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المجلس الوطني ضيف شرف المنتدى الوطني لحقوق اإلنسان بالكامرون

حل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ضيف رشف عىل املنتدى الوطني األول لحقوق اإلنسان بالكامرون، املنظم من 4 إىل 

6 غشت 2015 بالعاصمة ياووندي، من لدن اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والشبكة الكامريونية ملنظامت حقوق اإلنسان 

ووزارة العدل ووزارة العالقات الخارجية. وقد تكون وفد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من كل من السيدة نبيلة التبري 

والسيدين عبد الحميد الكام واملصطفى الناوي، مكلفون مبهمة لدى رئاسة املجلس باإلضافة إىل السيدة فاطمة الزهراء 

مزكيد، إطار مبديرية العالقات الخارجية والتعاون. وقد قدم أعضاء وفد املجلس عروضا حول تجربة املغرب يف مجال  

»الربملان وحقوق اإلنسان«، »املقاولة وحقوق اإلنسان« و»العدالة وحقوق اإلنسان«. كام شكل املنتدى مناسبة للوفد 

للتعريف بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب عىل مستوى املنجزات، اإلكراهات والتحديات، كام كان فرصة لتبادل اآلراء 

واألفكار مع الفاعلني الكامريونيني يف مجال حقوق اإلنسان وبحث سبل تعزيز التعاون يف هذا املجال.

المواكبة اإلعالمية لالستحقاقات االنتخابية

نظم بيت الصحافة بطنجة برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 6 غشت 2015  ورشة تدريبية حول اآلليات 

الحقوقية واملهنية للمواكبة اإلعالمية لالستحقاقات االنتخابية.

وقد أطر هذه الورشة كل من السيد مصطفى العراقي، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والسيد ندير املومني، مدير 

الدراسات والبحث والتوثيق باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وشمل برنامج الدورة جملة من املحاور أبرزها اإلطار 

القانوين املنظم لالستحقاقات االنتخابية، املعايري الوطنية والدولية الخاصة باملالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات.

دورة لتكوين المكونيين في مجال مالحظة االنتخابات

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 27 يوليوز إىل  3 غشت 2015 بالرباط دورة لتكوين املكونيني يف مجال إعداد 

وتنفيذ دورات تكوينية يف مجال مالحظة االنتخابات لفائدة أطر باملجلس وفاعلني من املجتمع املدين، وذلك يف إطار عقد 

التوأمة املربم بني املجلس واالتحاد األورويب الهادف إىل تعزيز قدرات املجلس لالضطالع مبهامه املتصلة بحامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها. ومتثل الهدف من الدورة التكوينية، التي أطرها السيد إريك  دي باليري، الخبري الدويل يف مجال 

مالحظة االنتخابات، يف تشكيل فريق من املكونني متمكن من التقنيات األساسية للتكوين وكذا العنارص الرضورية لتكوين 

مالحظي االنتخابات وإعداد وتنفيذ وحدة تكوينية يف مجال مالحظة االنتخابات. وقد هم التكوين جملة من املحاور : 

أساليب التلقني، التقنيات البيداغوجية، تحضري وتنشيط الدورة التكوينية، مناهج مالحظة االنتخابات، إعداد مضامني وحدة 

التكوين. جدير بالتذكري أنه يف إطار التحضري لعملية مالحظة االنتخابات برسم سنة 2015، نظمت اللجنة الخاصة العتامد 

مالحظي االنتخابات، التي يرتأسها املجلس، خمس دورات تكوينية لفائدة نحو 1250 من املالحظني الوطنيني املقرتحني 

من لدن الهيئات املعتمدة للمالحظة مبوجب القانون رقم 30.11 املحدد لرشوط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة 

لالنتخابات، وذلك من 22 يوليوز إىل 4 غشت 2015 مبدينة متارة.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء- سطات

 حفل تتويج السجناء المتفوقين من تالميذ وطلبة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات بتنسيق مع املديرية الجهوية للسجون بالدار البيضاء حفال 
لتتويج التالميذ والطلبة املتفوقني داخل املؤسسات السجنية، وذلك يوم 27 يوليوز 2015 بالسجن املحيل لعني السبع. 
ومتثل الهدف من هذا الحفل، الذي تخللته فقرات فنية وثقافية باإلضافة إىل توزيع جوائز تكرميية وشواهد تقديرية لفائدة 
التالميذ والطلبة السجناء املتفوقني، يف االحتفاء باملسار التعليمي الناجح لبعض التالميذ والطلبة السجناء الذين يتابعون 
دراستهم بتميز داخل السجن وكذا تكريس حق السجناء يف التعليم والتكوين املهني والثقافة، وتشجيعهم عىل متابعة 

مسارهم الدرايس مبا يساهم عىل تيسري إدماجهم يف املجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.

حملة تضامنية لفائدة نزيالت السجن المحلي بالجديدة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء - سطات بتنسيق مع املديرية الجهوية للسجون بالدار البيضاء، 
حملة تضامنية لفائدة نزيالت السجن املحيل بالجديدة وذلك يوم 28 يوليوز 2015. وتأيت هذه املبادرة املنظمة برشاكة 
مع جمعية املرأة القاضية وجمعية حلقة وصل سجن-مجتمع  وجمعية األطباء املقيمني بالدار البيضاء واملرصد املغريب 
للسجون، من أجل تعزيز دور فعاليات املجتمع املدين بجهة الدار البيضاء-سطات يف مواكبة وضعية الفئات الهشة داخل 
اليومية  اللوازم  باإلضافة إىل بعض  توزيع أرسة  الحملة  املسنني واألمهات واألطفال. وقد شهدت  فئة  السجون وخاصة 

الرضورية، فضال عن تجهيز قاعة دراسية داخل السجن.

الرشيدية – ورزازات

لقاء تشاوري للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان لدى العاملين بالمؤسسات السجنية
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية - ورزازات، بتنسيق مع املؤسسات السجينة بالجهة، لقاءين تشاوريني 
حول موضوع »النهوض بثقافة حقوق اإلنسان لدى العاملني باملؤسسات السجنية« لفائدة عدد من موظفي املؤسسات 
السجنية بجهة درعة تافياللت، وذلك بالسجن املحيل بالرشيدية والسجن املحيل بورزازت يومي 28 و29 يوليوز 2015 
عىل التوايل. وتم خالل اللقاءين تقديم عرضني حول«دور العاملني باملؤسسات السجنية يف ترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان 
وقيمها«، »حقوق اإلنسان باملؤسسات السجنية: الرضورة والتحديات«، باإلضافة إىل تقديم«خطة للنهوض بثقافة حقوق 

اإلنسان داخل املؤسسات السجنية التابعة للجنة الجهوية الرشيدية ورزازات«.

انعقاد الدورة التاسعة العادية
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية - ورزازات دورتها التاسعة العادية يوم 03 غشت 2015 مبدينة ورزازات. وتداولت 
هذه الدورة جملة من النقط أبرزها تقديم تقرير حول األنشطة املنجزة لفائدة أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان بأقاليم 
زاكورة وورزازات وتنغري والرشيدية، تقديم تقرير حول مستجدات مرافعة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف مجال إصالح املنظومة 

االنتخابية والقوانني الجامعية، مستجدات إصالح القانون الجنايئ املغريب ومدى استحضاره للحقوق الفئوية.

الحسيمة - الناظور

وحقوق  الصحة  على  مبنية  المخدرات  متعاطي  مع  للتعامل  جديدة  مقاربة  أجل  من 
اإلنسان

نظم مكتب جمعية محاربة السيدا بالناظور برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الحسيمة - الناظور وجمعية 
تقليص مخاطر املخدرات املغرب وجمعية مساندة مركز حسونة لعالج اإلدمان، لقاء تشاوريا جهويا من أجل مقاربة 
جديدة للتعامل مع متعاطي املخدرات مبنية عىل الصحة وحقوق اإلنسان، وذلك يوم الثالثاء 28 يوليوز 2015 مبدينة 
الناظور. وسمح هذا اللقاء، بالرتافع من أجل اعتامد مقاربة جديدة يف مجال محاربة السيدا ومجال اإلدمان واملخدرات، 
قامئة عىل النهوض بالصحة واحرتام حقوق اإلنسان تفعيال »إلعالن الرباط’’ الذي متت صياغته خالل الندوة الوطنية الثانية 

مببادرة من جمعية محاربة السيدا و برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف 9 أكتوبر 2014 بالرباط.

طنجة

قافلة إنسانية لفائدة عدد من المهاجرين األفارقة من دول جنوب الصحراء
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطنجة، برشاكة مع منظمة أطباء العامل وجمعية الشفا، يوم 29 يوليوز 2015، 
قافلة إنسانية إىل منطقة بوخالف، لفائدة املهاجرين األفارقة من دول جنوب الصحراء. وقد استفاد من هذه القافلة التي 
تضمنت إعانات غذائية وأدوات للنظافة 1263 مهاجرا كانوا متواجدين يف أماكن متباعدة مبنطقة بوخالف، متشكلني يف 
23 تجمعا من جنسيات مختلفة  من بينهم نساء حوامل وأطفال. كام قام أعضاء القافلة، التي شارك فيها أيضا عضو من 
جمعية املهاجرين »مغرب إدماج  تنمية«، بتوجيه املرىض والنساء الحوامل إىل املستوصفات، إضافة إىل تكفل طبيبة أسنان 

تنتمي لجمعية Ladies Cercle بعالج كل الهاجرين الذين يعانون من أمراض متعلقة باألسنان. 
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