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تــقـــديم
تقدم هذه الوثيقة معطيات في شكل بطائق حول عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان خالل
الفترة الممتدة من مارس  2011إلى غاية متم سنة  ،2017وتعرف الوثيقة بعمل المديريات التي
تشكل البنية الوظيفية الحاضنة والداعمة لمجموعات العمل المكونة من أعضاء المجلس،
كما تقدم أيضا حصيلة مركزة لمختلف المهام والمبادرات واألنشطة المنجزة من قبل المجلس،
وكذا المجاالت والموضوعات والقضايا التي استأثرت باهتمامه.

حماية حقوق اإلنسان والرصد
تتمثل أهم مهام المديرية في حماية حقوق اإلنسان ومراقبة ورصد أوضاعها ،سواء على
المستوى الجهوي أو الوطني .وهي مكلفة أساسا بالرصد حيث تسهر المديرية على مالحظة
ومراقبة أوضاع حقوق اإلنسان وتتبعها على المستويين الوطني والجهوي .وتقوم ،لهذه الغاية،
بزيارات ألماكن الحرمان من الحرية (المؤسسات السجنية ،مراكز حماية الطفولة وإعادة اإلدماج،
المراكز االستشفائية الخاصة بمعالجة األمراض العقلية والنفسية ،أماكن االحتفاظ باألجانب في
وضعية غير قانونية.)...

كام تعمل املديرية عىل معالجة شكايات وتظلامت املواطنني وتدرس حاالت انتهاك حقوق اإلنسان .وتقوم ،يف إطار تتبع
الشكاوى املعروضة عليها ،بتزويد املشتكني املعنيني بكافة املعطيات وبتوجيههم ،كام تتخذ ،يف حدود اختصاصاتها ،جميع
اإلجراءات الرضورية ملساعدتهم.
وفيام يتعلق باألبحاث والتحريات تقوم املديرية باألبحاث والتحريات الرضورية كلام توفرت لديها معطيات مؤكدة وموثوقة
حول حصول انتهاكات ،وذلك كيفام كان مصدر االنتهاكات أو طبيعتها ،وتنجز لهذه الغايات تقارير تتضمن مالحظاتها
وخالصاتها وتوصياتها.
توصلت املديرية من سنة  2011إىل سنة  ،2017بـ  62 627شكاية 9 416 ،منها واردة من السجون أو ذات عالقة بها،
مبا يعادل سنويا  1800شكاية سواء من لدن السجناء أو أفراد من أرسهم ( 1.5%من الشكايات تتعلق بادعاءات التعرض
للتعذيب) .ويقوم املجلس ولجانه الجهوية بزيارة السجون مبعدل  300زيارة سنويا.
 .Iفي مجال حماية حقوق األشخاص في أماكن سلب الحرية

قام املجلس بإصدار  4تقارير موضوعاتية بهدف تحسني أوضاع األشخاص يف أماكن سلب الحرية ،ورفعها إىل السلطات
املختصة:
 - 1الصحة العقلية وحقوق اإلنسان :الحاجة امللحة إىل سياسة جديدة؛
 - 2أزمة السجون ،مسؤولية مشرتكة 100 :توصية من أجل حامية حقوق السجناء والسجينات؛
 - 3األطفال يف مراكز الحامية :طفولة يف خطر ...من أجل سياسة مندمجة لحامية الطفل؛
 - 4أنشطة الطب الرشعي باملغرب :الحاجة إىل إصالح شامل.
ويف إطار متابعة تفعيل التوصيات الصادرة عن تقرير املجلس املتعلق بالسجون تم:
تقديم مذكرة حول العقوبات البديلة ارتكزت باألساس عىل أشغال ندوة دولية نظمت من لدن املجلس تحت عنوان
«العقوبات البديلة ،رضورة مستعجلة»؛
تنظيم زيارات ولقاءات وندوات من لدن املجلس ورشكائه (املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ،املجتمع
املدين)؛
عقد يوم درايس بتاريخ  31أكتوبر  2017ملتابعة توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع القطاعات املعنية.
ويف إطار أنشطتها ،تساهم مديرية الحامية والرصد يف مسلسل إنشاء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب التي سيحتضنها
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبقتىض مرشوع القانون رقم  76.15املعروض حاليا عىل الربملان.
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 .IIفي مجال حماية حقوق الطفل

ساهم املجلس يف التفاعل مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان ،سواء منها منظومة األمم املتحدة لحقوق االنسان أو لجنة
حقوق الطفل ،أو فريق العمل حول االعتقال التعسفي أو صندوق األمم املتحدة للطفولة ،حيث واكب صريورة افتحاص
التقرير الدوري من لدن لجنة حقوق الطفل بجنيف ،وعمل يف اتجاهني متكاملني :إبداء رأيه وتقديم مساهمته يف إعداد
التقرير الدوري األخري من جهة ،وكذا تفاعله إبان فحص هذا التقرير من جهة ثانية من خالل بلورة تقرير خاص به ،وحضوره
أشغال الحوار التفاعيل مع لجنة حقوق الطفل ،باإلضافة إىل تنظيم لقاء وطني لنرش املالحظات النهائية للجنة حقوق الطفل،
التي اعتربت هذا اللقاء الوطني من بني املامرسات الفضىل عىل املستوى الدويل.
تفاعل املجلس الوطني لحقوق االنسان مع تقرير مجموعة العمل لألمم املتحدة حول االختفاء القرسي الذي خصص جزء
منه إلشكالية األطفال املودعني يف مراكز الرعاية.
ويف هذا اإلطار قام املجلس بإصدار آراء استشارية يف مشاريع قوانني من خالل مقاربة حقوق الطفل :مرشوع قانون العامل
املنزليني ،مرشوع قانون املجلس االستشاري لألرسة والطفولة ،مرشوع قانون املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
كام أصدر املجلس دراسة وطنية حول العنف الجنيس اتجاه األطفال برشاكة مع منظمة اليونيسيف ،وشارك يف ورشات العمل
التي نظمتها وزارة التضامن إبان بلورة خطة عمل السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة.
هذا ،وتساهم مديرية الحامية بقسط وافر يف مسلسل إعداد آلية للتظلم لفائدة األطفال ضحايا خرق حقوقهم ،وهي اآللية
التي سيحتضنها املجلس ،علام أن عدة أنشطة تحضريية لهذه اآللية هي حاليا قيد التنفيذ (برامج تكوينية ،وسائل العمل،
مشاورات جهوية مع األطفال ،إلخ).
 .IIIفي مجال حماية حقوق األجانب وطالبي اللجوء

عمل املجلس منذ إحداثه عىل حامية وتعزيز حقوق األجانب وطالبي اللجوء ،حيث شكلت توصيات املجلس الواردة يف
تقريره حول حقوق األجانب سنة  2013عىل تقوية اإلطار املرجعي لتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء التي انبثقت
عنها عملية التسوية اإلدارية لألجانب املقيمني بصفة غري رشعية يف نسختيها األوىل والثانية ( 2014و )2016وإدماج األطفال
األجانب يف نظام التعليم ،ويف هذا السياق ،اضطلع املجلس بدور هام بصفة خاصة بتعيني جمعيتني عضوتني يف اللجان
اإلقليمية املسؤولة عن إعداد امللفات والطلبات وكذا من خالل رئاسة اللجنة الوطنية للطعون .وقد مكن عمل اللجنة من
تسوية الوضع اإلداري لجميع النساء واألطفال الذين تقدموا بطلبات.
وعىل مستوى تجويد الترشيعات املتعلقة بحقوق األجانب ،قدم املجلس رأيه حول مرشوع قانون رقم  26.14بشأن مكافحة
االتجار بالبرش واللجوء وحامية الالجئني ودخول األجانب وإقامتهم وخروجهم من األرايض املغربية.
 .IVفي مجال تعزيز حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

واكب اإلعداد الحتضان املجلس آللية حامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها ،انسجاما مع التحول الذي
سيعرفه املجلس عند اعتامد القانون املنظم له وذلك بتنظيم العديد من ورشات عمل دولية ودورات تكوينية لفائدة أطر
املجلس وذلك من أجل بناء جامعي لنموذج مغريب ينسجم والتحديات املطروحة عىل مستوى فعلية الحقوق األساسية
لألشخاص ذوي اإلعاقة باملغرب.
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ويف هذا اإلطار ،نظم املجلس سنة  2016ورشة دولية للخرباء لتبادل التجارب حول اآللية الوطنية لحامية والنهوض بحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة وتفعيل االتفاقية الدولية مبشاركة  31خبريا ميثلون املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان عىل الصعيد
الدويل وأكادمييني وجمعيات وطنية ودولية عاملة يف املجال.
كام نظم املجلس برشاكة مع منظمة إعاقة دولية ورشة لتبادل التجارب مع املؤسسة الدامناركية لحقوق اإلنسان حول اآللية
الوطنية لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف يناير.2017
كام أعد املجلس يف إطار برنامج التوأمة املؤسساتية مع االتحاد األورويب اإلطار املرجعي لآللية الوطنية لحامية حقوق
األشخاص يف وضعية إعاقة.
قام املجلس بإصدار آراء استشارية وتقارير موضوعاتية بهدف بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها:
بناء عىل طلب إبداء الرأي االستشاري املوجه من لدن رئيس مجلس املستشارين بخصوص مرشوع قانون إطار رقم 97.13
املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها ،أعد املجلس رأيا استشاريا حول مرشوع القانون؛
كام حرص املجلس عىل أن تشمل آراؤه االستشارية ضامن حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة إعامال للمقاربة الدامجة التي
من شأنها أن تجعل اإلعاقة تحتل مكانة محورية يف السياسات العمومية الوطنية والجهوية واملحلية متاشيا مع صريورة البناء
الدميقراطي املرتكز عىل أسس املشاركة الكاملة والتعددية وتكافؤ الفرص والعدالة االجتامعية؛
تقرير موضوعايت حول الحق يف العمل والعاملة لألشخاص يف وضعية إعاقة؛
دراسة ميدانية حول الحق يف التنقل تهم وضعية الولوجيات يف الفضاء العام باملغرب؛
دراسة موضوعاتية حول حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باألقاليم الجنوبية :التشخيص املؤسسايت والتنظيمي؛
مساهمة من أجل إعامل حق األشخاص يف وضعية إعاقة يف الرتبية والتكوين.
عىل املستوى الدويل ،ساهم املجلس بانتظام يف التفاعل مع اللجنة األممية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وذلك يف
إطار تقديم التقرير األويل للمغرب حول وضعية إعامل حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة مبوجب تصديقه عىل االتفاقية
الدولية.
وخصص املجلس مشاركته ضمن فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب بالدارالبيضاء ،يف دورته  ) 2016( 22ملوضوع اإلعاقة
وحقوق اإلنسان ،والتي متيزت بتنظيم أكرث من  56ندوة وطنية ودولية وتكريم مجموعة من الشخصيات الوطنية والدولية
التي ساهمت يف تعزيز حقوق هذه الفئة وتقديم قراءات يف مجموعة من اإلصدارات املتعلقة مبوضوع اإلعاقة.
كام نظم املجلس األيام السينامئية حول اإلعاقة وحقوق اإلنسان ،وخصصت فقرة لعرض كبسوالت من إنتاج تالمذة املؤسسات
التعليمية باملغرب والخارج.
يف سياق آخر أكد املجلس ،من خالل التوصيات الواردة يف تقريره حول مالحظة االنتخابات الجامعية والترشيعية األخرية،
عىل رضورة:
تقديم املساعدة ووسائل اتصال مالمئة وميرسة يف إطار التدابري التيسريية لتسجيل األشخاص يف وضعية إعاقة؛
تحسني مقروئية وإمكانية تتبع أوراق التصويت ،نظام قراءة أوراق التصويت بالنسبة للمكفوفني وضعاف البرص.
األخذ بعني االعتبار تنوع املقاربات وبالخصوص األشخاص ذوي االعاقة يف إطار تنظيم الدورات التكوينية يف مجال مالحظة
االنتخابات؛
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تقوية قدرات أعضاء مكاتب التصويت وتحسيسهم ألخذ بعني االعتبار حقوق وحاجيات األشخاص ذوي االعاقة؛
رضورة تناسب مكاتب التصويت وصناديق االقرتاع ومساحة املعزل وطاولة املعزل مع احتياجات األشخاص يف وضعية إعاقة
(الولوجية العامة ألشخاص ذوي إعاقة مثل لغة اإلشارة)...؛
اعتامد جمعيتني محليتني وتحالف وطني ألزيد من  300جمعية موزعة عىل الرتاب الوطني مبجموع  306مالحظ
ومالحظة موزعة عىل الرتاب الوطني.
كم عملت اللجان الجهوية للمجلس عىل تشجيع املبادرات املحلية والجهوية للجمعيات العاملة يف ميدان اإلعاقة يف مجال
التحسيس والرتافع حول املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وتقديم كافة وسائل الدعم لها .وقد استفاد  306مشارك
ميثلون  3منظامت عاملة يف مجال اإلعاقة من الدورات التكوينية ملالحظة االنتخابات الترشيعية لسنة 2016؛ فضال عن دورة
تدريبية حول القاموس االنتخايب بلغة اإلشارة لفائدة  35جمعية وتحالف جمعوي عامل يف مجال إعاقة الصمم.
 .Vفي مجال المناصفة والمساواة

منذ تأسيسه ،دأب املجلس عىل جعل موضوع املساواة ومناهضة التمييز املبني عىل الجنس ضمن أولوياته حيث أنجز
املجلس دراسة حول التجارب الدولية ملأسسة مكافحة التمييز يف أفق إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز.
كام أصدر املجلس سنة  ،2015تقريره املوضوعايت حول «وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب :صون وإعامل غايات
وأهداف الدستور» .ويقدم هذا التقرير تحليال لواقع حقوق املرأة واملساواة باملغرب ،عرش سنوات بعد إصالح مدونة األرسة
وأربع سنوات بعد دستور  2011و 20سنة بعد اعتامد إعالن ومنهاج عمل بيجني.
كام أصدر املجلس سنة  2016رأيا بخصوص مرشوع القانون رقم  103.13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ،بناء عىل طلب
إبداء رأي موجه إليه من لدن رئيس مجلس النواب .وتهم توصيات رأي املجلس بشكل خاص :اعتبار العنف القائم عىل
أساس الجنس شكال من أشكال التمييز ،إعامل مفهوم «العناية الواجبة» كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف
والتحقيق يف مختلف حاالته وزجر هذه الحاالت وجرب أرضار ضحايا العنف ،كام تهم تلك التوصيات انسجام اإلطار القانوين
والسياسات العمومية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء باإلضافة إىل تيسري سبل االنتصاف القضائية أو غري القضائية للنساء
ضحايا العنف.
 .VIفي مجال المقاولة وحقوق اإلنسان

منذ إحداثه كمؤسسة وطنية ركز املجلس عىل إعطاء األولوية ملوضوع حقوق اإلنسان واألعامل التجارية ضمن محاور
اشتغاله االسرتاتيجية نظرا ملا يشكله من أهمية بالغة يف تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتامعية .وقد همت هذه املقاربة
أساسا تعزيز الجانب الحاميئ املتعلق بسبل انتصاف ضحايا االنتهاكات املرتبطة باألعامل التجارية انطالقا من الشكايات
والتظلامت الواردة عليه.
كام قام املجلس بأدوار الوساطة يف مجموعة من حاالت االحتقان االجتامعي يف محيط املناطق املنجمية ( إمييضار وخريبكة)
أو تلك املتعلقة بنزاعات ناتجة عن توقيف أنشطة مجموعة من املقاوالت أو باألرضار البيئية .هذا باإلضافة إىل الدور الذي
لعبه املجلس يف التفاعل مع طلب مقاولتني متعدديت الجنسية( كوسموس وطوطال) عن طريق توجيههام يف الجانب املتعلق
بتدبري أثر أنشطتهم يف مجال حقوق اإلنسان باملغرب وخاصة باألقاليم الجنوبية للمملكة.
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ويف هذا السياق أحدث املجلس عىل مستوى لجانه الجهوية املتواجدة مبحيط املناطق املنجمية وباملناطق الصناعية وباألقاليم
الجنوبية مجموعة عمل موضوعاتية يف مجال األعامل التجارية وحقوق اإلنسان.
وفيام يخص الجانب املتعلق باألبحاث امليدانية والتقارير املوضوعاتية يشتغل املجلس عىل إعداد مجموعة من الدراسات
واألبحاث امليدانية تهم مالءمة القوانني والسياسات باملغرب مع الحقوق األساسية للعمل ،وضعية العامالت يف الضيعات
الزراعية باملغرب والحريات النقابية.
وعىل املستوى الدويل ساهم املجلس كحلقة وصل حقيقية بني املستوى الوطني والدويل لتتبع توصيات مجلس حقوق
اإلنسان ورصد إعاملها بشكل فاعل يف تعزيز الحوار املتعدد األطراف ملجموعة عمل األمم املتحدة حول الرشكات العابرة
للقارات وتعزيز دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف املجال حيث يرتأس املجلس ،منذ غشت  ،2015مجموعة العمل
املعنية باملقاولة وحقوق اإلنسان يف التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
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األبحاث والدراسات والتوثيق
تتولى هذه المديرية إعداد األبحاث والدراسات القانونية والموضوعاتية ،وتوفير رصيد الوثائق
والدراسات ذات الصلة بموضوعات حقوق اإلنسان والمندرجة موادها ضمن اختصاصات المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ومجاالت اشتغاله ،وإنجاز تقييم للسياسات العمومية وفق المقاربة
الحقوقية.

وعىل هذا النحو ،فإن مجال عملها يشمل:
املساهمة يف إنجاز اآلراء االستشارية التي يديل بها املجلس بخصوص مشاريع القوانني .ويف هذا اإلطار ،فقد أبدى املجلس
يف حدود شهر دجنرب  2017أربعة عرش رأيا استشاريا 1؛
تتبع مالءمة الترشيع الوطني الجاري به العمل مع القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،خاصة مع االتفاقيات الدولية التي
صادقت عليها بالدنا؛
إنجاز مذكرات تتوخى املساهمة يف تفعيل مقتضيات دستور  2011وتتناول ،من زاوية نظر حقوق اإلنسان مستجداته
إن عىل مستوى املؤسسات واآلليات أو عىل مستوى الضامنات والحقوق واملساطر ،ومذكرات تهدف إىل النهوض بالقوانني
وباملامرسة يف املجاالت املتصلة بالحقوق والحريات؛
وقد أصدر املجلس يف هذا السياق إىل غاية شهر دجنرب  2017مثان مذكرات؛
املساهمة يف إنجاز دراسات حول موضوعات ذات أبعاد حقوقية ،ويف إغناء النقاش العمومي؛
تتبع مدى تفعيل بنود املعاهدات الدولية التي يعد املغرب طرفا فيها ،وتقييم درجة التفاعل مع توصيات اللجان املعاهداتية؛
املساهمة يف إنجاز التقارير التي يصدرها املجلس حول حالة حقوق اإلنسان باملغرب؛
املساهمة يف املراجعة العلمية ملنشورات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
رصد املنشورات واإلصدارات القانونية والحقوقية ،الوطنية واألجنبية ،ذات الصلة باختصاصات املجلس ،ومستجدات
القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين ،وتكوين رصيد وثائقي خاص باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان
لفائدة جميع هياكله ومختلف العاملني به.
 - 1تتعلق هذه اآلراء ب:
 مرشوع القانون رقم  12-19املتعلق برشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامل املنزليني (شتنرب )2013؛ مرشوع القانون عدد  86-14املعدل واملتمم للقانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية فيام يتعلق مبكافحة اإلرهاب (دجنرب )2014؛ مرشوع القانون اإلطار رقم  97-13املتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها (يناير )2015؛ مرشوع القانون التنظيمي عدد 64-14 :املتعلق بتقديم امللتمسات ومرشوع القانون التنظيمي عدد 44-14 :املتعلق بتقديم العرائض (دجنرب )2015؛ مرشوع القانون رقم  78-14املتعلق باملجلس االستشاري لألرسة والطفولة (نونرب )2015؛ مرشوع القانون عدد 79-14 :املتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز (نونرب )2015؛ مرشوع القانون عدد 13-31 :املتعلق بالحق يف الوصول إىل املعلومة (يوليوز )2016؛ مرشوع القانون عدد 27-14 :املتعلق مبكافحة االتجار يف البرش (يونيو )2016؛ مرشوع القانون رقم  103-13املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء (أبريل )2016؛ مرشوع القانون رقم  12-01املتعلق بالضامنات املمنوحة للعسكريني (ماي )2012؛ مرشوع القانون عدد 10-16 :املعدل واملتمم للقانون الجنايئ (يوليوز )2016 مرشوع القانون رقم  15-89املتعلق بالشباب والعمل الجمعوي (نونرب .)2017وجهت جميع هذه اآلراء إىل رئيس أحد مجليس الربملان طالب الرأي كام وقع إصدارها وتعميمها باللغتني العربية والفرنسية.
تهم هذه املذكرات:
 إرساء هيئة املناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز (مذكرة والحقا مذكرة تكميلية)؛ مذكرة حول القانون التنظيمي املتعلق باملحمة الدستورية مذكرة حول القانون التنظيمي املتعلق بالحق يف الدفع استثناء بعدم دستورية قانون؛ مذكرة حول القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية؛ مذكرة حول قانون العدل العسكري مذكرة حول مسودة مرشوع مدونة الصحافة والنرش؛ مذكرة حول التجمعات العمومية يف أفق تقوية ضامنات الحق يف االجتامع والتجمع والتظاهر السلمي؛ مذكرة حول حرية تأسيس الجمعيات.من قبيل الدراسات املنجزة حول :أنشطة الطب الرشعي؛ اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ الدراسة املقارنة للتجارب الدولية يف مجال مأسسة املناصفة ومكافحة التمييز؛ حركة الحقوق اإلنسانية
للنساء يف املغرب :مقاربة تاريخية وتوثيقية.
من املساهامت التي تم نرشها يف هذا الباب :املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛ القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسايس للقضاة؛ مناهضة العنف ضد النساء؛ من أجل حقوق متساوية يف
الرتبية والتكوين؛ خمس وأربعون توصية من أجل انتخابات دامجة وأكرث قربا من املواطنني؛ تفعيل حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف الرتبية والتكوين؛ العقوبات البديلة...
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النهوض بثقافة حقوق اإلنسان
عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في مجال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان بمقاربة
شمولية من أجل ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز البناء الديمقراطي ،والنهوض بالحوار المجتمعي
التعددي وتنمية قدرات مختلف الفاعلين العموميين والخواص والمنتمين للمجتمع المدني مع
التركيز بشكل كبير على الوسط المدرسي حيث تم:

إعداد وتفعيل رشاكات من شأنها النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدريس ،مع وزارة الرتبية الوطنية واألكادمييات
الجهوية التابعة لها :إبرام ثالث اتفاقيات عىل املستوى املركزي سنوات  2011 ،2005و ،2014وإبرام  13اتفاقية بني اللجن
الجهوية للمجلس واألكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين؛
إبرام اتفاقيات رشاكة للنهوض بحقوق اإلنسان ونرش ثقافتها بصورة عامة مع عدة رشكاء ،حيث بلغ العدد اإلجاميل
للرشاكات املوقعة من لدن املجلس عىل الصعيد املركزي  32اتفاقية و  60اتفاقية رشاكة موقعة من لدن اللجن الجهوية
للمجلس؛
إعداد دعامات بيداغوجية شملت نرش:
 )1كتاب «دليل املدرس يف الفضاء الفرانكفوين» ،)2013( ،وهو دليل موجه للمدرسني واملدرسات عىل مستوى مدارس
التعليم االبتدايئ واإلعدادي والثانوي بتعاون مع الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛
« )2يف التأسيس الفلسفي لحقوق اإلنسان» )2013( ،ويتضمن مجموعة نصوص مختارة يتم اعتامده يف مباراة الحصول
عىل جائزة الناشئة املوجه لتالمذة املستوى الثانوي التأهييل؛
 )3كتاب «دليل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان» ( )2015يحدد كيفية إحداثها وسريها واألدوار التي يتعني
القيام بها يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان من خالل الوسط املدريس ويتضمن الدليل مرجعية اسرتشادية وتوثيقية إلحداث
وتدبري األندية يف الوسط املدريس؛
 )4إعداد «دليل تعليم املواطنة وحقوق اإلنسان» ( ،)2015أنجز بتعاون مع اليونسكو ،بهدف توفري مورد تربوي جديد
للنهوض بتملك ثقافة حقوق اإلنسان خاصة يف أوساط الشباب ،وذلك من خالل تزويد املكونني واملربني بأداة بيداغوجية
تعتمد منهجا تربويا يؤلف بني بُعدي املواطنة وحقوق اإلنسان ،وميزج بني الجوانب املتصلة بالنظريات واملعايري
والترشيعات الوطنية ومعطيات الواقع املعيش؛
تنظيم مسابقة بني تالمذة املؤسسات التعليمية تحمل إسم «جائزة الناشئة» من لدن كل من اللجنة الجهوية ملراكش،
واللجن الجهوية الثالث باألقاليم الجنوبية ،واللجنة الجهوية الرباط القنيطرة ألجل تحقيق إشعاع لتجربة أندية حقوق
اإلنسان يف الوسط املدريس وخلق دينامية بني التالميذ املتبارين وفرصة لحضور موضوع حقوق اإلنسان واملجلس الوطني
ولجانه الجهوية يف أوساط املؤسسات التعليمية؛
إلقاء دروس افتتاحية يف الوسط الجامعي مبناسبة انطالق املوسم الجامعي (كليات ومعاهد) تتناول أهم القضايا الحقوقية
وأدوار مختلف الفاعلني؛
إطالق مجموعة ماسرت حقوق اإلنسان برشاكة مع عدد من الجامعات املغربية؛ عالوة عىل استقبال املجلس طيلة السنة
لعدد من الباحثني الذين ينجزون أبحاثا أكادميية (إجازة ،ماسرت ،دكتوراه) يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان ،حيث يتم
بشكل منتظم تزويد هؤالء الباحثني مبختلف إصدارات املجلس الورقية واإللكرتونية؛
تأطري دورات تكوينية لفائدة أطر يف طور التكوين باملؤسسات واملدارس واملراكز التكوينية التابعة للرشطة والدرك املليك
والقوات املسلحة امللكية واملندوبية العامة للسجون وإعادة اإلدماج ،السيام اآلليات الدولية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها ،مع تزويد الفئات املستهدفة مبختلف إصدارات املجلس ومنشوراته.
تنفيذ برنامج تكويني لفائدة  1500موظف وإطار برشكة الخطوط الجوية امللكية املغربية الخطوط امللكية املغربية
لتقوية قدرات مختلف الفاعلني يف مجاالت النهوض بفكر حقوق اإلنسان والدميقراطية واملواطنة ومحاربة التمييز (800
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مستفيد/ة ممن يشتغلون عىل منت الطائرات و 600من العامالت والعاملني مبختلف مطارات اململكة وبنيات االستقبال
ذات الصلة ،يف عالقتهم مبستعميل رحالت الرشكة؛
تنظيم دورات تكوينية مبناسبة مالحظة االستحقاقات االنتخابية (منذ  2007إىل غاية شتنرب  )2016لفائدة املالحظات
واملالحظني الذين يتابعون سري هذه االستحقاقات ،بناء عىل مرجعيات القانون الدويل لحقوق اإلنسان ذات الصلة بالعملية
االنتخابية ومقتضيات النظام املعياري الوطني ذي الصلة باملالحظة املحايدة واملستقلة للعملية االنتخابية والقواعد
واملامرسات الفضىل يف املجال وفق إعالن مبادئ املراقبة الدولية لالنتخابات ومدونة قواعد السلوك الصادرة عن قسم
املساعدة االنتخابية لألمم املتحدة يف  27أكتوبر 2005؛
استقبال تالميذ وطلبة املؤسسات التعليمية والجامعية طيلة السنة الدراسية بوثرية خمس زيارات يف الشهر ،تشمل أيضا
بعض الوفود الطالبية األجنبية .كام يحرص املجلس عىل املشاركة يف مختلف التظاهرات الثقافية املنضمة من قبل املؤسسات
التعليمية والجامعية العمومية والخاصة؛
كام أصبحت مشاركة اللجان الجهوية الثالث عرشة ( )13يف األنشطة املنظمة من لدن الفاعلني املؤسساتيني واملدنيني
الجهويني مطلوبة بشكل كبري وبتواتر فرضه اإلشعاع الذي أصبح لها يف املشهد الجهوي ،واالتساع الذي فرضه موضوع حقوق
اإلنسان حامية ونهوضا وإثراء للفكر والنقاش العمومي ،وقد تنوعت هذه املساهمة لتشمل يف الغالب املشاركة يف بعض من
األنشطة التي ينظمها الفاعلون الجهويون واملحليون ويف مقدمتهم املجتمع املدين واملؤسسات التعليمية والجامعات الرتابية.
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الحضور الدولي واإلقليمي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان معتمد في الفئة (أ) من طرف التحالف العالمي للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان منذ سنة  ،2002وهو ما يعني أنه يعمل باستقاللية وفعالية في تناغم
تام مع المعايير الدولية ،المعروفة بمبادئ باريس التي اعتمدتها األمم المتحدة سنة .1993

و يعد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،عىل مستوى املؤسسات الوطنية املامثلة ،عضوا فاعال يف هذا التحالف الذي يضم
 121مؤسسة وطنية عرب العامل ،حيث ميثل إفريقيا يف لجنته املعنية باعتامد وتقييم استقاللية املؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان ( ،)2017-2020كام يرتأس مجموعة العمل التابعة لهذا التحالف واملعنية باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان وعضو
مبجموعة العمل الخاصة بإعداد مساهمة املؤسسات الوطنية يف امليثاق العاملي الجديد حول الهجرة واللجوء .وعىل املستوى
اإلقليمي ،سبق للمجلس أن ترأس الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وهو اآلن عضو يف لجنة اإلرشاف
التابعة لها ويف مجموعة العمل املعنية باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان التابعة لها .وسبق له أيضا أن ترأس الجمعية
الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ( )2013-2017وكذا الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
( .)2013كام سبق للمجلس أن حظي بعضوية سكرتارية الحوار العريب األورويب للمؤسسات الوطنية ،إىل جانب مؤسسات
أملانيا والدامنارك واألردن.
وعىل مستوى األمم املتحدة ،فإىل جانب مساهمته يف التقارير الوطنية املقدمة حول مختلف االتفاقيات الدولية التي صادقت
عليها بالدنا ،يقدم املجلس بشكل منهجي تقاريره املوازية إىل الهيئات املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان ،حيث قدم ،منذ
إعادة تنظيمه سنة  7 ،2011تقارير إىل هذه الهيئات ،كام ألقى أمامها مداخالت شفوية وشارك يف حوارات ونقاشات تفاعلية
معها .كام يشارك املجلس يف دورات مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،حيث يساهم يف لقاءات جانبية أو يقدم بيانات
شفوية وأخرى مكتوبة بشأن قضايا شائكة أو بشأن خالصات الزيارات التي يقوم بها املقررون األمميون إىل بالدنا .وقد حصلت
العديد من الوثائق التي قدمها املجلس عىل رمز األمم املتحدة وتم تصنيفها يف املكتبة اإللكرتونية لألمم املتحدة .وعىل هامش
هذه الدورات .وأثناء إعداد تقرير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان حول الصحراء ،يقدم املجلس كل سنة تقريرا حول وضع
حقوق اإلنسان بالصحراء ،وهو ما انعكس يف قرارات مجلس األمن الصادرة يف السنوات األخرية حول املوضوع .كام ينظم املجلس
مؤمترات ولقاءات برشاكة مع املفوضية األممية ،من قبيل مؤمترين حول مكافحة التمييز والهجرة سنة .2016
وعىل مستوى االتحاد اإلفريقي ،شارك املجلس ،منذ عودة املغرب إىل االتحاد األفريقي ،يف دورتني عاديتني للجنة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب يف ماي ونوفمرب  ،2017يف نيامي وبانجول ،كام دعم مشاركة منظامت املجتمع املغريب يف منتدى
املنظامت غري الحكومية ،الذي ينعقد عىل هامش دورات هذه اللجنة ،وقد نظم أيضا لقاء عىل هامش دورة نيامي حول
الهجرة عرف حضور أكرث من  100مشارك ،من بينهم أعضاء يف هذه اللجنة .ويبقى التصديق عىل امليثاق االفريقي لحقوق
اإلنسان والشعوب أمرا رضوريا لتعزيز مشاركة املغرب يف املنظومة األفريقية لحقوق اإلنسان ،وهو ما سيسمح للمجلس
باملشاركة املبارشة والحوار والتفاعل مع اللجنة اإلفريقية وباقي اآلليات اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،بغرض زيادة الفعالية
والتأثري يف القرارات والتقارير الصادرة عن هذه اآلليات.
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وعىل املستوى الثنايئ ،يرتبط املجلس بعالقات الرشاكة من أجل تعزيز مهامه يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض
بها وخاصة من خالل تعزيز قدراته أو قدرات باقي الفاعلني .ويتعلق األمر برشاكات مع االتحاد األورويب ومجلس أوروبا
واملفوضية السامية لالجئني وجمعية منع التعذيب بجنيف ومنظمة كرامة الدامناركية واملنظمة األمريكية Open Society
وسفارات فرنسا واململكة املتحدة .كام يزود املجلس الوطني البعثات الدبلوماسية املغربية يف الخارج ،وباقي الرشكاء
والفاعلني الدوليني ،باملعلومات والتقارير املتعلقة بحقوق اإلنسان يف بالدنا عن طريق قاعدة بيانات أنشئت لهذا الغرض.
وتجدر اإلشارة يف األخري إىل أن املجلس شارك يف تنظيم املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان سنة  ،2014والذي حرضه أزيد من
 9آالف مشارك واعترب اعرتافا دولية بجهود املغرب يف مجال حقوق اإلنسان .كام نسق املجلس مشاركة املجتمع املدين خالل
قمة املناخ مبراكش سنة  ،2016ونظم عىل هامشها أول لقاء للمؤسسات الوطنية حول التغريات املناخية ،متخض عنه مجموعة
من االلتزامات التي أخذتها هذه املؤسسات عىل عاتقها من أجل مكافحة التغريات املناخية.
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تفاعل المجلس مع البرلمان
تعتبر مبادئ بلغراد الوثيقة الدولية المرجعية الناظمة للعالقة بين البرلمانات الوطنية
والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي اعتمدها مجلــس حقوق اإلنسان التابع لألمم
المتحدة سنة .2012

وتفعيال لهذه املبادئ ،وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع كل من مجلس النواب ومجلس املستشارين ،يوم األربعاء 10
دجنرب  2014مذكريت تفاهم بهدف تعزيز املقاربة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان يف عمل املؤسسة الربملانية يف مجاالت الترشيع
ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية.
وتفعيال ملبادئ بلغراد ،أصدر املجلس  14رأيا استشاريا يهم عدة مشاريع قوانني بناء عىل طلب من مجليس الربملان (6
بطلب من مجلس النواب و 8بطلب من مجلس املستشارين).
ويف إطار املساهمة يف النقاش العمومي وتعزيز البناء الدميقراطي من خالل تعزيز الحوار املجتمعي التعددي ،عمل املجلس
عىل نرش  7مذكرات قدمها إىل الربملان.
وميتد التعاون بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والربملان إىل مجاالت أخرى تهم أساسا:
مشاركة املجلس يف األيام الدراسية والندوات املنظمة من قبل مجليس الربملان أو مببادرة من الفرق الربملانية باملجلسني
(مبعدل  30نشاطا يف السنة)؛
بلورة مذكرات متنوعة ذات صلة بقضايا حقوق اإلنسان ،لفائدة مجليس الربملان؛
تزويد الفرق الربملانية مبنشورات املجلس؛
دعم الدبلوماسية الربملانية؛
استقبال املجلس املنتظم للوفود الربملانية األجنبية ،مبعدل  35وفدا برملانيا يف السنة؛
املساهمة يف تعزيز قدرات املساعدين الربملانيني من خالل تنظيم دورات تدريبية تستجيب النتظاراتهم واهتامماتهم؛
دعم شبكة الربملانيني ضد عقوبة اإلعدام.
إضافة إىل ذلك ،وطبقا للامدة  160من الدستور ،قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريرا عن حالة حقوق اإلنسان أمام
غرفتي الربملان يف جلسة عامة يوم  16يونيو  ،2014غطى الفرتة املمتدة من مارس  2011إىل غاية يونيو  ،2014وكان موضوع
نقاش عام بني مجلس املستشارين والحكومة يف  20يوليوز .2015
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تفاعل المجلس مع الحكومة
يقدم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بمقتضى القانون ،المساعدة والمشورة للحكومة ،حيث
يولي في عالقته معها أهمية كبيرة للحوار والنقاش ،وفي هذا اإلطار يسجل المجلس عالقة
التعاون اإليجابي التي تجمعه مع كل من رئاسة الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية.
التفاعل مع رئاسة الحكومة

عىل مستوى رئاسة الحكومة ،حرص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل توجيه مذكرات لرئاسة الحكومة يف ثالث مناسبات
(قبيل تقديم الربامج الحكومية أمام الربملان) ،يشري فيها إىل مجموعة من أولويات السياسة العمومية املتعلقة بحقوق اإلنسان
يف إطار التزامات املغرب الدولية .كام حرص املجلس عىل عقد جلسات عمل مع رئيس الحكومة (السابق والحايل) من أجل
عرض رؤية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وبرامجه وكذا متابعة تنفيذ اإللتزامات املشرتكة ،وال سيام تلك املتعلقة مبعالجة
ملفات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتبقية.
التفاعل مع القطاعات الوزارية

عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل إقامة عالقة تعاون مثمرة مع مختلف القطاعات الحكومية حيث وبطلب من
بعض الوزراء قدم املجلس آراء حول بعض مشاريع القوانني قبل إحالتها عىل الربملان ،ومنها تلك املتعلقة بإصالح منظومة
العدالة والصحافة والحق يف الوصول إىل املعلومة والطب الرشعي والصحة العقلية.
عمل املجلس عىل إقامة رشاكات مع بعض القطاعات الحكومية لتنفيذ برامج عمل مشرتكة ،وال سيام يف قطاعات الرتبية
الوطنية ،التعليم العايل والصحة والداخلية والخارجية والهجرة والسجون.
ومن جهة أخرى ،يحرص املجلس عىل املشاركة يف مختلف املبادرات والحوارات العمومية واألنشطة املنظمة من لدن
القطاعات الحكومية عىل الصعيد الوطني ،وهو ما تحرص عليه كذلك اللجان الجهوية للمجلس عىل الصعيد الجهوي.
كام ساهم املجلس يف إعداد التقارير الوطنية املقدمة من لدن الحكومة إىل هيئات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان يف إطار
التعاون الوثيق الذي جمع املجلس واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان.
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عالقة المجلس مع منظمات المجتمع المدني
مكن اإلطار التشريعي المحدث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان من حضور وازن
لمنظمات المجتمع المدني في تركيبة المجلس وفي عمله وطنيا وجهويا.
وانطالقا من ذلك تحظى العالقة مع منظمات المجتمع المدني أيضا بأهمية خاصة في
عمل المجلس ،إذ يقوم ،بناء على دوره في مجال الحماية والوساطة ،واستنادا إلى ما
يرد عليه من شكايات باهمية تسوية الوضعية القانونية لبعض الجمعيات.
ومن هذا املنطلق أصدر املجلس مذكرة وجهها للربملان وللحكومة يف نونرب  2015حول «حرية الجمعيات باملغرب» ضمنها
العديد من التوصيات التي تروم إيجاد حلول لإلكراهات القانونية والعملية التي تحد من تطور النسيج الجمعوي وتعيق
قيامه بدوره يف دعم وتأطري املواطنينواملواطنات ،ال سيام يف مجال الوساطة خالل فرتات االحتقان.
كام أصدر املجلس ،بناء عىل طلب مجلس املستشارين رأيا استشاريا حول إنشاء املجلس االستشاري للشباب والعمل
الجمعوي ،وشدد عىل رضورة إرساء بنية خاصة بالحياة الجمعوية وأن تتضمن تركيبته متثيلية مختلف القوى االجتامعية
وخاصة متثيلية الحركة الجمعوية والفاعلني الشباب.
وحرصا منه عىل تعزيز قدرات الفاعلني الجمعويني وتطوير أدائهم ،يعمل املجلس عىل تنظيم دورات تكوينية لتقوية قدرات
منظامت املجتمع املدين العاملة يف كافة مجاالت حقوق اإلنسان ولتشجيع عمليات تشبيك الجمعيات ،عالوة عىل املساهمة
يف أنشطتها والحرص عىل دعوتها إىل مختلف أنشطة املجلس املنظمة مركزيا وعىل مستوى لجانه الجهوية .كام حرص املجلس
عىل تعزيز أدوار جمعيات املجتمع املدين يف مالحظة االستحقاقات االنتخابية عىل صعيد مجموع الرتاب الوطني واالستفادة
من الدورات التكوينية الخاصة بهذه العملية ،كام يحرص املجلس أيضا عىل استهداف الجمعيات العاملة يف مجال الهجرة
والحقوق البيئية والعدالة املناخية .وقد كان احتضان املغرب لكل من املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان والقمة العاملية للمناخ
فرصة ملشاركة ممثيل منظامت املجتمع املدين املغريب بفعالية يف التداول حول القضايا التي كانت محور اللقاءين العامليني
وتبادل التجارب والخربات مع فعاليات جمعوية من آفاق مختلفة.
كام عمل املجلس عىل تقوية انخراط مكونات املجتمع املدين املغريب يف املنظامت األممية باعتامد جمعيات لدى سكرتريية
اإلتفاقية اإلطار لألمم املتحدة من أجل التغريات املناخية ( )CCNUCCوبرنامج األمم املتحدة من أجل البيئة (.)PNUE
ويحرص املجلس كذلك عىل إبرام العديد من الرشاكات مع منظامت املجتمع املدين تغطي مختلف مجاالت حقوق اإلنسان.
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التكوين في مجال حقوق اإلنسان
املعهد الوطني  -ادريس بنزكري
يعتبر إحداث «المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق اإلنسان -ادريس بنزكري» من قبل
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،سنة  ،2016نابعا من وعي المجلس باحتياجات مختلف
الفاعلين من المغرب ومن إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى دعم وتعزيز
القدرات في مجال حقوق اإلنسان.
مهام المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق اإلنسان  -ادريس بنزكري

تتمثل مهمة املعهد يف دعم ومواكبة الفاعلني يف مجال حقوق اإلنسان من خالل تثمني مهاراتهم وتعزيز قدراتهم لضامن
مستوى عال من املهنية ،باإلضافة إىل تعبئة مواردهم البرشية .وتخص مجاالت تدخل املعهد مختلف الفئات املعنية ،والتي
تتمثل أساسا يف:
التكوين األسايس :خلق دينامية للتكوين حول مختلف املواضيع املرتبطة بحقوق اإلنسان ،تحرتم موقع واختصاصات كل
فاعل عىل حدة وتأخذ بعني االعتبار تنوع احتياجات الفئات املعنية وانتظاراتها؛
التكوين املستمر :وضع مناهج دراسية ووحدات للتكوين املستمر لفائدة أعضاء وأطر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ولجانه الجهوية واملؤسسات واإلدارات العمومية؛
مواكبة املجتمع املدين :املساهمة يف تعزيز قدرات فاعيل املجتمع املدين (املنظامت غري الحكومية ،التجمعات املهنية،
النقابات ،املقاوالت )...املنخرطني يف الدفاع عن حقوق اإلنسان وحاميتها والنهوض بها ،وضامن مواكبتهم يف مجاالت الرصد
والتدخل والرتافع والقيادة؛
هندسة التكوين :توفري الدعم العلمي والتقني وكذا املواكبة والتوجيه للمؤسسات التعليمية ،وكذا جميع الجهات التي
ترشف عىل تقديم التكوين يف مجال حقوق اإلنسان أو التي تعتزم ذلك ،من خالل وضع مناهج دراسية مالمئة؛
أرضية إقليمية للتكوين يف مجال حقوق اإلنسان :متوقع املعهد كفاعل إقليمي للتكوين يف مجال حقوق اإلنسان ،وعقد
وتطوير رشاكات مع املعاهد األجنبية ذات االهتامم املشرتك.
منجزات المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق اإلنسان -ادريس بنزكري

يتوفر املعهد عىل فريق يتكون من ستة موظفني دامئني .ويرشف عىل التكوين ،باإلضافة إىل املكونني املختصني حسب املواضيع
املطروحة ،أطر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذين استفادوا بدورهم من التكوين باملعهد يف إطار دورات تكوين املكونني.
وقد نظم املعهد  79دورة تكوينية خالل سنة  52( 2017دورة سنة  ،)2016أي ما ميثل تقريبا  6.6دورة تكوينية يف الشهر.
كام خصص املعهد  186يوما للتكوين ،مبعدل  3.6يوما يف األسبوع وأكرث من  15يوما يف الشهر.
واستفاد من هذه الدورات التكوينية  1502شخصا ،أي أكرث من  125شخصا كل شهر .وبذلك يبلغ عدد املستفيدين ،الذين
استقبلهم املعهد 3734 ،شخصا خالل سنة .2017
وقد استفاد أساسا من أنشطة املعهد هذه السنة موظفو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية ،فضال عن منظامت
املجتمع املدين وموظفو العديد من املؤسسات العمومية .كام استفاد من هذه الدورات عدد من منظامت املجتمع املدين
واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية والعربية .وقد أحاطت هذه الدورات التكوينية بأكرث من  30موضوعا ،قدمت
ملختلف الفئات املعنية حسب اختصاصها ،باإلضافة إىل برمجة مجموعة من األنشطة املتنوعة خالل سنة  ،2017تتوزع بني
الندوات والورشات واأليام الدراسية....
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مركز الدراسات الصحراوية
أحدث مركز الدراسات الصحراوية في سنة  2013بمبادرة من جامعة محمد الخامس بالرباط،
والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت
وأقاليم جنوب المملكة والمكتب الشريف للفوسفاط.

وطبقا ملقتضيات الدستور الجديد الرامية إىل ترسيخ الهوية الثقافية املغربية التعددية ،ال سيام مكونها الحساين ،يهدف
مركز الدراسات الصحراوية إىل تشجيع البحث العلمي ذي الصلة مع املجال الجغرايف للحسانية وإىل إنعاش التنمية الثقافية
ملناطق الجنوب.
نظم مركز الدراسات الصحراوية ،منذ إنشائه ،حوايل  60محارضة ومائدة مستديرة ويوما دراسيا انصبت حول مواضيع
متنوعة متحورت أساسا حول العلوم االجتامعية ،مع إدماج األبعاد السياسية .كام كان الواقع الراهن ألقاليم الجنوب ولحياة
البيضان يف صلب اهتاممات املركز الفكرية.
ويعترب املركز حاليا أحد أهم الفاعلني يف مجال نرش الكتب ذات العالقة بالرقعة الجغرافية للحسانية .وقد صدر عنه ،يف سياق
هذه الحركية ،حوايل  60عنوانا تهم حقوال معرفية متعددة ومتنوعة ،تتناول مجاال جغرافيا يتجاوز حدود املغرب الصحراوي
لينغرس يف العمق الثقايف واإلنساين للبيضان.
كام ينظم مركز الدراسات الصحراوية دورات لدعم الكفاءات لفائدة حوايل  100طالب يف سلك الدكتوراه ،اختاروا املجال
الصحراوي موضوعا ألبحاثهم .ويسعى املركز عرب هذه الدورات إىل تشبيك هؤالء الطلبة الباحثني وتلقينهم مبادئ مناهج
البحث العلمي.
وقد اعتمد املركز مسلكني للامسرت وأرشف عليهام ،األول خالل املوسم الجامعي  2012/2013حول الديناميات االجتامعية يف
الصحراء استفاد منه  23طالبا ،والثاين خالل املوسم الجامعي  2016/2017حول الرتاث الصحراوي والتنمية املجالية موجه
لـ  19طالب.
ويويل مركز الدراسات الصحراوية اهتامما خاصا للرتاث الشفوي الصحراوي يف أفق صيانته بالشكل املالئم وتثمينه ثقافيا
بطريقة منفتحة .وتشكل أنطولوجيا املوسيقى الحسانية التي أنجزها املركز مثاال حيا عىل هذه املقاربة.
ويساهم املركز يف العديد من املعارض جهويا عىل مستوى األقاليم الجنوبية ،وكذلك وطنيا ودوليا ،بغية التعريف بالرتاث
الحساين وبالحركية الثقافية الرامية إىل تثمينه.
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تتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة
(إىل حدود  20دجنرب )2017
طبقا الختصاصاته أنجز المجلس المهام التالية المتعلقة بتتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف
والمصالحة:
 – 1إقرار وكشف الحقيقة:
كشف مصري  803حاالت من ضحايا االختفاء القرسي أو االعتقال التعسفي أو األشخاص املتوفني خالل أحداث اجتامعية

مختلفة؛
تحديد أماكن دفن رفات  385حالة؛
استخراج رفات  185متوىف واستخراج الحمض النووي بالنسبة لـ  44حالة من لدن فريق من األطباء الرشعيني بني دجنرب
 2005وماي .2012
 – 2جبر الضرر الفردي:

بلغ العدد اإلجاميل لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض وذوي حقوقهم الذين استفادوا من التعويض املايل
 ،19.476مببلغ إجاميل يقدر بـ  928.012.628 ,80درهم.
وعالوة عىل التعويض املادي استفاد  1.335من الضحايا وذوي الحقوق من اإلدماج االجتامعي ،و 18.343من التغطية
الصحية ،و 540من ضحايا انتهاكات املايض من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم اإلدارية واملالية.

 – 3حفظ الذاكرة ،التاريخ واألرشيف:

قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،برشاكة مع الحكومة املغربية ،بإعادة االعتبار ملقربتني حيث ترقد جثامني ضحايا
األحداث االجتامعية للدار البيضاء ( )1981والناضور ( ،)1984وكذا ملقربتني أخريني يف أگدز ومگونة تحتضنان رفات ضحايا
االختفاء القرسي.
كام عبأ املجلس موارد بتعاون مع بعض الرشكاء إلنجاز متحفني للذاكرة بكل من الحسيمة والداخلة ،كام ساهم املجلس يف
انطالق العمل ملاسرت متخصص يف التاريخ الراهن بتعاون مع كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط ،ويف إطار دعم الرصيد
التوثيقي ،مؤسسة أرشيف املغرب ،أبرم املجلس مع هذه األخرية اتفاقية مكنت من التسليم الرسمي ألرشيفات هيئة التحكيم
املستقلة للتعويض وهيئة اإلنصاف واملصالحة ،وتعد هذه املبادرة األوىل من نوعها بالنسبة ألرشيف املغرب.
 – 4جبر الضرر الجماعي:

أوصت هيئة اإلنصاف واملصالحة برد االعتبار للضحايا باملعنى العام والجامعي للمفهوم ،وذلك بهدف إعادة بناء الثقة بني
الدولة والساكنة املحلية ،وتيسري مسلسل املصالحة .وهمت هذه التوصية مجموعة من املناطق يف أقاليم وعامالت فگيگ
والرشيدية وورزازات وزاگورة وطانطان وأزيالل والخميسات والحسيمة والناضور والحي املحمدي وخنيفرة وميدلت وتنغري.
وأرشف املجلس ،يف هذا اإلطار ،عىل تتبع تنفيذ  149مرشوعا هادفا إىل دعم قدرات الفاعلني املحليني ،وحفظ الذاكرة،
وتحسني رشوط عيش السكان (تحسني الخدمات ،تطوير موارد بديلة للدخل وحامية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء
واألطفال .وقد متت تعبئة  159.799.892,00درهم إلنجاز هذه املشاريع.
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احتضان الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان
احتضن المغرب ،تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس ،فعاليات
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان ،خالل الفترة من  27إلي  30نونبر  2014بمدينة
مراكش ،حيث تولى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتعاون مع المندوبية الوزارية
المكلفة بحقوق اإلنسان ومؤسسة أجيال لحماية حقوق اإلنسان والنهوض بها اإلشراف
على تنظيم وتنسيق هذه التظاهرة العالمية التي تميزت بما يلي:
أزيد من  9000مشارك

 123بلدا
 769منظمة عاملية

 140شبكة وطنية ودولية

 7وكاالت لألمم املتحدة

 10جامعات ومدارس عليا مغربية

 50منتدى موضوعاتيا

 12منتدى مخصص للمرأة
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 18وزارة ومؤسسة وطنية مغربية

 3 800جمعية من املغرب

االتحاد البرلماني الدولي

 150رواقا ب يف القرية الدولية

 450صحفيا معتمدا

أكرث من  200فضاء للنقاش والتكوين
 41ورشة ذاتية التسيري

 18نشاطا داخليا

 15حدثا خاصا
 11ورشة للتكوين

الجمعية العالمية للشباب،
برعاية األمم المتحدة
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القمة العالمية للمناخ 2016
بمناسبة احتضان بالدنا ،في الفترة من  7إلى  18نوفمبر  ،2016لفعاليات الدورة 22
لمؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ( )COP22بمدينة مراكش ،تولى المجلس
الوطني لحقوق اإلنسان اإلشراف على قطب المجتمع المدني وتنسيق مشاركة
الفاعلين الغير حكوميين بالمنطقة الخضراء بقرية المؤتمر ،وقد تميزت هذه التظاهرة
العالمية بما يلي:
تخصيص مساحة  10.000م
الحتضان فعاليات املؤمتر

2

تنظيم  680نشاطا وتظاهرة ومنتدى

تنظيم  152رواقا وجناحا

مشاركة  500جمعية وائتالف

مشاركة منتمني إىل  60جنسية
مشاركة حوايل  40جامعة ومركزا لألبحاث
 264.000زائرة وزائرا
(مبعدل  24.000يف اليوم)

مشاركة  386متطوعة ومتطوعا

تنظيم  500نشاط ذات التدبري الذايت
يف جامعة القايض عياض
تنظيم ملتقى لــــ  37مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان
حول إعامل اتفاق باريس وأهداف األلفية للتنمية
تنظيم منتدى دولي للبرلمانيين
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المعرض الدولي للنشر والكتاب
دأب المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،منذ سنة  ،2012على المشاركة في مختلف
دورات المعرض الدولي للنشر والكتاب بهدف تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،والمساهمة
في النقاش العمومي وااللتقاء بزوار المعرض لتناول ومناقشة مواضيع الساعة.
استقبل رواق املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الذي امتد عىل مساحة  300مرت ،آالف الزوار سنويا (مبعدل 30000

زائر) .حيث شكلت مشاركة املجلس فرصة إلعطاء الكلمة للشباب واليافعني ملناقشة مواضيع متنوعة من بينها «املواطنة»،
«املناصفة واملساواة»« ،حقوق الطفل»« ،حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة»« ،الشباب»« ،الهجرة» .،ومن خالل عرشات
األنشطة املنظمة يف إطار مشاركة املجلس باملعرض تم تقديم وتوقيع مجموعة مهمة من الكتب ،تنظيم لقاءات تكرميية
وأخرى مع شخصيات عمومية ،فضال عن تنظيم عدد من حلقات النقاش وندوات وتقديم شهادات.
وقد شكل رواق املجلس فضاء أعطيت فيه الفرصة للقطاعات الوزارية والجمعيات والجامعات واملنظامت الدولية والقطاع
الخاص واألحزاب السياسية ومهنيي املجال الثقايف...للتعبري عن أرائهم والتفاعل مع الجمهور الزائر.
وستخصص مشاركة املجلس يف املعرض الدويل للنرش والكتاب لسنة  2018لالحتفال بالذكرى السبعني لإلعالن العاملي لحقوق
اإلنسان.
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