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المالحظة المستقلة والمحايدة لالنتخابات الجماعية والجهوية  2015
ترصيد التجربة وتقاسم الممارسات الفضلى

ورقة تقديمية 
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نظم املغرب يوم 4 شتنرب 2015 انتخابات أعضاء املجالس الجامعية والجهوية.

وقد الحظ سري مختلف مراحل هذه االستحقاقات 41 منظمة وطنية ودولية معتمدة من لدن اللجنة الخاصة العتامد 

مالحظي االنتخابات ، طبقا للقانون 30.11 القايض بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات. 

كام وجه املجلس الدعوة لــ  16 هيئة ومنظمة للمشاركة يف مالحظة هذه االستحقاقات مبوجب االختصاصات املوكولة 

إليه مبقتىض الفصل 36 من ظهري إحداثه. 

سري  محطات  مختلف  مالحظة  يف  متنوعة  تدخل  ومجاالت  مختلفة  آفاق  من  منظمة   57 ساهمت  املجموع   ويف 

االنتخابات وإطارها القانوين وظروف تنظيمها، وذلك مبقاربات متنوعة ومن زوايا تحليل متكاملة. وقد قام عدد من 

هذه الهيئات بإصدار تقارير أولية كام أنها حاليا يف مراحل متقدمة يف إعداد تقاريرها النهائية.

وبالنظر لغنى وتنوع تجربة املالحظة، وبُغية ترصيد تراكامتها، ويف أفق اإلعداد ملالحظة االنتخابات الترشيعية املرتقبة 

نتائج عملية املالحظة  الوطني لحقوق اإلنسان يوم 12  نونرب 2015 ندوة لتقاسم  نهاية سنة 2016، ينظم املجلس 

وترصيد مامرساتها الفضىل، مبشاركة الهيئات الوطنية والدولية املعتمدة من لدن اللجنة الخاصة العتامد املالحظني.

املستقلة لالنتخابات،  الفضىل يف مجال املالحظة  التجارب والخربات واملامرسات  تبادل  اللقاء  تنظيم هذا  ويستهدف 

وتقييم برامج التكوين وتقوية القدرات ومواكبة املالحظني، وإغناء النقاش والتفكري حول املقاربات املعتمدة ورهانات 

عملية املالحظة، وتحليل االطار القانوين املنظم لالنتخابات وكذلك العمل عىل تحقيق االنسجام والتناغم ولِم ال إنجاز 

أعامل مشرتكة، حسب اختصاصات ومهام الهيئات املشاركة.
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البرنامج

9.30 -9.45 : استقبال المشاركات والمشاركين 

9.30 -9.45 : الجلسة االفتتاحية

كلمة السيد إدريس اليازمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، رئيس لجنة االعتامد الخاصة العتامد املالحظني

تقديم برنامج الندوة

09.45 - 11.15 : الجلسة األولى : تكوين ومواكبة المالحظات والمالحظين: الدروس المستخلصة في أفق استراتيجية جديدة 
للتكوين

ميسر الجلسة: السيد كمال الحبيب ، النسيج الجمعوي ملالحظة االنتخابات
مقررا الجلسة: السيد بوشعيب دوالكيفل والسيد حميد بنحدو، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

تكوين مالحظي االنتخابات من خالل تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

السيد ندير املومني) املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(

تكوين املالحظني: املامرسات الفضىل

السيدة جان هارتغ)املعهد الوطني الدميقراطي(

تكوين ومواكبة املالحظني: الدروس املستخلصة يف أفق وضع إسرتاتيجية جديدة للتكوين

السيدجون بيري إلونكمبايس) الحكومات واملدن اإلفريقية املتحدة(

توصيات بشأن تكوين  املالحظني

السيد ايريك ديبالييغ) بعثة االتحاد االورويب باملغرب(

مناقشة

11.15 - 11.30 :  استراحة شاي

11.30 - 13.00 : الجلسة الثانية : منهجية المالحظة: قوة وحدود المقاربات الُمعتمدة

ميسرة الجلسة: السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء سطات
مقررا الجلسة: السيد بوشعيب دوالكيفل والسيد حميدبنحدو، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

رهانات وتحديات املالحظة املنهجية

السيد كامل لحبيب ) النسيج الجمعوي ملالحظة االنتخابات(

مالحظة الولوجيات مبكاتب االقرتاع انطالقا من عينة متثيلية

السيد كريم الرشقاوي) تحالف النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة(

األساليب املنهجية وتقنيات املالحظة، تجربة مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية بالعيون منوذجا

-موالي بوبكر الحمداين )مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية(

منهجية املالحظة : الدروس املستخلصة

السيد محمد املتوكل)شبكة األمل(

توظيف دعم مشاركة الشباب والنساء يف خطاب األحزاب السياسية أثناء الحمالت االنتخابية

السيد عبد السالم أمختاري) جمعيةتسغناس(

مسار املالحظة االنتخابية: تجربةالهيئة الوطنية لحقوق االنسان

السيد سمري أشمري)الهيئة الوطنية لحقوق االنسان(

مناقشة
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البرنامج

13.00 – 14.30 : استراحة - وجبة غذاء

14.30 - 16.00 : الجلسة الثالثة : اإلطار القانوني المنظم للعمليات االنتخابية في المغرب : تحليل عام ومقترحات 
التجويد

ميسر الجلسة: السيد محمداعمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان وجدة- فجيج
مقررا الجلسة: السيد بوشعيب دوالكيفل والسيد حميد بنحدو، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

قراءة  يف اإلطار القانوين للمالحظة االنتخابية باملغرب عىل ضوء  املعايري الدولية

السيد نيكوالس كازوروكس) املؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية(

من أجل إطار قانوين جديد لالنتخابات املقبلة

السيد بوبكر الركو) املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان(

انتخابات 2015 بني اإلطار القانوين والتنزيل عىل أرض الواقع

السيدة أمينة العبدي)جمعية ابداعات نسائية(

قراءة يف قانون االنتخابات باملغرب

السيد جامل الشاهدي) مركز حقوق الناس(

مالحظة انتخابات 2015،تجربة مرصد السياسات  واالنتخابات يف العامل العريب واإلسالمي

السيدة فريجينيا كونزالس) مرصد السياسات واالنتخابات يف العامل العريب واإلسالمي(

اإلطار القانوين املنظم للعمليات االنتخابية يف املغرب - قراءة نقدية عىل ضوء تجربة منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان

السيد فيصل ببيجي،)منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان(

قراءة يف متفصالت القانوين والسيايس يف التجربة االنتخابية باملغرب

السيد محمد الهاشمي)املنتدى املدين الدميقراطي املغريب(

مناقشة

16.30 - 16.45 : استراحة شاي

16.45 - 18.00 : الجلسة الرابعة : آفاق العمل المستقبلي المشترك - اختتام

ميسر الجلسة: السيد نذير المومني، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
مقررا الجلسة: السيد بوشعيب دوالكيفل والسيد حميد بنحدو، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان


