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محورا لتكوين بالعيـون" مالحظة االنتخابات"

ع.م.وـ  هسربيس
09:18 - 2015 يوليوز 13االثنني 

حمور لقاء تكويين نظمه مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية بشراكة مع الصندوق الوطين " املالحظة النوعية لالنتخابات"شكل موضوع 
املالحظة النوعية لنزاهة االنتخابات "ويندرج تنظيم هذا اللقاء التكويين، حسب املنظمني، يف إطار مشروع .. للدميقراطية األمريكي يف مدينة العيون

، هبدف تقوية قدرات فريق املالحظني احملليني يف جمال املالحظة النوعية لالنتخابات "باجلماعات القروية بإقليم العيون 2015اجلماعية لسنة 
.باجلماعات القروية باإلقليم وكذا تقييم نوعية مشاركة الشباب واملرأة فيها

شخصا ينتمون إىل مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية ومجعيات اجملتمع  24وأضاف املصدر ذاته، أن هذا اللقاء، الذي شارك فيه 
ات وتنمية خاباملدين ذات االهتمام املشرتك، يروم أيضا متكني أعضاء الفريق من استيعاب اآلليات التقنية واإلدارية يف جمال املالحظة النوعية لالنت

.وتطوير اخلربات ذات الصلة بتقييم نزاهة العملية االنتخابية
املتقدمة وتعزيز الالمركزية  اجلهويةمحداين، رئيس مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية، يف تصريح للصحافة، أن إرساء  بوبكروأوضح 
 اجلهويةميثل ورشا حيويا لتعزيز الدميقراطية وسياسة القرب باملغرب، مشريا إىل أن الصحراء ستحظى، يف هذا اإلطار، بأمهية خاصة يف إرساء  والالمتركز

مبا أن العملية االنتخابية تشكل مترينا دميقراطيا لتوعية الساكنة احمللية باحرتام : "وأضاف قائال.. املتقدمة يف انسجام مع الدستور ومقرتح احلكم الذايت
املتعلقة  تورآليات املنافسة السياسية احلرة والنزيهة اليت تعرب عن إرادة الناخبني وتؤسس للتمثيل الدميقراطي، فإن التنزيل الفعلي ملقتضيات الدس

السعي إىل حتقيق املناصفة يشكل حتديا حقيقيا يتطلب  وباملساواة بني الرجال والنساء يف احلقوق املدنية السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
".توحيد اجلهود بني احلكومة واجملتمع املدين

باجلماعات القروية بالعيون، وتقييم  2015أن املركز، يسعى هلذه الغاية، إىل تشكيل فريق ملالحظة نزاهة االنتخابات اجلماعية لسنة  بوبكروأبرز 
وطين،  مجعويوأضاف أن هذه املالحظة، اليت ينخرط فيها املركز كفاعل .. نوعية مشاركة الشباب واملرأة فيها، يف أفق تكوين ائتالف للمراقبني احملليني
، مشريا إىل أن هذه املبادرة تندرج يف إطار تنفيذ التوجيهات 2009ستكون ثاين جتربة للمركز بعد املالحظة النوعية لالنتخابات اجلماعية لسنة 

وتطبيق معايري النزاهة واحلياد وإذكاء حس التنافس االنتخايب  هباامللكية اهلادفة إىل إجناح هذا املوعد االنتخايب يف احرتام حلقوق اإلنسان والنهوض 
.اجلاد، وفقا للمبادئ الدولية ذات الصلة

ة محداين إىل أن املتدربني، يف هذا اجملال، سيخضعون أيضا لدورة تدريبية الكتساب اخلربة يف جمال بنية إدارة العملية االنتخابية وعملي بوبكروخلص 
وسائل اإلعالم، وكذا متكينهم من فهم القضايا اليت تؤثر على مشاركة النساء والشباب يف  وتغطياتتسجيل الناخبني واملرشحني واحلمالت االنتخابية 

فيما يشار إىل أن هذه الدورة التكوينية، اليت أطرها كل من عبد اللطيف .. تدبري الشأن العام واالنتخابات والقدرة على إعداد تقارير يف هذا الشأن
 و" القوانني االنتخابية"محداين، عرفت تنظيم ورشتني، متحورت األوىل حول  وبوبكرمبراكش،  عياضبكور، أستاذ القانون الدستوري جبامعة القاضي 

".نزاهة العملية االنتخابية"الثانية حول 
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