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 مقدمة : 

الوطين  احملدث للمجلس 2011املؤرخ بفاحت مارس  1.11.19رمق  هريظ مبقتىض ال  اخملوةل هلطبقا للصالحيات 

س تقة املتعلق ابملالحظة احملايدة وامل  2011ش تنرب  29املؤرخ  يف  30.11القانون مبقتىض  و حلقوق الإنسان

، يقدم اجمللس الوطين حلقوق (للجنة اخلاصة لعامتد املالحظني الوطنيني و ادلوليني)و احملدث لالنتخاابت 

الإنسان فامي ييل خالصاته ال ولية حول جمرايت املسلسل الانتخايب برمته وس يلهيا تقريره الهنايئ اذلي سيمت نرشه 

2015وبر أ كت 2بعد انتخاب جملس املستشارين املرتقب يوم 
1

. 

قام اجمللس الوطين حلقوق الإنسان مبالحظة امحلة الانتخابية اخلاصة ابلنتخاابت امجلاعية و  هباتني الصفتنيو 

ىل  22اجلهوية من  قام اجمللس الوطين سبمترب. و لهذه الغاية   4مبالحظة اقرتاع مث  2015سبمترب  3غشت اإ

 ومجوع الرتاب الوطين. وقد لملت الفرق ال ي تمت تعبتاها عىل مالحظة و مالحظ  474حلقوق الإنسان بتعبئة 

عداد   . عىل الصعيد املركزيموضوعة  طياتقاعدة مع يف اس امترة يه الآن قيد املعاجلة  7500عىل اإ

عقدت جلنة الاعامتد، ال ي يرأ سها اجمللس الوطين حلقوق الإنسان واملشلكة من ممثلني عن أ ربع اها ومن هج

، الهيئة الوطنية للزناهة و الوقاية من الرشوة و املندوبية الوزارية امللكفة حبقوق الإنسانقطاعات وزارية و 

ىل اجمللس الوطين حلقوق الإنسان،  ستومخس مجعيات،   حمارباها، ضافة اإ مجعية  34اجامتعات وقامت ابعامتد، اإ

مالحظا  49لس عىل دعوة مالحظ )ة((. كام لمل اجمل 76مالحظ )ة(( وست منظامت دولية )  3425مغربية )

 حكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق الإنسانالبياخلارجية واملنظامت دوليا ممثلني عن الهيئات ادليبلوماس ية 

 مالحظ )ة(. 4024قد تمت تعبئة ف. ويف اجململ )البحرين، ال ردن، قطر، فلسطني، تونس(

 

 % 56مكتب تصويت، أ ي ما يناهز  22000رث من و قد تمكن اجملهود املشرتك للهيئات املعمتدة من مالحظة أ ك

من ومجوع ماكتب التصويت، و هو ما يتجاوز بكثري العتبة ال ي حددهتا املعايري ادلولية للمالحظة الانتخابية و يه 

 ابملائة.  3

 

و تكوين   املبارش مالحظ من التكوين 1200( دورات تكوينية، خولت اس تفادة 6ست ) نظم اجمللسكام 

تكوينية عىل مس توى اجلهات لفائدة الفاعلني امجلعويني املعنيني بعملية  ورشاتتأ طري ب  بدورمه قاموامكونني 

 املالحظة. 

                                                           
1
 7و كذا انتخاب الغرف المهنية التي جرت بتاريخ  2015سيعالج التقرير النهائي أيضا،االنتخابات المهنية التي جرت في ماي و يونيو   

 . 2015غشت 
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مهنم بناء عىل طلهبم  18: ة و مالحظمالحظ  27ومن هجة أ خرى، أ قدمت جلنة الاعامتد عىل حسب اعامتدات 

م همخالل الاضطالع مبها الزتاهمملعدم   9ة و من أ جل التقدم برتش يحاهتم برمس الانتخاابت امجلاعية و اجلهوي

اذلين   روح الالزتام املدين تربزو هذه النس بة الضعيفة للغاية  .ابملقتضيات القانونية ذات الصة ابحلياد الواجب

برهن عليه خمتلف املالحظات و املالحظني املعبئني من طرف اجمللس و من طرف امجلعيات و الهيئات ال خرى 

   املعمتدة. 

 مالحظات و خالصات أ ولية 

 ، قامت فرق اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، بتحليل أ ويل ل: (2015سبمترب  6) يف ساعة نرش هذا التقرير

 اس امترة متعلقة ابمحلة الانتخابية  2272 -

 اس امترة متعلقة ابمحلة الانتخابية  2080 -

 اس امترة متعلقة ابلقرتاع  1405 -

ىل ما ييل :  و عىل أ ساس هذا التحليل،  خيلص اجمللس الوطين حلقوق الإنسان اإ

قد  2015ش تنرب  4اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، أ ن انتخاابت جمالس امجلاعات واجلهات املنظمة يوم  يعتربو .1

، وأ ن اخلروقات ال ي تمت مالحظاها ليست للحرية و الزناهة و الشفافيةيف جو منح الضامانت ال ساس ية  جرت

 سالمة ونزاهة الاقرتاع.ب  جوهرايالناحية الاحصائية ول تمس  متواترة من

عامل املقتضيات ادلس تورية  لهيا أ عاله، ميثل حمطة هامة يف س ياق اإ كام أ ن مرور الاقرتاع يف الظروف املشار اإ

اعات وال ي املتعلقة ابمجلاعات الرتابية واعامتد قوانني تنظميية جديدة متعلقة ابجلهات والعاملت وال قالمي  و امجل

 تكرس املبادئ ادلس تورية للتدبري احلر والتعاون والتضامن ومشاركة الساكن املعنيني يف تدبري شؤوهنم.

للمواطنات  اهامتما فعلياابملئة( تؤكد  53.67) 2015ش تنرب  4ويعترب اجمللس أ ن نس بة املشاركة يف اقرتاع يوم  .2

و يتعني قراءة هذه النس بة ابعتبار توسع الهيأ ة الناخبة الرتايب. واملواطنني بتدبري الشؤون العامة عىل املس توى 

و طبيعة الرهاانت ادلميقراطية ذات الصة ابمجلاعات الرتابية. كام لحظ اجمللس التفاواتت يف نسب 2الوطنية  

                                                           
2
ناخب  658 498 15إلى  2009ناخب مسجل خالل االنتخابات الجماعية لسنة  219 360 13ارتفعت الهيأة الناخبة الوطنية من  - 

ناخبا في   050 005 7ناخب مسجل. كما أن عدد المصوتين ارتفع من    439 138 2مسجل خالل االقتراع الحالي، أي بزيادة قدرها 
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ن هذه املعطيات  تسائل الفاعلني الس ياس يني، و اجملمتع ا اجلهاتخمتلف  بنياملشاركة  ملدين و و امجلاعات. اإ

املبادرات بغرض  الهنوض  يضاعفواالتفكري و يعمقوا السلطات العمومية و ال ي يتعني، من منظور اجمللس أ ن 

 من ادلس تور.  11مبشاركة املواطنات و املواطنني يف الانتخاابت طبقا للفصل 

فامي  59.11لقانون التنظميي ل ماملغري و املمت 34.15لقانون التنظميي التعديالت املدرجة مبقتىض ااجمللس و يمثن . 3

آليات المتيزي الاجيايب ب  يتعلق  المتثيلية النسائية مبجالس امجلاعات الرتابية. وقد لوحظ ال ثر  الهادفة دلمعتقوية أ

ىل الرتش يحات لهذه التدابري ال ولالإجيايب  . و يدعو اجمللس ومجوع ال حزاب عىل مس توى ولوج النساء اإ

ىل تشجيع ترش    يحات النساء املنتخبات لرئاسة جمالس امجلاعات الرتابية.الس ياس ية اإ

 اجمللس أ يضا أ ن املقتضيات الترشيعيةتربع ي و مضن نفس املنطق  .4
3

اجلديدة و التنظميية 
 4

بتعليق ذات الصة  

ىل نظام لربايل تؤرش عىل الانتقال الانتخابية الإعالانت   النالإععىل حرية يرتكز  لتعليق لإعالانت الانتخابيةاإ

عالن الانتخايب وحتديد املناطق املمنوعة و  هذا الاختيار من منظور اجمللس يف  يندرج. و املرخصاخلاضعة لالإ

عامل  طار اإ  من ادلس تور. 28و  11 الفصلنياإ

نتاج النصوص الترشيعية والتنظميية املنظمة لالنتخاابت.  توقيتمشلكة بنيوية متعلقة ب  غري أ ن اجمللس يسجل .5 اإ

بشأ ن انتخاب  59.11واملمتم للقانون التنظميي  غريامل 34.15ثال ف م يمت نرش القانون التنظميي وعىل سبيل امل 

ل  يوما قبل يوم الاقرتاع 41جمالس امجلاعات الرتابية ابجلريدة الرمسية اإ
5

املرسوم اذلي حيدد عدد كام أ ن .  

وكذا املرسوم احملدد للتنظمي  عاتجامعة خاضعة لنظام املقاطانتخاهبم عىل مس توى لك  الواجباملستشارين 

ل  لتعليق الإعالانت الانتخابيةاجلديد  يوما قبل يوم الاقرتاع 37مل يمت نرشهام ابجلريدة الرمسية اإ
6

ذ حيي اجمللس  . واإ

، يذكر بأ ن أ حد ي لالنتخاابت امجلاعية واجلهويةمن أ جل حتسني الإطار الترشيعي والتنظمي املبذوةللك اجملهودات 

أ ن العنارص ال ساس ية للقانون الانتخايب وخاصة النظام الانتخايب تمتثل يف اس تقرار القانون الانتخايب  مس تلزمات

دخال تعديالت بشأ هنا س نة عىل ال قل قبل الاقرتاع" حبد ذاته وتقطيع ادلوائر "ل جيب اإ
7

 . 

 

                                                                                                                                                                          
و قد تم استنتاج هذا الرقم األخير، الذي يبقى تقريبيا في انتظار األرقام الرسمية من  129 318 8إلى   2009االنتخابات الجماعية لسنة 

 احتساب نسبة المشاركة من العدد اإلجمالي للهيأة الناخبة الوطنية  

3
 59.11للقانون التنظيمي  من القانون 43و36و35المواد  بخصوص 34.15التعديالت التي همت المادة األولى من القانون التنظيمي  

4
( يتعلق بتحديد األماكن الخاصة بتعليق اإلعالنات االنتخابية 2015يوليوز  24) 1436شوال  7صادر في  2.15.578المرسوم رقم  -  

 أعضاء مجالس الجماعات و المقاطعات و انتخاب أعضاء مجالس الجهات.  بمناسبة انتخاب 

5
 2015يوليوز  23 بتاريخ 6380الجريدة الرسمية رقم   

6
  2015يوليوز  27بتاريخ  6381الجريدة الرسمية رقم   

7
 CDL-AD -2002 >023rèvميثاق حسن السلوك االنتخابي ) 



[Texte] 

 

 

طلبات  نزع الطابع املادي عنبغرض  وزارة ادلاخليةوةل من قبل جملهودات الفنية والتنظميية املبذوحييي اجمللس ا .6

جيابيا  و. التسجيل يف اللواحئ الانتخابية  لتسجيل عىل احبمك الطلب القوي يقمي اجمللس هذه اجملهودات اإ

طار العملية الاس تثنائية لإعادة فتح ابب  70الإلكرتوين واذلي شلك  ابملئة من ومجوع الطلبات املقدمة يف اإ

ىل  2015يوليوز  8دامت من ية وال ي التسجيل يف اللواحئ الانتخاب  غشت وال ي نرشت نتاجئها الهنائية  19يوم اإ

 .2015غشت  25يوم 

 

اثرة ثالث . 7 عداد الهيأ ة الناخبة الوطنية علقةمت حتدايتويود اجمللس اإ ويتعلق ال مر بداية بربجمة العملية  ابإ

وهو موعد يصادف  2015غشت  25قضاهئا مع الاس تثنائية للتسجيل يف اللواحئ الانتخابية وال ي تزامن أ جل ان

لفرصة عىل املسجلني اجلدد يف اللواحئ تقدمي ترش يحاهتم لالنتخاابت اليوم الثالث للحمة الانتخابية مما فوت ا

ابللواحئ الانتخابية العامة املسجالت  عدد النساءبرضورة الرفع من . أ ما التحدي الثاين فيتعلق امجلاعية واجلهوية

ورقة التصويت  مقروئية. ويرتبط اثلث التحدايت مبدى 8هذه اللواحئ الواقع ادلميغرايف تركيبأ ن تعكس  وذكل بغية

ىل حدود  ىل جحم الناخبني بدون مس توى تعلميي واذلين تصل نسباهم اإ وتسهيل لملية الاقرتاع بشلك عام ابلنظر اإ

ابملئة 45
9

 . 

غشت  21ة ادلاخلية واملعلنة يف البالغ الصحفي بتارخي اجمللس التدابري املتخذة من قبل وزار  اس تحسنكام . 8

زاء  زاءعون ابلإدارة الرتابية بغرض تفعيل احلياد التام  352اإ منصوص عليه يف  اكلزتاميحشني وعدم المتيزي بيهنم رت امل اإ

دارة أ و  الهيئات  من ادلس تور. 11 الفصل و قد جسل اجمللس عىل أ ن حالت تسخري الوسائل أ و أ دوات الإ

برمس  % 1من ومجوع احلالت املرصودة برمس الانتخاابت امجلاعية  و   %1.2لعامة الإدارة ل تتجاوز  ا

الانتخاابت اجلهوية. وتدخل الوسائل املس تعمة لموما مضن خانة احلالت املرصودة يف الاس تحقاقات السابقة 

آليات ال شغال العمومية اململوكة من قبل امجلاعا  ت الرتابية(.  )خاصة الس يارات و أ

و حتديد  مع الإطار القانوين اجلديد املنظم لتنظمي وهمام القميني ادلينينيبتاكمل وتندرج هذه التدابري . 9

وضعياهتم
10

محلالت الانتخابية بأ ماكن و ال ي تمنع القيام اب 59.11من القانون التنظميي  39وكذا مقتضيات املادة  

ن هذه  لس تعامل هذه ال ماكن ل غراض امحلة لحو  املرتاجع التفرس  اجلديدة املقتضيات القانونيةالعبادة. اإ

 .الانتخابية

                                                           
8
 بالمئة من مجموع الهيأة الناخبة الوطنية، حسب المعطيات المتوصل بها من وزارة الداخلية 45تمثل النساء   

9
 الداخلية  حسب المعطيات المتوصل بها من وزارة - 

10
تمنع القيمين الدينيين، في جميع األحوال و طيلة مدة مزاولة  2014ماي   20الصادر في  1.14.104من الظهير رقم  7المادة   

 مهامهم من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي أو اتخاذ أي موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية. 



[Texte] 

 

 

لغاء مقتضيات املادة . 10 من القانون  14كام جسل اجمللس ال عامل ال ي قامت هبا الإدارة لتحسيس الناخبني تبعا لإ

شعار الناخبني مباكتب التصويت. كام حييي اجمللس ج 59.11التنظميي  ودة احلوامل الالكرتونية املعدة املتعلقة ابإ

و تطبيق  2727خدمة الرسائل النصية و اخلط الهاتفي اجملاين  ،listeselectorales.ma )املوقع الالكرتوين

...( وكذا نظام املساعدة يف عني املاكن للتعرف عىل ماكتب التصويت، غري أ ن اجمللس MonBVالهاتف النقال 

هذا و قد  جلني حديثا ابللواحئ لتحديد ماكتب التصويت اخملصصة هلم.صعوابت اعرتضت بعض الناخبني املس

آاثر برجمة العملية الاس ثتنائية للتسجيل يف اللواحئ الانتخابية وال ي تزامنت هناياها مع  ارتبطت صعوابت أ خرى بأ

سبب وقد تمكن مالحظي اجمللس من لقاء عدد ال شخاص اذلين مل يمتكنوا من الاس تعالم عن  2015غشت  25

رفض طلبات تسجيلهم ابللواحئ الانتخابية، و ذكل عىل الرمغ من اجملهود املبذول من قبل الإدارة وتعدد الوسائل 

آل طلباهتم. ويف نفس الس ياق، ورمغ ال نشطة التحسيس ية، أ كد  شارة طاليب التسجيل ملعرفة مأ املوضوعة رهن اإ

تعامل بطاقة التعريف الوطنية كوثيقة رمسية فريدة و وحيدة العديد من الناخبني اذلين مت اللقاء هبم عدم علمهم ابس  

 للتصويت.  

ذ يسجل اجمللس تقيميه الاجيايب للتفعيل الصارم للمقتضيات الترشيعية احملددة . 11  للبطاقة الوطنية للتعريفواإ

ىل متابعة جمهودارمسية كوثيقة  ن اجمللس يدعو السلطات املعنية اإ هتا من أ جل وحيدة مسموح هبا للتصويت، فاإ

 .البطاقة الوطنية للتعريفتعممي 

 املعنية بتدبري الشاكايت ال ي توصلت هبا مبناس بة الانتخاابت اتوقد رصد اجمللس تفاعل خمتلف السلط. 12

حصائيات الشاكايت هبذين  امحلة اخلاصةاملتوصل هبذا بشأ ن  امجلاعية و اجلهوية، و قد مكن حتليل اإ

املعاجلة اليومية لتكل الشاكوي والبث فهيا قد بلغت نس بة معدل وقوف عىل أ ن الاس تحقاقني الانتخابيني ال

 يف املئة. 78.73

ىل بعض . 13 اثرة الانتباه اإ ال ي يعتربها داةل خبصوص التنافس الانتخايب ويتعلق  الوقائعيةالعنارص ويود اجمللس اإ

 ال مر بـ:

  ي وحض ععىل اخلصوص طبيعة الانتداب غشت، اذل 20ال ثر البيداغويج خلطاب جالةل املكل بتارخي

 الانتخايب و الرتايب، و أ برز مفهوم مسؤولية الناخبني و املسؤولية املواطنة للناخبات و الناخبني؛  

  يف املئة  78.8حيث أ ن املريحشني واملريحشات اجلدد ميثلون نس بة  لعرض الرتش يحات، الكبريالتجديد

من ومجوع الرتش يحات لالنتخاابت امجلاعية
11

 ابملئة من ومجوع الرتش يحات لالنتخاابت اجلهوية.  64.3و   

                                                           
11

مرشح لالنتخابات  7577( و 94066)يمثل فيها المرشحين الجدد  130868ت الجماعية بلغ العدد االجمالي للترشيحات في االنتخابا 

 (4877الجهوية ) يمثل فيها المرشحون الجدد 
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ن هذا املعطى الإحصايئ، ميثل من وهجة نظر اجمللس، مؤرشا   و يف انتظار حتليل معمق لهذه الرتش يحات، فاإ

ىل الانتداابت دالا  الانتخابية عىل املس توى الرتايب؛ عىل الطلب القوي للمواطنني واملواطنات للولوج اإ

  ىل الرتش يحات. لقد   عىلهيلك لآليات المتيزي الاجيايب ال ثر امل النساء فعليا نس بة  شلكتولوج النساء اإ

ابملئة من ومجوع الرتش يحات لالنتخاابت امجلاعية 21.94
12

ابملئة ابلنس بة لالنتخاابت اجلهوية.  38.64و  

ىل  لالسرتاتيجيات  تدقيق عىل ضوء ادلراسة النوعيةوس تضل فرضية ال ثر املهيلك مؤقتة وحتتاج اإ

 يف التقرير الهنايئ للمجلس.احلزبية يف 

  ن  الش باب أ قل من ابملئة من نس بة  29.41س نة مثلوا  35تش بيب عرض الرتش يحات: حيث اإ

 ابملئة ابلنس بة لالنتخاابت اجلهوية. 26.89الرتش يحات لالنتخاابت امجلاعية و 

 عية و الس ياس ية يف خمتلف ال نشطة مشاركة الفاعلني الش باب املنحدرين من ادليناميات الاجامت

ن  .املرتبطة ابلنتخاابت )ترش يح، املالحظة املس تقة و احملايدة لالنتخاابت، املساعدة الانتخابية...( اإ

آليات العنرصين ال خريين تربز   ملشاركة املواطنة للش باب.اب الهنوض رضورة التفكري يف أ

ىلأ يضا الإشارة ر د. جت14 بادرات ذات طبيعة خاصة تؤرش عىل مقدمات تمكل مواطن امل  من أ مناطة ثالث اإ

 بـ: أ ساسا للرهاانت الانتخابية من منظور مقاربة قامئة عىل حقوق الإنسان، ويتعلق ال مر

  ملشاركة املواطنة يف الانتخاابت اب الهنوضمبادرات عدة مجعيات عامة يف جمال التمنية ادلميقراطية بغية

ابن امحلة والتعامبا يف ذكل التصويت،  قد خبصوص الالزتامات الربانجمية للمريحشني واملريحشات اإ

 الانتخابية؛

  ال شخاص املوضوعني يف املؤسسات السجنية حبقوق  الهنوضمبادرات امجلعيات العامة يف جمال حامية و

هبدف ال خذ بعني الاعتبار حلقوقهم يف برامج املريحشني ويف أ جندة الس ياسات الرتابية املس تقبلية 

 لجامعات الرتابية؛ل

 

                                                           
12

  برسم االنتخابات الجهوية. 2928ترشيح لالنتخابات الجماعية و  28725  
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 عاقة من أ جل ل  ة القويةرافعامل لجمعيات العامة يف جمال ادلفاع عن حقوق  الاشخاص يف وضعية اإ

 يف س ياق ممارسة حقوقهم الانتخابية.اعتبار مسأ ةل الولوجية العامة 

احلديثة مبا فهيا الاس تعامل الواسع لتقنيات التصال اجمللس  لحظأ ما فامي يتعلق ابلتواصل الانتخايب، فقد . 15

ش باكت التواصل الاجامتعية . و يشلك هذا املعطى منعطفا دالا يف التواصل الانتخايب ابملغرب. و يعترب اجمللس 

 أ ن هذه ال شاكل اجلديدة من التواصل الانتخايب تس تحق تفكريا قانونيا و أ خالقيا بشأ ن اس تعاملها.  

 

بالنس بة لالنتخاابت امجلاعية ومبا ومجوعه فب  للعنف اجلسدي.  اماتراجعا عتربز املالحظة ال ولية للمجلس،  . 16

ابملئة يف الوقت  30مل تشلك حالت العنف اجلسدي سوى نس بة من قبل املالحظني  حاةل عنف مرصودة 194

ن الإحصائيات ال ي  .اجلهويةابملئة ابلنس بة لالنتخاابت  29.5اذلي مل تبلغ فيه نس بة هذا العنف سوى  ابملقابل فاإ

لهيا تربز تنايم مقلق للعنف اللفظي بلك أ شاكهل )السب والقذف، المتيزي بسبب اجلنس واللون،  سلفت الإشارة اإ

الانامتء الاجامتعي أ و اجلهوي أ و الاعتقاد(. ويربز التحليل ال ويل لهذه احلالت تورط عديد من املعنيني ابمحلة 

" مساعدي امحلالت الانتخابية" لهذه الفئة من املعنيني. و مضن نفس الس ياق جسل اجمللس الانتخابية مع تصدر 

بقلق اخنراط بعض قادة ال حزاب الس ياس ية يف التصعيد املقلق للعنف اللفظي، و خاصة خالل التجمعات و 

 املهرجاانت اخلطابية خالل امحلة الانتخابية.  

، تكيفا متدرجا للفاعلني مع الإطار التنظميي اجلديد اخلاص بتعليق . لحظ اجمللس الوطين حلقوق الإنسان17

يوليوز  24املؤرخ ب  2.15.578الإعالانت الانتخابية. ذكل أ ن التعليق ابل ماكن املمنوعة مبقتىض املرسوم رمق 

حصائيا. 2015   و كذا احلالت غري املطابقة للمقتضيات التنظميية خبصوص جحم امللصقات تبقى حمدودة اإ

 و يعترب الانتخابية املرصودة.  الإعالانتابملئة من  62يف  لحظ اجمللس أ يضا اس تعامل اللغة ال مازيغية. 18

بوصف التواصل الانتخايب شالك من ممارسة احلقوق ) اس تعامل اللغة ال مازيغية يف التواصل الانتخايب

ع، معطى، ينبغي من وهجة نظر اجمللس اعتباره (الس ياس ية عامل الطابع مبناس بة اإ داد القانون التنظميي احملدد ملسار اإ

 الرمسي للغة ال مازيغية طبقا ملقتضيات الفصل اخلامس من ادلس تور.

 



[Texte] 

 

 

 

 

ىل . 19 وجتدر الانتخاابت  عدم املشاركة يفلحظ اجمللس أ يضا بعض احلالت احملدودة ملنع أ نشطة فاعلني دعوا اإ

ىل أ ن اجمللس الوطين حلق وق الإنسان س بق هل أ ن أ وىص بتطبيق مقتضيات مدونة الإشارة يف هذا الصدد اإ

ىل عدم املشاركة يف الانتخاابت. وقد س بق للمجلس، يف هذا الشأ ن،  احلرايت العامة خبصوص ال نشطة ادلاعية اإ

ىل السلطات اخملتصة يلمتس مهنا العمل وفق ذكل، وتؤرش  رسالية اإ ال ي تلقاها  ال جوبة و الإفادات أ ن بعث ابإ

ـ أ ن من املمكن طرف وزارة العدل و احلرايت و وزارة ادلاخلية و املديرية العامة لل من الوطنيمن اجمللس 

دارة الانتخاابت.   اس تخالص أ ن موقف اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، متقامس مع السلطات امللكفة ابإ

قبل مالحظي ته بشلك متكرر من تمت معاين شلك اس تغالل ال طفال يف امحلة الانتخابية حداث ابرزا وقد ي و . 20

اس تعامل ال طفال يف امحلة ، وتبعا لتحليل اجلزء املتعلق ابلس تبيان ذو الصة بطرق ومالحظات اجمللس

، تبني أ ن هؤلء ال طفال حيتلون ماكنة خاصة يف "تقس مي لمل" امحلة الانتخابية مبا فيه توزيع الانتخابية

اللجان التنظميية للمهرجاانت واملسريات الانتخابية. وقد املشاركة يف  قات وواملساعدة يف تثبيت امللص املنشورات

 وقف املالحظون واملالحظات أ يضا عىل تورط ال طفال يف تمزيق امللصقات وبعضهم يف حالت العنف اللفظي.

محلالت ال طفال يف ا اس تعاملر اكفة أ شاكل ظويذكر اجمللس يف هذا الصدد بتوصياته السابقة ذات الصة حب

 .انتخابية قامئة اذلاتالانتخابية. واعتبار هذا الفعل مكخالفة 

لحظ اجمللس بأ ن لملية الاقرتاع قد مرت لموما يف ظروف عادية، ابس تثناء بعض احلالت املعزوةل . 21

 مبقروئيةالصعوابت املرتبطة  حالت املشوشة عىل لمليات التصويت. غري أ نه يلزم أ يضا تسجيل رصد بعض

وتتعلق هذه  ابملئة من ماكتب التصويت ال ي تمت لملية املالحظة هبا 21تمت معايناها يف اق التصويت أ ور

الصعوابت أ ساسا بصعوبة المتيزي بني اللواحئ احمللية واجلهوية والتأ شري عىل اخلاانت ذات الصة. كام أ ن هذه 

غري املتوفرين عىل مس توى تعلميي يشلكون  املعطى املمتثل يف أ ن الناخبنياعتبارها عىل ضوء  يتعنيالصعوابت 

   .الهيأ ة الناخبة الوطنيةيف املئة من ومجوع  45

عاقة مسأ ةل . 22 س بق للمجلس الاستشاري حلقوق الإنسان  بنيويةشلكت قضية ولوج ال شخاص يف وضعية اإ

لهيا . ويتيح التحليل ال ويل تيف تقاريره املتعاقبة ملالحظة الانتخااب وللمجلس الوطين حلقوق الإنسان الإشارة اإ

لوج ال شخاص مبمرات تيرس و  يف املئة من ماكتب التصويت غري جمهزة 53لس امترات الاقرتاع الوقوف عىل أ ن 

عاقة ، كام أ نه تمت مالحظة وجود العديد من املاكتب يف الطابق ال ول. ذ يؤكد اجمللس الوطين  يف وضعية اإ  و اإ
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ن جياد حلقوق الإنسان توصياته السابقة، فاإ آن من أ جل اإ يالؤها ال ولوية منذ ال ه يعترب أ ن هذه الإشاكلية جيب اإ

 حلول لها من طرف السلطات العمومية يف أ فق الاس تحقاقات الانتخابية املقبة.  

ىل تأ كيد الاجتاه . 23 تشري الاحصائيات ال ولية املتعلقة ابلتصويت ابلواكةل ابلنس بة للمغاربة املقميني ابخلارج اإ

ىل هذه الوس ية لالقرتاع  .املرصود مبناس بة الاس تحقاقات الترشيعية ال خرية السابق وقد تمت مالحظة اللجوء اإ

 خاصة ابلقرتاع. اس امترة 1405مرة فقط وذكل تبعا لتحليل أ ويل ل  17

ي ويود اجمللس التنصيص عىل التطورات امللحوظة بشأ ن املالحظة احملايدة واملس تقة لالنتخاابت، ويكف. 24

يف  مالحظا دوليا( 13)من بيهنم  735التذكري يف هذا الصدد بأ ن عدد مالحظي الانتخاابت امجلاعية قد مر من 

ىل  2009س نة  س نة  11، كام مرت الهيئات املعمتدة من  2015يف س نة  مالحظا دوليا( 125)من بيهنم  4024اإ

ىل  2009 اغتنت امجلاعة الوطنية للمالحظني اقبة، وعىل مدار الاس تحقاقات الانتخابية املتع .2015س نة  35اإ

ن نفس التطور الإجيايب مزي اجملالهذا  وطنية يف خربةبروز و هذا ما مكن من  .ابلتجربة و ابلتنوع املقارابت . اإ

واملناجه وال دوات املعمتدة يف املالحظة. وقد ابت اليوم من مقدور املالحظات واملالحظني القيام ابملالحظة العامة 

ىل همام واملوض عاقة، احلقوق الس ياس ية للش باب...( ابلإضافة اإ وعاتية )بعد النوع،حقوق ال شخاص يف وضعية اإ

حدى نقط قوة لمالحظات واملالحظني يف ل امجلاعة الوطنية املالحظة ذات البعد الوطين أ و الرتايب. وتمكن اإ

شاكليات جديدة من قبيل تمويل امحلالت الانتخابية.  الحظةم جتددها املس متر ويف قدرهتا عىل الانفتاح عىل اإ

آن ال وان لالعرتاف هبذه اخلربة الوطنية خبصوص مالحظة الانتخاابت وختويلها املاكنة الالئقة  ويرى اجمللس أ نه أ

ش  دميقراطي. تثبيتلت انتقال أ و اعاها دلى البدلان ال ي تعيش حاهبا واإ

 توصيات : 

خاابت امجلاعية و اجلهوية تمثل حمطة داةل يف مسار التثبيت يعترب اجمللس الوطين حلقوق الإنسان، أ ن الانت

ن اجمللس:   عامل املبادئ ادلس تورية املتلعقة ابلتنظمي الرتايب و ادلميقراطية التشاركية، و ذلا فاإ  ادلميقراطي و اإ

بتوصيات اجمللس الاستشاري حلقوق الإنسان املقدمة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة الانتخاابت يذكر  - أ  

؛ بتوصيات اجمللس الوطين املقدمة يف تقرير  2009والانتخاابت امجلاعية لس نة  2007لترشيعية لس نة ا

؛و مذكرة 2011نونرب  25مالحظة الاس تفتاء عىل دس تور فاحت يوليوز والانتخاابت الترشيعية بتارخي 

دماجا وأ كرث قراب من املو  45اجمللس املعنونة بـ"  اطنني"؛ راهنية لك توصية من أ جل انتخاابت أ كرث اإ

 توصياته التوصيات ذات الصة الوثيقة ببعض اجلوانب للترشيع والتنظمي الانتخابيني وال ي مل تكن موضع 
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عاقة وتوس يع الهيأ ة الناخبة الوطنية  مراجعة وخاصة تكل املتعلقة ابلولوجية العامة لل شخاص يف وضعية اإ

صالح الإطار القانوين للمالحظة احملايدة واملس ت قة لالنتخاابت وكذا ابلنس بة لتدابري الهنوض ابلمتثيلية واإ

 الس ياس ية للنساء والش باب.

 يويص بشلك خاص مبا ييل :  - ب

 الربملان و احلكومة: 

املتعلقة ابلعنارص ال ساس ية  ابملصادقة عىل القواننيالاس تجابة لرضورة اس تقرار القانون الانتخايب وذكل  -

أ شهر عىل ال قل قبل  6م الانتخايب حبد ذاته وتقطيع ادلوائر الانتخابية، للقانون الانتخايب، خاصة النظا

 الاس تحقاق الانتخايب املعين 

دراج  - املتعلق ابنتخاب أ عضاء جمالس امجلاعات  59.11من القانون التنظميي  129مضن مقتضيات املادة اإ

الاقرتاع ال حادي، )عدد ينص عىل أ ن فارق المتثيلية، ابمجلاعات اخلاضعة لنظام  الرتابية، مقتىض

ل يف حاةل امجلاعات املتواجدة  15الساكن ابلنس بة للمنتخب(، جيب أ ن ل يتجاوز بني ادلوائر  ابملئة، اإ

جيايب.ابملناطق اجلبلية و صعبة و ضعيفة الكثافة الساكنية   وال ي ميكن أ ن حتظى بمتيزي جغرايف اإ

)التصويت الالكرتوين، التصويت ابخلارج  التنصيص عىل حلول بدية لتصويت املغاربة املقميية -

 ابملراسة(؛

اس تغالل ال طفال يف امحلة الانتخابية وكذا اس تعامل ال عامل التالية خمالفات انتخابية قامئة اذلات: اعتبار  -

الاجامتعي أ و اجلهوي أ و اللغة  الانامتءذات تميزيية بسبب اجلنس أ و اللون أ و املعتقد أ و الثقافة أ و   أ لفا

 خشيص كيفام اكن؛وضع أ و أ ي  الإعاقة أ و

الاقتصاد الانتخايب ابدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل الالحئة ابمجلاعات  ضبطمواصة مسلسل  -

خاص مبصاريف  وحيداخلاضعة لنظام الاقرتاع الالحئي وابمجلاعات الرتابية ال خرى بفتح حساب بنيك 

 بتدبري مزيانية امحلة الانتخابيةملكف  وكيل حماس بايتالانتخابية وتعيني امحلة 

خضاع مساعدي ومساعدات امحلة الانتخابية -  ، للعقود احملددة املدة مبقتىض القانوناإ
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عامل التوجهيات  - طار العمليات الانتخابية وذكل ابإ تقوية حامية املعطيات ذات الطبيعة الشخصية يف اإ

املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات الطبيعة  ، 2015يوليوز  14بتارخي  2015-108رمق  املداوةلاملتضمنة يف 

الشخصية املس تعمة من قبل ال حزاب الس ياس ية واحتاداهتا أ و حتالفاهتا والتنظاميت املهنية والنقابية 

للجنة ، و الصادرة عن اواملنتخبني واملريحشني لوظائف انتخابية وذكل ل غراض التواصل الس يايس

 الطابع الشخيص الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات

 :باحلكومة      

ل يوجدون يف وضعية فقدان هتيئة ماكتب مؤقتة داخل املؤسسات السجنية لتسجيل املعتقلني اذلين  -

 ال هلية الانتخابية؛

طار التدابري التيسريية تقدمي املساعدة ووسائل اتصال مالمئة وميرسة - لتسجيل ال شخاص يف  يف اإ

عاقة آجال خو كذا وضعية اإ تسجيل الناخبني املس تقرين ابملناطق اجلبلية أ و صعبة لتسهيل اصة حتديد أ

 ؛ الولوج

لاكفة ممثيل الإدارة الرتابية، بعث القطاع احلكويم امللكف ابدلاخلية، مبناس بة لك لملية انتخابية، دلورية  -

و  )املتعلق ابلتجمعات العمومية(، 1958نونرب  15املؤرخ ب  377-58-1أ حاكم الظهري رمق ب تذكر 

ىل عدم املشاركة يف الانتخاابتتطبيقه   خبصوص التظاهرات ادلاعية اإ

تتيح للمسجلني اجلدد تقدمي برجمة العمليات الاس تثنائية للتسجيل يف اللواحئ الانتخابية حسب أ جندة  -

 ترش يحاهتم مبناس بة الاس تحقاق الانتخايب ذو الصة

ة لك اخلدمات السمعية البرصية ذات الصة ضامن، عرب خمتلف وسائل الإعالم السمعية البرصية، ترمج -

ىل لغة الإشارات  ابلنتخاابت اإ

 البطاقة الوطنية للتعريفمواصة لملية تعممي  -

ماكنية تتبعحتسني مقروئية و  - ، نظام قراءة أ وراق التصويت ابلنس بة تسلسيلأ وراق التصويت )رمق  اإ

 للمكفوفني أ و ضعاف البرص(
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  .اليومتنظمي عدة لمليات انتخابية يف نفس  يف حاةل منفصةوضع صناديق اقرتاع  -

نسان أ ن يعرب عن تشكراته :   و يود اجمللس الوطين حلقوق الإ

 

مجليع امجلعيات و املنظامت و الهيئات الوطنية و ادلولية ال ي شاركت يف مالحظة هذين الاس تحقاقني  -

ن طرف اجمللس و مجيع أ طر اجمللس اذلين مل الانتخابيني، و كذا املالحظات و املالحظني املعبئني م

 يدخروا وقاهم و هجدمه. 

أ عضاء اللجنة اخلاصة لعامتد مالحظي الانتخاابت اذلين اثبروا عىل حضور اجامتعات اللجنة مما مكن  -

 ابلتايل من تنظمي لملية املالحظة بطريقة فعاةل و صارمة.  

ىل وزارة ادلاخلية و ومجوع مسؤويل و أ عوان الإ  - دارة الرتابية اذلين مكنوا اجمللس من املعطيات اخلاصة اإ

بلواحئ ماكتب التصويت، و الإحصائيات املتعلقة ابلهيأ ة الناخبة الوطنية و الرتش يحات و امحلة 

الانتخابية ، و اذلين تعاونوا عىل املس توى الرتايب مع رؤساء و رئيسات اللجان اجلهوية حلقوق الإنسان 

ملالحظي اجمللس و كذا فرق املالحظة. ذكل أ ن بنية خاصة مت وضعها خالل يوم  و املنسقني اجلهويني

الاقرتاع عىل املس توى املركزي و الرتايب من أ جل احلل الفوري للمشالك الطارئة ال ي تعرتض 

 املالحظات و املالحظني و الهيئات املعمتدة. 

ىل وزارة العدل و احلرايت ال ي قدمت الإحصائيات املتعلقة مب - عاجلة الشاكايت و الطعون املتعلقة اإ

 ابلتسجيل يف اللواحئ الانتخابية و الرتش يحات و امحلة الانتخابية. 

       

          

 

   

 

 

 


