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مالحظة االستحقاقات االنتخابية : اعتماد 41 هيئة وطنية ودولية عبأت أكثر من 4000 
مالحظا

منحت اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، االعتامد لــ 41 هيئة 
وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظامت دولية باإلضافة إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ستعبأ 
أكرث من 4000 مالحظ منهم 76 مالحظا دوليا سيقومون )عىل مستوى الحملة واالقرتاع( مبالحظة انتخاب أعضاء 

مجالس الجهات والجامعات ومجالس العامالت واألقاليم ومجلس املستشارين.

وقد رفضت اللجنة طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف طلبها عىل الوثائق املطلوبة أو لكون مواد قوانينها األساسية 
املتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة باملجاالت املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة الثانية للقانون 

رقم 30.11 القايض بتحديد رشوط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات.

من جهة أخرى، ستشارك عدد من الهيئات الدولية والخرباء الدوليني يف عملية املالحظة وذلك بدعوة من املجلس 
الفقرة  له السيام  املحدث  الظهري  يف  عليها  املنصوص  مامرسته الختصاصاته  إطار  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
الثانية من املادة 36. ويتعلق األمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، باإلضافة إىل 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بكل من البحرين ومرص واألردن وقطر وفلسطني وتونس. ويف نفس اإلطار، 
وجه املجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمة املدن والحكومات 
املحلية اإلفريقية املتحدة ومرصد االنتخابات السياسة يف العامل العريب واإلسالمي. يذكر أن بعثة خاصة لالتحاد 
األورويب توجد باملغرب منذ 15 غشت وإىل غاية 14 شتنرب من أجل إجراء تقييم إجاميل إلطار وسري هذا املسلسل 

االنتخايب.

زيارة عمل للسيد اليزمي للسنغال

أجرى السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من 16 إىل 18 غشت 2015 زيارة عمل 
للجمعية  الخامس  للمؤمتر  التحضري  إطار  يف  املندرجة  الزيارة،  هذه  خالل  وعقد  داكار.  السنغالية  للعاصمة 
الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان، التي يضطلع املجلس برئاستها، اجتامعات مع عدد من الفاعلني يف 
مجال حقوق اإلنسان بالسينغال، منهم وزير العدل حارس األختام، السيد صديقي كابا، ومنسق اللجنة السينغالية 
لحقوق اإلنسان، السيد عبد الله مار، باإلضافة إىل املمثل اإلقليمي ملفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان السيد 

أندريا أوري  وكذا فاعلني باملجتمع املدين.

يذكر أنه من املزمع أن يتم عقد املؤمتر الخامس للجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان نهاية أكتوبر 
2015 مبدينة داكار.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
السيد الصبار يشارك بأكادير في تظاهرة »يوم المهاجر«

شارك األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، السيد محمد الصبار، يوم 10 غشت 2015 يف تظاهرة »يوم 
املهاجر« التي نظمها أفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج املنحدرين من عاملة منطقة أكادير إدا وتنان وأحوازها 

تحت شعار »املرأة املغربية املهاجرة: مسارات النجاح وتحديات املستقبل«.
وقد أبرز السيد الصبار، يف كلمة باملناسبة، الجهود املبذولة من طرف املغرب من أجل تطوير مقاربات مبتكرة 
للتعامل مع قضايا الهجرة، ال سيام بعدما أصبح املغرب بلد استقبال وإيواء للمهاجرين، بعد أن كان مصدرا 

للمهاجرين خاصة نحو أوربا.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء-سطات

استقبال وفد من العيادة القانونية بجامعة القدس

يف إطار تفعيل مرشوع العيادات القانونية القائم بني اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان والشبكة األمريكية الدولية للخدمات 
القانونية العامة )Pilnet (، بادرت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء – سطات يف الفرتة ما بني 18 و 27 غشت 
2015 إىل تنظيم زيارة دراسية حول مسار العدالة االنتقالية باملغرب لفائدة وفد من عيادة حقوق اإلنسان بكلية الحقوق 
التابعة لجامعة القدس بفلسطني. وتهدف هذه الزيارة إىل متكني الوفد من إعداد دراسة ميدانية حول التجربة املغربية يف 
مجال العدالة االنتقالية ومسار ترسيخ حقوق اإلنسان باململكة باإلضافة إىل تبادل التجارب يف ميدان العيادات القانونية 
مع العيادات القانونية باملغرب. ويشمل برنامج هذه الزيارة عىل الخصوص عقد لقاءات مع مسؤويل املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ومع خرباء وباحثني وفاعلني مدنيني يف مجايل العدالة االنتقالية وحقوق اإلنسان. كام يتضمن برنامج الزيارة  
االضطالع عىل عروضا وتكوينات حول آليات رصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان إىل جانب تنظيم، يوم درايس حول 

العيادات القانونية.

 
العيون-السامرة

يوم دراسي حول التمكين السياسي لألشخاص في وضعية إعاقة

نظمت جمعية مساندة األشخاص املعاقني بالعيون، برشاكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية 
إعاقة، وبدعم من اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة ومنظمة اإلعاقة الدولية واملعهد الوطني الدميقراطي 
للشؤون الدولية وجامعة فم الواد، يوما دراسيا حول التمكني السيايس لألشخاص يف وضعية إعاقة، وذلك يوم 15 غشت 

2015 بالعيون.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدرايس جاء يف إطار مرشوع يهدف إىل التمكني السيايس لألشخاص يف وضعية إعاقة ويرمي إىل 
تعزيز مشاركتهم الفعالة واملواطنة، وذلك عرب الرتافع من أجل إدراج بعد اإلعاقة يف عمل وبرامج مختلف األحزاب السياسية 
ومساهمتها يف إبراز نخب سياسية يف صفوف األشخاص يف وضعية إعاقة، باإلضافة إىل دعم ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة 

لالستشارات االنتخابية واملشاركة السياسية وصوال إىل املساهمة يف صناعة القرار.

طانطان - كلميم

 ورشة حول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان-كلميم ورشة حول حقوق الطفل بتنسيق مع نيابة الشباب والرياضة 
بطانطان استفاد منها 70 مشاركا ينتمون لجمعية كشافة املغرب فرع العيون وذلك يوم 7 غشت 2015 مبركز التخييم 
الوطية، كام تم باملناسبة تنظيم مسابقة لألطفال املشاركني من أجل اختبار مدى متكنهم من مضامني هده االتفاقية. 

وتكللت املسابقة بتوزيع جوائز تحفيزية عىل األطفال املتفوقني.
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