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 واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان  بعثة االتحاد األوروبي

 ينظمان

 ندوة دولية حول موضوع

 املالحظة املحايدة واملستقلة لالنتخابات 

 الرباط  

 2017مارس  29و 28

  

 البرنامج

 

 (2017مارس  28)الثالثاء اليوم األول 

8h30-9h  

  ات واملشاركيناستقبال وتسجيل املشارك

 االفتتاحية الجلسة

 االنتخابات. لرصد: السيد كمال الحبيب، رئيس النسيج الجمعوي  رئاسة الجلسة

 

9h-9h30  

 الكلمات االفتتاحية

 

 كلمة السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق االنسان.

 رئيس مجلس املستشارين، كلمة السيد عبد الحكيم بنشماش 

 اد األوروبي باململكة املغربية.، سفير االتحجوي كلمة السيد روبرت 

 الجمعية البرملانية ملجلس أوروبا نائبة رئيسكلمة السيدة أديل غامبارو، 

 مارك برتون، مستشار  التعاون والعمل الثقافي، سفارة فرنسا بالرباط.-كلمة السيد جون 

 

 املحور األول 

 حالة املالحظة االنتخابية باملغرب : نقاط القوة والضعف

 ارب متقاطعةنظرات وتج
 األولى الجلسة

9h30-10h30   

 

 السيد محمد الصبار، أمين عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.:  الجلسة مسير 

 (املجلس الوطني لحقوق االنسان)، مديرية الدراسات، البحث والتوثيق أعمارالسيدة مارية :  ةقرر امل

 

 تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

 (املجلس الوطني لحقوق اإلنسان)لزينبي، مدير النهوض بحقوق اإلنسان السيد أحمد توفيق ا
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 الجمعوي لرصد االنتخابات النسيجتجربة 

 السيد عبد هللا مسداد، ممثل النسيج الجمعوي لرصد االنتخابات.

 

 النوعوبعد املالحظة االنتخابية 

 الرابطة الديمقراطية لحقوق املرأة السيدة لطيفة بوشوى، رئيسة

 لحركة من أجل ديمقراطية املناصفةيدة خديجة الرباح، املنسقة الوطنية لالس

 

 األشخاص في وضعية إعاقة للحقوق االنتخابيةولوج مالحظة 

 في وضعية إعاقة. بحقوق األشخاصالتحالف من أجل النهوض ، كريم الشرقاوي السيد 

 

 الشباب واملالحظة االنتخابية

 السيد ياسين بزاز، مؤسسة بروموثيوس

 

 NDI تجربة املعهد الديمقراطي الوطني

 بالرباطاملعهد الديمقراطي الوطني مدير  ،السيد سلوبودان ميليتش

 

10h30-11h 

 املناقشون 

 أكدال –السيد عبد هللا ساعف، أستاذ بكلية الحقوق الرباط 

 بجامعة مدريد املستقلة، أستاذ كارسياالسيد برنابي لوبيز 

 

11h-11h30 

 استراحة

 

 الثانيةالجلسة 

11h30-13h 

 الديمقراطية ورصد  االنتخابات.قسم ، املصلحة األوروبية للعمل الخارجي، االتحاد األوروبي ،السيدة ميلينا يوتوفا:  الجلسة مسير 

  السيد بوشعيب ذو الكفل، مديرية النهوض بحقوق اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(:  قرر امل

  

 وطنية نظرةجال مالحظة االنتخابات : م في للقدراتSWOT  تحليل 

 (مديرية النهوض بحقوق اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،  ة أمال االدريس يالسيد

 

 دولية نظرة مجال مالحظة االنتخابات : في  قدرات لل SWOT تحليل 

 انتخابي خبير  ير،السيد إيريك دي باليي

 

12h-13h 

 املناقش

 انتخابي ير السيد أحمد الدحماني، خب

 

13h-14h30  

 غذاء
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 املحور الثاني

 الالزمةوالتحسينات املكتسبات : التكوينات 

 الجلسة الثالثة

14h30-16h 

  املنتدى املدني الديمقراطي املغربيالسيد أحمد مخزن، رئيس :  الجلسة مسير 

 )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان( ، مديرية الدراسات والبحث والتوثيقالسيدة مارية أعمار :  ةقرر امل

 

 تجربة املجلس الوطني لحقوق االنسان في مجال تكوين مالحظي االنتخابات

 وطني )املجلس الوطني لحقوق االنسان(مكون السيد خالد سرحان، 

 

 تقديم الدليل املنهجي ملكوني مالحظي االنتخابات

 الجمعية البرملانية ملجلس أوروبام دعم املشاريع البرملانية، نائبة رئيس الكتابة، قسسيرافيني،  -السيدة آن غرانفواني

 النسيج الجمعوي لرصد االنتخابات تجربة

 يدياالسيد محمد الزن

 

15h-16h 

 مناقشة

 

16h-16h15  

 استراحة

 املحور الثالث

 عمليات مالحظة االنتخاباتلتقوية  توصيات 

 

 الجلسة الرابعة

16h15-18h 

 تحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقةلل الكاتب العام، املجيد ماكنيعبد السيد مسير الجلسة : 

 : السيدة سعاد االدريس ي، مديرية النهوض بحقوق اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان( ةاملقرر 

  

 توصيات تقارير املالحظة موجز  

 س الوطني لحقوق اإلنسان(السيد حميد بنحدو، مديرية الدراسات والبحث والتوثيق )املجل

 

 تعليقات

 الحريات العامة ، وزارة الداخليةالتنظيم و ، مدير اوزكانالسيد محمد 

 

  ، خبير انتخابي، االتحاد األوروبييربالييي السيد إيريك د

 مجلس أوروبا ةممثلالسيدة ألسندرا منسيني، 

      

 ؟ ت إضافيةاتوصيأي مناقشة : 

 

 

 

 (2017مارس  29 )األربعاء اليوم الثاني
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 املحور الثالث )تتمة(

 ؟ عمل من أجل تفعيل التوصياتإجراءات أي 

 الجلسة الخامسة

9h-10h30 

 )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان( يةنظم املعلوماتالو  ، املناهجمدير التنظيم الجلسة : السيد صالح الدين بهجي، مسير 

 وق اإلنساناملجلس الوطني لحقأعمار ، املقرر : السيدة مارية 
 

 والتنظيميالتشريعي الجانب تفعيل التوصيات : 

 السيد أحمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس
 

 تفعيل التوصيات : القدرات التنظيمية واملنهجية واملالية

 السيد أحمد دحماني، خبير انتخابي وطني

 ، خبير انتخابي دولييرالسيد إيريك دي باليي

  

9h45-10h30 

 مناقشة

 

10h30-10h45 

 استراحة

 

 املحور الرابع

 نحو ترافع مشترك من أجل تفعيل التوصيات

 الجلسة السادسة

10h45-12h30 

 

 ديوان رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. مدير مسر الجلسة : السيد عبد الرزاق الحنوش ي، 

 (: السيدة سعاد االدريس ي )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ةاملقرر 

 

 ع الجديدةفرص التراف

 ، املغربالسيدة نادية البرنوص ي، دستورية، أستاذة باملدرسة الوطنية العليا لإلدارة

  

 الرباط تجربة  دينامية نداء 

 السيد محمد الطوزي و السيد عبد هللا ساعف 

 

 االنتخابية : تلقين تجارب مقارنة املالحظةإطار إصالح الترافع من أجل 

املصلحة األوروبية للعمل يوتوفا، االتحاد األوروبي،  ميليناوالسيدة  جمعية البرملانية ملجلس أوروباالسيدة أديل غامبارو، ممثلة ال

 الديمقراطية ورصد االنتخابات الخارجي، قسم

 

 نقاش حول تتبع التوصيات
 

 اختتام

 

 غداء


