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 تقدميـللمجلســ .1

،ـويعملـبشلكـمس تقلـعنــهباــمؤسسةـدس توريةـوطنيةـمحلايةـحقوقـالإنسانـوالهنوض يعدـاجمللسـالوطينـحلقوقـالإنسان

التحالفـالعامليـللمؤسساتـالوطنيةـحلقوقـيفـالفئةـ"أ لف"ـمنذـعامــاحلكومة،ـوفقًاـملبادئـابريس.ـكامـأ نهـمؤسسةـمعمتدةـدلىــ

 ..ـووفقًاـللقانونـاحملدثـهل،ـيمتتعـاجمللسـبوليةـعامةـيفـجمالـحقوقـالإنسان1999

لــجلنةـهجويةـحلقوقـالإنسانـويضطلعـمبهامـتقدميـالنصحـواملشورةـواملقرتحاتـللحكومةـوالربملانـيفـجماــ12ويتوفرـاجمللسـعىلــ

حقوقـالإنسان.ـوبناءـعىلـطلبـأ وـمببادرةـمنه،ـيُعلنـاجمللسـعنـمواقفهـمنـخاللـتقدميـالآراءـواملذكراتـوالتقاريرـوادلراساتـ

طارـاختصاصاته  .املتعلقةـابلقواننيـأ وـمشاريعـالقواننيـأ وـأ يةـمسأ ةلـتدخلـيفـاإ

ــ عام يفـ تنظميهـ عادةـ اإ ـم2011ومنذـ عىلـ املسامهةـ منـ اجمللسـ متكنـ للمقتضياتـ،ـ احلكومةـ تنفيذـ رصدـ يفـ املس توايتـ تلفـ

عدادــ دراسةـوتقريرـعنـأ شغالـــ24دلئلـوــ7تقريرـوملخصـتنفيذيـوــ16ادلس توريةـوالزتاماهتاـادلولية.ـوهكذا،ـمتكنـمنـاإ

منـقبلــــ8وــــمنـقبلـجملسـالنوابــ6رأ يـبشأ نـمشاريعـالقواننيـبعدماـأ حالهاـعليهـأ حدـجمليسـالربملانـ)ــ14ندوات.ـكامـأ صدرــ

آراءـاجمللسـيفـتقاريرـاللجانـالربملانيةـاخملتصة.ـابلإضافةـاإىلـذكل،ـويفـاإطارـمسامهتهـيفـالنقاشـ جملسـاملستشارين(.ـويمتـنرشـأ

 .مذكراتـقدهماـاإىلـالربملانــ7العام،ـنرشـاجمللسـ

عادةـتنظميهـيفـعامــ ووفقًاـملهامهـاملتعلقةـابلرصدـاملس تقل،ــــ2011عىلـمس توىـالتفاعلـمعـالنظامـادلويلـحلقوقـالإنسانـومنذـاإ

قدمـاجمللسـبشلكـمهنجيـتقاريرـموازيةـللنظامـادلويلـحلقوقـالإنسان.ـفعىلـسبيلـاملثال،ـقدمـتقريرانـيفـاإطارـالاس تعراضـ

غرب،ـومخسةـتقاريرـاإىلـهيئاتـاملعاهداتـاليتـنظرتـيفـأ وضاعـحقوقـالإنسانـابملــ2017وــ2012ادلوريـالشاملـيفـعايمــ

ويتعلقـال مرـبلجنةـمناهضةـالتعذيبـوجلنةـحقوقـالطفلـوجلنةـاحلقوقـالاقتصاديةـوالاجامتعيةـوالثقافيةـوجلنةـحقوقـالإنسانــ

أ لياتـ اإىلـ التقاريرـادلوريةـاليتـيتعنيـعىلـاحلكومةـتقدميهاـ عدادـ اإ وجلنةـحقوقـال شخاصـذويـالإعاقة.ـكامـسامهـاجمللسـيفـ

 .ةحقوقـالإنسانـادلولي

فريقياـيفـاللجنةـالفرعيةـاملعنيةـابلعامتدــ نهـميثلـاإ قلمييةـوادلوليةـللمؤسساتـالوطنية،ـحيثـاإ وينشطـاجمللسـيفـالش باكتـالإ

ـالوطنيةـوعضوـيف ـللمؤسسات ـالعاملي ـللتحالف ـالإنسانـوفرـي التابعة ـالتجاريةـوحقوق ـاملعينـابل عامل ـالعامل ـاملعينــــقهافريقها العامل

عضوـيفـجلنةـالإرشافـعىلـش بكةـاملؤسساتـالوطنيةـال فريقيةـحلقوقـالإنسانـويرأ سـفريقهاـالعاملــفهو ـأ فريقيا،ابلهجرة.ـويف
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أ نهـانئبـرئيسـامجلعيةـالفرنكفونيةـللجانـالوطنيةـحلقوقـالإنسانـوعضوـابللجنةـالتنفيذيةـللش بكةـالعربيةـ املعينـابلهجرة.ـكامـ

 .للمؤسساتـالوطنيةـحلقوقـالإنسان

نـالقانونـرمقــ عادةـتنظميـاجمللس،ـأ صبحـميارسـهمامـجديدةـيفـجمالـالوقايةـوامحلايةـوالهنوض،ـحيثـاإ عادةــــ76.15وابإ املتعلقـابإ

ذـأ نهـنصـعىلـاإحداثــ2018تنظميـاجمللسـواذليـصادقـعليهـالربملانـابلإجامعـيفـفربايرــ ،ـوسعـاإىلـحدـكبريـمنـسلطاته،ـاإ

وليةـحلقوقـالإنسان،ـويتعلقـال مرـابل ليةـالوطنيةـللوقايةـمنـالتعذيبـوال ليةـالوطنيةـللتظملــثالثـأ لياتـمضمنةـابلصكوكـادل

 .اخلاصةـابل طفالـحضاايـانهتأاكتـحقوقـالإنسانـوال ليةـالوطنيةـمحلايةـال شخاصـذويـالإعاقة

ـمنـشأ هن ـمنسقة ـاملتعلقةـابلتوهجاتـالاسرتاتيجيةـحتديدـخطةـمعل ـاملذكرة ـالراهنةـخبصوصـتتوىخـهذه ـالتحدايت ىل ـاإ ـتتطرق ـأ ن ا

 .وضعيةـحقوقـالإنسانـيفـبالدانـهبدفـضامنـتعزيزـحقوقـالإنسانـوحاميهتاـبشلكـفعال

 لكمةـالس يدةـالرئيسـة .2

لتأ سيسه،ـويهـمناس بةـللتذكرـاإىلـأ يـمدىـميارسـاملواطنـاملغريبـحقوقهـــ29اجمللسـخاللـالس نةـاجلاريةـابذلكرىــ احتفل

ابلاكملـكامـهوـمعرتفـبهـدس توراًيـوعاملًيا،ـولس تخالصـادلروسـوالتخطيطـللمس تقبلـمنـأ جلـتكريسـدوةلـالقانون،ـمعــ

 .ال خذـبعنيـالاعتبارـالتحدايتـاملوروثةـواجلديدة

نـمشهدـحقوقـالإنسانـيتطورـابس مترارـمنـحيثـاملعايريـواملامرسات،ـفنحنـحباجةـاإىلـالزتامـمجيعـالفاعلنيــ املؤسساتينيـأ وـاإ

عاملـاحلقوق.ـويفـغيابـهذاـالالزتام،ـستبقىـادلينامياتـاليتـ غريهـاملؤسساتينيـمنـأ جلـاإحداثـتغيريـرضوريـيفـمسلسلـاإ

 .متـاإطالقهاـحمدودةـالنطاقـوالتأ ثري

عدادـاسرتاتيجيتنا،ـوذكلـراجعـلل س بابـالتالية طارـاإ ـ:وابلتايل،ـفقدـاخرتانـفعليةـاحلقوقـيفـاإ

بناءـعىلـاختيارـواعـبتعددـاملصطلحاتـاملس تعمةلـيفـأ دبياتـــdroitـdeـeffectivité مصطلحـفعليةـاحلقوقاعامتدــ -

جياابـيفرتضـمضنياـوصفاـلوضعـهذهـاحلقوقـمنــ العلومـالقانونيةـوالس ياس يةـوتداخلـمعانهيا،ـففعليةـاحلقوقـسلباـأ وـاإ

ـ.حيثـكوهناـمفعةلـأ وـغريـمفعةل

احلقوقــ - فعليةـ نـ ولوجــاإ وتيسريـ الواقعـ تغيريـ عىلـ قدرهتاـ وتقيميـ القواننيـ مساءةلـ عىلـ يقترصـ أ نـ ينبغيـ لـ واحلرايتـ

يالءـالعواملـالغريـالقانونية ال مهيةـاليتــ extra juridique املواطننيـللحقوقـالإنسانيةـال ساس ية.ـبلـينبغيـكذكلـاإ

ـ.الثقافيةـاملتعلقةـخبلقـالرثوةـوتوزيعهاتس تحقهاـوخاصةـالعواملـاملرتبطةـابلرشوطـالسوس يواقتصاديةــو
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وابلرمغـمنـالتطورـالمكيـوالنوعيـللمنظومةـالترشيعيةـوالبنياتـاملؤسساتيةـفاإنـترمجةـالقواننيـواملؤسساتـاإىلـضامانتـمحلايةـ

يةـواحلقوقـاملدنيةــفعليةـللحقوقـواحلرايتـيفـالواقعـاملعاشـلزالـيواجهـحتدايتـكبرية.ـسواءـابحلقوقـالاقتصاديةـوالاجامتـع

ذاـجنحـاملغربـيفـاإحداثـقطيعةـمعــ والس ياس يةـابلرمغـمنـالتكريسـادلس توريـلضامانتـممارسةـاحلرايتـالفرديةـوالعامة،ـواإ

القانونيةـالوطنيةــ الهوةـماـبنيـالرتسانةـ الانهتأاكتـاملمهنجةـللحقوقـواحلرايتـاملدنيةـوالس ياس يةـفاإنـاجمللسـمطالبـبتقليصـ

 قوقـواحلرايتـ.وواقعـاحل

عدادهاـيكـيكونـاجمللس: نـاسرتاتيجيةـفعليةـاحلقوقـاليتـحتددـهممتناـورؤيتناـومرجعيتناـوجمالتـمعلناـمتـاإ ـاإ

لهيمـعندـاملطالبةـحبقوقهمـ؛أ ليةـانتصافـفعاةلـوسهةلـالولوـج .1  :ـمنـأ جلـاس تقبالـاملواطننيـوالاس امتعـاإ

 ـجمالـحقوقـالإنسان؛ابلقضاايـامللحةـيفـفضاءـللنقاشـالهادفـللهنوض .2

طارـلوضعـتدابريـوقائية .3  منـخاللـالوساطةـوالتدخلـالاستبايقـللحيلوةلـدونـوقوعـانهتأاكتـحلقوقـالإنسان؛ـاإ

،ـمنـخاللـتطويرـممارساتـفضىلـيفـمعاجلةـقضاايـحقوقـالإنسانـمنــمؤسسةـس تقولـماـتفعل،ـوس تفعلـماـتقول .4

 قبلـاملؤسساتـالوطنيةـ.

 املهمـة .3

 .مبهامـالوقايةـمنـالانهتأاكتـوحاميةـحقوقـالإنسانـوالهنوضـهباـيفـاكفةـأ رجاءـالرتابـالوطين لسيضطلعـاجمل

 الرؤيةــ .4

نرغبـيفـالعملـابس تقالليةـومصداقية،ـوفقاـملهنجيةـتعمتدـعىلـالقربـوالاستباق،ـوفقـمقاربةـمندجمة،ـوالوقايةـمنـالانهتأاكتـ

 .واضعنيـاملواطنـيفـصلبـاش تغالناوحاميةـالضحاايـوتعزيزـاحلقوقـالإنسانيةـ

 

 

 املرجعيةــ .5

 .يستندـمعلناـعىلـمبادئـومعايريـحقوقـالإنسانـاملنصوصـعلهياـيفـدس تورـاململكةـوالصكوكـادلوليةـاليتـصادقتـعلهياـبالدان
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 نعملـمنـأ جلـكرامةـاملواطننيـوادلفاعـعنـحقوقهمـبلكـموضوعيةـوحيادية؛ •

نسانياـخاصاـ  •  للفئاتـالهشةـ؛نويلـاهامتماـاإ

 نتعاونـونتحاورـمعـالفاعلنيـالوطنينيـوادلولينيـاحلكومينيـوغريـاحلكومينيـ؛  •

نتحملـاملسؤوليةـمحلايةـحضاايـانهتأاكتـحقوقـالإنسان،ـبغضـالنظرـعنـادلينـأ وـالرأ يـأ وـاللونـأ وـالعرقـأ وـاجلنسـ •

 أ وـالانامتءـالس يايسـأ وـالاجامتعي؛

 الإنسانـاإىلـقانون؛ندعوـاإىلـحتويلـحقوقـ •

 .نعملـبشلكـيويمـلضامنـفعليةـاحلقوق •

 اجمللســ أ خالقياـت .6

نـميثاقـأ خالقياتـاجمللسـاملعمتدـاذليـيعدـجزءاـلـيتجزأ ـمنـالنظامـادلاخيل،ـينظمـعالقاتناـادلاخليةـفاميـبينناـومعـال طرافـ اإ

 ال خرىـمنـأ جلـمعاجلةـقضاايـحقوقـالإنسانـ.

 جمالتـالعمـل .7

ـمس تخديمــس نواصلـحتس ـبني ـما ـأ و ـالعامة ـامجلعية ـبني ـما ـتركزيانـسينصبـسواء ـأ ن ل ـاإ ـالإنسان، ـأ عاملناـيفـش ىتـجمالتـحقوق ني

ـ:اجمللسـعىلـاجملالتـالتالية

 .ـامحلايةـأ ولويتنـا1.7

 رصدـالانهتأاكتـالفرديةـوامجلاعيةـحلقوقـالإنساـن •

خاللـرصدـوضعيةـحقوقـالإنسانـومراقبهتاـومتابعهتاـعىلـاملس توينيــيتحققـمعلـاجمللسـيفـجمالـحاميةـحقوقـالإنسانـمنــ

 الوطينـواجلهويـ؛

نـاجمللسـملكفـابلتدخلـيفـمجيعـالقضاايـاملتعلقةـحباميةـحقوقـالإنسانـوكذاـاحرتامـاحلرايتـالفرديةـوامجلاعيةـ؛  اإ

ـالشاكايـت ـالإنسان،ـومعاجلة ـانهتأاكتـحقوق ـالتحرايتـوالتحقيقاتـخبصوص جراء مببادرةـــاإ ـيتدخل ـأ نه ـاس امتع.ـكام وعقدـجلسات

ـيفـحالـالتحققـمنـانهتأاكتـأ وـبناءـعىلـشاكيةـمنـال طرافـاملعنيةـ؛ منه

 وس يقدمـاجمللسـتوصياتهـذاتـالصةلـمبرشوعـالقانونـاجلنايئـواملسطرةـاجلنائيةـاليتـيهـحزيـالنقاشـمبجلسـالنواب.
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 معاجلةـالشاكايتـورشـذوـأ ولويةـــ •

 اجلةـالشاكايـتمعـحتسني ✓

لكرتونيةـاخلطوةـال وىلـحنوـحتقيقـهذاـالهدف.ـويتطلبـذكلـتطويرـالنظامـاملعلومايتـوتعزيزـالقدراتــ س يكونـتطويرـمنصةـاإ

ـبشأ هناـ. ـتقارير عداد ـتدبريـالشاكايتـومتابعةـحالتـانهتأاكتـحقوقـالإنسانـواإ ـيركزـعىل ـنظامـمعلومايت حداث ـللمجلسـواإ ـالرمقية

 اليةـيفـمعاجلةـالشاكايت:ـتكييفـالشاكايـتالصعوابتـاحـل ✓

جراءـلالنتصافـ اختارـاجمللسـحتسنيـالإجراءاتـالعمليةـلتصنيفـالشاكايتـوتكييفهاـوحفصـمقبوليهتا.ـوينبغيـأ نـيشلكـأ يـاإ

 .موضوعـمتابعةـدقيقة

خاللـتوظيفـكفاءاتـمناس بة،ـمباـيفــويتطلبـهذاـالتحديـالتوفرـعىلـمواردـبرشيةـمؤهةل،ـكامـيتطلبـتعزيزـفرقـامحلايةـمنــ

 .ذكلـالقانونينيـواخملتصنيـيفـعملـالنفسـواملساعدةـالاجامتعية

 ال ولويةـللفئاتـالهشـة •

ابلإضافةـاإىلـال لياتـاخلاصةـابل طفالـوذويـالاحتياجاتـاخلاصة،ـس ُتعطىـال ولويةـللفئاتـاجملمتعيةـالهشة،ـولـس اميـالسجناءـ

ــ؛.. .ءـوالالجئنيـوالنساءـوكبارـالسنواملهاجرينـوطاليبـاللجـو

 فاإنـاجمللسـس يقدمـرأ يهـخبصوصـعهدـحقوقـالطفلـابلإسالمـ.ـ،وابلنظرـللنقاشـاحلايل

 

 

 اس تقبالـوتوجيهـاملواطننيـعىلـاملس توىـاملركزيـواجلهوـي •

تأ هيلـفضاءاتـالاس تقبالـوالتوجيهــ عادةـ اجمللسـوجلانهــ املناس بةـعىلـمس توىستمتـمبارشةـالرتتيباتـاملناس بةـوالعملـعىلـاإ

لهيم.ـكامـسيمتـتنظميـجلساتـاس امتعـيفــ اجلهوية وتعينيـكفاءاتـمتصةـمسؤوةلـعنـاس تقبالـاملواطننيـوتوجهيهمـوالاس امتعـاإ

 .هذهـالفضاءاتـخاصةـابملش تكنيـوالشهود

 الهنوض،ـاجمللسـيفـس ياقهـالوطينـوادلويـل .ـ2.7
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 :املؤسس يةمواكبةـالتغرياتـالاجامتعيةــو

ىلـالقاعدةـالقانونيةـ. •  املواءمة:ـالعملـعىلـالانتقالـمنـمبادئـحقوقـالإنسانـاإ

منـهمامناـالعملـعىلـمواءمةـالنصوصـالقانونيةـوالتنظمييةـاملعمولـهباـمعـالصكوكـادلوليةـحلقوقـالإنسانـاليتـصادقتـعلهياـ

لهيا،ـمعـمراعاةـاملالحظاتـ ـ.اخلتاميةـوالتوصياتـالصادرةـعنـالنظامـادلويلـحلقوقـالإنساناململكةـأ وـانضمتـاإ

ـمعليةـمالمئةـالقوانني:ـس نعملـمجيعاـمنـأ جلـتقدميـتوصياتناـورأ يناـمبشاريعـذاتـالصةلـبقواننيـ:

 قانونـالإرضاب؛ ✓

 قانونـاملرفق؛ ✓

 ميثاقـالالمتركز؛ــ ✓

ـوتقدميـالرأ يـخبصوصـعهدـحقوقـالطفلـابلإسالمـ. ✓

 لتفاعلـمعـال لياتـادلوليةالرصدـادلويل:ـا •

طارــ اإ يفـ جراءاتـ ابإ وامللكفنيـ الشاملـ ادلوريـ وأ ليةـالاس تعراضـ الإنسانـ حقوقـ معـجملسـ تفاعهلـ تعزيزـ اجمللسـ س يواصلـ

عدادـ نهـبصددـاإ الإجراءاتـاخلاصةـوالهيئاتـاملنشأ ةـمبوجبـمعاهداتـمنـخاللـتقدميـالتقاريرـوالبياانتـاملكتوبةـأ وـالشفوية.ـواإ

ـاملرأ ةـ.ــتقاريره ـالمتيزيـضد ـأ شاكل ـالقرسيـومناهضةـاكفة ـال شخاصـمنـالاختفاء ـالعنرصي،ـحاميةـمجيع ـالمتيزي  اخلاصةـابلقضاءـعىل

 

 

 التوصيةـابملصادقةـعىلـالربتوكولتـادلوليـة •

تـالاختياريةـس يواصلـاجمللسـهجودهـلتشجيعـاحلكومةـعىلـاس تكاملـمعليةـاملصادقةـعىلـثالثةـصكوكـدولية،ـويهـالربوتوكول

ـ.املتعلقةـابلشاكوىـالفرديةـويتعلقـال مرـابحلقوقـاملدنيةـوالس ياس يةـوحقوقـاملرأ ةـوحقوقـالطفل

 ثقافةـحقوقـالإنساـن •
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ـتنفيذـالتدابريـاليتـجاءتـهباـخطةـ ـبنشاطـيف ـثقافةـحقوقـالإنسانـوالرتبيةـعىلـاملواطنة،ـيعزتمـاجمللسـاملسامهة ـتعزيز منـخالل

 الوطنيةـيفـجمالـادلميقراطيةـوحقوقـالإنسانـ.العملـ

كامـأ نـمواكبةـالتحولتـوادلينامياتـالاجامتعية،ـواس تعاملـال شاكلـاجلديدةـلتكنولوجياتـالتصال،ـومراعاةـالامنذجـالناش ئةــ

 حبقوقـالإنسانـ.ـللتعبريـواس هتدافـالش باب،ـلكهاـعنارصـمنـشأ هناـأ نـتطبعـمقاربةـاجمللسـوجلانهـاجلهويةـيفـجمالـالهنوض

ثراءـالنقاشـالعمويم •  ــاإ

نـتنش يطـدينامياتـالنقاشاتـالعموميةـحولـالتحدايتـاليتـتواجهـبالدان،ـوخاصةـماـيتعلقـابحلقوقـالاقتصاديةـوالاجامتعيةـ اإ

ــ اجملمتع العميقةـيفـ التحولتـ كامـتضعـ اجمللس.ـ اهامتماتـ التمنية،ـس يكونـيفـصلبـ املس توىـوالثقافيةـواحلقـيفـ املغريبـعىلـ

ــالاجامتعيـوادلميوغرايفـاملرتبطةـابلس تعاملـالرمقيـاجمللسـيفـمواهجةـالتحدايتـوالوقائعـاجلديدةـوتس تأ ثرـابهامتمـالفاعلنيـيفـجمال

ـ.حقوقـالإنسان

 ُدوُرـحقوقـالإنساـن •

اللجانــــ لإنسانـاليتـس تعملـيفـتنامغـوتاكملـمـعأ طلقـاجمللسـمرشوعًاـترابًياـوثقافيًاـواجامتعًياـيتعلقـابدلورـاجلهويةـحلقوقـا 

وجيعلـمهناـموقعهاـالاسرتاتيجيـعندـالتقاءـجمالتـالعملـالاجامتعيـاجلهويـفضاءـللمواطنةـوتقريبــ اجلهويةـحلقوقـالإنسان.

 وهجاتـالنظرـ.

هناـفضاء نساينـبنيـاملواطننيـالعا وتعدـهذهـادلورـأ كرثـمنـمرشوعـمؤسسايت،ـحيثـاإ طارـالتقاربـاحلرضيــللقاءـاإ دينيـيفـاإ

 .املنفتحـعىلـثقافةـحقوقـالإنساـن

 

 

 معرضـالكتاـب •

الفئاتـاجملمتعيةـاملقميةـيفـاملغرب.ـ يشلكـاملعرضـمناس بةـممتزية أ جلـالهنوضـحبقوقـالإنسانـوتقامسـال فاكرـبنيـمتلفـ منـ

 ةـ.لكـس نةـموضوعًاـينظمـحوهلـلقاءاتـوتظاهراتـمعرفيةـوعلمي اجمللس وخيتار

 الوقاية،ـالتوقعـمنـأ جلـالتدخلـبشلكـأ فضـل .8
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 ـ :الوقايةـمنـانهتأاكتـحقوقـالإنسانـوالرتافعـمنـأ جلـحفظـالكرامةـالإنسان •

ـبرامجـمناس بةـوأ جندةـحمددةـابلتعاونــ ـأ جرأ هتاـوضع ـالتعذيب.ـواليتـستتطلب ـللوقايةـمن ـالوطنية ـاهامتمـخاصـابل لية يالء ـاإ وسيمت

ـالفرعيةـللتعذيب.معـاللجنةـ

 ؛ـاس تعادةـالثقةـالاجامتعيةـواملؤسساتيـةالوساطة •

عدادـمبادراتـاستباقيةـملموسةـاإىلـجانبـالرئيسةـوتيسريـاحلوارـبشأ نـاملطالبـالاجامتعيةـ س ينشئـاجمللسـوحدةـملكفةـابإ

 والاقتصادية.ـ

قلمييـوادلويـل .9  تكريسـرايدةـاجمللسـعىلـاملس توينيـالإ

فريقيالتفاعلـمعـأ لياتـالا •  حتادـال 

متـتعزيزـتفاعلـاجمللسـمعـأ لياتـالاحتادـال فريقيـبعدـعودةـاملغربـاإىلـالتكتلـالإقلميي.ـومتتـترمجةـذكلـمنـخاللـمشاركةـ

 منتظمةـيفـادلوراتـالعاديةـلـلجنةـالإفريقيةـحلقوقـالإنسانـوالشعوبـومنتدىـاملنظامتـغريـاحلكومية.

 ال ورويـباحلوارـمعـالاحتادـ •

يواصلـاجمللسـتعزيزـالنقاشـواحلوارـمعـاملؤسساتـال وروبيةـمستنداـاإىلـمقاربةـتفاعليةـوتبادلـللمعلومات،ـويشاركـبشلكــ

 منتظمـيفـاحلواراتـوالنقاشاتـاملنظمةـمعـهذهـاملؤسساتـ.

آفاقـاـل2021-2018كامـيواصلـاجمللسـمتابعةـرشاكةـاجلوارـبنيـاملغربـوجملسـأ وروابــ نـأ تعاونـبنيـاجمللسـوجملسـأ وروابــ.ـاإ

ـليشملـأ لييتـالتظملـاخلاصتنيـ ـنفسـمنوذجـاملواكبة ـللوقايةـمنـالتعذيب،ـوتوس يع نشاءـوتطويرـال ليةـالوطنية تمتحورـخاصةـحولـاإ

 ـابل طفالـوال شخاصـذويـالإعاقة.

فريقيةـللمؤسساتـالوطنيةـحلقوقـالإنساـن •  ممثلـالش بكةـال 

ـاجمللسـدوراــ ـال فريقيةــيلعب ـالوطنية ـاملؤسسات ـثقة ـمن ـاس تفاد ـالوطنية،ـحيث ـللمؤسسات قلمييةـوادلولية ـالإ ـالش باكت رايدايـيف

ـمدىــ لمتثيلهاـيفـاللجنةـالفرعيةـلالعامتد،ـويهـهيئةـرئيس يةـيفـالتحالفـالعامليـللمؤسساتـالوطنيةـحلقوقـالإنسان،ـاليتـتقميم

 ملبادئـابريسـ.ـامتثالـاملؤسساتـالوطنيةـحلقوقـالإنسان
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التجاريةـوحقوقـالإنسان،ـومجموعةـالعملـاملعنيةـابلهجرةـواللجنةـاملاليةــ أ نـاجمللسـعضوـيفـمجموعةـالعملـاملعنيةـابل عاملـ كامـ

 لـلتحالفـالعامليـ.

أ نـاجمللسـعضوـيفـجلنةـالإرشافـعىلـش بكةـاملؤسساتـالوطنيةـال فريقيةـحلقوقـالإنسانـويرأ سـمجموعةـالعمل املعنيةــــكامـ

 ابلهجرةـالتابعةـلهاـ.

كامـانهـعضوـيفـاللجنةـالتنفيذيةـللش بكةـالعربيةـللمؤسساتـالوطنية،ـوانئبـلرئيسـامجلعيةـالفرنكفونيةـللجانـالوطنيةـحلقوقــ

 الإنسانـ.

قيةـوعىلـتمثنيـجتربتهــوخاللـالفرتةـاملقبةل،ـفاإنـاجمللسـمدعوـلتعزيزـهذاـاملوقفـوهذهـادلينامية،ـمعـالرتكزيـعىلـالقارةـال فرـي

 وتقامسها،ـلـس اميـيفـجمالـالهجرةـوالعداةلـالانتقالية،ـوكذكلـبناءـقدراتـالفاعلنيـالإقلمييني.

 التعاونـالثنايئـوالرشأاكت •

برامـمذكراتـللتفامهـورشأاكتـمعـعددـمنـاملؤسساتـالوطنيةـلتعزيزـتبادلـاخلرباتـواملامرساتـالفضىل.  متـاإ

اإىلـذكل، برامـــابلإضافةـ اإ الطريقة،ـكامـمتـ ال ورويب.ـبنفسـ العديدـمنـالرشاكء،ـمباـيفـذكلـالاحتادـ الثنايئـمعـ التعاونـ جيريـ

رشأاكتـقميةـحولـاملواضيعـاليتـحتظىـابل ولويةـبنيـاجمللسـوواكلتـال ممـاملتحدة،ـمباـيفـذكلـاليونيس يفـوبرانمجـال ممـاملتحدةــ

 نـواليونسكوـومنظمةـالصحةـالعامليةـ.الإمنايئـوصندوقـال ممـاملتحدةـللساك

نتاجـاملعريـفــ .10  املسامهةـيفـبناءـقدراتـالفاعلنيـوالإ

ـالقانونـومنظامتـ نفاذ ـامللكفونـابإ مباـيفـذكل ـاحلكومية، ـاحلكوميةـوغري ـاجلهات ـيس هتدف ـالقدرات ـلبناء ـبرانمج ـاجمللسـجدوةل يعزتم

 اجملمتعـاملدينـ.

دريسـبزنكريـحلقوقــ-معهدـالرابطـ •  الإنساـناإ

متـمؤخًراـتشكيلـجلنةـعلميةـمؤلفةـمنـخشصياتـوخرباءـمنـمتلفـالقارات،ـهبدفـتوس يعـهمامـاملعهدـليصبحـمرجعاـيفـبناءــ

القدراتـوكذاـفضاءـللنقاشـوالتناظرـوالبحثـواخلربةـوالتوثيقـيفـجمالـحقوقـالإنسان.ـوس تكونـلهذهـالتحولتـأ بعادـعىلــ

 ادلويل.املس توىـالوطينـوالإقلمييــو
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 التس يري،ـطموحـحنوـالكفاءةـوالفعاليـة .11

 

 بناءـالقدرات •

 سيمتـوضعـبرامجـخاصةـلبناءـالقدراتـحولـاملهامـاجلديدةـللمجلسـلفائدةـال عضاءـواملوظفنيـ. ✓

يالءـاهامتمـخاصـابل عضاءـاجلددـيفـاجمللسـوجلانهـاجلهوية،ـوسيمتـتعزيزـقدراهتمـوقدراتـطامقهمـالإداريــ ✓ سيمتـاإ

 منطقـيواكبـهذهـادليناميةـاجلديدةـ.وفقـ

 سيسهرـال منيـالعامـعىلـمراجعةـاملساطرـالإداريةـوالنظامـاملعلومايتـ. ✓

 

 التواصل،ـالإشعاعـاحلقويقـاملوضوعـي .12

والعالقاتــ واليقظةـ الكتابةـ مباـيفـذكلـ الرئيس ية،ـ احملاورـ منـ العديدـ عىلـ حالًياـ اجمللسـ التواصلـيفـ اسرتاتيجيةـ العامةـتعمتدـ

 والتواصلـالرمقيـوالنرش.

 ويتوىخـالهدفـالرئييسـمنـالتواصلـيفـوضعـرؤيةـللمجلسـعىلـأ ساسـفعليةـحقوقـالإنسان.

ـلل طفالـولل شخاصـذويـالإعاقة.ـ نشاءـأ لياتـوطنيةـمصصة ـنفسها،ـخاصةـبعدـاإ ـتفرض هناكـمقارابتـواسرتاتيجياتـجديدة

التواص جراءاتـ واإ دعامئـ تكييفـ ذكلـ املوقعـويتطلبـ ال سلوب،ـ املصطلحات،ـ للمكفوفني،ـ القراءةـ برانمجـ الإشارة،ـ )لغةـ لـ

 الإلكرتوينـابللغةـال مازيغية،ـاإخل(.

نـالتواصلـوالإعالمـالرمقيـورشـهممـنعزتمـتعزيزهـخاللـالوليةـاحلاليةـللمجلس.  اإ

 

 اجلهات،ـتكريسـلس ياسةـالقرـب .13

آفاقاـللعملـمنـخاللـمق اربةـشامةلـترشكـالفاعلنيـواملواطن،ـقواهماـالقربـمنـحيثـتنش يطـالنقاشـيفتحـورشـاجلهويةـأ مامناـأ

جراءاتـمحلايةـحقوقـالإنسانـورصدهاـوالهنوضـهبا. عاملـاإ  والتفكري،ـواإ
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ويدركـاجمللسـال مهيةـالكربىـللطابعـاملندمجـوالعرضاينـيفـمبارشةـحاميةـحقوقـالإنسانـوتعزيزهاـعىلـمس توىـاجلهات.ـوسيمتـ

ال الإنسان،ـتعبئةـ اليوميةـاملطروحةـيفـش ىتـجمالتـحقوقـ للتحدايتـ عطاءـمعىنـوصدىـ اإ أ جلـ رشاكهاـمنـ لجانـاجلهويةـواإ

والتمنيةـ الإنسانـ وحقوقـ واملقاوةلـ والبيئية،ـ والثقافيةـ والاجامتعيةـ الاقتصاديةـ واحلقوقـ واملدنية،ـ الس ياس يةـ احلقوقـ ولس اميـ

 املس تدامة.

 تـاجلس ميةـحلقوقـالإنسانــتتبعـوتوجيهـحضاايـالانهتأاـكــ .14

 سيمتـاإحداثـوحدةـلضامنـتتبعـوتوجيهـحضاايـالانهتأاكتـاجلس ميةـحلقوقـالإنسان.

 وس تواصلـجلنةـمتابعةـتفعيلـتوصياتـهيئةـالإنصافـواملصاحلةـمعلهاـاملتعلقـابحلقيقةـوجربـالرضرـ.

 فعليةـاحلقوقـالاقتصاديةـوالاجامتعيةـوالثقافيةــ .15

درأاكـمنهـل س بابـالا حتجاجاتـوتواترهاـانطالقاـمنـاهامتمهـمبختلفـمطالبـالفئات،ـفاإنـاجمللسـسريافعـعنـفعليةـاحلقوقـاإ

الاقتصاديةـوالاجامتعيةـوالثقافيةـمنـأ جلـاعامتدـميثاقـاجامتعي،ـلـيأ خذـفقطـيفـالاعتبارـتعديلـالقواعدـالقانونيةـأ وـاحلقوقــ

مناـأ يًضاـقضاايـذا تـطبيعةـاجامتعيةـواقتصاديةـوثقافية،ـواليتـستشجعـعىلـاإرشاكـاملواطننيـيفـمسلسلــأ وـالرتسانةـالقانونية،ـواإ

 وضعـمرشوعـتمنويـقامئـعىلـمبدأ ـاملساواةـبنيـالرجلـواملرأ ةـوبنيـاجملالتـالرتابية.

ـاملتعلقـاب ـالنقاش طار ـاإ ـاحلقوقـالاقتصاديةـوالاجامتعيةـوالثقافيةـيف ـفعلية ـاجمللسـرأ يهـخبصوص ـاجلديد،ــكامـس يقدم ـالتمنوي لمنوذج

 بعدـتنظميـلقاءاتـهجويةـمبشاركةـالفاعلنيـهباـهبدفـاعامتدـخالصاتـاللقاءاتـلبلورةـرايـاجمللس.

 ثالثةـعقودـلإحداثـاجمللسـالوطينـحلقوقـالإنساـن .16

شاركــسيمتـمناقشةـواملصادقةـعىلـمرشوعـوثيقةـالاحتفالـبذكرىـتأ سيسـاجمللسـلتوثيقـمسارهـوتقامســ جتاربهـالفضىلـواإ

ـمتلفـالفاعلنيـاملدنينيـوالفنينيـوالرايضينيـوالفئاتـ.

 


