية �أن عددا هاما من الن�ساء
املر�شحات بر�سم الدوائر الإ�ضافية ،اعتربوا �أن ت�سمية الإ�ضافية يف حد ذاتها ،غري م�ساعدة على بناء
�صورة انتخابية م�ستقلة للن�ساء باعتبار الدالالت التكميلية ،التابعة ،املتبقية التي قد تنتج عن تلقي
هذه الت�سمية لدى الناخب �أو الناخبة مما قد ي�ؤثر على �سلوكهم الت�صويتي ،ال�شيء الذي يتطلب
�إيجاد حلول له على م�ستوى مدونة االنتخابات ،يف حالة ال�سيناريو املتمثل يف بقاء هذه التقنية.
 .50تقرير املالحظة بجماعة احلمام – �إقليم خنيفرة.
 .51ا�ستجواب نوعي مع احد املر�شحات بحماعة موالي �إدري�س زرهون.
 .52ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
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بالرغم من �أهمية ال�سلوكات التي تعرب عن تدبري ت�ضامني للحملة االنتخابية بني الرجال
املر�شحني يف الدوائر العادية والن�ساء املر�شحات يف الدوائر الإ�ضافية ،وبالرغم من داللتها الثقافية
الإيجابية خا�صة يف العامل القروي( ،جماعات يف جهة �سو�س ما�سة درعة ،مثال) ف�إن ذلك ال
ينبغي �أن يخفي على املدى املتو�سط امل�شاكل البنيوية املتعلقة ببناء م�سار مهني �سيا�سي م�ستقل
 carrière politique autonomeللن�ساء ،مبا يف ذلك القدرة على متويل احلملة االنتخابية.
ب�صفة عامة� ،أظهر حتليل عدد من تقارير املالحظة �أن جمموعة من الن�ساء املر�شحات وجدت
�صعوبات تنظيمية اعرت�ضت حملتهن االنتخابية ،خا�صة على م�ستوى تعيني مدير للحملة
االنتخابية وان�شاء جلنة للدعم و�صياغة �إ�سرتاتيجية انتخابية وخمطط العمل اليومي للحملة،
و�إعداد املخططات التوا�صلية للحملة ،بالإ�ضافة �إىل �أن عددا من اال�ستجوابات النوعية مع الن�ساء
املر�شحات قد �أ�شارت �إىل حمدودية التغطية الإعالمية للرت�شيحات الن�سائية خا�صة يف اجلماعات
القروية �أو احل�رضية النائية عن املدن الكربى .53ويف حاالت �أخرى� 54أظهر حتليل اال�ستجوابات
النوعية التي قام بها املالحظون واملالحظات وجود حالة ميز يف نوعية مواد احلملة االنتخابية
املخ�ص�صة لالئحة الإ�ضافية (مل�صقات احلملة االنتخابية لالئحة الإ�ضافية مطبوعة بالأبي�ض
والأ�سود) يف حني طبعت مل�صقات الالئحة العادية بالألوان.55
يف حاالت حمدودة لكنها دالة� ،أ�شارت بع�ض تقارير املالحظني واملالحظات �إىل حاالت
ميز مركب عانت منها املر�شحات بر�سم الالئحة الإ�ضافية يف بع�ض اجلماعات املت�سمة بتنوعها
الدميغرايف واالجتماعي ،56حيث تعر�ضت بع�ض املر�شحات ال�ستعمال عبارات متييزية على
�أ�سا�س اجلن�س (ن�ساء) واللون 57ويف بع�ض احلاالت ،ارتبط ا�ستعمال العبارات التمييزية �ضد
الن�ساء ب�سياق عدم احرتام قواعد التناف�س االنتخابي من طرف بع�ض املر�شحني الرجال .58ويف
حاالت حمدودة �أخرى ،وبالنظر �إىل طبيعة البيئة االجتماعية والثقافية املحافظة� ،سجلت بع�ض
اال�ستجوابات النوعية مع الن�ساء املر�شحات ال�صعوبات التي �صادفنها يف �إجراء حملة انتخابية
على نف�س امل�ستوى من احل�ضور الرجايل.59
 .53ا�ستجواب نوعي مع �أحد املر�شحات بجماعة الري�ش.
 .54ا�ستجواب نوعي مع �أحد املر�شحات مبراك�ش.
 .55ا�ستجواب نوعي مع �أحد املر�شحات مبراك�ش.
 .56حالة جماعة �آ�سا مثال.
 .57ت�ستعمل يف هذا ال�صدد عبارات متييزية ك «احلراطني» مثال.
 .58تقرير املالحظة بجماعة عني تاوجطات.
 .59حتليل اال�ستجوابات النوعية بجماعة بن الطيب �إقليم الناظور.
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ويف بع�ض احلاالت� ،أ�شارت تقارير املالحظني �إىل �ضعف ح�ضور الن�ساء املر�شحات
كمتدخالت �أ�سا�سيات يف التجمعات االنتخابية �أو حتى كم�شاركات يف هذه التجمعات،60
�أو يف بع�ض احلاالت الأكرث ندرة غياب �صور الن�ساء املر�شحات بر�سم الدوائر الإ�ضافية من
املل�صقات االنتخابية لأحزابهم املر�شحات با�سمها.61

م�شاهدة عنف �أو تهديد اجتاه مر�شحة

ن�سبة الأمية

 .2.3ا�ستثمار الأماكن املخ�ص�صة ملل�صقات احلملة االنتخابية
تورد خمتلف تقارير املالحظني واملالحظات معاينة مفادها عدم اال�ستغالل التام لأماكن و�ضع
مل�صقات احلملة االنتخابية يف خمتلف اجلماعات امل�شمولة باملالحظة .62كما �سجلت تقارير عدد
من املالحظني واملالحظات جلوء املر�شحني وم�ساعديهم �إىل تعليق الإعالنات االنتخابية يف �أماكن
 .60ح�سب تقرير املالحظة بجماعة تزنيت ،ف�إن الن�سبة الإجمالية حل�ضور الن�ساء يف خمتلف التجمعات االنتخابية التي
نظمت ببلدية تزنيت مبنا�سبة احلملة االنتخابية ال تتجاوز .%10
 .61انظر تقرير املالحظة بجماعة كلميم.
  .62على �سبيل املثال :بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم) – جماعة
موالي �إدري�س زرهون.
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غري خم�ص�صة لها ،63وهو ما يعترب خمالفة انتخابية تقع حتت طائلة املادة  78من مدونة االنتخابات.
وميكن تقدمي تف�سريين على الأقل لتحديد ولو جزئي لأ�سباب القيام بتعليق �إعالنات انتخابية
خارج الأماكن املخ�ص�صة لها ،يتعلق الأول باملعرفة املحدودة لعدد من املر�شحني وم�ساعديهم
مبقت�ضيات مدونة االنتخابات� ،أما الثاين ،فيتمثل يف خماطرة بع�ض املر�شحني وم�ساعديهم بتعليق
الإعالنات االنتخابية يف غري الأماكن املخ�ص�صة لها ،بحثا عن وقع توا�صلي وب�رصي �إ�ضايف
وم�ؤثر .وهو ما قد يف�رس ما �أ�شارت �إليه تقارير بع�ض املالحظني واملالحظات من تردد قوي
لعمليات الإل�صاق الع�شوائي للإعالنات الإ�شهارية بـ «مداخل املدا�رش والدكاكني وعلى �أبواب
املنازل» .64من جهة �أخرى �سجلت التقارير عملية الإلقاء الع�شوائي لأوراق الدعاية االنتخابية
يف الأيام الأخرية من احلملة االنتخابية 65والتي يكون ق�صدها يف غالب الأحيان ،التخل�ص من
ح�صة �أوراق الدعاية الواجب توزيعها مقابل �أجر من طرف م�ساعدي احلملة االنتخابية.

� .3.3أهم �أمناط العنف املتعلقة باحلملة االنتخابية
يظهر حتليل تقارير املالحظني واملالحظات �أن احلملة االنتخابية يف اجلماعات اخلا�ضعة
للمالحظة قد مرت عموما يف �أجواء عادية .وبالتايل ف�إن حتليل �أمناط حاالت العنف املحدودة
التي مت ت�سجيلها خالل احلملة االنتخابية ،يكت�سي بالأ�سا�س طابعا نوعيا ،كما تتنوع حاالت
العنف امل�سجلة بني عنف مادي وعنف لفظي �أو رمزي.
�أ .مناذج حلاالت عنف مادي
تربز تقارير عدد من املالحظني ت�صاعد وثرية العنف (خا�صة با�ستعمال الأ�سلحة البي�ضاء) ،يف
الأيام الأخرية للحملة االنتخابية ،66وهو ما يتطلب اتخاذ تدابري �أمنية خا�صة يف هذه الظرفية.
ويف بع�ض احلاالت التي �سجل فيها ت�سخري بع�ض املر�شحني لع�صابات حاملة للأ�سلحة
البي�ضاء ،67مل يتمكن املت�رضرون من تقدمي �شكايات ب�سبب تخوفهم من انتقام الع�صابات املذكورة.
 .63انظر على �سبيل املثال ،تقرير املالحظة مبدينة مراك�ش.
 .64تقرير احلملة االنتخابية بجماعة املغا�صيني دائرة زرهون �إقليم مكنا�س.
 .65تقرير املالحظة بجماعة جرادة.
 .66تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س.
 .67تقرير املالحظة بجماعة عني تاوجطات
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ب .مناذج حلاالت عنف لفظي �أو رمزي
يف بع�ض احلاالت املحدودة ،لكنها دالة� ،سجلت تقارير املالحظني واملالحظات حاالت
للجوء �إىل ال�سب والقذف �أو �أ�شكال �أخرى من �أ�شكال العنف اللفظي والتوا�صلي بني املر�شحني.
ويظهر حتليل هذه التقارير تنوع الأ�ساليب امل�ستعملة بني ن�رش مواد دعائية للت�شهري بال�سرية
الذاتية للمر�شح� ،أو بح�صيلة تدبريه املحلي.68
ويندرج �ضمن نف�س الإطار رفع �شعارات تت�ضمن �شتما وقذفا يف حق مر�شحني �أثناء مرور
مواكب احلملة يف منطقة للمر�شح املناف�س.69
ويف بع�ض احلاالت التي �أوردتها تقارير املالحظة ،ي�صعب حتديد الطابع العمدي �أو غري
العمدي لبع�ض املمار�سات من قبيل �إ�صدار من�شورات و�إعالنات انتخابية ملر�شحني غري
م�سجلني 70مبا ي�شكل خمالفة للمادة  80من مدونة االنتخابات ،علما �أن تلك التقارير �أ�شارت �إىل
�سحب هذه املن�شورات ،بعد مالحظة ال�سكان لذلك.
ج.اختبار فر�ضية العالقة بني ن�سبة الأمية وبني تردد حاالت العنف املادي �أو الرمزي خالل
احلملة االنتخابية
يتعلق الأمر �إذن باختبار فر�ضية االرتباط بني م�ستوى الأمية لدى ال�ساكنة وبني بروز وتردد
بع�ض االختالالت التوا�صلية ،ك�أعمال العنف والت�شوي�ش �أو ا�ستعمال عبارات متييزية �ضد فئات
معينة ،املخلة مببد�أ املناف�سة املتكافئة خالل احلملة االنتخابية.
ويبدو �أن �أول خال�صة ميكن تقدميها بخ�صو�ص اختبار هذه الفر�ضية ،هي عدم وجود ارتباط
حتمي ومبا�رش بني م�ستوى الأمية وبني مدى تردد هذا النمط من املخالفات االنتخابية.

 .68تقرير املالحظة بجماعة عني تاوجطات (بتاريخ  9يونيو .)2009
 .69تقرير احلملة االنتخابية بجماعة �سيدي املخفي.
 .70تقرير املالحظة باجلماعةا حل�رضية لوجدة.
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ا�ستعمال �شعارات ذات طابع عن�رصي

ن�سبة الأمية

ويف �أغلب احلاالت ،تظهر مقارنة نتائج التحليل الإح�صائي ،بتقارير املالحظني واملالحظات
�أن وجود هذا النمط من املخالفات االنتخابية يرتبط ب�سياقات حملية للحملة االنتخابية ،تتميز �إما
باحتداد رهانات التناف�س االنتخابي� ،أو تزامن احلملة االنتخابية مع توترات اجتماعية متعلقة
بالولوج �أو تقا�سم بع�ض املوارد اجلماعية (�أرا�ضي اجلموع مثال) �أو مب�سار هيكلة بع�ض الأن�شطة
املهنية املزاولة على امل�ستوى املحلي (التجارة ،النقل) ومبدى قدرة امل�سريين املحليني للوالية
ال�سابقة �أو املقبلة على تدبريها.
وهكذا ،ف�إن نف�س ال�سياق الذي مت تقدميه بخ�صو�ص تواتر مالحظة اللجوء ال�ستعمال الهبات
العينية �أو النقدية �أو ا�ستعمال املمتلكات العمومية خالل احلملة االنتخابية بجماعة فكيك ،ينطبق
على تف�سري التواتر املالحظ لأعمال العنف �أو الت�شوي�ش� .أو تواتر �سلطات ذات طابع متييزي،
ففي حالة فكيك متيز ال�سياق االنتخابي مبتغريين �أ�سا�سيني� ،سياق احتداد املناف�سة االنتخابية بني
مر�شحني لديهم قاعدة انتخابية مرتكزة جماليا .بالإ�ضافة �إىل �سياق نزاع ال�سكان حول �أرا�ضي
اجلموع وهو نزاع اخترب �إىل حد كبري قدرة النخب املحلية على الو�ساطة ،وقدرة الإدارة املحلية
على تدبري هذا النزاع االجتماعي.
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يف حني �أن ال�سياق االنتخابي اخلا�ص مبدينة العيون ،والذي يف�رس تواتر بع�ض �أعمال العنف
والت�شوي�ش ال�صادرة عن الناخبني ،تنبغي قراءته كمح�صلة ل�سياق ما قبل احلملة االنتخابية ،وب�شكل
خا�ص م�سار �إعادة الهيكلة العمرانية ،والذي و�إن مكن عددا من الناخبني من الولوج اىل حقهم
يف ال�سكن ،فقد فوت على بع�ضهم بفعل تغيري مكان الإقامة والآجال ،فر�صة الت�سجيل يف اللوائح
االنتخابية ،ومن ثم فر�صة ممار�سة حقوقهم ال�سيا�سية املتمثلة يف الرت�شيح واالقرتاع .كما ينبغي
يف هذا ال�صدد ا�ستح�ضار ظاهرة اال�ستقطاب القبلي ،الع�شائري والعائلي احلادة �أحيانا يف بع�ض
عرو�ض الرت�شيحات (بالن�سبة لبع�ض اللوائح) .عالوة على التناف�س احلاد بني مر�شحني مدافعني
 defendersقاموا بالت�سيري خالل والية  2009-2003ومر�شحني مناف�سني جدد .challengers
و�ضمن نف�س املنطق ،ف�إن ال�سياق االنتخابي اخلا�ص ب�إنزكان ات�سم بالدور الهام واحلا�سم
الذي يلعبه ممثلو املهن املنظمة واملزاولة حمليا (التجار ال�صغار واملتو�سطني ،مهنيي النقل) يف حتديد
نتيجة الت�صويت.
وباملقابل ،ف�إن االرتباط ظاهر بني بع�ض مظاهر العجز يف جمال احلكامة املحلية ،وبني تواتر اللجوء
�إىل �سلوكات عنيفة �أو متييزية خالل احلملة االنتخابية (كما هو احلال بالن�سبة جلماعة عني تاوجطات).
وهكذا يظهر حتليل الر�سوم البيانية �أعاله �أن نف�س �شبكة ال�سببيات التي تف�رس تواتر ظواهر
توزيع الهبات العينية والنقدية وا�ستعمال املمتلكات العمومية ،هي التي تف�رس تواتر ال�سلوكات
العنيفة �أو التمييزية خا�صة تلك ال�صادرة عن الناخبني واملر�شحني �أو ممثليهم .ومن ثم ف�إن الدر�س
امل�ستفاد من حتليل الر�سوم البيانية املتقاطعة واملتعددة املتغريات ،يتمثل يف احلذر من �أي ربط
ميكانيكي ،مب�سط ومبا�رش بني م�ستويات الت�شغيل �أو م�ستوى الأمية وبني تواتر هذه الأمناط من
املخالفات االنتخابية.
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�أعمال عنف �أو ت�شوي�ش �صادرة عن بع�ض الناخبني والناخبات

ن�سبة الأمية

 .4.3تنظيم امل�سريات خالل احلملة االنتخابية
�سجلت عدد من تقارير املالحظني وواملالحظات �أن بع�ض حاالت التوتر التي �سجلت بني
فرق م�ساندة احلملة االنتخابية �أو بني اجلمهور ،ترجع يف �أغلبها �إىل االحتكاك بني م�سريات خمتلف
املر�شحني� ،71أو التقائهم يف الأحياء التي يتم فيها االت�صال املبا�رش مبنازل الناخبني والناخبات،72
وب�صفة خا�صة يف الأحياء التي تعرف كثافة �سكانية كبرية باجلماعات احل�رضية .73كما �سجلت
بع�ض تقارير املالحظة حاالت لت�سبب م�ساعدي احلملة االنتخابية للمر�شحني املتناف�سني يف هذه
االحتكاكات.74
 .71تقرير املالحظة باجلماعة احل�رضية لطان طان.
 .72بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم) ،وتقرير املالحظة بجماعة عني
تاوجطات.
 .73تقرير املالحظة مبدينة �إفران يوم  10يونيو .2009
 .74انظر على �سبيل املثال ،تقرير املالحظة بجماعة �إنزكان.
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 .5.3ا�ستعمال بع�ض الأ�شكال التوا�صلية اجلديدة خالل احلملة االنتخابية
�سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات تراجعا متزايدا للأثر التوا�صلي للتجمعات
واملهرجانات االنتخابية وارتباط احل�ضور املتزايد فيها بنوعية التن�شيط الفني والثقايف املربمج �أثناءها.75
باملقابل� ،سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات �أي�ضا 76ا�ستعماال متزايدا من قبل
املر�شحني واملر�شحات لتقنية الر�سائل الن�صية الق�صرية املوجهة للناخبني والناخبات .وي�صدق
ذلك على اجلماعات احل�رضية والقروية على حد �سواء.77
�إىل جانب هذه الو�سيلة مكنت اال�ستجوابات النوعية من ت�أكيد اجتاه اال�سرتاتيجيات التوا�صلية
للأحزاب ال�سيا�سية خالل احلملة االنتخابية �إىل ا�ستمرار االعتماد على حوامل حديثة كالأقرا�ص
املدجمة مبختلف اللغات املتداولة (الدارجة املغربية ،الأمازيغية) خالل حملتها النتخابية و�إىل
ا�ستعمال مواقع الإنرتنيت و facebookاخلا�صة بالأحزاب واملر�شحني للتوا�صل خالل احلملة
االنتخابية .78كما �أ�شار عدد من امل�س�ؤولني احلزبيني �إىل اعتمادهم املتزايد على خدمات
الوكاالت املخت�صة يف التوا�صل .79و�أ�شارت تقارير املالحظني واملالحظات �أي�ضا �إىل الن�شاط
املتزايد لل�صحافة اجلهوية والإلكرتونية منها ب�شكل خا�ص يف مواكبة احلملة االنتخابية ،خا�صة
يف املدن الكربى اخلا�ضعة لنظام املقاطعات.80

 .6.3ا�ستعمال رموز اململكة يف بع�ض املواد التوا�صلية للحملة االنتخابية
�سجلت تقارير املالحظني واملالحظات ،حاالت حمدودة لكنها دالة ال�ستعمال رموز اململكة،
يف بع�ض املواد التوا�صلية للحملة االنتخابية (مثال� :صورة جاللة امللك يف كتاب للحملة
االنتخابية من ن�رش �أحد املر�شحني) .81كما �أ�شارت بع�ض تقارير املالحظة �إىل جلوء م�ساعدي
احلملة االنتخابية لبع�ض املر�شحني �إىل ترديد بع�ض ال�شعارات ذات املرجعية الدينية خالل احلملة
االنتخابية 82وقد �سجلت مثل هذه احلاالت ب�شكل متواتر.
 .75على �سبيل املثال ف�إن جتمعا انتخابيا ن�شطته �إحدى الفنانات املحليات ال�شهريات عرف ح�ضورا فاق  11مرة ن�سبة
ح�ضور جتمع خطابي �أطره �أحد القياديني احلزبيني ،انظر تقرير املالحظة ببلدية بيوكرى.
 .76بلدية كلميم – جماعة �أ�رسير – �إفران الأطل�س ال�صغري – تغجيجت (�إقليم كلميم).
 .77تقرير املالحظة بجماعة خمي�س �آيت عمرية ب�إقليم ا�شتوكة �آيت باها.
 .78تقرير املالحظة بجماعة �أكادير وبجماعة الري�ش على �سبيل املثال.
 .79ا�ستجواب نوعي مت �إجرا�ؤه مع �أحد امل�س�ؤولني احلزبيني مبدينة مكنا�س.
� .80أ�شار تقارير املالحظني واملالحظات مبدينة مراك�ش ب�شكل خا�ص �إىل موقعني �إلكرتونيني :

www.almarrakchia.net et www.fadaat.org.ma
 .81تقرير تركيبي لعملية املالحظة ب�إقليم كلميم من � 9إىل  13يونيو .2009

 .82تقرير املالحظة بكل من احلاجب –را�س �إيجريي– مت�شا�شاط –تاوجطات وكذا تقرير املالحظة مبراك�ش.
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 .7.3ا�ستخدام القا�رصين يف امل�ساعدة على احلملة االنتخابية
�سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات ،83تواجد قا�رصين داخل مواكب احلملة
االنتخابية ،ويف �أو�ضاع غري حمددة (مرافقني ،م�ساعدين ،متطوعني ،م�أجورين) ويف بع�ض
احلاالت ب�صفة م�ستدمية خالل احلملة االنتخابية .84و�سجلت �أي�ضا تقارير املالحظني واملالحظات
حاالت ال�ستخدام قا�رصين كم�ساعدين يف احلملة االنتخابية مقابل بع�ض الأدوات التوا�صلية
للحملة االنتخابية (قبعات ،قم�صان) �أو حلويات� 85أو «�أجر يومي» يبلغ مائة درهم.86
كما �سجلت تقارير �أخرى للمالحظني واملالحظات وجود حاالت �أكرث خطورة ال�ستخدام
الأطفال خالل احلملة االنتخابية ،كا�ستخدام الأطفال املعاقني �أو توزيع امل�رشوبات الكحولية على
الأطفال القائمني بامل�ساعدة خالل احلملة االنتخابية (خا�صة الفئة العمرية بني  12و�18سنة)،87
�أو �شحن الأطفال يف و�سائل نقل غري م�ؤمنة (�شاحنات مثال).88
وعالوة على الإ�شكاالت التي يطرحها حتديد الو�ضع القانوين له�ؤالء القا�رصين داخل مواكب
احلملة االنتخابية ،وكذا املخاطر التي قد يتعر�ضون لها مبنا�سبة م�شاركتهم يف هذه املواكب ،ف�إن
ذلك ي�شكل �إحدى «اجلوانب الرمادية» من االقت�صاد االنتخابي التي تتطلب التفكري يف تنظيمها.

 .8.3توزيع الهدايا والتربعات النقدية والعينية على الناخبني من �أجل الت�أثري على الت�صويت
�سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات جلوء عدد من املر�شحني �إىل توزيع هدايا �أو
تربعات نقدية �أو عينية �أو الوعد بها ق�صد الت�أثري على ت�صويت الناخبني والناخبات .89وتتيح
القراءة الرتكيبية لتقارير املالحظني واملالحظات تقدمي عدد من اال�ستنتاجات املتعلقة باخل�صائ�ص
ال�سو�سيولوجية والقانونية والأثر االنتخابي لهذه املخالفة التي تقع حتت طائلة املادة  100من
مدونة االنتخابات:
 .83تقرير املالحظة بجماعة الوطية� ،إقليم طان طان خالل فرتة احلملة االنتخابية وكذا تقارير مالحظة احلملة االنتخابية
بكل من جماعات احلاجب– را�س �إيجريي – مت�شا�شاط – تاوجطات.
 .84انظر على �سبيل املثال تقرير املالحظة بجماعة بوكراع.
 .85تقرير املالحظة بجماعة �أوالد تامية.
 .86ح�سب تقرير املالحظة مبدينة مراك�ش.
 .87تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي� ،إقليم �إفران.
 .88تقرير املالحظة بجماعة خنيفرة مثال.
 .89تقرير املالحظة باجلماعة احل�رضية لطان طان.
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■ ال يبدو االنتماء احلزبي عامال حمددا للقيام �أو عدم القيام بهذه املخالفة ،حيث تربز
التقارير قيام عدد من املر�شحني� ،أيا كان انتما�ؤهم احلزبي ،بهذه املخالفة ،وهو ما يطرح
امل�س�ؤولية الأخالقية للأحزاب ال�سيا�سية بو�صفها حائزة على حقوق و�صاحبة التزامات
من منظور املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان ،يف �ضبط وتتبع هيئتها املر�شحة .عرب
و�سائل بيداغوجية وت�أديبية مالئمة.
■ �أن اغلب حاالت توزيع الهدايا والهبات النقدية والعينية متت �أ�سا�سا عرب و�سطاء انتخابيني
ذوي مهن متكن من بناء ر�أ�س مال اجتماعي وت�سهل التوا�صل مع ال�سكان (جتار �صغار ،وكالء
عقاريون ،حالقون ،متعهدي احلفالت ،عامالت اجلن�س ،90القطاع غري املهيكل ،)91وهو ما
يطرح �إ�شكاليتي حتديد الو�ضع القانوين مل�ساعدي احلملة االنتخابية وتنظيم االقت�صاد االنتخابي.
فقد �سجلت تقارير املالحظني واملالحظات يف عدد من احلاالت� ،صعوبة التمييز بني
الت�شغيل املو�سمي مل�ساعدي احلملة االنتخابية والذي ميكن تربيره �ضمن م�صاريف احلملة
االنتخابية 92وبني حاالت اعتبار هذا الت�شغيل مبثابة توزيع «مقنع» للهبات النقدية بغر�ض التاثري
على الت�صويت 93والذي يقع حتت طائلة املادة  100من مدونة االنتخابات .و�إذا كان من املمكن
اعتبار مثل هذه احلاالت واقعة �ضمن منطقة رمادية� ،أو على حدود ال�رشعية القانونية ،ف�إن �إحدى
املعايري املمكن ا�ستعمالها للتمييز بني املق�صدين امل�شار �إليهما يتمثل يف عدد امل�ساعدين امل�شغلني،
وهل يتالءم فعال مع حجم الدائرة التي يتعني تغطيتها �أم يتجاوزه .غري �أن الأمر ال يتعلق هنا �إال
مبعيار ينتمي �أكرث �إىل جمال ال�سو�سيولوجيا االنتخابية وال ميكن اعتماده كمعيار للتكييف القانوين.
وهنا تربز �أهمية تنظيم و�ضبط االقت�صاد االنتخابي واملهن والوظائف االنتخابية.
يجد عدد من املالحظني واملالحظات �صعوبات كثرية يف حتديد اخل�صائ�ص ال�سو�سيو
دميوغرافية واالقت�صادية للفئات الأكرث تلقيا للهدايا والهبات العينية والنقدية .من املمكن تف�سري
ذلك ب�صعوبة معاينة مبا�رشة لهذه املخالفة االنتخابية� ،سيما �إذا جرت عرب و�سطاء انتخابيني،
 .90تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س وكذا تقرير املالحظة بجماعة بوعرفة.
 .91تقرير املالحظة باجلماعة احل�رضية لوجدة.
.92ح�سب تقرير املالحظة بجماعة تزنيت ف�إن الأجر اليومي مل�ساعدي احلملة االنتخابية يرتاوح بني  80إلى  200درهم.
 .93تقرير املالحظة باحلاجب –را�س �إيجريي -مت�شا�شاط -تاوجطات.
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لكن تف�سريا �آخر قد يكون �أكرث داللة ،يتمثل يف احتمال تعر�ض �أغلب الفئات االجتماعية
(با�ستثناء الفئات ذات امل�ستوى التعليمي املرتفع �أو ذات دخل مرتفع) بدرجات متفاوت ملخاطر
تلقي الهدايا والهبات للتاثري على الت�صويت .وهو ما يطرح �أي�ضا م�س�ؤولية الهي�أة الناخبة بنف�س
امل�ستوى القيمي الذي تطرح فيه م�س�ؤولية املر�شحني.
ويف هذا الإطار تربز تقارير عدد من املالحظني واملالحظات �أن توزيع الهبات النقدية
والعينية ،يتم بكثافة يف الأحياء احل�رضية ذات ال�ساكنة حمدودة الدخل �أو الفقرية واملعروفة
بكثافتها ال�سكانية ،94وهو ما يخلق حالة يتداخل فيها تواط ؤ� الكتلة الناخبة و�صعوبة تدخل
95
ال�سلطات العمومية ،و�صعوبة �إثبات الوقائع خ�صو�صا عندما توظف اللآليات الثقافية ملحلية
(ملفهوم العهد �أو الق�سم).
باملقابل ف�إن بع�ض احلاالت اخلا�صة املتعلقة بتوزيع الهبات العينية ت�ستلزم انتباها خا�صا بالنظر
لأبعادها البيداغوجية وت�أثريها القوي على العملية التعليمية� .إذ �أوردت تقارير بع�ض املالحظني
واملالحظات حالة دالة ال�ستغالل بع�ض املر�شحني وم�ساعديهم �سياق امتحانات الباكالوريا
وبداية االمتحانات اجلامعية ق�صد توزيع هبات عينية على التالميذ والطلبة تتمثل يف بطاقات
الهاتف النقال امل�ستعملة لالت�صال الهاتفي بهدف الغ�ش يف االمتحانات.96
وتبقى �إحدى احلاالت الأكرث ترددا يف تقارير املالحظني واملالحظات ،تلك املتمثلة يف توزيع
الهبات العينية والنقدية على املدعوين واملدعوات الحتفاالت �أو منا�سبات عائلية واجتماعية
(ت�أبني ،عر�س ،عقيقة ،ختان� )...أو م�آدب جماعية .97علما �أن عددا من تقارير املالحظني
واملالحظات �أثبتت الرتاجع الن�سبي لهذه املمار�سة مقارنة با�ستحقاقات انتخابية �سابقة.98

 .94مثال �أحياء املدينة القدمية مبكنا�س ،تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س.
 .95تقرير املالحظة النوعية بجماعة زرهون.
 .96تقرير املالحظة بجماعة �آ�سا.
 .97حالة الطق�س امل�سمى ترزيفت (تقرير املالحظة بجماعة �آ�سا).
 .98تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي� ،إقليم �إفران.
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من ال�رضوري بهذا ال�صدد ا�ستح�ضار املعطى املتمثل يف �أن توزيع وجبات خالل جتمع
انتخابي ال ميكن اعتباره داخال يف باب توزيع الهبات العينية �إال �إذا مت الربط ب�شكل مبا�رش بني
الإطعام وبني ر�سالة توا�صلية وا�ضحة تدعو �إىل الت�صويت لفائدة مر�شح �أو مر�شحة �أو االمتناع
عنه كمقابل للوجبة التي مت تلقيها من طرف الناخب وكذا التمكن من �إثبات ذلك يف نهاية
املطاف .99كما يتعني ا�ستح�ضار �أن هذه املنا�سبات االجتماعية ال تدخل يف �إطار االجتماعات
العمومية ،وال التجمعات العمومية االنتخابية ،وينطبق عليها من باب القيا�س حالة اخلروج �إىل
ال�شوارع العمومية طبقا للعوائد املحلية( 100التي ال حتتاج �إىل ت�رصيح �سابق) امل�شار �إليها يف
الف�صل  11من الظهري ال�رشيف رقم  1.58.377ال�صادر يف  15نونرب  1958ب�ش�أن التجمعات
العمومية كما وقع تغيريه وتتميمه بالقانون  76.00ال�صادر يف  23يوليوز  .2002وعليه ف�إن
مداخل �أخرى يتعني اعتمادها خا�صة على م�ستوى تنظيم االقت�صاد االنتخابي –عو�ض احلد من
تنظيم املنا�سبات االجتماعية والعائلية �أثناء احلمالت االنتخابية– لتقدمي حلول من �ش�أنها احلد من
توزيع الهبات النقدية والعينية للت�أثري على الناخبات والناخبني والذي يكت�سي من هذا املنظور
عائقا يحول دون ممار�سة حرة واختيارية للحقوق ال�سيا�سية االنتخابية.
ويو�ضح اجلدول الرتكيبي التايل� ،أهم حاالت االدعاء بتوزيع الهبات العينية والنقدية ،مع
مالحظات ب�ش�أنها م�ستنتجة من حتليل تقارير املالحظة النوعية .

 .99ح�سب قرار الغرفة الإدارية باملجل�س الأعلى رقم  1276بتاريخ  ،1997-09-24ف�إن واقعة �إر�شاء الناخبني يف املادة
االنتخابية يجب �أن تكون حمددة ومت�ضمنة للناخبني الذين الذين وقع الت�أثري على �إرادتهم ثم يتعني تبيني مدى ت�أثري
الواقعة املذكورة بعد ثبوتها على نتيجة االقرتاع ككل.
 .100من العوائد املحلية التي �أ�شارت �إليها تقارير املالحظة والتي تزامن عقدها مع احلملة االنتخابية وا�ستثمرها املر�شحون
�أن�شطة عملية اجلز اجلماعي ل�صوف الأغنام بجماعة تام�شا�شاط.

57

58

مالحظة االنتخابات اجلماعية ل�سنة 2009

 200-100درهم

خ�ص�ص هذا املبلغ ل�رشاء بطاقات الناخب من
طرف احد املر�شحني ،ق�صد �إتالفها وحرمان
املر�شح املناف�س من قاعدة انتخابية.

مكنا�س

105

ح�ص�ص من القمح وال�شعري

�أ�شار تقرير املالحظة �إىل �أن توزيع هذه الهبة
العينية جاء يف �سياق تزامن احلملة االنتخابية
مع مو�سم احل�صاد باجلماعة ،ومت تقدمي هذه
الهبة على �أ�سا�س �أنها «ع�شور» زكاة القمح.

106

الإغراء بالرت�سيم �أو التهديد
بالطرد من طرف امل�شغلني يف
ال�ضيعات الفالحية �إزاء العمال
الفالحيني
وثيقة �إ�شهاد با�ستفادة �أحد الدواوير
من ن�سبة  %30من املوارد املائية
لأحد الينابيع
وعد بنقل �أرا�ضي جموع �إىل متثل هذه احلالة �إحدى النماذج الدالة على
الربط بني العجز عن الولوج �إىل امللكية
امللكية اخلا�صة
الفردية لبع�ض املوارد (بالن�سبة لبع�ض الفئات
غري امل�ستفيدة من نظام �أرا�ضي اجلموع) وبني
املمار�سة احلرة حلق �سيا�سي (حرية الت�صويت).

ال�شويحية

�أوالد تامية

107

تركا نتو�شكا

108

ال�صويرة

متثل هذه احلالة �إحدى النماذج الدالة على
الربط بني الولوج للحقوق االجتماعية (عالقة
�شغل نظامية) وبني املمار�سة احلرة حلق �سيا�سي
(حرية الت�صويت).
متثل هذه احلالة �إحدى النماذج الدالة على
الربط بني الولوج للموارد الأ�سا�سية (املاء) وبني
املمار�سة احلرة حلق �سيا�سي (حرية الت�صويت).

 .105تقرير املالحظة بجماعة ا�شويحية� ،إقليم بركان.
 .106تقرير املالحظة بجماعة �أوالد تامية.
 .107تقرير املالحظة بجماعة تاركا نتو�شكا (يتعلق الأمر بالنبع املائي امل�سمى تو�شفا�ض).
 .108تقرير املالحظة بجماعة ال�صويرة.
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حماولة الت�أثري على الناخب  /الناخبة �أو ال�ضغط عليه

البطالة

الن�شاط املهني

ومن �أجل اختبار فر�ضية العالقة التنا�سبية بني معدل الن�شاط املهني يف اجلماعات اخلا�ضعة
للمالحظة ،وبني حاالت توزيع الهبات العينية والنقدية �أو ا�ستعمال املمتلكات واخلدمات
العمومية خالل احلملة االنتخابية فقد طلب من املالحظني واملالحظات جمع جمموعة من
املعلومات وخا�صة تلك املتعلقة بدرا�سة العالقة بني م�ستوى الدخل والن�شاط املهني من جهة
وبني قابلية الناخبني والناخبات للتعر�ض لأ�شكال الرتغيب بتوزيع هبات عينية �أو نقدية �أو وعد
مبهام للت�أثري على الت�صويت.
�أثبت التحليل الإح�صائي �أن هناك ارتباط قوي بني تردد هذه الأمناط من املخالفات
االنتخابية ،وبني �أوجه العجز املتعلقة بولوج ال�سكان �إىل حقوقهم االقت�صادية واالجتماعية
على امل�ستوى املحلي ،خا�صة بالن�سبة للمجاالت التي تعترب بحكم امليثاق اجلماعي والن�صو�ص
القانونية الأخرى من اخت�صا�صات جمال�س اجلماعات احل�رضية والقروية بو�صف هذه املجال�س
�صاحبة التزام من منظور املقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان .وهنا ف�إن اختالالت احلكامة
املحلية (مثال :اختالالت التعمري �أو االختالالت املتعلقة مبجال اجلبايات املحلية) ميكن �أن ي�شكل
�سببا بنيويا مف�رسا للرتدد القوي للمخالفات االنتخابية املتعلقة با�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية
�أو ا�ستعمال املمتلكات العمومية (حالة عني تاوجطات مثال).
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وهكذا ف�إن من �أهم اخلال�صات املرتتبة عن التحليل الإح�صائي ،متثلت يف عدم وجود ارتباط
 corrélationمبا�رش وحتمي بني معدل الن�شاط املهني وبني خمالفات احلملة االنتخابية املتمثلة يف
توزيع موارد نقدية �أو عينية للت�أثري على الت�صويت.
ويبدو �أن احتداد التناف�س االنتخابي ،يف بيئة اجتماعية و�سيا�سية حملية تتحدد فر�ص الفوز فيها
مبدى القدرة على ا�ستقطاب ممثلي املهن املنظمة (التجار ال�صغار واملتو�سطني مهنيي النقل) يف�رس
تواتر مثل هذه املخالفات يف جماعة ك�إنزكان مثال.

توزيع هبات عينة �أو نقدية

ا�ستعمال املمتلكات واخلدمات العمومية

البطالة

الن�شاط املهني

يف بع�ض احلاالت ،قد يحيل غياب تردد قوي لهذين النمطني من املخالفات االنتخابية،
�إىل الطابع اخلا�ص لبناء القاعدة االنتخابية يف بع�ض اجلماعات ،ففي املناطق اجلنوبية مثال
قد يتخذ منط توزيع الهبات النقدية والعينية �أ�شكاال �أخرى ،عرب توفري �شبكة الدعم اجلماعي
 communautaireحلاملي املطالب املتعلقة بالولوج �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية
(الت�شغيل ،اخلدمات االجتماعية الأخرى).
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لكن ال ينبغي ترتيب ا�ستنتاج مت�رسع بخ�صو�ص درجة �شفافية االقت�صاد االنتخابي عن جمرد
قراءة كمية للرتددات ال�ضعيفة حلاالت توزيع الهبات العينية والنقدية �أو ا�ستعمال املمتلكات
العمومية .ذلك �أن عددا من عنا�رص القراءة ميكن �أن تدفع باجتاه ا�ستنتاج �أكرث ن�سبية.
فمن جهة ،ت�ؤكد هذه الرتددات ال�ضعيفة ،االجتاه الذي �أ�شارت �إليه عدد من تقارير املالحظة
منذ �سنة  2007بخ�صو�ص «الهجرة» املتزايدة للمخالفات االنتخابية �إىل فرتة ما قبل احلملة
�أخذا بعني االعتبار معطيني قانونيني ،ال ميكنان من تكييف مثل هذه الأفعال بو�صفهما خمالفات
انتخابية تقع حتت طائلة املقت�ضيات اخلا�صة مبدونة االنتخابات .يتمثل املعطى الأول يف عدم توفر
القائم باملخالفة على �صفة املر�شح ،ومن جهة ثانية عدم وقوع هذه الأفعال خالل فرتة احلملة
االنتخابية �أو يوم االقرتاع.
ومن جهة ثانية ،ت�ؤكد هذه الرتددات ال�ضعيفة �أي�ضا على �أهمية «املناطق الرمادية وال�سوداء» يف
جمال االقت�صاد االنتخابي .تتمثل �إحدى املجاالت الرمادية يف االقت�صاد االنتخابي يف عدم تنظيم
وتقنني اللجوء �إىل اخلدمات امل�ؤدى عنها مل�ساعدي احلملة االنتخابية –والتي تعترب امل�صاريف
املتعلقة بها م�صاريف قانونية– وبني خماطر اللجوء �إىل التوزيع غري املبا�رش للهبات العينية والنقدية
للت�أثري على الت�صويت ،عرب اال�ستخدام الزائد عن احلاجة مل�ساعدي احلملة االنتخابية ،وعدم
م�سك ال�سجالت املحا�سبية اخلا�صة بتعوي�ضاتهم و�أجورهم� ،أو عدم ا�ستخدامهم بناء على ورقة
مهام ( )de mission ficheوا�ضحة.
كما �أنه من املمكن �إعطاء مثال لإحدى «املجاالت ال�سوداء» من االقت�صاد االنتخابي ،ذلك
�أنه بقدر ما يعترب اللجوء املتزايد للناخبني �إىل �صياغة مطالبهم االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل
جماعي (مثال :حفر �أو جتهيز بئر ،توفري �سيارة �إ�سعاف ،ت�شغيل جزء من ال�شباب العاطل
باحلي )...ومقاي�ضة دعمهم للمر�شح بتحقيقها ،و�إن كان يحمل بوادر �إر�ساء عالقة ما قبل
متثيلية  pré-représentativeعلى امل�ستوى املحلي وهو ما يعترب تطورا �إيجابيا على امل�ستوى
اال�سرتاتيجي ،ميكن �أن يدفع �إىل حتول غري �إيجابي يف عمليات االقت�صاد االنتخابي ،عرب اللجوء
املتزايد �إىل الو�سطاء االنتخابيني ،لتوزيع هبات عينية �أو نقدية �أو وعد بوظائف ب�شكل جماعي
وممنهج على فئات ب�أكملها من الناخبني والناخبات ،علما �أن هذا النمط من املخالفات االنتخابية
ي�صعب الوقوف عليه ومن ثم ترتيب اجلزاءات القانونية عليه.
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باملقابل ،ف�إن متكن جزء مهم من الناخبني والناخبات من جتميع  agrégationمطالبهم املرتبطة
بالولوج �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية ب�شكل منظم ،عرب و�سطاء اجتماعيني معتمدين
(ولو كانوا ناجتني عن ديناميكية احتجاجية) قابلني للتحول �إىل ممثلني منتخبني حمليني ،كما هو
احلال بالن�سبة ل�سيدي �إفني ،من �ش�أنه �أن يخلق بيئة مالئمة لتقلي�ص جلوء املر�شحني املتناف�سني �إىل
املخالفات االنتخابية املرتكزة على ا�ستعمال الهبات العينية �أو النقدية.

 .9.3الدعوة لعدم امل�شاركة يف االنتخابات
�سجلت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات ،متكن الفاعلني ال�سيا�سيني واجلمعويني �إىل
الدعوة لعدم امل�شاركة يف االنتخابات عرب االت�صال املبا�رش بال�سكان بكل حرية ،ومل ت�سجل تلك
التقارير حاالت لتدخل ال�سلطات العمومية ملنعهم من ذلك .109علما �أن متكن الداعني ب�شكل
�سلمي �إىل مقاطعة االنتخابات يعترب عن�رصا �أ�سا�سيا يف تقييم حرية ونزاهة االنتخابات.
باملقابل� ،سجلت حاالت لتدخل القوة العمومية ،كلما جل�أت املجموعات الداعية لعدم
امل�شاركة يف االنتخابات �إىل تنظيم وقفات �أو م�سريات مبوازاة مع �أن�شطة احلملة االنتخابية.110

 .10.3املخالفات املندرجة يف حكم املادة  90من مدونة االنتخابات
�سجلت بع�ض تقارير املالحظني واملالحظات ،حاالت حمدودة لكن دالة ،ال�ستعمال �أدوات
توا�صلية للحملة االنتخابية تكت�سي طابعا تدلي�سيا باملعنى الذي تن�ص عليه املادة  90من مدونة
االنتخابات ،حيث عرث املالحظون على م�ساعدين للحملة االنتخابية يقومون بتوزيع من�شور
حلزب معني ،يحمل يف �أ�سفله الدعوة �إىل الت�صويت على رمز حزب �آخر مناف�س.111

 .109تقرير املالحظة بجماعة �آ�سا.
 .110تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س ليوم  11يونيو .2009
 .111تقرير املالحظة بجماعة تافنكولت.
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 .IVيوم االقرتاع
 .1.4املالحظات املتعلقة بت�شكيل �أع�ضاء مكتب الت�صويت
يتيح حتليل تقارير املالحظني واملالحظات ا�ستنتاج معطى يتمثل يف �أن ت�شكيلة �أغلب مكاتب
الت�صويت قد راعت �إمكانية ت�أثر بع�ض املوظفني اجلماعيني بال�سلطة املعنوية ملر�شح �أو مر�شحة
�سبق لهما �أن زاوال انتدابا جماعيا تنفيذيا خالل الوالية اجلماعية املنق�ضية .غري �أن ن�رش بع�ض
�أع�ضاء مكاتب الت�صويت يف مكاتب بعيدة عن مكان ت�صويتهم ،قد �أدى يف بع�ض احلاالت �إىل
عدم متكنهم من ممار�سة حقهم يف الت�صويت.112

 .2.4القدرات القانونية والتدبريية لأع�ضاء مكتب الت�صويت
�أ�شارت تقارير عدد من املالحظني واملالحظات �إىل حمدودية القدرات التدبريية والقانونية
لأع�ضاء مكتب الت�صويت يف عدد من احلاالت ،وذلك بالرغم من الدورات التكوينية التي
خ�ضعوا لها ،وعلى �سبيل املثال ف�إن مكتبا� 113أغلق يف الوقت القانوين ،وي�ضم  110ناخبا وناخبة
ا�ستغرق � 4ساعات و 20دقيقة للفرز و�إح�صاء الأ�صوات ويف مثال �آخر ف�إن جمموع الأوراق
املتنازع عليها يف جماعة قروية حمدودة ال�ساكنة بلغ  716ورقة ،رغم �أن تقارير املالحظني
واملالحظات �أكدت مرور عملية االقرتاع يف ظروف عادية و�سليمة ،وهو ما يرجح فر�ضية
عدم متكن ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكتب الت�صويت من التكييف القانوين ال�سليم لهذه الأوراق.114
من ال�رضوري التذكري ب�أن عدد احلاالت التي �أ�شارت فيها التقارير �إىل هذا املعطى يعترب حمدودا،
كما �أن املعطيات املت�أتية من املالحظة جتعل من ال�صعب الربط بني حمدودية هذه القدرات ون�سبة
املنازعات االنتخابية املتعلقة بالطعون يف نتائج االقرتاع ،ما عدا يف بع�ض احلاالت (حالة جمل�س
مدينة مراك�ش على �سبيل املثال).
ويف بع�ض احلاالت املحدودة� ،سجل املالحظون واملالحظات ،وجود �أخطاء يف عملية
احت�ساب الأ�صوات ،115مما �أدى �إىل مراجعتها 116وترتب على ذلك ت�أخري ن�سبي يف عملية
�إعالن النتائج.
 .112تقرير تركيبي لعملية املالحظة ب�إقليم كلميم (من � 9إىل  13يونيو .)2009
 .113تقرير املالحظة بجماعة ال�شبيكة� ،إقليم طان طان.
 114تقرير املالحظة بجماعة احلمام – �إقليم خنيفرة.
 .115تقرير املالحظة بجماعة �آيت الرخا – �إقليم تزنيت.
 .116تقرير املالحظة بجماعة عني تاوجطات.
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ومن �ضمن احلاالت التي �أوردتها تقارير املالحظني واملالحظات بخ�صو�ص القدرات
التدبريية والقانونية لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكاتب الت�صويت تلك املتعلقة بال�صعوبات التي �صادفها
ه�ؤالء يف حتديد مفهوم الناخب �أو الناخبة الذي يعاين ح�سب الفقرة الأخرية من املادة  62من
مدونة االنتخابات من «�إعاقة ظاهرة متنعه من و�ضع عالمة ت�صويته على ورقة الت�صويت �أو �إدخال
ورقة الت�صويت يف �صندوق االقرتاع» 117وخا�صة م�شكل مدى انطباق هذا التعريف (تعريف
الإعاقة الظاهرة) على الناخبني والناخبات الذين يعانون من �إعاقات ذهنية .وكذا اختالفهم
يف حتديد مفهوم الدفرت العائلي الذي ي�سمح يف حالة عدم التوفر على بطاقة التعريف الوطنية
بالت�صويت ،وهل يحيل فقط على الدفرت العائلي للناخب (يف حالة توفره على دفرت عائلي خا�ص)
�أو على دفرت والده.118
ومن �ضمن احلاالت الدالة على حمدودية القدرات القانونية والتدبريية لبع�ض ر�ؤ�ساء و�أع�ضاء
مكتب الت�صويت عدم �إثبات �أ�سباب اعتبار الأوراق ملغاة �أو متنازع عليها �أو غري قانونية على
الورقة املعنية 119كما تقت�ضي املادة  64من مدونة االنتخابات .مما قد يعقد مهمة قا�ضي املادة
االنتخابية يف حالة طعن حمتمل يف قرار مكتب الت�صويت.
و�ضمن نف�س ال�سياق� ،أ�شارت بع�ض تقارير املالحظني واملالحظات �إىل حاالت حمدودة حلرمان
ناخبني م�سجلني من حقهم يف الت�صويت ب�سبب عدم التمكن من القراءة ال�سليمة للوائح االنتخابية.120

� .3.4أهم �أمناط املخالفات امل�سجلة مبكاتب الت�صويت ومبحيطها
مكن حتليل تقارير املالحظني واملالحظات من حتديد �أهم �أمناط املخالفات القانونية امل�سجلة
مبكاتب الت�صويت ومبحيطها .وميكن �أن ن�ستنتج من التحليل املذكور� ،أن ن�سبة من هذه
املخالفات ،مرتبطة يف جزء منها مبحدودية القدرات القانونية والتدبريية لر�ؤ�ساء و�أع�ضاء مكتب
الت�صويت ،كما قد ت�سمح درا�سة بع�ض هذه املخالفات �إىل افرتا�ض تواط�ؤ بني بع�ض ر�ؤ�ساء �أو
�أع�ضاء مكتب الت�صويت وبع�ض املر�شحني.
.117
.118
.119
.120

تقرير املالحظة يف جماعة �آ�سا.
تقرير املالحظة يف جماعة �آ�سا.
تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي� ،إقليم �إفران.
تقرير املالحظة حول �أحد مكاتب الت�صويت بجماعة ميدلت.
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باملقابل ،ف�إن �أهم �أ�سباب حدوث خمالفات مبحيط مكتب الت�صويت ،يعود يف جزء هام منه �إىل
�ضعف التغطية الأمنية ملحيط بع�ض املكاتب ،وي�صدق ذلك ب�شكل �أ�سا�سي على بع�ض املكاتب
النائية يف اجلماعات القروية و�إىل عدم انظباط بع�ض املر�شحني وم�ساعديهم.
وهكذا ف�إن �أهم �أمناط املخالفات التي مت ر�صدها داخل مكتب الت�صويت �أثناء االقرتاع ،متثلت
�أ�سا�سا يف عدم �إعالن الكاتب ب�صوت م�سموع ال�سم الناخب �أو الناخبة �أو رقمه الرتتيبي،121
يف خمالفة ملقت�ضيات املادة  62من مدونة االنتخابات ،وكذا دخول الناخبني يف حديث مع ممثلي
بع�ض املر�شحني خالفا ملقت�ضيات املادة  60من مدونة االنتخابات.
ومن املخالفات التي متت الإ�شارة �إليها �أي�ضا يف تقارير املالحظني واملالحظات ،ح�ضور
بع�ض الناخبني والناخبات �إىل مكتب الت�صويت وهو حاملني ب�شكل ظاهر للعيان ملل�صقات
احلملة االنتخابية ملر�شح �أو مر�شحة معينة مع الرمز املميز ،وهو ما ميكن تكييفه قانونا كمخالفة
ملقت�ضيات الفقرة الأوىل من املادة  77من مدونة االنتخابات.122
و�سجلت بع�ض تقارير املالحظني واملالحظات ،حالة وحيدة لوجود �أوراق ت�صويت (20
ورقة) غري حاملة لطابع ال�سلطة الإدارية املحلية املن�صو�ص عليه يف املادة  06من مدونة االنتخابات

ب�أحد املكاتب املالحظة.123

و�سجلت بع�ض احلاالت لعدم و�ضع رئي�س مكتب الت�صويت للمداد غري قابل للمحو للناخبني
والناخبات الذين �أدلوا ب�أ�صواتهم ،124وهو ما يخالف كيفية الت�صويت املن�صو�ص عليها يف املادة
 62من مدونة االنتخابات.
كما �سجلت تقارير املالحظني واملالحظات ،حاالت لت�صوير ورقة الت�صويت الفريدة
بوا�سطة الهاتف النقال املمنوع ا�ستعماله يف مكتب الت�صويت ،من �أجل تقدميها كحجة ق�صد
ا�ستالم مكافئات نقدية �أو عينية من قبل بع�ض املر�شحني �أو ممثليهم.125

.121
.122
.123
.124
.125
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تقرير املالحظة بجماعة كر�س تعاللني ب�إقليم الرا�شيدية.
تقرير املالحظة بجماعة كر�س تعاللني.
تقرير املالحظة مبدينة �أكادير.
تقرير املالحظة بجماعة كر�س تعاللني ب�إقليم الرا�شيدية.
تقرير املالحظة باحلاجب–را�س �إيجريي –تام�شا�شاط –تاوجطات وكذا تقرير املالحظة بجماعة جرادة –�إقليم جرادة.
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ويف بع�ض احلاالت الفردية املحدودة ،لكن الدالة ،قام بع�ض الأ�شخا�ص بعرقلة �سري
الت�صويت ،عرب اقتحام مكتب الت�صويت وا�ستعمال �أدوات بدائية (حجارة) 126خمالفة للمواد
 89و 92و 93من مدونة االنتخابات ،غري �أن تدخل القوة العمومية �أدى �إىل ا�ستئناف عملية
الت�صويت بعد مدة ،ويف بع�ض اجلماعات �أظهر التحليل املتقاطع لال�ستجوابات النوعية التي
�أجراها املالحظون واملالحظات اتفاق الفاعلني امل�ستجوبني على �رضورة تعزيز احل�ضور الأمني
مبحيط مكاتب الت�صويت يوم االقرتاع.127
وقد مكن حتليل بع�ض التقارير من الربط بني عملية نقل الناخبني من طرف و�سائل نقل تابعة
لبع�ض املر�شحني وبني ا�ستمرار احلملة يوم االقرتاع ويف حميط مكتب الت�صويت ،128وهو ما يبني
�أهمية و�رضورة ابتكار حل تنظيمي تتحمل مبوجبه ال�سلطات العمومية نقل الناخبني والناخبات،
خا�صة بالن�سبة للمكاتب النائية عن مقر �سكن الناخبني.
ويف بع�ض احلاالت� ،أظهر حتليل تقارير املالحظة النوعية ،تواتر وتبادل ال�شكايات بني
املرح�شني وممثليهم ب�ش�أن ا�ستمرار احلملة االنتخابية يوم االقرتاع مبحيط مكتب الت�صويت ،مبا
ي�شكل خمالفة للفقرة  1من املادة  77من مدونة االنتخابات.129
باملقابل ،ف�إن حاالت القيام بالدعوة للت�صويت على احد املر�شحني من طرف �أعوان ال�سلطة،
قد وردت يف تقارير املالحظة ب�شكل اقل تواترا 130وال يبدو من خالل حتليل املعطيات �أن الأمر
يتعلق بتوجه وطني ،بقدر ما يظهر التحليل �أن حاالت دعم �أعوان الإدارة العمومية لبع�ض
املر�شحني حمكوم �أ�سا�سا مبنطق ومعطيات والتقاء م�صالح حملية .ويف كل الأحوال ف�إن هذه
احلاالت ت�شكل خمالفة للفقرة الثانية منا ملادة  77من مدونة االنتخابات.

 .4.4ال�صعوبات املتعلقة با�ستعمال ورقة الت�صويت الفريدة
�سجلت عدد من تقارير املالحظني واملالحظات ب�شكل متزايد ،ال�صعوبات املتعلقة مبقروئية
 lisibilitéورقة الت�صويت الفريدة من قبل الناخبني والناخبات� ،131سيما مع �إدراج الرت�شيحات
بر�سم الدوائر الإ�ضافية �ضمنها .ويو�ضح حتليل املعطيات امل�ستقاة من املالحظة �أن هذه ال�صعوبة
 .126تقرير املالحظة بجماعة �أمنزي� ،إقليم خنيفرة.
 .127حتليل اال�ستجوابات النوعية بجماعة بن الطيب – �إقليم الناظور.
 .128تقرير املالحظة بجماعة ميدلت –تقرير املالحظة بوجدة.
 .129تقرير املالحظة باجلماعة احل�رضية لوجدة.
 .130تقرير املالحظة باجلماعة احل�رضية لوجدة واجلماعة احل�رضية ملكنا�س.
 .131على �سبيل املثال :ف�إن  120ورقة ملغاة يف املكاتب التي �شملها تقرير املالحظة بجماعة تفنكولت ب�إقليم تارودانت،
�ألغيت لورود العالمة خارج الإطار.
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تتزايد كلما تعلق الأمر بجماعة خا�ضعة لالقرتاع الفردي ،حيث تغدو ال�صعوبة م�ضاعفة مع عدم
تعود الناخبات والناخبني على وجود الئحة (منط االقرتاع املعتمد جلميع املقاعد بر�سم الدوائر
الإ�ضافية هو االقرتاع بالالئحة).132

ت�ضمن �صندوف االقرتاع �أوراق ت�صويت ملغاة

ن�سبة الأمية

 .5.4امل�شاكل اللوجي�ستيكية املتعلقة ببع�ض املرافق ال�شبكية
�أ�شارت عدد من تقارير املالحظني واملالحظات يف بع�ض احلاالت املحدودة كميا� ،إىل
حاالت انقطاع التيار الكهربائي يوم االقرتاع .133و�إذا كان من ال�صعب عمليا تقييم �أثر مثل هذه
الأحداث على �سري عمليات االقرتاع والفرز و�إح�صاء الأ�صوات و�إعالن النتائج ،ف�إن احتياطات
�إ�ضافية قد يبدو من ال�رضوري اتخاذها من �أجل تفادي ح�صول اختالالت انقطاعات يف مرافق
�شبكية ذات �صلة مبا�رشة بالعملية االنتخابية (الكهرباء ،النقل ،االت�صاالت.)...
 .132تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي – �إقليم �إفران وكذا تقرير املالحظة بجماعة �أجماو – �إقليم الناظور.
 .133تقرير مالحظة االنتخابات باجلماعة احل�رضية لكلميم يوم  12يونيو .2009
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 .6.4جتهيزات مكاتب الت�صويت والولوجيات
فيما يتعلق بتجهيزات مكاتب الت�صويت لوحظ �أن �أغلب املكاتب ت�ستويف التجهيزات
املن�صو�ص عليها يف مدونة االنتخابات ،ما عدا بع�ض احلاالت املحدودة بالن�سبة ملكاتب ال تتوفر
على �إنارة كافية� ،134أو عدم و�ضع املعزل بطريقة ت�سمح ب�رسية الت�صويت.135
يف بع�ض احلاالت �سجلت تقارير املالحظني واملالحظني �أن هند�سة بع�ض مكاتب الت�صويت،
خا�صة تلك التي مت اختيارها يف من�شئات عمومية �أخرى (م�ستو�صف مثال) �أو يف �أماكن
جماعاتية كالكتاتيب القر�آنية ،كانت �ضيقة ن�سبيا 136كما مت ت�سجيل افتقار بع�ض جمموعات
املكاتب �إىل مرافق حيوية.137
ويبدو من خالل تقارير املالحظات واملالحظني ،وجود طلب متزايد خا�صة من طرف �أع�ضاء
مكتب الت�صويت على تطوير جتهيزات مكاتب الت�صويت ،خا�صة فيما يتعلق بالكرا�سي ،و�آالت
الن�سخ ،ويف بع�ض احلاالت� ،سحلت تقارير املالحظني واملالحظات ،عدم متكن ناخبني يف و�ضعية
�إعاقة من الإدالء ب�أ�صواتهم بالنظر لوقوع مكاتب ت�صويت يف �أماكن مرتفعة (الطابق الأول فما
فوق) وعدم وجود ولوجيات �إليها �أو و�سيلة ت�سهل لهذه الفئة االنتقال �إىل هذه املكاتب.138
كما �أن حتليل �أ�سئلة اال�ستمارة املتعلقة بالولوجيات قد مكن من �إبراز عدد من اجلوانب املتعلقة
بحق الأ�شخا�ص يف و�ضعية �إعاقة يف الولوج �إىل حقهم يف الت�صويت كحق �سيا�سي .وعلى
�سبيل املثال ،فقد �أظهرت تقارير بع�ض املالحظني واملالحظات �أن �أ�شخا�صا من ال�صم والبكم
مل يتمكنوا من التوا�صل مع �أع�ضاء مكتب الت�صويت وبالتايل حرموا من الإدالء ب�أ�صواتهم.139

 .7.4مواقع مكاتب الت�صويت
�إذا كان ينبغي ت�سجيل املجهود الإيجابي املبذول من قبل الإدارة املكلفة بالعمليات االنتخابية،
يف تثبيت املكاتب االنتخابية ،وتقريبها من الناخبني ،ف�إن بع�ض اجلماعات مو�ضوع املالحظة
�سجلت حاالت يف بع�ض دوائرها تتعلق ببعد مكاتب الت�صويت عن الناخبني �أو �صعوبة الولوج
�إليها �إال من خالل م�سالك �ضيقة.140
� .134أحد املكاتب بجماعة فم حل�صن بجهة كلميم ال�سمارة.
� .135أحد املكاتب بجماعة فم حل�صن بجهة كلميم ال�سمارة.
 .136بع�ض املكاتب بجماعة فم احل�صن بجهة كلميم ال�سمارة.
� .137أحد املكاتب بجماعة فم حل�صن بجهة كلميم ال�سمارة.
 .138يتعلق الأمر بحالة �سجلت يف جماعة كر�س تعاللني.
 .139تقرير املالحظة بجماعة ميدلت.
 .140املكتبني رقم  11و 12بحي �إ�شت بجماعة فم حل�ضن.
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ويف �سياق مماثل �سجلت تقارير املالحظني واملالحظني يف بع�ض احلاالت� ،أنه بالرغم من املجهود
الذي بذلته الإدارة الرتابية املكلفة بتنظيم االنتخابات يف تثبيت مكاتب الت�صويت ،ف�إن من املحتمل
�أن تكون قد خلفت عمليات �إعادة التقطيع االنتخابي داخل اجلماعات �إثر اعتماد معيار الإقامة،
�صعوبات يف تعرف الناخبني والناخبات على املواقع اجلديدة ملكاتب الت�صويت.141
ويف بع�ض احلاالت مكنت اال�ستجوابات النوعية من الوقوف على ال�صعوبات التي ي�صادفها
املر�شحون وممثلوهم يف تغطية املكاتب باملمثلني والفاح�صني .142غري �أنه �إذا كان تقريب مكتب
الت�صويت من الناخب متغريا م�ستقال من زاوية مقاربة املرتكزة على حقوق الإن�سان .ف�إنه يبقى
من م�س�ؤولية املر�شح وبنيته احلزبية الرتابية بو�صفهم ذوي حقوق و�أ�صحاب التزامات ،التفكري
يف �صيغ لعقلنة ا�ستعمال مواردهم الب�رشية القائمة بتمثيل املر�شحني والفح�ص.

 .8.4و�سائل نقل الناخبني والناخبات يوم االقرتاع
�سجلت جل تقارير املالحظني واملالحظات ،جلوء املر�شحني واملر�شحات �إىل نقل الناخبني
والناخبات �إىل مكاتب الت�صويت يوم االقرتاع ،143وب�شكل خا�ص يف احلاالت التي تبعد فيها
مكاتب الت�صويت عن التجمعات ال�سكنية للناخبني .جتدر الإ�شارة �إىل �صعوبة تقييم �أثر هذه
املمار�سات على نزاهة االقرتاع ،وذلك ب�سبب ال�صعوبة النظرية والعملية للتكييف القانوين لهذه
املمار�سة على �أنها خمالفة انتخابية تقع حتت طائلة املادة  77من مدونة االنتخابات باعتبار �أن ذلك
يتوقف على متكن الطرف �أو الأطراف املدعية من �إثبات �أن نقل الناخبني والناخبات ترافق �أو
تزامن مع الأفعال امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة .وتعترب هذه املالحظة متواترة يف
تقارير املالحظني واملالحظات.
ت�ؤكد تقارير املالحظني واملالحظات �أن بع�ض املكاتب التي �سجل فيها ناخبون يزاولون مهنا
ت�ستلزم التنقل (ال�صيد البحري مثال )144عرفت م�شاركة حمدودة للناخبني .ويف تقارير �أخرى،
�سجل املالحظون �أن اللجوء املكثف �إىل نقل الناخبني من طرف املر�شحني مت يف جماعات ت�شهد
تنقال كبريا جل�سمها االنتخابي ،ب�سبب طبيعة الأن�شطة االقت�صادية التي يزاولها �أغلب ال�سكان
(الرعي ،ال�صيد البحري.145)...
 .141حالة جماعة الزاك مثال.
 .142ا�ستجواب نوعي مع احد امل�س�ؤولني ال�سيا�سيني مبدينة مكنا�س.
 .143تقرير تركيبي لعملية املالحظة ب�إقليم كلميم (من � 9إىل  13يونيو .)2009
 .144تقرير مالحظة يوم االقرتاع بجماعة الوطية� ،إقليم طان طان.
 .145تقرير املالحظة حول جماعة ال�شبيكة� ،إقليم طان طان.
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ت�شري املعطيات �أعاله� ،أن ال�صعوبات املتعلقة مبمار�سة احلقوق االنتخابية (ت�سجيل ،ت�صويت)...
بالن�سبة لفئة الناخبني والناخبات املزاولني لأن�شطة �أن�شطة اقت�صادية من نوع خا�ص تفرت�ض حراكا
جغرافيا مهما للهي�أة الناخبة (ال�صيد البحري ،الرعي) هي �صعوبات تطال جميع مراحل العملية
االنتخابية ،وهي من ثم �أفقية.

 .9.4مالءمة يوم االقرتاع
�أظهر حتليل عدد من اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون واملالحظات مع الناخبني
عددا من عنا�رص التقييم املتعلقة باختيار يوم اجلمعة كيوم لالقرتاع .فقد اعترب بع�ض الناخبني �أن
اختيار يوم اجلمعة يعترب اختيارا منا�سب لكونه ي�صادف يوم عطلة فئات �سو�سيو مهنية معينة
(مياومون ،جتار �صغار� ،صناع تقليديون) .146غري �أن م�ستجوبني �آخرين اعتربوا اختيار يوم
اجلمعة كيوم لالقرتاع ،غري مالئم لفئة مهنية �أخرى هي املوظفني.147
ولكن باملقابل� ،أظهر ناخبون �آخرون مت ا�ستجوابهم� ،أن ما �سموه «الوقت امليت من االقرتاع»
�ساعة قبل �صالة اجلمعة وخالل �صالة اجلمعة ،148ي�شكل فر�صة لبع�ض املر�شحني �أو ممثليهم
للقيام باحلملة االنتخابية يوم االقرتاع ،149وهو ما ي�شكل خمالفة انتخابية .واعترب بع�ض الناخبني
والناخبات الذين مت ا�ستجوابهم �أن هذا «الوقت امليت» يقل�ص من املدة الفعلية لالقرتاع ،150وهو
ما يعني من الناحية اللوجي�ستيكية توزيعا غري مالئم للرتدد على مكاتب الت�صويت (حالة فراغ
تقريبا يف الفرتة الفا�صلة بني احلادية ع�رش والن�صف والثانية بعد الزوال ،وحالة ازدحام يف الفرتة
الالحقة) مما قد يربك بع�ض مكاتب الت�صويت ،خا�صة �إذا كانت مكونة من �أع�ضاء ذوي قدرة
تدبريية حمدودة .151كما �أن ناخبني �آخرين �أثاروا يف ا�ستجواباتهم تكرار حاالت االحتكاك بني
املر�شحني وممثليهم مبنا�سبة جتمع اجلمهور �أثناء الذهاب �إىل �صالة اجلمعة� ،أو بعد �أدائها .152كما
 .146ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
 .147ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك وبجماعة �أجماو ب�إقليم الناظور.
 .148حدد بع�ض امل�ستجوبني هذا الوقت امليت يف الفرتة الفا�صلة بني ال�ساعة احلادية ع�رشة والن�صف وال�ساعة الثانية بعد الزوال.
 .149ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
 .150ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبات مبدينة فكيك.
 .151ا�ستجواب نوعي مع �أحد الفاعلني اجلمعويني بجماعة �أجماو–�إقليم الناظور.
 .152ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
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�أ�شار بع�ض امل�ستجوبني �إىل �أن الرمزية الدينية ليوم اجلمعة بو�صفه «عيدا للم�ؤمنني» قد تتداخل مع
يوم االقرتاع كيوم ملمار�سة حق �سيا�سي ،يتعلق بتحكيم الناخب �أو الناخبة عرب ت�صويته �أو االمتناع
عن الت�صويت بني عرو�ض تر�شيح وعرو�ض برناجمية متعددة تتعلق بتدبري ال�ش�أن العام .153ومن
ثم اعترب ه�ؤالء امل�ستجوبون �أن اختيار هذا اليوم غري مالئم .154كما �أظهر التحليل املتقاطع لعدد
من اال�ستجوابات النوعية مع الفاعلني ال�سيا�سيني واملدنيني والناخبني يف اجلماعات امل�شمولة
باملالحظة ،اتفاقا وا�سعا على �رضورة اعتبار يوم االقرتاع يوم عطلة ك�إحدى احلوافز الأ�سا�سية
لدعم امل�شاركة.155

 .10.4حمددات امل�شاركة واالمتناع عن الت�صويت
مكنت اال�ستجوابات النوعية التي قام بها املالحظون واملالحظات لعدد من فاعلي العملية
االنتخابية (ناخبون وناخبات ،مر�شحون ومر�شحات) من التعرف على بع�ض العنا�رص التي ميكن
بوا�سطتها القيام ببناء �أويل لأ�سباب االمتناع عن الت�صويت يف بع�ض احلاالت.
فمن الأ�سباب التي �أثارها امل�ستجوبون تلك املتعلقة بــ «عدم وفاء املجال�س ال�سابقة
بوعودها»� 156أو تف�شي «ا�ستعمال الهبات العينية والنقدية خالل احلملة االنتخابية»� 157أو اعتبار
اال�ستحقاقات االنتخابية غري ذات ت�أثري على حت�سني تدبري ال�ش�أن العام املحلي� .158أو عدم مالءمة
عر�ض الرت�شيحات عرب ما �سماه �أحد امل�ستجوبني ب»ت�ساهل الأحزاب يف تقدمي التزكيات».159

� .153أظهرت بع�ض اال�ستجوابات النوعية التي �أجراها املالحظون واملالحظات بجماعة العيون ال�رشقية ب�إقليم تاوريرت
وبجماعة �سيدي بوهرية ب�إقليم بركان على �سبيل املثال �أن بع�ض الفاعلني ال�سيا�سيني يطابقون بني عملية الت�صويت
كممار�سة حلق �سيا�سي وبني �أداء ال�شهادة باملفهوم الديني ،كما �أ�شاروا �إىل �أن يوم اجلمعة ي�ساعد على هذا الربط.
 .154ا�ستجواب نوعي مع �أحد الناخبني مبدينة فكيك.
 .155انظر على �سبيل املثال ،التحليل املتقاطع لال�ستجوابات النوعية بجماعة �أحفري ب�إقليم بركان.
 .156ا�ستجواب �أحد املر�شحني بالدائرة � 12سيدي علي بن حمدو�ش ،جماعة املغا�صيني بزرهون بتاريخ  09يونيو .2009
 .157تقرير املالحظة بجماعة �سيدي املخفي ب�إقليم �إفران.
 .158ح�سب تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س ،ف�إن هذا الر�أي �شاع لدى �سكان �أحياء الطبقة املتو�سطة باملدينة.
 .159ا�ستجواب مع �أحد الفاعلني اجلمعويني مبدينة مكنا�س.
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ومن بني الأ�سباب التي �أثارتها تقارير املالحظني واملالحظات يف بع�ض احلاالت ،جلوء بع�ض
الناخبني والناخبات �إىل بيع بطائقهم االنتخابية لأحد املر�شحني الذي يقوم ب�إتالفها حلرمان
مناف�سه من كتلته الناخبة.160
كما �أظهرت تقارير املالحظني واملالحظات يف بع�ض احلاالت جلوء الناخبني والناخبات
�إىل الربط بني متكينهم من الولوج �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية وبني ممار�سة حلقهم يف
الت�صويت كحق �سيا�سي .يف هذا الإطار ميكن مثال قراءة عري�ضة التظلم التي رفعها �سكان حي
�إيرومليل مبيدلت �إىل با�شا املدينة خالل احلملة االنتخابية ق�صد متكينهم من ا�ستفادة حيهم من
برنامج تهيئة املدينة� .161أو الإقبال املحدود لل�شباب املوجود يف و�ضعية بطالة للت�سجيل يف
اللوائح االنتخابية والذي متت مالحظته يف بع�ض اجلماعات.162
ويف حاالت �أخرى مكن حتليل بع�ض اال�ستجوابات النوعية من اكت�شاف �إحدى الآثار
اجلانبية املحدودة العتماد الت�سجيل على �أ�سا�س معيار الإقامة داخل اجلماعة الواحدة .163ففي
بع�ض املدن الكربى ب�شكل خا�ص� ،شكل ذلك �إحدى احلجج التي �ساقها امل�ستجوبون لتربير
جزئي ملحدودية امل�شاركة ،خا�صة بالن�سبة لفئة املعتادين على الت�صويت يف مكاتب م�سجلني فيها
على �أ�سا�س معيار الوالدة.
كما �أ�شارت بع�ض التقارير �إىل �أن جزءا من الكتلة الناخبة بقي خارج الت�سجيل بالنظر �إىل
بع�ض ال�صعوبات التي �صادفها م�سار تعميم البطاقة الوطنية يف بع�ض اجلماعات.164

 .160تقرير املالحظة مبدينة مكنا�س وبجماعة �أوالد تامية.
 .161تقرير املالحظة مبدينة ميدلت.
 .162تقرير املالحظة النوعية مبدينة مكنا�س.
 .163ا�ستجواب نوعي مع �أحد املر�شحات مبدينة مكنا�س ،علما �أن هذا الر�أي قد يكون حمكوما ب�إدراك املر�شحة ملخاطر
فقدان قاعدتها االنتخابية ،ب�سبب انتقالها املجايل.
 .164ا�ستجواب نوعي مع احد املر�شحني بجماعة موالي �إدري�س زرهون وكذا ا�ستجواب نوعي مع �أحد املر�شحات
بجماعة تام�شا�شاط ب�إقليم احلاجب.
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 .Vمرحلة الإعالن عن النتائج وت�شكيل مكاتب املجال�س اجلماعية
تربز عدد من تقارير املالحظني واملالحظات ،ممار�سة خا�صة 165تتعلق ببناء الأغلبية لت�شكيل
مكاتب املجال�س اجلماعية.
و�إذا كان من ال�صعب القيام بتكييف قانوين لهذه املمار�سة ،ف�إنه من املمكن منذجة وقائعها،
وح�سب حتليل تقارير املالحظني واملالحظات كما يلي:

.1بداية الإعالن عن
النتائج

.2ات�صال مر�شح حمتمل
لرئا�سة املجل�س �أو
�أعوانه بامل�ست�شارين
الفائزين.

.6قيام املر�شح بالرئا�سة
بتح�صيل «�ضمانات»
من طرف املنتخبني
امل�شكلني للأغلبية املحتملة
(�ضمانات مالية:

.5تقدمي عرو�ض تنطق
باملهام التنفيذية داخل
اجلماعة (نيابة الرئي�س)
وبتفوي�ضات مرتبطة
باملهام التنفيذية.

(اعرتاف بدين �أو �شيكات
على بيا�ض �أو �ضمانات
عقارية  :رهون عقارية).

.7نقل املنتخبني املعنني
(غالبا يف عربة نقل
جماعية) �إىل مقر
اجلماعة حل�ضور جل�سة
انتخاب رئي�س املجل�س.

.3انقلهم �إىل مكان �سوي
(منزل �أو فندق) على
مرحلتني (داخل ثم
خارج نواب اجلماعة)
�أو خارج نواب اجلماعة
مبا�رشة.
 .4قطع ات�صاالت املر�شحني
املنقولني بالعامل اخلارجي
تفاديا لأي ت�أثري.
املدة املفرت�ضة للعملية 15 :يوما
املوالية ليوم االقرتاع على الأكرث.

يطرح التكييف القانوين للوقائع الواردة يف هذا النموذج عددا من الإ�شكاليات ،ف�إذا كان من
الوا�ضح �أن هذه الوقائع ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على تكوين الأغلبيات امل�سرية للمجال�س اجلماعية،
بالنظر ال�ستعمالها مزيجا من الإغراء والتهديد ذا الطابع املادي �أو ال�سيا�سي (توزيع املهام التنفيذية
والتفوي�ضات) .ف�إن الإطار القانوين احلايل ال ميكن من تكييف قانوين يجرم هذه الوقائع �إال يف
حاالت جد خا�صة تتوقف �أ�سا�سا على تقدمي الأطراف املعنيني ل�شكاية.

  .165تقرير املالحظة املتعلق بجماعة عني تاوجطات.
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فمن جهة �أوىل ال تنطبق على هذه الوقائع �أركان جرمية اخلطف �أو احتجاز الرهائن امل�شار
�إليها يف املادة  436من القانون اجلنائي .166ومن جهة �أخرى ف�إن مقت�ضيات امل�سطرة اجلنائية
املتعلقة بتفتي�ش املنازل (املادة  62من قانون امل�سطرة اجلنائية) �أو التقاط املكاملات واالت�صاالت
املنجزة بو�سائل االت�صال عن بعد (املادة � 108إىل املادة  116من قانون امل�سطرة اجلنائية) ال ت�شكل
�إطارا مالئما ملواجهة هذه الظاهرة� ،إال يف حالة �شكايات �صادرة عن �أحد الأطراف املعنية ،علما
�أن القانون ال ميكن �أن مينع االجتماعات التي قد تعقد ب�شكل عادي بني املنتخبني ،وحتى داخل
املنازل من �أجل درا�سة التحالفات والتداول حول ت�شكيل الأغلبيات.
كما �أن مدونة االنتخابات ال تت�ضمن مقت�ضيات قانونية بخ�صو�ص خمالفات فرتة ما بعد
احلملة االنتخابية.
ويف كل الأحوال ،يبقى قبول �أو رف�ض املنتخبني املعنيني ،لنقلهم �إىل مكان معني ،ركنا �أ�سا�سيا
يف تكييف هذه العملية بو�صفها اختطافا �أو احتجازا من عدمه.

166. A
 rticle 436 du Code pénal : « Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans، ceux qui، sans ordre
des autorités constitués et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus,
enlèvent, arrêtent، détiennent ou séquestrent une personne quelconque ».
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الق�سم الرابع  :التو�صيات
�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يثمن املكت�سبات التي حتققت خالل اال�ستحقاقات
االنتخابية الأخرية ،يف جمال الإدارة االنتخابية ،وتطوير الإطار القانوين ،ومتكني فئات خمتلفة من
ال�ساكنة من الولوج الفعلي �إىل حقها يف الرت�شيح واالنتخاب عرب تدابري قانونية ،حتفيزية.
كما ي�سجل املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،التطبيع املتزايد للعملية االنتخابية� ،سواء تعلق
الأمر ب�إدارة االنتخابات �أو بعمل املر�شحات واملر�شحني �أو الناخبات والناخبني من جهة والدور
املتزايد الذي �أ�صبح يلعبه االجتهاد الق�ضائي االنتخابي يف تطوير القواعد القانونية والتنظيمية
املتعلقة بتدبري االنتخابات من جهة �أخرى.
وم�ساهمة من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يف دعم املكت�سبات وانطالقا من مقاربة
حقوقية وعلى �ضوء نتائج املالحظة املبا�رشة لالنتخابات اجلماعية الأخرية ف�إنه يو�صي مبا يلي:

 .1حول الأهلية االنتخابية والقيود املتعلقة بالت�سجيل والت�صويت والرت�شيح
يف �أفق مالئمة الفقرتني الأوىل والثانية من املادة اخلام�سة للمادة  21من الإعالن العاملي حلقوق
الإن�سان واملادة  25من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ف�إن املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان يو�صي من جهة مبنح الأهلية االنتخابية للع�سكريني .ومن جهة �أخرى يو�صي
املجل�س برفع القيود املتعلقة بالت�سجيل والت�صويت والرت�شيح على املتجن�سني امل�شار �إليهم يف
الفقرة  2من املادة  5من مدونة االنتخابات يف اللوائح االنتخابية .كما يو�صي املجل�س بتمكني
الأجانب املقيمني باملغرب ب�صورة قانونية من حق الت�سجيل والت�صويت يف االنتخابات اجلماعية.

. 2حول ت�سهيل الولوج اىل عملية الت�سجيل بالن�سبة لفئات معينة من الناخبني والناخبات
وتطوير منظومة التمييز اجلغرايف الإيجابي
�أمام ال�صعوبات التي عانت منها بع�ض الفئات من ال�سكان للولوج �إىل الت�سجيل يف اللوائح
االنتخابية ب�سبب اعتماد �آجال موحدة للت�سجيل و�أماكن قارة له ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق
الإن�سان يو�صي،ح�سب احلاالت ،باعتماد مكاتب ت�سجيل متنقلة �أو بتحديد �آجال ا�ستثنائية
للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ت�أخذ بعني االعتبار:
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■ الزمنية اخلا�صة حلراك فئات الرحال وال�صيادين؛
■ العمال يف و�ضعية هجرة م�ؤقتة (�أورا�ش الفالحة والبناء الخ):
■ الظروف املناخية القا�سية التي ت�سود باملناطق اجلبلية خالل فرتات الت�ساقطات املطرية
والثلجية واملتزامنة غالبا مع انغالق الطرق؛
■ تزامن بع�ض حاالت نقل ال�سكان يف �أواخر �شهر دجنرب و�أوائل �شهر يناير يف �إطار
�إعادة هيكلة بع�ض االحياء وما ي�ؤدي �إليه من خلق لو�ضعية مل يبلغ فيها ال�سكان املعنيون
الآجال الإدارية التي ت�سمح لهم با�ستخراج �شواهد الإقامة يف الوقت الذي اختفى فيه
عنوانهم الأ�صلي؛
■ ال�صعوبات التي ت�صادفها بع�ض الفئات للإدالء بوثائق تثبت قانونية و�ضعهم ال�سكني
(�شهادة امللكية ،و�صل الكراء ،فاتورة املاء �أو الكهرباء) �سيما مع جلوء عدد منهم �إىل
قطاع الكراء غري املهيكل املنخف�ض التكلفة؛
■ املواطنون الذين ال يتوفرون على �سكن قار ،على �أن ي�سجلوا على عنوان �أقرب مركز للرعاية
االجتماعية للمنطقة التي يعتادون على التنقل �أو مزاولة ن�شاطهم املهني (�إن وجد) فيها.

 .3تكثيف جمهود التعبئة والتح�سي�س املرتبط بالت�سجيل
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بالتفكري م�ستقبال يف �آليات لإعالم الناخبات
والناخبني بالإمكانيات القانونية املخولة لهم للولوج �إىل احلقوق االنتخابية (خا�صة الت�سجيل
والت�صويت والرت�شيح وطرق االنت�صاف الفعال خالل جممل �أطوار العملية) .ويعترب جمهود التعبئة
والتح�سي�س والتوعية الذي ميكن �أن يقوم به الإعالم مبختلف �أ�صنافه وكذا الأحزاب ال�سيا�سية
عامال حا�سما ،لتح�سني ا�ستثمار الناخبات والناخبني للإمكانيات القانونية املتعلقة مبمار�سة
حقهم يف الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية.

.4تطوير منظومة التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،وا�ستلهاما من اخلطاب امللكي لـ � 10أكتوبر ،2008
والذي يربط بو�ضوح رفع التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء بعن�رصي الرت�شيح واالنتخاب� ،إىل اعتماد
املنا�صفة والتناوب بني الرجال والن�ساء يف اللوائح بالن�سبة للجماعات اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة
والتفكري يف �صيغ ت�ضمن م�ضاعفة عدد املقاعد املخ�ص�صة بر�سم الدوائر الإ�ضافية.
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كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدعم القدرات التنظيمية للن�ساء املر�شحات
من خالل �إعطاء الأولوية للتكوين يف هذا املجال �ضمن برامج دعم القدرات املمولة من طرف
�صندوق دعم التمثيلية� ،سيما و�أن عددا من الن�ساء املر�شحات وجدت �صعوبات تنظيمية
اعرت�ضت حملتهن االنتخابية ،خا�صة على م�ستوى تعيني مدير للحملة االنتخابية وت�شكيل جلنة
الدعم و�صياغة �إ�سرتاتيجية انتخابية و�إعداد خمطط توا�صلي للحملة.
و�ضمانا حلملة انتخابية مرتكزة على تكاف�ؤ الفر�ص والتناف�س االنتخابي ال�سليم و�أخذا
بعني االعتبار للخال�صات التي ترتبت عن تقييمات خمتلفة للحملة االنتخابية خا�صة تلك التي
خا�ضتها ن�ساء كمر�شحات �أو كم�ساعدات للحملة االنتخابية ،حيث يظهر �أن مبد�أ تكاف ؤ� الفر�ص
بني املر�شحني واملر�شحات يت�أثر فعليا با�ستعمال عبارات ذات طابع متييزي على ا�سا�س اجلن�س
ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي باعتبار ا�ستعمال عبارات متييزية على �أ�سا�س اجلن�س
خمالفة انتخابية م�ستوجبة للجزاء املن�صو�ص عليه يف املادة  90من مدونة االنتخابات.
كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتطوير املعطيات اخلا�صة بالنوع االجتماعي
املتعلقة باالنتخابات خا�صة بالن�سبة لكل ما يتعلق باملعطيات املتعلقة بالرت�شيحات على م�ستوى
�أ�صغر وحدة ترابية ،اجلماعة ،مع حماولة تقدمي نتائج تف�صيلية ح�سب مكاتب الت�صويت متكن من
تدقيق تقييم الأداء االنتخابي للن�ساء املر�شحات واملنتخبات.

 .5حول معايري تقطيع الدوائر االنتخابية وتكاف�ؤ الفر�ص
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتماد معايري ت�ضمن تكاف�ؤ الفر�ص بني املنتخبني
على �أ�س�س ت�أخذ بعني االعتبار الكثافة ال�سكانية للكتلة الناخبة وامل�ساحة .كما يقرتح املجل�س
مراجعة مدى املالءمة الفعلية لل�صيغة احلالية للفقرة الأخرية للمادة  198من مدونة االنتخابات
والتي حتدد معايري تقطيع الدوائر االنتخابية داخل اجلماعات التي ينتخب جمال�سها عن طريق اال
قرتاع الفردي وخا�صة املعيار الأول املتمثل يف �رضورة «�أن يراعى يف حتديد الدوائر االنتخابية
قدر الإمكان حتقيق توازن دميغرايف فيما بينها» مع متغري قانوين �أ�سا�سي يتمثل يف اعتماد معيار
الإقامة للت�سجيل يف اللوائح االنتخابية مبقت�ضى املادة  4املعدلة من مدونة االنتخابات.
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 .6حول بطاقة الناخب
من �أجل تب�سيط م�سطرة الت�صويت وتوفري �رشوط �أف�ضل مل�شاركة الناخبات والناخبني ف�إن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي باعتبار بطاقة التعريف الوطنية وجواز ال�سفر ودفرت
احلالة املدنية �صاحلة جلميع االنتخابات العامة واجلماعية واال�ستفتاءات.

 .7حول �إيداع وت�سجيل الرت�شيحات
ل�ضمان ظروف �سليمة لتطبيق تدابري التمييز الإيجابي ،و�أخذا بعني االعتبار �رضورة التكيف
مع الو�ضع احلايل للقدرات التدبريية للأحزاب ال�سيا�سية ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يو�صي يف حالة عدم ا�ستيفاء الئحة ال�رشوط القانونية املطلوبة يف املادة  204بر�سم االنتخابات
اجلماعية،ب�أن يجوز لوكيل الالئحة �إيداع تر�شيح تعديلي داخل �أجل يومني ابتداء من تاريخ �إيداع
الرت�شيح الأ�صلي .ويجب على الرت�شيح التعديلي �أن يقت�رص ح�رصا على ا�ستيفاء ال�رشوط القانونية
املطلوبة يف املادة  204على �أن ت�سلم ال�سلطة املكلفة بتلقي الرت�شيحات و�صال نهائيا يف ظرف 48
�ساعة من �إيداع الرت�شيح الأ�صلي �أو التعديلي.

 .8حول �أوراق الت�صويت
من �أجل متكني ذوي االحتياجات اخلا�صة من الظروف التي تتيح لهم ممار�سة حقهم وواجبهم
يف الت�صويت ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي ب�رضورة التفكري اجليد يف �إعداد �أوراق
ت�صويت خا�صة ت�أخذ بعني االعتبار خمتلف االحتياجات اخلا�صة.

 .9حول م�صاريف املر�شحني �أثناء احلملة االنتخابية
من �أجل توفري �أ�سقف مريحة مل�صاريف احلمالت االنتخابية من جهة وكذا امل�ساهمة يف
نقل جزء من االقت�صاد االنتخابي من جمال غري مهيكل �إىل جمال مهيكل من جهة �أخرى ف�أن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي ب�أن يحدد املر�سوم املحدد ل�سقف امل�صاريف االنتخابية
وامل�شار �إليه يف املادة  ،289امل�صاريف اخلا�صة باالنتخابات اجلماعية على �أ�سا�س عدد ال�سكان
بكل �صنف من اجلماعات املحلية وتبعا لعدد املقاعد بكل جمل�س مع حتديد �سقف مبلغ لكل ن�سمة
يتناق�ص كلما كرب حجم �سكان ومقاعد اجلماعة املعنية .كما ميكن �أن تعتمد عملية التحديد على
معايري �أخرى �إ�ضافية خالل االنتخابات الت�رشيعية كم�ساحة الدائرة االنتخابية مثال.
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ومن �أجل �ضمان �شفافية ومراقبة �أكرب لهذه امل�صاريف وك�إجراء �أ�سا�سي لتخليق العملية
االنتخابية ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي ب�أن يتعني على كل مر�شح يف اجلماعات
اخلا�ضعة لالقرتاع الأحادي اال�سمي ،وعلى كل وكيل الئحة يف اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع
بالالئحة فتح ح�ساب بنكي جاري ووحيد لو�ضع و�رصف م�صاريف احلملة االنتخابية.
ومن �أجل متكني الن�ساء املر�شحات من �رشوط متكافئة لإجراء احلملة االنتخابية ف�إن املجل�س
الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي ،ب�أن يت�ضمن اجلدول الإر�شادي مل�صاريف احلملة االنتخابية
�إ�شارة وا�ضحة �إىل حتمل بع�ض امل�صاريف ،كتلك املتعلقة بح�ضانة الأطفال.

.10حول تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني واملر�شحات املوجودين يف و�ضعية تناف�س مع
منتخبني ومنتخبات مزاولني ملهام تنفيذية �أثناء انتداب انتخابي جاري
من �أجل �ضمان تكاف�ؤ الفر�ص بني املر�شحني واملر�شحات املوجودين يف و�ضعية تناف�س مع
منتخبني ومنتخبات مزاولني ملهام تنفيذية �أثناء انتداب انتخابي جاري ،يو�صي املجل�س اال�ست�شاري
حلقوق الإن�سان بتبني ،من منظور مقاربة مرتكزة على حقوق الإن�سان� ،رضورة �ضمان ا�ستمرار
ولوج حائزي احلقوق �إىل حقوقهم املتعلقة باحل�صول على بع�ض الرخ�ص (مثال :ال�سكن ،مزاولة
�أن�شطة جتارية �أو �صناعية ،)...دون �إغفال مبد أ� ا�ستمرارية املرفق العمومي ،مع �إر�ساء تدابري متكن
من الف�صل املتزايد بني مزاولة املهام التنفيذية اليومية والتقلي�ص من خماطر ا�ستثمارها على املدى
الق�صري يف طلب انتداب انتخابي ب�شكل قد ي�ؤثر على �رشوط املناف�سة املتكافئة بني املر�شحني.
وهكذا ،ف�إذا كانت الدوريات ال�صادرة عن ال�سلطة الو�صية على اجلماعات املحلية ،قد
و�ضعت حدودا وا�ضحة بني �رضورات ا�ستمرار املرفق العام اجلماعي وبني �إمكانيات ا�ستغالل
بع�ض اخلدمات اجلماعية (رخ�ص البناء مثال) لأغرا�ض انتخابية ،ف�إن التفكري يف الو�ضع القانوين
لإمكانية ن�رش ح�صيلة ت�سيري املجل�س املنق�ضية واليته وو�ضعها مو�ضع النقا�ش العمومي ،كما هو
ال�ش�أن بالن�سبة لأنظمة انتخابية مقارنة يبقى �رضوريا .كما يتعني التفكري م�ستقبال يف و�ضع ت�صميم
منوذجي و�إر�شادي لتقدمي احل�صيلة ب�شكل ي�ؤدي �إىل تفادي ا�ستعمال بع�ض رموز اململكة �ضمن
املن�شورات املت�ضمنة لهذه احل�صيلة ،وذلك ك�إجراء وقائي من �ش�أنه امل�ساهمة يف تفادي اال�ستثمار
يف الر�أ�سمال الرمزي لرموز اململكة يف اال�سرتاتيجيات التوا�صلية للحملة االنتخابية.
كما �أن من �ش�أن هذا الت�صميم النموذجي والإر�شادي لتقدمي احل�صيلة �أن ميكن على م�ستوى
�إعدادها من التمييز بني تقييم العمل احلكومي والإدارة الرتابية من جهة وتقييم ح�صيلة املجل�س
اجلماعي من جهة ثانية ،علما �أن بع�ض املنتوجات التوا�صلية التي وزعت خالل احلملة االنتخابية
كانت تت�سم بنوع من اخللط بني هذين امل�ستويني.
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 .11البيئة االنتخابية
يف �إطار اال�ستجابة لتحدي �إقامة حملة انتخابية غري ما�سة باحلق يف بيئة �سليمة وجمالية املكان
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتماد من�صات م�ؤقتة لتعليق مل�صقات احلملة االنتخابية،
وتقلي�ص عدد �أماكن التعليق وت�شجيع و�سائل الدعاية الالمادية خا�صة الإلكرتونية منها.

 .12التوا�صل االنتخابي
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعداد ميثاق �أخالقي ي�شكل التزاما مرجعيا
للأحزاب ومر�شحيها بخ�صو�ص التزام املر�شح/املر�شحة الفائز بالقواعد القانونية والأخالقية
للتناف�س االنتخابي وا�ستمراره يف االنتماء ال�سيا�سي للحزب الذي انتخب با�سمه طيلة مدة انتدابه
االنتخابي اجلماعي �أو تقدميه ال�ستقالته منه.
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعداد ميثاق �أخالقي ي�شكل التزاما مرجعيا لوكاالت
التوا�صل امل�شاركة يف �إعداد و�سائل التوا�صل االنتخابي ،يت�ضمن على اخل�صو�ص تذكريا باملخالفات
القانونية املرتبطة باحلملة االنتخابية وبالقواعد املتعلقة بال�رس املهني وتعار�ض امل�صالح.
كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتطوير التوا�صل الإلكرتوين واال�ستعمال
االنتخابي لتقنيات الإعالم والتوا�صل ب�شكل ي�ضمن التوازن بني القواعد العامة املتعلقة بقانون
حماية املعطيات ال�شخ�صية وتطوير هذه الو�سيلة خلدمة التوا�صل االنتخابي .علما �أنه ميكن اعتبار
الر�سائل التوا�صلية اخلا�صة باحلملة االنتخابية كعر�ض الربامج االنتخابية �أو املر�شحني �أو الدعوة
للت�صويت �ضمن اال�ستثناءات الواردة على مبد أ� القبول املن�صو�ص عليه يف املادة  4من القانون
 ،16709.08ومن ثم ميكن اعتبار هذه الر�سائل مندرجة �ضمن معنى اال�ستثناء املن�صو�ص عليه يف
الفقرة (د) من املادة املذكورة.

 .13حول م�ساعدي احلملة النتخابية
من �أجل �ضمان عدم اخللط بني وظيفة م�ساعدة احلملة االنتخابية ،وبني توزيع الهبات العينية
والنقدية عن طريق التوظيف غري العقالين مل�ساعدي احلملة االنتخابية ومن �أجل �ضمان �شفافية
�أكرب مل�صاريف احلملة االنتخابية وتوفري حد �أدنى من احلماية القانونية مل�ساعدي احلملة االنتخابية
167. D
 ahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi

n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel.
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املعتربة مبثابة مهنة مو�سمية �ضمن االقت�صاد االنتخابي ،ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
يو�صي ب�أن ت�رسي على م�ساعدي احلملة االنتخابية غري املنتمني للأحزاب ال�سيا�سية التي يقومون
باحلملة االنتخابية ل�صاحلها ،مقت�ضيات مدونة ال�شغل املتعلقة بالعقود حمددة املدة.
كما يو�صي املجل�س باعتماد مقت�ضى تنظيمي يحدد عددهم وفق قاعدة ت�أخذ بعني االعتبار
الكتلة الناخبة وم�ساحة الدائرة االنتخابية ،تفاديا لتحويل هذه الآلية املتعلقة بتنظيم احلملة
االنتخابية �إىل حالة للتوزيع املقنع للهبات النقدية والعينية والذي ي�شكل خمالفة انتخابية.

 .14منع ا�ستخدام الأطفال كم�ساعدين للحملة االنتخابية
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعداد ميثاق �أخالقي ي�شكل التزاما للأحزاب
ومر�شحيها بعدم ا�ستخدام الأطفال كم�ساعدين للحملة االنتخابية .كما يو�صي باعتبار هذا
اال�ستخدام من املخالفات التي �سيتم �إدراجها يف مدونة االنتخابات.

 .15الو�سطاء امل�ساهمون يف توزيع الهبات العينية والنقدية وباقي املخالفات امل�شار �إليها يف
املادة  100من مدونة االنتخابات
من �أجل تخليق امل�سل�سل الإنتخابي يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتطوير �آلية خا�صة
لر�صد وردع ظاهرة الو�ساطة االنتخابية التي تظهر خ�صو�صا يف فرتة ما قبل احلملة االنتخابية.
كما يو�صي املجل�س بتحديد فرتة ملا قبل احلملة االنتخابية ،تنطبق عليها بع�ض املخالفات
االنتخابية امل�شار �إليها يف مدونة االنتخابات.

 .16حول ا�ستخدام رموز املمكلة يف احلملة االنتخابية
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتو�سيع نطاق املادة  52من مدونة االنتخابات ليتم منع
هذه املمار�سة التي من �ش�أنها امل�سا�س ب�رشوط املناف�سة املتكافئة بني املرت�شحني ،عالوة على احتمال
�أن ت�ؤدي �إىل الت�أثري على اختيار الناخبني والناخبات ،بالنظر للقيمة الرمزية الكبرية لرموز اململكة.

 .17ا�ستكمال منظومة الولوجيات
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بجعل عامل الولوجيات عامال حمددا الختيار
مكاتب الت�صويت.
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 .18تب�سيط عملية الت�صويت
�أمام التعقيد الذي تطرحه ورقة الت�صويت يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�صياغة
مقاربات ديداكتيكية �أكرث مالئمة با�ستعمال و�سائط االت�صال العمومية (التلفزة ،الإذاعة)...
لتمكني الناخبات والناخبني من قراءة �أف�ضل لورقة الت�صويت الفريدة ،بالن�سبة لعموم املواطنني
مبختلف فئاتهم واحتياجاتهم اخلا�صة .كما يو�صي املجل�س باعتماد الت�صويت الإلكرتوين التجريبي.

 .19حول مكاتب الت�صويت وجتهيزاتها
تفاديا لبع�ض الإكراهات التي مت ر�صدها يو�صي املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان بتحديد
�سقف �أدنى لل�رشوط الواجب توفرها يف مكاتب الت�صويت والتجهيزات املو�ضوعة رهن �إ�شارتها.
كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باعتماد الت�شوير للإر�شاد �إىل اجتاه مكاتب
الت�صويت ،لتجاوز ال�صعوبات التي �صافها جمموعة من الناخبني والناخبات للتعرف على املواقع
اجلديدة ملكاتب الت�صويت.

 .20حول القدرة التدبريية لأع�ضاء مكاتب الت�صويت
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان مبراعاة عامل القرب يف ت�شكيل �أع�ضاء مكتب
الت�صويت حتى يتمكن الأع�ضاء من ممار�سة حقهم يف الت�صويت.
كما يو�صي املجل�س بتح�سني مردودية التكوينات املوجهة لأع�ضاء مكتب الت�صويت ،عرب
�إعادة النظر يف برجمتها (مدة كافية قبل االقرتاع) ،والرتكيز على درا�سة احلاالت ،واملحاكاة
ولعب الأدوار ،مع الإ�رشاك ال�رضوري لق�ضاة املادة االنتخابية كمن�شطني للتكوينات ،وا�ستثمار
االجتهاد الق�ضائي يف املادة االنتخابية يف درا�سة احلاالت .كما يو�صي املجل�س ب�إعداد دليل
للتدابري الأمنية التي يتعني على �أع�ضاء ور�ؤ�ساء مكاتب الت�صويت اتخاذها والتعامل معها ت�ضاف
�إىل احلقيبة البيداغوجية للتكوينات.

 .21و�ضع مكاتب ت�صويت متنقلة
من �أجل جتاوزال�صعوبات املتعلقة مبمار�سة احلقوق االنتخابية (ت�سجيل ،ت�صويت )...بالن�سبة
لفئة الناخبني والناخبات املزاولني لأن�شطة اقت�صادية من نوع خا�ص تفرت�ض حراكا جغرافيا مهما
للهي�أة الناخبة (ال�صيد البحري ،الرعي) وهي �صعوبات تطال جميع مراحل العملية االنتخابية

84

مالحظة االنتخابات اجلماعية ل�سنة 2009

يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان با�ستكمال منظومة التمييز اجلغرايف الإيجابي لفائدة
الرحل والناخبات والناخبني املمار�سني لأن�شطة اقت�صادية تتطلب حراكا جغرافيا مهما وكذا
لبع�ض الفئات اخلا�صة من ال�ساكنة (ال�ساكنة ذوي احلراك املحدود ،املر�ضى )...وذلك بو�ضع
مكاتب ت�صويت متنقلة.

 .22توفري و�سائل النقل العمومية
من �أجل تقوية �ضمانات نزاهة العمليات االنتخابية وتفادي فر�ص ح�صول الأفعال امل�شار �إليها
يف الفقرة  1من املادة � 77أثناء نقل الناخبني والناخبات ،يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان
ال�سلطات العمومية بو�صفها �صاحبة التزام ،بتوفري و�سائل نقل عمومية� ،أو م�سخرة تو�ضع رهن
�إ�شارة الناخبني والناخبات ،خا�صة يف اجلماعات القروية التي ت�سجل فيها وجود جتمعات
�سكنية بعيدة عن الطريق املعبدة وكذا التي تبعد فيها مكاتب الت�صويت لأ�سباب لوج�سيتيكية عن
التجمعات ال�سكنية ،كما يقرتح �أن ي�شمل هذا الأجراء بالأولوية مكاتب الت�صويت الأكرث بعدا.
ويف حالة تعذر ذلك ميكن اللجوء اىل و�ضع مكاتب ت�صويت متنقلة.

 .23يوم االقرتاع
من �أجل م�ساعدة املواطنني من ولوج �أف�ضل حلقهم يف امل�شاركة وجتاوز جمموعة من
االكراهات التنظيمية املرتبطة بتدبري الإقبال على االقرتاع من طرف الناخبني والناخبات ،ف�إن
املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي ب�إجراء عملية االقرتاع يوم الأحد �أو يف يوم عمل يعلن
عنه كيوم عطلة م�ؤدى عنه.

 .24تدابري خا�صة بالفرتة الفا�صلة بني الإعالن عن النتائج وت�شكيل مكاتب جمال�س
اجلماعات احل�رضية والقروية
يعترب املج�س الوطني حلقوق الإن�سان �أن �إدراج مقت�ضيات قانونية تتعلق بتو�سيع جترمي توزيع
الهبات العينية والنقدية على املنتخبني خالل الفرتة الفا�صلة بني �إعالن نتائج االنتخابات اجلماعية
وت�شكيل مكاتب املجال�س اجلماعية ،قد يعترب حال مالئما �إىل جانب عمل التوعية والتح�سي�س
الذي ميكن �أن تقوم به ال�سلطات العمومية ،والأحزاب ال�سيا�سية واجلمعيات.
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 .25التدبري امل�سطري اجليد للطعون
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ،بدعم قدرات الناخبني والناخبات واملر�شحني
واملر�شحات يف جمال التدبري امل�سطري للطعون ،عرب دورات تكوينية للمر�شحني واملر�شحات
املحتملني ،وكذا عرب برامج تكوينية تبث عرب و�سائل الإعالم العمومية لفائدة الناخبني والناخبات.

 .26حول دور و�سائل الإعالم العمومي
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتطوير االنت�شار امليداين للتغطية الإعالمية للحملة
االنتخابية ،وم�ضاعفة احل�ص�ص الزمنية املتعلقة بها .ويو�صي املجل�س كذلك بتوجيه و�سائل
الإعالم العمومية �إىل تقوية تغطيتها الإعالمية للرت�شيحات الن�سائية خا�صة يف اجلماعات القروية
�أو احل�رضية النائية عن املدن الكربى.كما يو�صي بتطوير م�ؤ�رشات خا�صة متكن من قيا�س مدى
ولوج الن�ساء لو�سائل الإعالم العمومي.

 .27التغطية الأمنية
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان باتخاذ التدابري املالئمة للتقليل من االحتكاكات بني
املر�شحني وم�ساعديهم ومنا�رصيهم عرب تقنني وف�صل م�سارات املواكب االنتخابية.
كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بتوفري الأمن حول مكاتب الت�صويت و�إبان
احلملة االنتخابية خ�صو�صا باملناطق النائية �أو املعروفة بح�سا�سياتها االنتخابية الزائدة والتي ميكن
اعتبارها «ه�شة انتخابيا» باملعايري املقرتحة يف تقرير املجل�س.

 .28تقريب الق�ضاء من املتقا�ضني وحماية ال�شهود املبلغني عن املخالفات االنتخابية
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بو�ضع �آليات جديدة متكن من تقريب �أماكن
التقا�ضي من املواطنني خ�صو�صا الناخبني واملنتخبني .و�إذ يثمن املجل�س املجهود املبذول يف جمال
تقريب ق�ضاء املنازعات االنتخابية بخ�صو�ص النتائج ،ف�إن املجل�س يو�صي باعتماد �آلية مماثلة �أثناء
فرتة الت�سجيل يف اللوائح االنتخابية ،من اجل متكني املواطنني املعنيني من ا�ستعمال الإمكانيات
القانونية املخولة يف جمال الطعن يف قرارات جلان الف�صل.
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كما يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بو�ضع برنامج حلماية ال�شهود املبلغني عن
املخالفات االنتخابية� ،سيما و�أن حتليل تقارير املالحظة واال�ستجوابات النوعية �أ�شارت �إىل �أن
املت�رضرين مل يتمكنوا من تقدمي �شكايات ب�سبب تخوفهم من انتقام مر�شحني �أو م�ساعديهم.

 .29حول تقوية �ضمانات عدم الإفالت من العقاب يف املجال االنتخابي
كتدبري �أ�سا�سي لتخليق العملية االنتخابية ف�إن املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان يو�صي بتقوية
�ضمانات عدم الإفالت من العقاب يف املجال االنتخابي،عرب متكني الطرف املمثل للحق العام
من جتميع احلجج والو�سائل ال�رضورية لإثبات املخالفات االنتخابية.

 .30حول م�أ�س�سة املالحظة
�إميانا من املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان بدور املالحظة يف تتبع نزاهة و�شفافية االنتخابات
وبناء على التجربة املرتاكمة لوطنيا فانه يو�صي مبا يلي:
■ امل�أ�س�سة القانونية للمالحظة؛
■ حتديد الو�ضع القانوين للمالحظني وطرق اعتمادهم؛
■ تعميم الت�أمني على املالحظني املعتمدين وتن�سيق برامج تكوينهم وربط االعتماد بالإ�شهاد
على اال�ستفادة من التكوين يف جمال املالحظة؛
■ تزويد املالحظني بالوثائق واملعطيات ال�رضورية ملزاولة مهامهم حالل فرتة انتدابهم؛
■ �ضمان تغطية جغرافية متوازنة للمالحظني؛
■ حت�ضري مالحظة االنتخابات يف �آجال معقولة قبل بداية العملية االنتخابية؛
■ توزيع جمهود املالحظة على خمتلف مراحل العملية االنتخابية وب�شكل خا�ص فرتات
الت�سجيل و�إيداع الرت�شيحات والفرتة الفا�صلة بني الإعالن عن النتائج وت�شكيل مكاتب
جمال�سي اجلماعات احل�رضية والقروية.

 .31اعداد خريطة لله�شا�شة االنتخابية كو�سيلة من و�سائل التدبري اال�ستباقي للعملية االنتخابية
من �أجل تدبري ا�ستباقي لبع�ض عنا�رص امل�سل�سل الإنتخابي واعتمادا على العنا�رص الثابتة يف
«الذاكرة االنتخابية» ملجموعة من اجلماعات مو�ضوع املالحظة ويف �أفق تفادي:
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■ ا�سغالل فاعلو العملية االنتخابية ،يف �إطار تناف�سي غري قانوين ،لعجز �ساكنة دائرة
�إنتخابية معينة �أو فئة من �ساكنتها يف الولوج �إىل احلقوق االقت�صادية واالجتماعية للم�س
�أو الث�أثري على حقوقهم ال�سيا�سية يف القيد والرت�شيح والت�صويت بكل حرية؛
■ �ضعف العر�ض الكمي للرت�شيح كحالة مر�شحني وحيدين يف دوائر انتخابية بجماعات
خا�ضعة لالقرتاع الفردي� ،168أو �ضعف عدد الرت�شيحات الن�سائية مما ي�ؤثر على حرية
اختيار الناخب؛
■ تردد قوي حلاالت الطعون �أو العنف �أو �أ�شكال التمييز ،وت�أثريهما على حقوق الناخب
واملر�شح.
يو�صي املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ب�إعداد خريطة لله�شا�شة االنتخابية تكون �صياغتها مبنية
على مقاربة مرتكزة على حقوق الإن�سان ،متكن من تفادي ا�ستغالل العجز عن الولوج �إىل احلقوق
االقت�صادية واالجتماعية وبني ممار�سة احلقوق ال�سيا�سية املتعلقة بالتقيد والرت�شيح واالنتخاب.

 .168حالة �إحدى الدوائر بجماعة تالوين ب�إقليم تارودانت مما يطرح �إ�شكاالت حول حق الناخب/الناخبة يف االختيار
بني �أكرث من عر�ض للرت�شيح وعر�ض برناجمي ،كما قد تطرح �صعوبات تنظيمية تتعلق ب�إعادة االقرتاع يف حالة عدم
احل�صول على  20باملائة من الناخبني امل�سجلني.
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ملحق رقم  : 2ميثاق ال�رشف
التزام �شخ�صي خا�ص
مبالحظ املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
الإ�سم الكامل...................................................................:
رقم ب .ت .و.................................................................:.
العنــــــوان.....................................................................:
يف �إطار م�شاركتي يف مالحظة االنتخابات اجلماعية يوم  12يونيو  2009كمالحظ لدى
املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان� ،ألتزم� ،أنا املوقع(ة) �أ�سفله:
■ باحرتام مبادئ و�أخالقيات املالحظة املتعارف عليها والقوانني والإجراءات اجلاري بها العمل؛
■ باحرتام ال�سلطات املكلفة بتنظيم االنتخابات؛
■ بحمل وثائق التعريف وو�ضع ال�شارة املميزة يل والإدالء بهويتي لكل �سلطة طلبت مني ذلك؛
■ بعدم عرقلة عملية االنتخابات وعدم التدخل يف �أية مرحلة من مراحل االقرتاع؛
■ باحلياد التام اجتاه كافة الأطراف والتقيد بقواعد املو�ضوعية والدقة يف املالحظة؛
■ بالتقيد ب�أعلى درجات ال�سلوك االحرتايف؛
■ بالإحجام عن الإدالء ب�أية تعليقات �أو مالحظات �أو ا�ستنتاجات قبل �أن يديل املجل�س
اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان ر�سميا بت�رصيحاته وي�صدر تقريره؛
■ بامل�شاركة يف خمتلف االجتماعات التي يعقدها املجل�س اال�ست�شاري حلقوق الإن�سان
�أو مكاتبه الإدارية اجلهوية واحرتام خمطط االنت�شار وباقي التعليمات التي �أتلقاها منه.
التوقيع:
التاريخ:
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ملحق رقم 3

ا�ستمارة ما قبل احلملة االنتخابية
ا�ستمارة املالحظة اخلا�صة بفرتة ما قبل احلملة االنتخابية (يوم)..........:
اجلهة:
الإقليم:
اجلماعة:
الدائرة االنتخابية (تعب�أ فقط يف اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع الأحادي اال�سمي):
1

امل�شاريع العمومية ،ا�ستعمال املال و�إعالنات انتخابية غري قانونية

1.1

هل الحظتم والحظنت �أن انطالق م�رشوع عمومي ينحاز حلزب ما �أو مر�شح/
مر�شحة ما؟

2.1

يف حالة اجلواب بنعم ما هو هذا امل�رشوع؟

3.1

ما هي اجلهة املنفذة له :جمل�س جماعي ،م�صلحة خارجية بالإقليم ،فاعلون �آخرون؟

4.1

املرجو حتديد الفئات امل�ستهدفة من امل�رشوع؟

5.1

هل ح�رض مر�شح حمتمل  /مر�شحة حمتمل مرحلة من مراحل تنفيذ امل�رشوع وقام
باالت�صال العمومية بال�سكان مبنا�سبة ذلك؟ (يتم حتديد املر�شح املحتمل �أو املر�شحة
املحتملة على �أ�سا�س �إعالنه العمومي لنيته يف الرت�شيح اعتبارا �أن الأمر يتعلق بفرتة
ما قبل احلملة)

6.1

من هو املر�شح املحتمل /املر�شحة املحتملة امل�ستفيدة من امل�رشوع؟

7.1

هل الحظتم ا�ستعمال املمتلكات واخلدمات العمومية من طرف مر�شح حمتمل �أو
مر�شحة حمتملة؟ نعم  /ال
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� 8.1إذا كان اجلواب نعم ما هي نوعية هذه املمتلكات �أو اخلدمات العمومية �أو الو�سائل
الأخرى الأخرى اململوكة لأ�شخا�ص معنويني للقانون العام؟
 9.1هل الحظتم/الحظنت توزيع هبات عينية �أو نقدية من طرف املر�شحني املحتملني �أو
املر�شحات املحتمالت لالنتخابات؟ نعم /ال
 10.1يف حالة اجلواب بنعم كيف مت ا�ستعمال املال وتوزيعه؟
11.1
12.1

هل تتخذ ال�سلطات العمومية الإجراءات القانونية �إزاء هذه الأعمال بدون متييز؟
نعم  /ال

�إذا كان اجلواب بال ،املرجو �إعطاء مالحظات عن التمييز
 13.1هل �سبق �أن تقدم حزب  /مر�شح  /مر�شحة ببالغ �إىل ال�سلطات العمومية بخ�صو�ص
هذه اخلروقات ومل تقم هذه الأخرية بالتدخل يف النازلة؟ نعم  /ال
14.1

�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو تقدمي هذه الوقائع مع ن�سخة من البالغ �إن �أمكن.

15.1

هل الحظتم  /الحظنت تعليق �إعالنات ذات طابع انتخابي يف �أماكن عمومية
غري مرخ�ص فيها بالتعليق؟ نعم  /ال (ملحوظة :ال يدخل يف مفهوم الإعالن ذي
الطابع االنتخابي املعني يف هذه اخلانة تلك الإعالنات اخلا�صة بامل�ؤمترات احلزبية
والتجمعات ال�سيا�سية)

16.1
17.1
18.1

�إذا كان اجلواب نعم املرجو حتديد نوعية هذه الأماكن
�إذا كان اجلواب بنعم ما هو رد فعل ال�سلطات العمومية �إزاء ذلك؟
من ا�ستفاد �أو ا�ستفادت من ذلك؟ (مر�شح ،مر�شحة مع انتمائهما احلزبي عند
االقت�ضاء(
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ا�ستمارة احلملة االنتخابية
ا�ستمارة املالحظة اخلا�صة بفرتة احلملة االنتخابية (يوم 11 :يونيو)
اجلهة:
الإقليم:
اجلماعة:
الدائرة االنتخابية (تعب�أ فقط يف اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع الأحادي اال�سمي):
1

املل�صقات والإعالنات االنتخابية

1.1

هل الحظتم (ن) تعليق �إعالنات يف �أماكن عمومية غري مرخ�ص فيها بالتعليق؟
نعم  /ال

2.1

يف حالة اجلواب بنعم ما هو رد فعل ال�سلطات العمومية �إزاء ذلك؟

3.1

من ا�ستفاد من ذلك؟ (مر�شح  /مر�شحة) مع حتديد الالئحة عند االقت�ضاء (عادية
�أو �إ�ضافية) وانتمائها ال�سيا�سي ح�سب احلالة

4.1

هل الأماكن املخ�ص�صة للتعليق كانت مت�ساوية بالن�سبة لكل املر�شحني–
املر�شحات؟ نعم  /ال

5.1

يف حالة اجلواب بال من كان  /املر�شح /املر�شحة الذي ا�ستفاد من ذلك؟ مع حتديد
الالئحة عند االقت�ضاء (عادية �أو �إ�ضافية) وانتمائها ال�سيا�سي ح�سب احلالة

6.1

هل هناك مر�شح  /مر�شحة علق �أكرث من مل�صقني  120*80يف احليز امل�سموح
له؟ نعم  /ال

7.1

يف حالة اجلواب بنعم من هو هذا املر�شح  /املر�شحة؟ مع حتديد الالئحة عند
االقت�ضاء (عادية �أو �إ�ضافية) وانتمائها ال�سيا�سي ح�سب احلالة
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8.1

هل هناك مر�شح  /مر�شحة علق �أكرث من �إعالنني  50*25يف احليز امل�سموح له؟

10.1

يف حالة اجلواب بنعم من هو هذا املر�شح  /املر�شحة؟ مع حتديد الالئحة عند االق
ت�ضاء (عادية �أو �إ�ضافية) وانتمائها ال�سيا�سي ح�سب احلالة
هل مت احرتام احليز املخ�ص�ص لالئحة الإ�ضافية من طرف الأحزاب يف الأماكن
العمومية؟
يف حالة اجلواب بال ،من هو املر�شح �أو الالئحة العادية الذي ا�ستعمل حيز الالئحة
الإ�ضافية؟

2

الأماكن العمومية

9.1

11.1

10.2

هل مت ا�ستعمال املقرات وال�ساحات العمومية بدون متييز لفائدة املر�شحني/
املر�شحات ،الالئحة العادية /الالئحة الإ�ضافية؟ نعم  /ال
�سواء يف حالة اجلواب بنعم �أوال :املرجو حتديد عدد املرات التي ا�ستفاد فيها
كل مر�شح /مر�شحة ،الالئحة العادية /الالئحة الإ�ضافية من ا�ستعمال الأماكن
العمومية؟
من هو مر�شح /مر�شحة ،الالئحة العادية C2.1/يف حالة اجلواب بال عن ال�س�ؤال
الالئحة الإ�ضافية امل�ستفيد؟
هل متت اال�ستفادة من ال�رشوط الأمنية بدون متييز بني الأحزاب؟ نعم /ال؟
يف حالة اجلواب بال ،حدد(ي) مر�شح /مر�شحة ،الالئحة العادية /الالئحة
الإ�ضافية غري امل�ستفيدة من احلماية الأمنية �أثناء ا�ستعمال الأماكن العمومية
هل �سجلت ا�ضطرابات �أو حماوالت �إحداث ا�ضطرابات �أثناء االجتماعات
بالأماكن العمومية؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم ،املرجو حتديد نوعية اال�ضطراب �أو حماولة اال�ضطراب؟
يف حالة اجلواب بنعم من هو مر�شح /مر�شحة ،الالئحة العادية /الالئحة الإ�ضافية
التي �أحدثت هذا اال�ضطراب؟
هل تدخلت القوة العمومية للحد من اال�ضطراب �أو حماولة اال�ضطراب؟
�صف تدخل القوة العمومية يف هذه الواقعة؟

3

املمتلكات العمومية وتدخل الإدارة

1.3

هل الحظت ا�ستعمال املمتلكات العمومية من طرف �أو لفائدة مر�شحني/
مر�شحات /الالئحة العادية /الالئحة الإ�ضافية؟ نعم /ال

1.2
2.2
3.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
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6.5

7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
22.5
23.5
24. 5
25.5
26.5

�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد من هو املر�شح /املر�شحة وانتما�ؤه (ها) احلزبي
عند االقت�ضاء (يف حالة جماعة خا�ضعة لالقرتاع بالالئحة املرجو حتديد هل يتعلق
الأمر بالالئحة العادية �أو الإ�ضافية)
�إذا كان اجلواب بنعم ،املرجو حتديد كم من مرة؟
هل الحظتم نزع املل�صقات من طرف ناخبني ،ناخبات؟
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة؟
هل الحظتم نزع املل�صقات من طرف �أ�شخا�ص �آخرين (�أطفال مثال)؟
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة؟
�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد �صفة ه�ؤالء الأ�شخا�ص
هل كنت �شاهدا على �أعمال عنف �أو ت�شوي�ش �صادرة عن مر�شحني ،مر�شحات؟
نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية �أعمال العنف �أو الت�شوي�ش
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد االنتماء ال�سيا�سي (عند االقت�ضاء) للمر�شح �أو
املر�شحة القائم ب�أعمال العنف �أو الت�شوي�ش
هل كنت �شاهدا على �أعمال عنف �أو ت�شوي�ش �صادرة عن ناخبني وناخبات؟
نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية �أعمال العنف �أو الت�شوي�ش
هل كنت �شاهدا على �أعمال عنف �أو ت�شوي�ش �صادرة عن �أ�شخا�ص �آخرين؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد �صفة ه�ؤالء الأ�شخا�ص
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية �أعمال العنف �أو الت�شوي�ش
هل كنت �شاهدا على عنف اجتاه حزب �أو ر�أي دعا ملقاطعة االنتخابات؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد نوعية العنف
هل �شاهدت عنفا �أو تهديدا اجتاه مر�شحة يف دائرة فردية �أو يف الئحة عادية �أو
�إ�ضافية؟ نعم /ال
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27.5
28.5

يف حالة اجلواب بنعم املرجو و�صف نوعية العنف �أو التهديد
يف حالة اجلواب بنعم ،املرجو حتديد م�صدر القائم (ة) ب�أعمال العنف �أو التهديد
هل الحظت ا�ستعمال �شعارات ذات طابع عن�رصي ،متييزي �ضد باقي املر�شحني/
املر�شحات؟ (على �أ�سا�س اجلن�س ،االنتماء العرقي ،الدين �أو �شكل متييزي �آخر)
نعم /ال
�إذا كان اجلواب بنعم فمن احلزب �أو املر�شح /املر�شحة الداعي لذلك؟
هل احرتمت كل الأحزاب الآجال القانونية النتهاء احلملة االنتخابية؟
يف حالة اجلواب بال ،اذكر املر�شحني -املر�شحات الذين مل يحرتموا ذلك.
يف حالة اجلواب بال ،املرجو ذكر الواقعة التي تثبت عدم احرتام الآجال القانونية
للحملة االنتخابية

6

التجمعات العمومية

29.5
30.5
31.5
32.5
33.5

1.6
2.6
3.6
4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6
10.6
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هل منع حزب ،مر�شح /مر�شحة ،الئحة عادية �أو �إ�ضافية من عقد جتمع عمومي؟
نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم .املرجو حتديد من هو احلزب ،املر�شح �أو املر�شحة الئحة
عادية �أو �إ�ضافية الذين مت منعهم من عقد التجمع العمومي؟
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد كم من مرة مت فيها �إ�صدار متع عقد جتمع
عمومي
حاول (ي) عرب االت�صال باحلزب ،املر�شح �أو املر�شحة،الالئحة العادية �أو الإ�ضافية
املعنية باملنع ،التعرف على التعليل الذي قدمته ال�سلطة املحلية ملنع عقد التجمع
العمومي.
هل ت�ستح�رض ق�ضايا الن�ساء ب�شكل عر�ضاين يف الربامج االنتخابية للأحزاب �أثناء
احلملة االنتخابية؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو �إعطاء �أمثلة
هل يتوجه خطاب الأحزاب �إىل الن�ساء والرجال؟
هل مت توجيه اخلطاب �إىل الن�ساء فقط؟
�أثناء التجمعات اخلطابية هل كانت الن�ساء حا�رضات يف املن�صة؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم كم كان عدد الن�ساء احلا�رضات يف املن�صة من العدد
الإجمايل؟
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11.6
12.6
13.6
14.6

7

�أثناء التجمعات ،هل �أخذت الن�ساء الكلمة؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم ،ففي �أي مرحلة �أخذت الن�ساء الكلمة (بداية التجمع،
الو�سط ،الأخري)
�أثناء التجمع ،هل كان الن�ساء من بني احل�ضور؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم ،املرجو حتديد عددهن التقريبي مقارنة بالعدد التقريبي
الإجمايل للحا�رضين يف التجمع

الأ�شكال التوا�صلية الأخرى للحملة االنتخابية (ات�صاالت �شخ�صية مع الناخبني مع
توزيع من�شورات ووثائق احلملة االنتخابية)

1.7

�أين؟ /متى؟
من هو احلزب ،املر�شح ،املر�شحة ،الالئحة العادية �أو الإ�ضافية القائمني بهذه
االت�صاالت
كم العدد التقريبي ملرافقي املر�شحني واملر�شحات �أو ممثليه؟
كيف كان تلقي هذه االت�صاالت ال�شخ�صية ب�صفة عامة من طرف الناخبني؟
هل ت�ضمنت هذه االت�صاالت ال�شخ�صية تقدمي معلومات للناخبني بخ�صو�ص
امل�سل�سل االنتخابي �أو اقت�رصت فقط على تقدمي برنامج احلزب واملر�شحني
واملر�شحات؟
هل �شاركت الن�ساء كمر�شحات �أو مدعمات ملر�شحني يف هذه االت�صاالت
ال�شخ�صية؟

8

الأ�شكال التوا�صلية الأخرى للحملة االنتخابية (ندوات �صحفية)

2.7
3.7
4.7
5.7
6.7

1.8

�أين /متى

2.8

كم عدد احل�ضور التقريبي؟
ال�صحف املمثلة؟

4.8

الأحزاب املمثلة¿
هل مت نقل وقائع الندوة ال�صحفية يف و�سائل الإعالم العمومي �أو تغطية يف
ال�صحف احلزبية �أو امل�ستقلة؟
ما هي �أهم الأ�سئلة املوجهة �إىل منظمي الندوة ال�صحفية؟

3.8

5.8
6.8
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ا�ستمارة يوم الإقرتاع
اجلهة:
الإقليم:
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 بح�ساب
عدد املقيدين يف اللوائح االنتخابية بهذا املكتب):
1

هل يوجد مكتب الت�صويت ببناية عمومية

1.1

نعم :حدد(ي) املكان (مثال :مدر�سة� ،إدارة )....

2.1

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

2

هل مت �إ�شعار الناخبني /الناخبات مبكتب الت�صويت؟

1.2

هل قبل  22ماي 2009

2.2

هل بعد  22ماي ( 2009متى؟)

3.2

يف حالة اجلواب بنعم ،ما هي و�سيلة الإعالم امل�ستعملة لإ�شعار الناخبني ب�أمكنة
مكاتب الت�صويت
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3

هل مكتب الت�صويت قريب من الناخبات/الناخبني

1.3

اح�سب امل�سافة بني �أقرب جتمع �سكني م�صوت باملكتب ومكتب الت�صويت

2.3

اح�سب امل�سافة بني ابعد جتمع �سكني م�صوت باملكتب ومكتب الت�صويت

3.3

اح�سب امل�سافة بني مكتب الت�صويت و�أقرب طريق معبدة la route goudronnée

4.3

ح�سب عدد من الناخبني الذين �ست�ستجوبهم ف�إن مكتب الت�صويت قريب

5.3

بعيد
�صعب الو�صول �إليه (كيف؟)
ح�سب تقديرك كمالحظ ف�إن مكتب الت�صويت قريب
بعيد

9.3

�صعب الو�صول �إليه (كيف؟)

6.3
7.3
8.3

4

جتهيزات مكتب الت�صويت

1.4

هل يت�ضمن مكتب الت�صويت ولوجيات لذوي الإعاقة اخلا�صة؟ نعم /ال
هل مكتب الت�صويت �آمن؟ نعم /ال
هل يتوفر مكتب الت�صويت على �إنارة كافية؟ نعم /ال
هل �صندوق االقرتاع متوفر؟ نعم /ال

5.4

هل املعزل متوفر؟ نعم /ال
هل املعزل مو�ضوع ب�شكل ي�ضمن �رسية الت�صويت؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بال �أو�ضح ذلك
هل اللوائح االنتخابية متوفرة يف نظريين؟ نعم /ال
هل تتوفر �أعداد كافية من ورقة الت�صويت الفريدة؟ نعم /ال
هل تتوفر الئحة املر�شحني–املر�شحات –الالئحة العادية –الالئحة الإ�ضافية؟
نعم/ال

2.4
3.4
4.4
6.4
7.4
8.4
9.4
10.4
11.4
12.4

هل تتوفر املحا�رض؟ نعم /ال
هل تتوفر �أوراق �إح�صاء الأ�صوات؟ نعم /ال
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13.4
14.4

هل يتوفر املداد غري القابل للمحو؟ نعم /ال
كمالحظ ما هي ح�سب معاينتك التجهيزات غري املتوفرة �أو غري املالئمة؟
هل �أثار �أحد �أطراف مكتب الت�صويت (رئي�س� ،أع�ضاء مكتب الت�صويت ،ممثلي
املر�شحني) مالحظات بخ�صو�ص التجهيزات امل�شار �إليها يف الأ�سئلة �أعاله؟
يف حالة اجلواب بنعم واملرجو حتديد من �أثار هذه املالحظات وم�ضمونها؟

5

افتتاح مكتب الت�صويت

15.4
16.4
1.5

هل بد�أت عملية الت�صويت يف � 8صباحا؟ نعم /ال

2.5

�إذا كان اجلواب بال ،فمتى بد�أت عملية الت�صويت؟
حدد ال�سبب/الأ�سباب التي �أخرت انطالق عملية الت�صويت على ال�ساعة الثامنة
�صباحا
هل ح�رض رئي�س/رئي�سة مكتب الت�صويت وم�ساعدوه؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بال ،من هو امل�س�ؤول /امل�س�ؤولة 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

3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
14.5
15.5
16.5
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�إذا كان اجلواب بنعم ،كم عددهن؟
حدد (قدر الإمكان وعرب احلديث الودي مع رئي�س ومكتب �أع�ضاء الت�صويت)
الفئة املهنية املرجعية لأع�ضاء مكتب الت�صويت
هل خ�ص�ص كل املر�شحني-املر�شحات  -اللوائح املر�شحة ممثلني عنها مبكتب
الت�صويت؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بال من هم املر�شحني-املر�شحات  -اللوائح املر�شحة التي مل
تخ�ص�ص ممثالت /ممثلني عنها مبكتب الت�صويت
هل ن�سق مر�شحني-املر�شحات  -اللوائح املر�شحة فيما بينها لتخ�صي�ص ممثل/ممثلة
واحدة عنها؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد مر�شحني-املر�شحات  -اللوائح املر�شحة التي
ن�سقت فيما بينها
ما هو عدد الن�ساء من بني ممثلي ممثالت املر�شحني واملر�شحات اللوائح املر�شحة؟
هل حدثت حالة عدم قبول ممثل مر�شح-مر�شحة-الئحة مر�شحة؟ نعم /ال
�إذا كان اجلواب بنعم ،فلأي �سبب؟
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6

�سري عملية الت�صويت

1.6

كم عدد حاالت الت�أكد من هوية الناخب (ة) بالدفرت العائلي
كم عدد حاالت ن�سيان �أو �إ�ضاعة بطاقة الناخب؟

3.6

10.6

يف هذه احلالة كم عدد حاالت ت�صويت النا�سني �أو امل�ضيعني لبطاقة الناخب بناء
على �شهادة ع�ضو مكتب الت�صويت
يف هذه احلالة كم عدد حاالت ت�صويت النا�سني �أو امل�ضيعني لبطاقة الناخب بناء
على �شهادة ناخبني يعرفهما �أع�ضاء املكتب
هل يتم الت�صويت داخل املعزل؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بال املرجو حتديد عدد احلاالت
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 ال�صفة؟
ما هي املدة التي ت�ستغرقها عملية الت�صويت؟ (بالدقيقة)
هل غادر ناخبون /ناخبات دون الت�صويت ب�سبب طول االنتظار؟ نعم /ال
هل ميكن حتديد عدد احلاالت؟
اطلب من بع�ض الناخبات /الناخبني امل�صوتني الت�أكد من كون املداد غري قابل
للمحو ب�رسعة
حدد عدد حاالت ا�ستفادة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة الظاهرة من امل�ساعدة على
الت�صويت

7

حميط مكتب الت�صويت

1.7
2.7

هل الحظت ا�ستمرار �أ�شكال للحملة االنتخابية قرب مكاتب الت�صويت؟ نعم /ال

2.6

4.6
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6
16.6
17.6

يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد �شكل احلملة االنتخابية امل�ستمر قرب مكتب
ت�صويت
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3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
9.7
10.7
11.7

12.7

13.7
14.7
15.7

8

يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد ال�شخ�ص /اجلهة التي تقوم باحلملة خا�صة:
املر�شح–املر�شحة (احلزب الذي ينتمي �إليه عند االقت�ضاء)– م�ساعدو املر�شح–
املر�شحة –�أعوان الإدارة
هل الحظت حماولة الت�أثري على الناخب /الناخبة �أو ال�ضغط عليه؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم فبوا�سطة املال و� /أو
بوا�سطة �أ�شياء عينية و� /أو
بوا�سطة الوعد بوظائف عامة �أو خا�صة و� /أو
بوا�سطة منافع �أخرى و� /أو
بوا�سطة التهديد
هل هذه الأعمال ت�ستهدف ال�ضغط على الناخبة /الناخب من �أجل الت�صويت
هل هذه الأعمال ت�ستهدف ال�ضغط على الناخبة /الناخب من �أجل الإم�ساك عن
الت�صويت
يف كل واقعة من هذه الوقائع املرجو حتديد ال�شخ�ص /اجلهة التي تقوم باحلملة
خا�صة :املر�شح –املر�شحة (احلزب الذي ينتمي �إليه عند االقت�ضاء)– م�ساعدو
املر�شح–املر�شحة (احلزب الذي ينتمي �إليه الئحته عند االقت�ضاء) –�أعوان الإدارة
يف حالة عدم كفاية اجلدول املرجو تخ�صي�ص �صفحة تعليق
هل �شاهت و�سائل نقل مو�ضوعة مو�ضوعة رهن �إ�شارة الناخبني /الناخبات؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب نعم حدد �أ�صحاب و�سائل النقل (ال�سلطات العمومية ،املر�شح/
املر�شحة� ،آخرون)
املرجو حتديد يف �أي �ساعة من يوم الت�صويت �شاهدت و�سائل النقل يف حالة عدم
كفاية اجلدول املرجو تخ�صي�ص �صفحة تعليق

الفرز

1.8

هل مت �إغالق مكتب الت�صويت على  7م�ساء؟ نعم /ال

2.8

�إذا كان اجلواب بال ،فمتى انتهت عملية الت�صويت؟
حدد ال�سبب /الأ�سباب التي �أخرت �إنهاء عملية الت�صويت على ال�ساعة ال�سابعة
م�ساء

3.8
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4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8
15.8
16.8
17.8
18.8
19.8
20.8
21.8
22.8
23.8

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�ؤالء منفردين �أو يف و�سيلة نقل جماعية؟
هل وقعت نزاعات عند حلظة الإغالق؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم قدم و�صفا موجزا لها مع ا�ستعمال ورقة �إ�ضافية يف حالة
عدم كفاية اخلانة املخ�ص�صة
هل مت �إلغاء الأوراق غري امل�ستعملة؟ نعم /ال
�أثناء التعداد الأويل للأ�صوات هل كان عدد الأوراق امل�ستعملة والغري امل�ستعملة
م�ساويا للعدد امل�سجل �أ�صال من الأوراق املتوفرة قبل بداية الت�صويت؟ نعم /ال
�إذا كان اجلواب بال هل مت ت�سجيل ذلك يف املح�رض؟ نعم /ال
�أثناء تعداد الأ�صوات هل كان عدد الأوراق امل�ستعملة م�ساويا لعدد املواطنات
واملواطنني املوجودة �أ�سما�ؤهم يف ال�سجل مقرونة بعالمة �إىل جانب �أ�سمائهم؟
�إذا كان اجلواب بال ،هل مت ت�سجيل ذلك يف املح�رض؟ نعم /ال
هل خ�ص�ص كل املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية ممثلني عنها
مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بال ما هي املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية التي
مل تخ�ص�ص ممثالت/ممثلني عنها مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟
هل ن�سق املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية-الإ�ضافية فيما بينها لتخ�صي�ص
ممثل /ممثلة واحدة عنها مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟ نعم /ال
يف حالة اجلواب بنعم املرجو حتديد املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–
الإ�ضافية التي ن�سقت فيما بينها
ما هو عدد الن�ساء من بني ممثلي املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية
مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟
هل حدثت حالة عدم قبول ممثل املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية
مبكتب الت�صويت �أثناء الفرز؟ نعم /ال
�إذا كان اجلواب بنعم ،فلأي �سبب؟
هل مت تعداد الأ�صوات يف نف�س املكان الذي يوجد فيه مكتب الت�صويت؟ نعم /ال
�إذا كان اجلواب بال ،ففي �أي مكان؟
هل مت التعداد مبا�رشة بعد انتهاء الت�صويت؟ نعم /ال
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24.8

�إذا كان اجلواب بال فلماذا مت الت�أخري؟

25.8

هل مت التعداد ب�شكل ي�سمح مبالحظته؟ نعم /ال
هل مت توزيع ممثلي املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية على طاوالت
الفاح�صني بالت�ساوي بقدر الإمكان؟

26.8
27.8

هل كان بجانب املعاينات واملعاينني املكلفني بالتعداد �أ�شخا�ص �آخرون؟ نعم /ال

28.8

�إذا كان اجلواب بنعم كم كان عددهم؟

29.8

هل تعر�ض املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية مل�ضايقات �أو �إىل
طرد �أثناء �إح�صاء الأ�صوات؟ نعم /ال

30.8

�إذا كان اجلواب بنعم؟ �صف(ي) هذه امل�ضايقات

31.8

�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد ال�سبب الذي مت الطرد من �أجله؟

32.8

�إذا كان اجلواب بنعم يف حالة امل�ضايقات �أو الطرد هل مت ت�ضمني ذلك يف املح�رض

33.8

هل كان هناك زوار �أجانب متواجدين �أثناء التعداد؟ نعم /ال

34.8

يف حالة اجلواب بنعم :من هم؟

35.8

هل تعر�ض املالحظات واملالحظون غري املتحزبني مل�ضايقات �أو �إىل طرد �أثناء
�إح�صاء الأ�صوات؟ نعم /ال

36.8

�إذا كان اجلواب بنعم؟ �صف(ي) هذه امل�ضايقات

37.8

�إذا كان اجلواب بنعم املرجو حتديد ال�سبب الذي مت الطرد من �أجله؟

38.8

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

39.8
40.8
41.8

112

هل ت�سلم ممثلو وممثالت املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية حما�رض
النتائج؟ نعم /ال
هل �أبدى ممثالت وممثلو املر�شحني –املر�شحات –اللوائح العادية–الإ�ضافية
مالحظات بخ�صو�ص املح�رض؟ نعم /ال

�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو حتديد نوعية هذه املالحظات
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9
1.9
2.9

�إلغاء الأ�صوات
هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا غري قانونية (= كل ورقة غري ورقة الت�صويت
الفريدة) نعم /ال
�إذا كان اجلواب نعم حدد نوعية هذه الأوراق امللغاة

3.9

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا ت�صويت ملغاة؟ نعم /ال

4.9

�إذا كان اجلواب نعم حدد نوعية بع�ض الأوراق امللغاة

5.9

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع ورقة ت�صويت غري خمتومة (= تعترب مبثابة ورقة
ملغاة)؟ نعم /ال

6.9

�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو حتديد كم ورقة ت�صويت غري خمتومة؟

7.9

هل ت�ضمن �صندوق االقرتاع �أوراقا كانت حمل نزاع (�أوراق متنازع ب�ش�أنها) نعم /ال

8.9

�إذا كان اجلواب نعم ،املرجو حتديد �أ�سباب اعتبار الأوراق متنازعا ب�ش�أنها

9.9

هل مت �إحراق الأوراق ال�صحيحة؟ نعم /ال

10.9

�إذا كان اجلواب هل مت �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة داخل مكتب الت�صويت؟
نعم /ال

11.9

�إذا كان اجلواب بال ف�أين مت �إحراق �أوراق الت�صويت ال�صحيحة؟

10

نقل املعدات والنتائج للمكتب املركزي

1.10

ب�أية و�سيلة مت نقل الظرف املختوم واملعدات امل�ؤمنة �إىل املكتب املركزي؟

2.10

هل حدثت م�شاكل �أثناء هذا النقل؟
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ملحق رقم 6

مقرتحات تعديل مدونة االنتخابات والن�صو�ص القانونية والتنظيمية املرتبطة بها
املجال

ال�صيغة احلالية

ال�صيغة املقرتحة

الأ�سباب –احلجج –
مالحظات

حتديد الناخبني
برمي االنتخابات اجلماعية

�إ�ضافة فقرة ثانية �إىل
مكن هذا املقت�ضى من
املادة  3من مدونة
املادة :3
االنتخابات :
م�شاركة الأجنبي املقيم
ب�صفة قانونية واملتوفر على
« يعترب ناخبا بر�سم
«الناخبون هم املغاربة
ذكورا و�إناثا البالغون من االنتخابات اجلماعية كل بطاقة الإقامة من امل�شاركة
�أجنبي مقيم ب�صفة قانونية عرب الت�صويت يف ال�ش�أن
العمر ثمان ع�رشة �سنة
املحلي ملنطقة �إقامته.
�شم�سية كاملة على الأقل ومتوفر على بطاقة
واملتمتعون بحقوقهم املدنية الإقامة ح�سب ال�رشوط عدد من الت�رشيعات
وال�سيا�سية وغري املوجودين الواردة يف املادة  16من االنتخابية يف الدول الأوربية
يف �إحدى حاالت فقدان الظهري رقم 169-03-1متنح للأجانب املقيمني ب�صفة
الأهلية االنتخابية املن�صو�ص بتاريخ  13نونرب بتنفيذ قانونية �إمكانية الت�صويت،
القانون رقم 03-02
عليها يف هذا القانون».
وبالن�سبة ملواطني دول
املتعلق بدخول و�إقامة
االحتاد الأوربي �إمكانية
الأجانب».
الت�صويت والرت�شيح
يف االنتخابات اجلماعية
(فرن�سا ،بلجيكا ،هولندا،
�إ�سبانيا.)...

املادة  5فق« :1ال ميكن �أن حذف الفقرة  1من
يقيد يف اللوائح االنتخابية :املادة .5
.1الع�سكريون العاملون
من جميع الرتب ...
(� 12أكتوبر .)1966
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جتدر الإ�شارة �إىل �أن
القوانني االنتخابية املقارنة
�ألغت هذا املقت�ضى،
مثال :املادة  13من مدونة
االنتخابات الفرن�سية
(الن�سخة املحينة لـ  14يناير
.)2008
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بطائق
الناخبني

املادة « : 40تكون بطاقة
الناخب دائمة�...أعاله».

�رشوط �أهلية الرت�شيح �رشوط �إيداع الرت�شيحات
وموانعه

املادة  « :24ال ينتخب:
.1املتجن�سون باجلن�سية
املغربية ...اجلن�سية
املغربية.
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املادة  :40تعترب بطاقة
التعريف الوطنية
وا�ستثناء الدفرت العائلي
وجواز ال�سفر �صاحلة
جلميع االنتخابات
العامة واجلماعية
واال�ستفتاءات».

حذف الفقرة  1من
املادة .42

يتوقع من هذا املقرتح تب�سيط
م�سطرة الت�صويت وتوفري
�رشوط �أف�ضل مل�شاركة
الناخبات والناخبني،
يتواكب هذا املقرتح مع
امل�سار احلايل لتعميم بطاقة
التعريف الوطنية البيومرتية؛
يقت�ضي هذا االقرتاح من
الناحية ال�شكلية حذف
جميع الإ�شارات �إىل بطاقة
الناخب يف املدونة وتعوي�ضها
ببطاقة التعريف الوطنية.
نف�س الأ�سباب التي
اعتمادها يف اقرتاح
حذف الفقرة  2من
املادة .5

املادة « :47ت�سلم ال�سلطة �إ�ضافة مقطع �إىل الفقرة  1ل�ضمان ظروف �سليمة
املكلفة�...إيداع الرت�شيح» .من املادة  « :47يف حالة لتطبيق تدابري املنا�صفة،
عدم ا�ستيفاء الئحة ال�رشوط و�أخذا بعني االعتبار �رضورة
القانونية املطلوبة يف املادة التكيف مع الو�ضع احلايل
 200بر�سم االنتخابات
للقدرات التدبريية للأحزاب
اجلماعية ،يجوز لوكيل
ال�سيا�سية
الالئحة �إيداع تر�شيح
تعديلي داخل �أجل  2يومني هذا احلل م�ستوى من املادة
 9من املر�سوم االنتخابي
ابتداء من تاريخ �إيداع
اخلا�ص باجلهة الفالمانية
الرت�شيح الأ�صلي.
ببلجيكا:
يجب على الرت�شيح
L’article 9 du décret
التعديلي �أن يقت�رص ح�رصا
de la région flamande
على ا�ستيفاء ال�رشوط
du 10 février 2006
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«Si une liste ne
القانونية املطلوبة يف املادة
respecte pas les
 ت�سلم ال�سلطة املكلفة200
règles de parité
بتلقي الرت�شيحات و�صال
visées aux alinéas
premier et deux du
 �ساعة48 نهائيا يف ظرف
présent paragraphe
من �إيداع الرت�شيح الأ�صلي
un acte rectificatif
peut être déposé
 (الباقي.... �أو التعديلي
auprès du président
.)بدون تغيري
du bureau de vote
principal après l’arrêt
provisoire de la liste
des candidats jusqu’au
vingt-quatrième jour
avant le jour des
élections. L’ordre des
candidats ne peut
plus être modifié
dans l’acte rectificatif.
Les candidats non
éligibles peuvent être
remplacés. Le nouveau
candidat qui est ainsi
présenté prend la
place du candidat
radié ou de celui
qui se retire. L’acte
rectificatif est signé par
le candidat en tête de
liste les candidats qui
se retirent
volontairement et les
candidats nouvellement
ajoutés. Si les règles
de parité ne sont pas
respectées dans l’acte
rectificatif le bureau de
vote principal écarte
la liste en question. Si
aucun acte rectificatif
n’est déposé le bureau
de vote principal
écarte également la
« liste en question »
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�إ�ضافة املادة  54مكرر� :ضمان عدم اخللط بني
«ت�رسي على م�ساعدي وظيفة م�ساعدة احلملة
االنتخابية ،وبني توزيع
احلملة االنتخابية ،غري
املنخرطني يف الأحزاب الهبات العينية والنقدية
عن طريق التوظيف غري
ال�سيا�سية التي يقومون
مب�ساعدة حمالت مر�شحيها العقالين مل�ساعدي احلملة
مقت�ضيات مدونة ال�شغل االنتخابية
املتعلقة بالعقود حمددة
توفري حد �أدنى من احلماية
املدة».
القانونية مل�ساعدي احلملة
االنتخابية املعتربة مبثابة
مهنة مو�سمية �ضمن
االقت�صاد االنتخابي

مكاتب
الت�صويت

املادة  :56يحدث بقرار
للعامل�...أو البنايات».

م�ؤ�س�سة
املالحظة
امل�ستقلة

غري موجودة

�ضمان �شفافية �أكرب مل�صاريف
احلملة االنتخابية.
متكني ذوي االحتياجات
�إ�ضافة فقرة �أخرية �إىل
اخلا�صة من الظروف التي
املادة :56
«يتعني �أن تت�ضمن مكاتب تتيح لهم ممار�سة حقهم
الت�صويت ولوجيات لذوي وواجبهم يف الت�صويت.
االحتياجات اخلا�صة».
�إ�ضافة  58مكرر كما يلي :تكر�س املادة  58مكرر
«يخت�ص املجل�س الوطني اخت�صا�ص املجل�س الوطني
حلقوق الإن�سان باعتماد حلقوق الإن�سان يف جمال
املالحظني امل�ستقلني املالحظني امل�ستقلني وذلك
الوطنيني والأجانب .منذ االنتخابات الت�رشيعية
ويحدد ن�ص تنظيمي ل�سنة .2007

�رشوط وكيفيات منح هذا
االعتماد
ميكن للمالحظني امل�شار
�إليهم يف الفقرة � 1أعاله
تتبع ومالحظة العمليات
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يقرتح �أن ي�ستلهم الن�ص
التنظيمي املحدد ل�رشوط
وكيفيات اعتماد املالحظني
امل�ستقلني من عدد من
الوثائق امقارنة وخا�صة:
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االنتخابية ،مبا يف ذلك
وثيقة جلنة البندقية التابعة
الولوج �إىل مكاتب
ملجل�س �أوربا بخ�صو�ص
�رشوط املالحظة امل�ستقلة
الت�صويت ومالحظة
لالنتخابات بتاريخ � 9سبتمرب
عمليات الفرز و�إح�صاء
الأ�صوات و�إعالن النتائج» 2010 .وكذا القانون الأفغاين
املنظم للمالحظة امل�ستقلة
لالنتخابات ال�صادر عن هيئة
تنظيم االنتخابات الأفغانية
بتاريخ 24ماي .2005
ميكن �أي�ضا اال�ستلهام يف
هذا ال�صدد من قرار وزير
الداخلية املويتاين املحدد
للو�ضعية القانونية للمالحظ.
(arrêté 2816 MIPT du
14 novembre 2006
portant cadre juridique
de l’observation
électorale).

فيما يتعلق ب�إعداد ميثاق
للمالحظ ميكن اال�ستلهام
من الوثائق التالية بالنظر
لقيمتها وتكييفها مع ال�سياق
املحلي للمالحظة :

(Council of Europe:
Handbook for
)observers of elections
1997
International
IDEA : « code de
conduite: observation
électorale éthique et
professionnelle » 1997
The Electoral
Commission of UK:
« Managing Twenty First
Century Elections: a
» UK training strategy
(2002).
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املخالفات املادة « :90يعاقب احلب�س املادة « : 90يعاقب
احلب�س من �شهر �إىل
االنتخابية من �شهر �إىل ثالثة �أ�شهر
وبغرامة من � 1200إىل � 3 5000أ�شهر ...كل �شخ�ص
�أقدم با�ستعمال �أخبار
درهم� ،أو ب�إحدى هذين
العقوبتني فقط  ...الإم�ساك زائفة كاذبة �أو ا�ستعمال
عبارات متييزية على �أ�سا�س
عن الت�صويت».
الدين �أو العرق �أو االنتماء
الإثني �أو الأ�صل اجلغرايف
�أو اجلن�س �أو غري ذلك
من طرق التدلي�س ..
الت�صويت».
املخالفات
االنتخابية

املادة « :104فقرة �إ�ضافية»
املادة  :104يرتتب على
العقوبات ال�صادرة مبوجب يرتتب على العقوبات
املواد  ...ملدتني انتدابيتني ال�صادرة مبوجب املواد
,95 ,93 ,92 ,91 ,90 ،88
متواليتني».
 97,96احلرمان من حق
الرت�شح لالنتخابات ملدتني
انتدابيتني متواليتني».
املادة ( :108فقرة:)3
املادة ( :108فقرة:)3
«تتقادم الدعوى العمومية « ...تتقادم الدعوى العمومية
مب�ضي �سنة من �إعالن نتيجة  ...مب�ضي �سنة من �إعالن
نتيجة االنتخاب».
االنتخاب».

يعترب هذا االقرتاح مبثابة
�إحدى اخلال�صات
التي ترتبا عن تقييمات
خمتلفة للحملة االنتخابية
خا�صة تلك لتي خا�ضها
ن�ساء كمر�شحات �أو
كم�ساعدات للحملة
االنتخابية ،حيث يظهر
�أن مبد�أ تكاف�ؤ الفر�ص بي
املر�شحني واملر�شحات يت�أثر
فعليا با�سعمال عبارات
ذات طابع متييزي.
طبيعة املخالفات االنتخابية
الواردة يف املواد مو�ضوع
الفقرة الإ�ضافة ،ت�ستوجب
احلرمان من حق الرت�شيح
للمدة املقرتحة ،وذلك
كتدبري �أ�سا�سي للتخليق.

تقوية �ضمانات عدم الإفالت
من العقاب يف املجال
االنتخابي ،عرب متكني الطرف
املمثل للحق العام من جتميع
احلجج والو�سائل ال�رضورية
لإثبات املخالفات االنتخابية.
�إ�ضافة فقرة ثالثة �إىل
متكن هذه ال�صيغة من
مبد�أ املنا�صفة املادة :2000
املادة  200كما يلي« :ال حتقيق مبد أ� املنا�صفة بني
يف اجلماعات «ينتخب �أع�ضاء جمال�س
ميكن �أن يتجاوز الفرقفي الرجال والن�ساء يف لوائح
اجلماعات التي يبلغ عدد
اخلا�ضعة
�سكانها  35.000ن�سمة �أو عدد املر�شحني من �أي الرت�شيحات يف اجلماعات
لالقرتاع
يقل عن هذا العدد باالقرتاع من اجلن�سني يف اللوائح اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة.
بالالئحة
الفردي بالأغلبية الن�سبية يف امل�شار �إليها يف الفقرة
تت�سم هذه ال�صيغة باملرونة،
وتدابري التمييز
ال�سابقة واحدا»
الإيجابي للرفع دورة واحدة».
لكونها ال تت�ضمن �إلزامية
�إعادة �صياغة املادة
من التمثيلية يجري انتخاب �أع�ضاء جمال�س  1 - 204كما يلي« :زيادة الرتتيب بالتناوب بني الرجال
والن�ساء يف اللوائح.
اجلماعات التي يفوق عدد على الدوائر االنتخابية
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متكن الزيادة يف عدد
ال�سيا�سية للن�ساء �سكانها  35.000ن�سمة
املن�صو�ص عليها يف
مقاعد الالئحة الإ�ضافية
يف اجلماعات و�أع�ضاء جمال�س املقاطعات املادتني  198و  99من
عن طريق االقرتاع بالالئحة هذا القانون حتدث على يف اجلماعات اخلا�ضعة
اخلا�ضعة
لالقرتاع الفردي من الرفع
لالقرتاع
يف دورة واحدة وبالتمثيل �صعيد جمموع النفوذ
من التمثيلية ال�سيا�سية للن�ساء
الفردي.
الن�سبي على �أ�سا�س قاعدة الرتابي لكل جماعة
مبجال�س هذه اجلماعات،
علما ب�صعوبة تطبيق
�أكرب بقيمة ودون ا�ستعمال ينتخب �أع�ضا�ؤها
باالقرتاع الفردي دائرة تدابري التمييز الإيجابي يف
طريقة مزج الأ�صوات
اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع
والت�صويت التفا�ضلي».
انتخابية ت�سمى « دائرة الفردي تعترب هذه ال�صيغة
انتخابي �إ�ضافية» (...
ترجمة ل�صيغ مماثلة يف ن�صو�ص
الباقي ال تغيري فيه) �إعادة قانونية مقارنة كاملادة 117
�صياغة املادة  2-204كما مكرر من مدونة االنتخابات
البلجيكية
يلي :ب�رصف النظر عن
عدد املقاعد املحدد يف امل�صاغة كما يلي :
Art.117bis.
املادتني  198و  199من
Sur chacune des listes
هذا القانون يحدد عدد
ni l’écart entre le
املقاعد املخ�ص�صة للدائرة
nombre des candidats
titulaires de chaque
االنتخابية الإ�ضافية بالن�سبة
sexe ni celui entre le
ملجال�س اجلماعات التي
nombre de candidats
ينتخب �أع�ضا�ؤها باالقرتاع suppléants de chaque
sexe ne peuvent être
الفردي يف �أربع مقاعد
supérieurs à un.
منها مقعدان يخ�صمان
من عدد املقاعد املخ�ص�صة واملادة  L 300من مدونة
االنتخابات الفرن�سية
ملجال�ساجلماعات امل�شار
Dans les départements
où les élections ont
�إليها �أعاله» وحذف بقية
lieu à la représentation
املادة.
proportionnelle la
liste des candidats doit
comporter autant de
noms qu’il y a de sièges
à pourvoir. Sur chacune
des listes l’écart entre le
nombre des candidatsde
chaque sexe ne peut être
supérieur à un.
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جماالت خا�صة باالقت�صاد االنتخابي
م�صاريف
املر�شحني
�أثناء احلملة
االنتخابية

ت�ستهدف هذه ال�صيغة توفري �أ�سقف مريحة
يقرتح �أن يحدد املر�سوم املحدد
ل�سقف امل�صاريف االنتخابية وامل�شار مل�صاريف احلمالت االنتخابية من �أجل �ضمان
�شفافية ومراقبة �أكرب لهذه امل�صاريف ،وكذا
�إليه يف املادة  ،289امل�صاريف
امل�ساهمة يف نقل جزء من االقت�صاد االنتخابي
اخلا�صة باالنتخابات اجلماعية
امل�صاريف على �أ�سا�س عدد ال�سكان �إىل جمالinformelمن جمال غري املهيكل
منظم.
بكل �صنف من اجلماعات املحلية
وتبعا لعدد املقاعد بكل جمل�س مع
مت ا�ستلهام هذه ال�صيغة من املادة Article L 52-11
حتديد �سقف مبلغ لكل ن�سمة يتناق�ص
من مدونة االنتخابات الفرن�سية ،مع تكييفها
كلما كرب حجم �سكان ومقاعد
ح�سب املعطيات التالية :ال وجود القرتاع
اجلماعة املعنية وذلك كما يلي:
بدورتني يف نظامنا االنتخابي احلايل،
اجلماعات التي يبلغ عدد �سكانها انتخابات املجل�س اجلهوي انتخابات غري
 7500ن �أو �أقل 8 :درهم لكل ن
مبا�رشة ،مت تقدير الفروق يف القدرة ال�رشائية
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها بني بني البلدين على �أ�سا�س حوايل .5/1
 7501و 12500ن 7 :درهم لكل ن
Article L52-11 Pour les élections
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها بني
 12501و 15000ن 6 :درهم لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها بني
 15001و 25000ن 5 :درهم لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها بني
 25001و 50000ن 4 :درهم لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها بني
 50001و 100000ن 3 :درهم لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
بني  101000و 150000ن 2 :درهم
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
بني  150001و 200000ن1.5 :
درهم لكل ن
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auxquelles l’article L. 52-4 est
applicable il est institué un plafond
des dépenses électorales (1) autres
que les dépenses de propagande
directement prises en charge par
l’Etat exposées par chaque candidat
ou chaque liste de candidats ou pour
leur compte au cours de la période
mentionnée au même article.
Le montant du plafond est déterminé
en fonction du nombre d’habitants de la
circonscription d’élection, conformément
au tableau ci-après :
- PLAFOND PAR HABITANT DES
DEPENSES ELECTORALES (en
euros) :
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- N’excédant pas 15 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour : 1,22.
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- Listes présentes au second tour :
1,68.
Election des conseillers :
- généraux : 0,64.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- De 15 001 à 30 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
1,07.
- Listes présentes au second tour :
1,52.
Election des conseillers :
- généraux : 0,53
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- De 30 001 à 60 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
0,91.
- Listes présentes au second tour:
1,22.
Election des conseillers :
- généraux : 0,43.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- De 60 001 à 100 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
0,84.
- Listes présentes au second tour :
1,14.
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اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم1.4 :250000 و200001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم1.3 :300000 و250001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم1.2 :350000 و300001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم1.1 :400000 و350001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم1 :500000 و400001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم0.9 :600001 و500001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم0.8 :750001 و600001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
 درهم0.7 :1000000 و750001 بني
لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
0.6 :1250000 و1000001 بني
درهم لكل ن

Election des conseillers :
- généraux : 0,30.
- régionaux : 0,53.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- De 100 001 à 150 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
0,76.
- Listes présentes au second tour :
1,07.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,38.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- De 150 001 à 250 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
0,69.
- Listes présentes au second tour :
0,84.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,30.
- FRACTION DE LA POPULATION
de la circonscription :
- Excédant 250 000 habitants :
Election des conseillers municipaux :
- Listes présentes au premier tour :
0,53.
- Listes présentes au second tour :
0,76.
Election des conseillers :
- régionaux : 0,23
Ces plafonds sont actualisés tous les
trois ans par décret en fonction de
l’indice du coût de la vie de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques.

اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
0.5 :1500000 و1250001 بني
درهم لكل ن
اجلماعات التي يرتاوح عدد �سكانها
0.4:2000000 و1500001 بني
درهم لكل ن
اجلماعات التي يفوق عدد �سكانها
 درهم لكل ن0.3 :2000001
يخ�ضع هذا ال�سلم للتحيني كل
 تبعا مل�ؤ�رش تكلفة،خم�س �سنوات
املعي�شة ال�صادر عن املندوبية ال�سامية
.للتخطيط
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مقرتحات بخ�صو�ص املر�سوم رقم  2.08.744يحدد مبوجبه �سقف امل�صاريف االنتخابية
للمر�شحني مبنا�سبة االنتخابات العامة اجلماعية
مبادئ �أ�سا�سية ميكن �إدراجها يف املر�سوم
ال�صيغة الواردة
يف امل�رشوع

مالحظات

ال�صيغة املقرتحة

ال تت�ضمن املادة �« 2إ�ضافة املقطع التايل �إىل املادة
من املر�سوم الئحة  2من املر�سوم ،كما يلي« :ال
بالنفقات امل�ستبعدة يق�صد بالنفقات االنتخابية يف
مدلول هذا املر�سوم النفقات
من مدلول هذا
التي ي�رصفها املر�شحون مبنا�سبة
املر�سوم.
املنازعات املتعلقة باحلملة
االنتخابية».
ال تت�ضمن املادة 3
من املر�سوم مبد أ�
فتح ح�ساب بنكي
جاري ووحيد
لو�ضع و�رصف
م�صاريف احلملة
االنتخابية لكل
مر�شح-مر�شحة
يف اجلماعات
اخلا�ضعة لالقرتاع
الأحادي اال�سمي،
ولكل الئحة
يف اجلماعات
اخلا�ضعة لالقرتاع
بالالئحة.

�إ�ضافة مقطع �أول �إىل املادة 3
من املر�سوم كما يلي:
«يتعني على كل مر�شح يف
اجلماعات اخلا�ضعة لالقرتاع
الأحادي اال�سمي ،وعلى كل
وكيل الئحة يف اجلماعات
اخلا�ضعة لالقرتاع بالالئحة فتح
ح�ساب بنكي جاري ووحيد
لو�ضع و�رصف م�صاريف
احلملة االنتخابية».

مربرات التعديل املقرتح
عدد من القوانني املقارنة حتدد
الئحة بالنفقات امل�ستبعدة

frais exclus:

فرن�سا :املقطع الرابع من املادة
 3من القانون رقم 62.1292
بتاريخ  6نونرب  1962يعترب �أتعاب
املحامني والأعوان الق�ضائيني
مبنا�سبة املنازعات املتعلقة باحلملة
االنتخابية ،غري داخلة �ضمن
م�صاريف احلملة.
فتح ح�ساب بنكي جار ووحيد
لو�ضع و�رصف م�صاريف احلملة
االنتخابية ،يعترب �إجراءا �أ�سا�سيا
لتخليق العملية االنتخابية
ح�سب مدونة االنتخابات
الفرن�سية ون�صو�صها التطبيقية
ف�إن ح�ساب احلملة االنتخابية
يفتح ويدار من قبل الوكيل املايل
le mandataire financier

(انظر على �سبيل املثال :قرار
 4ماي  2006اخلا�ص بتقدمي
ح�سابات احلملة االنتخابية بر�سم
االنتخابات الرئا�سية).169

169. Décision du 4 mai 2006 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de

l’élection présidentielle ; JORF n°121 du 25 mai 2006 page 7827 - texte n° 107.
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مقرتحات بخ�صو�ص القرارات املنفذة لهذا املر�سوم
وامل�شار �إليها يف املادة الرابعة من املر�سوم
■ لتمكني الن�ساء املر�شحات من �رشوط متكافئة لإجراء احلملة االنتخابية ،يقرتح �أن تت�ضمن
اجلدول الإر�شادي مل�صاريف احلملة االنتخابية �إ�شارة وا�ضحة �إىل حتمل بع�ض امل�صاريف،
كتلك املتعلقة بح�ضانة الأطفال ،وعلى �سبيل املثال القانون االنتخابي الكندي ل�سنة
 elections act 4791يعترب امل�صاريف املتعلقة بح�ضانة الأطفال ،من �ضمن امل�صاريف
املتعلقة باحلملة االنتخابية.
■ يقرتح اال�سرت�شاد على �سبيل املقارنة ،بقرار اللجنة الوطنية حل�سابات احلملة والتمويالت
ال�سيا�سيةLa Commission nationale des comptes de campagne et des،
 financements politiquesوامل�شار �إليه يف اجلدول �أعاله ،مع ا�ستح�ضار الفروق
يف النظام االنتخابي (مثال عدم وجود وكيل مايل يف احلالة املغربية) ،وكذا حجم
اال�ستحقاقات االنتخابية.
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