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 ،على الرغم من شفافيتهاأظهرت االنتخابات البرلمانية بالمغرب،

 أن المواطنين يتطلعون إلى مواصلة وتعميق اإلصالحات

 

اتسمت االنتخابات  ،نظمها المعهد الديمقراطي الوطنيالرباط، المغرب ـ وفقا لبعثة المراقبة الدولية التي 

االحتجاجات أن أدت األولى منذ االنتخابات وهي  -فافية بالشنونبر بالمغرب  65البرلمانية المنظمة في 

 دستور البالد. ومراجعةدفع عملية اإلصالح إلى هذا العام  بدايةفي التي عرفها المغرب الشعبية 

 

عدد العالوة على ، التصويتمقاطعة  والدعوة إلىالناخبين،  فتورأن  في بيانها البعثة أشارتومع ذلك، 

مواصلة  إلى ينالمواطنإشارة إلى تطلع "يشكلون في المجموع  ملغاةتراع الباطلة والمن بطاقات االق الهام

 اإلصالح". وتعميق

 

 كما على حد سواء"، شكلومضمون مسألة لكن الديمقراطية  منظور تقني.من تعتبر االنتخابات نزيهة، "

أعضاء  أحدفي أونتاريو، السابق  والوزير األول، في كندابوب راي، زعيم الحزب الليبرالي السيد قال 

فضال عن  تصويتهم ا ورقةولغأعدد األشخاص الذين  يبدو جليا من خالل" وأضاف أنه .قيادة البعثة

 ".المزيد من الجهد والوقت سيتطلبأن الطريق إلى التغيير الحقيقي  امتنعوا عن المشاركة،الذين  هؤالء

 

 بلدا تم توزيعهم على 66حظا معتمدا ينتمون إلى مال 76بعثة المعهد الديمقراطي الوطني من  وقد تألفت

مراقبين على  63خالل يوم االقتراع، من بينهم مكتب تصويت في مختلف أنحاء المغرب  633أكثر من 

، كانوا يراقبون في القرى منذ نهاية شهر أكتوبر وسيظلون بالمغرب إلى بداية شهر دجنبر المدى الطويل

نتخابات. وترمي هذ  البعثة إلى إجراء تقييم محايد للعملية االنتخابية لمراقبة تطورات فترة ما بعد اال

وترجمة اهتمام المجتمع الدولي بمواصلة تعزيز الحكامة الديمقراطية بالمغرب. وترتكز هذ  البعثة في 

 633عاما في مراقبة أكثر من  65عملها على تجربة المعهد الديمقراطي الوطني المتراكمة على مدى 

ات بالعالم، بما في ذلك إرسال بعثات إلى تونس، واألردن، ولبنان، والضفة الغربية وقطاع غزة، انتخاب

 .6334واليمن والمغرب عام 

 

وقد ترأس البعثة كل من السيد بوب راي، والسيد كاستريوت إسالمي من ألبانيا، الرئيس كاستريوت 

وزير السابق للشؤون الخارجية، والسيدة سالي اسالمي من ألبانيا، الرئيس السابق للبرلمان األلباني وال

لمنظمة التعاون االقتصادي السابقة ين العام األم ةشيلتون كولبي من الواليات المتحدة األمريكية، نائب

 ةوالسيدالعام للجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان،  األمين، البحرينعبد هللا الدرازي من السيد و ،والتنمية

 الوطني. نائب رئيس المعهد الديمقراطي األمريكية،اليات المتحدة برايان من الو شاري
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الوطني أن اإلدارة االنتخابية قامت بتدبير فني جيد لعملية التصويت الديمقراطي مالحظو المعهد اعتبر 

من بعض النواقص ـ للناخبين باإلدالء بأصواتهم دون التخوف من أي تالعب  خل  لم ت  التي سمحت ـ وإن 

أحد األعضاء المسؤولين ، اكات إجرائية يوم االقتراع. وبحسب أقوال السيدة سالي شلتون كولبيأو انته

المسؤولون في مكاتب التصويت خطوة إيجابية  ي الذي تحلى بهالسلوك المهني والحياد بدا "، في الوفد

 المسار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب". في

 

استلهاما بالربيع العربي، عبر المواطنون المغاربة في مستهل هذ  السنة عن مستوى غير مسبوق من و

خالل الحملة  الجلياالنخراط السياسي من خالل المطالبة بإصالحات سياسية هيكلية. إال أن الفتور 

البيان إلى أن يشير  ومع ذلك،االنتخابية ويوم االقتراع كان متناقضا مع الحماس الذي سبق هاته الفترة. 

 أن العملية االنتخابية هي وسيلة لترسيخ التغيير".ب"عددا من المواطنين ما زالوا يؤمنون 

 

أنه "يتعين على الحكومة  أحد األعضاء المسؤولين في الوفد،ومن جهته، قال السيد كاستريوت إسالمي، 

 الثمينة المتاحة حاليا. في االتجا  الصحيح" بغية االستفادة من الفرص تواظبالجديدة أن 

 

ومن ناحية أخرى، أشاد الوفد باإلصالحات الدستورية الجديدة التي تنهض بالمناصفة والمساواة بين 

ن عبر الوفد عن ولئ بها في المنطقة. قرار، جاعلة من المغرب قدوة يحتذىالجنسين في هيئات صنع ال

االنتخابية والسياسية  العملياتع بدور هادف في الضطالالناخبات بغية المشاركة ارتياحه للمستوى الهام 

قيادات األحزاب  وعلى مستوىالمستقبلية، فإنه من الضروري إدماج المرأة في اإلدارة االنتخابية، 

، أحد األعضاء المسؤولين السيد عبد هللا الدرازي قالالسياسية عالوة على مناصب رئيسية أخرى. وقد 

بن في المساهمة في تطور العملية غرأنهن "يو "أدلين بأصواتهن بإدراك" أن النساء المغربيات في الوفد،

أن هذ  البادرة طيبة ونأمل أن تحدو نساء أخرى في البلدان العربية حذو مضيفا: " ، الديمقراطية في البلد"

 ."المرأة المغربية

 

التالية بغية تعزيز الوطني باتباع الخطوات الديمقراطي على ضوء هذ  المالحظات، أوصى وفد المعهد 

 االنتخابية في المستقبل على وجه الخصوص والعملية الديمقراطية بشكل عام: العمليات

 

  جميع تنظيم حوار عمومي مفتوح وتشاركي حول اإلصالحات السياسية التي من شأنها إشراك

 روافد ،مختلف مكونات المجتمع المغربي ب

 

 يم ورقة التصويت واستخدام برامج تثقيفية وتوعوية مراجعة المساطر االنتخابية بما في ذلك تصم

إمكانيات االلتباس لدى الناخبين وبغية تحسين أكثر دقة لفائدة الناخبين من أجل التقليص من 

 ر السليم والصائب عند االقتراع، القدرة على االختيا

 

 الدستور الجديد. اتخاذ تدابير إضافية للنهوض بالمناصفة والمساواة بين الجنسين وفقا لمقتضيات 

 

المعهد الديمقراطي الوطني منظمة غير ربحية، ال حزبية وغير حكومية، تعمل في سبيل دعم وتعزيز 
المؤسسات الديمقراطية في العالم من خالل تشجيع مشاركة المواطنين واالنفتاح والمساءلة على مستوى 

  www.ndi.org.لكتروني التالي: الحكومة. وللمزيد من المعلومات، يرجى اإلطالع على الموقع اإل
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