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االستحقاقات االنتخابية 2015 : اللجنة الخاصة العتماد 
مالحظي االنتخابات تعقد اجتماعها األول

املجلس  لدى  املحدثة  االنتخابات،  مالحظي  العتامد  الخاصة  اللجنة  عقدت 
يونيو 2015 مبقر   08 االثنني  اليوم  األول  اجتامعها  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
املستقلة واملحايدة  بالرباط وذلك يف إطار اإلعداد لعملية املالحظة  املجلس 

ملختلف االستحقاقات االنتخابية التي سيشهدها املغرب برسم سنة 2015.
 وتدارست اللجنة خالل هذا االجتامع تحيني الوثائق األساسية املعتمدة من 
طرف لجنة االعتامد )القانون الداخيل، طلب االعتامد، ميثاق املالحظة، إعالن 
تلقي الرتشيحات، شارة وبطاقة املالحظة( باإلضافة إىل تحديد مسطرة وتاريخ 

انطالق عملية تلقي طلبات االعتامد.
ممثيل  انتخاب   : التالية  االنتخابية  املواعيد  االنتخابات  مالحظة  وستشمل 
مجالس  انتخاب  2015؛  شتنرب   4 يوم  املقرر  والجامعات  الجهات  مجالس 
العامالت واألقاليم  املقرر ليوم 17 شتنرب 2015 وانتخاب مجلس املستشارين 

املقرر يوم 2 أكتوبر 2015.

المجلس يشارك في اجتماع استثنائي للجنة الهجرة 
التايعة لألممة االشتراكية

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان لحقوق اإلنسان يوم فاتح يونيو 2015 
انعقد  االشرتاكية،  لألممية  التابعة  الهجرة  للجنة  استثنايئ  اجتامع  يف  بالرباط 

برشاكة مع الفريق االشرتايك مبجلس النواب.
التعاطي  أن  املجلس،  رئيس  اليزمي،  السيد  أكد  باملناسبة،  له  مداخلة  ويف 
اليوم من أزمة حكامة عىل املستوى الدويل  مع قضية الهجرة واللجوء يعاين 
الظاهرة،  بهذه  املتعلقة  والدولية  األممية  للتقارير  الضعيف  التأثري  يجسدها 
مام يربز رضورة تعزيز الجهود، خاصة عىل الصعيدين املحيل والجهوي بالبلدان 

املعنية، من أجل الحد من اآلثار السلبية لهذه األزمة.   
استقبال  جودة  مبدى  يقاس  الدميقراطية  مستوى  بأن  الصدد  هذا  يف  وذكر 
مليون شخص،  بـ350  يقدر  العامل  عرب  الفئة  هذه  عدد  أن  مربزا  املهاجرين، 
أي 3 يف املائة فقط من تعداد ساكنة العامل. وأضاف أن حركة الهجرة شكلت 
عرب األزمان مصدر غنى لدول االستقبال، مام يحتم تثمني هذا املعطى ملا فيه 

لصالح بلدان األصل وبلدان االستقبال.
 

التعاون بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وسفارة 
فرنسا

يف إطار التعاون بني سفارة فرنسا باملغرب واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
ويف إطار دعم مهمة املجلس يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
نظم يوم 8 يناير بالرباط حفل تسليم السفارة للمجلس ملجموعة من املؤلفات 

حول القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.
القانون   : التالية  املجاالت  مؤلفا   200 عددها  البالغ  اإلصدارات  هذه  وتهم 
الدويل العام، القانون الدويل لحقوق اإلنسان، القانون الدويل اإلنساين، القانون 
املقارن، العالقات الدولية، العلوم السياسية واالجتامعية والتاريخ، باإلضافة إىل 
دوريات مختصة ومصنفات قانونية واشرتاكات مبجالت مختصة. وترمي هذه 
اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  للتكوين  الوطني  املعهد  مكتبة  إغناء  إىل  املبادرة 

التابع للمجلس، والذي سيفتتح أبوابه قريبا.
 

األيام  األوروبية للتنمية : ندوة حول المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان

شارك السيد اليزمي يومي 3 و4 يونيو 2015 بندوة حول املؤسسات الوطنية 
وسلط  بربوكسيل.  للتنمية  األوروبية  األيام  إطار  يف  نظمت  اإلنسان  لحقوق 
التي تواجهها املؤسسات  التحديات  املناسبة الضوء عىل  رئيس املجلس بهذه 
املالية  باملوارد  يتعلق  مام  يف  اإلفريقية،  السيام  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
والبرشية واالختصاصات القانونية. كام قدم السيد اليزمي عرضا حول تجربة 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف مجال تتبع وتعديل القوانني وكذا تفاعله 

مع الحكومية من خالل تقاريره وآراءه ومذكراته.
وهم هذا اللقاء أيضا أدوار وإمكانات وتحديات املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان يف مجال التنمية. وقد شكل اللقاء، الذي نظم يف سياق يسعى يف ظله 
الوطنية لحقوق اإلنسان، مناسبة  االتحاد األورويب لتعزيز دعمه للمؤسسات 
للعديد من قادة العام والفاعلني يف مجال التنمية ملناقشة أجندة التنمية ملا 

بعد 2015.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
لقاء حول الهجرة

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 13 يونيو 2015 بالرباط لقاء منظم 
من لدن مؤسسة هيرنيش بول-فرع إفريقيا الشاملية حول موضوع »الهجرة-

اإلندماج، الدمج : تحليل الخطاب اإلعالمي والسيايس املتعلق بالهجرة«.
النظر  وجهات  لتبادل  مفتوح  فضاء  خلق  يف  اللقاء  هذا  من  الهدف  ومتثل 
وللنقاش البناء بني مخلف األطراف املعنية، بخصوص سياسات الهجرة باملغرب 
وأملانيا وأوروبا، باإلضافة إىل تحقيق فهم أعمق آلليات وخصائص بناء الخطاب 
املغرب  يف  املهاجرين  وإدماج  الهجرة  بسياسات  املتعلق  واإلعالمي  السيايس 

وأملانيا وذلك يف إطار نقاش غني ومثمر بني املشاركني.
وقد شارك السيد عبد الرزاق الحنويش، مدير ديوان رئيس املجلس، يف الجلسة 
أبرز  الصدد  املهاجري. ويف هذا  بإدماج  املتعلق  السيايس  للخطاب  املخصصة 
السيد الحنويش رؤية املجلس حول قضية الهجرة والدور األسايس الذي يجب 
أن تضطلع به وسائل اإلعالم، والعمل الهام الواجب القيام به مبعية الصحافة 

من أجل تغطية مواضيع الهجرة مع تحري التوازن واحرتام لحقوق اإلنسان.

وشمال  األوسط  الشرق  بمنطقة  الضمير  أماكن 
إفريقيا

الرشق  مبنطقة  الرابعة  الورشة  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
األوسط وإفريقيا الشاملية حول أماكن الضمري املنظمة من 11 إىل 14 يونيو 
2015 بالرباط من لدن التحالف الدويل ألماكن الضمري واملركز الوطني لحقوق 
اإلنسان من أجل الذاكرة واألرشيف. يف مداخلة له، تلتها بالنيابة السيدة أسامء 
واملجلس  العمومية  السلطات  أن  اليزمي  السيد  ذكر  مبهمة،  مكلفة  فالحي، 
الوطني لحقوق اإلنسان الذي أوكل إليها متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف 
واملصالحة، وضعا بدعم من االتحاد األورويب برنامجا خاصا يف مجاالت حفظ 
الراهن  التاريخ  حول  املعارف  وتعميم  ونرش  التاريخي،  والبحث  األرشيف، 
للمغرب.  ويتضمن هذا الربنامج العديد من األنشطة التي همت دعم إنشاء 
مؤسسة »أرشيف املغرب«، وفحص أرشيف هيئة اإلنصاف وتصنيفه وجرده ، 
وإجراء تشخيص بخصوص وضع األرشيف الوطني، وإحداث متحفني جهويني 
بكل من الحسيمة والداخلة، ومواكبة إحداث املتحف الوطني للتاريخ الراهن.

دورة تكوينية حول حقوق اإلنسان لفائدة الصحفيين
نظمت سفارة كندا باملغرب برشاكة مع منظمة »صحفيون من أجل حقوق 
اإلنسان«)JHR( بتنسيق مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، دورة تكوينية 
حول التغطية اإلعالمية لقضايا حقوق اإلنسان لفائدة مجموعة من الصحفيني 

املغاربة وذلك يومي 11 و 12 يونيو 2015 بالرباط.
وقد أبرز السيد عبد الرزاق الحنويش، مدير ديوان رئيس املجلس، يف الجلسة 
االفتتاحية لهذه الدورة التكوينية، التي نشط خاللها السيد حميد الكام، مكلف 
مبهمة، تكوينا حول حقوق اإلنسان، األهمية التي يوليها املجلس لتفاعل وسائل 
اإلعالم مع حقوق اإلنسان، مسلطا الضوء عىل العديد من األعامل واألنشطة 
التي يقوم بها املجلس يف هذا املجلس : تدبري العالقات الصحفية، رصد وتحليل 
الخطاب اإلعالمي املتناول لحقوق اإلنسان، تعزيز قدرات الصحفيني يف مجال 
)البالغات،  املجلس  عمل  واملعطيات حول  املعلومات  توفري  اإلنسان،  حقوق 

النرشات اإلخبارية، الندوات الصحفية، اإلصدارات...(.
وتندرج هذه الدورة التكوينية يف إطار جولة إقليمية ببلدان املغاربية تقوم بها 
منظمة »صحفيون من أجل حقوق اإلنسان«، وهي منظمة كندية مختصة يف 
تكوين الصحفيني يف مجاالت حقوق اإلنسان. وقد سمح هذا التكوين بتمكني 
بقضايا  متعلقة  صحفية  مواد  وتحليل  وإنجاز  بلورة  وسائل  من  الصحفيني 

حقوق اإلنسان.

خريطة االحتياجات المرتبطة بإدماج الالجئين 
بالمغرب

لتقديم  تنظيم ورشة  بالرباط  املجلس  يومي 27 و28 ماي 2015 مبقر  جرى 
الوطني  املجلس  مع  برشاكة  بها  القيام  تم  التي  االستطالعية  املهمة  حصيلة 
لحقوق اإلنسان من أجل أوضع خريطة االحتياجات املرتبطة بإدماج الالجئني 

.)MIEUX II( يف املغرب وذلك يف إطار مرشوع
ويهدف مرشوع )MIEUX II(، املنفذ بشكل مشرتك من لدن االتحاد اإلفريقي 
واملركز الدويل لتنمية سياسات الهجرة، إىل تعزيز قدرات البلدان الرشيكة يف 

كل جوانب تدبري الهجرة عىل املدى القصري.
وتعد هذه الورشة ثاين نشاط من أنشطة املرشوع عقب بلورة خريطة حول 
الصفات واملعلومات الشخصية املتعلقة بالالجئني باملغرب. ويهدف وضع هذه 
الخريطة إىل متكني اإلدارة املغربية من فهم أفضل لوضعية الالجئني باملغرب 

واحتياجاتهم.

في ضيافة المجلس

مقررة لجنة الهجرة بالجمعية الربملانية مبجلس أوروبا )10 يونيو( : استقبل السيد 
الوطني لحقوق اإلنسان، السيدة تينييك  العام للمجلس  الصبار، األمني  محمد 
سرتيك، مقررة لجنة الهجرة والالجئني واألشخاص املرحلني بالجمعية الربملانية 
ملجلس أوروبا، وذلك يف إطار زيارة عمل لهذه املسؤولة للمغرب يومي 9 و10 
يونيو 2015. وهمت محادثات اللقاء بشكل خاص السياسة الجديدة للمغرب 

يف مجال الهجرة وعملية التسوية االستثنائية لوضعية املهاجرين غري النظاميني.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الدار البيضاء – سطات
نحو خلق فضاء لحقوق اإلنسان بكلية الطب 

والصيدلة بالدار البيضاء
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات لقاء تواصليا مع جمعية األطباء 
املقيمني - فرع الدار البيضاء، وذلك يوم 12 يونيو مبقر اللجنة بالدار البيضاء. ومتثل الهدف من 
هذا اللقاء التواصيل يف بحث سبل التعاون والرشاكة بني اللجنة وجمعية األطباء املقيمني - فرع 
الدار البيضاء من أجل خلق فضاء لحقوق اإلنسان بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء وكذا 
االستعانة بالخربات الطبية للجمعية يف بعض مهام اللجنة خاصة تلك املتعلقة بزيارة أماكن الحرمان 
من الحرية ومتابعة األوضاع الصحية للسجناء. كام تتطلع اللجنة من خالل هذا اللقاء إىل تعزيز 
ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق اإلنسان وترسيخ املقاربة الحقوقية يف سلوك 
ومامرسة الطبيب )ة(، وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع »الصحة وحقوق اإلنسان« من 

خالل تنظيم ورشات ولقاءات تحسيسية وتكوينية يف مجال حقوق اإلنسان.

الدورة العادية التاسعة
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء- سطات دورتها العادية التاسعة يوم 13 
يونيو 2015 مبقر اللجنة مبدينة الدار البيضاء. وتضمن جدول أعامل هذه الدورة تقييام لعمل 
اللجنة منذ شهر يناير املايض إىل حدود ماي 2015 يف مجايل حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
مع الرتكيز عىل املجاالت  ذات األولوية، خاصة أوضاع السجون يف الجهة، والهجرة، والشكايات، 
والرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان. كام عرفت أشغال الدورة تقييام ألهم املشاريع التي 
تسهر اللجنة عىل إنجازها خاصة مرشوع العيادات القانونية، باإلضافة إىل بحث بعض مشاريع 
الرشاكة والتعاون خاصة مع معهد الواليات املتحدة للسالم، يف ميدان الحكامة األمنية وجمعية 
األطباء املقيمني فيام يخص موضوع الصحة وحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل مناقشة التحديات 

والرهانات املرتبطة بوضعية اللجنة يف جهة الدار البيضاء سطات.

وجدة-فجيج
الحق في حفظ الذاكرة المنجمية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بوجدة – فجيج، 06 يونيو 2015 مبدينة جرادة، برشاكة 
مع وكالة تنمية أقاليم الجهة الرشقية واملجلس اإلقليمي لجرادة وبتعاون مع جامعة محمد 
األول وكلية اآلداب بوجدة والنيابة اإلقليمية للرتبية والتكوين بجرادة وودادية قدماء جرادة 
وحايس بالل يوما دراسيا حول » الحق يف حفظ الذاكرة املنجمية ملدينة جرادة: استحضار املايض 
والتطلع نحو املستقبل ». ويندرج هذا اللقاء يف إطار برنامج عمل اللجنة السنوي يف مجال 
النهوض بثقافة حقوق اإلنسان ومساهمتها يف تنشيط النقاش التعددي حول القضايا الحقوقية 
بالجهة الرشقية ، كام يروم جعل الذاكرة املنجمية موضوعا للتفكري و الحوار بني املشاركني مبا 
يحقق رشوط حفظ  هذه الذاكرة وتثمينها واستكشاف سبل تطوير االشتغال الحقوقي عىل 

موضوع الذاكرة املنجمية .

حقوق المهاجرين في التشريعات الوطنية والدولية
احتضن مقر اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان وجدة-فجيج يومي 09 و 10 يونيو 2015 دورة 
: حقوق  الدولية  الهجرة   « التنمية«  حول   و  للثقافة  تكوينية نظمتها جمعية » تسغناس 
التي تحظى بدعم  الدورة  الوطنية والدولية ».وقد شارك يف هذه  الترشيعات  املهاجرين يف 
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج و شؤون الهجرة والتي أطرها السيد محمد عمرايت، 
الهدف  باحثني. ومتثل  أربعون مشارك من جمعيات مهتمة و طلبة  الجهوية،  اللجنة  رئيس 
منها يف تقوية قدرات الفاعلني واملهتمني مبجال الهجرة واللجوء من خالل استقراء خالصات 
وتوصيات املجلس الوطني لحقوق االنسان يف هذا الشأن ، وكذا اطالعهم عىل العنارص األساسية 
اإلفريقية  التجربتني  لالجئني،  األساسية  الحقوق  التاريخي،  )التأصيل  لالجئني  الدويل  للقانون 

واألمريكوالتينية، التأويالت الوطنية لهذا القانون....(

طنجة
الدورة العادية التاسعة

عقد اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة دورتها العادية التاسعة، وذلك يوم 10 يونيو 2015 
الدورة تقديم ثالث أرضيات تتعلق بحامية  مبقرها مبدينة طنجة. وضم جدول أعامل هذه 
العامة لعمل  حقوق اإلنسان والنهوض بحقوق اإلنسان والهجرة وتسهم يف تقييم الحصيلة 
اللجنة منذ تنصيبها، كام ستشهد الدورة مناقشة الرهانات والتحديات املطروحة عىل اللجنة 
الجهوية مع تحديد دقيق ألولويات االشتغال يف استحضار إلسرتاتيجية عمل املجلس الوطني، 
سواء يف مجال الحامية مع الرتكيز عىل آليات الحامية والتظلم التي يسعى املجلس الوطني 
الحتضانها أو يف مجال النهوض الذي ال زال يطرح مجموعة من التحديات املرتبطة بتطوير 

التدخالت يف هذا املجال.

 
ورشة تكوينية حول » المساواة واالختالف

يف اطار مساهمة اللجنة يف الربنامج الثقايف الشهري  ملؤسسة محمد السادس  للنهوض باألعامل 
اللجنة الجهوية ممثلة بعضوتها السيدة نجاة  االجتامعية للرتبية والتكوين بطنجة، شاركت 
الشنتوف، يوم الجمعة 12 يونيو 2015 باملكتبة الوسائطية بطنجة، يف تنشيط ورشة تحسيسية 
حول موضوع »املساواة واالختالف«وهدفت إىل الرتكيز عىل أهمية الرتبية عىل املساواة ونبذ 
كل أشكال التمييز وعدم السكوت عنه . وقد شارك فيها حوايل 22 تلميذ وتلميذة، إضافة إىل 
بعض األمهات و ممثيل املجتمع املدين . وتناولت الورشة ثالث محاور همت التعريف مببدأ 
املساواة والربط بني املساواة واالختالف وكيفية التعامل مع واقعة التمييز انطالقا من أمثلة 
وحاالت تعكس أشكاال من التمييز عىل أساس الجنس أو اللون أو االنتامء الطبقي أو اإلعاقة ..

الحسيمة – الناظور
المشاركة المواطنة

 : موضوع  حول  درايس  يوم  يف  الحسيمة-الناظور  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  شاركت 
»البيجمعاتية واملشاركة املواطنة« من تنظيم جمعية بادس للتنشيط اإلجتامعي واإلقتصادي 
والحركة من أجل السالم، وذلك يوم  13 يونيو 2015 بالحسيمة. ولقد سلطت مداخلة اللجنة، 
التي ألقتها السيدة الرئيسة سعاد اإلدرييس، الضوء عىل القانون التنظيمي -14  44 املتعلق 
بتحديد رشوط و كيفيات مامرسة الحق يف تقديم العرائض، تنزيال ملقتضيات املادة 15 من 
العمل املستقل للمجتمع املدين، ومواجهة  الذي يهدف إىل املساهمة يف تعزيز  الدستور، و 

التحديات التنموية وفق رؤية تنبني عىل املامرسة الدميقراطية واملشاركة املواطنة.

 أكادير
الدورة التاسعة للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

بأكادير
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان أكادير دورتها العادية التاسعة يوم السبت 13 يونيو 
2015 مبقرها مبدينة أكادير ابتداء من الساعة العارشة صباحا. تضمن جدول أعامل هذه الدورة 
التي ترأس أشغالها السيد محمد شارف، رئيس اللجنة، عرض موجز حول إحداث اآللية الوطنية 
للوقاية من التعذيب يف السياق املغريب و رشوط النجاح ، تحديد خطة عمل اللجنة يف مجال 
النهوض بحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية من خالل  دعم أندية الرتبية عىل املواطنة و 
حقوق اإلنسان تفعيال لألرضية املواطنة حول حقوق اإلنسان ليفتتح النقاش حول عمل اللجنة  

: املحصول، االسترشاف ثم التحديات.
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