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التشريعية في المغرب البيان التمهيدي عن االنتخابات  
 6122نونبر  62

 
 تنفيذيالملخص ال .2

التي طالبت  الربيع العربيحركات على خلفية  ،سياسيفتح فضاء هدف عملية اإلصالح الدستوري بالملك محمد السادس  أطلق
بما في ذلك الحركات االحتجاجية  ،الدولة شؤون تسييرفي مواطنين لا إشراكبو  السياسية واالقتصادية لةبالمزيد من المساء

اعتبر العديد من المغاربة ، التشريعيةنونبر  12نتخابات ال واستعدادا. 1122 مستهلها الشباب في معالتي تز  التاريخية الشعبية
 لشعب لمسلسل اإلصالح السياسي الذي تشهده البالد.دعم امدى لهذه االنتخابات بمثابة اختبار 

 
 التشريعية لعامنتخابات ة تفوق بقليل النسبة المسجلة في االوهي نسب ،بالمائة 52عرفت هذه االنتخابات نسبة مشاركة بلغت 

فبراير  11حركة  طرفمن دعوة إلى مقاطعة االتنخابات الب ،ى الصعيد الوطنيعل تم التعبير عنه الذي القلق. إال أن 1112
)والتي بلغت حسب مالحظي المعهد  والمرفوضةألصوات الملغاة ا العدد الكبير من اوكذ ، من جهة،سياسيةالحزاب بعض األو 

اإلصالحات  مواصلة وتعميقبالمواطنين  ارات الهتمامشإ من جهة أخرى، تعتبر جميعها بالمائة( 11الديمقراطي الوطني 
 .السياسية

 
نة من البعثة  ومن ناحية أخرى، زارت دائرة  31في  مكتب تصويت 111 أكثر من ،االقتراعقبل وخالل يوم  مالحظا، 52المكوَّ

التقى مالحظو المعهد  وقبل مالحظتهم لعملية التصويت وفرز األصوات وجدولة النتائج خالل يوم االنتخابات، انتخابية.
ألحزاب السياسية والمرشحين والمالحظين الديمقراطي الوطني مع مجموعة من المواطنين والمسؤولين الحكوميين وممثلي ا

شهدوا أو  ورغم أن أعضاء البعثة .المحليين وممثلي منظمات المجتمع المدني والصحفيين المحليين والدوليين واألكاديميين
ومع  .وفقا لإلجراءات المتبعةعموما في أجواء جيدة االنتخابات مرت  أكدوا أن إال أنهم ،بعض الخروقات المعزولة سمعوا عن

على مستوى النساء  مشاركةضعف  سجل أعضاء البعثة ،أن الدستور المغربي ينص على المناصفة والمساواة بين الجنسين
 بعض مناطق المملكة.باإلضافة إلى ضعف نسبة الناخبات في  االقتراعمكاتب 

 
ضروري أعضاء الوفد أنه من ال يعتقد ،ذلك. ومع اإلجراءاتمن حيث  بدا تدبير االنتخابات سليما وشفافا، ومن الناحية التقنية

 زتعز أن  اشأنه، إذ أن مثل هذه التدابير من ينالناخبثقة  وتعزيزالعملية االنتخابية بالمغرب  اتخاذ بعض التدابير بغية تحسين
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 :هذه التدابير تشمل، يمكن أن فعلى سبيل المثال ال الحصر. االنتخابيةالعملية مراحل  جميعانخراط المواطنين والناخبين في 
اإلجراءات مع  مة هذهئالم ، عالوة علىاالقتراع ومساطر إجراءات بشأنلناخبين تثقيف او  ،ورقة التصويتتصميم تبسيط 

 بها دوليا. المعترفالقواعد والمعايير 

 
من أجل إشراك جميع  أكثر شمولية وتشاركية سياسي بتبني حوار لمغرباحترام، توصيات ل، بكل أعضاء البعثة يقدم، ومن ثم

 رشهاألخالل  حماس المواطنين المغاربةمن تراجع رغم على الففي اتخاذ القرارت المتعلقة بمستقبل بلدهم.  فئات المجتمع
لتحقيق المزيد من هي بمثابة وسيلة العملية االنتخابية  إيمانهم بأنعلى  االقتراعيوم  برهنواإال أن الكثيرين منهم  ،ةاألخير 

المواطنين المغاربة  رغباتتحقيق البحث عن سبل ل المنتخبين الجدديتعين على و اآلن، الفرصة متاحة وبالتالي، . اإلصالحات
 .سواء على مستوى األحزاب السياسية أو الحكومةالقرارات السياسية  صنع عمليات فيوالهادفة في المشاركة الفعلية  ةالمشروع

 
أنه سيتعين و ه لم يتم بعد اإلعالن عن النتائج النهائية وأن االنتخابات مرحلة ما بعدبأننا ما زلنا في الفترة األولى من البعثة  وتقر  

 شامل تقييم تقديمالبعثة في الوقت الراهن  ، ال تنويومن ثمالقانون. وفقا لسيادة  يمكن تقديمها التي والطعون الشكاوى البث في
 االنتخابات هذه مصداقية سيحد د من هو والناخبين، ممثال في المواطنين المغربي، الشعب حيث أن االنتخابية لعمليةعن ا ونهائي

 د.البال بالنسبة لمسلسل اإلصالح الديمقراطي الذي تشهده ودرجة أهميتها

      
 الخلفية .6

 

مكتب  111أكثر من  بلدا تم توزيعهم على 12مالحظا معتمدا ينتمون إلى  52المعهد الديمقراطي الوطني بعثة من  شكل
لجميع جوانب العملية محايدة  مالحظةوترمي هذه البعثة إلى إجراء خالل يوم االقتراع. تصويت في مختلف أنحاء المغرب 

- ابات عملية التصويت وفرز األصوات خالل يوم االقتراع، والفترة ما بعد االنتخو بما في ذلك الحملة االنتخابية،  -االنتخابية 

براز وقد تم إجراء تقييم قبل االنتخابات خالل شهر أكتوبر من  اهتمام المجتمع الدولي بالعملية السياسية واالنتخابية بالمغرب. وا 
 ن على المدى الطويل ألزيد من شهر قبل موعد االنتخابات. مالحظي 21أجل تنوير عمل البعثة فضال عن إرسال 

 

والسيد عبد اهلل  السابق في أونتاريو؛ زعيم الحزب الليبرالي في كندا والوزير األول السيد بوب راي،وقد ترأس البعثة كل من 
عضو برلماني والسيد كاستريوت إسالمي من ألبانيا،  للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان؛الدرازي من البحرين، األمين العام 

والسيدة سالي شيلتون كولبي من الواليات المتحدة األمريكية، نائبة  ارجية؛والوزير السابق للشؤون الخ لبرلمان األلبانيباسابق 
رئيس  ةشاري برايان من الواليات المتحدة األمريكية، نائب ةوالسيد لتعاون االقتصادي والتنمية؛األمين العام السابقة لمنظمة ا

 المعهد الديمقراطي الوطني.
 

حية، ال حزبية، تعمل من أجل دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية في العالم من المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير رب
ويعمل المعهد الديمقراطي الوطني بالمغرب منذ خالل تشجيع مشاركة المواطنين واالنفتاح والمساءلة على مستوى الحكومة. 

 مع عدد من المؤسسات المدنية والسياسية التي تطبق القيم الديمقراطية. كما نظم المعهد الديمقراطي الوطني بعثة 2992 سنة
 االنتخابات بالمغرب.الحظ ، وكانت أول بعثة ت1112االنتخابات التشريعية بالمغرب عام  مالحظةل دولية
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المجتمع  يادات منالبعثة بممثلين عن األحزاب السياسية الرئيسية، وقنونبر، التقى أعضاء  12موعد االنتخابات في  ليقب

االنتخابات والمجلس  ن عن تدبيرحكوميين، بما في ذلك مسؤوليباإلضافة إلى مسؤولين ، المالحظينوبعض المواطنين المدني؛ 
قام ، االنتخاباتفي يوم و وسائل اإلعالم، وممثلين عن المجتمع الدولي. ، عالوة على (CNDHالوطني لحقوق اإلنسان )

أنشطته وفقا  الديمقراطي الوطني المعهد وقد نظمدائرة انتخابية.  12في مركز اقتراع  111أكثر من  أعضاء البعثة بزيارة
عالن لقوانين المغرب و   19 صادقت عليهي والذ 1112الصادر عن األمم المتحدة عام  الدولية لالنتخابات المالحظةمبادئ ا 

 .حكوميةوغير  حكوميةمنظمة 
 

 سياق االنتخابات .3

 

، بحشد في فبراير الماضي، قامت مجموعة من الشباب المغاربة المنظمين، مستلهمة من نظرائهم الشباب في شمال أفريقيا
على و إصالح سياسي واسع النطاق. تطالب بلم يسبق لها مثيل في احتجاجات في الشوارع في جميع أنحاء البالد  الجماهير

تطمح إلى تغيير شعبية الضغوط ال كانت، األخيرةالرغم من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية التي أجريت في السنوات 
في  النداءاتاستجاب الملك محمد السادس لهذه وقد . وتجاوباأكثر فعالية ومساءلة مؤسسات سياسية  أعمق، وبالخصوص إلى

التي تالها استفتاء شعبي في شهر يوليوز حظي بحماس الناخبين ، الح الدستورياإلصغضون أسابيع من خالل إطالق عملية 
 تحديد موعدالعملية االنتخابية و  تنظمقوانين جديدة  وفي هذا السياق، تم، بعجالة، سن. الذين صوتوا على الدستور الجديد

 .من الموعد المقرر ةكامل تقريبا قبل سنة، نونبر 12في النتخابات البرلمانية ا
 

، عرف المغرب عقدا من التغيير حيث اتسع المجال السياسي في إطار النظام الحالي. 1112قبل االنتخابات البرلمانية لعام 
أنه على الرغم  - ة بعثة دوليةالحظمأول انتخابات تخضع ل - وقد أشار تقرير المعهد الديمقراطي الوطني عن تلك االنتخابات

عالية من النسبة ال( و بالمائة 12انخفاض نسبة مشاركة الناخبين )فإن يوم االقتراع،  ةوشفاف ةممنظأن اإلجراءات كانت من 
ستِطع أن النظام السياسي المغربي لم يعبرت عن  بالمائة( 29) المرفوضة، أو أو األصوات الملغاة، التصويت بورقة بيضاء

نسبة بفضل  المغرب حقق خطوة إلى األمام لكنفي البالد.  والفاعلين السياسيين ثقة الناخبين في المؤسسات السياسيةتعزيز 
، أشارت نفسهفي الوقت و التصويت.  إجراءاتوتحسين  1119االنتخابات البلدية في يونيو  بالمائة( في 21المشاركة القوية )

لم يتم بعد  هأن( بالمائة 22) الملغاة، واألصوات ناخب( 211كل عن  ثمان شكاوىنسبة عالية من الشكاوى الرسمية )ما يعادل 
 .القضايا األساسية حل بعض

 

الحتجاجات الشعبية في مستهل هذا العام فرصة إلدخال مزيد من اإلصالحات على لقدمت استجابة الملك ومن جهة أخرى، 
ر، إلى تحسينات هامة، منها التزام النظام السياسي المغربي. وقد أشارت مجموعات عديدة، في أعقاب االستفتاء على الدستو 

الملك بتعيين الوزير األول من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وكذلك توسيع سلطة الوزير األول لتعيين كبار 
في مقعدا للنساء  01الموظفين العموميين؛ وااللتزام بالعمل من أجل "المناصفة" بين الرجل والمرأة والذي شمل تخصيص 

كلغة رسمية. لكن  ف باللغة األمازيغيةمنها للشباب، باإلضافة إلى االعترا 11مقعدا  91البرلمان من الالئحة الوطنية التي تضم 
كي ل وهل هي كافيةالتعديالت الدستورية  حولوعلى الرغم من النسبة العالية للتصويت على الدستور الجديد، استمر النقاش 
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، نموذجا عن عدم تكافؤ أرضية الملعب السياسي بالمغرببعض المغاربة فترة حملة االستفتاء  قد اعتبر. و احقيقي ال إصالحتمث
 المصادقة عليه.الشخصيات الدينية من أجل تعزيز  دعممن موارد الدولة و من االستفتاء  حيث استفاد مؤيدو

 

ارة الداخلية موعد االنتخابات وأصدرت تشريعا جديدا ينظم عملية االنتخابات. لكن في أعقاب االستفتاء في يوليوز، حددت وز 
 جوانبنونبر كموعد لالستحقاقات لم يترك متسعا من الوقت لنقاش ومراجعة وتشاور مجدي بشأن مختلف  12اختيار تاريخ 
 الجوانب الرئيسية من قانون االنتخابات خالل مناقشات معتادافي البرلمان  التغيب، كان فضال عن ذلك. القانون الجديد

 التصويت عليه.و 
 

 الحظةالعديد من التوصيات اإليجابية التي قدمتها مجموعات مغربية لم يأخذ التشريع الجديد باالعتبارمن جهة أخرى، لم 
. وحيث أن اإلطار المجتمع المدنين لالنتخابات، والمجموعات النسائية، وغيرها من منظمات دوليو  الحظوناالنتخابات، وم

بعثة المعهد  وبحسب معاينة، تراجع الحماس والحيوية اللذان يواكبان االنتخابات. ُيذَكر جوهري تغييرب لم يأتاالنتخابي 
الديمقراطي الوطني لتقييم فترة ما قبل االنتخابات التي زارت المغرب في شهر أكتوبر، يتلخص التحدي األكبر في هذه العملية 

 ي زرع الثقة بين الناخبين والمواطنين بشكل عام بشأن نزاهة العملية السياسية ومؤسسات الحكامة في المغرب.االنتخابية ف
 

 المالحظات .4

 

 الفترة ما قبل االنتخابات والحملة االنتخابية
 

المعهد الديمقراطي الوطني على المدى الطويل فتورا لدى الناخبين قبل موعد االستحقاقات في  الحظو. سجل مثقة المواطنين
فبراير، والسيما الشباب، عن عدم  11معظم مناطق المغرب. وقد عبرت، بشكل واضح وصريح، االحتجاجات األسبوعية لحركة 

القانونية التي تحظر تحريض الناخبين على  . وعلى الرغم من القيود1122رضاها عن اإلصالحات التي بدأت في مارس 
االمتناع عن التصويت، نظم المتظاهرون في نهاية المطاف مظاهرات لمقاطعة االنتخابات في جميع أنحاء البالد خالل 

كانية األسابيع األخيرة من فترة الحملة االنتخابية. بل وتساءل بعض المواطنين الذين ال يؤيدون مقاطعة االنتخابات عن مدى إم
 تأثير ممثليهم على القرارات التي سيتم اتخاذها ومن ثم إحداث تغيير ملموس في مجتمعاتهم.

 

 المالحظيناالنتخابات رغم توصيات المتعلقة بجوانب الجميع إدارة وزارة الداخلية مسؤولية تحملت . االستعدادات االنتخابية
أن في األسابيع التي سبقت االنتخابات، وقد أفاد بعض المسؤولين، إلدارة انتخابية. مستقلة هيئة  بالتفكير في إحداثالدوليين 

عداد مواد التصويت مكاتب تعيين موظفي  المعهد الديمقراطي الوطني بعض  سجلت بعثةن وا  ، للجدول الزمنيوفقا  تماالقتراع وا 
لتخزين على التنظيم المحكم  هد الديمقراطي الوطنيمن المع المالحظينبعض  في اليوم السابق لالنتخابات، شهدفالتناقضات. 

 القروية.المواد إلى المناطق هذه المسؤولين وتأخر تسليم  نقصا في تكوينن سجل آخرو  بينما ،الموادهذه وتوزيع 
 

ة مكاتب االقتراع  تحديدمن  و التحققمن  لمواطنينا مكنت 1من جهة أخرى، نشرت الوزارة عبر الموقع اإللكتروني أدا
 أنهمن في معظم المناطق جلو ن المسالناخبو  . وأشارالتي يتبعون لهااالنتخابية  الدائرةالمخصصة لهم، شريطة معرفتهم السم 
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 المالحظونلم يتمكن ه االبتكارات، على الرغم من هذو االقتراع الخاصة بهم عن طريق البريد.  مكاتب بشأن ا  إشعار أيضا  تلقوا
في دارة المحلية اإلفي بعض مكاتب  هذه المكاتب قوائم من إيجاداالقتراع أو  لمكاتبالحصول على قائمة شاملة  مندوليين ال

ال بالتالي، و  محدوداعلى اإلنترنت  المتاحة داةوباإلضافة إلى ذلك، كان استخدام األ القتراع.السابقة لموعد اخمسة ال األيام
، أو الداخليلرصد ا وأ، األحزاب لعملية االقتراعة الحظمتخطيط كبديل للمزيد من المعلومات الشاملة المطلوبة ل اعتبارهاينبغي 
وممثلي  ن في مكاتب التصويتأن مسؤولي ،مع بعض القلق ،المالحظونالحظ أخرى،  ناحيةمن الدولية. و  المالحظةجهود 

حول متناقضة  ،في بعض الحاالتو  ،متباينة، يقدمون شروحات في كثير من األحيانكانوا، تخابية السلطات االنو األحزاب، 
وفقا لنظام التمثيل  البرلمانيةلتخصيص المقاعد  المطلوبةلتحديد األصوات الصحيحة والعمليات الحسابية  المساطرلقواعد و ا

 المعهد الديمقراطي الوطني، مالحظو التي حضرها االقتراعمكاتب في بعض الدورات التدريبية لموظفي و  .النسبي في المغرب
 المساطرتساؤالت حول اتساق ذاتها إذ كانوا يطرحون هذه القضايا  بشأن مرتبكيناالقتراع عن مكاتب بعض المسؤولين  بدا

  .التي ستطبق في يوم االقتراع
 

 2114111النتخابات التشريعية، أي بزيادة تناهز ناخبا ل 2145224512. أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل تسجيل الناخبين
 2242حيث تم تسجيل حوالي  1112، ولكن بانخفاض طفيف عن مستوى عام 1119لعام  2ناخب عن االنتخابات المحلية

ذا شكلتمليون ناخب.  فرصة هامة  ،لمدة يومين األجل وتمديد يوما 11التي دامت  سجل الناخبيناالستثنائية لمراجعة ال وا 
 لناخبين المؤهلينأي معلومات حول عدد االعملية في ظل غياب  اح هذهدرجة نجين جدد، فإنه من الصعب تقييم ناخبتسجيل ل

، ومكان اإلقامة، االجتماعينوع الحسب  المسجلين الناخبين أعداد تصنيف كانإذ  ،اإلجمالي. لكن، كان هناك تطور إيجابي
أو عبر الرسائل الناخبين التحقق من تسجيلهم عبر اإلنترنت  كما كان بإمكان. 3نترنتللمرة األولى على شبكة اإلمتاحا  ،والسن

 القرويةن في المناطق المعلومات المتوفرة للناخبيكانت وعلى الرغم من هذه االبتكارات، قليلة . ةالمحمولعلى الهواتف النصية 
 .أسمائهم في قائمة الناخبينمن ورود تحقق ال يتعين عليهملماذا حتى  وأحول كيفية وأين ومتى 

 

في الستفتاء على ا للتصويتلخروج واسعة النطاق التي بذلت لتحفيز المواطنين على اجهود النقيض على . الناخبين توعية
وزارة قامت  لقدالمؤدية إلى االنتخابات. خالل الفترة الناخبين مرئية على نطاق واسع  توعيةأنشطة  لم تكن، يوليوز المنصرم

إجراءات التصويت في األيام ب إلخبار الناخبينالتلفزيون بثت بعض اإلعالنات على توعية الناخبين و لمنشورات  يعوز بتالداخلية 
األحزاب  ضاعفتكما الناخبين.  األنشطة الهادفة لتثقيفالمنظمات الشبابية والنسائية بعض كما نفذت التي سبقت االنتخابات. 

فبراير  11االنتخابات التي دعت إليها حركة مقاطعة ب المطاِلبة دعوات لىع كرد فعل بئة الناخبينالمبذولة لتع هاجهودالسياسية 
ببساطة هذه الجهود  ركزت معظم، ومع ذلكاأليام األخيرة من الحملة. المنظمة خالل األسبوعية  في مظاهراتها االحتجاجية

برنامج مناقشة  أولناخبين، التوعية الفعلية لالناخبين إلى صناديق االقتراع لضمان أعلى معدالت المشاركة، بدال من  جلبعلى 
قد نظرا لتعقيد تصميم بطاقات االقتراع، و سياسية. العملية إطار أوسع للالنتخابات في اع وض، أو الحملة لألحزاب السياسية

 .الناخبين توعية جهود محدوديةإلى  ةالملغاتعزى النسبة العالية لألصوات 

 

                                                           
 ( www.elections2009.gov.ma) 1119ناخب لالنتخابات المحلية لعام  2141014129أعلنت وزارة الداخلية عن تسجيل  2 
 3  www.listeselectorales.ma/statistiques_S_FR.html  

http://www.elections2009.gov.ma/
http://www.listeselectorales.ma/statistiques_S_FR.html
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إلى كانت،  االنتخابية التي ، هادئة نسبيا وخالية إلى حد كبير من أنشطة الحملةاالنتخاباتحتى عشية كانت الشوارع، . الحملة
يوما. في األيام األخيرة التي  21 والتي دامتحملة للقصيرة الفترة الحد كبير، بطيئة في بداية الحملة، وظلت هادئة نسبيا طوال 

أن  والحظوا حملةأخرى ذات الصلة بال وتظاهراتعددا صغيرا من المسيرات والقوافل،  المالحظونشهد ، االنتخاباتسبقت 
 التواصل المباشراألحزاب السياسية على  ركزت ، حيثالقرويةأنشطة الحملة كانت عموما أكثر وضوحا في المناطق 

تجنيد ، والحضرية القرويةفي كل من المناطق بشكل عام، تم توزيع منشورات. ل من خالل طرق األبواب الناخبين، مثالب
كثير من في و . إلنجازهاالحزب أو أعضاء  تفويض أنصارتوزيع النشرات بدال من للقيام بهذه األنشطة و الشباب مجموعات من 

الناخبين. مع مباشر  تواصلأدنى دون  األسواقك ماكن العامة منشورات الحملة في األيوزعون  نو لامالعكان هؤالء ، الحاالت
رسالة معينة أو برنامج التركيز على من أكثر االنتخابية المحلية  الئحةلا وكيلعلى أنشطة الحملة  ركزت، كثيرة في حاالتو 

 .الحزب
 

األخيرة التي عرفها في اإلصالحات  اإليجابية تتطوراالبموجب القانون من أهم االنتخابات  مالحظة يعتبر ضمان. المالحظة
الجدية تحلى ب، المالحظيناعتماد باألمانة العامة للجنة الخاصة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، باعتباره كما أن المغرب. 
 21، والمحدد في حليينالدوليين والم المالحظينمن قبل  التسجيل طلباتلتقديم الموعد النهائي شكل . ومع ذلك، يةواالحتراف

لمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وااللجنة الخاصة  فبينما كانتاالنتخابات. مالحظة مجموعات المواطنين لأمام تحديا كبيرا  أيام،
في بعض و )تناضل في البالد  المالحظةكبار مجموعات بعض  كانتعن حلول في األيام األخيرة قبل االنتخابات،  يبحثان

االقتراع، ما  مكاتب. وعالوة على ذلك، فإن العدد الهائل من المتوقعينها مالحظيلحصول على االعتماد لثلث ل( فشلتالحاالت 
 .الرصد ومجموعات األحزابجميع تحديا أمام شاملة ال المالحظةجعل مكتب،  51,111يقرب من 

 

تطورا هاما في اإلطار القانوني  الرجال والنساءالمناصفة بين األحكام الدستورية الرامية إلى تعزيز د عَ تُ . مشاركة المرأة
مقعدا  91من  01تخصيص  -أن النظام الجديد تقريبا  مع المدنيتجمجموعات الماألحزاب و  جميعتعترف ، ومع ذلكلمغرب. با

أقل  ةحئالالفي  ترأست النساء. في نهاية فترة تسجيل المرشحين، المناصفة ال يرقى إلى هدف - للنساءوطنية الالئحة العلى 
فوز للأي حزب الذي ال يرجح نتخابي االنظام ال وحيث أنه في إطار هذااالنتخابية المحلية.  اللوائحئة من امن ثالثة في الم

من  لها مضمونةالئة افي الم 22 نسبة النساءمشاركة  أال تتجاوزكل دائرة انتخابية، فمن المعقول عن بأكثر من مقعد واحد 
 الدائرةالئحة  وكيلعادة مع  نظموا حمالتهموطنية الالئحة الأن المرشحين على  المالحظونالحظ من جهة أخرى، المقاعد. و 

الحظ المعهد الديمقراطي ، وعلى غرار ذلكنادرة.  حاالتإال في مشاركة النساء في أنشطة الحملة  المحلية، ولم يشهدوا
أقل بلغت نسبة النساء  ، أنمالحظةاستطاع حضورها لل التي لموظفي مكاتب االقتراعالوطني، خالل الدورات التكوينية القليلة 

 .المشاركينمجموع ئة من افي الم 1من 
 

 يوم االقتراع
تمت االنتخابات في جو ساده الهدوء في جميع أنحاء البالد، كما أن إجراءات التصويت وفرز األصوات نفذت بطريقة موحدة 

ذ الحظ  مكاتب االقتراع بدوا عموما على دراية بالعملية االنتخابية ومحايدين في  موظفيأن  المالحظونوشفافة إلى حد كبير. وا 
 مكاتب.ال هذه قلقهم إزاء ضعف عدد النساء الموظفات فيأداء واجباتهم، فإنهم أعربوا عن 
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أن وزارة  فعلى الرغم منبين الناخبين في مختلف المناطق.  ارتباكالنظام الجديد لتسجيل الناخبين  من جهة أخرى، نتج عن
 ،بما في ذلك -م تحديد أماكن االقتراع الخاصة به علىالداخلية استخدمت مجموعة متنوعة من الوسائل لمساعدة الناخبين 

في  المتوفرةالكمبيوتر على ، وقواعد البيانات ية على الهواتف النقالةالخط رقم هاتف للرسائلشخصية، و الاإلخطارات البريدية 
كانوا بعض المواطنين  أنكما . المكاتب التي يتبعون لها معرفةالعديد من المواطنين صعوبة في  وجد - االقتراع مكاتب

وطنية تسمح لهم ال التعريفأن حيازة بطاقة  خطأ  د يعتق بسيط منهم كانجزء و  ،وتسجيل الناخبين تعريف يخلطون بين
 .هم فعلياليتسجيتم التصويت حتى لو لم ب
 

سجلت بعض كما تدريجيا على مدار اليوم. تزايد إقبال الناخبين  أنفي معظم المواقع  المالحظونالحظ من ناحية أخرى، و 
االقتراع، مما أدى إلى  مكاتباإلقبال على عالية من مستويات  ،الحظةبعثة المأعضاء  تواجد بعض حيث ،القرويةالمناطق 

في عدد من األشخاص ذوي اإلعاقات  ولوجأن محدودية  أعضاء البعثة إلى. وأشار العديد من المكاتباالكتظاظ في بعض 
بحلول نهاية يوم و هذه العملية.  مالحظةفي أو  التصويت في بعض الناخبين من المشاركة منع ربما تسببت فيمراكز االقتراع 
 .على المستوى الوطني من المشاركةئة افي الم 52 عن نسبةالحكومة  أعلنتاالنتخابات، 

 

المعهد الديمقراطي الوطني في مواقع  أعضاء بعثة سجل، االقتراعاالنتخابات في يوم  على احتجاجاتوعلى الرغم من غياب 
هذه . كانت ورقة بيضاء أو مشطوبة الملغاة كثير من هذه البطاقاتفئة. افي الم 11 تتجاوز التصويت النبطمتعددة معدالت 

من بعض الخبراء المغاربة وتم تفسيرها للمعهد بمتابعة إشارة متواصلة  قعة من طرفت التصويت االحتجاجية كانت متو بطاقا
ذا ماالعملية السياسية.  ة فيثقال العزوف وعدم ر غيبشكل هذا المستوى المرتفع فإن ، الرسميةاألرقام  ت هذه النسبة فيكدتأ وا 

عام ل البرلمانيةفي االنتخابات  الملغاةات صو األعالية من النسبة السيما بالنظر إلى ال -أمر مقلق للغاية  الملغاةلبطاقات لعادي 
 وطنية(.ال لالئحة بالنسبةئة افي الم 12المحلية و وائحلال بالنسبةئة افي الم 29)تقدر بنحو  1112

 
 واجهت، االنتخابيةحزبية للعملية الغير  المالحظةع الذي يشجعلى الرغم من التغييرات األخيرة في اإلطار القانوني المغربي و 

سيما في يوم والدها اجو ت شكل ذلك سبب ضعفتحديات في عملية االعتماد، وربما  مالحظةللالمحلية  المجموعاتبعض 
مستوى تكوينهم  لكناألحزاب في معظم مراكز االقتراع،  وقد قابل أعضاء بعثة المعهد الديمقراطي الوطني ممثلين عن .االقتراع

 متفاوتا بشكل كبير. االنتخابية كان ةالعملي خالل لالضطالع بالدور المنوط بهم
 

 التوصيات .5
 

 في إطار مبدأ التعاون الدولي، تقدم البعثة بكل تواضع واحترام التوصيات العامة التالية:
 
  فإن 1112ارتفاع نسبة المشاركة في هذه االنتخابات بشكل قليل عن المستوى المسجل في انتخابات من على الرغم ،

 11االستياء المتواصل والمعبر عنه في جميع أرجاء البالد بجهود لتشجيع مقاطعة االنتخابات، بما في ذلك من قبل حركة 
يعزز الرسالة التي بعث بها العديد من  ضاءالبيو  غاةالملفبراير وعدة أحزاب سياسية، فضال عن ارتفاع عدد البطاقات 

والمتمثلة في الحاجة إلى مواصلة وزيادة اإلصالحات السياسية المجدية لتلبية تطلعات  1112انتخابات عام المغاربة خالل 
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 تقترح باألحرى، أن ، بلبها النهوضالطبيعة المحددة لإلصالحات السياسية التي ينبغي  اقتراح عي البعثةوال تدَّ الشعب. 
والحكومة  الملكي لقصرعن ان بما في ذلك ممثليبين المغاربة،  مفتوح موضوع تشاور وتفاوض الخاصةصالحات تكون اإل
الشباب  إلشراكمع بذل جهود خاصة  -المدني واألحزاب السياسية والصحافة واألوساط األكاديمية والمجتمع  والشعب

نظرا لتزايد توقعات الجمهور المغربي خالل هذه و من هذا القبيل.  نشاطياسية في أي السالمغربي المنخرط في العملية 
 بشكل منتظم.إجراء مثل هذا الحوار البعثة أن يتم ، تقترح المنطقةفي جميع أنحاء  اتير تغ التي تشهدالفترة المضطربة 

 

  في المغرب، ينبغي إجراء  االنتخاباتنظام تعقيد و  جوانب القانون يسود عددا منغموض ب المرفبطونظرا الرتباك الناخبين
 أثناءأي التباس إمكانية حدوث  بغية تقليصجراءات اإلالقواعد و تحسين هدف باالنتخابات  لمساطر ةدقيق مراجعة

تطوير وتنفيذ ينبغي من جهة أخرى، . و أهم مثال على ذلك تبسيط عملية االقتراع وقد يكون ـ المستقبلاالنتخابات في 
قبل  االختيار السليم والصائبعلى تهم من ارتباك الناخبين وتسهيل قدر  من أجل الحدالناخبين  وتوعية تثقيفل أقوىبرامج 

المفصلة نتائج الالشفافية، إصدار  ويتعين على الحكومة، بغية تحقيق مزيد منفي صناديق االقتراع. اإلدالء بأصواتهم 
الدوليون  المالحظونتوصية قدمها  وهذه -االنتخابات انتهاء بعد  االقتراع في أسرع وقت ممكن مكاتبحسب بالنتخابات ل

 .1112عام في 

 

 22نسبة نساء للتمثيل  تضمنمة اهخطوة وطنية الالئحة المن خالل  عدد من المقاعد في البرلمان للمرأة يعتبر تخصيص 
بالنظر إلى  لكن هذا اإلجراء يبقى غير كاف   االنتخابات البرلمانية السابقة(. عنئة افي الم 0زيادة بنسبة أي ئة )افي الم

 يجب التفكير فيإصالحات سياسية أخرى،  وحيث تتواصلبين الجنسين.  المناصفةتحقيق لجديد الدستور التطلعات 
أو ، ، أو منتخباتفي الحياة السياسية المغربية، سواء كمرشحاتنساء تمثيل التعزيز الوسائل التي من شأنها تقوية و أفضل 
 .موظفات في مكاتب االقتراع وأب السياسية، احز في قيادة األأعضاء 

 
 وسوف تدرج توصيات خاصة بشأن مساطر االنتخابات في التقرير النهائي للبعثة.

 
 الدولية المالحظةالبعثة و  مالحظة .2

 
االعتبار جميع جوانب هذه العملية االنتخابية، حيث ال بعين ق والكامل ألي انتخابات أن تأخذ يتعين على عملية التقييم الدقي

يمكن تحليل أي انتخابات بمعزل عن السياق السياسي الذي تتم فيه. ومن بين العوامل التي يجب مراعاتها نذكر: اإلطار 
وتلقي  عن المعلومات قانون االنتخابات والقوانين ذات الصلة؛ وقدرة المواطنين على البحث القانوني لالنتخابات، بما في ذلك

والتواصل مع المواطنين من أجل تنظيم ال علىوقدرة المنافسين السياسيين  الخيارات السياسية؛ بشأنالمعلومات الكافية والدقيقة 
وحرية المواطنين  المطروحة في االنتخابات؛ألحزاب والمرشحين والقضايا لتغطية اوسائل اإلعالم  وتوفير كسب دعمهم؛

والترهيب أو االنتقام العنف عمليات خوف من التاالنخراط في العملية السياسية واالنتخابية دون على نافسين السياسيين توالم
جراء عملية في الترشح لالنتخابات النهائي للناخبين؛ والحقل السج ونزاهةعملية تسجيل الناخبين  تنفيذو  لخياراتهم؛ ، وا 

وتجدر المنتخبين.  وتعيين؛ عنها؛ والتعامل مع الشكاوى االنتخابيةعالن اإلو  ها، ونقلوتبويب النتائج األصوات، فرزويت و التص
 تحديات.االنتخابية والسياسية تواجه جميع العمليات ف، أنه ال يوجد إطار انتخابي مثالي أيضا اإلشارة
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دورا  اليوم تلعب ، فهيبلدان في جميع أنحاء العالمعدد من اللدى بقبول واسع تحظى النتخابات الدولية ل المالحظةأصبحت 
الدولية لالنتخابات، عندما  المالحظةوتسعى كل بلد. االنتخابية في  طبيعة العمليةبمهما في تعريف المواطنين والمجتمع الدولي 

العمليات االنتخابية من خالل تشجيع أفضل  نزاهة، إلى تعزيز المحايد مليات التقييمعلالمعترف عليها تم وفقا للمبادئ ت
إلى  تفضيأن  من شأنهاالتي  اكل والمخالفاتن خالل تحديد المش، وكذلك مرسات االنتخابية وردع السلوكيات السيئةالمما
 فعال. تقويم

 
الدوليين التابعة  المالحظينوترتكز بعثة االنتخابات الدوليين.  مالحظيت البلدان في جميع مراحل التطور الديمقراطي برحبقد و 

انتخابات  111ة أكثر من الحظمعاما في  12للمعهد الديمقراطي الوطني في عملها على تجربة المعهد المتراكمة على مدى 
ومن جهة  واليمن. ، بما في ذلك إرسال بعثات إلى تونس، واألردن، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة،مختلف أرجاء العالمب

الدولية لالنتخابات الذي صادقت  المالحظةة االنتخابات وفقا إلعالن مبادئ الحظمجري المعهد الديمقراطي الوطني أخرى، يُ 
 منظمة حكومية وغير حكومية، بما في ذلك األمانة العامة لمنظمة األمم المتحدة. 19عليه 

 
االنتخابات  ن عنمسؤوليال، و قبل الناخبين منم للترحيب والتعاون الذي تلقونه عن امتنانهوفي الختام، يعبر أعضاء البعثة 

فقد كان ونشطاء المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين.  االنتخابات المحليين مالحظيياسية و والمرشحين وقادة األحزاب الس
 ،الدولية لالنتخابات الحظةلملبعثة  لتنظيممن قبل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان رسميا  المعهد الديمقراطي الوطني معتمدا

دعم وتعزيز  بهدفاالنتخابات  بشأنهذا البيان  البعثةقدم اعدة. وتوالمسعلى الدعم لمجلس يود، في هذا المقام، تقديم الشكر لو 
 .المغرببالمؤسسات الديمقراطية 

 
 طي الوطنيمعلومات لالتصال بالمعهد الديمقرا

عن طريق البريد ( في واشنطن العاصمة Kathy Gestمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالسيدة كاثي جست )لل
 Jeffrey؛ أو بالسيد جيفري إنكلند ) 5535 728 202 1 +أو عبر الهاتف على الرقم:  kgest@ndi.orgاإللكتروني: 

England )على البريد اإللكتروني: بمكتب الرباط، المغربjengland@ndi.org   :212+أو عبر الهاتف على الرقم 

(0)537-67-16-19 . 
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