
 

�شريع الانتخا�ي  الالندوة الدولية حول 

 من أجل �شريع انتخا�ي �� مستوى املتطلبات الدستور�ة والال��امات الاتفاقية للمغرب 

   2016 يناير 19-20
 

، �عت�� 2016و�� هذا إلاطار، و�� أفق الانتخابات التشريعية لسنة  ،2 وسبع عمليات انتخابية1 نظم املغرب استشارة استفتائية2011منذ 

 إطالق نقاش عمومي حول إصالح التشريع الانتخا�ي ضرور�ا، كما أكدت ذلك عدد من التطورات ألاخ��ة وعدد من ألاسئلة العالقة.    

وهكذا، ففي مجال املناصفة، فإن ال��سانة القانونية املتعلقة بتداب�� التمي�� إلايجا�ي، قد تم تدعيمها، كما أن التداب�� ا�جديدة الهادفة 

إ�� �سهيل الت�جيل �� اللوائح الانتخابية قد تم إعمالها. وموازاة لذلك عرف دور الاج��اد القضائي �� مجال إعمال املبدأ الدستوري 

لن�اهة الانتخابات تطورا دالا.   

  

إن هذه التطورات، الهادفة إ�� إعمال القانون الدستوري لالنتخابات تندرج �� إطار مسار تراك�ي من نظامية وتطبيع العمليات الانتخابية 

.  32002وذلك منذ الانتخابات التشريعية لسنة 

  

باملقابل، فإن عددا من التحديات ال زالت مطروحة.  

 

و�تمثل التحدي ألاول �� �� توسيع الولوج إ�� حق التصو�ت بالنسبة لبعض الفئات ال�ي تجد عوائق أمام الولوج إ�� هذا ا�حق، إما 

لغياب و-أو عدم مالءمة ال��تيبات املسطر�ة لهذه ا�حق املكرس بالقانون : ألا�خاص �� وضعية ترحال، الساكنة ال�جنية غ�� املوجودة 

حق ى �� وضعية عدم أهلية انتخابية، ألا�خاص �� وضعية استشفاء، ألا�خاص املتجنسون با�جنسية املغر�ية الذين ال ي�جون إل

التصو�ت إال �عد خمس سنوات ع�� اكتسا��م ا�جنسية املغر�ية. كما أن تقنية الو�الة لتصو�ت املغار�ة املقيم�ن با�خارج قد أبرزت 

للتصو�ت بالنسبة لأل�خاص أيضا حدودها و�تع�ن التفك�� �� حلول بديلة �التصو�ت إلالك��و�ي مثال. كما أن مسألة الولوجية العامة 

ذوي إلاعاقة يف��ض أن تجد إجابة شمولية قانونية (أش�ال ورقة التصو�ت مثال) وعملياتية (��يئة م�اتب التصو�ت). و�� نفس إلاطار، 

 من الدستور (الذي ينص ع�� أنھ يمكن لألجانب املقيم�ن باملغرب املشاركة �� الانتخابات املحلية، 30فإن إعمال البند الرا�ع من الفصل 

بمقت�ىى القانون أو تطبيقا التفاقيات دولية أو ممارسة املعاملة باملثل) يتع�ن أن يجد حال لھ.   

   

 71و�تعلق التحدي الثا�ي بالتقطيع الانتخا�ي ورهان التمثيل املت�ا�� ل�جسم الانتخا�ي. فإذا �ان الدستور قد خول بمقت�ىى الفصل 

منھ، لل��ملان صالحية تحديد مبادئ تقطيع الدوائر الانتخابية، فإن إش�الية تفاوت التقطيع ينب�� معا�ج��ا أساسا ع�� املجال التنظي�ي 

ع�� قاعدة مبادئ محددة بالقانون، و�تع�ن أن ت�ون تلك املبادئ وا�حة و�افية. ذلك أن ت�حيح تفاوتات التقطيع من شأنھ تأم�ن 

 التمثيل املت�ا�� للس�ان، مع اعتبار التمي�� ا�جغرا�� إلايجا�ي لصا�ح املناطق صعبة الولوج، ضعيفة التجه�� أو ضعيفة الكثافة الس�انية.      

 من الدستور 30 و19وفيما يخص تداب�� التمي�� إلايجا�ي وإعمال املبدأ والهدف ذي القيمة الدستور�ة للمناصفة �� عالقة بالفصل�ن 

فإن الرهان يتعلق أساسا باال��جام العام لهذه التداب�� (نص القانون ع�� تقنيات مختلفة: مقاعد مخصصة، حصص �� لوائح، تداب�� 

مالية تحف��ية) من جهة، ومن جهة أخرى �غياب مقتضيات تتعلق ��ذه التداب�� ع�� مستوى �عض الهيئات الانتخابية (الغرف املهنية، 

1
  2011 الاستفتاء الدستوري ل فاتح يوليوز  

2
)، انتخابات مجالس 2015 غشت 7)، انتخابات الغرف املهنية (2015 يونيو 10 إ�� 3)، الانتخابات املهنية (من 2011 نون�� 25 يتعلق ألامر باالنتخابات التشريعية ( 

 ). 2015 أكتو�ر 2)، وانتخابات مجلس املستشار�ن (2015 سبتم�� 17)، انتخابات مجالس العماالت وألاقاليم (2015 سبتم�� 4ا�جهات وا�جماعات (
يمكن ذكر ع�� سبيل املثال:    3

 املتعلق بانتخاب أعضاء مجالس ا�جماعات ال��ابية  59.11 القا�ىي بتغي�� وتتميم القانون التنظي�ي 34.15القانون التنظي�ي رقم  -

برمجة عملية استثنائية للت�جيل �� اللوائح الانتخابية   -

 920/13، رقم 2013 يوليوز 2 بتار�خ 919/13، رقم 2013 ماي 7 بتار�خ 915/13، رقم 2012 يونيو 13 بتار�خ 815/13قرارات املجلس الدستوري رقم  -

       2014 ف��اير 18 بتار�خ 934/14و 2013 يوليوز 2بتار�خ 
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ممث�� املوظف�ن بال�جان إلادار�ة متساو�ة ألاعضاء، مندو�ي ألاجراء، ممث�� املستخدم�ن �� �جن النظام ألاسا�ىي و مستخدمي املنشآت 

املنجمية).  

إن تحدي �عديل إلاطار القانو�ي املنظم للمالحظة املحايدة واملستقلة لالنتخابات يحتل م�انة أولو�ة �� أجندة إصالح التشريع الانتخا�ي. 

 30.11و�� هذا إلاطار، بنت املجموعة الوطنية للمالحظ�ن املحايدين واملستقل�ن لالنتخابات �ش�ل تدر��� توافقا حول مراجعة القانون 

من أجل إتاحة اعتماد املنظمات الدولية البيح�ومية، وأن �شارك ممثلو ا�ح�ومة �� اشغال ال�جنة ا�خاصة باالعتماد بصفة استشار�ة 

 وأن يتم التنصيص ع�� إم�ان الطعن لدى املحاكم إلادار�ة املختصة �� قرارات ال�جنة ا�خاصة باالعتماد. 

 

. ذلك أن املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان، وور�ثھ 4ملالحظة الانتخاباتإن خارطة هذه التحديات تم تحديدها بتوا�� التقار�ر املتعاقبة 

املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان ساهما �� تحديد و��خيص نقاط قوة وضعف إلاطار القانو�ي املنظم ملختلف العمليات الانتخابية. كما 

 توصيات تتعلق بمختلف جوانب العملية الانتخابية: مسار إنتاج القواعد 2007أنتجت املؤسسة الوطنية �حقوق إلا�سان منذ 

الانتخابية، القيد �� اللوائح الانتخابية، إعداد ا�جسم الانتخا�ي الوط�ي، التقطيع، ضبط الاقتصاد الانتخا�ي، ا�حملة الانتخابية، 

التصو�ت، الفرز وإحصاء ألاصوات وإعالن النتائج.   

 

، من تحديد تحديات جديدة �� ال تقل أولو�ة أو 2015 سبتم�� 4وقد مكنت مالحظة الانتخابات ا�جماعية وا�جهو�ة ال�ي جرت بتار�خ 

بنيو�ة عن التحديات السابقة �استقرار القانون الانتخا�ي، استعمال ألاطفال �� ا�حملة الانتخابية، استعمال عبارات تمي��ية بمناسبة 

 ا�حملة الانتخابية وكذا حماية املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي �� إطار العمليات الانتخابية.  

  

كما أن مؤسسات دستور�ة وسلط إدار�ة مستقلة أخرى تقدم مساهمات جوهر�ة �� إصالح التشريع الانتخا�ي. و�مكن إلاشارة �� هذا 

 و "م�افحة الفساد 5إصدارات الهيأة الوطنية للن�اهة والوقاية من الرشوة ومحار���ا حول "أخالقيات املمارسة السياسية"الصدد إ�� 

. وتندرج �� نفس املن�� أعمال ال�جنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي حول 6السيا�ىي والانتخا�ي باملغرب"

 وكذا أعمال الهيئة لالتصال السم�� البصري حول وسائل الاتصال 7معا�جة املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي لغرض التواصل السيا�ىي

 وال�ي تندرج �� نفس املن��.   8املس�� البصري �� السياق الانتخا�ي

 

و�موازاة املساهمات الوطنية �شأن إصالح التشريع الانتخا�ي، يمكن معاينة التطورات ا�جديدة �� مرجعية العمليات الانتخابية ع�� 

 املستو��ن الدو�� وإلاقلي�ي. 

 

إعالن املبادئ العاملية ملراقبة حيادية لالنتخابات من  " 2012 أبر�ل 3وهكذا، اعتمدت الشبكة العاملية ملراق�ي الانتخابات املحلي�ن، �� 

 ".   قبل املنظمات املدنية وميثاق الشرف ملراق�ي الانتخابات املحايدين

 

) التعليق العام 2011 يوليوز 29 إ�� 11اعتمدت ال�جنة املعنية بحقوق إلا�سان �� دور��ا الثانية �عد املائة (جنيف من و �� نفس إلاطار، 

 لنفس ال�جنة حول 25 و ال�ي �عا�ج �عض جوان��ا السياق الانتخا�ي. و�كمل التعليق العام رقم 9 حول حر�ة الرأي و حر�ة التعب��34رقم 

. كما قام املجلس الوط�ي �حقوق 2009 والانتخابات ا�جماعية 2007أصدر املجلس الاستشاري �حقوق إلا�سان تقار�ر مالحظة الانتخابات التشريعية لسنة    4

 . 2011 لسنة والانتخابات التشريعية 2011إلا�سان بإصدار تقار�ر مالحظة الاستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز 
   2011 السياسية،الهيأة املركز�ة للوقاية من الرشوة: امليثاق الوط�ي ألخالقيات املمارسة  5
  2011الرشوة: م�افحة الفساد السيا�ىي والانتخا�ي باملغرب: ��خيص وتقييم ومق��حات، أكتو�ر الهيأة املركز�ة للوقاية من   6
 املتعلقة بمعا�جة املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي من طرف ألاحزاب أو 2015-108ال�جنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي: املداولة رقم   7

 .  2015 يوليوز 14اتحادا��ا أو تحالفا��ا واملنظمات املهنية والنقابية واملنتخب�ن أو املر�ح�ن لوظائف منتخبة لغرض التواصل السيا�ىي؛ 
) بإصدار توصية لوسائل الاتصال 2015 يوليوز 20 (1436 شوال 3 بتار�خ 15-26انظر ع�� سبيل املثال: قرار املجلس ألاع�� لالتصال السم�� البصري رقم   8

 . 2015السم�� البصري بمناسبة الانتخابات العامة ا�جماعية وا�جهو�ة لسنة 
9  CCPR/C/GC/34 ; 12 septembre 2011. 
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 أن تتاح لھ فرصة تقلد الوظائف وحقھ �� أن ينتخب أو ينتخب وحقھ ��حق �ل مواطن �� أن �شارك �� إدارة الشؤون العامة " 

 " مدونة حسن السلوك 2003 ماي 23 وقد أصدرت ال�جنة ألاور�ية للديمقراطية من خالل القانون (�جنة البندقية)، بتار�خ .  10"العامة

   11�� مجال الانتخابات" 

 

 تحول ب�ن جزء والعملية ال�يكما أن التفك�� جار ع�� املستوى الدو��، حول أفضل املسا�� ال�ي يتع�ن القيام ��ا إلزالة العوائق القانونية 

 حقوقهم السياسية. و يمكن التذك�� �� هذا الصدد بتقر�ر املفوضة السابقة للمفوضية السابقة �حقوق و��ن ممارسةمن الناخب�ن 

العوامل ال�ي �عوق املشاركة السياسية ع�� قدم املساواة ب�ن ا�جميع وا�خطوات الالزم اتخاذها للتغلب ع�� هذه إلا�سان املعنون " 

دراسة عن التحديات املش��كة ال�ي  تواجهها الدول إطار جهودھـا ، و كذا تقر�رها املعنون " 12 2014 يونيو 30" الصادر �� التحديات

   13 .2012 د�سم�� 17". الصادر �� الرامية إ�� ضمان الديمقراطية  وسيادة القانون من منظور حقوق اإلنسان

 

 تا�عان ملجلس أور�ا قد أطلقا �� السنوات وهما جهازان و�جنة البندقيةفع�� املستوى إلاقلي�ي، فإن مجلس الانتخابات الديمقراطية 

وتصو�ت  ومعيار إلاقامة، 14ألاخ��ة تفك��ا حول املوضوعات ا�جديدة �الشطط �� استعمال املوارد إلادار�ة خالل املسارات الانتخابية

. إن هذه املوضوعات ا�جديدة، تندرج �� إطار تفك�� 16 خالل ا�حمالت الانتخابيةوالالجئ�ن الرائجة، وصورة املهاجر�ن 15 با�خارجاملقيم�ن

.    17أك�� شمولية يجري ع�� مستوى مجلس أور�ا �شأن التداب�� ال�ي يتع�ن اتخاذها لتطو�ر الطا�ع الديمقراطي لالنتخابات

 

 أن تلهم املشرع الوط�ي �� مسعاه وعملية يمك��ا املن��، أصدرت �جنة البندقية عددا من التقار�ر تق��ح حلوال قانونية وضمن نفس

، إلغاء القيود ع�� حق 18 �� هذا الصدد بتقار�ر ال�جنة حول استقرار القانون الانتخا�يو�مكن التذك��لتأهيل التشريع الانتخا�ي الوط�ي. 

، املشاركة 21، كيفيات اق��اح املر�ح�ن داخل ألاحزاب السياسية20، تحديد تار�خ الانتخابات19التصو�ت خالل الانتخابات التشريعية

 .    24والتصو�ت إلالك��و�ين التصو�ت عن �عد 23، التصو�ت با�خارج22الانتخابية لأل�خاص �� وضعية إعاقة

10  CCPR/C/21/Rev.1/Add.7 ; 27 août 1996. 
  CDL-AD (2002) 23 �جنة البندقية: مدونة حسن السلوك �� مجال الانتخابات،  11

12 A/HRC/27/29. 
13 A/HRC/22/29.  

تقر�ر حول الشطط �� استعمال املوارد إلادار�ة خالل املسارات الانتخابية، املعتمد من طرف مجلس الانتخابات الديمقراطية خالل اجتماعھ السادس   14

  د�سم��7و 6 والتسعون بتار�خ ال�جنة ألاور�ية للديمقراطية من خالل القانون (�جنة البندقية) خالل دور��ا السا�عة ومن طرف، 2013 د�سم�� 5، بتار�خ وألار�عون 

2013  .CDL-AD (2013)033 ; 20/12/2013   
 . 2013 د�سم�� 5الاجتماع السادس وألار�عون ملجلس الانتخابات الديمقراطية، البندقية،   15
   CDL (2012)063 26/09/2012صورة املهاجر�ن والالجئ�ن الرائجة خالل ا�حمالت الانتخابية،   16
انظر ��ذا ا�خصوص تقار�ر �جنة البندقية التالية:    17

-CDL ,2006 / 352رقم ، دراسة 2006 يونيو 12 دراسة تركيبية حول �عض التحديات و املشا�ل امل��ددة، أور�ا:التقر�ر حول القانون الانتخا�ي و إدارة الانتخابات �� 

AD (2006)018  2012 ؛ مشروع التقر�ر حول التداب�� لتحس�ن الطا�ع الديمقراطي لالنتخابات �� الدول ألاعضاء بمجلس أور�ا؛ فاتح مارس ،CDL (2012) 007*  ؛

     .*CDL-EL (2012) 005 ; 656/2011، دراسة رقم  2012تداب�� لتحس�ن الطا�ع الانتخا�ي لالنتخابات �� الدول ألاعضاء �� مجلس أور�ا؛ فاتح يونيو 
  .CDL-AD (2005)043؛ 2005 د�سم�� 20�جنة البندقية: إلاعالن التأو��� بخصوص استقرار القانون الانتخا�ي؛   18
 CDL-AD (2005)012، 2015 أبر�ل 4�جنة البندقية: التقر�ر حول إلغاء القيود ع�� حق التصو�ت خالل الانتخابات التشريعية،   19
 .CDL-AD (2007)037 ; 2007 / 426، دراسة رقم   2007 نون�� 8�جنة البندقية: تقر�ر حول تحديد تار�خ الانتخابات،   20
 CDL-AD (2015)020 ; 721/2013، دراسة رقم 2015 يونيو 30�جنة البندقية: تقر�ر حول نمط اق��اح املر�ح�ن داخل ألاحزاب السياسية،  21

 19�جنة البندقية: إلاعالن التأو��� املراجع حول مدونة حسن السلوك �� مجال الانتخابات بخصوص مشاركة ألا�خاص �� وضعية إعاقة �� الانتخابات،   22

 CDL-AD (2011)045, 2010/ 584، الدراسة رقم 2011د�سم�� 
  .CDL-AD (2011)022 ;2010 / 580، الدراسة رقم 2011 يونيو 24�جنة البندقية: التقر�ر حول التصو�ت با�خارج،   23
 CDL-AD ,2003 / 260، دراسة رقم   2004 مارس 18 تقر�ر حول مالءمة التصو�ت عن �عد و التصو�ت إلالك��و�ي مع معاي�� مجلس أور�ا، البندقية:�جنة   24

(2004)012 

 3 

                                                           



 

 تمو�ل الانتخابية أخذت تحتل بالتدر�ج امل�انة ال�ي �ستحقها �� التفك�� حول وخاصة إش�اليةإن إش�الية ضبط الاقتصاد الانتخا�ي 

 حول ضرورة مدونة �حسن السلوك �� مجال تمو�ل 2011إصالح التشريعات الانتخابية، كما ي��ز ذلك رأي �جنة البندقية لسنة 

  25ا�حمالت الانتخابية

 
 26، ب��از�ليا، ندوة دولية حول التمو�ل الانتخا�ي و الديمقراطية2015و �� نفس إلاطار، نظمت املحكمة العليا الانتخابية ال��از�لية �� ماي 

، كما أن املعهد الدو�� للديمقراطية و املساعدة الانتخابية, و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و مؤسست�ن وطنيت�ن مكسيكيت�ن 

 مؤتمرا دوليا حول موضوع " املال �� 2015 سبتم�� 5 إ�� 3(املحكمة الانتخابية الفيديرالية و املعهد الوط�ي الانتخا�ي) نظما من 

السياسة". إن أشغال هذا املؤتمر قد همت حول إش�اليات راهنة و متجددة كما هو الشأن بالنسبة العتبار �عد النوع �� تمو�ل ا�حملة 

.   29 و التمو�ل العمومي املوجھ إ�� ألاحزاب السياسية28، و التحديات املتعلقة بارتفاع ت�اليف ا�حمالت الانتخابية27الانتخابية 

         

و فيما يتعلق بالتفك�� �� أفضل املسا�� ال�ي يتع�ن بذلها �� مجال م�افحة الفساد الانتخا�ي، فإن أعمال املؤسسة الدولية للنظم 

 �� السياق الانتخا�ي تقدم إحدى أطر القراءة 31 ، أو الشطط �� استغالل موارد الدولة30الانتخابية حول التمو�ل السيا�ىي غ�� القانو�ي

ألاك�� جدة �� هذا املجال.  

     

 �� د�سم�� تقر�را حول "تمو�ل الديمقراطية" الذي يخصص فصال خاصا لتمو�ل والتنمية الاقتصادية منظمة التعاون ولقد �شرت

ن �� �ونھ يطرح سؤال م. إن فرادة هذه املقار�ة املعتمدة �� هذا التقر�ر الذي يجري إ��اؤه يكوا�حمالت الانتخابيةألاحزاب السياسية 

تمو�ل ا�حملة �� إطار مقار�ة شمولية للن�اهة.   

 

إن جوانب التفك�� املستجدة من جانب ا�خ��ة الانتخابية الدولية (املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، �جنة البندقية، املؤسسة الدولية 

للديمقراطية و الانتخابات، منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية...) تم تدعيمها بواسطة تطور البحث ألا�ادي�ي الذي أصبح يطال 

.  33 أو الن�اهة الانتخابية32موضوعات متجددة ك"مقار�ة ا�جودة" 

 

و�فضل املساهمة املنتظرة ل�خ��اء الوطني�ن والدولي�ن، فإن الندوة تتو�� تحقيق هدف�ن:  

تحديد الرهانات ألاساسية إلصالح التشريع الانتخا�ي �� �ليتھ؛  

 ; 2010 / 601، دراسة رقم 2011 ماي 27 مشروع رأي حول ضرورة مدونة �حسن السلوك �� مجال تمو�ل ا�حمالت الانتخابية، بتار�خ البندقية:�جنة   25

CDL(2011)012rev   
 .  2015، الورقة املرجعية، ماي والديمقراطية الندوة الدولية حول التمو�ل الانتخا�ي الانتخابية:املحكمة العليا  26
بار�ارا جوان ستو�س��يت، خب��ة �� التمو�ل السيا�ىي من ال�جنة الفر�سية ملراقبة ا�حسابات الانتخابية والتمو�ل السيا�ىي " تجس�� هوة التمو�ل من منظور  27

 .     2015 سبتم�� 5 إ�� 3النوع"، ورقة خلفية معدة للمؤتمر العال�ي حول املال �� السياسة، مكسي�و سي�ي، 
�ارلوس نافارو، مدير الدراسات الدولية واملشاريع، املعهد الوط�ي الانتخا�ي، املكسيك، ورشة دول " ألاسباب وآلاثار والتحديات املتعلقة ب��ايد ت�لفة ا�حمالت  28

 .        2015 سبتم�� 5 إ�� 3الانتخابية"؛ ورقة خلفية معدة للمؤتمر العال�ي حول املال �� السياسة، مكسي�و سي�ي، 
دانييال ر. بيكيو، جامعة الدراسات �� تور�نو: التمو�ل العمومي لألحزاب السياسية: نحو مقار�ة استشرافية، ورقة خلفية معدة للمؤتمر العال�ي حول املال ��  29

   .        2015 سبتم�� 5 إ�� 3السياسة، مكسي�و سي�ي، 
 مارس�ن واليك (املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية): التمو�ل غ�� القانو�ي �� السياسة، م�افحة الشطط �� استعمال موارد الدولة والتمو�ل غ�� القانو�ي ل�حملة  30

    . 2009الانتخابية؛ يوليوز 
املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية): الشطط �� استعمال موارد الدولة، مقدمة مختصرة �� التعر�ف وكيفية الضبط وكيف يمكن تطبيق (ماغنوس أوهمان    31

 .     2011موارد الضبط، يوليوز 
    162-147، ص 2015 أبر�ل ،2 رقم ،12 �� مجلة الدمقرطة، عدد الانتخابات،: إطار لدراسة �سقية �جودة وأندرو ر�نولدزيورغن إل�ليت   32
   .2013)، د�سم�� 32 (جزء 4مجلة دراسات انتخابية، عدد   33

 4 

                                                           



 

تحديد التعديالت الساسية ال�ي يمكن اق��احها ع�� إلاطار التشري�� والتنظي�ي لالنتخابات �� أفق �شريع انتخا�ي دامج، مرتكز ع�� 

 حقوق إلا�سان ومطابق لالل��امات الدستور�ة لبالدنا.

      

والتنظيمية  ب�ون إعمال املقتضيات الدستور�ة ا�جديدة �� مجال الانتخابات تمر ع�� مراجعة عميقة للنصوص التشريعية وعيا منھ

 بمختلف العمليات الانتخابية فإن املجلس يق��ح أن تنصب أشغال هذه الندوة ع�� املحاور التالية:  املتعلقة

      

الولوج إ�� حق التصو�ت (الساكنة ال�جنية غ�� الفاقدة لألهلية الانتخابية، املتجنسون با�جنسية املغر�ية، املغار�ة املقيمون  -1

 . لة الولوجية العامة لأل�خاص ذوي إلاعاقة....)أبا�خارج، ألاجانب املقيمون باملغرب، مس

استقرار القانون الانتخا�ي (مسار إنتاج القواعد الانتخابية، تدو�ن الاج��اد القضائي، مشاركة املجتمع املد�ي �� مسار إنتاج  -2

 القواعد الانتخابية، تحديد وتتبع العوامل املؤثرة ع�� التشريع الانتخا�ي...).   

 إعداد ا�جسم الانتخا�ي الوط�ي (رهانات تبسيط ونزع الطا�ع املادي عن مسطرة القيد �� اللوائح الانتخابية)  -3

 التقطيع الانتخا�ي وتحدي التمثيل املت�ا��؛   -4

 تناسق �سق تداب�� التمي�� إلايجا�ي واملبدأ الدستوري للمناصفة؛  -5

 املالحظة املحايدة واملستقلة لالنتخابات نحو إطار قانو�ي متجدد؛  -6

ضبط الاقتصاد الانتخا�ي: رهانات الن�اهة، الشفافية وم�افحة الفساد،   -7

التحديات ا�جديدة املتعلقة بالتواصل الانتخا�ي: استعمال املعطيات ال�خصية �� ا�حملة الانتخابية، م�افحة ا�خطابات  -8

 التمي��ية، ا�خ... 
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 من أجل �شريع انتخا�ي �� مستوى املتطلبات الدستور�ة والال��امات التعاهدية الانتخا�ي:صالح التشريع إندوة دولية حول "

للمغرب"  

 

 ال��نامج ألاو��

 2016 يناير 20 و 19الر�اط، 

 2016 يناير 19: الثالثاء اليوم ألاول 

8:30 - 9:00  

استقبال و��جيل املشارك�ن 

9:00 - 9:45  

 :ا�جلسة الافتتاحية

السيد  محمد الصبار، ألام�ن العام للمجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان 

 )IFESالسيد سم�� الاشع�ي، مدير ال��امج، املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (

) AMDCممثل (ة) ا�جمعية املغر�ية للقانون الدستوري (

 السيد عبد هللا مسداد، النسيج ا�جمعوي لرصد الانتخابات

 السيد عبد هللا ساعف، مركز الدراسات وألابحاث �� العلوم الاجتماعية

 ا�جلسة ألاو��: الولوج ل�حق �� التصو�ت

 عبد هللا ساعف، مركز الدراسات وألابحاث �� العلوم الاجتماعيةالسيد املس��: 

09:45-10:10 

  من حق التصو�تإقصاء ألا�خاص املح�وم عل��م �عقو�ة جنائية أو حبسية

 IFESالسيد �لود ر�يو، خب�� دو��، 

10:10-10:35 

املغار�ة املقيم�ن با�خارج املواطن�ن حق تصو�ت 

 )IFES( السيد �لود ر�يو، خب�� دو��، 

10:35-11:25 
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  التعديلاق��احاتنقاش وعصف ذه�ي حول 

11:25-11:40 

اس��احة شاي 

 )IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق املقرران: السيدة مار�ة أعمار (ا

الانتخا�ي ا�جلسة الثانية: استقرار القانون 

 )IFESسامر ألاشع�ي، مدير ال��امج، املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (السيد املس��: 

11:40-12:05 

  الانتخابية�عز�ز ومالئمة وإعادة تدو�ن القوان�ن 

 )IFESمانو�ل وا��، خب�� دو�� (السيد 

12:05-12:25 

 املعاي�� ألاساسية للعدالة الانتخابية

 السيد أحمد مفيد، أستاذ ب�لية ا�حقوق، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا –فاس

12:25-12:45 

  القضائي القابلة للتقن�نالاج��ادخرطنة أولية لبعض قواعد 

 السيد نذير املوم�ي، مدير الدراسات باملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، وأستاذ ب�لية ا�حقوق السوي�ىي جامعة محمد ا�خامس الر�اط

12:45-13:30 

نقاش وعصف ذه�ي حول اق��احات التعديل 

 )IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق ا(املقرران: السيد حميد بنحدو 

13:30-14:30 

 غذاء

  وتحدي التمثيل العادلالانتخا�يا�جلسة الثالثة: إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التقطيع 

 إلا�سان)ملجلس الوط�ي �حقوق السيد أحمد توفيق الز�ن�ي، مدير ال��وض بحقوق الا�سان (ااملس��: 

14:30-14:50 
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�عديالت القانون الانتخا�ي 

 السيد محمد إلابراهي�ي، أستاذ ب�لية ا�حقوق أكدال جامعة محمد ا�خامس الر�اط

14:50-15:15 

 إدماج ألا�خاص �� وضعية إعاقة

 )IFESالسيد مانو�ل وا�� خب�� دو�� (

15:15-15:35 

  التشريعية واملحلية ألاخ��ةالانتخابات: حالة   املغر�يالانتخا�يتأمالت �� النظام 

  جامعة محمد ا�خامس الر�اط،السيد غسان ألامرا�ي، أستاذ ب�لية ا�حقوق السوي�ىي

15:35-16:20 

 التعديل الاق��احات ذه�ي حول نقاش وعصف 

 )IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق ا(املقرران: السيد بوشعيب دو الكيفل 

16:20-16:35 

 اس��احة شاي

 املناصفة ا�جلسة الرا�عة: تداب�� التمي�� إلايجا�ي ورهانات

 (AMDC) ا�جمعية املغر�ية للقانون الدستوري  (ة)املس��: ممثل

16:35-17:00 

 املساواة �� التصو�ت �� عالقتھ مع املناصفة

 )IFESمانو�ل وا��، خب�� دو�� (السيد 

17:00-17:20 

 وج�ي مبدأ التمي�� إلايجا�ي لفائدة املر�حات

  جامعة سيدي محمد بن عبد هللا فاس،�� أستاذ ب�لية ا�حقوق يمحمد فقالسيد 

17:20-18:00 

 التعديل اق��احات ذه�ي حول نقاش وعصف 

 8 



 

 )IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق ا(املقرران: السيدة أمال الادري�ىي 

 2016 يناير  20 ألار�عاء  اليوم الثا�ي       

  ومستجدةعرضانيةا�جلسة ا�خامسة: إش�اليات 

 رئيس ديوان السيد رئيس املجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، يشعبد الرزاق ا�حنوالسيد املس��: 

09:00-09:20 

  أعضاء مجلس النواببانتخابقراءة �� �عض �غرات التشريع الانتخا�ي املغر�ي املتعلق 

 حسن جام��، أستاذ ب�لية ا�حقوق جامعة عبد املالك السعدي طنجةالسيد 

09:20-09:45  

 املصادقة عل��او الاق��اعدراسة مقارنة للمنازعات وتصميم ورقة 

 )IFESالسيد مانو�ل وا�� خب�� دو�� (

09:45-10:00 

  نحو إطار قانو�ي مجدد واملستقلة: املحايدة الانتخابيةاملالحظة 

 السيد نذير املوم�ي، مدير الدراسات باملجلس الوط�ي �حقوق إلا�سان، وأستاذ ب�لية ا�حقوق السوي�ىي جامعة محمد ا�خامس الر�اط

10:00-11:00 

 التعديل اق��احات ذه�ي حول نقاش وعصف 

 )IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق ا(املقرران: السيد حميد بنحدو 

11:00-11:15 

اس��احة شاي 

11:15-12:15 

  املستجدةالاش�الياتنقاش تفاع�� حول �عض 

11:15-11:30 

 ومحار�ة الفساد الانتخا�ي الاقتصادرهانات تقن�ن 

 ع�� رام مدير الشؤون القانونية، الهيئة الوطنية للن�اهة والوقاية من الرشوة ومحار���االسيد 
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11:30-11:45 

 الانتخابية الاتصاالتم�افحة التمي�� �� سياق 

ممثل (ة) الهيئة العليا لالتصال السم�� البصري 

11:45 -12:00 

رهانات حماية املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي �� سياق الانتخابات 

ممثل (ة) ال�جنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات ذات الطا�ع ال�خ�ىي 

) IFES- ممثل (ة) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (إلا�سان) ملجلس الوط�ي �حقوق املقرران: السيدة مار�ة أعمار (ا

12:00-12:30 

خالصات وتوصيات 

) املؤسسة الدولية للنظم الانتخابية(السيد سم�� الاشع�ي  إلا�سان) واملجلس الوط�ي �حقوق (ير املوم�ي دالسيد ن
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