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انتخاب أعضاء مجلس النواب لـ 7أكتوبر 2016
التقرير األولي

مقدمة
طبقا للصالحيات املخولة له مبقتضى الظهري رقم  1.11.19املؤرخ بفاتح مارس  2011احملدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان
ومبقتضى القانون  30.11املؤرخ يف  29شتنرب  2011املتعلق باملالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات (واحملدث للجنة اخلاصة
العتماد املالحظني) ،يقدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان فيما يلي خالصاته األولية حول جمريات مسلسل انتخاب أعضاء جملس
النواب.
هباتني الصفتني قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان م  24شتنرب إىل  6أكتوبر  2016مبالحظة احلملة االنتخابية اخلاصة
باالنتخابات التشريعية مث مبالحظة اقرتاع  7أكتوبر .وهلذه الغاية قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتعبئة  412مالحظة و مالحظ
على جمموع الرتاب الوطين .وقد عملت الفرق اليت متت تعبئتها على إعداد  5241استمارة هي اآلن قيد املعاجلة يف قاعدة معطيات
موضوعة على الصعيد املركزي.
وم جهتها عقدت جلنة االعتماد ،اليت يرأسها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملشكلة م ممثلني ع أربع قطاعات وزارية (العدل
واحلريات ،الداخلية ،الشؤون اخلارجية ،االتصال) واملندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية م الرشوة و
حماربتها ،ومخس مجعيات ،ما جمموعه  6اجتماعات وقامت باعتماد ،فضال ع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ( 412مالحظ(ة))،
 31مجعية مغربية ( 3953مالحظ (ة)) و 5منظمات دولية ( 93مالحظ (ة)) .كما عمل اجمللس على دعوة  223مالحظا دوليا
ممثلني ع اهليئات الديبلوماسية اخلارجية واملنظمات احلكومية واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان.
وبفضل التعبئة القوية جملموع املالحظني الوطنيني والدوليني ،جرت مالحظة االنتخابات التشريعية لـ 7أكتوبر  2016م لدن 4681
مالحظا وطنيا ودوليا ،وذلك بزيادة  34,4يف املائة مقارنة مع مالحظة االنتخابات التشريعية لسنة .2011
و قد متك اجملهود املشرتك جملموع هذه اهليئات م مالحظة أكثر م  18724مكتب تصويت ،م أصل  43314مكتب ،أي
 43,5يف املائة م جمموع مكاتب التصويت ،1و هو ما يتجاوز بكثري العتبة اليت حددهتا املعايري الدولية للمالحظة االنتخابية و هي
 3باملائة.
نظم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  18دورة تكوينية ،خولت استفادة  1677مالحظا م التكوي املباشر وتكوي  180م
املكونني قاموا بدورهم بتأطري ورشات تكوينية على مستوى اجلهات لفائدة الفاعلني اجلمعويني املعنيني بعملية املالحظة.
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مت احتساب هذه النس بة انطالقا من فرضية مالحظة (بشلك قار ومتحرك) أربعة ماكتب تصوبت من دلن لك مالحظ
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م جهة أخرى ،أقدمت جلنة االعتماد على سحب اعتمادات  13مالحظة و مالحظ 6 :منهم بناء على طلب م هيئاهتم م
أجل التقدم برتشيحاهتم برسم االنتخابات التشريعية و 7لعدم التزامهم خالل االضطالع مبهامهم باملقتضيات القانونية ذات الصلة
باحلياد الواجب .و هذه النسبة الضعيفة للغاية تربز روح االلتزام املدين الذي بره عليه خمتلف املالحظات و املالحظني املعبئني م
طرف اجمللس و م طرف اجلمعيات و اهليئات األخرى املعتمدة .كما تربز الوعي الكبري للمالحظني حباالت تنازع املصاحل.

مالحظات وخالاصات أولةة
عند نشر هذا التقرير ،قامت فرق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،بتحليل أويل لـ:
  4423استمارة متعلقة باحلملة االنتخابية  818استمارة متعلقة باالقرتاعو على أساس هذا التحليل ،خيلص اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل ما يلي :
اإلطار التشريعي :
.1

يسجل اجمللس تعديل املادة ( 84الفقرة  )2م القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب مبوجب القانون

التنظيمي رقم  20.16م أجل تقليص عتبة املشاركة يف توزيع املقاعد م  6إىل  3يف املائة .وإذ يعترب اجمللس أنه يعود للمشرع قرار
حتديد اخليارات األساسية املتعلقة بالنظام االنتخايب ،فإنه يسجل بارتياح أن ختفيض العتبة يعد تدبريا يدخل ضم بناء األنظمة
االنتخابية يف البلدان الدميقراطية املتقدمة .ويشري اجمللس يف هذا السياق للقرار رقم  )2007( 1547للجمعية الربملانية جمللس أوروبا
الذي حيمل عنوان "وضعية الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف أوروبا" الذي ينص على أنه "ال جيب يف األنظمة الدميقراطية املتقدمة أن
تتجاوز عتبة  3يف املائة يف االنتخابات التشريعية".2
.2

ويشيد اجمللس بتعديل املادة ( 55.1الفقرة  )1م القانون التنظيمي  29.11مبوجب القانون التنظيمي رقم  21.16يف

اجتاه متكني األحزاب السياسية م أن تألف حتالفات مبناسبة االنتخابات .ويعترب اجمللس أن هذا التعديل يندرج يف إطار تفعيل
السلطات العمومية اللتزاماهتا يف جمال النهوض باملشاركة االنتخابية ،مبوجب الفصل  11م الدستور.
.3

كما يشيد اجمللس بتعديل املادة ( 23الفقرة  )2م القانون التنظيمي رقم  20.16مبوجب القانون التنظيمي رقم

 ، 27.11وهو التعديل الذي يكرس ختصيص اجلزء الثاين م الالئحة الوطنية للشباب م اجلنسني الذي ال تزيد سنهم على أربعني
سنة يف تاريخ االقرتاع .ويعترب اجمللس أن هذا التعديل يشكل مرحلة مهمة على درب خلق االنسجام يف اإلطار التشريعي اخلاص
 2املادة " 58ال جيب يف النظمة ادلميقراطية العريقة أن تتجاوز العتبة  3يف املائة يف الانتخاابت الترشيعية .هكذا ،جيب أن يمتكن أكرب عدد ممكن من الراء من التعبري .ان اقصاء مجموعات هممة من الشخاص من احلق
يف أن يكونوا ممثلني اجراء مناقض للنظام ادلميقراطي .ففي ادلميقراطيات العريقة ،يتعني اجياد توازن بني متثيلية منصفة للراء املوجودة داخل اجملمتع وبني ضامن فعالية الربملان واحلكومة".
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بتدابري التمييز اإلجيايب الرامية إىل تعزيز متثيلية النساء والشباب .ويرى اجمللس أيضا أن هذا التعديل ُيع ِمل بطريقة منسجمة مقتضيات
تصدير الدستور وفصوله رقم  19و 30و .33كما يندرج يف إطار توجيهات الدورة  134للجمعية العامة لالحتاد الربملاين الدويل
املتضمنة يف الوثيقة النهائية للنقاش العام حول موضوع "تشبيب الدميقراطية ،إعطاء الكلمة للشباب".3
.4

غري أن اجمللس يسجل أن الصيغة اجلديدة للمادة ( 23الفقرة الثانية) للقانون التنظيمي رقم  27.11مل تنص على أي

آلية أخرى للتمييز اإلجيايب 4مبا ميك م حتقيق أفضل متثيل للمرشحني الشباب .وتربز حمدودية هذا االختيار الذي ذهب إليه املشرع
على ضوء قراءة توليفية للفصلني  19و 30م الدستور وكذا املادة ( 4الفقرة  )1م اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
املرأة كما علقت عليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة يف توصيتها رقم  .255كما يذكر اجمللس أن مفوض األمم
املتحدة السامي حلقوق اإلنسان اعترب بعض تدابري التمييز اإلجيايب م قبيل التناوب يف القوائم االنتخايب كممارسات فضلى تسعى
لتعزيز التمثيلية السياسية للنساء.6
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لقد تابع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان النقاش الذي شهده الربملان حول محاية املعطيات الشخصية يف سياق التسجيل

اإللكرتوين يف اللوائح االنتخابية . 7لقد جرى هذا النقاش يف معرض مناقشة مشروع القانون رقم  02.16القاضي بتغيري وتتميم
القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة .وقد هم النقاش قضايا قانونية هامة م قبيل الطبيعة الفردية واإلرادية لقرار
تقدمي طلب القيد يف اللوائح االنتخابية ومبدأ "الرضى الذي ال يرتك جماال للشك" لألشخاص يف حالة التسجيل اإللكرتوين اجلماعي
السيما عندما يقوم به شخص معنوي (أحزاب ،مجعيات .)...كما أثريت مسألة عدم مطابقة حاالت القيد اإللكرتوين اجلماعية اليت
مت القيام هبا خالل عملية املراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية لسنة  2015ملقتضيات املواد ( 2الفقرة  )2و 4و 5و 8و 9و13
و 52م القانون  09.08املتعلق حبماية األشخاص الذاتيني جتاه معاجلة املعطيات ذات الطابع الشخصي واملداولة عدد -2015

 3ادلورة  134للجمعية العامة لالحتاد الربملاين ادلويل ،لوسااك (زامبيا) 23-19 ،مارس" 2016الوثيقة الهنائية للنقاش العام حول موضوع تش بيب ادلميقراطية ،اعطاء اللكمة للش باب"
"ان تش بيب ادلميقراطية ،يعين أيضا العمل عىل أن يكون برملاانتنا مسايرة للعرص ،واعادة النظر أيضا يف مساراهتا حىت تس تجيب لتطور احتياجات اجملمتع والفراد .اذا اكنت تشكيةل وبياهتا وأشغالها مراعية للنوع ،فان
برملاانتنا مبقدورها ان تتالءم بشلك أفضل مع التطور املس متر دلور الرجال والنساء يف اجملمتع وداخل نواة الرسة .ان الربملاانت املراعية لبعد النوع الاجامتعي من شاهنا أن توفر فوائد كبرية خاصة ابلنس بة للربملانيني الش باب،
رجاال ونساء".
 4من قبيل املناصفة أو التناوب بني النساء والرجال يف هذا اجلزء من الالحئة الوطنية
 5النقطة " 8والسعي لتحقيق الهدف املمتثل يف املساواة املوضوعية يدعو أيضا اىل وضع اسرتاتيجية فعاةل هتدف اىل التغلب عىل ضعـف متثيـل النسـاء واعادة توزيع املوارد والسلطة بني الرجل واملرأة"
النقطة  " 18وينبغي أن هتدف التدابري املتخذة مبوجب الفقرة  1من املادة  4من جانب ادلول الطراف اىل التعجيل بتحقيق مشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف امليدان الس يايس"...
 6النقطة  " 76وقد أشار عدد من ادلول اىل رشط التناوب يف القوامئ الانتخابية ،اذلي يقيض ابلتناوب يف ترتيب املرحشات واملرحشني يف القوامئ الانتخابية"
تعزيز وحامية واعامل احلق يف املشاركة يف الشأن العام يف س ياق قانون حقوق االنسان القامئ :املامرسات الفضىل واخلربات والتحدايت وس بل التغلب عىل التحدايت ( 23 )A/HRC/30/26يوليوز  ،2015تقرير مفوضية
المم املتحدة السامية حلقوق االنسان.
 7مت اعامتد اماكنية التسجيل االلكرتوين يف اللواحئ الانتخابية لول مرة يف الترشيع املغريب من خالل القانون رمق ( 88.14املادة )4
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 108للجنة الوطنية ملراقبة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي .8وقد أجاب قرار وزير الداخلية رقم  1910.16الصادر  5يوليوز
 2016بشأن املوقع اإللكرتوين املتعلق باللوائح االنتخابية العامة بشكل جزئي ع هذه االنشغاالت م خالل تطبيق قاعدة
"استعمال عنوان إلكرتوين واحد لكل طلب قيد".
.6

ويف نفس السيا ق ،يشيد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتكريس النظام الليربايل لتعليق اإلعالنات االنتخابية م خالل

القانون التنظيمي رقم  20.16واملرسوم رقم .2.16.669 9ولكون هذا النظام يرتكز على حرية اإلعالن وحتديد املناطق املمنوعة
واخلاضعة لإلعالن االنتخايب املرخص ،فإن هذا االختيار يندرج م منظور اجمللس يف إطار إعمال الفصلني  11و  28م الدستور.
.7

ويعترب اجمللس أن حتديد سقف املصاريف االنتخابية بالنسبة للمرتشحني واملرتشحات اخلاصة باحلملة االنتخابية يف

مخسمائة ألف درهم لكل مرتشح أو مرتشحة 10يعترب تدبريا يرمي إىل تعزيز شفافية النفقات االنتخابية ومراقبتها .كما أن هذا التدبري
يندرج ،إذا ما نظر إليه يف ارتباط مع ما أقره املرسوم رقم  2.16.667م تنويع لألوجه القانونية لصرف النفقات االنتخابية ،يف إطار
إعمال املادة ( 7الفقرة  )3م اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.11
.8

ويظل اجمللس منشغال بإشكالية توقيت إنتاج النصوص التشريعية والتنظيمية املنظمة لالنتخابات .ويشري يف هذا الصدد إىل

أنه :
 مت نشر القانون رقم  02.16القاضي بتغيري وتتميم القانون رقم  57.11املتعلق باللوائح االنتخابية العامة وعمليات االستفتاءواستعمال وسائل االتصال السمعي البصري العمومية خالل احلمالت االنتخابية واالستفتائية ،باجلريدة الرمسية بتاريخ  7يوليوز
 2016أي ثالثة أشهر قبل موعد االقرتاع12؛
 مت نشر القانون التنظيمي رقم  20.16القاضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب والقانونالتنظيمي رقم  21.16القاضي بتغيري وتتميم القانون التنظيمي رقم  29.11املتعلق باألحزاب السياسية يف اجلريدة الرمسية بتاريخ 11
غشت  ،2016أي  56يوما قبل موعد االقرتاع13؛
 8املداوةل رمق  108-2015بتارخي  2015/07/14املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات الطابع الشخيص من طرف الحزاب أو احتاداهتا أو حتالفاهتا واملنظامت املهنية والنقابية واملنتخبني أو املرحشني لوظائف منتخبة لغرض
التواصل الس يايس
 9مرسوم رمق  2.16.669صادر يف  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس  )2016يتعلق بتحديد الماكن اخلاصة بتعليق االعالانت الانتخابية مبناس بة الانتخاابت العامة النتخاب أعضاء جملس النواب.
 10مرسوم رمق  2.16.668صادر يف  6ذي القعدة  10( 1437أغسطس  )2016حيدد مبوجبه سقف املصاريف الانتخابية للمرتحشني مبناس بة امحلالت الانتخابية برمس الانتخاابت العامة واجلزئية النتخاب أعضاء جملس
النواب.
 11تنظر لك دوةل طرف أيضا يف اختاذ التدابري الترشيعية واالدارية املناس بة ،مبا يتسـق مـع أهداف هذه االتفاقيـة ووفقـا للمبـادئ الساسـية لقانوهنا ادلاخلـي ،لتعزيـز الشـفافية يف متويـل الرتش يحات النتخاب شاغيل
املناصب العمومية ويف متويل الحـزاب الس ياسـية ،حيـمـا انطبـق احلال
 12اجلريدة الرمسية رمق  6480بتارخي  7يوليوز 2016
13اجلريدة الرمسية رمق  6490بتارخي  11غشت 2016
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 مت نشر املراسيم رقم  2.16.666و  2.16.667و 2.16.668و 2.16.669املتعلقة على التوايل بتحديد مسامهة الدولة يفمتويل احلمالت اال نتخابية واآلجال والشكليات املتعلقة باستعمال هذه املسامهة وسقف املصاريف االنتخابية واألماك اخلاصة بتعليق
اإلعالنات االنتخابية باجلريدة الرمسية يف  11غشت  2016أي  56يوما قبل يوم االقرتاع.14
وإذ حيي اجمللس كل اجملهودات املبذولة م أجل حتسني اإلطار التشريعي والتنظيمي لالنتخابات التشريعية ،يذكر بأن أحد مستلزمات
استقرار القانون االنتخايب تتمثل يف أن العناصر األساسية للقانون االنتخايب وخاصة النظام االنتخايب حبد ذاته وتقطيع الدوائر "ال جيب
إدخال تعديالت بشأهنا سنة على األقل قبل االقرتاع".15

اإلدارة االنتخابةة وسةاق ما قبل االنتخابات
.9

سجل اجمللس بارتياح أن حاالت تسخري وسائل أو أدوات اإلدارات أو اهليئات العامة ال تتجاوز  0,9يف املائة م

جمموع احلاالت املرصودة .وتدخل الوسائل املستعملة عموما ضم خانة احلاالت املرصودة يف االستحقاقات االنتخابية السابقة،
خاصة وسائل النقل ،الكراسي والزرايب اململوكة للجماعات الرتابية.
كما ال تتجاوز حاالت تدخل ممثلي السلطات العمومية يف سري احلملة االنتخابية نسبة  0,3يف املائة وينتمي مرتكبوها يف الغالب
لفئة أعوان السلطة وموظفي اجلماعات .كما الحظ اجمللس أن نسبة حاالت القيام حبمالت انتخابية يف اإلدارات العمومية أو
املؤسسات التعليمية أو مؤسسات التكوي مل تتجاوز  0,2يف املائة م جمموع احلاالت املرصودة.
.10

ويشيد اجمللس بأخذ وزارة الداخلية لتوصياته املتعلقة بتمكني األشخاص ذوي اإلعاقة م ممارسة حق التصويت بعني

االعتبار م خالل الدورية رقم  5702اليت عممتها على مصاحلها املعنية بتاريخ  23شتنرب  .2016وتذكر هذه الدورية أساسا
باملادة  77م القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق مبجلس النواب ،كما أهابت الدورية ،بوالة اجلهات وعمال العماالت واألقاليم
وعماالت املقاطعات ،توفري تسهيالت لذوي اإلعاقة احلركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماك للتصويت يف األدوار السفلية
ووضع صناديق االقرتاع يف متناول األشخاص ذوي اإلعاقة الذي يستعملون الكراسي املتحركة .وتندرج هذه التدابري يف إطار إعمال
مقتضيات الفصلني  11و 34م الدستور واملواد  216و 9و 29م اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .غري أن اجمللس يذكر
بأن اإلطار القانوين الوطين لالنتخابات يظل دون مستوى حتقيق مستلزمات مبدأ "التصميم العام" باملفهوم احملدد يف املادة  2م
االتفاقية .وم أجل بيان حجم هذا التفاوت ،نذكر يف هذا املضمار بتقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان حول
"الع وامل اليت تعوق املشاركة السياسية على قدم املساواة بني اجلميع واخلطوات الالزم اختاذها للتغلب على هذه التحديات" ،إذ يؤكد
 14اجلريدة الرمسية رمق  6490بتارخي  11غشت 2016
15ميثاق حسن السلوك الانتخايب (CDL-AD -2002 >023rèv
" 16الرتتيبات التيسريية املعقوةل" و"التصممي العام"
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التقرير على ضرورة "أن تتخذ خطوات لضمان أن يراعى تصميم نظم التصويت وتشغيلها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألشخاص
احملدودة حركتهم .17"...
.11

لقد أخذ اجمللس علما اإلحصائيات اليت توصل هبا م لدن وزاريت العدل واحلريات والداخلية خبصوص الشكايات اليت

وجهها خالل احلملة االنتخابية املرشحون واألحزاب السياسية للنيابة العامة واللجنة احلكومية لتتبع االنتخابات .18ويالحظ اجمللس أن
عدد الشكايات املوجهة للجنة ( )113اخنفض مقارنة مع سنة  .)490( 2011وميك فهم وحتليل هذا االخنفاض ،الذي يعد
مؤشرا ع التطبيع املتقدم للعمليات االنتخابية ،على ضوء موضوع الشكايات والذي يعطي فكرة ع وضعية تطبيق التشريع
االنتخايب .يف نفس االجتاه ،ميك حتليل الشكايات املوجهة للنيابة العامة ( ،19)77واليت مت حفظ  66,23يف املائة منها ،م التوفر
على نظرة أكثر دقة حول التقاضي اإلسرتاتيجي وحول طبيعة الوسائل اليت ستدفع هبا األحزاب خالل املنازعات االنتخابية.
.12

تابع اجمللس عملية إعداد اهليئة الناخبة الوطنية اليت ارتفعت م  13,5مليون ناخب مسجل باللوائح االنتخابية سنة

 2011إىل  15مليون و 702ألف و 592ناخب 20برسم االنتخابات التشريعية لسنة  .2016ويسجل اجمللس أن نسبة النساء
املسجالت باللوائح االنتخابية ال زال ال يعكس حقيقة الوضع الدميغرايف بالبالد ،حيث تشكل النساء  45يف املائة م جمموع
الناخبني .أما توزيع اهليئة الناخبة حسب وسط السكىن ( 55يف املائة حضري و 45يف املائة قروي) فيطابق عموما التوزيع اجملايل
(قروي-حضري) للساكنة على أرض الواقع .كما أن  30يف املائة م الناخبني تقل أعمارهم ع  35سنة .وتربز هذه النسبة أولوية
الرهانات املرتبطة بإدماج الشباب يف خمتلف هيئات الدميقراطية التمثيلية والتشاركية .ويعترب اجمللس أن عدد حاالت الشطب م اهليئة
الناخبة ( 130ألف و )54اليت قامت هبا اللجان اإلدارية يبقى عاديا مقارنة مع عدد املسجلني .كما أن عدد الطعون القضائية ضد
قرارات اللجان اإلدارية قليل جدا مقارنة مع حجم اهليئة الناخبة الوطنية ( 132طعنا م أصل  15مليون و 702ألف و592
مسجل أي  0,0008يف املائة) ،وقد متت االستجابة لـ  87م أصل هذه الطعون الـ( 132أي بنسبة  65,9يف املائة) .وبغض
النظر ع هذه املؤشرات العددية ،جيب القيام بدراسة أكثر عمقا حول أسباب ضعف اللجوء لسبل التظلم القانونية ،مقارنة مع تنامي
تسليط الضوء بشكل كبري على الشكايات م لدن وسائل اإلعالم.
.13

سجل اجمللس مجلة م العناصر الدالة اليت ميزت هذا االستحقاق االنتخايب :

 A/HRC/27/29 17بتارخي  30يونيو ( 2014الفقرة رمق )13
 18الوضعية اىل حدود  4أكتوبر 2016
 19الوضعية اىل حدود  4أكتوبر 2016
 20حسب الوضعية اىل حدود  28غشت 2016
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 األثر البيداغوجي خلطاب جاللة امللك لـ 30يوليوز  2016الذي ذكر ،بشكل خاص ،بضرورة تقيد اإلدارة املشرفة على االنتخاباتبواجب احلياد كما ذكر بدور املؤسسات القضائية املختصة يف معاجلة التجاوزات اليت قد تقع يف املسلسل االنتخايب ،كما ذكر بضرورة
إيالء األمهية للنقاش حول الربامج االنتخابية واحرتام مبادئ وأخالقيات العمل السياسي خالل احلملة االنتخابية؛
 أثر تدابري التمييز اإلجيايب ،خاصة التحفيزات املالية وفتح اجلزء الثاين م الالئحة الوطنية يف وجه الشباب م اجلنسني ،على ولوجالنساء للرتشيحات .فإذا كانت نسبة النساء يف الرتشيحات برسم اللوائح احمللية ضعيفة ( 10,06يف املائة) ،فم املفرتض أن
ختصيص اجلزء الثاين م الالئحة الوطنية للشباب م اجلنسني يفسر ارتفاع نسبة النساء يف اللوائح الوطنية اليت بلغت  74,12يف
املائة ،علما أن ثلثي مقاعد الالئحة الوطنية خمصص حصريا للنساء .ويسجل اجمللس أن  58امرأة تقدم كوكيالت لوائح برسم الدوائر
احمللية .وال ميثل هذا الرقم سوى  4,58يف املائة م جمموع لوائح الرتشيح املقدمة برسم الدوائر احمللية ( .)1358إن هذه املؤشرات ال
تربز حمدودية اإلطار القانوين الوطين يف جمال تدابري التمييز اإلجيايب فحسب ،ولكنها تسائل أيضا إسرتاتيجيات الرتشيح املعتمدة م
لدن األحزاب ،املدعوة للمبادرة بتدابري أكثر إرادية م أجل توسيع ولوج النساء لالنتدابات االنتخابية ،وذلك طبقا للتوصية العامة رقم
 25للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واملتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتة.
 اجملهود الرتافعي الذي قامت به العديد م اجلمعيات واالئتالفات م أجل إدراج بعض املواضيع املرتبطة حبقوق اإلنسان يف الربامجاالنتخابية لألحزاب .وقد هم هذا الرتافع أساسا الولوج الفعلي لألشخاص ذوي اإلعاقة حلقوقهم االنتخابية ،استعمال اللغة األمازيغية
يف الدعامات التواصلية للحملة االنتخابية ،املناصفة يف اجملال االنتخايب ،تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة ،مناهضة تشغيل
األطفال يف العمل املنزيل ،أخذ حقوق الشباب بعني االعتبار يف السياسات العمومية .ويعترب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن هذه
الديناميات تعل ع ميالد توجه جديد قام على "تعاقد حول األهداف" بني اجملتمع املدين واألحزاب السياسية .وهي دينامية جيب
تشجيعها يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة.
 مشاركة الفاعلني الشباب املنتمني ملختلف الديناميات االجتماعية والسياسية يف خمتلف األنشطة املرتبطة باالنتخابات (الرتشيح،املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات ،املساعدة االنتخابية.)...
.14

يف املقابل ،يود اجمللس أن يعرب ع انشغاله إزاء ثالث أحداث شهدهتا الفرتة املشمولة مبالحظته :

الفتوى اليت أصدرها 21يوم  26شتنرب  2016الواعظ الديين وعضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني ،حممد بولوز ،جبواز
األخذ برخصة التخلف ع صالة اجلمعة يوم االقرتاع بعذر "اخلوف م التزوير والتالعب بالنتائج" وم أجل "حراسة إرادة املواطنني"؛
إخفاء صور ثالث نساء مرتشحات م اإلعالنات االنتخابية حلزب سياسي يف الدائرتني االنتخابيتني احملليتني بالفقيه
بنصاحل وسال-املدينة؛
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الشعارات املتضمنة للقذف وللعبارات التمييزية إزاء بعض الشخصيات السياسية واجلمعوية ،اليت رفعها مشاركون يف املسرية
املنظمة يف الدار البيضاء يف  18شتنرب .2016
ويعترب اجمللس أن الفتوى اليت قدمها الواعظ الديين حممد بولوز ختلط بني عمل يدخل ضم ممارسة حق سياسي (أال وهو التصويت)
وبني عمل يندرج ضم حرية ممارسة الشؤون الدينية اليت تضم الدولة حرية ممارستها مبوجب الفصل  3م الدستور .إن ضمان
مصداقية االقرتاع وانتظامه وشفافيته واجب يقع ،مبوجب القانون ،على عاتق اإلدارة املشرفة على االنتخابات واملرتشحني وممثليهم يف
مكاتب التصويت وكذا قضاة املنازعات االنتخابات.
أما حجب صور النساء املرتشحات ،فهو يعترب م منظور اجمللس عمل متييزي باملعىن املشار إليها يف تصدير الدستور ويف املادة  1م
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
ويف ما خيص العنف اللفظي يف التظاهرات العمومية ،وهي الظاهرة اليت الحظها وتناوهلا اجمللس يف تقاريره السابقة ،فإن اجمللس يوصي
بتعزيز الرتسانة القانونية املتعلقة مبناهضة التمييز.
يف اإلطار نفسه ،يرى اجمللس أن األشكال اجلديدة للتواصل االنتخايب عرب التكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال
.15
وشبكات التواصل االجتماعي ،يقتضي إطالق تفكري حول اجلوانب القانونية واألخالقية بشأن استعماهلا.
احلملة االنتخابية
م خالل املالحظة األولية اليت قام به اجمللس ،يظهر تراجع عام حلاالت العنف اجلسدي .فم أصل  248حالة عنف
.16
اليت رصدها مالحظو اجمللس  15,32يف املائة (أي  38حالة) تعد حاالت للعنف اجلسدي ،فيما تدخل  210حالة ضم العنف
اللفظي .جتدر اإلشارة إىل  82,25يف املائة م حاالت العنف ،ارتكبت م لدن املساعدي االنتخابيني أو كانوا مشاركني فيها .غري
أن اإلحصائيات تكشف انتشارا مقلقا للعنف اللفظي بأشكاله املختلفة (القذف ،الوشاية ،التعابري املتضمنة للتمييز على أساس
اجلنس أو اللون أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو الوضعية العائلية أو املعتقد) .وجيدد اجمللس اإلعراب ع انشغاله ،الذي عرب عنه
يف تقريره السابق ،م اخنراط بعض زعماء األحزاب السياسية يف تصعيد للعنف اللفظي بشكل يبعث على القلق ال سيما يف
التجمعات االنتخابية.
ومكنت املالحظة اليت قام هبا اجمللس م الوقوف عند أسباب التمييز ،األكثر استعماال يف الشعارات ذات الطبيعية التمييزية خالل
التجمعات املواكب واجلوالت االنتخابية .فم أصل  134شعارا ذو طبيعة متييزية 67 ،كانت بسبب االنتماء اجلهوي 55 ،بسبب
األصل 14 ،بسبب املعتقدات 14 ،بسبب اجلنس 45 ،ألسباب أخرى (منها على اخلصوص االنتماء احلزيب أو القبلي (14
حالة)).
تبقى حاالت تعليق اإلعالنات االنتخابية يف األماك املمنوعة مبوجب املرسوم  2.16.669الصادر بتاريخ  10غشت
.17
 ،2016حمدودة عدديا ( 5,5يف املائة) .ويف الغالب متثلت األماك احملظورة اليت استعملها بعض املرتشحني يف أعمدة التشوير
الطرقي ( 32حالة) ،األشجار ( 31حالة) ،اللوحات اإلشهارية ( 11حالة) ،أماك العبادة ( 5حاالت) ،املآثر التارخيية واألسوار
العتيقة ( 5حاالت) وأسوار املقابر ( 4حاالت).
9

كما أن بعض حاالت عدم تطبيق املقتضيات التنظيمية املتعلقة حبجم اإلعالنات االنتخابية أو امللصقات (احلجم األقصى ")"A0
تبقى قليلة جدا ( 7,3يف املائة) ،كما ال تتجاوز نسبة حاالت جتاوز عدد الالفتات املسموح هبا لكل مرتشح  5,4يف املائة .وعلى
ضوء هذه املعطيات ،خيلص اجمللس إىل وجود تعود وتالؤم تدرجيي للفاعلني مع اإلطار التنظيمي اجلديد لإلعالنات االنتخابية.
سجل اجملس أيضا استعمال اللغة األمازيغية يف  85,4يف املائة م امللصقات االنتخابية املالحظة .وجتدر اإلشارة إىل أن
.18
ثالث أرباع امللصقات االنتخابية املالحظة اليت تستعمل اللغة األمازيغية ترتجم أقل م  50يف املائة م حمتواياهتا إىل اللغة األمازيغية.
ففي العديد م احلاالت ،تقتصر الرتمجة على اسم احلزب أو على الشعار االنتخايب .فقط  15,4يف املائة م احلاالت املالحظة
تتجاوز اسم احلزب و 8,7يف املائة فقط م امللصقات املالحظة مضامينها كلها باألمازيغية .إن استعمال اللغة األمازيغية يف التواصل
االنتخايب (كشكل م أشكال ممارسة احلقوق السياسية) جيب م منظور اجمللس أن يأخذ بعني االعتبار خالل مناقشة مشروع
القانون التنظيمي رقم  26.16املتعلق بتحديد تفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية ،طبقا للفصل  5م الدستور.
متت معاينة حاالت حمدودة ملنع أنشطة فاعلني حزبيني أو مجعويني دعوا إىل مقاطعة االنتخابات .وجدير بالذكر يف هذا
.19
الصدد مبوقف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يوصي بتطبيق قانون احلريات العامة على األنشطة الرامية إىل الدعوة إىل عدم
املشاركة يف االنتخابات.
يشكل إشراك األطفال يف احلمالت االنتخابية مبعث انشغال ،إذ متت معاينته  1257مرة م لدن مالحظي اجمللس.
.20
وتبعا لتحليل اجلزء املتعلق باالستبيان ذو الصلة بطرق استعمال األطفال يف احلملة االنتخابية ،تبني أن هؤالء األطفال حيتلون مكانة
خاصة يف "تقسيم عمل" احلملة االنتخابية مبا فيه توزيع املنشورات واملساعدة يف تثبيت امللصقات واملشاركة يف اللجان التنظيمية
للمهرجانات واملسريات االنتخابية .وقد وقف املالحظون واملالحظات أيضا على تورط األطفال يف متزيق امللصقات ( 285حالة)
وبعضهم يف حاالت العنف اللفظي .ويذكر اجمللس يف هذا الصدد بتوصياته السابقة ذات الصلة حبظر كافة أشكال استعمال األطفال
يف احلمالت االنتخابية .واعتبار هذا الفعل كمخالفة انتخابية قائمة الذات.
متك مالحظو اجمللس م معاينة  37حالة الستعمال اهلبات العينية أو النقدية م أجل احلصول على أصوات الناخبني.
.21
وهي نسبة حمدودة ( 0,8يف املائة) .وهتم  22حالة منها توزيع هبات نقدية و 15عبارة ع هبات عينية .وبناء على املعطيات
املستقاة فإن تلك اهلبات تكون عبارة ع وعود بالتشغيل أو شراء األدوية أو توزيع أكياس قمع وشعري وقسيمة شراء اللوازم الدراسية
باإلضافة إىل مبالغ مالية ترتواح قيمتها بني  300و 500درهم.
وجه اجمللس مراسلة رمسية لثالثني حزبا سياسيا يشارك يف االنتخابات م أجل موافاته برباجمها االنتخابية .إال أنه توصل
.22
ب  15برناجما فقط.22
ويربز حتليل برامج األحزاب الـ 15املشار إليها أدناه أن بعد حقوق اإلنسان حيتل مكانة متنامية األمهية يف الربامج االنتخابية .وتؤكد
املؤشرات النوعية التالية هذه اخلالصة :

22

الاس تقالل ،العداةل والتمنية ،الصاةل واملعارصة ،الاحتاد الاشرتايك للقوات الشعبية ،الحرار ،التقدم والاشرتاكية ،احلركة الشعبية ،الاحتاد ادلس توري ،حزب البيئة والتمنية املس تدامة ،فيدرالية اليسار ادلميقراطي،
حزب الهنضة والفضيةل ،جهبة القوى ادلميقراطية ،حزب اليسار الخرض املغريب ،حزب احلرية والعداةل الاجامتعية ،حزب احلركة ادلميقراطية الاجامتعية
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 عناوي بعض احملاور حتيل على احلقوق واحلريات األساسية أو قيم الكرامة أو مبادئ املساواة بني اجلنسني وحقوق الفئات اهلشة ،معتناول هذه القضايا يف سياق داليل متعلق حبماية حقوق اإلنسان والنهوض هبا؛
 بعض الربامج اعتمدت على تقارير بعض اهليئات الدستورية ،مع طرح بعضها لتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة؛ طرح قضايا املناصفة واملساواة بني اجلنسني واحلقوق االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئة واهلجرة.غري أن اجمللس يسجل إن طرح هذه القضايا كان غالبا طرحا ذو طبيعة عامة .كما أن املطالب املشروعة للولوج للحقوق مل تقدم
استنادا على املرجعية الوطنية والدول ية ذات الصلة .فعلى سبيل املثال ،غالبا ما يتم التطرق لقضايا الصحة والرتبية والتشغيل أساسا م
زاوية السياسات العمومية ،دون التذكري باألسس اليت تشكل مرجعية هذه السياسات بناء على مقاربة مرتكزة على حقوق اإلنسان.
شهدت احلملة االنتخابية تطور بعض أنواع أنشطة التواصل االنتخايب "الكالسيكية" .فحسب املعطيات اليت مت التوصل
.23
هبا م لدن وزارة الداخلية فقد مت تنظيم  12ألف و" 816مبادرة تواصلية" (م قبيل اجلوالت ،واملواكب ،والتواصل املباشر مع
السكان ،واملهرجانات .)...وقد شهدت هذه املبادرات مشاركة مليون مشارك .وعلى سبيل املقارنة ،شهدت محلة االنتخابات
التشريعية لسنة  2011تنظيم  5600مبادرة شارك فيها  351ألف مشارك .ويذكر اجمللس أن هذه األنشطة تطرح حتدي ضمان
سالمة األشخاص الذي يشاركون فيها .ويف هذا الصدد ،يذكر اجمللس بتوصياته اليت تضمنتها مذكرة حول احلق يف االحتجاج ،خاصة
تلك املتعلقة بالوساطة.

االقتراع
42

 .الحظ اجمللس بأن عملية االقرتاع قد مرت عموما يف ظروف عادية ،باستثناء بعض احلاالت املعزولة جدا م أعمال

التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام باحلملة االنتخابية يف فضاء مكتب التصويت .وقد مت احرتام توقيت افتتاح مكاتب
التصويت يف  99يف املائة م املكاتب اليت جرت مالحظتها ،وسجل التأخري يف احلاالت القليلة اليت متت معاينتها ما بني 08:01
و.08:15
42

م جهة أخرى ،سجل اجمللس التفعيل احملدود ملضامني الدورية رقم  23شتنرب  2016املتعلقة بالولوجيات لفائدة

األشخاص ذوي اإلعاقة .فرغم أن غالبية املكاتب التصويت اليت متت مالحظتها توجد يف الطابق السفلي ،فإن املعاجلة األولية
الستمارات املالحظة أبرزت أن  32يف املائة فقط م مراكز التصويت تتوفر على الولوجيات.
42

 .وعاي املالحظون وجود معدل ضعيف لعدد النساء رئيسات مكاتب التصويت ( 3يف املائة) .وتربز هذه النسبة مسألة

ضرورة تعزيز الريادة النسائية داخل اإلدارة املشرفة على اإلنتخابات.
42

 .كشف مالحظو اجمللس يف  20,7يف املائة م االستمارات املعبئة أن الناخبني وجدوا صعوبة يف استعمال ورقة

التصويت .وهتم هذه الصعوبة اخللط بني رموز األحزاب وفهم مبدأ الالئحة احمللية والوطنية وطريقة التصويت ووضع العالمة على ورقة
التصويت وطريقة فتح وطي الورقة.
11

42

 .تؤكد اإلحصائيات األولية حول استعمال التصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة املقيمني باخلارج االجتاه الذي متت

مالحظته خالل االنتخابات التشريعية األخرية .ذلك أن مالحظي اجمللس مل يعاينوا اللجوء إىل هذه الوسيلة يف التصويت إال يف مخس
مرات.
42

 .وتبقى حاالت التصويت بناء على قرار قضائي جد ضعيفة ( 5حاالت) .ويعزى هذا األمر لضعف عدد الطعون يف

قرارات اللجان اإلدارية.
03

 .سجل اجمللس التطور املهم للمالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات .مقارنة مع االنتخابات التشريعية لسنة  ،2011مر

عدد املالحظني الدوليني املعتمدي واملدعويني م  301إىل  316مالحظا .أما عدد املالحظني الوطنيني ،فقد ارتفع بـ 24.8يف
املائة ،إذ مر م  3498سنة  2011إىل  4366سنة .2016
يشار أيضا إىل دخول هيئة املالحظني الوطنيني قد مت إغناؤها بفاعلني جدد م خالل انضمام شبكات مجيعات الدفاع ع حقوق
املرأة وشبكات مجعيات الشباب وكذا املنظمات غري احلكومية ذات التجدر الرتايب إىل علمية مالحظة االنتخابات.
 .31بالنظر هلذه العناصر ،عرفت املالحظة االنتخابية باملغرب تطورا على مستوى اجلودة واالستدامة والتنوع.
لقد تطورت املالحظة االنتخابية على مستوى اجلودة بالنظر لتكون خربة وطنية متينة يف اجملال .ويالحظ نفس التطور اإلجيايب يف ما
يتصل باملقاربات واملنهجيات والوسائل املعتمدة يف املالحظة (املالحظة القارة ،املالحظة بالعينة العشوائية التمثيلية .)...كما يقوم
املالحظون الوطنيون اليوم مبهام املالحظة العامة واملوضوعاتية (بعد النوع االجتماعي ،حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،احلقوق
السياسية للشباب ،تتبع التغطية اإلعالمية ،حتليل الربامج االنتخابية )...كما يضطلعون مبهام املالحظة االنتخابية ذات البعد الوطين أو
الرتايب .وتكم إحدى أبرز نقاط قوة مجاعة املالحظني يف تطورها املستمر وقدرهتا على االنفتاح على إشكاليات جديد م قبيل
مالحظة متويل احلمالت االنتخابية.
وحققت املالحظة االنتخابية أيضا مكسب االستدامة واالنتظام .فقد أضحت مالحظة االستحقاقات االنتخابية موعدا ال حميد عنه
بالنسبة للمالحظني الدوليني .ويكفي التذكري يف هذا الصدد ،على سبيل املثال ،مبهام املالحظة والتقييم اليت يقوم هبا املعهد الوطين
الدميقراطي منذ سنة  2007ومفوضية االحتاد األورويب واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية وفريق البحث الذي يشرف عليه املختص يف
علم السياسة الربوفيسور برينايب لوبيز باجلامعة املستقلة مبدريد .وقد شكلت التوصيات الصادرة ع مهام املالحظة الدولية هذه قيمة
مضافة هامة أغنت مسلسل إصالح التشريع االنتخايب باملغرب .على املستوى الوطين ،يكفي التذكري ،على سبيل املثال ال احلصر
أيضا ،باالخنراط املستمر للهيئات الوطنية النشيطة والفاعلة ضم مجاعة املالحظني الوطنيني.
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وأخريا ،تطورت املالحظة على مستوى التنوع .هذا التنوع ال يهم فقط املقاربات واملنهجيات و"زوايا معاجلة" املسلسل االنتخايب ،بل
يشمل القدرة على التوسيع املستمر هليئة املالحظني الوطنيني والدوليني املهتمني باالستحقاقات االنتخابية باملغرب .ويف هذا الصدد
ميك اإلشارة إىل مؤشري أساسيني :
 مشاركة  11مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف مالحظة انتخابات  ،2016وهو ما يفسر االهتمام الذي يتم إيالؤه لتجربة اجمللسالوطين حلقوق اإلنسان يف جمال مالحظة االنتخابات؛
 مشاركة التحالف م أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة للمرة الثالثة على التوايل يف عملية املالحظة. .32يرى اجمللس أنه ،يف الوقت الراه  ،يربز حتديني يستلزمان تفكريا عميقا م لدن اجلسم الوطين للمالحظني احملايدي واملستقلني
لالنتخابات .ويهم التحدي األول حتقيق االعرتاف بالتجربة الوطنية يف جمال مالحظة االنتخابات وتثمينها والتعريف هبا .وقد أطلق
اجمللس مبادرة يف هذا الصدد (بشراكة م املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية واالحتاد األورويب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
حلقوق اإلنسان) مكنت بعض املالحظني الوطنني م القيام مبهام ملالحظة االنتخابات على املستوى الدويل.
أما ثاين التحديات ،فيهم التعزيز املستمر لقدرات املالحظني الوطنيني م أجل احلفاظ على "كتلة حرجة" مستمرة ومتجددة م
املالحظني بغض النظر ع االستحقاقات االنتخابية .ويشكل الدورات التكوينيات اليت بات يقدمها املعهد الوطين للتكوي يف جمال
حقوق اإلنسان الذي أحدثه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبعية شركائه ،أحد األوجه العملية لرفع هذا التحدي.
الخالاصات :
 .33يعترب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،أن االنتخابات التشريعية املنظمة يوم  7أكتوبر  2016قد جرت يف جو منح الضمانات
األساسية للحرية والنزاهة والشفافية واحلياد  ،وأن اخلروقات اليت متت مالحظتها ليست متواترة م الناحية اإلحصائية وال متس جوهريا
بسالمة ونزاهة االقرتاع.
إن مرور االقرتاع يف الظروف املشار إليها أعاله ،يؤشر أيضا على التطبيع املتزايد للعمليات االنتخابية منذ سنة  ،2002وهو مسار
تتم تتوجيه بتكريس مبادئ القانون الدستوري لالنتخابات ،السيما يف الفصلني  11و 19م القانون األمسى.
 .34يعترب اجمللس أن نسبة املشاركة يف اقرتاع يوم  7أكتوبر  43( 2016باملائة) ،وهي نسبة منخفضة قليال مقارنة مع نسبة املشاركة
املسجلة يف االنتخابات التشريعية لسنة  45,5( 2011يف املائة) ،تسائل الفاعلني السياسيني واجملتمع املدين ومؤسسات الوساطة
والسلطات العمومية اليت جيب ،يف رأي اجمللس ،أن تعمق التفكري وتضاعف املبادرات م أجل النهوض مبشاركة املواطنني واملواطنات
وذلك طبقا للفصل  11م الدستور .كما يرى اجمللس أن هذا التفكري جيب أن يهم تعزيز آليات الوساطة االجتماعية والسياسية على
الصعيدي الوطين والرتايب.
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التواصةات
 .35يذكر اجمللس بتوصيات اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان املقدمة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة االنتخابات التشريعية لسنة
 2007واالنتخابات اجلماعية لسنة  2009؛ بتوصيات اجمللس الوطين املقدمة يف تقرير مالحظة االستفتاء على دستور فاتح يوليوز
واالنتخابات التشريعية بتاريخ  25نونرب 2011؛و مذكرة اجمللس املعنونة بـ"  45توصية م أجل انتخابات أكثر إدماجا وأكثر قربا
م املواطنني"؛ وتوصيات تقريره ع مالحظة االنتخابات اجلماعية واجلهوية لـ 4شتنرب  ،2015راهنية كل توصياته التوصيات ذات
الصلة الوثيقة ببعض اجلوانب للتشريع والتنظيم االنتخابيني واليت مل تك موضع مراجعة وخاصة تلك املتعلقة بالولوجية العامة
لألشخاص يف وضعية إعاقة وتوسيع اهليأة الناخبة الوطنية وإصالح اإلطار القانوين للمالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات وكذا
بالنسبة لتدابري النهوض بالتمثيلية السياسية للنساء والشباب.

 .36يواصي بشكل خاص بما يلي :
بالنسبة للربملان واحلكومة:
 االستجابة لضرورة استقرار القانون االنتخايب وذلك باملصادقة على القوانني املتعلقة بالعناصر األساسية للقانون االنتخايب ،خاصةالنظام االنتخايب حبد ذاته  6أشهر على األقل قبل االستحقاق االنتخايب املعين؛
 مراجعة القانون التنظيمي  27.11املتعلق مبجلس النواب م خالل النص على آلية للتمييز اإلجيايب على مستوى لوائح الدوائراحمللية مع إرساء مبدأ التناوب يف القوائم االنتخابية على مستوى اجلزء الثاين م الالئحة املخصصة للشباب.
 التنصيص على حلول بديلة لتصويت املغاربة املقيمية باخلارج (التصويت االلكرتوين ،التصويت باملراسلة)؛ اعتبار األعمال التالية خمالفات انتخابية قائمة الذات :استعمال األطفال يف احلملة االنتخابية وكذا استعمال ألفاظ ذات مضامنيمتييزية بسبب ا جلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء االجتماعي أو اجلهوي أو اللغة أو اإلعاقة أو أي وضع شخصي كيفما
كان؛
 مواصلة مسلسل ضبط االقتصاد االنتخايب بادراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل الالئحة باجلماعات اخلاضعة لنظام االقرتاع الالئحيوباجلماعات الرتابية األخ رى بفتح حساب بنكي وحيد خاص مبصاريف احلملة االنتخابية وتعيني وكيل مايل مكلف بتدبري ميزانية
احلملة االنتخابية؛
 -إخضاع مساعدي ومساعدات احلملة االنتخابية ،للعقود احملددة املدة مبقتضى القانون
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 تقوية محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي يف إطار العمليات االنتخابية وذلك بإعمال التوجيهات املتضمنة يف املداولة رقم 2015-108بتاريخ  14يوليوز  2015للجنة الوطنية ملراقبة محاية املعطيات ذات الطابع الشخصي ،املتعلقة مبعاجلة املعطيات ذات
الطبيعة الشخصية املستعملة م قبل األحزاب السياسية واحتاداهتا أو حتالفاهتا والتنظيمات املهنية والنقابية واملنتخبني واملرشحني
لوظائف انتخابية وذلك ألغراض التواصل السياسي
 تعديل القانون  30.11احملدد لشروط وكيفيات املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات م خالل : توسيع قاعدة تطبيق القانون  30.11ليشمل العمليات االستفتائية؛ إدراح املنظمات الدولية احلكومية ضم اهليئات املؤهلة للقيام مبهام املالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات واالستفتاءات؛ النص على أن أن تكون ملمثلي السلطات احلكومية املكلفة بالعدل والداخلية والشؤون اخلارجية واالتصال داخل اللجنة اخلاصةالعتماد مالحظي االنتخابات صفة استشارية
 ختويل احلق يف الطع لدى احملكمة اإلدارية بالرباط ألي هيئة مت رفض طلب االعتماد الذي تقدمت به متكني أي مالحظ سحبت منه بطاقة االعتماد م الطع يف هذا القرار لدى احملكمة اإلدارية اليت يقع حتت نفوذها الرتايب س حق املالحظني يف تأمني يغطي أخطار اليت قد يواجهوهنا مبناسبة قيامهم مبهامهم النص على وضع خاص للمرتمجني املرافقني للمالحظني الدوليني؛ مأسسة مبدأ السماح بتغيب املالحظني العاملني يف الوظيفة العمومية مبناسبة قيامهم مبهام املالحظة ،كما نص على ذلك املنشوررئيس احلكومة الصادر يف  5أكتوبر 2016
 .37بالنسبة للحكومة ب:
 هتيئة مكاتب مؤقتة داخل املؤسسات السجنية لتسجيل املعتقلني الذي ال يوجدون يف وضعية فقدان األهلية االنتخابية؛ تقدمي املساعدة ووسائل اتصال مالئمة وميسرة يف إطار التدابري التيسريية لتسجيل األشخاص يف وضعية إعاقة وكذا حتديد آجالخاصة لتسهيل تسجيل الناخبني املستقري باملناطق اجلبلية أو صعبة الولوج؛
 بعث السلطة احلكومية املكلفة بالداخلية ،مبناسبة كل عملية انتخابية ،لدورية لكافة ممثلي اإلدارة الرتابية ،تذكر بأحكام الظهري رقم 377-58-1املؤرخ ب  15نونرب ( 1958املتعلق بالتجمعات العمومية) ،و تطبيقه خبصوص التظاهرات الداعية إىل عدم املشاركة
يف االنتخابات
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 ضمان وسائل اإلعالمي السمعي البصري العمومية للرتمجة كل املضامني االنتخابية إىل لغة اإلشارة مواصلة عملية تعميم البطاقة الوطنية للتعريف -حتسني مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت (رقم تسلسلي ،نظام قراءة أوراق التصويت بالنسبة للمكفوفني أو ضعاف البصر)
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