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المجلس يشارك في لقاء أممي رفيع 
المستوى حول عقوبة اإلعدام

 
العام،  بأمينه  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
السيد محمد الصبار، يوم 4 مارس 2015 بقرص األمم بجنيف، 
يف لقاء رفيع املستوى حول عقوبة اإلعدام، نظم يف إطار الدورة 
28 ملجلس حقوق اإلنسان ) 27-2 مارس 2015(. وشدد السيد 
تعترب  اإلعدام  عقوبة  أن  عىل  باملناسبة،  مداخلته  يف  الصبار، 
عرب العامل »غري رادعة وتوظف أحيانا ألسباب سياسية وتتناىف 
السياسات  مجال  يف  املعارصة  واالتجاهات  العقاب  وأنسنة 
املعارصة«. وانطالقا من أن موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام محل 
نقاش وتضارب بني األفكار واملواقف داخل املجتمع، فقد دعا 
املجلس إىل اعتامد »حوار وطني واسع« حول املوضوع. كام 
نادى بانضامم املغرب إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق 
بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل 
إلغاء عقوبة اإلعدام باإلضافة إىل التصويت اإليجايب عىل قرار 
عقوبة  تنفيذ  بوقف  املتعلق  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 

اإلعدام يف أفق إلغائها.

المجلس يصدر مذكرة حول اإلطار 
القانوني المنظم للعمليات االنتخابية

أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم األربعاء 4 مارس 
للعمليات  املنظم  القانوين  اإلطار  حول  عامة  مذكرة   ،2015
االنتخابية املزمع تنظيمها خالل هذه السنة، كام تم اعتامدها 
للمجلس يف  11 فرباير 2015  التاسعة  العادية  الدورة  خالل 
أجل  من  توصية   45« بـ  املعنونة  املذكرة  وتقرتح  بالرباط. 
واملواطنني«،  املواطنات  من  وقربا  إدماجا  أكرث  انتخابات 
مجموعة من التعديالت والتدابري  بغية املساهمة يف تفعيل 
بني  املناصفة  حيث  من  الدستورية  الطبيعة  ذات  األهداف 
النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب يف التنمية السياسية 
بالبلد و إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة. كام تقدم املجلس 
يف  باملغرب  املقيمني  األجانب  مشاركة  تهم  بتوصيات  أيضا 
االنتخابات املحلية. وقد شملت توصيات املجلس أيضا توسيع 
الهيئة الناخبة وإعادة التوازن يف التقطيع االنتخايب والتقليص 
إىل  النساء  ولوج  آليات  وتقوية  التمثيلية  يف  التفاوتات  من 
الوظائف االنتخابية والتمثيلية السياسية للشباب. وعالوة عىل 
القانوين  اإلطار  مبراجعة  تتعلق  توصيات  املجلس  قدم  ذلك، 
للمالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات والولوج املتكافئ إىل 
وسائط االتصال السمعي البرصي العمومية وشفافية الحمالت 

االنتخابية وتعدديتها.

حقوق اإلنسان والحكامة األمنية
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف ندوة نظمها الدرك املليك 
حول »حقوق اإلنسان والحكامة األمنية« من 2 إىل 6 مارس 2015، 
وذلك يف إطار مواكبة منظومة حقوق اإلنسان وترسيخ ثقافتها يف 
صفوف أفراده. ويف هذا اإلطار، قدم السيد أحمد التوفيق الزينبي، 
املجلس  »دور  حول  مداخلة  اإلنسان،  بحقوق  النهوض  مدير 

الوطني لحقوق اإلنسان يف تعزيز حقوق اإلنسان باملغرب«.

لقاء وطني حول »ثقافة الال عنف تجاه 
النساء.. رؤية استشرافية«

مارس   8 يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  شارك 
الال عنف تجاه  بالرباط، يف لقاء وطني حول موضوع »ثقافة 
النساء.. رؤية استرشافية« ترأسته صاحبة السمو املليك األمرية 
لال مريم رئيسة االتحاد الوطني لنساء املغرب، وذلك مبناسبة 
تخليد اليوم العاملي للمرأة. ويف كلمة له باملناسبة، قال السيد 
اليزمي إنه بالرغم من مختلف الجهود واملنجزات التي شهدها 
املغرب منذ مطلع القرن، يف مجال مكافحة العنف ضد النساء 
وتحسني املعرفة مبختلف مظاهره، وتقديم الخدمات الرضورية 
للضحايا، فإن »حجم التحديات ال زال كبريا، وال زالت املؤرشات 
واملبادرات  التدابري  مختلف  وفعالية  نجاعة  تسائل  اإلحصائية 
النوع ال  التمييز عىل أساس  املجال. فمظاهر  املتخذة يف هذا 
زالت  وال  واملؤسسايت،  الترشيعي،  الصعيد  عىل  قامئة  زالت 
العالقات االجتامعية تعيد إنتاج سلوك العنف ضد النساء«. كام 
النهوض  الوطني يف مجال  املجلس  بجهود  اليزمي  السيد  ذكر 
بحقوق املرأة واملساهمة يف مناهضة التمييز إزائها السيام من 
املكلفة  للهيئة  القانوين  اإلطار  خالل مذكراته وإسهاماته حول 
باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وحول مكافحة العنف 

ضد النساء وكذا حول اإلطار القانوين للعامل املنزليني.

تعزيز التعاون بين مركز الدراسات 
الصحراوية المغربي والمركز الجامعي 

للدراسات الصحراوية بموريتانيا
بأطار«  الصحراوية  للدراسات  الجامعي  »املركز  من  بدعوة   
الدراسات  مركز  مدير  بوبريك،  رحال  السيد  أجرى  مبوريتانيا، 
أكادميية  عمل  زيارة  الخامس،  محمد  بجامعة  الصحراوية 
محطات،  عدة  تشمل   ،2015 مارس  و12   7 بني  ما  ملوريتانيا، 
حول  بنواكشوط  املغريب  الثقايف  باملركز  محارضة  إلقاء  أبرزها 
وتثمني  صيانة  مجال  يف  املغريب-املوريتاين  األكادميي  »التعاون 
موضوع  حول  ومحارضة  النرش«.  خالل  من  الحساين  الرتاث 
»القبيلة والقبلية مبجتمعات الصحراء« فضال عن لقاء عدد من 
الشخصيات منهم وزيرة الثقافة املوريتانية وعميد كلية اآلداب 
ومدير  للمتاحف  الوطني  املكتب  ومدير  اإلنسانية  والعلوم 
البحث العلمي. يذكر أن مركز الدراسات الصحراوية، افتتح يف 
فرباير 2013 مببادرة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،-جامعة 
محمد الخامس أكدال الرباط واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
األقاليم  يف  واالجتامعية  االقتصادية  والتنمية  اإلنعاش  ووكالة 
ويهدف  للفوسفاط.  الرشيف  واملكتب  للمملكة  الجنوبية 
التخصصات  متعددة  بأبحاث  القيام  إىل  خاص  بشكل  املركز 
تهم مجاالت املعرفة التاريخية واالجتامعية والثقافية مبفهومها 
التنمية،  خدمة  يف  البحث  وتشجيع  الجنوبية  لألقاليم  الواسع 

بتعاون مع فاعلني محليني ودوليني. 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة – الناظور
لقاء تواصلي بالدريوش لتفعيل دينامية أندية 

المواطنة وحقوق اإلنسان بالمؤسسات التعليمية
نظمت لجنة الحسيمة-الناظور والنيابة اإلقليمية  لوزارة  الرتبية الوطنية 
والتكوين املهني بإقليم الدريوش، يوم 26 فرباير 2015، لقاء تواصليا مع 
حقوق  ثقافة  تعزيز  بهدف  تازغني  اإلعدادية  بالثانوية  تربويني  فاعلني 
عىل  الرتبية  أندية  دينامية  تفعيل  عرب  التعليمية  باملؤسسات  اإلنسان 
 40 يناهز  ما  اللقاء  هذا  أشغال  يف  وشارك  اإلنسان.  وحقوق  املواطنة 
مشاركة ومشاركا من أطر املؤسسة التعليمية املعنية بهذا النشاط، وكذا 
تالميذ وممثلني عن جمعيات آباء وأمهات التالميذ، باإلضافة إىل عضوات 

وأعضاء وأطر الجنة الجهوية لحقوق اإلنسان.
 

طنجة
لقاء تواصلي مع ممثالت و ممثلي أندية حقوق 

اإلنسان بالمؤسسات الجامعية
انعقد مبقر اللجنة الجهوية، يوم 25 فرباير 2015، اجتامع جمع 16 من 
الطالبات والطلبة ممثالت وممثلني نوادي حقوق اإلنسان من مختلف 
العليا  فهد  امللك  مدرسة  الحقوق،  )كلية  الجامعية  واملعاهد  الكليات 
للعمل  الوطني  املعهد  والتسيري،  للتجارة  الوطنية  املدرسة  للرتجمة، 
االجتامعي، الكلية املتعددة التخصصات بتطوان، الكلية املتعددة 
التخصصات بالعرائش، املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، املعهد 
اللقاء يف تعزيز تعاون  الهدف من هذا  للسياحة(. ومتثل  الدويل  العايل 
بثقافة  النهوض  يف  واملساهمة  الرتبويني  الفاعلني  عىل  الجهوية  اللجنة 
حقوق اإلنسان داخل املؤسسات الجامعية، عرب دعمها بأنشطة تكوينية 
لفائدة األساتذة واألطر اإلدارية والطلبة املنخرطني فيها، وذلك يف إطار 

تفعيل اتفاقية الرشاكة املوقعة بني اللجنة و جامعة عبد املالك السعدي.

الدار البيضـاء–سطات
مجموعة من التالميذ يكتشفون مهام 

واختصاصات اللجنة
استضافت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضـاء-سطات، يوم 05 
مارس 2015، مبقرها بالدار البيضاء، مجموعة من التالميذ من مؤسسات 
تعليمية خاصة. وقد تابعوا خالل هذا اللقاء عرضا حول املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية، ودوره واختصاصاته يف مجال حامية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها، وكذا أهم املراحل التاريخية التي قطعها املغرب من 
أجل ترسيخ قيم وثقافة حقوق اإلنسان، فضال عن رشوحات مبسطة حول 
أهم االتفاقيات واملعاهدات الدولية، وكذا اآلليات األممية املتعلقة بحامية 

حقوق اإلنسان والنهوض بها وخاصة االتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

الرشيدية -ورزازات
مائدة مستديرة حول واقع حقوق المرأة

 احتفاء باليوم العاملي لحقوق املرأة، نظمت لجنة الرشيدية -ورزازات، بتنسيق 
مع جمعية أفريكا للتنمية وحقوق اإلنسان بكلميمة، مائدة مستديرة حول 
»واقع املرأة بإقليم الرشيدية«، يوم 8 مارس 2015 ببلدية كلميمة. ومكنت هذه 
املائدة املستديرة، التي شارك يف أشغالها حوايل 40 جمعية محلية فاعلة بحويض 
غريس وفركلة، بإقليم الرشيدية، من تسليط الضوء عىل أوضاع املرأة بالوسط 
القروي واملشاكل التي تواجهها يف مامرسة حقوقها، باإلضافة إىل واقع املرأة 
الساللية باملنطقة، كام مكن من تجميع مقرتحات وتوصيات املشاركني لتحسني 

واقع حقوق املرأة وتعزيز حقوق املرأة الساللية باإلقليم.

العيون - السامرة
ورشة تكوينية حول »آليات الترافع عن قضايا 

النساء«
نظمت لجنة العيون-السامرة ورشة تكوينية حول آليات وتقنيات الرتافع عن 
قضايا النساء لفائدة الفعاليات النسائية املحلية، وذلك يوم 7 مارس 2015  
مبدينة العيون، يف إطار االحتفاء باليوم العاملي لحقوق املرأة. وتضمن برنامج 
الورشة، التي شارك يف أشغالها صحفيات ومدرسات ومسريات محليات وفاعالت 
مدنيات ومنتخبات، عروضا حول حقوق املرأة يف املواثيق الدولية والدستور 
املغريب والقوانني الوطنية، باإلضافة إىل مهارات وتقنيات الرتافع من أجل حقوق 

النساء.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

للــمجلـــس  األسبــــوعـــية  النـــشرة 
اإلنســـــان  لــحقـــــوق  الــوطـنـــي 
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مستجدات وطنية

الحكومة تصادق عىل تواريخ االستحقاقات االنتخابية املقبلة
صادق مجلس الحكومة، املنعقد يوم الخميس 26 فرباير 2015 يف اجتامعه األسبوعي، عىل تواريخ االستحقاقات االنتخابية املقبلة.

هكذا سيجري انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجامعات واملقاطعات يوم الجمعة 4 شتنرب 2015 وأعضاء مجالس العامالت واألقاليم يوم 17 شتنرب 2015 

وأعضاء مجلس املستشارين يوم 2 أكتوبر 2015.

وبخصوص عملية التسجيل يف اللوائح االنتخابية، فقد أوضحت وزارة الداخلية أن عدد املسجلني بلغ ما يقارب مليون و900 ألف مواطن ومواطنة إىل حدود 

19 فرباير 2015.


