مخس وأربعون توصية
من أجل انتخاابت أكرث ادماجا وقراب من املواطنات املواطنني
ان اجمللس الوطين حلقوق النسان،
بناء عىل املواد  13و 24و 25من الظهري الرشيف املتعلق ابحداثه ؛
بناء عىل ادلس تور ،ول س امي الفصول  34 ،33 ،30 ،19 ،17 ،15 ،13 ،12 ،11 ،2واببه
التاسع ؛
بناء عىل املادة  25من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق املدنية والس ياس ية كام مت تفسريها من طرف
"اللجنة املعنية حبقوق النسان" يف تعليقها العام 1رمق  25؛
بناء عىل املادتني  2و 29من اتفاقية حقوق الشخاص ذوي العاقة ؛
بناء عىل الفقرة الوىل من املادة ( 12الفقرة الوىل) من اتفاقية حقوق الطفل ؛
تذكريا بتوصيات اجمللس الاستشاري حلقوق النسان الواردة يف تقاريره حول مالحظة الانتخاابت
الترشيعية لعام  2007والانتخاابت امجلاعية لعام  2009؛
تذكريا بتوصيات اجمللس الوطين حلقوق النسان الواردة يف تقاريره املتعلقة مبالحظة الاس تفتاء
ادلس توري يف  1يوليوز والانتخاابت الترشيعية اليت أجريت يف  25نونرب 2011؛
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اقتناعا منه ،بكون رفع حتدي انتخاابت أكرث ادماجا مير عرب مراجعة جوهرية لالطار القانوين املنظم
لالنتخاابت من أجل حتقيق الهداف ذات الطبيعة ادلس تورية التالية :
 حتقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء ،اذلي يتطلب ،من بني متطلبات أخرى،
تنصيص القانون عىل مقتضيات من شأهنا تشجيع تاكفؤ الفرص بني النساء والرجال يف
ولوج الوظائف الانتخابية" ،ترش يحا و انتخااب" 2؛
 تعممي مشاركة الش باب يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والثقافية والس ياس ية للبالد طبقا
ملا نص عليه الفصل  33من ادلس تور؛
 اعادة تأهيل وادماج الشخاص ذوي العاقة يف احلياة الاجامتعية واملدنية وكذا تيسري
متتعهم ابحلقوق واحلرايت املعرتف هبا للجميع ،بوصفه الزتاما مكرسا مبقتىض الفصل  34من
ادلس تور .كام يشري اجمللس أيضا اىل أن اعامل املادة  29من التفاقية ادلولية حلقوق
الشخاص ذوي العاقة يتطلب اعتبار مبدأ ادلمج والولوجية يف خمتلف جوانب ومراحل
العمليات الانتخابية مبا يف ذكل اس تعامل لغة الشارة يف خمتلف الربامج السمعية والبرصية
املتعلقة ابلنتخاابت.
نظرا لهامتمه املرشوع ابلنقاش العمويم املتعلق مبراجعة الطار القانوين للعمليات الانتخابية املقررة
برمس س نة  ،2015يعزتم اجمللس من خالل هذه املذكرة اقرتاح مجموعة من التوصيات العامة بشأن
الطار القانوين لالنتخاابت واحلاكمة الرتابية.
-1توس يع الهيئة الناخبة لنتخاابت أكرث ادماجية
يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان تعديل القانون  57.11اخلاص ابللواحئ الانتخابية العامة من
أجل القيد يف اللواحئ الانتخابية العامة ،وفقط ابلنس بة لالنتخاابت امجلاعية ،ابلنس بة :
 لفراد القوات املسلحة امللكية العاملون من مجيع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر
الشخاص اذلين أس ندت الهيم هممة أو انتداب ،ولو اكن مؤقتا ،كيفام اكنت تسميهتام أو
مداهام ،بعوض أو بدون عوض ،واذلين يعملون ،بتكل الصفة ،يف خدمة الدارة أو
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امجلاعات الرتابية أو املؤسسات العمومية أو يف خدمة مرفق معويم كيفام اكنت طبيعته
واذلين هلم احلق يف محل السالح خالل مزاوةل هماهمم.
• مجيع الجانب املقميني ابملغرب بصفة قانونية لفرتة ل تقل عن  5س نوات .ويعترب اجمللس
الوطين حلقوق النسان هبذا الصدد أن هذه التوصية تندرج يف اطار اعامل مقتضيات
الفصل.
ويويص اجمللس بأن يتضمن القانون  57.11املذكور أعاله تعريفا جديدا حملل القامة لغراض
الانتخاابت ،من أجل :
• تسجيل املقميني يف بعض املساكن املؤقتة (مثل  :املقطورات واحلاوايت وغريها من أنواع
السكن الهش) يف اللواحئ الانتخابية للجامعات اليت توجد فهيا هذه املساكن ؛
• متكني نزلء املؤسسات السجنية غري الفاقدين للهلية الانتخابية يف حاةل ما اذا اختاروا
ذكل من القيد يف اللواحئ الانتخابية للجامعات حيث تتواجد املؤسسات السجنية املودعني
فهيا ؛
• متكني الطلبة اذلين يتابعون تكوينا أساس يا بصفة مس مترة ،من اختيار التسجيل يف اللواحئ
الانتخابية للجامعات اليت توجد هبا املؤسسات اليت يتابعون دراس هتم فهيا.
كام يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان أيضا تنظمي محالت للتحسيس من أجل حث الشخاص
املقميني املقميني يف مؤسسات الرعاية الاجامتعية ،املنظمة مبقتىض القانون  14.05عىل التسجيل يف
اللواحئ الانتخابية للجامعات اليت توجد فهيا هذه املؤسسات.
من أجل متكني فاات معينة من الناخبني من امارسة فعلية حلقوقهم الانتخابية ،يقرتح اجمللس
الوطين حلقوق النسان تعديل القانون  88.14املتعلق مبراجعة اللواحئ الانتخابية العامة من أجل :
• انشاء مراكز الاقرتاع املتنقةل تسهيال لتسجيل الرحل يف امجلاعات املنصوص علهيا يف
املرسوم رمق  736.08.02صادر يف  2حمرم  30( 1430ديسمرب  )2008بتحديد قامئة
امجلاعات الواقعة يف مناطق اعتيادية للرتحال ؛
• انشاء ماكتب مؤقتة داخل املؤسسات السجنية من أجل قيد املعتقلني غري احملكوم علهيم
بفقدان الهلية الانتخابية يف اللواحئ الانتخابية ؛
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• تسهيل معلية تسجيل الشخاص ذوي العاقة (املساعدة ،وسائل التصال املناس بة).
ويويص اجمللس الوطين حلقوق النسان عالوة عىل ذكل،أن يتضمن املرسوم رمق 2.14.857
صادر يف  25صفر  18( 1436ديسمرب  )2014بتطبيق القانون رمق  88.14املتعلق ابملراجعة
الاس تثنائية للواحئ الانتخابية العامة أجال خاصة من أجل قيد الناخبات والناخبني اذلين يقميون يف
املناطق اجلبلية وكذا املناطق صعبة الوصول.
-2تقطيع انتخايب متوازن واحلد من التفاواتت من أجل متثيلية متاكفاة
يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان ادراج مقتىض يف املادة  129من القانون التنظميي رمق 59.11
املتعلق ابنتخاب أعضاء جمالس امجلاعات الرتابية ينص عىل أن ل يتجاوز فارق المتثيل (عدد
الساكن للك منتخب) يف ادلوائر الانتخابية يف امجلاعات اليت ينتخب أعضاء جمالسها عن طريق
الاقرتاع الفردي  ،% 15وذكل ابس تثناء امجلاعات الواقعة يف املناطق اجلبلية صعبة الولوج أو
ضعيفة الكثافة الساكنية اليت ميكهنا الاس تفادة من متيزي جغرايف اجيايب.
ويويص اجمللس الوطين أيضا :
 مبراجعة املادة  74من القانون التنظميي  59.11من أجل حتقيق متثيل متاكئف للساكنة عىل
مس توى جمالس اجلهات ،علام أن الفوارق املنصوص علهيا يف القانون التنظميي الساري
املفعول ترتاوح بني مقعد واحد للك  7575,5نسمة يف اجلهات اليت يساوي أو يقل عدد
ساكهنا عن  250000نسمة ،وبني مقعد واحد للك  60000نسمة يف اجلهات اليت يفوق
عدد ساكهنا  4500000نسمة.
 مبراجعة املادة  103من القانون التنظميي  59.11من أجل حتقيق متثيل متاكئف للساكنة عىل
مس توى جمالس العاملت أو القالمي ،علام أن الفوارق املنصوص علهيا يف القانون التنظميي
الساري املفعول ترتاوح بني مقعد واحد للك  13636,36نسمة يف العاملت والقالمي اليت
يساوي أو يقل عدد ساكهنا عن  150000نسمة ،وبني مقعد واحد للك  32258نسمة يف
العاملت والقالمي اليت يساوي أو يفوق عدد ساكهنا مليون نسمة.
 مبراجعة املادتني  127و  128من القانون التنظميي  59.11لتحقيق متثيل متاكئف للساكنة
عىل مس توى امجلاعات علام أن الفوارق املنصوص علهيا يف القانون التنظميي الساري املفعول
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ترتاوح بني مقعد للك  681,81نسمة يف امجلاعات اليت يساوي أو يقل عدد ساكهنا عن
 7500ومقعد واحد للك  9258نسمة يف امجلاعات اليت يفوق عدد ساكهنا 400000
ويقل عن  750000نسمة.
 -3تعزيز أليات ولوج النساء اىل الوظائف الانتخابية من أجل حتقيق املناصفة بني الرجال
والنساء
يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان تعديل القانون التنظميي  59.11من أجل :
• التنصيص عىل التناوب بني النساء والرجال أو الرجال والنساء يف ترتيب اللواحئ املقدمة
برمس انتخاابت أعضاء جمالس اجلهات وأعضاء جمالس العاملت والقالمي وأعضاء جمالس
امجلاعات اخلاضعة لالقرتاع ابلالحئة ؛
• زايدة عدد املقاعد اخملصصة للنساء يف امجلاعات اخلاضعة لالقرتاع الفردي.
بتاكمل مع مقرتحاته املرتبطة ابلقانون التنظميي رمق ،59.11يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان
ما ييل :
 التنصيص يف مشاريع القوانني الثالثة املتعلقة ابجملالس الرتابية عىل ألية تسمح بولوج النساء
لرئاسة اجملالس امجلاعية ؛
-4المتثيلية الس ياس ية للش باب من أجل جامعات ترابية داجمة
• يويص اجمللس الوطين حلقوق النسان ابلتفكري يف أنسب الليات لضامن المتثيلية الس ياس ية
للش باب يف جمالس امجلاعات الرتابية .ويدعو خصوصا اىل التنصيص تدابري حتفزيية مالية لفائدة
الحزاب الس ياس ية عىل أساس عدد الش باب من اجلنسني املنتخبني البالغني أقل من  30س نة.
 -5من أجل قانون للمالحظة املس تقةل و احملايدة لالنتخاابت يف مس توى املتطلبات ادلس تورية
واملعايري ادلولية
بصفته مؤسسة وطنية مؤهةل للقيام مبالحظة الانتخاابت وتنس يق اعامتد املالحظني ،يقرتح اجمللس
الوطين حلقوق النسان تعديل القانون  30.11القايض بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املس تقةل
واحملايدة لالنتخاابت من أجل :
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 توس يع نطاق تطبيق القانون رمق  30.11ليشمل املالحظة املس تقةل واحملايدة
لالس تفتاءات ؛
 ادراج املنظامت ادلولية البني احلكومية مضن الهيئات املؤهةل ملامرسة هممة املالحظة املس تقةل
واحملايدة لالنتخاابت والاس تفتاءات ؛
 التنصيص عىل مشاركة امثيل السلطات احلكومية امللكفة ابلعدل وادلاخلية والشؤون
اخلارجية والتعاون والتصال يف أشغال اللجنة اخلاصة لعامتد مالحظي الانتخاابت بصفة
استشارية ؛
 متكني الهيئات اليت رفض طلب اعامتدها من الطعن يف قرار الرفض دلى احملمكة الدارية
ابلرابط ؛
 متكني املالحظني اذلين صدر قرار بسحب بطاقة اعامتدمه من الطعن يف قرار السحب دلى
احملمكة الدارية اخملتصة ترابيا ؛
 تكريس حق املالحظني يف تأمني يغطي اخملاطر اليت قد يتعرضون لها مبناس بة مزاوةل هممة
املالحظة ؛
 التنصيص عىل مقتضيات خاصة ابملرتمجني املرافقني للمالحظني ادلوليني ؛
ويف نفس الطار ،يويص اجمللس الوطين حلقوق النسان بتسهيل مسطرة الاعامتد وذكل
ابلتنصيص يف القانون عىل :
 اماكنية التقدم بطلب الاعامتد ورقيا أو الكرتونيا ؛
 تقس مي مسطرة الاعامتد عىل مرحلتني  :مرحةل اعامتد الهيئة ومرحةل اعامتد املالحظني
املنتدبني من قبل الهيئة املعمتدة ؛
 متكني اللجنة اخلاصة لعامتد مالحظي الانتخاابت من اصدار اعامتد يغطي أكرث من معلية
انتخابية متتابعة زمنيا.
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 6.من أجل ولوج متاكئف اىل وسائط التصال السمعي البرصي العمومية برمس الانتخاابت
املزمع اجراؤها يف : 2015
 ابلنظر لتنوع اجلسم الانتخايب يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان أن ينص الطار
القانوين والتنظميي املس تقبيل املتعلق ابلولوج اىل وسائل التصال السمعي البرصي
العمومية برمس العمليات الانتخابية املربجمة لس نة  2015عىل قيام وسائط التصال
السمعية البرصية العمومية برتمجة خمتلف الربامج السمعية البرصية الانتخابية اىل لغة
الشارة.
 .7من أجل محالت انتخابية أكرث شفافية واحرتاما لتنوع الراء
ان اجمللس الوطين حلقوق النسان ،يقرتح أن يتضمن القانون ما ييل :
 الزام وكيل الالحئة ،يف امجلاعات اخلاضعة لالقرتاع ابلالحئة وكذا يف امجلاعات الرتابية
الخرى (العاملت ،القالمي ،و اجلهات) ،بفتح حساب بنيك وحيد خاص ابلنفقات
املتعلقة ابمحلةل الانتخابية وتعيني وكيل مايل ملكف ابلتدبري املايل للحمةل الانتخابية.
من هجة أخرى يقرتح اجمللس الوطين حلقوق النسان ،أن توجه السلطة احلكومية امللكفة
ابدلاخلية ،مبناس بة لك معلية انتخابية ،دورية ملمثيل الدارة الرتابية تذكر فهيا بتطبيق الظهري
الرشيف رمق  377-58-1صادر يف  3جامدى الوىل  15( 1378نونرب  )1958بشأن التجمعات
العمومية وذكل بشأن التجمعات العمومية والاجامتعات العمومية اليت تدعو اىل عدم املشاركة يف
الانتخاابت.
 -8من أجل تعزيز ادلميقراطية التشاركية يف مشاريع القوانني التنظميية اخلاصة ابمجلاعات الرتابية
يذكر اجمللس الوطين حلقوق النسان ابلتاكمل املوجود بني ادلميقراطية المتثيلية وادلميقراطية
التشاركية ،ويويص خصوصا مبا ييل :
أن حتدد يف مرشوع القانون التنظميي رمق  113-14املتعلق ابمجلاعات املبادئ اليت جيب أن تنظم
احداث وتأليف وتس يري الليات التشاركية للحوار والتشاور املنصوص علهيا يف املادة  119من
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مرشوع القانون التنظميي ،وكذا تكل املتعلقة ابحداث هيئة املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة النوع
املنصوص علهيا يف املادة  120من نفس املرشوع ؛








أن حتدد يف مرشوع القانون التنظميي رمق  112-14املتعلق ابلعاملت والقالمي ،املبادئ
اليت جيب أن تنظم احداث وتأليف وتس يري الليات التشاركية للحوار والتشاور
املنصوص علهيا يف املادة  110من مرشوع القانون التنظميي وكذا الهيأة الاستشارية
اخملتصة بدراسة القضااي القلميية املتعلقة بتفعيل مبادئ املساواة وتاكفؤ الفرص ومقاربة
النوع املنصوص علهيا يف املادة  111من نفس املرشوع.
أن حتدد يف مرشوع القانون التنظميي رمق  111-14املتعلق ابجلهات املبادئ اليت جيب أن
تنظم احداث وتأليف وتس يري الليات التشاركية املنصوص علهيا يف املادة  116من
مرشوع القانون التنظميي وكذا تكل املتعلقة ابلهيئات الاستشارية الثالث املنصوص علهيا
يف املادة  117من نفس املرشوع ويه  :الهيئة الاستشارية اخلاصة ابملساواة وتاكفؤ
الفرص ومقاربة النوع ،الهيئة الاستشارية اخلاصة ابلقضااي املتعلقة ابهامتمات الش باب،
والهيئة الاستشارية اخلاصة ابلقضااي اجلهوية ذات الطابع الاقتصادي.
التنصيص يف مرشوع القانون التنظميي املتعلق مبجالس اجلهات عىل املشاركة بصفة
استشارية للليات اجلهوية لهيئات حامية حقوق النسان والهنوض هبا املنصوص علهيا يف
الفصول  162 ،161و 164يف أعامل اللجان ادلامئة جملالس اجلهات ؛
التنصيص يف مرشوع القانون التنظميي رمق  113-14املتعلق ابمجلاعات عىل ألية متكن من
مشاركة الطفال املنمتني للفاة العمرية من  18-16س نة يف القضااي اليت تعنهيم طبقا
لالتفاقية ادلولية حلقوق الطفل سواء بصفة فردية أو من خالل مجعياهتم .ويقرتح اجمللس
الوطين حلقوق النسان دراسة اماكنية انشاء "جمالس للطفال" كهيئات تشاورية عىل
مس توى لك جامعة ترابية.

ومن أجل متكني املواطنني واملواطنات وامجلعيات مبن املامرسة الفعلية حلق تقدمي العرائض املنصوص
عليه يف الفصل  139من ادلس تور ،يويص اجمللس الوطين حلقوق النسان بأن حذف من مشاريع
القوانني التنظميية الثالث املتعلقة ابمجلاعات الرتابية :
 رشط التسجيل يف اللواحئ الانتخابية من أجل امارسة حق تقدمي العرائض؛
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 رشط " املصلحة العامة املشرتكة" ابلنظر لكونه مينح ملاكتب جمالس امجلاعات الرتابية سلطة
تقديرية مفرطة ميكن أن تضاعف من خمطر عدم قبول العرائض.
كام يويص اجمللس الوطين حلقوق النسان ب :
 تسهيل مسطرة ايداع العرائض ؛
 تقليص مدة البث يف قبول العرائض.
 .9من أجل اعتبار مقاربة النوع  ،واملقاربة املرتكزة عىل حقوق النسان واملفهوم ادلجمي يف
مسلسل بلورة الس ياسات العمومية الرتابية
يويص اجمللس الوطين حلقوق النسان ،اذلي س يقوم بنرش مذكرة مفصةل حول مشاريع القوانني
التنظميية الثالثة املنظمة للجامعات الرتابية ،أن تتضمن هذه املشاريع بشلك أولوي :






مقتضيات تكرس مبدأ بلورة برامج التمنية اخلاصة ابمجلاعات الرتابية عىل أساس مقاربة النوع
ومقاربة املبنية عىل حقوق النسان ،وكذا مقتضيات تكرس مبادئ املزيانية املس تجيبة للنوع
الاجامتعي ؛
مقتضيات حتقق الرتابط بني التخطيط الرتايب واعداد املزيانية وأليات التقيمي والافتحاص ؛
مقتضيات تسمح ابعتبار التنوع الثقايف واللغوي عىل املس توى الرتايب يف بلورة الس ياسات
العمومية للمجالس الرتابية.
كيفيات اعداد اخملططات عىل أساس تشاريك ،علام أن مساطر تفصيلية س تحدد بنص أو
نصوص تنظميية .
 .10من أجل متثيلية همنية أكرث تاكفؤا و دجما :
يف أفق تنظمي الانتخاابت املهنية املربجمة يف ماي  ،2015يذكر اجمللس الوطين حلقوق
النسان أن تقوية متثيلية النساء عىل مس توى فاة امثيل املأجورين مبجلس املستشارين،
يبقى رهينا بمتثيليهتن عىل مس توى الهيأة الناخبة الوطنية اخلاصة هبذه الفاة .وذلا يويص
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اجمللس ابلتنصيص عىل أليات للمتيزي الجيايب للرفع من المتثيلية املهنية للنساء عىل
املس توايت التالية :
 مندويب املس تخدمني يف املنشأت ؛
 امثيل املس تخدمني يف جلان النظام السايس واملس تخدمني يف املنشأت املنجمية ؛
 امثيل املوظفني يف اللجان الدارية املتساوية العضاء.
ويويص اجمللس الوطين حلقوق النسان أخريا بمتكني البحارة من حق انتخاب امثلهيم املهنيني،
وذكل ابدراج مقتضيات مالمئة يف هذا الصدد يف مدونة التجارة البحرية أو يف مدونة الشغل
حسب احلاةل .ويذكر اجمللس الوطين حلقوق النسان هبذا الصدد أن املشغلني يف القطاع البحري مه
امثلون عىل مس توى الغرف املهنية.
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