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ندوة دولية لتقييم وترصيد تجارب مالحظة االستحقاقات 
االنتخابية بالمغرب

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم الخميس 12 نونرب 2015 بالرباط، 
ندوة دولية من أجل ترصيد تجارب املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات 
باملغرب وتقاسم املامرسات الفضىل يف املجال. وقد شكلت الندوة، التي ساهم 
منظامت  الجهوية، خمس  ولجانه  الوطني  املجلس  إىل  باإلضافة  أشغالها،  يف 
دولية و29 منظمة وجمعية مغربية قامت مبالحظة استحقاقات 2015، فرصة 
للمالحظني واملشاركني لتقييم هذه التجربة انطالقا من 16 مداخلة انصبت عىل 
ثالثة محاور رئيسية متثلت يف »تكوين ومواكبة املالحظات واملالحظني: الدروس 
قوة  املالحظة:  و»منهجية  للتكوين«  جديدة  إسرتاتيجية  أفق  يف  املستخلصة 
وحدود املقاربات املعتمدة« و»اإلطار القانوين املنظم للعمليات االنتخابية يف 
املغرب: تحليل عام ومقرتحات التجويد«. وتوج اللقاء مبجموعة من التوصيات 
املستخلصة  والدروس  الدولية  والتجارب  املعايري  تستلهم  التي  واملقرتحات 
من التجارب الوطنية، لعل أبرزها مراجعة وتحسني اإلطار الترشيعي املنظم 

لالنتخابات ومالءمته مع املعايري الدولية وضامن استقرار القانون االنتخايب.

طنجة : السيد اليزمي يلقي درسا افتتاحيا حول اإلعالم 
وقضايا حقوق اإلنسان بالمغرب

درسا  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  ألقى 
افتتاحيا حول موضوع »اإلعالم وقضايا حقوق اإلنسان باملغرب« وذلك يوم 13 
نونرب 2015 ببيت الصحافة مبدينة طنجة، حرضه بجانب عدد من الصحفيني 
من  وأعضاء  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيسة  والصحفيات، 
اللجنة وأطرها اإلدارية ومنظامت حقوقية وهيئات مدنية وجمعيات ثقافية. 
القوانني  مشاريع  بخصوص  مالحظاته  اللقاء  هذا  اليزمي خالل  السيد  وقدم 
املتعلقة بالصحافة بحيث تطرق إىل توصيات املجلس الوطني لحقوق االنسان 
السيام تلك املتعلقة بحامية مصادر الخرب، املؤسسة الصحفية، الترصيح القبيل،  
الحياة  أكد عىل رضورة ضامن  العقوبات. كام  األجنبية،  املطبوعات  اإليداع، 

الكرمية للمهنيني وجودة املعلومات للمواطنني.

جنيف: المجلس الوطني يشارك في منتدى األمم المتحدة 
حول المقاوالت وحقوق اإلنسان

مكلفة  الترب،  نبيلة  بالسيدة  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
العالقات  مبديرية  إطار  الرميل،  خالد  والسيد  املجلس،  رئيس  لدى  مبهمة 
التجارية  باألعامل  املعني  الرابع  املتحدة  األمم  منتدى  يف  والتعاون،  الدولية 
وحقوق اإلنسان املنظم بقرص األمم بجنيف من 16 إىل 18 نونرب 2015 تحت 
شعار »الوقوف عند التقدم املحرز وضامن االنسجام«. وشهد املنتدى، الذي 
القيم اإلنسانية،  التجارية باحرتام  بالتزام أوساط األعامل  النهوض  يسعى إىل 
مشاركة مئات الوفود املمثلة للحكومات واملنظامت غري الحكومية والرشكات 
الخربات  تبادل  من  اللقاء  مكن  وقد  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات 
املحرز يف  التقدم  والوقوف عىل  اإلنسان  املقاوالت وإعامل حقوق  يف مجال 
األعامل  سياق  يف  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  التوجيهية  املبادئ  تنفيذ  ميدان 
التجارية. كام سمح املنتدى ببحث سبل التظلم واالنتصاف الناجعة واالطالع 
يف  التوجيهية  املبادئ  إعامل  مظاهر  وإبراز  واملقاوالت  الدول  تجارب  عىل 

قطاعات ومجاالت معينة.

السينما والهجرة
شارك السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 
14 نونرب يف لقاء حول موضوع »السياسة الجديدة للهجرة للمملكة املغربية 
: أي إسرتاتيجية  لإلدماج« نظم يف إطار الدورة 12 للمهرجان الدويل للسينام 
والهجرة –أكادير )14-10 نونرب 2015(. ويف تدخل له، أبرز السيد الصبار دور 
إىل  السياسة. وأشار  تنفيذ هذه  اإلنسان يف مواكبة  الوطني لحقوق  املجلس 
وعىل  املهاجرين  بإدماج  املتعلقة  الدولية  التجارب  عىل  اعتمد  املجلس  أن 
توصيات املجتمع املدين من أجل املساهمة يف إنجاح سياسة الهجرة يف املغرب، 

مؤكدا أهمية التقرير الذي أصدره املجلس يف هذا املجال.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
اجتماع فريق العمل المكلف بالمقاوالت وحقوق اإلنسان 

بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
عقد فريق العمل املكلف باملقاوالت وحقوق اإلنسان بلجنة التنسيق الدولية 
الوطني لحقوق  املجلس  الذي يرتأسه  اإلنسان،  الوطنية لحقوق  للمؤسسات 
اللقاء  نونرب 2015 بجنيف. وتضمن جدول أعامل  اإلنسان، اجتامعا يوم 17 
العمل اإلسرتاتيجية برسم 2018-2016، والية  أبرزها خطة  النقط  جملة من 
فريق العمل ونظامه األسايس، وكذا مرشوع مفوضية األمم املتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان حول املسؤولية والحق يف التظلم. وقد ذكرت السيدة نبيلة 
الترب، التي مثلت املجلس يف هذا االجتامع، الذي شارك فيه أيضا السيد خالد 
الرميل، بعمل املجلس الوطني يف إطار الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان، يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان يف الوسط املقاواليت. إذ قام 
املجلس بوضع برامج للتكوين تبتغي تعزيز قدرات املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان اإلفريقية يف املجال، من قبيل ورشة التبادل والتكوين املنظمة شهر 

شتنرب املايض باملغرب لفائدة 11 مؤسسة إفريقية من الفضاء الفرانكوفوين.

لقاء حول تنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤسسات 
المتعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان االقتصادي
يف إطار أعامله املتصلة مبجال حقوق اإلنسان واملقاولة، شارك املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيدة نبيلة الترب، مكلفة مبهمة لدى رئيس املجلس، 
التوجيهية  »للمبادئ  بلجيكا  إعامل  لبحث  خصص  بربوكسيل  اجتامع  يف 
والتنمية  التعاون  منظمة  عن  الصادرة  الجنسيات«  املتعددة  للمؤسسات 
بالنظري.ومتثل  التقييم  مقاربة  إطار  يف  وذلك   ،)OCDE( االقتصادي  امليدان 
الهدف من هذا االجتامع املنظم من لدن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
فيه ممثلو  والذي شاركه  بربوكسيل،  نونرب 2015  يومي 12 و13  االقتصادي، 
نقط االتصال الوطنية املكلفة بتتبع إعامل املبادئ التوجيهية املشار إليها بكل 
من املغرب وسويرسا وهولندا، يف تقييم أداء ومامرسات نقطة االتصال الوطنية 
البلجيكية يف مجال النهوض باحرتام املبادئ التوجيهية وذلك بغية مساعدتها 

عىل تحسني مساطر معالجة الشكايات ضد الرشكات متعددة الجنسية.

المنتدى العالمي للديمقراطية  بستراسبورغ : سياسة 
المغرب الجديدة في مجال الهجرة

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيدة حورية إسالمي، يوم 19 
نونرب 2015 بسرتاسبورغ يف أشغال املنتدى العاملي الرابع للدميقراطية. وقدمت 
السيدة إسالمي املقاربة املغربية املعتمدة يف تدبري ملف الهجرة. إذ ذكرت بسياق 
مسألة الهجرة يف املغرب الذي انتقل من بلد عبور إىل بلد استقبال، وهو األمر 
الذي اقتىض اعتامد سياسة جديدة يف مجال الهجرة واللجوء سنة 2013 مرتكزة 
عىل مقاربة شمولية، وإنسانية ومحرتمة لحقوق اإلنسان، وذلك عىل إثر توصيات 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف تقريره حول وضعية األجانب والذي يحمل 
عنوان » األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب : من أجل سياسة جديدة يف مجال 

حقوق اإلنسان والهجرة«.

البحث والتكوين حول النوع بالمغرب
شارك السيد إدريس اليزمي يف لقاء حول البحث والتكوين حول النوع االجتامعي 
اللقاء  وقد شكل  البيضاء.  بالدار  نونرب 2015  األربعاء 12  يوم  نظم  باملغرب، 
النوع  حول  والتكوين  للبحث  العامة  الوضعية  حول  إعالن  لتقديم  مناسبة 
باملغرب، الذي متخض عن االجتامع العام بشأن البحث والتكوين يف مجال النوع 
البيضاء  بالدار  املايض  أبريل  و17  يومي 16  نظم  والذي  باملغرب،  االجتامعي 
والثقافات  النوع  وماسرت  والنوع  والثقافة  واملناطق  الرتبية  لدن مجموعة  من 
واملجتمعات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بعني الشق، ومنظمة )اليونيسكو(، 
ومعهد األبحاث للتنمية. وأكد السيد اليزمي يف مداخلة له أن هذه املبادرة تلتقي 
مع أهداف املجلس الرامية، باألساس، إىل مناهضة العنف والتمييز ضد النساء مع 
العمل عىل تكريس ثقافة املساواة بني الجنسني، داعيا باملناسبة، كافة الفاعلني إىل 
تقديم املزيد من الدعم واملساندة لهذه املجهودات املبذولة عىل مدى سنوات 
من قبل الجامعيني والجامعيات املتميزين بعمق املعارف العلمية وباالهتامم 

بأوضاع مختلف الفئات االجتامعية وبالروح الوطنية.

المجلس يستقبل مسؤولة باللجنة الوطنية المكسيكية 
لحقوق اإلنسان

استقبل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان السيدة بياتريث طامس بينا، نائبة مدير 
الدراسات الدولية باإلدارة التنفيذية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بامليكسيك، 
وذلك يف إطار مهمة استطالعية قامت بها من 9 إىل 20 نونرب 2015. وقد التقت 
السيدة طامس يف هذا اإلطار باألمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان كام 
عقدت اجتامعات مع مختلف املديرين باملجلس، وهي اللقاءات التي مكنتها 
من االطالع عىل أعامل املجلس ومنجزاته منذ إحداثه. من جهة أخرى، قامت 
املسؤولة امليكسيكية بزيارة اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان بكل من طانطان-
كلميم والدار البيضاء-سطات وطنجة والرباط-القنيطرة من أجل االطالع عىل 

الدينامية الجهوية للمجلس يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

 في ضيافة المجلس

أفراد من الجالية املغربية بإيطاليا )19 نونرب 2015 ( : استقبل السيد محمد الصبار، أمني 
عام املجلس مجموعة من الطلبة املغاربة املقيمني بإيطاليا رفقة عدد من املحاميني اإليطاليني 
والفاعلني الجمعويني املقيمني بإيطاليا. وقد شكلت هذه الزيارة، التي أرشفت عىل تنظيمها 
عىل  لالطالع  للطلبة  فرصة  فريونا،  مبدينة   ،COMAVبالفينيطو املغربية  الجالية  جمعية 
اختصاصات املجلس وأدواره ومجاالت تدخله، خاصة ما يرتبط بقضايا الهجرة واللجوء ووضعية 

السجناء والعنف ضد النساء والقارصين.

طفولة بال حدود )20 نونرب 2015 ( : استقبل السيد بوشعيب ذو الكيفل، اإلطار بشعبة النهوض 
بحقوق اإلنسان، مجموعة من األطفال تؤطرهم جمعية »طفولة بال حدود«. وقد متكن األطفال 
خالل هذا اللقاء من التعرف عن قرب عىل عمل املؤسسة وطريقة تنظيمها مركزيا وجهويا 
وكذا عىل برامجها وتقاريرها خاصة تلك املتعلقة بحامية حقوق األطفال ومجال الرتبية عىل 

املواطنة وحقوق اإلنسان.

مسؤولة أمريكية )17 نونرب 2015( استقبل كل من السيد عبد الرزاق الحنويش، مدير ديوان 
املجلس والسيد مراد الراغيب، مدير التعاون والعالقات الخارجية، والسيد ندير املومني، مدير 
الدراسات والتوثيق، كاتبة الدولة األمريكية املساعدة يف حقوق اإلنسان، السيدة دافنا راند. 
وشكل اللقاء فرصة لتقاسم وجهات النظر حول قضايا حقوق اإلنسان وعمل املجلس وأدواره، 

باإلضافة إىل مناقشة سبل تعزيز التعاون يف املجاالت املرتبطة بحقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش والرشيدية-ورزازات

تقديم اإلستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان وداء 
فقدان المناعة المكتسب )السيدا(

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجنتيه الجهويتني مبراكش والرشيدية-
ورزازات، يومي 13 و17 نونرب 2015 مبدينتي مراكش والرشيدية، عىل التوايل، 
فقدان  وداء  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجية  حول  تواصليني  لقاءين 
املناعة املكتسب )السيدا(. وقد مكن اللقاءان، املنظامن بتعاون مع املندوبيتني 
الجهويتني لوزارة الصحة مبراكش والرشيدية والصندوق العاملي ملكافحة السيدا 
املناعة  نقص  املشرتك ملكافحة فريوس  املتحدة  األمم  وبرنامج  واملالريا  والسل 
البرشية، من إطالع أعضاء اللجنتني الجهويتني والفاعلني املحليني والجهويني عىل 
وتحسيسهم  السيدا  وداء  اإلنسان  الوطنية حول حقوق  اإلسرتاتيجية  مضامني 
بأهميتها. كام سعى اللقاءان، اللذان أطر أشغالهام السيدة هنو العاليل، عضو 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وممثلني عن وزارة الصحة، إىل تقديم األنشطة 
املنجزة أو الجاري تنفيذها يف إطار خطة عمل 2015-2014 وفتح نقاش حول 

تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية املذكورة عىل املستوى الجهوي.

أكادير

دورة تكوينية حول الدعم االجتماعي

العمل  تنسيقية  بأكادير برشاكة مع  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
العمل  يف  التكوين  ملؤسسات  الجهوية  الجمعية  ومع  بأكادير  االجتامعي 
االجتامعي مبدينة نانت الفرنسية  )ARIFTS( من 09 إىل 13 نونرب 2015 مبقر 
اللجنة دورة تكوينية حول موضوع »الدعم االجتامعي« لفائدة 22 من أعضاء 

وعضوات تنسيقية العمل االجتامعي بأكادير.
املربمة  الرشاكة  اللجنة يف اإلسهام يف تفعيل   انخراط  إطار  الدورة يف  وتندرج 
بني املجلس اإلقليمي ألكادير اداوتنان و املجلس اإلقليمي الشتوكة ايت باها 
واملجلس العام لجهة لوار أطلنتيك الفرنسية خاصة يف الشق املتعلق بالتكوين 
والتكوين املستمر، وتهدف إىل تقوية قدرات املرافقني االجتامعيني من خالل 
مالحظة مامرسات املهنيني قصد الخروج مبجموعة من األدوات واملفاهيم التي 
ستسمح لجميع املرافقني االجتامعيني بأداء مهامهم بكفاءة وكذا متكينهم من 

التقنيات املناسبة للتدخل.
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