
 

 2011 نونرب 25 اليت مت تنظميها يفمالحظة انت�ا�ت اختیار ٔأعضاء جملس النواب 
 تقر�ر ٔأويل - -

 الصادر يف فاحت مارس  19-11-1 من الظهري رمق25يف ٕاطار مسامهته يف تعز�ز البناء ا�ميقراطي، وفقا للامدة 
، قام ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبهمة املالحظة املس�تق� واحملایدة النت�ا�ت ٔأعضاء جملس 2011
 .النواب

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأرشف ا�لس، ا�ي �رٔأس اللجنة اخلاصة لالع�د، �ىل معلیة اع�د املالحظني 
الوطنیني وا�ولیني ا��ن قاموا مبهام املالحظة املس�تق� واحملایدة لالنت�ا�ت الترشیعیة، وذ� وفقا ٔ�حاكم 

 . القايض بت�دید رشوط و�یفيات املالحظة املس�تق� واحملایدة لالنت�ا�ت30.11القانون 
 یوما، حتت ٕارشاف 15مالحظا ملدة 227 ويف هذا إالطار، معل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ىل تعبئة 

 خشصا، دا�ل ا�لس للسهر �ىل تتبع 12 منسقا ٕاقلميیا، �ٕالضافة ٕاىل ٕا�داث �لیة مركزیة، تتكون من 28
 82 مكتبا مركز� و 206 مكتبا للتصویت، 926 جام�ة، 742 دا�رة انت�ابیة، 92سري العملیة �نت�ابیة يف 

 جلنة  ٕاقلميیة لٕالحصاء. 
  وقد قام مالحظو ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبلء: 

 اس��رة �اصة مبالحظة سري امحل� �نت�ابیة؛  3054
ٔأما�ن عقِد التجمعات �نت�ابیة اليت وضعهتا ا�و� ٔأو السلطات احمللیة  اس��رة �اصة �رصد اس�ت�دام  245

، وفقا ملقتضیات القانون التنظميي املتعلق مب�لس النواب؛ ملرحشني ٔأو أ�حزاب الس�یاس�یةرهن ٕاشارة ا
 اس��رة �اصة مبختلف مرا�ل التصویت، ابتداء من افتتاح صنادیق �قرتاع حىت ٕا�الن النتاجئ  1388

 الوطنیة من قبل جلنة إالحصاء الوطنیة.
ويف ما یيل اخلالصات أ�ولیة ملهمة املالحظة املس�تق� واحملایدة �نت�ا�ت اليت قام هبا ا�لس الوطين 

حلقوق إال�سان: 
 
 

مهنجیة التنفيذ   .1

قرر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مالحظة مجیع ا�وا�ر �نت�ابیة احمللیة، حيث متت تغطیة مجیع فئات 
 مقا�د).  6 ٕاىل 2ا�وا�ر (

 (النقطة - ج) من القانون التنظميي املتعلق مب�لس النواب بعني �عتبار يف 2وقد مت ٔأ�ذ مقتضیات املادة 
حتدید امجلا�ات احلرضیة والقرویة �لك دا�رة انت�ابیة حملیة مههتا معلیة املالحظة.  
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 ا�ا�رة –كام مت ٔأ�ذ معایري �ویة ٔأخرى بعني �عتبار: والعتبارات ٕاداریة ودميغرافية مت اختیار مركز إالقلمي 
مضن العینة �شلك تلقايئ. 

 .ويف ذات الس�یاق، مت ٔأ�ذ توزیع الساكن و�دد الناخبني و الناخبات �لك جام�ة بعني �عتبار
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأملت بعض املعایري اخلاصة مقاربة اختیار العینات اليت اعمتدها ا�لس، ويه معایري 

 و�نت�ا�ت امجلاعیة لس�نة  2007مس�متدة من �الصات تقار�ر مالحظة �نت�ا�ت الترشیعیة لس�نة
، اليت قام هبا ا�لس �ستشاري حلقوق إال�سان، و�الصات تقر�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 2009

 .2011حول اس�تفتاء فاحت یولیوز 
وميكن ترب�ر اختیار هذه املعا�ر اخلاصة برتابط حقوق إال�سان أ�ساس�یة. ويف هذا إالطار، متت يف خمتلف 

  اجلهات تغطیة:

 جام�ة وا�دة �ىل أ�قل �س�ل ٔأكرب معدل هشاشة؛ •

جام�ات جسلت معدال مرتفعا لالمتناع عن التصویت يف �نت�ا�ت الترشیعیة أ��رية، من ٔأ�ل  •

 حتلیل تطور السلوك �نت�ايب؛

جام�ات �متزي بأٔ�شطة جامعیة حول املطالبة بولوج احلقوق الس�یاس�یة ٔأو �قتصادیة ٔأو �ج�عیة  •

 والثقافية ٔأو البیئية؛

جام�ات �زاول ٔأ�شطة اقتصادیة حمددة تقتيض كرثة التنقل (قرى الصیاد�ن). وقد مت اع�د هذا  •

�ختیار للوقوف �ىل مدى تأٔثري هذا الوضع �ىل ممارسة احلق يف التصویت من قبل أ�ش�اص 

 املزاولني ملثل هذه أ��شطة؛

جام�ات یصعب الوصول ٕا�هيا، ٔأو تقع مبناطق اعتیادیة للرت�ال، للوقوف �ىل مدى تأٔثري هذا املعطى  •

 �ىل �یفيات ممارسة احلق يف التصویت؛

 جام�ات تطبعها الهشاشة �نت�ابیة (توا�ر ا�الفات �نت�ابیة وارتفاع معدل املناز�ات �نت�ابیة) •

 

 محل� �نت�ابیةاخلاصة � للت�لیل أ�ويل لالس��رات ةاخلالصات املؤقت .2

 بلغ سري امحل� �نت�ابیةرات �اصة مبالحظة  اس�� �ىل ملء�لس الوطين حلقوق إال�سانمعل مالحظو ا
عقد التجمعات �نت�ابیة اليت وضعهتا رصد ٔأما�ن ب  اس��رة �اصة245، �ٕالضافة ٕاىل  اس��رة3054�ددها 

 ملرحشني ٔأو أ�حزاب الس�یاس�یة �ىل قدم املساواة.ا�و� ٔأو السلطات احمللیة رهن ٕاشارة ا
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محل� ا راتالس��اليت مت التوصل ٕا�هيا من �الل الت�لیل أ�ويل   املؤقتة بعض اخلالصاتيف ما یيلو
 :�نت�ابیة

 : امللصقات �نت�ابیةنزع •

 ،�ا� 5171  اليت متت مالحظهتا �شلك مبارش، واليت بلغ �ددها امللصقات �نت�ابیة من �االت نزع 80٪
اليت �رجع هذا  من حصة الفرضیة التحقق املفصل لالس��راتحتلیل ال وميكن من �اللن. و�خبقام هبا 

 املقدم. الرتش�یح  عرضن ع الناخبني �دم رضاالفعل ٕاىل

  اللفظي واجلسدي:العنف •

تبني مدى انتشار العنف يلمبارش، ، متت مالحظهتا �شلك  عنف�ا� 372يف هذا الصدد، مت �سجیل 
 العجز يف جمال  . وتؤكد هذه املعطیات ٪ من احلاالت)91.3، التشهري... يف ، نعوت عنرصیةاللفظي (السب

 .یةفرتة �نت�ابالقبل املس�ل  الس�یاس�یة أ��القيات
 رئيس�یني: العنف بني املرحشني ٔأن تعزى ٕاىل متغري�ن العنف اجلسدي اليت متت مالحظهتا�ت حلوميكن 

وقوات  خمتلف املرحشني، فرق محالتتد�الت كذا و  التجمعات واملسريات واملوا�ب�اللومسا�دهيم 
 .2011�ر ن نو20 و 18 ملقاطعة �نت�ا�ت، وخصوصا ما بني ا�ا�ني ضد النشطاء أ�من

ا�لس  اليت اكن قد قد�أأمهیة التوصیات  �ىل �الل امحل� �نت�ابیةمت �سجیلها  العنف ا�ي وتؤكد مناذج
تنظمي واليت هتدف ٕاىل  الوطين حلقوق إال�سان �ستشاري حلقوق إال�سان سابقا وت� اليت تقدم هبا ا�لس

 .یعملون من �ال� يف ٕاطار عقد معل مؤقت اقانوينوضعا  وضعیة مسا�دي �نت�ا�ت مبنحهم

 :اليت هتدف ٕاىل التأٔثري �ىل ٔأصوات املواطنني ا�الفاتتوزیع الهبات والهدا� و�ريها من  •

 مت توزیعها �ىل شلك مبارشاليت مت �سجیلها �شلك  317 ال�االت توزیع الهبات والهدا� من  45.42٪
   عینية.هبات

اخنفاض  (الهبات يف طبیعة املالحظ �نت�ابیة التغري ا�الفاتیفرس �شدید العقو�ت �ىل هذا النوع من و
 .الترشیعیةالنت�ا�ت ل ٔأش�اص هلم �القة مبرحش�الل امحل� من قبل ها توزیعكذا عینية)، وال جحم الهبات

 ة و�قتصادية �ج�عيهشاشةقویة بني الفقر والال�القة اليت متت مالحظهتا �ىل الوترية التوزیع وتؤكد 
 لتأٔثري �ىل قرارمه يف التصویت.الهبات من ٔأ�ل ا رشاحئ معینة من الناخبني لتلقي واس�تعداد

 �س�ري الوسائل ٔأو أ�دوات اململوكة للهیئات العامة وامجلا�ات الرتابیة والرشاكت واملقاوالت •

 : وهیئات ٔأخرى املتعلق �لرقابة املالیة  ل�و� 69.00اخلاضعة ملقتضیات القانون 
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السلطات  بيهنا �س�ري وسائل ؤأدوات يف ملكية  ٪ من61.79  مت يف، �ا� يف هذا إالطار89مت �سجیل 
 (خصوصا يف السلطة التنفيذیة ة حملیةانت�ايبملهام احمللیة. هذه النس�بة تؤكد العالقة القویة بني شغل املرحشني 

  يف امحل� �نت�ابیة.امجلاعیة إالدارةتعبئة العمد ٕاىل ) وامجلاعیة

  �نت�ابیة ا�الفات والهشاشة •

�نت�ابیة (توا�ر الزنا�ات الهشاشة قوي بني الرتباط � �ىل �نت�ابیة للم�الفات ا�ايلالت�لیل یؤكد 
 أ�ساس�یة یدل �ىل �رابط حقوق إال�سان ة، مما و�قتصادية �ج�عيالهشاشةو )وا�الفاتالشاكوى و
 �عتباره حقا  التصویت احلق يفممارسة�ىل  �قتصادیة و�ج�عیة والثقافية يف ولوج احلقوق العجز تأٔثريو

 .الس�یاس�یة احلقوق من

 �راعي بعد النوع�رامج ظهور  •

وقد  �س�ل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �رتیاح الظهور التدرجيي لربامج وعروض �راعي بعد النوع.
معدت املهنجیة املعمتدة مجلع البیا�ت هبذا اخلصوص ٕاىل املالحظة املبارشة لربامج وعروض أ�حزاب 

 .الس�یاس�یة ا�زئة �ىل مس�توى ا�وا�ر احمللیة واليت تنعكس من �الل خمتلف ٔأ�شطة امحل�
وقد مكن الت�لیل أ�ويل للمعطیات اليت مت جتمیعها من التأٔكد من مرا�اة الربامج والعروض املقدمة لبعد 

توا�ر مواضیع مثل املساواة بني الر�ل واملرٔأة وحقوق الطفل وحقوق أ�ش�اص يف  النوع، حيث یعترب
 .وضعیة ٕا�اقة وحقوق املس�نني مؤرشا هاما يف هذا الصدد

 : اس�ت�دام أ�ما�ن العمومية •

 �االت 5 اليت مشلهتا معلیة املالحظة، جسل مالحظو ا�لس الوطين حلقوق إال�سان 226من بني احلاالت 
مت فهيا منع اس�ت�دام أ�ما�ن العمومية، من بيهنا �التني متعلقتني بأٔحزاب دعت ٕاىل مقاطعة �نت�ا�ت. ويف 

 من القانون التنظميي املتعلق مب�لس 37هذا إالطار، یذ�ر ا�لس، وهو �ىل ٕادراك ��،   ٔأن ٔأحاكم املادة 
النواب ال تنطبق ٕاال �ىل أ�حزاب املشاركة يف �نت�ا�ت، و ٔأن السلطات العمومية، �لنظر ٕاىل الزتاماهتا 

 املتعلق �لتجمعات العمومية والقانون 76.00يف جمال حقوق إال�سان، مطالبة بتطبیق مقتضیات القانون رمق 
 مبثابة قانون الص�افة والنرش يف ما یتعلق �ٔ��شطة اليت هتدف ٕاىل التعبري عن أٓراء املمتنعني عن 77.00رمق 

 .التصویت و�رشها
تبقى �االت إال�الل �لنظام العام �الل املظاهرات والتجمعات العامة اليت مت تنظميها يف ٕاطار امحل� 

 يف املائة من التجمعات اليت مشلهتا معلیة املالحظة)، ويه ٔأساسا ذات طابع 24�نت�ابیة قلی� �سبيا (
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لفظي (التشهري والسب...) ومت �سجیلها يف حق فرق املسا�دة �نت�ابیة. ٔأما �االت ٕاحلاق الرضر 
 .�ملمتلاكت وأ�ش�اص فهيي ٕاحصائیا �ري ذات دال� قویة

  یوم �قرتاعاليت مت التوصل ٕا�هيا من �الل حتلیل اس��رات ةاخلالصات املؤقت .1

 اس��رة �اصة مبختلف مرا�ل 1388يف هذا الباب، قام مالحظو ا�لس الوطين حلقوق إال�سان مبلء 
�قرتاع، ابتداء من افتتاح ماكتب التصویت حىت إال�الن عن النتاجئ من قبل جلنة إالحصاء إالقلميیة.  

رات اخلاصة بیوم الس��اليت مت التوصل ٕا�هيا من �الل الت�لیل أ�ويل ل  املؤقتة بعض اخلالصاتيف ما یيلو
�قرتاع: 

 ٔأما�ن توا�د ماكتب التصویت •

مع وجود اس�تثناءات قلی� ال تذ�ر   ٪ من ماكتب التصویت اليت مههتا املالحظة يف مباين معومية،95تقع 
من الناحية إالحصائیة، لكهنا ذات دال� قویة من الناحية النوعیة، كتوا�د مكتبني �زاویة، ٔأو دا�ل مقر 

 .رشكة تضطلع �لتدبري املفوض لتوزیع املاء الصاحل للرشب

قرب ماكتب التصویت  •

 مرت عن املناطق السكنیة املعنیة. 4000 ٪ من ماكتب التصویت اليت مههتا معلیة املالحظة تبعد بأٔكرث من 9
 .ویقع معظم هذه املاكتب يف مناطق یصعب الوصول ٕا�هيا ٔأو ضعیفة الكثافة الساكنیة

املناصفة يف �شكيل ماكتب التصویت  •

جسل ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اخنفاض �س�بة �رٔأس النساء ملاكتب التصویت، ٕاذ مل تت�اوز هذه 
 . ٪ من �دد ماكتب التصویت اليت مههتا معلیة املالحظة2النس�بة 

تقيمي ٔأويل للولوجيات مباكتب التصویت  •

مع ٔأن الولوجية املبارشة ملاكتب التصویت اكنت متوفرة �عتبار توا�د معظم هذه املاكتب يف الطابق أ�ريض 
٪ من مالحظي ا�لس، ا��ن اس�تفادوا من �كو�ن �اص حول �یفية 42للبنا�ت ا�صصة لالقرتاع، اعترب 

تقيمي معدات ماكتب التصویت وفقا ملفهوم الولوجيات العامة، ٔأن هذه املاكتب ليست جمهزة �شلك �كفل 
 .ضامن ممارسة الناخبات والناخبني يف وضعیة ٕا�اقة حلقهم يف التصویت �ىل ٔأمكل و�ه

تقيمي قدرات رؤساء ماكتب التصویت  •
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یتبني من �الل حتلیل تدبري ٕاجراءات التصویت والفرز ٔأن قدرات رؤساء ماكتب التصویت قد حتسنت 
، اليشء ا�ي یعود �ٔ�ساس ٕاىل نوعیة 2007�شلك ملحوظ، مقارنة مع �نت�ا�ت الترشیعیة لس�نة 

 .التكو�ن اليت تلقاه هؤالء �ىل ید إالدارة امللكفة بتنظمي �نت�ا�ت
ومع ذ�، جسل مالحظو ا�لس الوطين حلقوق إال�سان بعض الثغرات، حيث ٕان بعض الرؤساء اعتربوا 

إالشعار املتوصل به ٕالخطار الناخبني �رمق مكتب التصویت وماكن توا�ده وثیقة رضوریة للتصویت، �الفا 
 من القانون التنظميي املتعلق مب�لس النواب، كام مسح بعض ٔأعضاء ماكتب التصویت 70ملقتضیات املادة 

للناخبني �لتصویت بو�ئق تعریف ٔأخرى �ري بطاقة التعریف الوطنیة، ٔأو مل یتحققوا من هویة أ�ش�اص 
ويف الس�یاق ذاته، ٔأغفل �دة ٔأعضاء ماكتب التصویت وضع �المة  املرافقني لٔ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة.

 �ا�) ٔأو حرق ٔأوراق التصویت الصحی�ة بعد 275�ىل ید الناخبني �س�تعامل احلرب �ري القابل للمحو (
الفرز وحتر�ر احملارض. 

  التصویت �لواك� •

 مكتبا للتصویت، مت �سجیل اس�ت�دام هذه الطریقة اجلدیدة للتصویت مرتني فقط. ویدفع 847من بني
ضعف اس�ت�دام هذه ا�ٓلیة للتفكري يف أٓلیات بدی� لتسهیل مشاركة املغاربة املقميني يف اخلارج مثل التصویت 

 .�لكرتوين ٔأو عن طریق املراس�

ٔأنواع ا�الفات املس�� یوم �قرتاع  •

مكن الت�لیل أ�ويل لالس��رات من �سجیل �دة أٔنواع من ا�الفات اليت مت ار�اكهبا يف املقام أ�ول من قبل 
 .فرق املسا�دة �نت�ابیة، ويف �ا� �درة من قبل املرحشني ٔأنفسهم

٪ من احلاالت اليت مت 4ومن بني ا�الفات ا�ٔكرث ش�یو�ا، مت �سجیل توزیع امللصقات واملنشورات (
٪ من احلاالت 25�سجیلها) اس�تعامل ٔأخبار زائفة وٕاشا�ات اكذبة من ٔأ�ل حتویل ٔأصوات الناخبني (

 ٪ من احلاالت املس��)، وتوزیع الهدا� والهبات 2املس��)، التجمعات ٔأو صیاح ٔأو مظاهرات هتدیدیة (
 ٪ من احلاالت املس��)، وٕاد�ال 4من ٔأ�ل احلصول �ىل ٔأصوات الناخبني - �خب وا�د ٔأو ٔأكرث- (
 ٪ من احلاالت املس��)، ؤأعامل 10الهاتف النقال ٔأو �ريه من معدات االتصال ٕاىل ماكتب التصویت (

٪) 1العنف املر�كبة ضد ٔأعضاء ماكتب التصویت (

 فرز أ�صوات وٕاحصاء وإال�الن عن النتاجئ ٕاجراءات مالحظات حول •

�لقول ٔأنه مت ا�رتام  ٕاجراءات فرز  ا�لس مالحظي �سمح حتلیل �س��رات اليت مت ملؤها من قبل
من  ش�اص املعینني ا�ٔ ٔأو ماكتب التصویت رؤساء أ�صوات وٕاحصاهئا وإال�الن عن النتاجئ، حيث  قام
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 تأٔ�ري �س�یط يف معلیة الفرز، متت معاینة ٪ من احلاالت املس�� 7بفرز أ�صوات �شلك �ادي. ويف  قبلهم
 .التیار الكهر�يئ انقطاع مثل ٔ�س�باب خمتلفة،

�سلمي احملارض من قبل  رفض ومت �سجیل �سخ من احملارض، باحلارض�ن املرحشني معظم ممثيلوقد توصل 
 .املرصودة  ٪ من احلاالت2 يف رؤساء املاكتب

 �الصات .2

 اس��رة مت ملؤها من قبل املالحظني ا��ن قاموا بتغطیة امحل� �نت�ابیة، اس�ت�دام 4687بعد حتلیل مجموع 
أ�ما�ن العمومية وسري معلیة �قرتاع، یعترب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان ٔأن انت�ا�ت اختیار ٔأعضاء 

 مرت يف جو تتوفر فيه مجیع ضام�ت احلریة والزناهة 2011 نونرب 25جملس النواب اليت مت تنظميها يف 
والشفافية. 

و�س�ل ا�لس �لك ارتیاح ارتفاع �س�بة املشاركة ویعترب ذ� مبثابة مؤرش لٔ�مهیة اليت �ت یو�هيا املواطنون 
ملسار إالصال�ات الس�یاس�یة واملؤسساتیة اجلاریة.  

وال تعترب الشوائب وإالختالالت اليت مت �سجیلها ذات دال� قویة وال متس يف ٔأي �ال من أ�حوال 
 مبصداقية ونزاهة العملیة �نت�ابیة.  

ا�لس  اليت ٔأصدرها توصیاتويف انتظار ٕا�داد تقر�ره ا�هنايئ، یذ�ر ا�لس الوطين حلقوق إال�سان �ل
 و�نت�ا�ت امجلاعیة لس�نة 2007س�نة الترشیعیة لنت�ا�ت لال تهمالحظعقب �ستشاري حلقوق إال�سان 

، واليت 2011مالحظة اس�تفتاء فاحت یولیوز عقب ا�لس الوطين حلقوق إال�سان توصیات ، و2009
تنسحب �ىل الس�یاق احلايل. 

�ء �ري السجوهتم توصیات ا�لس �ىل اخلصوص �سهیل التسجیل �للواحئ �نت�ابیة، مشاركة الر�ل و
املشمولني بأٔحاكم قضائیة جتردمه من احلق يف التصویت ونزالء املستشفيات وا�نسني املغاربة...  

ومن ٔأمه هذه التوصیات الراهنیة ت� املرتبطة بتعز�ز مشاركة ومتثیلیة النساء والش�باب، طبقا ملقتضیات 
ا�س�تور اليت ٔأرست مبدٔأ املناصفة ؤأمهیة قضا� الش�باب، دون ٕاغفال حقوق أ�ش�اص يف وضعیة ٕا�اقة.  

ولٕالشارة، شهدت املالحظة الوطنیة وا�ولیة لالنت�ا�ت قفزة نوعیة بفعل دسرتهتا وٕاصدار قانون لتنظميها، 
ٕاال ٔأنه ا�لس �عتبار جتربته وجتربة جلنة �ع�د اخلاصة وا�روس املس�تقاة من هذه �نت�ا�ت، �رى 

 وتعدی�.  30.11رضورة تقيمي القانون رمق 
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وٕاذ حييي ا�لس الوطين حلقوق إال�سان اجلهود املبذو� ٕالصدار القوانني منذ التعدیل ا�س�توري أ��ري 
واليت مسحت، حسب الفا�لني الس�یاس�یني واملالحظني، للشعب املغريب �ختیار ممثلیه �لك حریة، یؤكد 

ا�لس �ىل رضورة الرفع من وترية إالصال�ات القانونیة املرتبطة �النت�ا�ت، �اصة يف جمال �قتصاد 
�نت�ايب وتقطیع ا�وا�ر �نت�ابیة احمللیة.   
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