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 من الدستور. 11تطورات كبرية، من خالل دسرتهتا مبوجب الفصل  2016شهدت املالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات سنة 

، كما تقدم 316إىل  291، فإن عدد املالحظني الدوليني املعتمدين ارتفع من 2011باملقارنة مع االنتخابات التشريعية لسنة 
. وقد مت إثراء اجملمع الوطين 2016 سنة 4431 إىل 2011 سنة 3788من باملائة  17عدد املالحظني الوطنيني بنسبة 

لي التجذر احملغري احلكومية ذات للمالحظني مبسامهة شبكات جديدة للدفاع عن حقوق النساء والشباب، فضال عن املنظمات 
 قوي. وقد رحبت املالحظة االنتخابية باملغرب، من خالل العمليات االنتخابية املتتالية، من حيث اجلودة، االستدامة والتنوع.

اجملمع  اليوم يقوم هذالقد رحبت املالحظة من جودة مع ظهور خربة وطنية قوية من حيث املقاربات، املناهج وأدوات املالحظة 
 تتبع ،احلقوق السياسية للشباب ،يف وضعية إعاقةنوع ،حقوق األشخاص بعد ال) عاتيةو واملالحظة املوضالعامة،  املالحظة مبهام

لي . أحد نقط قوة هذا اجملتمع تتمحور يف ات بعد وطين أو حمذفضال عن مهام املالحظة  حتليل الربامج االنتخابية...( اإلعالم،
 .احلمالت االنتخابيةمالية درته على التفتح يف إشكاليات جديدة مثل مالحظات جتدده املستمر وق

للمجمع الدويل للمالحظني الدوليني: مهام املالحظة والتقييم اليت  ا قارااملالحظة من حيث االستمرارية لتصبح موعد واكتسبت
، املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية أو بواسطة فريق البحث مع بعثة االحتاد األورويب 2007قام هبا املعهد الوطين للدميقراطية مند 

على  املغرببإصالح التشريع االنتخايب  ملسلسل واضحةت قيمة مضافة بجلقد املهامتوصيات هذه إن  من جامعة مدريد املستقلة.
لرصد االنتخابات الذي يضم املستوى الوطين، جيدر ذكر االلتزام املستمر للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، والنسيج اجلمعوي 

 اخل. املئات من اجلمعيات وأيضا املنتدى املدين الدميقراطي املغريب،

املؤسسات ثة االحتاد األورويب و عب اجمللس الوطين حلقوق االنسان و طار، ساهم برنامج التوأمة يف إطار شراكة بنييف نفس اإلو 
 18يف تقوية قدرات مكونني املالحظني االنتخابيني. فتم تشكيل جمموعة من  هولندا،النمسا و فرنسا و ـالوطنية حلقوق االنسان ب

باللغتني الفرنسية والعربية ليكون مبثابة أداة عمل  امنهجي مكونني من اجمللس الوطين حلقوق االنسان والنسيج اجلمعوي وأجنز دليال
 بالنسبة للمكونني.

يقاس هبا " للمسلسل االنتخايب. و و "زوايا التحليلفقط باملقاربات واملناهج أخريا، ربح مشهد املالحظة بالتنوع الذي ال يتعلق و 
الدوليني املهتمني باملواعد االنتخابية باملغرب. وهناك مؤشرين و مع املالحظني الوطنيني جمو القدرة على التوسع بشكل مستمر، 

 ميكن استحضارمها يف هذا االجتاه:

  األمر الذي يعكس اهتمام جتربة اجمللس 2016مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف مالحظات انتخابات  11مشاركة ،
 الوطين حلقوق اإلنسان يف جمال مالحظة االنتخابات؛

 .املشاركة للمرة الثالثة للتحالف من أجل النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 



3 
 

 :     اعميق ات تستحق تفكري يف احلالة الراهنة، هناك ثالثة حتديا

االول هو االعرتاف ، إعطاء قيمة والنهوض باخلربة الوطنية يف جمال مالحظة االنتخابات. و قد  بادر اجمللس الوطين حلقوق االنسان  
النسان، من شأهنا خبطوة بشراكة مع املؤسسة الدولية للنظم االنتخابية، االحتاد األورويب والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية حلقوق ا

 السماح ملالحظينا إلجراء مهام دولية للمالحظة.

متجدد إىل ما بعد و مستدام  حجم مرضيوالتحدي الثاين يتعلق بالتقوية املستمرة لقدرات املالحظني الوطنيني من أجل احلفاظ على 
حقوق اإلنسان الذي أنشئ من طرف اجمللس  املواعد االنتخابية. و عرض التكوين املقدم من قبل املعهد الوطين للتكوين يف جمال

 هو من ضمن االجوبة العملية على هذا التحدي. الوطين حلقوق اإلنسان وشركائه،

 التحدي املتمثل يف تعديل اإلطار القانوين املنظم للمالحظة احملايدة واملستقلة لالنتخابات حيتل مكانة أولوية يف أجندة التفكري. على
للسماح ،خاصة اعتماد اهليئات احلكومية   30.11رؤية  ملراجعة القانون رقم  ،مع الوطين للمالحظني تدرجيياهذا النحو، وضع اجملت

 ،مبنح وضع استشاري ملمثلني احلكومة داخل اللجنة اخلاصة العتماد واالستئناف أمام احملاكم اإلدارية ضد  قرارات هذه اللجنة.

هتدف فإن هده الندوة  العموميني واملدنيني املعنيني فضال عن اخلرباء الوطنيني والدوليني، و بفضل املسامهة املتوقعة من طرف الفاعلني
 : ثالثة أهداف حتقيق

 .إجراء تشخيص مشرتك وتشاركي لنقاط القوة والضعف يف جمال مالحظة االنتخابات 
 .صياغة أرضية مشرتكة للتوصيات املتعلقة بتقوية قدرات املالحظة االنتخابية 
 شاركي لعناصر اسرتاتيجية الرتافع من أجل تفعيل هذه التوصيات.حتديد ت 

 و يقرتح أن ترتكز أعمال الندوة على احملاور التالية :

 ؛والضعف القوة نقاط:  باملغرب االنتخابية املالحظةحالة  -1

 ؛التكوينات : املكتسبات والتحسينات الالزمة -2

 ة؛املالحظة االنتخابيتوصيات  لتقوية عمليات  -3

 .التوصيات   من أجل تفعيلالعملية والرتافعية االجراءات  -4

 


