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من الهيئات الدولية والمنظمات  الوطنية لحقوق االنسانللمؤسسات شاركت الشبكة العربية       

االهلية التي تولت مراقبة االنتخابات العضاء مجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات يوم 

 .2015ايلول سبتمبر  4أمس الجمعة 

 ( )االردن المركز الوطني لحقوق االنسان : هيلشبكة العربية خمس مؤسسات وطنية وقد حضر من ا

والهيئة العليا لحقوق  -المفوض العام /برئاسة الدكتور موسى بريزات وفد  حاليا   الذي يترأس الشبكة

، والمؤسسة الوطنية لحقوق برئيسها السيد توفيق بودربالة  االنسان والحريات االساسية بدولة تونس

 ، واللجنة الوطنية لحقوق) يمثلها نائب الرئيس السيد عبد هللا الدرازيلة البحرينواالنسان في د

 ، والهيئة المستقلة لحقوق االنسان بدولة فلسطين)يمثلها الواعر علي صافد( االنسان في دولة قطر

، وقد شكلت هذه الهيئات ثالثة فرق في كل من العاصمة الرباط، والدار ()يمثلها السيد معين دعيس

،  والقنيطر سال، هزنيقة ، تماروب  ؛وهي بن سليمان : البيضاء، ومناطق رئيسية في عمالة الرباط

بإعداد تقرير  الشبكة يطار ذلك أمكن رصد مراكز إقتراع عديد  في تلك المناطق وسوف تقومإوفي 

مفصل حول مالحظاتها وتسليمه الى المجلس الوطني لحقوق االنسان في المغرب عضو الشبكة 

 والمؤسسة المضيفة والتي تولت تنسيق هذه المشاركة.

حول  تلك المؤسسات العربية المشاركةمالحظات المراقبين من  وسيتضمن التقرير بشكل أساسي

مراكز االقتراع التي في خاصة هؤالء المراقبون وها ية االقتراع في المناطق التي زارسير عمل

، باالضافة الى في مدينة الدار البيضاء وعمالة الرباط مكتب إقتراع  (180)من  ضمت أكثر

شبكة ولحين ذلك تود ال ة الوطنية القطرية في مدينة مراكش.المالحظة التي قام بها ممثل اللجن

 بداء المالحظات األولية التالية :المشاركة في هذه االنتخابات إوالهيئات الوطنية المذكور  

ميسر في جميع المكاتب التي زارتها فرق و بشكل طبيعي وإعتياديعملية االقتراع سارت أوال : 

تمكنهم  ثمانية مكاتب شهدت بعض التباطؤ وشكوى مقترعين بسبب عدمالشبكة ومراقبوها بإستثناء 

 هم في سجالت الناخبينئسماأ ظهور عدم م ممارسة لهذا الحق الدستوري نتيجةمن االدالء باصواته

 . المعتمد  والموجود  في مكاتب االقتراع

لقنيطر  والرباط وا  صناديق في منطقة تمارستة ( 6)ثانيا : برزت هذه المسألة بشكل واضح في 

حسب مشاهدات تم زيارتها وصندوقين في تمار  كل منطقة  فيوالدار البيضاء بمعدل صندوق 

 الفريق.



سهولة وبدون إعاقة أو المسجلين تتم بإنتظام وب للناخبين كاتبثالثا : كانت عملية التصويت داخل م

 راد  الناخبين خالل عملية االقتراع.إتأثير على 

، حضور ممثلي التيارات النظام داخل القاعة تجهيزات )المعازل، تدقيق هوية المقترع،رابعا : كانت ال

 المشاركة( متوفر  حسب االصول. واالحزاب

 للشبكة العربية من خالل مؤسساتها المشاركة في هذه االنتخابات خامسا : سيتضمن التقرير التفصيلي

من المراقبين  إضافية الشقيق مالحظات وتوصياتالذي سيرفع الى المجلس الوطني لحقوق االنسان و

في هذه االنتخابات  حصلت تتمحور حول مسائل لوجستية وتنظيمية ستساهم في تالفي أي ثغرات

ونعتقد أن النظر في هذه التوصيات والمالحظات وتلك التي ربما ستتقدم بها هيئات أخرى  الهامة.

في المملكة قبلة مشبيهة من حسن سير أي إنتخابات ستعزز مراقبة هذه االنتخابات  شاركت في عملية

 .المغربية الشقية، وبالتالي ستكون مثاال  للممارسة الفضلى في هذا المضمار

أو فردية وطبيعية جدا  و/ محدود عبار  عن حاالت المراقبون من خلل كانت  سجلهأخيرا ، إن ما 

حسن  النتيجة أو لتمس تؤثر فيل كانت  ، وماتحدث في أي عملية إنتخابية وطنية على هذا المستوى

لس الجهات ومجالس الجماعات امجألعضاء الرابع من أيلول هذه االنتخابات التي أجريت في سير 

 والمقاطعات في المغرب الشقيق . وشكرا .

في الختام بإسمي شخصيا  وبإسم أألعضاء أود أن أهنيء المجلس الوطني لحقوق االنسان على أداءه 

المتميز في إدار  عملية مالحظة هذه االنتخابات وأشكره على دعو  هذه الشبكة والمشاركة المهني 

 واالستفاد  من هذه التجربة الرائد .


