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دورات تكوينية لفائدة مالحظي االنتخابات المبرمجة برسم سنة 2015

يف إطار التحضري لعملية مالحظة االنتخابات برسم سنة 2015، تنظم اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات، التي 

يرتأسها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، خمس دورات تكوينية، من 22 يوليوز إىل 4 غشت 2015 مبدينة متارة، لفائدة 

املالحظني الوطنيني املقرتحني من لدن الهيئات املعتمدة للمالحظة مبوجب القانون رقم 30.11 املحدد لرشوط وكيفيات 

املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات.

وتهدف هذه الدورات التكوينية، التي متتد كل واحدة منها عىل مدى يومني، إىل تعزيز قدرات املشاركني يف مجال 

املالحظة املحايدة واملستقلة لالنتخابات، كام ترمي بشكل خاص إىل متكينهم من اكتساب املعارف القانونية واملهارات 

املنهجية الرضورية )املعايري الدولية، اإلطار الوطني الدستوري والترشيعي، أخالقيات مالحظة االنتخابات( وكذا مناهج 

وتقنيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات. كام تسعى هذه الدورات التكوينية، التي سيستفيد منها نحو 1250 

القانوين  )اإلطار  املالحظة  والوقائع  األحداث  وتكييف  التقارير  إعداد  مجال  املشاركني يف  قدرات  تقوية  إىل  مالحظا، 

املنظم ملختلف مراحل املسلسل االنتخايب حسب كل عملية انتخابية، مدخل للمنازعات االنتخابية(.

وقال السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورئيس اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات، 

يف افتتاح الدورة التكوينية األوىل، التي انطلقت يوم 22 يوليوز، إن اختيار دسرتة املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات 

)الفصل 11 من الدستور( يعترب اختيارا اسرتاتيجيا للمغرب وهي تجربة يتقاسمها املغرب مع عدد قليل من دول العامل. 

كشكل  املستقلة  للمالحظة  املغريب  املرشع  أعطاها  التي  الفائقة  األهمية  اليزمي،  السيد  حسب  الخيار،  هذا  ويربز 

من أشكال املواطنة الكاملة وآلية لتعزيز ثقة املواطنني يف املسلسل االنتخايب حيث تتكامل أدوار كل من السلطات  

العمومية وممثيل املرتشحني ودور املالحظني املستقلني وقايض املنازعات االنتخابية يف تتبع العملية االنتخابية.

المعارضة واألغلبية والحكومة تناقش بمجلس المستشارين تقرير المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

إعامال ملقتضيات الفصل 160 من الدستور، نظم مجلس املستشارين يوم األربعاء 22 يوليوز 2015 جلسة عمومية 

خصصت ملناقشة تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي قدمه رئيس املجلس يف يونيو سنة 2014.

وقد أبرز ممثلو فرق املعارضة واألغلبية مبجلس املستشارين وكذا الوزراء املرشفني عىل عدد من القطاعات الحكومية 

املعنية، من خالل مداخالتهم كيفية تفاعل هيئاتهم مع املعطيات واملالحظات والتوصيات الواردة يف تقرير املجلس 

باملغرب  اإلنسان  حقوق  وضعية  إزاء  وآراء  ومواقف  توصيات  مداخالتهم  تضمنت  كام  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

والتحديات املطروحة من أجل النهوض بها وكذا إزاء السياسة املعتمدة يف هذا املجال.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
إطالق الموقع الرسمي للجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات

أطلقت اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات، التي يتوىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان رئاستها، بتاريخ 13 

يوليوز 2015، موقعها اإللكرتوين الرسمي برسم االستحقاقات االنتخابية لسنة 2015.

ويتضمن املوقع )www.observation-elections2015.ma( عدة أبواب تهم، فضال عن تقديم اللجنة واختصاصاتها 

وتركيبتها وآلية عملها، معطيات عن تعريف املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات، نصوص مرجعية وطنية ودولية 

تؤطر عملية املالحظة، وثائق خاصة بطلب الحصول عىل االعتامد ملالحظة االنتخابات.

يذكر أن اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات عقدت يوم 15 يوليوز 2015 اجتامعها الثاين مبقر املجلس حيث 

رشعت يف البث يف طلبات االعتامد املقدمة لها.

االنتخابات، كام  االعتامد ملالحظة  للحصول عىل  الرتشيحات  باب  فتح  أعلنت يف وقت سابق عن  قد  اللجنة  وكانت 

حددت آخر أجل الستالم الطلبات يف 30 يوليوز2015، عىل أن تبت يف طلبات االعتامد املقدمة وتبلغ قراراتها للهيئات 

املرشحة يف أجل أقصاه 10 غشت 2015. 

الجهات والجامعات املقرر يوم 4  انتخاب ممثيل مجالس   : التالية  وستشمل مالحظة االنتخابات املواعيد االنتخابية 

شتنرب 2015؛ انتخاب مجالس العامالت واألقاليم  املقرر يوم 17 شتنرب 2015 وانتخاب مجلس املستشارين املقرر يوم 

2 أكتوبر 2015.

الواليات المتحدة : السيد اليزمي يجري مباحثات مع قس كنيسة »تشارلستون« مسرح 
هجوم في يونيو الماضي

عىل هامش زيارة العمل التي قام بها للواليات املتحدة األمريكية، أجرى السيد اليزمي يوم 14 يوليوز 2015 مبدينة 

تشارلستون بوالية كاروالينا الجنوبية، مباحثات مع الدكتور نورفيل غوف، القس الجديد للكنيسة امليثودية إميانويل، 

التي كانت مرسحا يف 17 يوينو املايض، لحادث إلطالق النار خلف تسعة قتىل من بني أعضاء هذه الجامعة األمريكية 

الحدث  برسالة تضامن وسالم لضحايا هذا  تعازيه وتوجه  الكنيسة  اليزمي لقس  السيد  إفريقي. وقد قدم  من أصل 

املأساوي.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة

ندوة جهوية حول العدالة الجنائية للنساء

ـــ تطوان وبرشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق  نظم تحالف ربيع الكرامة، بتنسيق مع جمعية السيدة الحرة لجهة طنجةـ 

اإلنسان بطنجة، ندوة جهوية حول موضوع »العدالة الجنائية للنساء يف مسوديت مرشوعي القانون الجنايئ وقانون املسطرة 

الجنائية للنساء« وذلك يوم 25 يوليوز 2015 مبدينة تطوان.

وتجىل الهدف من هذه الندوة، املنظمة تحت شعار »من أجل ترشيع جنايئ يضمن العدالة الجنائية للنساء«، يف تعميق 

النقاش بشأن مسودة القانون الجنايئ السيام يف ما يتصل بحامية حقوق وحريات املرأة يف ارتباط مبستجدات الدستور 

والتزامات املغرب الدولية يف مجال الحقوق اإلنسانية للنساء، باإلضافة إىل الوقوف عند مدى استجابة املسودة ملطالب 

حامية النساء من العنف والتمييز وضامن حقوقهن وحرياتهن ومكافحة جميع سبل اإلفالت من العقاب، مبا يحقق العدالة 

الجنائية للنساء يف أبعادها الوقائية والحامئية والزجرية والتكفلية.
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