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مالحظة االنتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016: 
االجتماع األول للجنة الخاصة العتماد مالحظي 

االنتخابات

عقدت اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات، املحدثة لدى املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان، اجتامعها األول اليوم الخميس 7 أبريل 2016 

مبقر املجلس بالرباط، وذلك يف إطار اإلعداد لعملية املالحظة املستقلة 

لالنتخابات الترشيعية لـ7 أكتوبر 2016.

وتضمن جدول أعامل اجتامع اللجنة، الذي ترأسه األمني العام للمجلس 

النقاط  من  مجموعة  الصبار،  محمد  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

مالحظي  العتامد  الخاصة  للجنة  األساسية  الوثائق  بتحيني  أساسا  تهم 

االعتامد.  ومعايري  الداخيل  والنظام  االعتامد  وثائق  السيام  االنتخابات، 

فتح  أفق  برنامج عملها يف  اللجنة يف شأن  تداولت  إىل ذلك،  وباإلضافة 

باب الرتشيحات ملالحظة العمليات االنتخابية املقبلة.

يذكر أن القانون رقم 11-30 املحدد لرشوط وكيفيات املالحظة املستقلة 

واملحايدة لالنتخابات، الصادر يف 6 أكتوبر 2011، نص عىل إحداث لجنة 

خاصة العتامد مالحظي االنتخابات، تتوىل، بشكل خاص، تلقي ودراسة 

مبالحظي  خاصة  وشارات  بطائق  وتسليم  فيها  والبت  االعتامد  طلبات 

األساسية  والضوابط  املبادئ  يحدد  ميثاق  املعتمدين ووضع  االنتخابات 

ملالحظة االنتخابات.

 المكسيك : المنتدى الدولي حول »حقوق اإلنسان 
في سياق األنشطة التجارية والتنمية المستدامة«

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يومي 6 و7 أبريل 2016 مبدينة 

اإلنسان  »حقوق  حول  األول  الدويل  املنتدى  يف  املكسيكية  تشيهواهوا 

اللجنة  تنظمه  الذي  املستدامة«  والتنمية  التجارية  األنشطة  سياق  يف 

الوطنية لحقوق اإلنسان باملكسيك، بتنسيق مع املعهد الدمنريك لحقوق 

اإلنسان.

النقاش حول واجب  إثارة  الدولية يف  التظاهرة  الهدف من هذه  ومتثل 

اإلنسان  حقوق  باحرتام  املقاوالت  التزام  مبراقبة  يتعلق  ما  يف  الدولة 

وبتسهيل ولوج املجتمع لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف 

ارتباط مع املقاوالت. وشكل املنتدى، الذي شهد مشاركة مجموعة من 

املختصني والخرباء الدوليني يف املجال، فضاء للتفكري يف سبل املساهمة يف 

تعزيز املسؤولية االجتامعية داخل املقاوالت والتنمية املستدامة.

وقدم املجلس، الذي مثلته السيدة نبيلة الترب، مكلفة مبهمة لدى رئيس 

حقوق  لحامية  وطنية  كمؤسسة  تجربته  املنتدى،  هذا  يف  املجلس، 

اإلنسان والنهوض بها يف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان وشارك يف جلسة 

خصصت لـ»مساهمة املؤسسات الوطنية يف احرتام حقوق اإلنسان من 

خالل آليات املحاسبة ورصد مؤرشات التنمية«.
 

 جامعة شبابية بأغبالو حول »الشباب والمواطنة: في 
ظل التغيرات المناخية« 

شارك السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 

9 أبريل 2016 بجامعة أغبالو، مبراكش يف فعاليات الدورة 13 للجامعة 

الشبابية التي نظمها مركز التنمية لجهة تانسيفت من 8 إىل 10 أبريل 

تحت شعار »الشباب واملواطنة: يف ظل التغريات املناخية«.

وسعى املركز من خالل جامعته الشبابية إىل تحسيس الشباب وتأهيلهم 

التغريات  مخاطر  لتخفيف  املالءمة  مقاربات  مختلف  يف  للمساهمة 

املناخية واحتواء أثرها عىل املوارد السوسیو- اقتصادیة والبیئیة للجهة.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
باريس : ندوة حول إفريقيا ما بعد قمة المناخ  

)COP21(

بباريس   2016 مارس   30 يوم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك   

يف أشغال ندوة حول موضوع »إفريقيا وقمة املناخ 21 ...وماذا بعد؟«، 

الفرنيس وتحالف »وانجاري ماثاي« برشاكة مع  الشيوخ  نظمها مجلس 

مؤسسة اإليكولوجيا السياسية.

الترب، مكلفة مبهمة  نبيلة  بالسيدة  الذي كان ممثال  املجلس  وقد شارك 

لدى رئيس املجلس،  يف محور مخصص ملوضوع » املسؤولية االجتامعية 

الدولتيني يف إفريقيا ما  الفاعلني غري  للمقاوالت والرهان املناخي : دور 

قبيل  من  أخرى  قضايا  اللقاء  تناول  كام   .»)COP21( املناخ  قمة  بعد 

»تحليل اتفاق باريس : أي إسهامات وأي حدود؟«، »االنتقال نحو إفريقيا 

مستدامة«،  مجتمعات  بناء  ميكن  :كيف  باريس  اتفاق  بعد  ما  خرضاء، 

»مالمئة استعجالية القضايا املناخية واتفاق باريس : التفاوتات االجتامعية 

واإليكولجية، النزاعات والسيادة الغذائية«.

اجتماع تواصلي إخباري بباريس حول قمة المناخ 
)COP22(

للتنمية  الفرنسية  الوكالة  أبريل 2016 مبقر  يوم 6  اليزمي  السيد  شارك 

املناخ  قمة  حول  املعلومات  وتقاسم  لإلخبار  تواصيل  لقاء  يف  بباريس 

)COP22( املزمع عقدها يف مراكش يف نونرب املقبل، نظمته اللجنة التي 

ونادي   )COP21(  2015 سنة  بباريس  املناخ  قمة  تنظيم  عىل  أرشفت 

فرنسا للتنمية املستدامة.

الرتابية  والجامعات  واملقاوالت  الشبكات  مجموع  إخبار  عن  وفضال 

حول  التدريس  وهيئات  العلمي  البحث  وأوساط  املدين  واملجتمع 

من  التعبئة  لحشد  أيضا  مناسبة  اللقاء  شكل  ذاتها،  حد  يف  املناخ  قمة 

قمة  خاصة   2016 سنة  ستنظم  التي  الكربى  التحرضية  األنشطة  أجل 

املتوسط »ميد كوب 22«  لبلدان  املناخ  التجارية واملناخ وقمة  األعامل 

)MEDCOP22( وقمة »املناخ والفرص )Climate Chance( الخاصة 

بالفاعلني غري الدولتيني املنخرطني يف مكافحة التغريات املناخية.

باريس : مائدة مستديرة حول موضوع المغرب في 
مواجهة التحديات اإلقليمية

مستديرة  مائدة  يف  بباريس   2016 أبريل   6 يوم  اليزمي،  السيد  شارك 

نظمت من قبل مؤسسة )ريسبوبليكا( يف موضوع »املغرب يف مواجهة 

التحديات اإلقليمية« تناولت اإلجابات التي قدمها املغرب لرفع الرهانات 

السياسية واالقتصادية واألمنية، ويف مجال التنمية املستدامة.

وأبرز السيد اليزمي يف مداخلة له أن املغرب اختار عىل مستوى منهجية 

اإلصالح مقاربة قامئة عىل إدماج كافة الفاعلني، التدبري سلمي للتعدية 

وبيداغوجية الحوار، مام يعزز فضاءات الوساطة بني املجتمع والدولة.

ومتيز اللقاء مبشاركة رئيس املجلس االجتامعي واالقتصادي والبيئي، السيد 

الخارجية  بنموىس، وزير  السيد شكيب  بفرنسا،  املغرب  نزاربركة، سفري 

الفرنيس األسبق، السيد هوبري فيدرين والسيد جان بيري شوفينامن وزير 

سابق ورئيس مؤسسة )ريسبوبليكا(.

في ضيافة المجلس

منتخبون فرنسيون )4 أبريل 2016( : استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام 
للمجلس، وفدا من جهة بوردو الفرنسية يضم منتخبني وممثيل هيئات دينية. 
وأنشطة  اختصاصات  حول  عرضا  االستقبال  هذا  خالل  الصبار  السيد  وقدم 
وتقارير املجلس ومذكراته يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، مركزا 
عىل عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة. من جهة أخرى تناول النقاش الذي عرفه 
اللقاء جملة من املواضيع أبرزها تفاعل املجلس مع الربملان والحكومة وعالقاته 

مع املجتمع املدين، كام عرج النقاش عىل مدونة األرسة باملغرب.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الرباط -القنيطرة
معرض »عتبات الجسد« : عندما يتجاوز الفن اإلعاقة

احتفاء باليوم الوطني لألشخاص يف وضعية إعاقة، الذي يصادف 30 مارس من كل 

سنة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط -القنيطرة ومتحف بنك املغرب 

من 29 مارس إىل 30 أبريل 2016 معرض »عتبات الجسد، عتبات الروح...آفاق فنية 

متعددة« للفن التشكييل لفنانات وفنانني يجمعهم اإلبداع ووضعية اإلعاقة. ويشهد 

املعرض، الذي تم افتتاحه يوم 29 مارس مبتحف بنك املغرب مبدينة الرباط، مشاركة 

أزيد من عرش فنانني من عدة مدن مغربية، إضافة إىل فنانني من الجمعية املغربية 

متكني  إىل  املعرض  ويهدف   .)AMSAT( الصبغي  التثلث  ذوي  األشخاص  ملساندة 

هؤالء املبدعات واملبدعني من وضع بصمتهم يف مجال اإلنتاج الفني حيث تختفي 

اإلعاقة وترتك املجال لقوة اإلبداع، ويصبح الفن قوام الوجدان وطريقة للتعبري عن 

الذات.

الدورة العاشرة لمهرجان أنديفيلم تحت شعار 
»كرامتي حقي«

بالرباط  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  »أنديفيلم«  جمعية  نظمت 

-القنيطرة الدورة العارشة ملهرجان »أنديفيلم الرباط : السينام واإلعاقة«، تحت شعار 

»كرامتي حقي«، وذلك من 30 مارس إىل 2 أبريل 2016 بقاعة الفن السابع بالرباط. 

وتضمن برنامج هذه الدورة، فضال عن مسابقة دولية للرشيط القصري ذي الصلة باإلعاقة 

حول  مستديرة  مائدة  تنظيم  اإلعاقة،  حول  التحسيسية  للكبسولة  دولية  ومسابقة 

»اإلعاقة والفيلموغرافية املغربية«، ورشة يف كتابة السيناريو ومحارضة حول »الحق 

يف الكرامة وأثره عىل صورة األشخاص يف وضعية إعاقة وعىل مشاركتهم االجتامعية«.

الحسيمة-الناظور
دور الفن في نمو األطفال ذوي اإلعاقة

نيابة وزارة  بتنسيق مع  بالحسيمة-الناظور  اإلنسان  الجهوية لحقوق  اللجنة  نظمت 

تنمية  الفن واإلبداع يف  لقاء حول »دور  بالدريوش  املهني  الوطنية والتكوين  الرتبية 

قدرات األطفال يف وضعية إعاقة«، وذلك يوم 5 أبريل 2016 مبيضار. كام عرف اللقاء 

تنظيم ورش للتعبري الحر لفائدة 20 طفال يف وضعية إعاقة باإلضافة إىل عرض أعامل 

فنية من إنجازهم. وسلط اللقاء الضوء عىل دور التعبري الفني بكل أنواعه يف تطوير 

مهارات وقدرات األطفال عموما السيام ذوي اإلعاقة، من خالل تعزيز ثقتهم بنفسهم 

وتشجيعهم عىل االنفتاح عىل العامل الخارجي. كام سعى إىل إبراز أهمية إعامل الحق يف 

التعليم كإطار أمثل لولوج هؤالء األطفال للرتبية الفنية واكتشاف اإلبداع، وذلك بهدف 

إدماجهم باملجتمع لتمكينهم من املشاركة الكاملة يف مختلف جوانب الحياة.

األحداث في نزاع مع القانون
نظمت لجنة الحسيمة-الناظور مائدة مستديرة يوم 31 مارس 2016 مبقرها مبدينة 

الحسيمة حول ‘’ األحداث يف نزاع مع القانون: تقييم حصيلة العمل املشرتك وآفاق 

مجال  يف  الجهوية  اللجنة  عمل  حصيلة  تقييم  إىل  اللقاء  هذا  سعى  وقد  العمل«. 

واإلطار  الربنامج  مالءمة  تعزيز  سياق  يف  يندرج  كام  وحاميتها،  بالطفولة  النهوض 

الحاميئ للمجلس الوطني ولجانه الجهوية مع حاجيات األطفال باعتبارهم فئة هشة.

الدار البيضاء سطات
حملة جهوية للوقاية من العنف المرتبط 

بالمنافسات الرياضية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء – سطات من 4 إىل 8 أبريل 

الدار  بجهة  الرياضية  باملنافسات  املرتبط  العنف  من  للوقاية  جهوية  حملة   2016

البيضاء-سطات تحت شعار »لنقف جميعا ضد العنف«! ونظمت هذه الحملة  برشاكة 

مع املركز املغريب للشباب والتحوالت الدميقراطية، واملديريات اإلقليمية للتعليم لكل 

من آنفا، الربنويص، الفداء-درب السلطان والجديدة، واملديرية العامة لألمن الوطني، 

اإلقليمية  واملديريات  الجديدي،  الحسني  والدفاع  الرياضيني  والوداد  الرجاء  وأندية 

للشباب والرياضة بآنفا والفداء-درب السلطان. واستهدفت الحملة تالميذ وتلميذات 

املؤسسات التعليمية،السيام تلك الواقعة باألحياء املعروفة بحضور الجامهري الرياضية 

ورشات  خالل  من  وذلك  للرياضة.  النبيلة  بالقيم  وتوعيتهم  معهم  التواصل  بغية 

املغريب  واملركز  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  من  أطر  أطرها  وتدريبية،  توعوية 

للشباب والتحوالت الدميقراطية واملديرية العامة لألمن الوطني، بحضور العبني من 

أندية الرجاء والوداد الرياضيني والدفاع الحسني الجديدي.

 الرشيدية ورزازات
خيمة حقوقية إلشاعة ثقافة حقوق اإلنسان وقيم املواطنة

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية ورزازات يف األيام الثقافية املنظمة 

بثانوية حامن الفطوايك اإلعدادية بالرشيدية من 31 مارس إىل 02 ابريل 2016، وذلك 

الرتبية  وزارة  ونيابة  الجهوية  اللجنة  بني  والتعاون  الرشاكة  اتفاقية  تفعيل  إطار  يف 

الوطنية والتكوين املهني بالرشيدية. ويف هذا اإلطار، أقامت اللجنة خيمة حقوقية 

وتعزيز  حامية  مجال  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إصدارات  فيها  عرضت 

حقوق اإلنسان وقدمت أبرز مهام واختصاصات وأنشطة املجلس ولجانه الجهوية، 

وذلك بغية املساهمة يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وقيم املواطنة لدى الناشئة.
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