
ــاة:  ــة اإلعــدام ترقــب للمــوت وأمــل فــي الحي ــوم العالمــي لمناهضــة عقوب ــاغ صحفــي بمناســبة الي ــرى بالجهــة ب ــة الكب ــوم دراســي حــول االنشــغاالت البيئي ــت: ي جهــة درعة-تافيال
شــهادات مــن المحكوميــن باإلعــدام الرباط-ســا-القنيطرة: لقــاء جهــوي لتقديــم تقريــر المجلــس حــول »فعليــة الحــق فــي الصحــة« وتنظيــم قافلــة طبيــة بالســجن المحلــي ســوق األربعــاء 
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يتقاســم تجربتــه مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة مالــي الــدار البيضاء-ســطات: لقــاء جهــوي لتقديــم تقريــر المجلــس الوطنــي لحقــوق 
اإلنســان حــول فعليــة الحــق فــي الصحــة درعة-تافيالــت: لقــاء جهــوي حــول »فعليــة الحــق فــي الصحــة التحديــات والرهانــات، ومداخــل التعزيــز« نــدوة حــول موضــوع »دمــج األجانــب فــي 
ورش الحمايــة االجتماعيــة: مبــادئ وتحديــات التفعيــل« المجلــس يطلــق سلســلة حلقــات نقــاش حــول قضايــا فعليــة الحقــوق والحريــات: »الحــق فــي المــاء شــرط أساســي للتمتــع 
بحقــوق اإلنســان« دورة تدريبيــة لفائــدة الموظفيــن المكلفيــن بأماكــن الحرمــان مــن الحريــة التابعــة للمديريــة العامــة لألمــن الوطنــي درعة-تافيالــت: اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 
تشــارك فــي فعاليــات الــدورة الخامســة للمعــرض الجهــوي للكتــاب بتنغيــر طنجة-تطوان-الحســيمة: دورة تدريبيــة لفائــدة الصحفييــن والصحفيــات حــول »إعمــال المقاربــة الحقوقيــة فــي 
ــة حــول  ــات الترابي ــدرات الجماع ــز ق ــة مراكش-آســفي: تعزي ــراء جه ــة العيون-الســاقية الحم ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي ــادي الخامــس للجن ــاع الع ــة« االجتم المعالجــة اإلعامي
الديمقراطيــة التشــاركية والمشــاركة المواطِنــة نــدوة دوليــة حــول »أخاقيــات الــذكاء االصطناعــي: المعاييــر الناشــئة وآفــاق التفعيــل« مائــدة مســتديرة حــول موضــوع »مــن أجــل إطــار 
تشــريعي ومؤسســاتي حاضــن لفعليــة الحــق فــي البيئــة« جهــة طنجــة - تطــوان – الحســيمة: مائــدة مســتديرة حــول الدليــل العملــي ›‹مبــادئ توجيهيــة لتدبيــر اإلضــراب عــن الطعــام 
داخــل المؤسســات الســجنية’’ الــدار البيضاء-ســطات: مائــدة مســتديرة حــول موضــوع »ضــم العقوبــات: القانــون والممارســة« درعــة- تافيالــت: نــدوة حــول »فعليــة حــق األشــخاص فــي 
وضعيــة إعاقــة للولــوج إلــى العدالــة« طنجة-تطوان-الحســيمة: »األطفــال فــي وضعيــة صعبــة بجهــة طنجــة -تطــوان -الحســيمة: أي حمايــة؟« طنجة-تطوان-الحســيمة: مائــدة مســتديرة 
حــول »الطفولــة فــي وضعيــة صعبــة: أي حمايــة؟« خميــس الحمايــة: »االســتراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء وضــرورة ماءمــة اإلطــار القانونــي« منتــدى حــول »ولــوج النســاء إلــى 
العدالــة فــي البلــدان المغاربيــة: دراســة حالــة المغــرب« اختتــام فعاليــات رواق المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالــدورة 27 للمعــرض الدولــي للنشــر والكتــاب العيون-الســاقية الحمــراء: 
ــة وأفــق الحمايــة« تعابيــر الحــق، شــعار رواق المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بالــدورة 27 للمعــرض الدولــي للنشــر  يــوم دراســي حــول »فعليــة الحقــوق الثقافيــة، جهــود الصيان
والكتــاب 2022 بــاغ بخصــوص اجتمــاع مكتــب المجلــس الــدار البيضاء-ســطات: نــدوة حــول موضــوع »الشــباب والنمــوذج التنمــوي الجديــد: قــراءات متقاطعــة« االجتمــاع العــادي الخامــس 
للجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكــش أســفي وتوقيــع اتفاقيــة شــراكة مــع المدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســيير بمراكــش وجــدة: تنظيــم ملتقــى جهــوي فــي جامعــة محمــد 
األول حــول »محاربــة التحــرش فــي الفضــاء الجامعــي: أي دور للجامعــة؟ و أيــة آليــات »؟ مراكش-أســفي: لقــاء جهــوي حــول »آليــات مناهضــة العنــف القائــم علــى النــوع االجتماعــي« 
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ينظــم سلســلة نــدوات حــول »حمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــال الهجــرة« رئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش 
تقــود وفــدا حقوقيــا إقليميـًـا ودوليــا للترافــع مــن أجــل هجــرة آمنــة بنيويــورك جهــة درعة-تافيالــت: لقــاءات لتتويــج المؤسســات التعليميــة المســاهمة فــي التحســيس بأهميــة المحافظــة 
علــى التــراث الصخــري والنهــوض بثقافتــه درعة-تافيالــت: نــدوة جهويــة حــول »اإلعــام وحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت » درعة-تافيالــت: ملتقــى جهــوي حــول« العنــف ضــد 
ــة  ــة التربوي ــدة منســقات ومنســقي األندي ــة القانونيــة« جهــة العيون-الســاقية الحمــراء: ورشــة تكوينيــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان لفائ النســاء بيــن الممارســة االجتماعيــة والحماي
ــز« درعــة- ــات ومداخــل التعزي ــات والرهان ــة الحــق فــي الصحــة بالمغرب..التحدي ــي حــول »فعلي ــره الموضوعات ــة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يقــدم تقري بالمؤسســات التعليمي
تافيالــت: لقــاء تواصلــي حــول دور المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وآلياتــه الوطنيــة ولجنــه الجهويــة فــي فعليــة الحقــوق درعة-تافيالــت: »المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان ودور 
المجلــس الوطنــي وآلياتــه الوطنيــة ولجنــه الجهويــة فــي فعليــة الحقــوق« اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة تعقــد اجتماعهــا العــادي الرابــع المجلــس الوطنــي 
لحقــوق اإلنســان يســتضيف وفــدا عــن اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب االســتعراض الــدوري الشــامل: 26 توصيــة للحكومــة المغربيــة مــن أجــل فعليــة حقــوق اإلنســان 
مراكش-آســفي: توقيــع اتفاقيــة شــراكة فرعيــة بيــن اللجنــة الجهويــة والمدرســة العليــا لألســاتذة بمراكــش اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت تعقــد اجتماعهــا 
العــادي الخامــس الرباط-ســا-القنيطرة: اللقــاء التواصلــي الثالــث مــع النســيج الجمعــوي بالجهــة درعة-تافيالــت: الســيدة بوعيــاش تلقــي محاضــرة حــول الذاكــرة والتاريــخ بالراشــيدية 
وتتفاعــل مــع تلميــذات وتاميــذ ثانويــة بتونفيــت حــول تزويــج القاصــر  خميــس الحمايــة: »التقريــر الوطنــي حــول االتجــار بالبشــر...قراءات متقاطعــة« المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 
يتقاســم تجربتــه وخبراتــه مــع اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بجمهوريــة النيجــر مائــدة مســتديرة حــول موضــوع »حــق األجانــب فــي الولــوج للشــغل بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة« 
ســوس- ماســة: نــدوة وطنيــة حــول موضــوع »دولــة الحــق والقانــون فــي ظــل جائحــة كوفيــد19-« الــدار البيضاء-ســطات: ملتقــى جهــوي حــول موضــوع »االبتــزاز الجنســي: حــدود االتجــار 
بالبشــر« لقــاءات تأطيريــة فــي أفــق إحــداث نــوادي للتربيــة علــى حقــوق اإلنســان بمؤسســات التعليــم العالــي درعة-تافيالــت: ورشــات تكوينيــة لتأســيس أنديــة التربيــة علــى المواطنــة 
وحقــوق اإلنســان فــي المؤسســات التعليميــة نــدوة جهويــة حــول »الشــأن التعليمــي بجهــة درعة-تافيالــت ورهانــات النمــوذج التنمــوي« العيون-الســاقية الحمــراء: لقــاءات تواصليــة حــول 
»محاربــة العنــف ضــد النســاء« لفائــدة موظفــات ونزيــات ســجني العيــون والســمارة مائــدة مســتديرة حــول »المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن وأســئلة التكويــن الحقوقــي بجهــة 
درعة-تافيالــت« طنجة-تطوان-الحســيمة: دورات تدريبيــة لفائــدة منســقي نــوادي المواطنــة والتربيــة علــى حقــوق اإلنســان مراكش-آســفي: يــوم دراســي حــول »الحــد مــن اإلفــات مــن 
العقــاب، ســبل االنتصــاف واإلطــار القانونــي لمناهضــة العنــف ضــد النســاء« الــدار البيضاء-ســطات: نــدوة حــول موضــوع »العنــف ضــد النســاء: آليــات الحمايــة واالنتصــاف« مخرجــات الجمعيــة 
العامــة الســابعة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان: المصادقــة علــى مشــروع رأي وعلــى مشــروع تقريــر موضوعاتــي وعلــى مشــروع التقريــر الســنوي أكاديــر: اللجنــة الجهويــة بجهــة 
سوس-ماســة تنظــم الــدورة األولــى لأليــام الجامعيــة لحقــوق اإلنســان الرباط-ســا-القنيطرة: لقــاء حــول موضــوع »الحــق فــي المــاء والتطهيــر الصحــي: رؤيــة الفاعليــن« توقيــع مذكــرة 
تفاهــم فــي مجــال حقــوق اإلنســان بيــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والمجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان بدولــة ليبيــا برنامــج خميــس الحمايــة: نــدوة عــن بعــد 
حــول موضــوع »ضحايــا االتجــار بالبشــر... حــدود التكفــل« توســيع إطــار ماحظــة المحاكمــات الحــرص علــى عــدم اإلفــات مــن العقــاب، ســواء بالنســبة للمتحــرش أو بالنســبة للمتســتر 
عنــه محاكمــة األســاتذة المتهميــن فــي قضيــة تحــرش بســطات: أحــد أطــراف الدفــاع يرفــض حضــور المجلــس للجلســة الســرية اجتمــاع بيــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والنقابــة 
الوطنيــة للتعليــم العالــي بشــأن قضيــة العنــف القائــم علــى النــوع بالجامعــات رئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تراســل الســلطات الفرنســية المختصــة مــن أجــل اســترجاع 
أرشــيف المرحــوم عبــد الكريــم الخطابــي برنامــج خميــس الحمايــة: نــدوة عــن بعــد حــول »االتجــار بالبشــر: أي حصيلــة إلعمــال القانــون« اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيــون-
الســاقية الحمــراء تعقــد اجتماعهــا العــادي الرابــع االبتــزاز الجنســي ضــد الطالبــات: دعــم التبليــغ كفعــل مواطــن ضــد المســاومة القائمــة علــى الشــطط فــي اســتعمال الســلطة المجلــس 
يواصــل االســتثمار فــي مــوارده البشــرية وتحفيزهــا علــى العطــاء والمثابــرة مــن أجــل تملــك مشــترك لجهــود حمايــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا اعتمــاد نظــام تقاعــد تكميلــي لفائــدة 
المــوارد البشــرية بالمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يعقــد لقــاءات عمــل مــع جمعيــات عاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان مائــدة مســتديرة حــول 
»فعليــة حــق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي التربيــة الدامجــة: التقــدم المحــرز والتحديــات« المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يحيــل نتائــج تحرياتــه بشــأن تعــرض أطفــال العتــداءات 
جنســية بمركــز اجتماعــي علــى رئاســة النيابــة العامــة ويوصــي بفتــح تحقيــق لترتيــب اآلثــار القانونيــة اليــوم العالمــي لحقــوق اإلنســان: معــرض فنــي حــول إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن 
إبــداع أطفــال وشــباب مؤسســات تعليميــة تخليــدا للذكــرى 73 لإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ينظــم حفــا حقوقيــا عــن بعــد تحــت شــعار«تعابير 
الحــق« طنجة-تطوان-الحســيمة: مائــدة مســتديرة حــول »األمــن فــي الفضــاء العــام وإشــكالية التبليــغ والولــوج الــى انتصــاف فعلــي وفعــال« لقــاء دراســي حــول »العنــف ضــد النســاء 
والفتيــات: فعليــة الحمايــة القضائيــة مــن الولــوج إلــى االنتصــاف« العيون-الســاقية الحمــراء: تنظيــم قافلــة التربيــة علــى المواطنــة وحقــوق اإلنســان طنجة-تطوان-الحســيمة: الســيد منيــر 
بنصالــح يلقــي درســا افتتاحيــا جامعيــا حــول »الرقمنــة، الــذكاء االصطناعــي وحقــوق اإلنســان« بــاغ حــول ادعــاءات بمعاملــة مهينــة طنجة-تطوان-الحســيمة: نــدوة حــول ›‹المحاكمــة عــن 
بعــد: أيــة ضمانــات لتحقيــق شــروط المحاكمــة العادلــة؟’’ ورشــة تكوينيــة بالربــاط حــول الحــق فــي الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لــدى النســاء والفتيــات دورة تكوينيــة حــول »مشــاركة 
الشــباب فــي االســتعراض الــدوري الشــامل« جهــة درعة-تافيالــت: ورشــات تكوينيــة حــول إدمــاج قيــم حقــوق اإلنســان فــي الوســط المدرســي ولقــاءات تواصليــة حــول حمايــة التــراث 
الصخــري بــاغ المجلــس حــول اســتكمال تفعيــل مــا تبقــى مــن توصيــات هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة المعــرض الدولــي دبــي 2020: نــدوة حــول »حقــوق المــرأة بالمغــرب: نظــرة تاريخيــة 
وآفــاق مســتقبلية« درعة-تافيالــت: نــدوة جهويــة حــول »فعليــة الحــق فــي الصحــة بجهــة درعــة تافيالــت« انتخــاب المجلــس عضــوا بمكتــب التحالــف العالمــي للمؤسســات الوطنيــة 
وبعــض أجهــزة شــبكة المؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لقــاء مــع »شــباب مغربــي ملتــزم بالتصــدي للتغيــرات المناخيــة’’ المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يوجــه رســالة إلــى رئيــس 
الحكومــة بخصــوص قــرار إجباريــة التوفــر علــى »جــواز التلقيــح« الــدورة السادســة للجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان توقيــع اتفاقيــة شــراكة وتعــاون بيــن المجلــس 
الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســة وســيط المملكــة نــدوة صحفيــة بمناســبة اليــوم العالمــي ضــد عقوبــة اإلعــدام اليــوم العالمــي ضــد عقوبــة اإلعــدام: المجلــس الوطنــي لحقــوق 
اإلنســان- »أرســم إلغــاء عقوبــة اإلعــدام« بــاغ بخصــوص اجتمــاع مكتــب المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان اعتمــاد 19 منظمــة وهيئــة دوليــة مــن أجــل االضطــاع بالماحظــة المســتقلة 
والمحايــدة لاســتحقاقات االنتخابيــة 8 شــتنبر 2021 اللجنــة الخاصــة العتمــاد ماحظــي االنتخابــات تعقــد اجتماعهــا عشــية انطــاق الحملــة االنتخابيــة مشــاورات إقليمية بين المؤسســات 
الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان بشــأن االســتعراض اإلقليمــي لاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة والمنظمــة والنظاميــة بإفريقيــا اللجنــة الخاصــة العتمــاد ماحظــي وماحظــات 
االنتخابــات تدعــو الهيئــات المعتمــدة لماحظــة االنتخابــات إلــى التقيــد بالتدابيــر االحترازيــة للوقايــة مــن )كوفيــد19-( حملــة رقميــة لتعزيــز المشــاركة السياســية لألشــخاص فــي وضعيــة 
ــة الخامســة  ــدورة العادي ــاد ال ــف الجنســي انعق ــات متعلقــة بالعن ــة جناي ــى خلفي ــة بشــأن ماحظــة محاكمــة الســيدين ســليمان الريســوني وعمــر الراضــي، عل ــة خاصــات أولي إعاق
للجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان طنجة-تطوان-الحســيمة: نــدوة حــول »حــق الطفــل فــي النســب بيــن الواقــع االجتماعــي والقانونــي والمواثيــق الدوليــة« نــدوة 
رقميــة دوليــة حــول »المشــاركة السياســية لألشــخاص ذوي اإلعاقــة: الوضعيــة الراهنــة والتجــارب الدوليــة المقارنــة« الســيدة بوعيــاش تعطــي انطاقــة دورة تدريبيــة لفائــدة اللجنــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بموريتانيــا متابعــة تفعيــل توصيــات هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة فــي شــقها المتعلــق بحفــظ الذاكــرة اللجنــة الخاصــة العتمــاد ماحظــي االنتخابــات تعقــد اجتماعها 
الثانــي اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة كلميــم-واد نــون تعقــد اجتماعهــا العــادي الثانــي اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بمراكش-آســفي تنظــم نــدوة وطنيــة حــول موضــوع 
»التنميــة وحقــوق اإلنســان« اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بمراكش-آســفي تنظــم نــدوة وطنيــة حــول موضــوع »التنميــة وحقــوق اإلنســان« الرباط-ســا-القنيطرة: »اللجنــة الجهويــة 
والنســيج الجمعــوي فــي ســياق النمــوذج التنمــوي الجديــد« الرباط-ســا-القنيطرة: مشــروع دراســة حــول »ولــوج أبنــاء المهاجريــن والاجئيــن إلــى الحــق فــي التمــدرس بجهــة الربــاط 
ســا القنيطــرة: أي فعليــة« رئيــس مجلــس النــواب ورئيســة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يوقعــان اتفاقيــة محينــة للتعــاون بيــن المؤسســتين اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 
بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء تعقــد اجتماعهــا العــادي الثانــي فاس-مكنــاس: نــدوة حــول »الحــق فــي حمايــة الحيــاة الخاصــة« فاس-مكنــاس: نــدوة حــول »الوســاطة االجتماعيــة: قــراءة 
فــي التجربــة ومداخــل تطويرهــا، جهــة فاس-مكنــاس نموذجــا« انطــاق عمليــة إيــداع الترشــيحات لماحظــة االســتحقاقات االنتخابيــة برســم ســنة 2021 بــاغ بخصــوص اجتمــاع مكتــب 
المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان درعة-تافيالــت: لقــاء تواصلــي حــول »دور المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي تنزيــل فعليــة الحقــوق« الــدار البيضاء-ســطات: نــدوة فكريــة تحــت 
شــعار »المصلحــة الفضلــى للطفــل فــي قضايــا البنــوة« طنجة-تطوان-الحســيمة: مائــدة مســتديرة جهويــة حــول ›‹فعليــة الحــق فــي الصحــة: نحــو نظــام صحــي قائــم علــى المقاربــة 
المبنيــة علــى حقــوق اإلنســان’’ درعة-تافيالــت: نــدوة جهويــة حــول »الحــق فــي الولــوج إلــى المــوارد المائيــة بجهــة درعــة تافيالــت« فــي إطــار متابعــة تفعيــل توصيــات هيئــة اإلنصــاف 
والمصالحــة: المجلــس يعلــن عــن إطــاق وحــدة حفــظ الذاكــرة والنهــوض بالتاريــخ المغربــي بمختلــف روافــده المجلــس يصــدر تقريــره الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان بالمغــرب لســنة 
2020 تحــت عنــوان »كوفيــد19: وضــع اســتثنائي وتمريــن حقوقــي جديــد« توقيــع اتفاقيــة لتنفيــذ توصيــة التقاعــد التكميلــي لفائــدة بعــض ضحايــا ماضــي االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 
اإلنســان مجموعــة العمــل المعنيــة بالهجــرة ســتجري مشــاورات بيــن المؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان بشــأن مشــاركتها فــي المؤتمــر اإلقليمــي حــول االتفــاق العالمــي 
للهجــرة المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يطلــق مشــاورات وطنيــة حــول الــذكاء االصطناعــي والمواطنــة الرقميــة جهــة الربــاط- ســا- القنيطــرة: اتفاقيــة شــراكة بيــن اللجنــة الجهويــة 
لحقــوق اإلنســان وفــرع االتحــاد العــام لمقــاوالت المغــرب اتفاقيــة إطــار بيــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والتحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة بــاغ 
صحفــي توقيــع اتفاقيــة إطــار بيــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والمفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الاجئيــن المجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يوقــع اتفاقيــة شــراكة 
مــع معهــد بروميثيــوس للديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان اللجنــة الجهويــة لحقــوق االنســان بجهــة درعــة تافيالــت تعقــد اجتماعهــا العــادي الثانــي اللجنــة 
الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة تعقــد اجتماعهــا العــادي الثانــي اللجنــة الجهويــة بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة تنظــم نــدوة عــن بعــد حــول موضــوع »أي نظــام صحــي 
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تقديم

ــرأي  ــداول العمومــي وحــرص عــى إطــاع ال ــة خاصــة للت ــي لحقــوق اإلنســان أهمي أوىل املجلــس الوطن

العــام حــول عــدد مــن املواضيــع ذات البعــد الوطنــي واإلقليمــي والــدويل ارتباطــا باملهــام املوكولــة إليــه يف 

مجــال حاميــة ضحايــا حقــوق اإلنســان وتعزيــز ثقافتهــا؛ ومــا يرتبــط بحقــوق اإلنســان واإلعــام؛ التعــاون 

والعاقــات الدوليــة؛ متابعــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة؛ تعزيــز عمــل اآلليــات الوطنيــة 

لحاميــة حقــوق اإلنســان، إلــخ.

ويوثــق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن خــال هــذا اإلصــدار مواقفــه وتدخاتــه عــى مســتوى 

ــة التــي ســلط عليهــا الضــوء، ســواء منهــا املتعلقــة بأنشــطته أو بأنشــطة  ــا الراهن مجموعــة مــن القضاي

ــة 2022(. ــر 2021 إىل غاي ــة )مــن دجن ــة املجلــس الحالي ــة خــال والي ــه الوطني ــة وآليات ــه الجهوي لجن

ــي  ــعاعها الوطن ــة وإش ــة املؤسس ــز مكان ــة إىل تعزي ــس الرامي ــة املجل ــات دينامي ــذه الباغ ــس ه وتعك

واإلقليمــي والــدويل، وكــذا تفعيــل أدوارهــا وصاحياتهــا ووســائل عملهــا، وفقــا لاســراتيجية التــي تبناهــا 

ــادئ باريــس«. ــا ملب ــة حقــوق اإلنســان وطبق ــة القامئــة عــى »فعلي ــه الحالي املجلــس خــال واليت

ــر  ــابات التوي ــى حس ــس ع ــدات املجل ــم تدوينات/تغري ــا وأه ــا صحفي ــة 166 باغ ــذه الوثيق ــم ه تض

وفيســبوك. وتــروم متكــن القــارئ مــن االطــاع عــى القضايــا التــي انكــب عليهــا املجلــس وتقديــم تصــور 

حــول أنشــطة املؤسســة وطبيعــة عملهــا أمــام التحديــات املســتجدة واملتعــددة يف مجــال حاميــة حقــوق 

ــة مــن انتهاكهــا يف الســياق الوطنــي والــدويل. اإلنســان والنهــوض بهــا والوقاي



ــة  ــوق االجتامعي ــة بالحق ــا ذات الصل ــق بالقضاي ــام يتعل ــس في ــات املجل ــة أولوي وتعكــس هــذه الدينامي

واالقتصاديــة؛ تتبــع الحــركات االحتجاجيــة؛ الهجــرة واللجــوء اتجــار بالبــر؛ الوقايــة مــن التعذيــب؛ عقوبــة 

اإلعــدام؛ حريــة الجمعيــات وحريــة الــرأي والتعبــر؛ األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة؛ الحريــات الفرديــة؛ الحق 

يف التعليــم؛ الحــق يف الصحــة؛ الحــق يف التنميــة؛ الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة؛ الــذكاء االصطناعــي 

واملواطنــة الرقميــة؛ الحــق يف املــاء والحــق يف بيئــة ســليمة؛ املقاولــة وحقــوق اإلنســان؛ حقــوق الطفــل؛ 

حقــوق املــرأة؛ ماءمــة التريعــات الوطنيــة مــع املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان؛ إلــخ.

يتعلــق األمــر بإصــدار يوثــق قضايــا إمــا أثارهــا الــرأي العــام أو انتهــاكات تابعهــا أو أثارهــا املجتمــع املــدين 

وهــو كذلــك ترجمــة لديناميــة املجلــس، ويتضمــن اإلصــدار 212 صفحــة، ترســم مضامينهــا مامــح عمــل 

موضوعــي، جــاد ومتجــدد ومتفاعــل مــع الديناميــات الجهويــة والوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة وأولويــات 

حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا داخــل املغــرب وخارجــه.
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جهة درعة-تافيالت: يوم دراسي حول االنشغاالت البيئية 
الكبرى بالجهة

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت يومــا دراســيا حــول موضوع »االنشــغاالت 

البيئيــة الكــرى بجهــة درعــة تافيالــت«، وذلــك يــوم الثاثــاء 11 أكتوبــر 2022 ابتــداء مــن الســاعة الثانيــة 

والنصــف بعــد الــزوال بكليــة العلــوم والتقنيــات مبدينة الرشــيدية.

وينــدرج تنظيــم هــذا اليــوم الــدرايس يف إطــار تنزيــل برنامــج عمــل اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

برســم ســنة 2022 وتفعيــا التفاقيــة الراكــة بــن اللجنــة الجهويــة وجامعــة املــوىل إســامعيل مبكنــاس 

واملديريــة الجهويــة لقطــاع البيئــة، والتــي تهــدف إىل إرشاك مختلــف املتدخلــن واملهتمــن مــن قطاعــات 

حكوميــة وغــر حكوميــة وفاعلــن مدنيــن وأســاتذة وطلبــة جامعيــن يف نقــاش عمومــي حــول الوضعيــة 

ــة بالجهــة  ــة البيئ ــة حامي ــن بأهمي ــع املتدخل ــدى جمي ــع الوعــي ل ــا ورف ــة وســبل حاميته ــة بالجه البيئي

والتحســيس بالــدور الريــادي  لفعاليــات املجتمــع املــدين والســاكنة يف تدبــر الشــأن البيئــي بالجهــة.

ــة مــن خــال عــدة محــاور، أبرزهــا:  ــة الكــرى بالجه وســيتناول املشــاركون موضــوع االنشــغاالت البيئي

»تحــوالت النظــم الواحيــة بالجهــة وفعليــة الحــق؛ الحالــة البيئيــة بالجهــة وفعلية الحــق«؛ »حكامــة التدبر 

املندمــج للــامء«؛ »حرائــق الواحــات بالجهــة وفعليــة الحــق؛ التلــوث البيئــي وفعليــة الحــق يف الصحــة«. 

ــة البيئــة: الواقــع واالكراهــات  كــام ســيتضمن هــذا اليــوم الــدرايس تنظيــم ورشــتن حــول محــور »حامي

والحلــول« وموضــوع »املجتمــع املــدين والشــأن البيئــي بجهــة درعــة تافيالــت: أيــة مســاهمة؟«.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا اليــوم الــدرايس ســيعرف مشــاركة ممثلــن عــن القطاعــات الحكوميــة وغــر 

ــي  ــن ممث ــا ع ــن، فض ــدين وحقوقي ــع امل ــن املجتم ــات م ــن وفعالي ــة جامعي ــاتذة وطلب ــة وأس الحكومي

وســائل اإلعــام.
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باغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة 
اإلعدام

ــي  ــس الوطن ــر املجل ــا مبق ــارشة صباح ــى الســاعة الع ــر 2022 ع ــاء 12 أكتوب ــوم األربع ــة ي ــدوة صحفي ن

ــاط ــوق اإلنســان بالرب لحق

ســيتم تخليــد الذكــرى 20 لليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام هــذه الســنة تحــت شــعار »عقوبــة 

اإلعــدام: طريــق معبــد بالتعذيــب«.

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــة اإلعــدام واملجل ــاف املغــريب ضــد عقوب ــن االئت ــذه املناســبة، ســيعمل كل م وبه

اإلنســان واملرصــد املغــريب للســجون وجمعيــة معــا ضــد عقوبــة اإلعــدام وشــبكات الرملانيــن واملحامــن 

ــذه  ــاء ه ــبيل إلغ ــم يف س ــز ترافعه ــد وتعزي ــى تجدي ــدام، ع ــة اإلع ــد لعقوب ــاتذة ض ــن واألس والصحافي

العقوبــة، خاصــة مــن خــال دعــوة الحكومــة للتصويــت لصالــح قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

ــر 2022. ــدام يف شــهر دجن ــة اإلع ــق عقوب ــاف تطبي الداعــي إىل إيق

ــل  ــة كبــرة، حيــث أضحــت تحت ــة رمزي ــة ذات حمول ــة اإلعــدام قضي لقــد أصبحــت مســألة إلغــاء عقوب

حيــزا واســع النطــاق يف املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، يف ظــل التقــدم الــذي تحــرزه ديناميــة إلغــاء 

هــذه العقوبــة. ومــن اإليجــايب أن يعمــل املغــرب عــى االنخــراط يف خيــار اإللغــاء، خاصــة بعــد اختيــاره 

الطوعــي، منــذ حــوايل ثاثــن ســنة، توقيــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام.

والواقــع أن االتجــاه العــام الغالــب يف العــامل هــو إلغــاء هــذه العقوبــة، حيــث بلــغ مجمــوع الــدول التــي 

ألغــت العقوبــة أكــر مــن ثلثــي الــدول )144 دولــة(، ســواء عــى املســتوى القانــوين أو املامرســة. كــام بلــغ 

عــدد الــدول التــي صادقــت عــى الروتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق 

املدنيــة والسياســية الهــادف إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، 90 دولــة، فيــام ألغــت أو التزمــت بوقــف تنفيــذ 

عقوبــة اإلعــدام بشــكل اختيــاري 33 دولــة مــن أصــل 57 دولــة عضــو مبنظمــة التعــاون اإلســامي.

ويعتــر تخليــد هــذا اليــوم العاملــي مناســبة لتحســيس الــرأي العــام واملســؤولن السياســين ببشــاعة هــذه 

العقوبــة وعــدم فعاليتهــا يف القضــاء عــى الجرميــة، وبالخصــوص توعيــة األجيــال الصاعــدة مببــدأ تحقيــق 

عدالــة دون اللجــوء إىل عقوبــة اإلعــدام.
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ترقب للموت وأمل في الحياة: شهادات من المحكومين 
باإلعدام

احتفــاء باليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام، يبــادر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ابتــداء مــن 

10 أكتوبــر 2022، بنــر شــهادات لعــدد مــن املحكومــن بعقوبــة اإلعــدام، بهــدف إطــاع الــرأي العــام 

عــى أوضــاع هــذه الفئــة ومامســة بعــض القضايــا واإلشــكاالت التــي تطرحهــا هــذه العقوبــة القاتلــة مــن 

الناحيــة الحقوقيــة واإلنســانية، وذلــك بإعطــاء الكلمــة للذيــن يرقبــون املــوت عــى أمــل أن يتــم الحفــاظ 

عــى حياتهــم.

ويثمــن املجلــس العفــو امللــي الســامي مــن عقوبــة اإلعــدام الذي اســتفاد منــه أربعــة محكومــن باإلعدام، 

مــن بينهــم ســيدة، ســيتم تعميــم شــهاداتهم ضمــن مجمــوع الشــهادات التي ســيقوم املجلــس بنرها.

يتعلــق األمــر بتســع شــهادات لعيِّنــة )متثــل%10 مــن مجمــوع املحكومن باإلعــدام( تقــدم مســارات فردية 

متباينــة مــن حيــث الظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة وطبيعــة الجرائــم املقرفــة )جرائــم الحــق 

العــام، الجرائــم املرتبطــة باإلرهــاب، الســن، الوضعيــة العائليــة، النــوع، األقدميــة، الجنســية( وذلــك خــال 

لقــاءات بــكل مــن الســجن املركــزي بالقنيطــرة ومــول الــريك بآســفي وســجن تــوالل 2 مبكنــاس وســجن 

الجديــدة وســجن طنجــة 2. والتــي  أجراهــا إطــاران )عــن املجلــس وعــن اللجنــة الجهويــة املعنيــة(.

ــة إلدارة الســجون  ــة العام ــت معــه املندوبي ــس وتجاوب ــد الئحــة املحكومــن مــن طــرف املجل ــم تحدي ت

وإعــادة اإلدمــاج التــي وفــرت كل الــروط الازمــة، مبــا فيهــا األمكنــة املخصصــة إلجــراء اللقــاءات، خــال 

شــهر يونيــو 2019، مبعــزل عــن إدارة الســجن.

واعتمــد الفريــق عــى اســتبيان نوعــي، مــع االلتــزام مبرونــة وتأقلــم كبريــن مراعــاة لنوعيــة اإلشــكاليات 

املتداولــة ولألوضــاع النفســية لبعــض املخاطبــن.

ــل  ــاء بنق ــهادات واالكتف ــريف ) )verbatim( للش ــبه ح ــايئ وش ــكل التلق ــى الش ــاظ ع ــا الحف ــد راعين لق

ــة  ــة مــن الفرنســية إىل العربي ــة )باســتثناء حال مضمــون هــذه الحــوارات مــن الدارجــة اىل اللغــة العربي

ــة(. ــية جزائري ــية فرنس ــن جنس ــوم م ملحك

متحــورت هــذه اللقــاءات حــول املســارات والظــروف االجتامعيــة واالقتصاديــة يف عاقاتهــا بالفعــل 

اإلجرامــي. كــام مكنــت مــن طــرح إشــكاالت لهــا عاقــة بــروط املحاكمــة العادلــة، إشــكالية املســاعدة 

ــة مســطرة العفــو. وهــو  ــا وأهمي ــع ومراجعــة القضاي ــة، دور املحامــي، دور القــايض، مســألة تتب القضائي

ــة،  ــب، الدراس ــل )التطبي ــم داخــل املعتق ــة نظــر الســجناء؛ حقوقه ــم وجه ــذي يســمح بتقدي ــاول ال التن

ــواء الســجناء  ــف...(، وظــروف إي ــة، الهات ــة، الطــرود الريدي ــة بالعائل ــارات والعاق ــل، الزي ــام، العم اإلع

)األحيــاء الخاصــة أو ممــرات املــوت، الزنازيــن الفرديــة والجامعيــة، اإلجــراءات التأديبيــة، التنقيــل داخــل 

ــجنية(. ــات الس املؤسس
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وبينــت انطاقــا مــن بعــض الحــاالت الخاصــة أهميــة التتبــع النفــي ألوضــاع املحكومــن باإلعــدام، بشــكل 

عــام، والوقايــة مــن حــاالت االنتحــار، بشــكل خــاص. كــام أظهــرت، فيــام يخــص حالــة األجنبــي املحكــوم 

باإلعــدام، بعضــا مــن اإلشــكاالت املطروحــة )العاقــات القنصليــة، املحامــون، االتفاقيــات الدوليــة(.

وإذ نقــدم خاصــات هــذه الشــهادات، فإننــا  نســعى لنقــل مشــاعر متضاربــة ألشــخاص بــن حكــم اإلعــدام 

واألمــل يف الحيــاة، ليــس فقــط إلغنــاء ترافــع املجلــس مــن أجــل الغــاء عقوبــة اإلعــدام قانونــا ومامرســة بل 

لتوســيع قاعــدة املســاندين لإللغــاء، ألننــا متأكــدون أنــه ليســت هنــاك أي خصوصيــة اجتامعيــة أو ثقافيــة 

للمجتمــع املغــرىب  لعــدم إلغــاء عقوبــة االعــدام.

يســتند املجلــس يف ترافعــه عــى التأصيــل الدســتوري للحــق يف الحيــاة املنصــوص عليــه يف الفصــل 20 وكــذا 

مختلــف االلتزامــات الدوليــة لبادنــا يف مجــال حقوق اإلنســان.

ويعتــر املجلــس يف ترافعــه أن عقوبــة اإلعــدام هــي واحــدة مــن أخطــر االنتهــاكات التــي تطــال الحــق يف 

الحيــاة؛ وهــو الحــق الــذي تنبثــق عنــه باقــي الحقــوق والحريــات. ويشــدد عــى أن هــذه العقوبــة غــر 

فعالــة يف الحــد مــن الجرائــم، مهــام كانــت بشــاعتها، وغــر رادعــة ولــن تحــل مشــاكل الجرميــة بــأي حــال 

مــن األحــوال.

وللتذكــر، يــأيت االحتفــال باليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام هــذه الســنة يف إطــار ظرفيــة هامــة 

تتمثــل يف التصويــت عــى قــرار الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة القــايض بوقــف العمــل بعقوبــة اإلعــدام 

املتوقــع إصــداره خــال الــدورة 77 أواخــر ســنة 2022.

إن املجلــس يطمــح، بحلــول الســنة املقبلــة، أي ثاثــون ســنة عــى وقــف تنفيــذ عقوبــة اإلعــدام بشــكل 

ــح القــرار األممــي املرتقــب شــهر دجنــر املقبــل يف  ــة، أن يتــم التصويــت لصال عمــي يف اململكــة املغربي

طريــق اإللغــاء قريبــا.
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الرباط-سا-القنيطرة: لقاء جهوي لتقديم تقرير المجلس 
حول »فعلية الحق في الصحة« وتنظيم قافلة طبية 

بالسجن المحلي سوق األربعاء
ــر  ــول التقري ــا ح ــاء جهوي ــا-القنيطرة، لق ــة الرباط-س ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

املوضوعــايت الــذي أصــدره املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول »فعليــة الحــق يف الصحــة، تحديــات، 

ــاء  ــة األطب ــوي لهيئ ــس الجه ــع املجل ــة م ــة رشاك ــع اتفاقي ــيتوج بتوقي ــز«، س ــل التعزي ــات ومداخ رهان

ــاط. ــرح بالرب ــدق ف ــن الســاعة التاســعة صباحــا بفن ــداء م ــر 2022، ابت ــس 13 أكتوب ــوم الخمي بالجهة، ي

وتهــدف اللجنــة الجهويــة مــن خــال تنظيــم هــذا اللقــاء إىل إعــادة تنزيــل مخرجــات التقريــر املوضوعــايت 

عــى املســتوى الجهــوي بحضــور الهيئــات والفاعلــن الجهويــن والخــراء املســاهمن يف املشــاورات الجهوية 

التــي أسســت ملضامــن التقريــر.

ــن  ــاتذة وباحث ــن وأس ــن جمعوي ــاء وفاعل ــاركة أطب ــيعرف مش ــذي س ــاء، ال ــذا اللق ــج ه ــم برنام ويض

جامعيــن، موضــوع فعليــة الحــق يف الصحــة مــن خــال عــدة محــاور، أبرزهــا: »املحــاور العامــة لتقريــر 

املجلــس«؛ »عنــارص يف ضــوء مبــادئ إعــان الحــق يف الصحــة«؛ »أي تأثــر إلدمــاج القطــاع الخــاص ضمــن 

ــم  ــون رق ــن القان ــاف ب ــاء واالخت ــة الشــاملة«؛ »أوجــه االلتق ــة الصحي ــي للصحــة«؛ »التغطي نظــام وطن

ــى أرض  ــة ع ــق يف الصح ــل الح ــاق لتفعي ــان«؛ »أي آف ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــر املجل 06.22 وتقري

ــخ. ــع؟«، إل الواق

ــة إلدارة  ــة الجهوي ــة للصحــة واملديري ــة الجهوي ــع املديري ــة م ــة، براك ــة أخــرى، تنظــم اللجن ــن جه وم

الســجون وإعــادة اإلدمــاج بالجهــة، قافلــة طبيــة بالســجن املحــي ســوق األربعــاء للكشــف عــن رسطــان 

ــاعة  ــن الس ــداء م ــر 2022 ابت ــاء 12 أكتوب ــك يوم األربع ــات، وذل ــدة النزي ــم لفائ ــق الرح ــدي وعن الث

العــارشة صباحــا.

وتنــدرج هــذه القافلــة الطبيــة يف إطــار برنامــج العمــل الســنوي للجنــة الجهويــة، الــذي جعــل مــن »فعلية 

ــدي  ــان الث ــن رسط ــر ع ــف املبك ــيس والكش ــة للتحس ــة الوطني ــزه، والحمل ــد ركائ ــة« أح ــق يف الصح الح

وعنــق الرحــم، التــي أطلقتهــا وزارة الصحــة والحاميــة االجتامعيــة يف الفــرة املمتــدة مــن 01 إىل 31 أكتوبــر 

2022، تحــت شــعار: »الكشــف املبكــر وقايــة ولصحتــك حاميــة«.

ــة للصحــة بالقنيطــرة وأعضــاء وعضــوات  ــة اإلقليمي ــي املندوبي ــة مشــاركة ممث ــة الطبي وســتعرف القافل

ــة. ــة واملحلي ــة إىل حضــور وســائل اإلعــام الوطني ــة لحقــوق اإلنســان، إضاف ــة الجهوي اللجن
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يتقاسم تجربته مع 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بجمهورية مالي

ــر 2022، وفــدا عــن  ــدة بــن 11 و14 أكتوب ــي لحقــوق اإلنســان، يف الفــرة املمت يســتقبل املجلــس الوطن

ــس  ــة وخــرة املجل ــا عــى تجرب ــن أجــل إطاعه ــايل، م ــة م ــوق اإلنســان بجمهوري ــة لحق ــة الوطني اللجن

ــا. ــة حقــوق اإلنســان والنهــوض به ــة لحامي ــه مؤسســة وطني بصفت

وتنــدرج هــذه الزيــارة، التــي ســتفتتح أشــغالها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، والســيد أجيبــو بــواري، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبــايل، يف إطــار مواصلــة وتعزيــز 

ــة، وكذلــك يف إطــار تقاســم خــرات وتجــارب املجلــس مــع  ــة املالي التعــاون القائــم بــن املجلــس واللجن

باقــي املؤسســات الوطنيــة األعضــاء يف الشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

ويتضمــن برنامــج الزيــارة عقــد لقــاءات مــع أطــر املجلــس تــروم إطــاع الوفــد عــى مهــام املجلــس وطــرق 

عملــه يف مجــاالت متعــددة تهــم أساســا: النهــوض بحقــوق اإلنســان، التدخــل الحــاميئ مــن خــال تلقــي 

ومعالجــة الشــكايات، آليــات الرصــد والتحــري، إعــداد التقاريــر، التفاعــل مــع اآلليــات الدوليــة لحقــوق 

ــة الفرعيــة لاعتــامد التابعــة للتحالــف الــدويل للمؤسســات الوطنيــة  اإلنســان، قــراءة يف توصيــات اللجن

لحقــوق اإلنســان ومناقشــة تفعيلهــا، الدعامــات التواصليــة املعتمــدة باملجلــس، إلــخ.

ــة  ــة وطني ــاره مؤسس ــس باعتب ــة املجل ــى تجرب ــاص ع ــكل خ ــز بش ــارة الركي ــذه الزي ــال ه ــيتم خ وس

تحتضــن اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن خــال إطــاع اللجنــة عــى منهجيــة وتقنيــات زيــارة 

ــخ. ــة وإجــراء املقابــات، إل أماكــن الحرمــان مــن الحري

وللتعــرف عــن قــرب عــن عمــل املجلــس يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا عــى املســتوى 

الجهــوي، ســيقوم أعضــاء الوفــد املــايل بزيــارة للجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــدار البيضــاء-

ســطات، كــام ســيلتقي الوفــد مــع  مجلــس املستشــارين.
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الدار البيضاء-سطات: لقاء جهوي لتقديم تقرير المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان حول فعلية الحق في الصحة

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــدار البيضاء-ســطات، براكــة مــع املديريــة الجهويــة 

للصحــة والحاميــة االجتامعيــة بالجهــة، لقــاء جهويــا لتقديــم تقريــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

ــوم الخميــس 13  ــز«، ي ــات ومداخــل التعزي ــات والرهان ــة الحــق يف الصحــة باملغــرب: التحدي حول »فعلي

ــدار  ــة بال ــة للصح ــة الجهوي ــر املديري ــا )9.00( مبق ــعة صباح ــاعة التاس ــن الس ــا م ــر 2022 انطاق أكتوب

البيضــاء.

وينــدرج هــذا اللقــاء يف إطــار اختصاصــات ومهــام املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنــه الجهويــة 

ــة. ــة حقــوق اإلنســان يف السياســات والرامــج العمومي ــم فعلي املتعلقــة بتقيي

كــام يهــدف إىل تعميــق النقــاش العمومــي، الــذي أطلقــه املجلــس حــول الحــق يف الصحــة عــى املســتوى 

الجهــوي، مــع مختلــف الهيئــات والفاعلــن والخــراء والباحثــن املهتمــن باملوضــوع عــى مســتوى جهــة 

الــدار البيضاء--ســطات، وذلــك يف ضــوء مخرجــات وتوصيــات التقريــر املوضوعــايت الــذي أصــدره املجلــس 

حــول فعليــة الحــق يف الصحــة يف شــهر أبريــل 2022.

وســيتدارس املشــاركون موضــوع فعليــة الحــق يف الصحــة مــن خــال ثاثــة محــاور أساســية: »قــراءة يف 

ــدار البيضــاء ســطات«؛ و«اإلشــكاليات  ــة ال ــاق الصحــة بجه ــع وآف ــر املوضوعــايت للمجلــس«؛ »واق التقري

ــوج للحــق يف الصحــة يف الجهــة«. ــة الول املرتبطــة بفعلي

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كان قــد أطلــق، يف 14 أكتوبــر 2020، نقاشــا عموميــا حــول 

»فعليــة الحــق يف الصحــة باملغــرب: نحــو نظــام صحــي يرتكــز عــى املقاربــة القامئة عــى حقوق اإلنســان«، 

بهــدف الرافــع مــن أجــل وضــع اســراتيجية صحيــة وطنيــة مندمجــة، دامجــة ومنســجمة وقــادرة عــى 

ضــامن الحــق يف الصحــة للجميــع.

وســيتم عــى هامــش هــذا اللقــاء توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

الــدار البيضاء-ســطات واملديريــة الجهويــة للصحــة والحاميــة االجتامعيــة، تــروم تعزيــز التعــاون والتنســيق 

بــن املؤسســتن يف مجــاالت حاميــة وتعزيــز الحــق يف الصحــة والحاميــة االجتامعيــة.
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درعة-تافيالت: لقاء جهوي حول »فعلية الحق في الصحة 
التحديات والرهانات، ومداخل التعزيز«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، بتنســيق مــع املديريــة الجهويــة لــوزارة 

الصحــة والحاميــة االجتامعيــة بالجهــة، لقــاء جهويــا لتــدارس مضامــن التقريــر املوضوعــايت الــذي أصــدره 

ــات  ــات والرهان ــرب.. التحدي ــة باملغ ــق يف الصح ــة الح ــول »فعلي ــان ح ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

ومداخــل التعزيــز«، يــوم الثاثــاء 04 أكتوبــر 2022 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا، بفنــدق قصبــة 

أفــردو بالرشــيدية.

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــر املجل ــرض تقري ــة بع ــة الخاص ــاءات الجهوي ــار اللق ــاء يف إط ــذا اللق ــدرج ه وين

ــوج للحــق يف  ــات الول ــاالت وصعوب ــيس باخت ــد التحس ــة«، قص ــة الحــق يف الصح اإلنســان حــول »فعلي

الصحــة واقــراح املداخــل املمكنــة لتجاوزهــا، ليــس فقــط انطاقــا مــن النصــوص القانونيــة التــي تضمــن 

الحــق يف الصحــة فحســب، بــل أيضــا عــر البحــث عــن العوائــق املرتبطــة باملحــددات الضمنيــة للحــق يف 

ــة. ــة والبيئي ــة، الثقافي ــة، االجتامعي ــق االقتصادي الصحــة، وعــى رأســها العوائ

كــام يــروم هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة ثلــة مــن الخــراء واملهتمــن بالقطــاع الصحــي مــن أطبــاء 

ــل  ــدارس ســبل تنزي ــات املجتمــع املــدين، ت ــن وفعالي ــن ونقابي ــن وحقوقي ــن ومنتخب وممرضــن وإعامي

ــة يف القطــاع  ــوارد البري ــر امل ــق بتدب ــا يتعل ــت، الســيام م ــة درعة-تافيال ــر بجه ــات هــذا التقري توصي

الصحــي بالجهــة.

يذكــر أن التقريــر املوضوعــايت الــذي قدمــه املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم الجمعــة 22 أبريــل 

2022، حــول »فعليــة الحــق يف الصحــة« اعتــامدا عــى املقاربــة القامئــة عــى حقــوق اإلنســان يف تقييــم 

السياســات العموميــة، قــدم أزيــد مــن 100 توصيــة لتعزيــز فعليــة الولــوج للحــق يف الصحــة تتــوزع بــن 

ــز  ــات مرتبطــة بتعزي ــة قطــاع الصحــة، توصي ــات مرتبطــة بحكام ــي، توصي ــع تريع ــات ذات طاب توصي

املقاربــة الوقائيــة، إلــخ.
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ندوة حول موضوع »دمج األجانب في ورش الحماية 
االجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل«

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــع املفوضي ــة م ــان، براك ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ينظ

ــة  ــدوة حــول موضــوع »دمــج األجانــب يف ورش الحامي ــة للهجــرة باملغــرب، ن ــن واملنظمــة الدولي الاجئ

االجتامعيــة: مبــادئ وتحديــات التفعيــل«، وذلــك يــوم الخميــس 29 شــتنر 2022 مبقــره بالربــاط ، عــى 

الســاعة التاســعة و النصــف صباحــا.

ينــدرج هــذا اللقــاء يف إطــار مواصلــة أنشــطة املجلــس وأشــغاله منــذ ســنة 2019 حــول موضــوع »التغطيــة 

ــة الســامية لألمــم املتحــدة  ــات دمــج األجانــب« بدعــم مــن املفوضي ــات وتحدي ــة الشــاملة: رهان الصحي

لشــؤون الاجئــن باملغــرب. ويهــدف إىل تتبــع التوصيــات الصــادرة كــام يطمــح إىل األخــذ بعــن االعتبــار 

احتياجــات األجانــب يف إطــار أجنــدة الــورش امللــي لتعميــم الحاميــة االجتامعيــة.

وتشــكل هــذه النــدوة، التــي سيشــارك فيهــا ممثلــو القطاعــات الوزاريــة واملنظــامت الدوليــة ومنظــامت 

املجتمــع املــدين وباحثــون، فرصــة للتــداول حــول اســتفادة األجانــب مــن الحاميــة االجتامعيــة يف إطــار 

اإلصاحــات الجاريــة، حيــث ســيتم تقديــم املبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ اإلصــاح وأهدافــه وأدواتــه، 

ــل  ــات تدعــم تفعي ــم صياغــة توصي ــة، ث ــة ذات الصل ــة والدولي ــات والتجــارب الوطني واســتعراض التحدي

ــة. ــة االجتامعي ــب يف نظــام الحامي ــج األجان دم

ــي  ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــور الس ــاء بحض ــذا اللق ــة له ــة االفتتاحي ــتتميز الجلس س

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــل املفوضي ــا، ممث ــوا ريبي-ديغ ــيد فرانس ــان، والس ــوق اإلنس لحق

ــرب. ــرة باملغ ــة للهج ــة الدولي ــة املنظم ــة بعث ــي، رئيس ــورا باالتين ــيدة ل ــرب، والس ــن باملغ الاجئ



2022 18

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

المجلس يطلق سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية 
الحقوق والحريات: »الحق في الماء شرط أساسي للتمتع 

بحقوق اإلنسان«
ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان الحلقــة األوىل مــن مــروع »أكــورا حقــوق االنســان«،  وهــو 

عبــارة عــن سلســلة حلقــات نقــاش حــول قضايــا فعليــة الحقــوق والحريــات، تتمحــور حلقتهــا األوىل حــول 

ــاء 27 شــتنر عــى  ــوم الثاث ــك ي ــع بحقــوق اإلنســان«، وذل موضــوع »الحــق يف املــاء رشط أســايس للتمت

الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال )15.00( مبعهــد الربــاط ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان.

ــف  ــه التطــورات املتســارعة ملختل ــي تطبع ــدة املســتديرة يف ســياق دويل ووطن ــم هــذه املائ ــأيت تنظي وي

الظواهــر املرتبطــة بالتغــرات املناخيــة وتداعياتهــا عــى حقــوق اإلنســان، حيــث يتابــع املجلــس بانشــغال 

ــبة  ــا بالنس ــوي عليه ــي تنط ــدات الت ــي والتهدي ــايئ الوطن ــزون امل ــرد للمخ ــع املط ــكالية الراج ــر إش كب

ــه عــى حقــوق اإلنســان. لاســتقرار االجتامعــي وتداعيات

ويســعى املجلــس مــن خــال تنظيــم هــذا اللقــاء إىل املســاهمة يف تحديــد اإلشــكاالت األساســية املرتبطــة 

بتدبــر املــوارد املائيــة، واقــراح حلــول ملواجهتهــا مــن زاويــة »الحــق يف املــاء« يف ارتباطــه بحقــوق أخــرى 

يف مقدمتهــا الحــق يف الحيــاة، وحــق األجيــال القادمــة مــن هــذه الــروة الحيويــة، عــر تقديــم خاصــات 

وتوصيــات بهــذا الخصــوص.

االختيــارات  يف  بنيــوي  كمعطــى  الجفــاف  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  النقــاش  تركيــز  وســيتم 

جوهــر  املــاء  يف  الحــق  اعتبــار  االقتصــادي،  للنشــاط  املائيــة  الكلفــة  مفهــوم  إدمــاج  التنمويــة، 

 األمــن الغــذايئ والرهــان عــى تجويــد حكامــة قطــاع املــاء كمدخــل لتدبــر اإلجهــاد املــايئ، إلــخ.

وســيتميز هــذا اللقــاء، الــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــة إىل  ــدين باإلضاف ــع امل ــة واملجتم ــات حكومي ــاخ، وقطاع ــاء واملن اإلنســان،  مبشــاركة خــراء يف مجــال امل

أســاتذة جامعيــن  يف املجــال.
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دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان 
من الحرية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي دورة تدريبيــة تــروم تعزيــز 

وتطويــر كفــاءات موظفــي املديريــة العامــة لألمــن الوطنــي املكلفــن بأماكــن الحرمــان مــن الحريــة، يف 

الفــرة املمتــدة بــن 26 و30 شــتنر 2022 مبعهــد الربــاط -إدريــس بنزكــري- لحقــوق اإلنســان.

ويــأيت تنظيــم هــذه الــدورة التدريبيــة تفعيا التفاقيــة الراكــة والتعــاون املؤسســايت يف مجــال التدريــب 

ــة  ــن الســيدة آمن ــة، املوقعــة يف 14 شــتنر 2022، ب ــد احــرام حقــوق اإلنســان يف الوظيفــة األمني وتوطي

بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والســيد عبــد اللطيــف حمــويش، املديــر العــام لألمــن 

الوطنــي وملراقبــة الــراب الوطنــي.

ويتضمــن برنامــج هــذه الــدورة، التــي ســيرف عــى تأطرهــا خــراء وأطــر مــن املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان واملديريــة العامــة لألمــن الوطنــي، مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »حقــوق اإلنســان، املبــادئ 

ــة  ــد والوقاي ــات الرص ــة«؛ »هيئ ــة النظري ــت الحراس ــن تح ــخاص املوضوع ــوق األش ــات«؛ »حق واملامرس

واالنتصــاف«، إلــخ.

ــدف إىل  ــي، ته ــج التدريب ــذا الرنام ــا ه ــدرج يف إطاره ــي ين ــار، الت ــة اإلط ــارة إىل أن االتفاقي ــدر اإلش تج

تطويــر العمــل املشــرك بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومصالــح األمــن الوطنــي بغــرض النهــوض 

طــي وجعلهــا مرجعــا ودليــا مؤطــرا ملهــام  بثقافــة حقــوق اإلنســان يف مناهــج التدريــب والتكويــن الرُّ

ــة العامــة  ــا املديري ــي تبذله ــن، وكــذا دعــم الجهــود الت ــاذ القوان ــي املكلفــن بإنف موظفــي األمــن الوطن

لألمــن الوطنــي لتعزيــز املامرســات املهنيــة والتدخــات امليدانيــة اســتنادا إىل املعايــر الوطنيــة والدوليــة 

يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ــي  ــن الوطن ــح األم ــس وملصال ــخة للمجل ــركة واإلرادة الراس ــة املش ــة العزمي ــذه االتفاقي ــس ه ــام تعك ك

ــذا  ــة، وك ــتمرة والتخصصي ــية واملس ــتوياته األساس ــب، مبس ــاالت التدري ــف مج ــاون يف مختل ــز التع لتعزي

ــا. ــان وحاميته ــوق اإلنس ــامل حق ــال إع ــرب يف مج ــا املغ ــي حققه ــة الت ــبات الحقوقي ــد املكتس ترصي
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درعة-تافيالت: اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان تشارك 
في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للكتاب 

بتنغير
ــذي  ــاب، ال ــت يف املعــرض الجهــوي للكت ــة درعة-تافيال ــة لحقــوق اإلنســان بجه ــة الجهوي تشــارك اللجن

ــة  ــة تنغــر وبتنســيق مــع املديري ــة مــع عامل ــة بالجهــة براك ــة لقطــاع الثقاف ــة الجهوي تنظمــه املديري

اإلقليميــة للربيــة الوطنيــة والتعليــم األويل والرياضــة بتنغــر، تحــت شــعار »الكتــاب متعــة وحيــاة«، مــا 

ــة تنغــر. ــر 2022 بســاحة ســيدي مســكور مبدين بــن 28 شــتنر و4 أكتوب

ــع  ــز التواصــل م ــق بتعزي ــا املتعل ــة يف هــذا املعــرض يف إطــار برنامجه ــة الجهوي ــدرج مشــاركة اللجن وتن

ــس  ــأدوار املجل ــف ب ــن التعري ــا ع ــا، فض ــاعتها جهوي ــان وإش ــوق اإلنس ــة حق ــوض بثقاف ــا والنه محيطه

ــاريعه. ــه ومش ــة وبرامج ــه الجهوي ــة ولجن ــه الوطني ــان وآليات ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

ــر  ــن تقاري ــس م ــورات املجل ــدارات ومنش ــف إص ــرض مختل ــة رواق يع ــة بإقام ــاركة اللجن ــتتميز مش وس

ــب  ــب كت ــرة، إىل جان ــخ والذاك ــراث والتاري ــة بال ــب ذات الصل ــة إىل كت ــة، باإلضاف ــات موضوعاتي ودراس

حــول مســارات حقوقيــة لشــخصيات مغربيــة بــارزة. كــام ســيقوم أطــر وأعضــاء اللجنــة بتعريــف الزائــرات 

ــة، فضــا عــن تأطــر ورشــة تحسيســية، يــوم الســبت  والزائريــن بطبيعــة عمــل املجلــس ولجنــه الجهوي

فاتــح أكتوبــر 2022، لفائــدة التلميــذات والتاميــذ حــول اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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طنجة-تطوان-الحسيمة: دورة تدريبية لفائدة الصحفيين 
والصحفيات حول »إعمال المقاربة الحقوقية في المعالجة 

اإلعامية«
ــايل  ــد الع ــع املعه ــة م ــيمة، براك ــة طنجة-تطوان-الحس ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

لإلعــام واالتصــال والنقابــة الوطنيــة للصحافــة املغربيــة وبيــت الصحافــة، ورشــة تكوينيــة يف مجــال حقوق 

اإلنســان لفائــدة 25 صحفيــا وصحفيــة حــول ›‹إعــامل املقاربــة الحقوقيــة يف املعالجــة االعاميــة‹‹، وذلــك 

يــوم الخميــس 29 شــتنر2022 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا )09.00( ببيــت الصحافــة بطنجــة.

تنــدرج هــذه الــدورة التدريبيــة يف إطــار اختصاصــات اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان وتفعيــا لخطــة 

عملهــا الســنوية يف شــقها املتعلــق بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان وكــذا اعتبــارا لكــون اإلعــام رشيــكا 

أساســيا يف نــر الوعــي الحقوقــي باملجتمــع، كــام نــص عــى ذلــك إعــان األمــم املتحــدة يف مجــال التثقيف 

والتدريــب، الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة يف دجنــر 2011، إلــخ.

ويهــدف هــذا التكويــن، الــذي ســيؤطره كل مــن األســتاذ عبــد اللطيــف بــن صفيــة، مديــر املعهــد العــايل 

ــة  ــة، إىل تقوي ــة املغربي ــة للصحاف ــة الوطني ــس النقاب ــايل، رئي ــه البق ــد الل ــتاذ عب ــام واالتصــال واألس لإلع

القــدرات يف مجــال حقــوق اإلنســان لفائــدة العامــات والعاملــن بالحقــل اإلعامــي املكتــوب والســمعي 

البــري وااللكــروين بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة.

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــي ملنظوم ــار املفاهيم ــى اإلط ــوء ع ــة الض ــدورة التدريبي ــذه ال ــغال ه ــلط أش وستس

ــي  ــوع االجتامع ــز والن ــق بالتميي ــع تتعل ــى مواضي ــذا ع ــال، وك ــة يف املج ــات الدولي ــم االتفاقي ــى أه وع

واإلعاقــة والطفولــة والهجــرة، مــن أجــل متكــن الصحفيــن والصحفيــات مــن القــدرات الازمــة ملعالجــة 

ــي. ــق منظــور حقوق ــاكات وف ــة والرصــد والتصــدي لانته ــة الراهن ــة لإلشــكاليات الحقوقي ــة مهني إعامي

جديــر بالذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أوىص يف تقريــره الســنوي برســم ســنة 2021 بتحفيــز 

االهتــامم اإلعامــي بحقــوق الفئــات الهشــة وتعزيــز املعالجــة املهنيــة واألخاقيــة لهــذه القضايــا مــن أجــل 

ــة  ــوض بثقاف ــة يف النه ــة والصحفي ــاش العمومــي وتشــجيع املســاهمة اإلعامي ــر للنق ــا بشــكل أك طرحه

حقــوق اإلنســان.
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االجتماع العادي الخامس للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
بجهة العيون-الساقية الحمراء

ســتعقد اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء اجتامعهــا العــادي الخامــس 

طبقــا ملقتضيــات القانــون املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ووفقــا للــامدة 36 

مــن نظامــه الداخــي، وذلــك يــوم الخميــس 22 شــتنر 2022، بقاعــة االجتامعــات باملجلــس البلــدي إلقليــم 

طرفايــة، ابتــداء مــن الســاعة الثانيــة والنصــف زواال )14.30(.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع، عــرض ومناقشــة التقريــر النصــف الســنوي برســم ســنة 2022، 

باإلضافــة إىل عــرض ومناقشــة خطــة العمــل الســنوية للجنــة الجهويــة برســم ســنة 2023 واملصادقــة عليهــا.

جديــر بالذكــر أن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، التــي تــم تنصيبهــا 

بتاريــخ 8 شــتنر 2020، تتألــف مــن لجنــة دامئــة لحاميــة حقــوق اإلنســان، لجنــة دامئــة للنهــوض بحقــوق 

اإلنســان، ولجنــة دامئــة لتتبــع وتقييــم فعليــة حقــوق اإلنســان بالسياســات والرامــج الجهويــة.

وتتألــف تركيبــة اللجنــة، التــي يشــمل نفوذهــا الــرايب أقاليــم العيــون، طرفايــة، بوجــدور والســامرة، مــن 

21 عضــوا تــم اقراحهــم مــن طــرف الهيئــات التمثيليــة الجهويــة للقضــاة واملحامــن واملجلــس العلمــي 

األعــى واألطبــاء والصحفيــن املهنيــن وجمعيــات املجتمــع املــدين، باإلضافــة إىل فاعلــن يف مجــاالت حاميــة 

حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.
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جهة مراكش-آسفي: تعزيز قدرات الجماعات الترابية حول 
الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان دورة تكوينيــة تطبيقيــة لتعزيــز قــدرات الفاعلــن بالجامعــات 

الرابيــة يف مجــال الدميقراطيــة التشــاركية واملشــاركة املواِطنة، وذلك مــن 26 إىل 28 يوليــوز 2022 مبراكش. 

ــي  ــس الوطن ــن املجل ــة ب ــة املوقع ــة الراك ــة يف إطــار اتفاقي ــة التطبيقي ــدورة التكويني ــدرج هــذه ال وتن

لحقــوق اإلنســان ومجلــس جهــة مراكش-آســفي بهــدف تطويــر كفــاءات الفاعلــن/ات الرابيــن يف مجــال 

حقــوق اإلنســان، كــام تــروم دعــم الجامعــات الرابيــة بالجهــة التخــاذ إجــراءات وسياســات عموميــة ترابيــة 

دامجــة، يتــم اإلعــداد لهــا وإنجازهــا وفــق مقاربــة قامئــة عــى حقــوق اإلنســان. 

ــكا  ــد رشي ــذي يع ــاط، ال ــكو بالرب ــب اليونيس ــن مكت ــم م ــة بدع ــدورة التكويني ــذه ال ــم ه ــيتم تنظي وس

ــوض  ــز والنه ــن التميي ــة م ــة بالوقاي ــن األوراش املتعلق ــدد م ــان يف ع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن للمجل

ــرة تفاهــم  ــان يف هــذا اإلطــار مذك ــع الطرف ــث وق ــوق االنســان، حي ــدة لحق ــال الجدي ــات واألجي بالحري

وتعــاون يف يونيــو املــايض. 

وتهــدف هــذه الــدورة التكوينيــة، التــي ســتضم ورشــات تطبيقيــة ودراســات وضعيــات، إىل دعــم قــدرات 

الفاعلــن الرابيــن قصــد إعــامل املقاربــة التشــاركية املامئــة والرهانــات الرابيــة، وتقييــم فعاليتهــا.

كــام ستشــكل الــدورة، يف بعدهــا التطبيقــي، فضــاء لتقاســم التجــارب واملامرســات الفضــى والتفاعــل بــن 

مختلــف املتدخلــن املعنيــن، حيــث سيشــارك فيهــا حــوايل ثاثــون مشــاركا مــن املنتخبــن/ات وموظفــي/

ات مختلــف الجامعــات الرابيــة بجهــة مراكش-آســفي، فضــا عــن ممثــي/ات املجتمــع املــدين وأعضــاء 

مــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان.
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ندوة دولية حول »أخاقيات الذكاء االصطناعي: المعايير 
الناشئة وآفاق التفعيل«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بتعــاون مــع رشكائــه األكادمييــن، نــدوة دوليــة حــول »أخاقيات 

الــذكاء االصطناعــي: املعايــر الناشــئة وآفــاق التفعيــل«، يومــي 22 و23 يوليــوز 2022  ابتــداء مــن الســاعة 

العــارشة صباحــا )10:00( مبقــر املجلــس بالربــاط.

ويــأيت تنظيــم هــذه النــدوة انســجاما مــع إعــان الربــاط حــول »الــذكاء االصطناعــي واملواطنــة الرقميــة: 

مــن أجــل ذكاء اصطناعــي يحــرم حقــوق االنســان« الــذي تــم اعتــامده يف دجنــر 2021 مــن قبــل خــراء 

وطنيــن ودوليــن.

ويهــدف اللقــاء، الــذي ســيغني أشــغاله خــراء وطنيــون ودوليــون مــن إفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة وأمريــكا 

ــي  ــم تطــور ذكاء اصطناع ــر واألدوات املتاحــة لتقيي ــادل الخــرات حــول املعاي ــا، إىل تب الشــاملية وأوروب

يحــرم الحقــوق والحريــات األساســية ويحميهــا.

كــام تــروم تعميــق النقــاش وتقاســم التجــارب واملامرســات الفضــى التــي تهــم التحديــات األساســية التــي 

تواجــه تفعيــل أخاقيــات الــذكاء االصطناعــي يف أفــق تأهيــل األطــر القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة، 

إلــخ.

وســتتم مقاربــة هــذا املوضــوع مــن خــال تــدارس أربعــة محــاور أساســية: »أخاقيــات الــذكاء االصطناعــي 

ــة  ــان«، »حال ــوق اإلنس ــة حق ــي يف خدم ــذكاء االصطناع ــة«، »ال ــة والوطني ــة واإلقليمي ــادرات العاملي واملب

ــذكاء  ــة لل ــذكاء االصطناعــي يف املغــرب«، و«مناقشــة القواعــد األخاقي ــات ال ــة بأخاقي ــادرات املتعلق املب

االصطناعــي وآفــاق تفعيلهــا«.

ــي  ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــها الس ــي سترأس ــة، الت ــة االفتتاحي ــتتميز الجلس ــام س ك

لحقــوق اإلنســان، مبشــاركة الســيد كريــم هنديــي، مديــر مكتــب اليونســكو للمنطقــة املغاربيــة، والســيد 

عبــد اللطيــف مــراوي، وزيــر التعليــم العــايل والبحــث العلمــي واالبتــكار، وممثــل الوزيــر املنتــدب لــدى 

رئيــس الحكومــة املكلــف باالنتقــال الرقمــي وإصــاح اإلدارة، والســيد أحمــد رضــا الشــامي، رئيــس املجلــس 

ــة  ــة حامي ــة ملراقب ــة الوطني ــس اللجن ــر السغروشــني، رئي ــي، والســيد عم ــي والبيئ االقتصــادي واالجتامع

املعطيــات ذات الطابــع الشــخيص.

ــي للبحــث  ــز الوطن ــة، املرك ــة الرقمي ــة التنمي ــع اليونســكو، وكال ــاء ينظــم بتعــاون م ــر أن هــذا اللق يذك

العلمــي والتقنــي، جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط، جامعــة محمــد األول بوجــدة، جامعــة ابــن طفيــل 

ــد  ــة محم ــش، جامع ــاض مبراك ــايض عي ــة الق ــوان، جامع ــعدي بتط ــك الس ــد املال ــة عب ــرة، جامع بالقنيط

ــة  ــاس، والجامع ــه بف ــد الل ــن عب ــد ب ــة محم ــاط، جامع ــة بالرب ــات التقني ــددة التخصص ــادس متع الس

 « Policy Center for the New South« األورومتوســطية بفــاس، مركــز السياســات مــن أجــل جنــوب جديــد

.»Artificial Intelligence Movement « و حركــة الــذكاء االصطناعــي
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مائدة مستديرة حول موضوع »من أجل إطار تشريعي 
ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم األربعــاء 6 يوليــوز 2022، مائــدة مســتديرة تحــت عنــوان 

»مــن أجــل إطــار تريعــي ومؤسســايت حاضــن لفعليــة الحــق يف البيئــة«، وذلــك مبقــر املجلــس بالربــاط 

ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا.

ــة  ــس، الســيدة آمن ــة لرئيســة املجل ــي ســتتميز بالكلمــة االفتتاحي ــدة املســتديرة، الت وتهــدف هــذه املائ

بوعيــاش، وبحضــور فاعلــن مؤسســاتين وأســاتذة جامعيــن وخــراء ومنظــامت املجتمــع املــدين الفاعلــة 

يف املجــال البيئــي، إىل الوقــوف عــى اإلكراهــات والرهانــات ذات الصلــة بالتأطــر التريعــي واملؤسســايت 

للحــق يف البيئــة، وكــذا تحديــد مداخــل الفعــل مــن أجــل ترســانة قانونيــة ومؤسســاتية حاضنــة لفعليــة 

الحــق يف بيئــة صحيــة وســليمة ومســتدامة.

ــن املؤسســاتين يف مجــال  ــا كــرة املتدخل ــي تطرحه ــات الكــرى، الت ــة التحدي ــاء مقارب كــام يتوخــى اللق

البيئــة، عــى مســتويات التنســيق وضــامن إلتقائيــة االســراتيجيات والسياســات والرامــج العموميــة 

الراميــة إىل الحفــاظ عــى البيئــة والتنميــة املســتدامة، وكــذا الوقــوف عــى أهميــة تفعيــل الــدور املحــوري 

ملؤسســات وطنيــة مــن قبيــل »املجلــس الوطنــي للبيئــة« أو »املجلــس األعــى للــامء واملنــاخ« وتكريســه 

داخــل املنظومــة املؤسســاتية.

وســيتم خــال هــذه املائــدة املســتديرة، التــي سيســرها الســيد مصطفــى مريــزق، منســق اللجنــة الدامئــة 

ــاء الدميقراطــي باملجلــس، تســليط الضــوء عــى  ــز البن املكلفــة بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان وتعزي

اإلشــكاليات املرتبطــة مبوضــوع الحــق يف البيئــة مــن خــال تنــاول املشــاركن لعــدة محــاور، تهــم: »الحق يف 

بيئــة ســليمة، صحيــة ومســتدامة - املفاهيــم واألطــر املعياريــة وتحديــات املاءمــة«؛ »إشــكاليات اإللتقائيــة 

ــة واملؤسســاتية  ــانة التريعي ــة«؛ »الرس ــاظ عــى البيئ ــة للحف ــج الوطني والتنســيق يف السياســات والرام

ــون  ــراءة يف القان ــاف.. ق ــايض واالنتص ــبل التق ــات س ــة«؛ »ضامن ــى البيئ ــاظ ع ــات الحف ــة وتحدي الوطني

واالجتهــاد القضــايئ«.
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جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: مائدة مستديرة حول 
الدليل العملي ›‹مبادئ توجيهية لتدبير اإلضراب عن 

الطعام داخل المؤسسات السجنية’’
ــدة مســتديرة حــول  ــة طنجــة - تطــوان - الحســيمة مائ ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي تنظــم اللجن

ــوم  ــك ي ــجنية‹‹، وذل ــات الس ــام باملؤسس ــن الطع ــر اإلرضاب ع ــة لتدب ــادئ توجيهي ــي ›‹مب ــل العم الدلي

ــة. ــة مســاء بطنج ــن الســاعة الرابع ــداء م ــوز 2022 ابت ــاء 05 يولي الثاث

ينــدرج هــذا اللقــاء يف إطــار تفعيــل اختصاصــات اللجنــة الجهويــة ومهامهــا الحامئيــة ذات الصلــة بزيــارة 

أماكــن االعتقــال ومراقبــة أحــوال الســجناء ومعاملتهــم وتلقــي الشــكايات مــن طرفهــم أو مــن ذويهــم، 

فضــا عــن االســتامع إليهــم كلــام اســتدعى األمــر ذلــك والقيــام بالوســاطة الازمــة يف حــاالت اإلرضاب عــن 

الطعــام، وذلــك صونــا للحــق يف الحيــاة باعتبــاره أول حــق إنســاين كــام ينــص عــى ذلــك الفصــل 20 مــن 

الدســتور.

ويتوخــى هــذا اللقــاء تســليط الضــوء عــى مضامــن هــذا الدليــل العمــي ومحــاوره وغاياتــه الراميــة إىل 

ــإلرضاب عــن الطعــام يف املؤسســات الســجنية باملغــرب، مــن خــال وضــع إطــار  ــر موحــد ل إرســاء تدب

توجيهــي للتدخــات املمكنــة، وتحديــد املســؤوليات حســب الجهــات املعنيــة، مــن أجــل ضــامن حاميــة 

حقــوق الســجناء وكرامتهــم اإلنســانية وســامتهم البدنيــة والنفســية، انســجاما مــع قواعــد األمــم املتحــدة 

النموذجيــة الدنيــا ملعاملــة الســجناء وإعــان مالطــا وإعــان طوكيــو.

وإلثــراء النقــاش حــول هــذا املوضــوع والتفكــر يف تجويد فعــي للمامرســات باملؤسســات الســجنية وجعلها 

فضــاءات ضامنــة لإلصــاح وإلعــادة اإلدمــاج باملجتمــع، سيشــارك يف أشــغال هــذه املائــدة املســتديرة مــدراء 

ــة  ــفيات اإلقليمي ــدراء املستش ــون وم ــاة ومحام ــا وقض ــة به ــة العامل ــر الطبي ــجنية واألط ــات الس املؤسس

للصحــة وإعاميــون ومهتمــون باملوضــوع.

جديــر بالذكــر، أن الدليــل العمــي ›‹مبــادئ توجيهيــة لتدبــر اإلرضاب عــن الطعام باملؤسســات الســجنية‹‹، 

الــذي تــم تقدميــه للعمــوم يف يوليــوز 2021، أنجــز تحــت إرشاف لجنــة تقنيــة ضمــت أطــرا تابعــة للمجلس 

ــجون  ــة إلدارة الس ــة العام ــة واملندوبي ــة العام ــة النياب ــة ورئاس ــان ووزارة الصح ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

وإعــادة اإلدمــاج، براكــة مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر.
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الدار البيضاء-سطات: مائدة مستديرة حول موضوع »ضم 
العقوبات: القانون والممارسة«

ــون  ــات: القان ــدة مســتديرة حــول موضــوع »ضــم العقوب ــي لحقــوق اإلنســان مائ ينظــم املجلــس الوطن

ــاء،  ــدار البيض ــان بال ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــر اللجن ــو 2022 مبق ــاء 29 يوني ــوم األربع ــة«، ي واملامرس

ــا )9.00(. ــن الســاعة التاســعة صباح ــداء م ابت

ويهــدف هــذا اللقــاء، الــذي ينــدرج يف إطــار برنامــج لقــاءات الحاميــة التــي تســهر عليــه اللجنــة الدامئــة 

ــان، إىل  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــاكات باملجل ــن االنته ــة م ــان والوقاي ــوق اإلنس ــة حق ــة بحامي املكلف

ــر  ــة تث ــات باعتبارهــا مســألة قانوني ــاش العمومــي حــول مســطرة ضــم العقوب ــاء النق املســاهمة يف إغن

ــوين واملامرســة. ــل القان إشــكاليات التأوي

كــام يتوخــى اللقــاء طــرح ومناقشــة كل القــراءات واالجتهــادات القانونيــة والقضائيــة والفقهيــة بخصــوص 

موضــوع ضــم العقوبــات باعتبــاره إجــراء مهــام مــن إجــراءات املســطرة الجنائيــة التــي تبتغــي تحقيــق 

ــة  ــب العقوب ــك ترتي ــا يف ذل ــة، مب ــة العادل ــة رشوط املحاكم ــامن كاف ــاف وض ــاواة واإلنص ــة واملس العدال

ــدم  ــام وع ــق الع ــى الح ــة ع ــع املحافظ ــة م ــوازاة التام ــك بامل ــات، وذل ــوق الحري ــة للحق ــبة صيان املناس

اإلفــات مــن العقــاب.

وســيتم مــن خــال هــذه املائــدة املســتديرة تســليط الضــوء عــى اإلشــكاليات املرتبطــة بهــذا املوضــوع 

ــن وممثــات عــن املجلــس  ــن، حيــث ســيعرف مشــاركة ممثل ــن املعني ــا نظــر مختلــف الفاعل مــن زواي

الوطنــي لحقــوق اإلنســانوزارة العــدل ورئاســة النيابــة العامــة واملندوبيــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة 

اإلدمــاج  ومحاميــن وأكادمييــن.
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درعة- تافيالت: ندوة حول »فعلية حق األشخاص في 
وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة«

ــة  ــة االبتدائي ــع املحكم ــيق م ــت، بتنس ــة درعة-تافيال ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

ــاء  ــوم األربع ــة«، ي ــوج إىل العدال ــة للول ــة إعاق ــة حــق األشــخاص يف وضعي ــدوة حــول »فعلي ــت، ن مبيدل

29 يونيــو 2022، ابتــداء مــن الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا )10.30( بقاعــة االجتامعــات باملحكمــة 

ــت. ــة مبيدل االبتدائي

وينــدرج تنظيــم هــذه النــدوة يف إطــار تنفيــذ اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان القامئــة عــى 

فعليــة حقــوق اإلنســان، خاصــة يف الشــق املتعلــق بالفئــات الهشــة، وكذلــك تنزيــا لرنامــج عمــل اللجنــة 

الجهويــة برســم ســنة 2022.

كــام تهــدف هــذه النــدوة إىل فتــح النقــاش العمومــي حــول أهــم اإلشــكاليات التــي تعــرض إعــامل حــق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة للولــوج إىل العدالــة واملحاكمــة العادلــة، وذلــك مــن خــال مداخــات ممثــي 

القطاعــات الحكوميــة واآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وفعاليــات 

مــن املجتمــع املــدين وأكادمييــن وحقوقيــن وإعاميــن ومهتمــن باملجــال.

وســيعمل املشــاركون عــى مقاربــة هــذا املوضــوع مــن خــال تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن املحــاور، 

ــة الحــق يف  ــة إعاقــة«؛ »القضــاء وفعلي ــة األشــخاص يف وضعي ــة العامــة يف حامي تهــم أساســا: »دور النياب

الولــوج إىل العدالــة لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة«؛ »دور اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف فعليــة الحــق  يف الولــوج إىل العدالــة لفائــدة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة«؛ 

»دور مؤسســات الرعايــة االجتامعيــة يف حاميــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة: الحــق يف الولــوج إىل العدالــة 

منوذجــا« إلــخ.
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طنجة-تطوان-الحسيمة: »األطفال في وضعية صعبة بجهة 
طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟«

نظمــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، يــوم الجمعــة 24 يونيــو  2022 

بطنجــة، مائــدة مســتديرة حــول موضــوع »األطفــال يف وضعيــة صعبــة بجهــة طنجــة -تطــوان -الحســيمة: 

ــي  ــة مــن األطفــال الت ــة بهــذه الفئ ــرز اإلشــكاليات ذات الصل ــا املشــاركون أب ــاول خاله ــة؟«، تن أي حامي

ــال يف  ــر ب: األطف ــق األم ــي، ويتعل ــف واالســتغال الجن ــاك والعن ــواع الخطــر واالنته تتعــرض لشــتى أن

وضعيــة شــارع، األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، األطفــال يف متــاس مــع القانــون، األطفــال املودعــن مبؤسســات 

الرعايــة االجتامعيــة، األطفــال املهاجريــن يف وضعيــة غــر نظاميــة وغــر املرافقــن، األطفــال ضحايــا التزويج 

املبكــر والهــدر املــدريس، إلــخ(.

ــة الحــرص عــى أن  ــة، عــى أهمي ــاح هــذا اللقــاء، أكــدت الســيدة ســلمى الطــود، رئيســة اللجن ويف افتت

ينشــأ الطفــل يف بيئــة عائليــة ســليمة كــام نــص عــى ذلــك الدســتور املغــريب يف الفصــل 32 واتفاقيــة حقوق 

الطفــل، التــي تحــرص يف كل مقتضياتهــا عــى حاميــة املصلحــة الفضــى للطفــل يف جميــع مراحــل منــوه. 

وشــددت عــى الــدور األســايس والجوهــري للدولــة يف ضــامن الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة لــألرسة، 

الخليــة املحتضنــة للطفــل، مــن أجــل ضــامن وحدتهــا واســتقرارها.

ويف ســياق اســتعراضها ألدوار اللجنــة الجهويــة يف مجــال حاميــة األطفــال والنهــوض بأوضاعهــم، بــدء برصــد 

االنتهــاكات مــن خــال اإلعــام واملجتمــع املــدين وعــر أعضــاء وعضــوات اللجنــة، ثــم تلقــي الشــكايات 

والتظلــامت ومعالجتهــا والتدخــل للتصــدي لانتهــاكات بتعــاون مــع باقــي املؤسســات القطاعيــة املعنيــة، 

نبهــت الســيدة ســلمى الطــود إىل الظواهــر الخطــرة  املتفشــية مبجتمعنــا، والتــي أصبحت تفتــك باألطفال، 

وهــو مــا يتطلــب متلــك الجــرأة لطــرح جميــع اإلشــكاليات املرتبطــة بهــا، واالســتعجال يف التدخــل والحاميــة 

وعــدم التهــاون بشــأنها مــن أجــل ضــامن ســامة الطفــل وأمنــه، باعتبــاره أوىل األولويــات ومحــور التنميــة 

ببادنا.

وســجل املتدخلــون يف هــذا اللقــاء غيــاب مراكــز الرعايــة االجتامعيــة وفــق املعايــر الدوليــة املعمــول بهــا، 

ودعــوا إىل إعــامل مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب لــكل مــن ثبتــت مســؤوليته يف اســتغال األطفــال، 

والنهــوض بتعليــم األطفــال يف وضعيــة إعاقــة واعتــامد العقوبــات البديلــة عــوض اإليــداع املكثــف 

ــخ. ــة، إل مبؤسســات الحرمــان مــن الحري

كــام أوىص املشــاركون ب: تقويــة االلتقائيــة بــن املتدخلــن يف مجــال الطفولــة؛ إرشاك األطفــال يف وضعيــة 

صعبــة يف إيجــاد الحلــول؛ تحســن نظــام التبليــغ عــن القارصيــن املعرضــن للخطــر؛ الرفــع مــن مســتوى 

ــال  ــة املندمجــة يف مج ــم السياســات العمومي ــى تقيي ــل ع ــاألرسة والعم ــامم ب ــن خــال االهت ــة م الوقاي

الطفولــة مــن أجــل تجويدهــا وتحقيــق نجاعتهــا يف الحاميــة الفعليــة للطفــل وإعــداده ليصبــح املواطــن 

الفاعــل واملنتــج واملســاهم يف التنميــة الشــاملة، إلــخ.
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متيــز هــذا اللقــاء مبشــاركة كل مــن الســيد هشــام املعيــش، نائــب وكيــل العــام  للملــك مبحكمة االســتئناف 

بطنجــة، حــول موضــوع »دور النيابــة العامــة يف حاميــة األطفــال يف وضعيــة صعبــة«، واألســتاذة عائشــة 

ــراء  ــة الزه ــيدة فاطم ــة«، والس ــة صعب ــال يف وضعي ــي لألطف ــار املفاهيم ــت »اإلط ــي قدم ــداين، الت خي

املوســاوي، مديــرة مركــز املواكبــة لحاميــة الطفولــة بطنجــة، التــي تناولــت »دور مؤسســة التعــاون الوطنــي 

يف التفعيــل الــرايب للسياســة العموميــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة«، والســيد الطيــب بوشــيبة، املنســق 

الوطنــي ملنظمــة ماتقيــش ولــدي، الــذي تنــاول »دور املجتمــع املــدين يف الرافــع مــن أجــل حاميــة األطفــال 

يف وضعيــة صعبــة«.

ــة  ــة املعني ــون القضــاء والقطاعــات الحكومي ــون ميثل ــاء هــذا النقــاش العمومــي فاعل كــام ســاهم يف إغن

ــون. ــدين وإعامي ــع امل ــات املجتم ــون وجمعي ــم، الصحــة، الشــباب والرياضــة...( وباحث ــة )التعلي بالطفول

املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان يحــدث لجنــة اســتطاعية بخصــوص األحــداث التــي شــهدتها بوابــة 

العبــور بــن الناضــور ومليليــة

بتكليــف مــن رئيســة املؤسســة، يقــوم وفــد مــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مبهمــة اســتطاعية 

ــور  ــر األحــداث املأســاوية والعنيفــة التــي ترتبــت عــن محــاوالت عب ــة الناظــور ونواحيهــا، عــى إث مبدين

مئــات املهاجريــن لبوابــة العبــور بــن مدينتــي الناظــور ومليليــة، ومــا نتــج عنهــا: وفــاة 23 شــخصا وإصابــة 

76 مــن العابريــن وجــرح 140 عنــرا مــن عنــارص القــوات املغربيــة، حســب آخــر املعطيــات املتوفــرة.

ــا بنواحــي الناضــور،  ــة بالــرق وأعضائه ــه الجهوي ــي لحقــوق اإلنســان، عــر لجنت ــس الوطن ــع املجل وتاب

ــوا العبــور يف نفــس الوقــت وحــدة  املعلومــات املتقاطعــة بخصــوص العــدد الهائــل لألفــراد الذيــن حاول

ــائر يف األرواح. ــم الخس ــف وحج العن

كــام عايــن املجلــس مجموعــة مــن الصــور والفيديوهــات املنتــرة. وبهــذا الخصــوص ســجل املجلــس، مــرة 

أخــرى، نــر صــور وفيديوهــات ال عاقــة لهــا مبحاولــة عبــور املهاجريــن، تتضمــن تضليــا ومعطيــات غــر 

حقيقيــة بشــأن العبــور الجامعــي املكثــف ومــا نتــج عنــه.

ــة  ــة الجهوي ــس اللجن ــة، رئي ــق اللجن ــامريت، منس ــد لع ــادة: محم ــيدة والس ــتطاع، الس ــة االس ــم لجن تض

لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق؛ محمــد شــارف، رئيــس اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة ســوس 

ماســة؛ عبــد الرفيــع حمــي، مديــر الرصــد وحاميــة حقــوق اإلنســان باملجلــس؛ الدكتــور العادل الســحيمي، 

طبيــب، عضــو اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق؛ مليكــة الكيحــل الــداودي، عضــو اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق.

الرباط، يف 27 يونيو 2022
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طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة حول »الطفولة 
في وضعية صعبة: أي حماية؟«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، يــوم الجمعــة 24 يونيــو 2022 

ابتــداء مــن الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال بطنجــة، مائــدة مســتديرة حــول موضــوع ›‹الطفولــة يف وضعيــة 

ــوق  ــة حق ــال حامي ــة يف مج ــة الجهوي ــل اختصاصــات اللجن ــار تفعي ــك يف إط ــة؟‹‹، وذل ــة: أي حامي صعب

اإلنســان والنهــوض بهــا وتنزيــا لرنامجهــا الســنوي املتعلــق مبلــف الطفولــة.

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل فتــح النقــاش العمومــي والتفكــر الجامعــي حــول اإلشــكاليات الجوهريــة التــي 

متــس فئــة األطفــال يف وضعيــة صعبــة )األطفــال يف وضعيــة شــارع، األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، األطفــال يف 

نــزاع مــع القانــون، األطفــال املهاجريــن يف وضعيــة غــر قانونيــة...(، ومســاءلة السياســات العموميــة عــن 

مــدى نجاعتهــا يف ضــامن الحاميــة الفعليــة للطفــل، كــام نــص عليهــا الدســتور واتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

ومــدى انســجامها مــع أهــداف التنميــة املســتدامة 2030.

كــام تتوخــى هــذه املائــدة املســتديرة الوقــوف عنــد التحديــات الواجــب رفعهــا لتمكــن جميــع األطفــال 

مــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة، كالتعليــم والصحــة والســكن الائــق وغرهــا، واقــراح 

الحلــول املمكنــة والواقعيــة للحــد مــن املعيقــات )الهــدر املــدريس، االســتغال الجنــي، العنــف، االســتغال 

يف التســول والعمــل الشــاق واملبكــر...(، وذلــك بهــدف توفــر حاميــة فعليــة للطفــل وتعزيزهــا لــي يصبــح 

مواطنــا فاعــا ومنتجــا ومســاهام يف التنميــة الشــاملة واملســتدامة.

وسيشــارك يف مناقشــة محــاور هــذا املوضــوع، مــن منظور حقوقــي وقانــوين واجتامعي، عــدة فاعلن ميثلون 

 القضــاء والقطاعــات الحكوميــة املعنية بالطفولة وأســاتذة باحثن وجمعيات املجتمع املــدين وإعامين، إلخ.

جديــر بالذكــر أن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة تتلقــى، يف إطــار املهام 

التــي تضطلــع بهــا، الشــكايات املتعلقــة بانتهــاكات حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا انتهــاكات حقــوق الطفــل، 

كــام تتصــدى تلقائيــا لحــاالت الخــرق التــي تبلــغ إىل علمهــا بالجهــة.
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خميس الحماية: »االستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 
وضرورة ماءمة اإلطار القانوني«

يف إطــار برنامجــه الشــهري »خميــس الحاميــة«، ومواصلــة لسلســلة ندواتــه عــن بُعــد املخصصــة ملوضــوع 

»حاميــة حقــوق اإلنســان مــن خــال الهجــرة«، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ندوتــه ثانيــة 

لتســليط الضــوء عــى »االســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء ورضورة ماءمــة اإلطــار القانــوين«، وذلــك 

يــوم الخميــس 23 يونيــو 2022 ابتــداء مــن الســاعة السادســة والنصــف )18.30(، علــام أن أشــغال النــدوة 

ســتبث مبــارشة عــى صفحــة املجلــس عــى الفايســبوك.

ويهــدف هــذا اللقــاء التفاعــي إىل تقييــم مــدى التــزام التريعــات الوطنيــة بالتزامــات املغــرب الدوليــة 

يف مجــال حاميــة حقــوق األجانــب، كــام ســيمكن مــن اســتعراض القضايــا املتصلــة باعتــامد قانــون اللجــوء 

والقانــون املتعلــق بدخــول األجانــب وإقامتهــم، وذلــك يف أفــق اســتعداد املغــرب لتقديــم تقريــره للجنــة 

املعنيــة بحاميــة حقــوق جميــع العــامل املهاجريــن وأفــراد أرسهــم.

ــة الحاميــة  ــر مديري وسيشــارك يف هــذا اللقــاء، الــذي سيســر أشــغاله الســيد عبــد الرفيــع حمــي، مدي

والرصــد باملجلــس، الســيد محجــوب الهيبــة، عضــو باملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وخبــر يف لجنــة 

حقــوق اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة، الســيدة ســلمى أغنــاو، مكلفــة بالشــؤون القانونيــة باملفوضيــة 

الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن بالربــاط، والســيدة ســارة ســوجار، مكلفــة بالرافــع وحقــوق 

.)Gadem( »ــة للدفــاع عــن حقــوق األجانــب واملهاجريــن األجانــب بجمعيــة »املجموعــة ضــد العنري

ــي  ــار هــذه السلســلة، والت ــدوة األوىل يف إط ــاي 2022 الن ــس 26 م ــوم الخمي ــد نظــم ي ــس ق وكان املجل

خصصــت ملناقشــة حصيلــة االســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء مــن خــال التقــاء وتقاطــع مواقــف 

ــن. ــات واألكادميي ــن والجمعي ــن الحكومي ــة والفاعل املنظــامت الدولي

جديــر بالذكــر أن املغــرب انخــرط منــذ ســنة 2013 يف سياســة هجــرة ولجــوء جديــدة »إنســانية، شــاملة 

ــة لدعــم االندمــاج  ــذ برامــج عمــل مختلف ــذ حــوايل عقــد مــن الزمــن، تنفي ــم من ــث ت ومتجانســة«، حي

ــز احــرام حقــوق  ــذا تعزي ــن اإلطــار التريعــي واملؤسســايت وك ــب وتحي االجتامعــي واالقتصــادي لألجان

ــر الهجــرة. اإلنســان يف تدب
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منتدى حول »ولوج النساء إلى العدالة في البلدان 
المغاربية: دراسة حالة المغرب«

ــة  ــاط وبرنامــج دول ــي لحقــوق اإلنســان وجامعــة محمــد الخامــس بالرب ــس الوطن ينظــم كل مــن املجل

ــون  ــاور ومجموعــة القان ــراد أدين ــع ملؤسســة كون ــا والــرق األوســط التاب ــون مبنطقة شــامل إفريقي القان

الــدويل )ARPA( منتــدى حــول موضــوع »ولــوج النســاء إىل العدالــة يف البلــدان املغاربيــة: دراســة حالــة 

املغــرب«، وذلــك مــن 20 إىل 22 يونيــو 2022 مبقــر رئاســة جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.

وســيعمل املنتــدى عــى تنميــة العاقــات بــن القيــادات النســائية بشــامل إفريقيــا )موريتانيــا والجزائــر 

وتونــس ومــر واملغــرب( ينتمــن ملجــاالت العدالــة واملجتمــع املــدين والوســط األكادميــي وعــامل السياســة، 

بهــدف إنشــاء خطــط عمــل تهــدف إىل تعزيــز ولــوج املــرأة إىل العدالــة يف املنطقــة املغاربيــة، وذلــك مــن 

خــال مقاربــة قامئــة عــى التعــاون يف مجــال التمكــن القانــوين تتمحــور حــول تحســن الولــوج إىل العدالــة 

وإدارتهــا.

وسيســلط هــذا املنتــدى الضــوء عــى اململكــة املغربيــة يف مجــال العدالــة، خاصــة وأن املغــرب يحتفــي 

هــذه الســنة بالذكــرى 11 للدســتور ومبقتضياتــه يف مجــال ولــوج العدالــة. كــام ســيتميز املنتــدى بإطــاق 

ــارب  ــادل التج ــز تب ــل تعزي ــن أج ــة م ــات إىل العدال ــاء املغاربي ــوج النس ــال ول ــن يف مج ــبكة املامرس ش

ــات املقرحــة. ومتابعــة التوصي

ويشــكل الولــوج إىل العدالــة يف البلــدان املغاربيــة مصــدر قلــق متزايــد، حيــث تفاقــم بشــكل أكــر خــال 

األزمــة الصحيــة املرتبطــة بـ)كوفيــد19-(، وهــو مــا نجــم عنــه تقليــص يف حريــة تنّقــل املــرأة وزيــادة فجوة 

الولــوج إىل العدالــة بســبب رقمنــة نظامهــا والتأخــر يف تقديــم املســاعدة القضائيــة وجدولــة القضايــا يف 

املحاكــم، إىل جانــب تنامــي نســبة العنــف ضــد املــرأة، ووجــود عراقيــل أخــرى ال تــزال تعــرض ولوجهــا 

إىل العدالــة.
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اختتام فعاليات رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بالدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

ــن 240  ــد م ــي ودويل وأزي ــل وطن ــن 100 فاع ــد م ــتقبل أزي ــزوار، اس ــع آالف ال ــل م ــق التفاع رواق خل

ــة ــة قروي ــة أو جامع ــن 43 مدين ــذا م ــذة وتلمي تلمي

اختتمــت عشــية األحــد 12 يونيــو 2022 أنشــطة رواق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان املنظم هــذه 

الســنة تحــت شــعار »تعابــر الحــق«، يف إطــار فعاليــات الــدورة 27 للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب يف 

الفــرة املمتــدة مــن 02 إىل 12 يونيــو 2022 بالربــاط.

وشــكل رواق »تعابــر الحــق« عــى امتــداد عــرة أيــام، رواقــا دامجــا، مفتوحــا ومنفتحــا عــى كل األعــامر 

ــي  ــعر وح ــن ش ــرات م ــف التعب ــال مختل ــن خ ــت م ــكار وتقاطع ــه األف ــت في ــاء تاقح والفئات...فض

ــة ذات الروافــد  ــا املغربي ــق مزيجــا ينهــل مــن ثقافتن ومــرح ورســم وموســيقى مبختلــف اللغــات لتخل

املتنوعــة.

»ميكــن أن أقــول أن معــرض الكتــاب موعــد ثقــايف ومعــريف بطابع إنســاين وفكري فريــد، ينعقد بعــد جائحة 

عامليــة حرمتنــا، ألكــر مــن ســنتن تقريبــا، من التفاعــل اإلنســاين والعفــوي والتلقايئ الجامــع، باعتبــاره فضاء 

 لتجــاذب األفــكار وتقاطعهــا، يف بحــث جامعــي ومشــرك عــن ســبل تعزيــز الحقــوق والحريــات ببلدنــا...«

السيدة آمنة بوعياش مبناسبة اختتام فعاليات رواق »تعابر الحق«

وقــد اســتقبل الــرواق، الــذي امتــدت فضاءاتــه عــى مســاحة 200 مــر وتوفــرت فيــه ولوجيــات األشــخاص 

ــزوار، واحتضــن 40 نشــاطا أطرهــا خــراء وفاعلــون  يف وضعيــة إعاقــة مبــا يف ذلــك لغــة اإلشــارة، آالف ال

وطنيــون ودوليــون )ناشــطون يف مجــال حقــوق اإلنســان، ممثلــو املجتمــع املدين، خــراء، مؤلفــون، باحثون، 

ــا مــن تنشــيط أزيــد مــن 240 طفلــة وطفــا، مــن  فنانــون...(، فضــا عــن 70 نشــاطا تحسيســيا وترفيهي

املدرســة العموميــة منحدريــن مــن 43 مدينــة أو جامعــة قرويــة مــن مختلــف جهــات املغــرب، أبدعــوا 

عــر الكلمــة واملــرح والريشــة أنشــطة فنيــة عــرت عــن انشــغاالتهم وتطلعاتهــم.

ــوارات«،  ــات وح ــية: »نقاش ــة رئيس ــرات يومي ــس فق ــى خم ــوزع ع ــوع ت ــي ومتن ــج غن ــار برنام ويف إط

»حديــث عــن كتــاب«، »ضيــف الــرواق« و«تعابــر فنيــة«، باإلضافــة إىل »فقــرة صباحيــة خاصــة بتعبــرات 

ــي  ــع الت ــة مــن املواضي ــع زواره حــول جمل ــس الضــوء وتفاعــل م ــم«، ســلط املجل ــال عــن حقوقه األطف

يرافــع حولهــا يف إطــار اســراتيجيته القامئــة عــى »فعليــة الحقــوق«، لعــل أبرزهــا الحــق يف الحيــاة، الحــق 

يف الصحــة، الحــق يف الثقافــة، الحــق يف التنميــة، الذاكــرة الجامعيــة والتاريــخ، الهجــرة، الــذكاء االصطناعــي، 

املواطنــة الرقميــة، املــدن الدامجــة، الــراث املغــريب، الثقافــات اإلفريقيــة...

وباإلضافــة إىل عــرض مكتبــة غنيــة مــن بينهــا أكــر مــن 25 إصــدارا جديــدا للمجلــس ومؤلفــات أخــرى، 

احتضــن رواق »تعابــر الحــق« جلســات مفتوحــة تــم خالهــا تقديــم مؤلفــات وقــراءات نقديــة حديثــة 

ــة، حقــوق  ــة الصحي ــة، املنظوم ــرأة، الطفول ــة: حقــوق امل ــة ذات راهني ــع حقوقي ــاول مواضي الصــدور تتن
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ــراث  ــدام، ال ــة اإلع ــاء عقوب ــة، إلغ ــات األمني ــة، السياس ــة إعاق ــال يف وضعي ــدرس األطف ــن، مت املهاجري

ــرة... ــي، الذاك ــراث اإلفريق ــي والصحــراوي، ال األمازيغ

وتضمــن رواق »تعابــر الحــق« كذلــك تعابــر فنيــة: معــارض، لوحــات، شــعر، مــرح... مــن أجــل إلغــاء 

عقوبــة اإلعــدام ومناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات، حقــوق األجانــب واملهاجريــن، الطفولــة، الــراث 

الحســاين، الذاكــرة...

ــن خــال مشــاركة  ــي، م ــه الرقم ــز تفاعل ــى تعزي ــس ع ــر الحــق، حــرص املجل ــدادا لنقاشــات تعاب وامت

متابعيــه عــى منصــات التواصــل االجتامعــي وقــراء موقعــه اإللكــروين كل أنشــطة الــرواق، مبــا يف ذلــك 

النقــل املبــارش للفقــرات مــن الرنامــج، يف إطــار تفاعــل تلقــايئ وعفــوي حقــق متابعــة هامــة عــى صعيــد 

املنصــات واملوقــع اإللكــروين.

وارتــأى املجلــس الوطنــي يف يــوم اختتــام الــدورة 27 للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب أن ينظــم أشــكاال 

متعــددة مــن تعابــر الحــق مــن خــال املوســيقى  لتكــون لحظــة االختتــام »لحظــة فــرح يف أفــق اللقــاء 

املتجــدد الســنة املقبلــة«، كــام وصفتهــا الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان.
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العيون-الساقية الحمراء: يوم دراسي حول »فعلية الحقوق 
الثقافية، جهود الصيانة وأفق الحماية«

ــة  ــة جه ــع والي ــة م ــراء، براك ــاقية الحم ــة العيون-الس ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

العيون-الســاقية الحمــراء، مجلــس جهــة العيون-الســاقية الحمــراء، وكالــة اإلنعــاش والتنميــة االقتصاديــة 

واالجتامعيــة لألقاليــم الجنوبيــة ومؤسســة فوســبوكراع، بتعــاون مــع املديريــة الجهويــة للثقافــة بالجهــة، 

املديريــة الجهويــة للصناعــة التقليديــة واالقتصــاد االجتامعــي بالعيــون، غرفــة الصناعــة التقليديــة بالجهــة 

وقنــاة العيــون الجهويــة، )تنظــم( يومــا دراســيا حــول »فعليــة الحقــوق الثقافيــة، جهــود الصيانــة وأفــق 

الحاميــة«، يــوم الثاثــاء 07 يونيــو 2022 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا بقــر املؤمتــرات بالعيــون.

ــي  ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي ــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمن ــدرايس، ال ــوم ال ــأيت هــذا الي وي

لحقــوق اإلنســان، يف إطــار تفعيــل اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان الراميــة إىل تتبــع فعليــة 

حقــوق اإلنســان، يف شــقها املتعلــق بالحقــوق الثقافيــة.

كــام ينــدرج هــذا اللقــاء يف ســياق الرؤيــة الجهويــة الســاعية إىل منــح الفرصــة لكافــة املتدخلــن لعــرض 

ــة الحســانية، يف  ــة الثقاف ــة وحامي ــة أجــرأة مضامــن دســتور 2011 املتعلقــة بصيان رؤيتهــم حــول حصيل

إطــار التفكــر الجامعــي حــول وضعيــة البحــث يف مجــال الثقافــة الحســانية مبختلــف فنونهــا وامتداداتهــا. 

فضــا عــن تشــخيص اإلكراهــات والتحديــات ذات الصلــة ووضــع تصــورات ومنهجيــات مضبوطــة مبنيــة 

عــى املقاربــة الحقوقيــة لصيانــة هــذا املــوروث الثقــايف وحاميتــه.

وسيشــكل هــذا اليــوم الــدرايس كذلــك فرصــة لتقديــم املامرســات الفضــى يف هــذا املجــال واســتحضار أهــم 

تجــارب املؤسســات واملجالــس املنتخبــة واملجتمــع املــدين والباحثــن واملبدعــن يف تثمــن هــذا املــوروث 

الثقــايف، وترســيخها عــى املســتوى التنمــوي والثقــايف.

وســينظم عــى هامــش هــذا اليــوم الــدرايس معــرض »مامــح مــن الثقافة الحســانية، بــن الحفــظ واإلبداع« 

ومعــرض »مئــة كتــاب وكتــاب حــول املغــرب الصحــراوي، املجــال واإلنســان«، مــن أجــل تســليط الضــوء 

ــة  ــة املعني ــة للثقافــة الحســانية، مبشــاركة املؤسســات العمومي ــة والامادي ــة املادي عــى اإلنتاجــات الراثي

واملبدعــن املحليــن.
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تعابير الحق، شعار رواق المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان بالدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب 2022

مــن 3 إىل 12 يونيــو 2022، ســيكون زوار املعــرض الــدويل للنــر والكتــاب، يف الــدورة 27 باملعــرض الــدويل 

للنــر والكتــاب بفضــاء الســويي بالربــاط، عــى موعــد قــار للتفاعــل مــع املؤسســة الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، داخــل رواق ميتــد عــى مســاحة 200 مــر مربــع، تحــت شــعار »تعابــر الحــق«.

ــوق اإلنســان ســيكون فضــاء مفتوحــا ودامجــا تتمحــور كل أنشــطته حــول  ــي لحق ــس الوطن رواق املجل

مســتجدات وقضايــا رئيســية يرافــع مــن أجلهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ضمــن محــور فقــرات 

رئيســية يوميــة: نقاشــات وحــوارات«، »حديــث عــن كتــاب«، »ضيــف الــرواق« و«تعابــر فنيــة«، باإلضافــة 

إىل فقــرة صباحيــة خاصــة بتعبــرات األطفــال عــن حقوقهــم.

»طيلــة أيــام املعــرض الــدويل للنــر والكتــاب، لــن نســعى إىل الغــوص يف أســئلة تطــرح وتقاســم عنــارص 

ــاؤالت  ــرح تس ــزة وط ــر جاه ــات نظ ــب وجه ــز، تقلي ــذا الحي ــل ه ــنحاول داخ ــل س ــط، ب ــخيص فق التش

جديــدة والســفر يف تشــعباتها يف ظــل التطــورات املجتمعيــة الحاصلــة... هدفنــا تجديــد ترافعنــا وإرســاء 

أســس مامرســات جديــدة يف خدمــة النضــال مــن أجــل املســاواة واحــرام حقــوق اإلنســان«.  

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ــا خــراء  ــن 40 نشــاطا، يؤطره ــر م ــر الحــق، أك ــام، ســيحتضن رواق تعاب ــدى عــرة أي ــى م ــذا، ع هك

وفاعلــون مغاربــة وأجانــب )100 متدخــل تقريبــا(، عــاوة عــى مســاهامت رشكاء مؤسســاتين ومدنيــن، 

وطنيــن ودوليــن.

خــال أيــام املعــرض، ستشــكل مواضيــع مثــل الحــق يف الحيــاة، الحــق يف الصحــة، الحــق يف الثقافــة، الحــق 

يف التنميــة، الذاكــرة الجامعيــة والتاريــخ، الهجــرة، الــذكاء االصطناعــي، املواطنــة الرقميــة، املــدن الدامجــة، 

الــراث املغــريب، الثقافــات اإلفريقية...محــاور أساســية لنقاشــات وحــوارات رواق املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان باملعــرض.

كــام ســيحتض رواق تعابــر الحــق جلســات مفتوحــة لتقديــم مؤلفــات وقــراءات نقديــة حديثــة الصــدور 

تتنــاول مواضيــع حقوقيــة ذات راهنيــة: حقــوق املــرأة، الطفولــة، املنظومــة الصحيــة، حقــوق املهاجريــن، 

متــدرس األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، السياســات األمنيــة، إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، الــراث األمازيغــي 

ــرة... ــراث اإلفريقــي، الذاك والصحــراوي، ال

وباإلضافــة إىل تقديــم فقــرات فنيــة )معــارض، لوحــات، شــعر، مــرح...( ترافــع مــن أجــل إلغــاء عقوبــة 

ــة،  اإلعــدام ومناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات ومــن أجــل حقــوق األجانــب واملهاجريــن، الطفول

ــي لحقــوق اإلنســان الكلمــة  ــا...، ســيمنح رواق املجلــس الوطن ــراث الحســاين، الذاكــرة، صــورة إفريقي ال

لألطفــال مــن مختلــف جهــات اململكــة، يف فقــرة يوميــة ثابتــة، مــن أجــل اإلنصــات إليهــم ومنحهــم فرصــة 

التعبــر عــن انشــغاالتهم وتطلعاتهــم، مــن خــال الكلمــة والفــن والثقافــة.



2022 38

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

باغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس
طبقــا ألحــكام القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطني لحقــوق اإلنســان، وملقتضيات 

نظامــه الداخــي، عقــد مكتــب املجلــس اجتامعــه الشــهري العــادي يف فاتــح يونيــو 2022 مبقــر املجلــس 

بالربــاط، بتســير مــن األمــن العــام الــذي أنابتــه رئيســة املجلــس وفقــا للــامدة 49 مــن القانــون واملــادة 

15 مــن النظــام الداخــي.

ونــوه املكتــب يف مســتهل االجتــامع بإصــدار املجلــس تقريــره الســنوي 2021 حــول حالــة حقــوق اإلنســان 

باملغــرب خــال الســنة، وحفاظــه عــى دوريتــه، وتقريــره املوضوعــايت حــول الحــق يف الصحــة.

كــام أشــاد املكتــب مبواصلــة تفاعــل املجلــس مــع اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب واللجنــة 

ــة يف  ــس الفعال ــم ومبســاهمة املجل ــراد عائاته ــن وأف ــامل املهاجري ــع الع ــوق جمي ــة بحق ــة املعني األممي

االســتعراض الــدويل للهجــرة، وباللقــاءات العلميــة املنظمــة براكــة مــع جامعــات ابــن زهــر ومحمــد األول 

بخصــوص الهجــرة وفعليــة الحقــوق يف السياســات العموميــة ومحاربــة العنــف ضــد النســاء.

ــس،  ــزة املجل ــف أجه ــج مختل ــس وبرام ــل الســنوية 2022 للمجل ــذ خطــة العم ــب تنفي واســتعرض املكت

ــدويل  ــو ومنهــا مشــاركة املجلــس يف املعــرض ال ــداول حــول مختلــف األنشــطة املرمجــة يف شــهر يوني وت

ــه. ــه أعضــاء املجلــس وأجهزت ــوع يســاهم في ــاب عــر برنامــج غنــي ومتن للنــر والكت

كــام ناقــش وصــادق أعضــاء املكتــب، يف نهايــة االجتــامع، عــى مــروع ميزانيــة املجلــس لســنة 2023 يف 

أفــق عرضــه عــى الــدورة املقبلــة للجمعيــة العامــة.
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الدار البيضاء-سطات: ندوة حول موضوع »الشباب والنموذج 
التنموي الجديد: قراءات متقاطعة«

ــريب  ــز املغ ــع املرك ــة م ــطات، براك ــدار البيضاء-س ــة ال ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

للشــباب والتحــوالت الدميقراطيــة، نــدوة حــول موضــوع »الشــباب والنمــوذج التنمــوي الجديــد: قــراءات 

متقاطعــة«، يــوم الســبت 4 يونيــو  2022 مبقــر اللجنــة بالــدار البيضــاء انطاقــا مــن الســاعة الثالثــة بعــد 

ــزوال )15.00(. ال

وتنــدرج هــذه النــدوة يف إطــار تفعيــل االســراتيجية العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان املبنيــة 

عــى فعليــة حقــوق اإلنســان يف السياســات والرامــج العموميــة املتعلقــة بالشــباب وتنفيــذا لخطــة عمــل 

اللجنــة الســنوية.

وتســعى اللجنــة مــن خــال تنظيــم هــذه النــدوة إىل تســليط الضــوء عــى التوجهــات االســراتيجية التــي 

رســمها التقريــر العــام للنمــوذج التنمــوي الجديــد يف عاقتــه بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 

للشــباب واإلجابــة عــى تطلعــات وقضايــا هــذه الفئــة عــى املســتوى الجهــوي، فضــا عــن تفعيــل مبــدأ 

املشــاركة الفاعلــة للشــباب يف بلــورة السياســات العموميــة ذات الصلــة.

كــام يعــد هــذا اللقــاء مســاهمة مــن اللجنــة الجهويــة يف إغنــاء النقــاش العمومــي بــن مختلــف الفاعلــن 

ــا الشــباب عــى  ــن واملهتمــن بقضاي ــات الشــبابية والباحث ــن والدينامي ــن والحقوقي املؤسســاتين واملدني

املســتوى الجهــوي.

يذكــر أن هــذه النــدوة تعكــس األهميــة التــي يوليهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنــه الجهويــة 

ملوضــوع الشــباب مــن أجــل التحســيس والتوعيــة بحقــوق هــذه الفئــة، ورضورة إدماجهــا، ليــس فقــط 

ــى  ــزة ع ــة املرتك ــة الحديث ــروع الدول ــز م ــايس يف تعزي ــل أس ــن كفاع ــتهدفة، ولك ــة مس ــا فئ بصفته

الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، وذلــك مــن خــال توســيع مجــاالت انخراطهــم يف الشــأن العــام وإرشاكهــم 

ــد. ــل مخرجــات النمــوذج التنمــوي الجدي يف تنزي

وســيتميز اللقــاء مبشــاركة األمــن العــام للمجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان، الســيد منــر بنصالــح، وممثلن 

عــن املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي ووزارة الثقافــة والشــباب والتواصــل ومجلــس جهــة الــدار 

البيضاء-ســطات ، إىل جانــب ثلــة مــن األكادمييــن والباحثــن والفاعلــن املدنيــن يف مجــال الشــباب.
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االجتماع العادي الخامس للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
بجهة مراكش أسفي وتوقيع اتفاقية شراكة مع المدرسة 

الوطنية للتجارة والتسيير بمراكش
ــد  ــوق اإلنســان، تعق ــي لحق ــس الوطن ــن النظــام الداخــي للمجل ــن 35 و36 م ــات املادت ــا ملقتضي تطبيق

اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكــش- آســفي اجتامعهــا العــادي الخامــس يــوم الســبت 28 

ــة مراكــش. مــاي 2022، مبدين

ســيتم خــال هــذا اإلجتــامع  تقديــم حصيلــة عمــل اللجــان الدامئــة وعــرض حــول التقريــر املوضوعــايت  

ــز«. ــات ومداخــل التعزي ــات رهان ــة الحــق يف الصحــة، تحدي املتعلــق ب »فعلي

كــام ســتوقع اللجنــة عــى هامــش هــذا االجتــامع اتفاقيــة رشاكــة مــع املدرســة الوطنيــة للتجــارة والتســير 

مبراكــش تهــدف إىل إحــداث مســالك للتكويــن يف مجــال املقاولــة وحقــوق اإلنســان، باإلضافــة إىل تنظيــم 

أنشــطة مشــركة تهــم التعريــف باملعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وباآلليــات الوطنيــة والدوليــة يف هــذا 

املجال.
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وجدة: تنظيم ملتقى جهوي في جامعة محمد األول حول 
»محاربة التحرش في الفضاء الجامعي: أي دور للجامعة؟ 

و أية آليات »؟
تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق براكــة مــع جامعــة محمــد األول بوجــدة ملتقــى 

جهويــا  يف موضــوع : »محاربــة التحــرش يف الفضــاء الجامعــي: أي دور للجامعــة ؟ و أيــة آليــات؟ »، وذلــك 

يــوم االثنــن 30 مــاي 2022 انطاقــا مــن الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الــزوال بقاعــة النــدوات بكليــة 

الطــب والصيدلــة بوجــدة.

وينــدرج هــذا اللقــاء، الــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، والســيد ياســن زغلــول، رئيــس جامعــة محمــد األول بوجــدة، يف إطــار الحملــة الوطنيــة 

التحسيســية التــي أطلقهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن أجــل الحــد مــن العنــف ضــد النســاء 

ــر  2022. ــة 25 نون ــد إىل غاي ــر 2021 ومتت ــوم 25 نون ــت ي ــي انطلق ــات والت والفتي

ويشــكل هــذا اللقــاء مناســبة ملســاهمة كافــة مكونــات جامعــة محمــد األول ومختلــف املهتمــن باملوضوع 

يف النقــاش العمومــي حــول التحــرش يف الوســط الجامعــي، والتفكــر الجامعــي يف تشــخيص أســبابه وأبعاده 

والتحســيس بخطورتــه وآليــات ووســائل مكافحتــه، كــام ســركز املشــاركون يف هــذا امللتقــى عــى تــدارس 

ــد  ــة بالرص ــذايت الكفيل ــط ال ــات الضب ــا وآلي ــرش يف فضاءاته ــة التح ــة يف مناهض ــة بالجامع األدوار املنوط

االســتباقي لحــاالت التحــرش والوقايــة منهــا وتوفــر وســائل مواجهتهــا ومعالجتهــا.

وستنصب أشغال هذا امللتقى عى املحاور الرئيسية التالية:

املغــريب. القانــون  مســتجدات  الجنــي:  التحــرش  مكافحــة    - 

 - آليــات مناهضــة التحــرش الجنــي بالوســط الجامعــي انطاقــا مــن مرتكــزات القانــون اإلداري املغــريب.

- اســتعراض بعــض التجــارب واملامرســات الوطنيــة والدوليــة الفضــى يف معالجــة التحــرش بالفضــاء 

الجامعــي.

يتميــز هــذا امللتقــى الجهــوي مبشــاركة أكادمييــن وممثلــن عــن الهيئــات النقابيــة للتعليــم العــايل وطلبــة 

مــن جامعــة محمــد األول وممثلــن عــن الجمعيــات املدنيــة واإلعــام ومهتمــن بالشــأن الجامعــي وفاعلــن 

يف املجــال القانــوين والحقوقــي.
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مراكش-أسفي: لقاء جهوي حول »آليات مناهضة العنف 
القائم على النوع االجتماعي«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكش-أســفي براكــة مــع الكليــة متعــددة التخصصــات 

بآســفي وبتنســيق مــع هيئــة املحامــن واللجنــة اإلقليميــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف لقــاء جهويــا 

حــول » آليــات مناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي«، وذلــك يــوم الخميــس 26 مــاي 2022 

بقاعــة النــدوات بالكليــة متعــددة التخصصــات بآســفي ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة زواال.

ويــأيت هــذا اللقــاء يف إطــار الحملــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء التــي ينظمهــا املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان خــال الفــرة املمتــدة بــن 25 نونــر 2021 و25 نونــر 2022 تحــت شــعار »مــا نســكتوش 

عــى العنــف«، وإســهاما يف امللتقيــات الجهويــة التــي ينظمهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول 

ــق والشــامل  ــوع االجتامعــي بالفضــاء الجامعــي«، تيســرا لســبل الفهــم العمي ــم عــى الن ــف القائ »العن

لظاهــرة العنــف ضــد النســاء وإذكاء للوعــي والتحســيس بخطــورة الظاهــرة والتشــجيع عــى ســلوك ســبل 

االنتصــاف.

وينــدرج هــذا اللقــاء الجهــوي يف إطــار برنامــج اســراتيجية النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان باملؤسســات 

ــة  ــتورية املتعلق ــه الدس ــوق اإلنســان وصاحيات ــي لحق ــس الوطن ــامال الختصاصــات املجل ــة، وإع الجامعي

بحاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا. كــام يهــدف هــذا اللقــاء، الــذي ســيؤطره أســاتذة مــن الهيئــة 

ــة  ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي ــددة التخصصــات واللجن ــة املتع ــن والكلي ــة املحام ــة وهيئ القضائي

ــول  ــاش ح ــن يف النق ــن والحقوقي ــن املدني ــة، والفاعل ــات الجامعي ــفي، إىل إرشاك املؤسس ــش – آس مراك

ــة  ــال مكافح ــاف يف مج ــبل االنتص ــاتية وس ــة واملؤسس ــات القانوني ــي للمقتضي ــل الفع ــكاليات التنزي إش

العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، والحــد مــن اإلفــات مــن العقــاب والتعبئــة لكــر ثقافــة الصمــت 

وعــدم التبليــغ.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينظم سلسلة ندوات 
حول »حماية حقوق اإلنسان من خال الهجرة«

ــلة  ــة«، سلس ــس الحامي ــهري »خمي ــه الش ــار برنامج ــان، يف إط ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــينظم املجل س

نــدوات عــن بُعــد حــول موضــوع »حاميــة حقــوق اإلنســان مــن خــال الهجــرة«. وســتتناول النــدوة األوىل، 

التــي ســتنظم يــوم الخميــس 26 مــاي 2022 ابتــداء مــن الســاعة السادســة والنصــف مســاء وتبــث مبــارشة 

عــى صفحــة املجلــس بالفايســبوك، موضــوع »السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء: أيــة حصيلــة؟«.

وينــدرج هــذا اللقــاء، الــذي ســتفتتح أشــغاله رئيســة املجلــس، الســيدة آمنــة بوعيــاش، يف إطــار إعــداد 

حصيلــة السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء بهــدف االســتفادة مــن إنجازاتهــا وتحديــد اإلجــراءات التــي 

ســيتم تنفيذهــا ملواجهــة التحديــات املســتمرة التــي تعيــق فعليــة حقــوق جميــع األجانــب املقيمــن يف 

املغــرب.

ويتمحــور برنامــج هــذه النــدوة، التــي تهــدف إىل املســاهمة يف إعــداد هــذه الحصيلــة مــن خــال تقاطــع 

مواقــف وتحاليــل املنظــامت الدوليــة والفاعلــن الحكوميــن والجمعيــات واألكادمييــن، حــول عــدة مــاور 

ســيتناولها بالتحليــل أربعــة متدخلــن، حيــث ســيقدم الســيد أحمــد ســكيم، مديــر شــؤون الهجــرة بــوزارة 

الخارجيــة والتعــاون اإلفريقــي واملغاربــة املقيمــن بالخــارج، ملخصــا عــن أهــم إنجــازات سياســة الهجــرة 

باملغــرب منــذ ســنة 2013، كــام ســيتناول الســيد مــامدو ديالــو بــوي، منســق ائتــاف مجتمعــات جنــوب 

الصحــراء الكــرى يف املغــرب، نتائــج الجمعيــة فيــام يتعلــق بالولــوج إىل العدالــة والحــق يف التعليــم. أمــا 

منســقة الصحــة والهجــرة باملنظمــة الدوليــة للهجــرة يف املغــرب، الســيدة لوســيانا ســريتي، فســتعمل عــى 

تســليط الضــوء عــى تجربــة املنظمــة الدوليــة للهجــرة يف مجــال حــق املهاجريــن يف الصحــة. وســيختتم 

ــة يف مجــال  ــون، باحث ــورة ســارة بنجل ــف هــذه العــروض، للدكت ــل شــامل وتقاطعــي ملختل ــاء بتحلي اللق

الهجــرة.

جديــر بالذكــر أن املغــرب انخــرط منــذ ســنة 2013 يف سياســة هجــرة ولجــوء جديــدة »إنســانية، شــاملة 

ــة لدعــم االندمــاج  ــذ برامــج عمــل مختلف ــذ حــوايل عقــد مــن الزمــن، تنفي ــم من ــث ت ومتجانســة«، حي

ــز احــرام حقــوق  ــذا تعزي ــن اإلطــار التريعــي واملؤسســايت وك ــب وتحي االجتامعــي واالقتصــادي لألجان

ــر موجــات الهجــرة. اإلنســان يف تدب
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رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، السيدة آمنة 
بوعياش تقود وفدا حقوقيا إقليميًا ودوليا للترافع من أجل 

هجرة آمنة بنيويورك
ــا رئيســة مجموعــة  ــاش، بصفته ــة بوعي ــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمن تشــارك رئيســة املجلــس الوطن

ــة لحقــوق اإلنســان، يف  ــف العاملــي للمؤسســات الوطني ــة رئيســة التحال ــة للهجــرة ونائب العمــل اإلفريقي

أشــغال مؤمتــر عاملــي حــول الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة، منعقــد برعايــة الجمعيــة العامــة لألمــم 

املتحــدة بنيويــورك )17-20 مــاي.)

عــى رأس وفــد حقوقــي رفيــع، مــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات 

ــا  ــا إفريقي ــاش ترافع ــيدة آ. بوعي ــود الس ــي GANHRI، تق ــف العامل ــان والتحال ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

ودوليــا مــن أجــل هجــرة آمنــة ومــن أجــل ترســيخ الحاميــة الفعليــة لحقــوق املهاجريــن.

ــاق  ــدويل« ]االتف ــش« ال ــاق مراك ــامل »اتف ــدى إع ــم م ــن بتقيي ــع الفاعل ــدى لجمي ــذا املنت »سيســمح ه

العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظــام[، تقــول الســيدة بوعيــاش، »لكــن أيضــا وباألســاس 

ــن اإلنســانية، كيفــام كانــت وضعيتهــم«. ــاكات حقــوق املهاجري ــارة انته ســيكون فرصــة ووقفــة إلث

باإلضافــة إىل رئاســة لقــاءات ثنائيــة مــع فاعلــن أمميــن وحكوميــن وغــر حكوميــن، ســترأس الســيدة 

ــا  ــن بينه ــدى، *وم ــان باملنت ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل ــات التحال ــاش فعالي بوعي

ــة  ــدى*، ســيتمحور حــول أدوار املؤسســات الوطني ــة املنظمــة عــى هامــش املنت ــاءات القليل إحــدى اللق

ــاق العاملــي للهجــرة. ــم االتف ــوق اإلنســان يف إعــامل وتقيي لحق

ــاءات  ــاش يف إحــدى اللق ــم املتحــدة، ستشــارك الســيدة بوعي ــة لألم ــة العام ــس الجمعي ــن رئي ــوة م بدع

الرئيســية األربعــة للمنتــدى، التــي ســتنعكس خاصــات أشــغالها وتوصياتهــا يف اإلعــان الختامــي. ســترافع 

الســيدة بوعيــاش مــن أجــل فعليــة حــق املهاجريــن يف الحصــول عــى املعلومــات )الهــدف الثالــث مــن 

االتفــاق العاملــي للهجــرة(، خــال جميــع مراحــل الهجــرة، واالجــراءات التــي يجــب عــى الــدول اتخاذهــا 

مــن أجــل إعــامل فعــي وفعــال لهــذا الحــق.

وعــى اعتبــار رئاســة مجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة بالشــبكة االفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان، ســرفع رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ملنتــدى االســتعراض الــدويل مســاهمة كتابيــة 

حــول الهجــرة وحصيلــة عمــل مجموعــة العمــل االفريقيــة.
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ــتمثل  ــب، س ــة وادي الذه ــوق اإلنســان بالداخل ــة لحق ــة الجهوي ــة اللجن ــيد، رئيس ــة الس ــيدة ميمون الس

رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف لقــاء دويل حــول دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان 

ــة  ــوع وحامي ــة الن ــة القامئــة عــى حقــوق اإلنســان ومقارب يف إعــامل االتفــاق مــن خــال إعــامل املقارب

حقــوق األطفــال.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املنتــدى األول لاســتعراض الــدويل للهجــرة منظــم مــن أجــل تقييــم إعــامل االتفــاق 

العاملــي وتحديــد والتحديــات واملامرســات الفضــى عــى املســتوى املحــي والوطنــي واالقليمــي والــدويل.

ــار املســؤولن يســترف  ــدول والحكومــات وكب ــدى بإعــان لرؤســاء ال ــوج هــذا املنت مــن املرتقــب أن يت

ــدويل يف مجــال الهجــرة. ــة إعــامل »اتفــاق مراكــش« ومســتقبل التعــاون ال فــرص فعلي
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جهة درعة-تافيالت: لقاءات لتتويج المؤسسات التعليمية 
المساهمة في التحسيس بأهمية المحافظة على التراث 

الصخري والنهوض بثقافته
تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، براكــة مــع األكادمييــة الجهويــة للربيــة 

ــي  ــة الت ــات التعليمي ــج املؤسس ــاءات لتتوي ــة، لق ــة بالجه ــاع الثقاف ــة لقط ــة الجهوي ــن واملديري والتكوي

ــة،  ــه بالجه ــوض بثقافت ــراث الصخــري والنه ــى ال ــة املحافظــة ع ــج التحســيس بأهمي ســاهمت يف برنام

ــك يف الفــرة مــا بــن 16 و20 مــاي 2022. وذل

ــراث  ــة ال ــول حامي ــراف ح ــددة األط ــة متع ــروع الراك ــرأة م ــار أج ــاءات يف إط ــذه اللق ــدرج ه وتن

ــة  ــن اللجن ــو 2021 ب ــخ 17 يوني ــة بتاري ــة املرم ــة الراك ــا التفاقي ــه وتفعي ــوض بثقافت ــري والنه الصخ

الجهويــة واألكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن واملديريــة الجهويــة لقطــاع الثقافــة بالجهــة، وكــذا تنزيــا 

ــن. ــن املتدخل ــج املشــرك ب ــة برســم ســنة 2022 والرنام ــج عمــل اللجن لرنام

وســتقوم لجنــة مشــركة بتقييــم مســاهامت املؤسســات التعليميــة املشــاركة وتتويــج املؤسســات املتفوقــة، 

وذلــك وفــق الرمجــة التاليــة:

-         اإلثنن 16 ماي بالثانوية التأهيلية ايت زينب بورزازات؛

-         الثاثاء 17 ماي بثانوية ملحاميد الجديدة بزاكورة؛

-         األربعاء 18 ماي بثانوية صاح الدين األيويب بتنغر؛

-         الخميس 19 ماي بثانوية زايدة التأهيلية بزايدة، إقليم ميدلت؛

-         الجمعة 20 ماي بثانوية اللة سلمى التأهيلية بالريصاين، إقليم الرشيدية.

ــروع  ــيي بامل ــب التحس ــت الجان ــن، األوىل هم ــر محطت ــرَّ ع ــار م ــا ملس ــاءات تتويج ــذه اللق ــأيت ه وت

ونظمــت خــال شــهري نونــر ودجنــر 2021، فيــام املحطــة الثانيــة شــملت مواكبــة نــوادي الربيــة عــى 

املواطنــة وحقــوق اإلنســان وذلــك خــال شــهر مــارس 2022.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا املــروع يهــدف إىل املســاهمة يف حاميــة املــوروث الثقــايف املــادي والامــادي 

بجهــة درعة-تافيالــت والنهــوض بــه والتحســيس بأهميــة املحافظــة عليــه باعتبــاره تراثــا إنســانيا مشــركا 

ــرب  ــات املغ ــع التزام ــيا م ــك متاش ــانية، وكذل ــرة اإلنس ــظ الذاك ــاِهمة يف حف ــارص املس ــن العن ــرا م وعن

الدوليــة واملقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة.
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درعة-تافيالت: ندوة جهوية حول »اإلعام وحقوق 
اإلنسان بجهة درعة-تافيالت »

مبناســبة اليــوم العاملــي لحريــة الصحافــة الــذي يصــادف الثالــث مــن مــاي مــن كل ســنة، تنظــم اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعةتافيالــت نــدوة جهويــة حــول: »اإلعــام وحقــوق اإلنســان 

بجهــة درعــة تافيالــت« تحــت شــعار »مســؤولية الصحافــة واإلعــام يف تكريــس ثقافــة حقــوق اإلنســان 

جهويــا ومحليــا »، وذلــك يــوم الجمعــة 13 مــاي 2022 باملركــز الجهــوي ملهــن الربيــة والتكويــن بجهــة 

ــن الســاعة التاســعة والنصــف )9.30( صباحــا. ــداء م ــت، ابت درعةتافيال

ــز  ــا يف التــداول حــول أســئلة تعزي ــا وجهوي ويهــدف هــذا اللقــاء إىل إرشاك ممثــي وســائل اإلعــام محلي

الحقــوق والحريــات عــر منظومــة اإلعــام واالتصــال والتعريــف بــاألدوار التنمويــة والثقافيــة للصحافــة 

ــز  ــاء اســراتيجية لتعزي ــن يف  بن ــن املبارشي ــن باعتبارهــم الفاعل ــز أدوار املهني واإلعــام، فضــا عــن تعزي

ونــر ثقافــة حقــوق لفائــدة ســاكنة الجهــة وتوعيتهــم بحقوقهــم املروعــة عــى املســتوى االقتصــادي 

والثقــايف واالجتامعــي.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه النــدوة ســتعرف مشــاركة 35 مشــاركة ومشــاركا مــن مختلــف املنابــر اإلعامية 

عــى مســتوى كل أقاليــم الجهــة، وممثــي املنابــر اإلعاميــة الوطنيــة بالجهة.
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درعة-تافيالت: ملتقى جهوي حول« العنف ضد النساء 
بين الممارسة االجتماعية والحماية القانونية«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، براكــة مــع مختــر العلــوم القانونيــة 

ــة املتعــددة التخصصــات بالرشــيدية، ملتقــى جهــوي حول«العنــف ضــد  ــة والسياســية بالكلي واالجتامعي

النســاء بــن املامرســة االجتامعيــة والحاميــة القانونيــة«، وذلــك يــوم األربعــاء 11 مــاي  2022 ابتــداء مــن 

الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال، برحــاب الكليــة املتعــددة التخصصــات بالرشــيدية.

ويــأيت هــذا اللقــاء يف إطــار الحملــة الوطنيــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء التــي ينظمهــا املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان خــال الفــرة املمتــدة بــن 25 نونــر 2021 و25 نونــر 2022 تحــت شــعار »مــا نســكتوش 

عــى العنــف«، وإســهاما يف امللتقيــات الجهويــة التــي ينظمهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول 

ــي تجمــع  ــة الت ــة الراك ــا التفاقي ــوع االجتامعــي بالفضــاء الجامعــي«، وتفعي ــم عــى الن »العنــف القائ

اللجنــة الجهويــة بجامعــة املــوىل اســامعيل.

ــن يف النقــاش  ــن والحقوقي ــن املدني ــة، والفاعل كــام يهــدف هــذا امللتقــى إىل إرشاك املؤسســات الجامعي

حــول إشــكاليات التنزيــل الفعــي للمقتضيــات القانونيــة واملؤسســاتية وســبل االنتصــاف يف مجــال مكافحــة 

العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي، والحــد مــن اإلفــات مــن العقــاب والتعبئــة لكــر ثقافــة الصمــت 

وعــدم التبليــغ، كــام سيشــكل هــذا اللقــاء فرصــة للفهــم العميــق والشــامل لظاهــرة العنــف ضــد النســاء 

وإذكاء الوعــي مبــدى انتشــار هــذه الظاهــرة  وخطورتهــا.

ــة  ــة، وأعضــاء الخلي ــي القطاعــات الحكومي وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا امللتقــى ســيعرف مشــاركة ممث

ــاتذة  ــيدية، وأس ــة الرش ــرة القضائي ــف بالدائ ــا العن ــال ضحاي ــل بالنســاء واألطف ــة للتكف ــة واملحلي الجهوي

ــي وســائل االعــام. ــات مــن املجتمــع املــدين، فضــا عــن ممث ــن وفعالي ــة جامعي وطلب
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جهة العيون-الساقية الحمراء: ورشة تكوينية في مجال 
حقوق اإلنسان لفائدة منسقات ومنسقي األندية التربوية 

بالمؤسسات التعليمية
تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء واألكادمييــة الجهويــة للربيــة 

والتكويــن بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء ورشــة تكوينيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان لفائــدة منســقات 

ومنســقي األنديــة الربويــة باملؤسســات التعليميــة، وذلــك يــوم الخميــس 12 مــاي 2022، مبقــر األكادمييــة 

الجهويــة للربيــة والتكويــن بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، ابتــداء مــن الســاعة 9 صباحــا.

وتنــدرج هــذه الورشــة التكوينيــة يف إطــار تنزيــل برنامــج عمــل اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

العيون-الســاقية الحمــراء برســم ســنة 2022 يف شــقه املتعلــق بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان، وذلــك 

ــة عــر  ــة حقوقي ــك املجتمــع لثقاف ــة حقــوق اإلنســان ومتل ــر وترســيخ ثقاف مــن خــال العمــل عــى ن

مواقــف ومامرســات تحــرم قيــم ومعايــر حقــوق اإلنســان، ال ســيام مــن خــال تعزيــز دور املؤسســات 

التعليميــة يف هــذا املجــال باعتبارهــا فاعــا أساســيا يف مجــال الربيــة.

وتهــدف هــذه الورشــة التكوينيــة إىل تقويــة قــدرات الفاعلــن الذيــن يضطلعــون بتنشــيط األنديــة الربويــة 

ــف األنشــطة داخــل املؤسســات  ــوق اإلنســان يف مختل ــم حق ــادئ وقي ــاج مب ــات إدم ــن آلي ــم م ومتكينه

التعليميــة.

ويتضمــن برنامــج هــذه الورشــة محــاور عــدة مرتبطــة مبفاهيــم حقــوق اإلنســان والربيــة عــى حقــوق 

ــوي؛  ــايف واللغ ــوع الثق ــن الجنســن؛ التن ــة؛ املســاواة ب ــة االجتامعي ــة املســتدامة والعدال اإلنســان؛ التنمي

ــة وحقــوق اإلنســان. ــة الرقمي ــر االختــاف؛ الهجــرة وحقــوق اإلنســان؛ املواطن العيــش املشــرك وتدب

ــن  ــدد م ــذ يف ع ــن التامي ــاش ب ــات نق ــم حلق ــيتم تنظي ــة، س ــة التكويني ــذه الورش ــش ه ــى هام وع

املؤسســات التعليميــة بالجهــة مــن أجــل تعزيزالنقــاش والتفكــر حــول موضــوع حقــوق اإلنســان داخــل 

ــدريس. ــط امل الوس
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يقدم تقريره 
الموضوعاتي حول »فعلية الحق في الصحة بالمغرب..

التحديات والرهانات ومداخل التعزيز«
يقــدم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقريــره املوضوعــايت حــول الحــق يف الصحــة »فعليــة الحــق يف 

الصحــة باملغــرب.. التحديــات والرهانــات ومداخــل التعزيــز«، وذلــك يــوم الجمعــة 22 أبريــل 2022 عــى 

الســاعة الحاديــة عــرة صباحــا )11.00( مبقــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ــر  ــس يف فراي ــابعة للمجل ــدورة الس ــاد ال ــبة انعق ــه مبناس ــادق علي ــر، املص ــذا التقري ــداد ه ــم إع ــد ت وق

ــا  ــة، واقتناع ــم السياســات العمومي ــوق اإلنســان يف تقيي ــة عــى حق ــة القامئ ــى املقارب ــامدا ع 2022، اعت

مــن املجلــس باألهميــة القصــوى للحــق يف الصحــة باعتبــاره حقــا يؤثــر يف قــدرة املواطنــن عــى التمتــع 

بحقوقهــم األخــرى ويتأثــر بهــا، يف إطــار مبــدأ عــدم قابليــة حقــوق اإلنســان للتجــزيء، إىل جانــب وعــي 

املجلــس بــرورة اغتنــام الفــرص التاريخيــة التــي وفرتهــا جائحــة )كوفيــد19-( إلحــداث تحــوالت نوعيــة 

يف مقاربــة الصحــة كخدمــة عموميــة تقــع يف صلــب حاميــة األمــن والســيادة الوطنيــة.

ــا،  ــن لحقهــم يف الصحــة واقــراح مداخــل ملعالجته ــات واملواطن ــوج املواطن ــر معيقــات ول ويقــدم التقري

ليــس انطاقــا مــن النصــوص القانونيــة التــي تضمــن الحــق يف الصحــة فحســب، بــل كذلــك وباألســاس عــر 

البحــث عــن العوائــق املرتبطــة باملحــددات الضمنيــة للحــق يف الصحــة، وعــى رأســها العوائــق االقتصاديــة، 

االجتامعيــة، الثقافيــة والبيئيــة.

تهــم  اختــاالت  مــن  يشــوبه  مبــا  الصحــة،  يف  الحــق  فعليــة  ضــامن  ميكــن  »ال 

لحــق«. لهــذا  وضامنــة  مدافعــة  دولــة  إطــار  إاليف  إليــه،  والولــوج   التمتــع 

الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان، مبناســبة إطــاق املــروع يف 14 أكتوبــر 2020.

ويعــد هــذا التقريــر مثــرة لقــاءات وطنيــة وجهويــة ومقاربــة تشــاركية ســمحت بــإرشاك مختلــف الفاعلــن 

ــة  ــة وقابل ــول عملي ــراح حل ــن بالحــق يف الصحــة، واق ــن املعني ــن والخــراء والباحث املؤسســاتين واملهني

للتطبيــق ومنســجمة مــع الخصوصيــات الجهويــة واملحليــة الكفيلــة باملســاهمة يف تعزيــز الحــق يف الصحــة 

لجميــع املواطنــات واملواطنــن.

وانطاقــا مــن هــذه املقاربــة التشــاركية، يقــدم التقريــر مرتكــزات جوهريــة لبنــاء وهندســة اســراتيجية 

وطنيــة للصحــة قــادرة عــى ضــامن الحــق يف الصحــة للجميــع ومواجهــة التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة 

التــي تعيــق التمتــع بهــذا الحــق عــر خمســة مداخــل رئيســية لضــامن الولــوج الفعــي للحــق يف الصحــة 

لكافــة املواطنــات واملواطنــن.

يذكــر أن املجلــس قــد أطلــق، يف 14 أكتوبــر 2020، مــروع »فعليــة الحــق يف الصحــة باملغــرب: نحــو نظــام 

صحــي يرتكــز عــى املقاربــة القامئــة عــى حقــوق اإلنســان«، بهــدف الرافــع مــن أجــل وضــع اســراتيجية 

صحيــة وطنيــة مندمجــة، دامجــة ومنســجمة، قــادرة عــى ضــامن الحــق يف الصحــة للجميــع.
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درعة-تافيالت: لقاء تواصلي حول دور المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في فعلية 

الحقوق
ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت لقــاء تواصليــا لفائــدة أطــر املديريــة 

الجهويــة للصحــة والحاميــة االجتامعيــة بالجهــة واملديريــة الجهويــة للبيئــة بالجهــة حــول موضــوع »أي 

دور للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وآلياتــه الوطنيــة ولجنــه الجهويــة يف فعليــة الحقــوق«، وذلــك 

يــوم الخميــس 21 أبريــل 2022 ابتــداء مــن الســاعة الواحــدة بعــد الــزوال )13.00( باملعهــد العــايل ملهــن 

التمريــض وتقنيــات الصحــة بالرشــيدية.

ــة- ــة درع ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي ــل اللجن ــج عم ــل برنام ــاء يف إطــار تنزي ــدرج هــذا اللق وين

ــة  ــا التفاقي ــان، وتفعي ــوق اإلنس ــة حق ــوض بثقاف ــق بالنه ــقه املتعل ــنة 2022 يف ش ــم س ــت برس تافيال

الراكــة املرمــة بــن اللجنــة وكل مــن املديريــة الجهويــة لــوزارة الصحــة والحاميــة االجتامعيــة واملديريــة 

ــة. ــة بالجه ــة للبيئ الجهوي

ــر  ــاء وأط ــض أعض ــه بع ــيرف علي ــتفيدة ومستفيدا وس ــتهدف 60 مس ــاء، الذي يس ــذا اللق ــدف ه ويه

اللجنــة، إىل تعريــف األطــر العاملــة باملديريتن بالصاحيــات واألدوار املنوطــة باملجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــف مجــاالت  ــا يف مختل ــة وتفعيله ــة الحقوقي ــك املقارب ــة، ومتل ــه الجهوي ــة ولجن ــه الوطني اإلنســان وآليات

عملهــم.
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درعة-تافيالت: »المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان ودور 
المجلس الوطني وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في فعلية 

الحقوق«
ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت أربــع ورشــات تواصليــة لفائــدة أطــر 

املركــز الجهــوي ملهــن الربيــة والتكويــن بالجهــة، وذلــك أيــام 22 و29 أبريــل و20 و27 مــاي 2022 باملركــز 

الجهــوي ملهــن الربيــة والتكويــن بالرشــيدية.

وتنــدرج هــذه الورشــات التواصليــة، التــي ســيرف عليهــا بعــض أعضــاء وأطــر اللجنــة، يف إطــار تنزيــل 

ــة  ــن اللجن ــا ب ــة م ــة املرم ــة الراك ــا التفاقي ــنة 2022 وتفعي ــة برســم س ــة الجهوي ــل اللجن ــج عم برنام

ــة. ــن بالجه ــة والتكوي ــز الجهــوي ملهــن الربي ــة لحقــوق اإلنســان واملرك الجهوي

وتهــدف هــذه الورشــات، التــي سيســتفيد منهــا 140 إطــارا يف كل ورشــة مــن الورشــات األربــع، إىل تعزيــز 

قــدرات املســتفيدات واملســتفيدين يف مجال املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان، مــع الركيــز عــى 

مضامــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، إىل جانــب التعريــف بالصاحيــات واألدوار املنوطــة باملجلــس 

ــوق اإلنســان يف  ــة حق ــز ثقاف ــذا تعزي ــة، وك ــه الجهوي ــة ولجن ــه الوطني ــوق اإلنســان وآليات ــي لحق الوطن

الوســط املــدريس مــن خــال تفعيــل أنديــة الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة سوس-ماسة تعقد 
اجتماعها العادي الرابع

ســتعقد اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة اجتامعهــا العــادي الرابــع، طبقــا ملقتضيــات 

القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ونظامــه الداخــي، وذلــك 

ــة  ــة مبدين ــزوال )15.00( مبقــر اللجن ــة بعــد ال ــداء مــن الســاعة الثالث ــوم الجمعــة 22 أبريــل 2022، ابت ي

أكاديــر.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع العــادي، كلمــة افتتاحيــة لرئيــس اللجنــة، الســيد محمــد شــارف، 

ــامع  ــوق اإلنســان، يف ضــوء مخرجــات اجت ــي لحق ــس الوطن ــل املجل ــم املحــاور االســراتيجية لعم وتقدي

ــة إىل  ــث، باإلضاف ــا العــادي الثال ــذ اجتامعه ــة من ــة عمــل اللجن ــم حصيل ــة األخــرة، تقدي ــه العام جمعيت

تقديــم ومناقشــة برنامــج عمــل اللجنــة يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا يف النصــف األخــر 

مــن ســنة 2022.

جديــر بالذكــر أن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة، التــي تــم تنصيبهــا يف 18 شــتنر 

2020، تتألــف مــن لجنــة دامئــة لحاميــة حقــوق اإلنســان، لجنــة دامئــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان، ولجنــة 

دامئــة لتتبــع وتقييــم فعليــة حقــوق اإلنســان بالسياســات والرامــج الجهويــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يستضيف وفدا عن 
اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

يســتضيف املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف الفــرة املمتــدة مــن 11 إىل 15 أبريــل 2022، وفــدا عــن 

اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، يرأســه فخامــة الســيد رميــي نكــوي لومبــو، رئيــس اللجنــة.

وتــأيت هــذه الزيــارة، التــي ســتفتتح أشــغالها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــة  ــة لحقــوق اإلنســان ورئيــس اللجن ــة اإلفريقي ــذي يقــوده املجلــس واللجن ــع ال اإلنســان، يف إطــار الراف

ــز  ــعوب، وتعزي ــان والش ــوق اإلنس ــي لحق ــاق اإلفريق ــى امليث ــرب ع ــة املغ ــل مصادق ــن أج ــة م االفريقي

الحــوار بــن مختلــف الفاعلــن املؤسســاتين واملدنيــن للتشــجيع عــى االنخــراط يف املنظومــة اإلفريقيــة 

ــا. ــز التفاعــل معه لحقــوق اإلنســان وتعزي

ويتكــون وفــد اللجنــة مــن الســيدة مــاري لويــس أبومــو، مفوضــة ورئيســة مجموعــة عمــل حقوق األشــخاص 

املســنن واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بإفريقيــا، الســيدة أوفينــا جرينــا توبــي، مفوضــة، املقــررة الخاصــة 

املعنيــة بحريــة التعبــر والوصــول للمعلومــة بإفريقيــا، الســيد إدريســا ســو، مفــوض، رئيــس مجموعــة العمل 

ــا،  ــفا بإفريقي ــزة أو تعس ــراءات موج ــاء أو بإج ــاق القض ــارج نط ــامت خ ــدام واملحاك ــة اإلع ــة بعقوب املعني

والســيدة أنــا فورســر، املديــرة التنفيذيــة للمركــز اإلفريقــي للدميقراطيــة ودراســات حقــوق اإلنســان. 

ويتضمــن برنامــج الزيــارة تنظيــم لقــاء تفاعــي حــول »امليثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب وآفــاق 

ــوم  ــة العل ــل 2022 بكلي ــن 11 أبري ــوم اإلثن ــان«، ي ــوق اإلنس ــي لحق ــام اإلفريق ــع النظ ــل م ــز التفاع تعزي

القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة بالرباط-أكــدال، عــى الســاعة الثالثــة )15.00(، يــروم املســاهمة يف 

جهــود دعــوة املغــرب للتصديــق عــى امليثــاق اإلفريقــي والتعــرف عــى الفــرص وااللتزامــات التــي ســترتب 

 عنهــا، وســبل تفاعــل كل مكــون مــن مكونــات املنظومــة الوطنيــة مــع النظــام اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان.

وســيفتتح أشــغال هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة فاعلــن مؤسســاتين وأكادميــن ومدنيــن، الســيدة آمنة 

بوعيــاش، رئيســة املجلــس، والســيد رميــي نكــوي لومبــو، رئيــس اللجنــة اإلفريقيــة لحقوق اإلنســان والشــعوب.

ويف إطــار تعزيــز الحــوار بــن اللجنــة اإلفريقيــة واملؤسســة الرملانيــة واملجتمــع املــدين الوطنــي، ســيعقد 

ــارة،  ــة لقــاء مــع الســيد رشــيد الطالبــي العلمــي، رئيــس مجلــس النــواب، والســيد النعــم مي وفــد اللجن

رئيــس مجلــس املستشــارين، كــام ســيتم تنظيــم لقــاءات موضوعاتيــة بــن مفــويض اللجنــة مــع تحالفــات 

ــة،  ــول إىل املعلوم ــر والوص ــة التعب ــدام، حري ــة اإلع ــاالت: عقوب ــة يف مج ــة عامل ــر حكومي ــامت غ منظ

ــة إعاقــة، األشــخاص املســنون واألشــخاص يف وضعي

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد دعــا الحكومــة املغربيــة، مــن خــال تقريريــه الســنوين 

لســنتي 2019 و2020 وكذلــك توصياتــه ومقرحاتــه املتعلقــة بتعزيــز فعليــة الحقــوق املوجهــة إىل رئيــس 

الحكومــة، إىل املصادقــة عــى امليثــاق اإلفريقــي لحقــوق اإلنســان والشــعوب وتعزيــز االنخــراط يف 

ــة لحقــوق اإلنســان. املنظومــة اإلفريقي
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االستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية 
من أجل فعلية حقوق اإلنسان

ــوق اإلنســان  ــة حق ــة مســتقلة لحامي ــه مؤسســة وطني ــوق اإلنســان، بصفت ــي لحق ــس الوطن ــدم املجل ق

والنهــوض بهــا، حاصلــة عــى درجــة االعتــامد الدوليــة )ألــف(، تقريــره املــوازي مبناســبة الجولــة الرابعــة 

لاســتعراض الــدوري الشــامل. 

»االســتعراض الــدوري الشــامل آليــة مهمــة لــدى مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة« تقــول 

ــدول مــن  ــع ال ــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، »فرصــة متنــح لجمي ــة بوعي الســيدة آمن

أجــل تقديــم حصيلــة اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحــرام  حقــوق اإلنســان وإثــارة  التحديــات التــي تعــرض 

التمتــع الفعــي بهــا، وهــي فرصــة أيضــا للمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان للتعبــر عــن انشــغاالتهم وتقديم 

توصياتهــم، وفضــاء عاملــي لتقييــم مــدى انخــراط الــدول األطــراف يف منظومــة حقــوق االنســان وااللتــزام 

مبعايرهــا«.

ويعتــر تقريــر املجلــس تقييــام أوليــا لتفعيــل توصيــات ســابقة لهــذه اآلليــة، يتضمــن 26 توصيــة للحكومــة 

املغربيــة تتــوزع عــى أربعــة محــاور أساســية ترتكــز حــول تعزيــز املامرســة االتفاقيــة مــن خــال املصادقــة 

عــى مــا تبقــى مــن صكــوك دوليــة يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز التعــاون مــع املنظومــة األمميــة؛ 

وتعزيــز الضامنــات القانونيــة مــن أجــل فعليــة الحقــوق؛ وتطويــر اإلطــار املؤسســايت الداعــم للمنظومــة 

الوطنيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا؛ وتعزيــز السياســات العموميــة لضــامن احــرام حقــوق 

اإلنســان والنهــوض بثقافتهــا.

باإلضافــة إىل تقديــم تقريــره الخــاص، واكــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مجموعــة مــن الشــباب 

املدافعــن عــن حقــوق االنســان ينحــدرون مــن كافــة جهــات اململكــة، وذلــك براكــة مــع صنــدوق األمــم 

ــوس  ــدوري الشــامل )UPR Info( ومعهــد بروميثي املتحــدة للســكان ومنظمــة معلومــات االســتعراض ال

للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، حيــث تــم تنظيــم دورتــن تكوينيتــن لفائدتهــم ودعــم التشــبيك بينهــم. 

ــوق  ــة حق ــل حامي ــن أج ــة م ــباب املغارب ــوي للش ــاد الجمع ــداث »االتح ــار بإح ــذا املس ــوج ه ــد ت وق

اإلنســان«، الــذي قــدم األســبوع املــايض تقريــره الخــاص يف إطــار هــذه الــدورة.
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ــذي  ــي، ال ــر الوطن ــداد التقري ــوق اإلنســان، يف إع ــة لحق ــاره مؤسســة وطني ــس، باعتب ــام يســاهم املجل ك

ســتقدمه الحكومــة إىل مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة يف إطــار هــذه اآلليــة، ويشــارك يف 

املشــاورات مــع مختلــف الفاعلــن، عــى املســتوى الوطنــي والجهــوي.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن جميــع الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة تخضــع لاســتعراض الــدوري الشــامل كل 

أربــع ســنوات ونصــف تقريبــا، يتــم خالهــا النظــر يف قضايــا حقــوق اإلنســان وإصــدار توصيــات بشــأنها. 

وســيتم افتحــاص تقريراملغــرب خــال الــدورة 41 لهــذه اآلليــة املزمــع عقدهــا خــال الفــرة املمتــدة مــن 

7 إىل 18 نونــر 2022. وقــد تــم آخــر اســتعراض دوري لبادنــا يف مــاي 2017، يف حــن تــم اعتــامد تقريــر 

مجموعــة العمــل الخاصــة باالســتعراض الــدوري الشــامل الخــاص باملغــرب يف شــتنر 2017.
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مراكش-آسفي: توقيع اتفاقية شراكة فرعية بين اللجنة 
الجهوية والمدرسة العليا لألساتذة بمراكش

ســتقوم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكــش- آســفي، يــوم الخميــس 7 أبريــل 2022، بتوقيــع 

ــا لألســاتذة  ــر املدرســة العلي ــك مبق ــا لألســاتذة مبراكــش، وذل ــع املدرســة العلي ــة م ــة فرعي ــة رشاك اتفاقي

ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة )15.00(.

ــت مــع  ــي ُحين ــة اإلطــار الت ــل أهــداف االتفاقي ــة يف إطــار تفعي ــة الفرعي ــع هــذه االتفاقي ــدرج توقي وين

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــن املجل ــة ب ــار املوقع ــة اإلط ــر 2020 واالتفاقي ــاض يف أكتوب ــايض عي ــة الق جامع

ــر 2020. ــايل يف دجن ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــان ووزارة الربي اإلنس

د مبوجــب هــذه االتفاقيــة الفرعيــة اإلطــار العــام للراكــة بــن املؤسســتن، الــذي ســيتم مبقتضــاه  ويُحــدَّ

ــذ  ــورة وتنفي ــة دامئــة للتشــاور والتنســيق قصــد بل وضــع أســس للتعــاون املشــرك مــن أجــل إرســاء آلي

برامــج ومشــاريع مشــركة يف مجــال املواطنــة وحقــوق اإلنســان.

ــة  ــم املواطن ــيخ قي ــل ترس ــن أج ــن م ــن الطرف ــرات ب ــادل الخ ــة إىل تب ــة الفرعي ــذه االتفاقي ــدف ه وته

وإثــراء الفكــر يف مجــال املواطنــة وحقــوق اإلنســان؛ تشــجيع كل املبــادرات الهادفــة إىل النهــوض بثقافــة 

حقــوق اإلنســان والعمــل امليــداين املتصــل بهــا داخــل فضــاء املدرســة العليــا لألســاتذة مبراكــش؛ فضــا عــن 

املســاهمة يف إحــداث مســالك للتكويــن تجمــع بــن مــا هــو نظــري وتطبيقــي يف مجــال املواطنــة وحقــوق 

اإلنســان، إلــخ.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة درعة-تافيالت تعقد 
اجتماعها العادي الخامس

ــا  ــس، طبق ــادي الخام ــا الع ــت اجتامعه ــة درعة-تافيال ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــتعقد اللجن س

ملقتضيــات القانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ونظامــه الداخــي، 

وذلــك يــوم الســبت 02 أبريــل 2022، ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصف صباحــا )9.30( مبدينة الرشــيدية.

ــة  ــل اللجن ــج عم ــل برنام ــار تنزي ــأيت يف إط ــذي ي ــادي، ال ــامع الع ــذا االجت ــامل ه ــدول أع ــن ج ويتضم

املصــادق عليــه خــال االجتــامع العــادي الرابــع املنعقــد يــوم 12 دجنــر 2021، كلمــة افتتاحيــة لرئيســة 

اللجنــة، الســيدة فاطمــة عــراش، وتقديــم تقاريــر حصيلــة عمــل اللجــن الدامئــة للجنــة الجهويــة لحقــوق 

ــة حقــوق اإلنســان(. ــم فعلي ــع وتقيي ــة، النهــوض، وتتب اإلنســان )الحامي

ــل  ــج عم ــرض حــول برنام ــامت وع ــرض حــول ماحظــة املحاك ــم ع ــامع تقدي ــج االجت ــام يشــمل برنام ك

ــه. ــة علي ــن أجــل املصادق ــنة 2022 م ــة برســم س ــدورة الثاني ال
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الرباط-سا-القنيطرة: اللقاء التواصلي الثالث مع النسيج 
الجمعوي بالجهة

ــع  ــث م ــي الثال ــاء التواص ــا-القنيطرة اللق ــة الرباط-س ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

النســيج الجمعــوي ضمــن سلســلة اللقــاءات الجهويــة حــول الدميقراطيــة التشــاركية وحقــوق اإلنســان، 

تحــت شــعار »مشــاركة مدنيــة فاعلــة مــن أجــل برامــج وسياســات عموميــة مســتجيبة لحقــوق اإلنســان«، 

وذلــك يــوم الجمعــة فاتــح أبريــل 2022 بالربــاط.

وينــدرج هــذا اللقــاء، الــذي تنظمــه اللجنــة براكــة مــع جمعيــة متكــن، ضمــن رؤيــة مــروع »اللجنــة 

الجهويــة والنســيج الجمعــوي يف ســياق النمــوذج التنمــوي الجديــد: تعبئــة ومواكبــة ديناميــة وتشــاركية مــن 

أجــل فعليــة التنميــة وحقــوق اإلنســان بالجهــة« الــذي يهــدف إىل النهــوض بثقافة حقــوق اإلنســان وفعليتها.

وتهــدف اللجنــة مــن خــال تنظيــم هــذا اللقــاء الجهــوي إىل املســاهمة يف ربــط النســيج الجمعــوي بجهــة 

الرباط-ســا-القنيطرة بالرهانــات األساســية ملأسســة حقــوق االنســان يف السياســات العموميــة وفعليتهــا 

باملغــرب، وكذلــك تعزيــز مســاحات الحــوار والتشــاور حــول املبــادرات املمكنــة لرســيخ مســار مأسســة 

ثقافــة حقــوق االنســان يف السياســات العموميــة الرابيــة.

وباإلضافــة إىل أعضــاء وعضــوات اللجنــة الجهويــة، ســيعرف اللقــاء مشــاركة ممثــي 30 جمعيــة وممثــي 

ــة، باإلضافــة إىل رشكاء  ــح الخارجي ــاط( واملصال ــة الرب ــم، الجهــة ومجلــس مدين ــة )اإلقلي الجامعــات الرابي

اللجنــة والفاعلــن الجهويــن.
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درعة-تافيالت: السيدة بوعياش تلقي محاضرة حول 
الذاكرة والتاريخ بالراشيدية وتتفاعل مع تلميذات وتاميذ 

ثانوية بتونفيت حول تزويج القاصر

مبناســبة افتتــاح الــدورة الربيعيــة للموســم الجامعــي 2022-2021، ســتقوم الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بإلقــاء محــارضة حــول موضــوع »الذاكــرة والتاريــخ: مســارات تنميــة 

اإلنســان والنهــوض باملجــال«، بالكليــة متعــددة التخصصــات مبدينــة الراشــيدية، وذلــك يــوم الخميــس 31 

مــارس 2022 ابتــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا )10.00(.

ــة إطــار للتعــاون  ــع اتفاقي ــدرس االفتتاحــي، ســترف رئيســة املجلــس عــى توقي وعــى هامــش هــذا ال

والراكــة بــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت وجامعــة مــوالي إســامعيل، والتــي 

تــروم إرســاء آليــات العمــل املشــرك بــن اللجنــة والجامعــة وتشــجيع كل املبــادرات الهادفــة إىل النهــوض 

بقيــم وثقافــة حقــوق اإلنســان وترســيخها داخــل الجامعــة.

كــام ســتقوم رئيســة املجلــس، يــوم األربعــاء 30 مــارس، بزيــارة لثانويــة عبــد املومــن التأهيليــة بتونفيــت، 

إقليــم ميدلــت، بهــدف التفاعــل مــع تلميــذات وتاميــذ الثانويــة، وذلــك عــى هامــش اللقــاء التحســيي 

الــذي ســتنظمه اللجنــة الجهويــة بتنســيق مــع رشكائهــا حــول ظاهــرة »تزويــج القــارص وفعليــة الحــق يف 

الصحــة والربيــة والتكويــن«.

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل تحســيس التلميــذات والتاميــذ باآلثــار الســلبية لتزويــج القــارص وعاقتــه بالحــق 

يف الصحــة والحــق يف التعليــم، وكــذا التعريــف باتفاقيــة حقــوق الطفــل وباآلليــة الوطنيــة للتظلــم الخاصــة 

باألطفــال ضحايــا انتهــاكات حقــوق الطفــل.
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خميس الحماية: »التقرير الوطني حول االتجار بالبشر...
قراءات متقاطعة«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف إطــار اختتــام السلســة املخصصــة لجرميــة التجــار بالبــر 

ــي  ــر الوطن ــراءة حــول التقري ــم ق ــدوة عــن بعــد لتقدي ــة«، ن ــس الحامي ضمــن برنامجــه الشــهري »خمي

األول حــول االتجــار بالبــر باملغــرب الــذي أصدرتــه اللجنــة الوطنيــة لتنســيق إجــراءات مكافحــة االتجــار 

ــداء مــن الســاعة السادســة والنصــف  ــوم الخميــس 31 مــارس 2022 ابت ــك ي ــه، وذل ــة من بالبــر والوقاي

)18.30( عى صفحــة املجلس عــى الفيســبوك.

ويــأيت تنظيــم هــذا اللقــاء بعــد تخصيــص املجلــس لقاءيــن قــدم خالهــام قــراءة يف القانــون رقــم 14-27 

الخــاص باالتجــار بالبــر والصــادر يف غشــت 2016، نهايــة شــهر ينايــر 2022، وفتحــه نقاشــا عامــا حــول 

حــدود التكلــف بضحايــا جرميــة االتجــار بالبــر يف القانــون الجديــد، نهايــة شــهر فرايــر 2022.

وســينكب املشــاركون خــال هــذا اللقــاء، الــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس 

ــة إعــداده«، »مســاهمة  ــر ومنهجي ــم »الخطــوط العريضــة للتقري ــي لحقــوق اإلنســان، عــى تقدي الوطن

الــركاء الدوليــن يف مســار تفعيــل القانــون 27.14 وانعكاســه يف التقريــر الوطنــي«، »قــراءة يف التقريــر 

يف ضــوء التجــارب الدوليــة«، فضــا عــن »مناقشــة التقريــر الوطنــي مــن زاويــة املجتمــع املــدين املغــريب«.

ــه املغــرب منــذ صــدور القانــون ســنة  ــرز املجهــود الوطنــي الــذي بذل ــر الوطنــي قــد أب يذكــر أن التقري

2016 ومنــذ إحــداث اللجنــة الوطنيــة ســنة 2019 ســواء عــى مســتوى التكويــن أو تنســيق املبــادرات أو 

إعــداد الدالئــل، كــام وقــف التقريــر كذلــك عــى تقييــم األداء العمومــي ملواجهــة هــذه الجرميــة والحــد 

منهــا.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يتقاسم تجربته وخبراته 
مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بجمهورية النيجر

ــة  ــن اللجن ــدا ع ــل 2022، وف ــارس و2 أبري ــن 28 م ــا ب ــان، م ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــتقبل املجل يس

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان/اآللية الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بجمهوريــة النيجــر، مــن أجــل إطاعهــا 

عــى تجربــة وخــرة املجلــس كمؤسســة وطنيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا مــع الركيــز عــى 

عمــل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب التــي يحتضنهــا املجلــس.

وتنــدرج هــذه الزيــارة، التــي ســتفتتح أشــغالها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس، والســيد مــايت 

ــاء 29 مــارس 2022، يف  ــوم الثاث ــة لحقــوق اإلنســان بالنيجــر، ي ــة الوطني الحادجــي مــوىس، رئيــس اللجن

ــة  ــة األعضــاء يف الشــبكة اإلفريقي إطــار تقاســم خــرات وتجــارب املجلــس مــع باقــي املؤسســات الوطني

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ويف إطــار مواصلــة وتعزيــز التعــاون القائــم بــن املجلــس واللجنــة، 

خاصــة وأنهــا ســتكون أول زيــارة تقــوم بهــا التشــكيلة الجديــدة ألعضــاء اللجنــة للمجلــس.

ويتضمــن برنامــج الزيــارة عقــد لقــاءات مــع أعضــاء وأطــر املجلــس لاطــاع عــى مهامــه وطــرق عملــه يف 

مجــاالت متعــددة تهــم أساســا: النهــوض بحقــوق اإلنســان، التدخــل الحــاميئ مــن خــال تلقــي ومعالجــة 

ــاون  ــان، التع ــوق اإلنس ــال حق ــة يف مج ــات العمومي ــع السياس ــري، تتب ــد والتح ــات الرص ــكايات، آلي الش

والعاقــات الدوليــة، إلــخ.

ــة  ــة وطني ــاره مؤسس ــس باعتب ــة املجل ــى تجرب ــاص ع ــكل خ ــز بش ــارة الركي ــذه الزي ــال ه ــيتم خ وس

تحتضــن اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن خــال إطــاع اللجنــة عــى: تنظيــم اآلليــة ومهامهــا، 

منهجيــة وتقنيــات زيــارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة وتنظيــم املقابــات، تفاعــل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة 

مــن التعذيــب مــع اآلليــات األمميــة، صياغــة التقاريــر، االســتعراض الــدوري الشــامل، إلــخ.

وللتعــرف عــن قــرب عــن عمــل املجلــس يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا عــى املســتوى 

الجهــوي، ســيقوم أعضــاء الوفــد بزيــارة للجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة فاس-مكنــاس.

ــادر بالدعــوة إلحــداث شــبكة إفريقيــة لآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن  ــر بالذكــر أن املجلــس قــد ب جدي

للتعذيــب يف إطــار تنظيمــه، براكــة مــع جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب، لنــدوة إقليميــة حــول »اآلليــات 

الوطنيــة اإلفريقيــة للوقايــة مــن التعذيــب: الفــرص والتحديــات خــال جائحــة كوفيــد-19 ومــا بعدهــا« يف 

إطــار الــدورة 46 ملجلــس حقــوق اإلنســان.

ــة وتســهيل ســبل  ــات املحدث ــدرات اآللي ــز ق ــة تعزي ــس إىل أهمي ويف هــذا الســياق، دعــت رئيســة املجل

ــة عــى  ــارة اإلفريقي ــا، فضــا عــن العمــل عــى تشــجيع باقــي دول الق تقاســم الخــرات والتجــارب بينه

إحــداث وتعيــن آلياتهــا الوطنيــة إلنجــاح إحــداث شــبكة إفريقيــة لآلليــات الوطنيــة للوقاية مــن التعذيب.
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مائدة مستديرة حول موضوع »حق األجانب في الولوج 
للشغل بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، براكــة مــع الوكالــة البلجيكيــة 

ــة  ــغل بجه ــوج للش ــب يف الول ــق األجان ــوع: ›‹ ح ــول موض ــتديرة ح ــدة مس ــاون )ENABEL(، مائ للتع

ــارس 2022 بطنجــة. ــاء 30 م ــوم األربع ــك ي طنجة-تطوان-الحســيمة‹‹، وذل

ــال  ــان يف مج ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــات اللجن ــار اختصاص ــتديرة يف إط ــدة املس ــذه املائ ــدرج ه وتن

ــوق  ــة حق ــة بحامي ــنوي ذات الصل ــا الس ــج عمله ــامال لرنام ــا، وإع ــان وحاميته ــوق اإلنس ــوض بحق النه

ــوء. ــي اللج ــن وطالب ــن والاجئ ــيام املهاجري ــب، والس األجان

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل إثــراء النقــاش والتفكــر الجامعــي حــول موضــوع اإلدمــاج االقتصــادي للمهاجريــن 

ــار أن التشــغيل حــق أســايس ضامــن للكرامــة اإلنســانية، كــام  بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، عــى اعتب

ــاق العاملــي  ــا املغــرب. وكــام جــاء أيضــا يف امليث ــي صــادق عليه ــة الت ــق الدولي ــك املواثي نصــت عــى ذل

للهجــرة اآلمنة،واملنظمــة والنظاميــة والــذي اعتمــده املغــرب يف 11 دجنــر 2018 مبراكــش.

كــام تتوخــى هــذه النــدوة، الوقــوف عــى واقــع تشــغيل املهاجريــن بالجهــة وتحديــد املعيقــات 

إدماجهــم  بتيســر  املتعلقــة  الفضــى  املامرســات  وتقاســم  للشــغل،  ولوجهــم  مــن  تحــد  التــي 

اآلمــن. الشــغل  يف  حقهــم  لضــامن  والواقعيــة  املمكنــة  الحلــول  اقــراح  عــن  فضــا   االقتصــادي، 

ــات  ــة والجامع ــات الحكومي ــن املؤسس ــن ع ــاركة ممثل ــتديرة مبش ــدة املس ــذه املائ ــغال ه ــتتميز أش وس

الرابيــة والقطــاع الخــاص وجمعيــات املجتمــع املــدين ووكاالت األمــم املتحــدة املعنيــة، إىل جانــب أســاتذة 

باحثــن وإعاميــن.

جديــر بالذكــر، أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ســبق أن أصــدر ســنة 2013 تقريــرا أســس ملقاربــة 

جديــدة يف معالجــة قضايــا الهجــرة باملغــرب تحــت عنــوان: »األجانــب وحقــوق اإلنســان باملغــرب: مــن 

أجــل سياســة جديــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان والهجــرة«.
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سوس- ماسة: ندوة وطنية حول موضوع »دولة الحق 
والقانون في ظل جائحة كوفيد19-«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة وهيئــة املحامــن مبحاكــم االســتئناف بأكاديــر 

ــة الحــق والقانــون يف ظــل جائحــة كوفيــد- 19«،  وكلميــم والعيــون، نــدوة وطنيــة حــول موضــوع »دول

وذلــك يــوم الجمعــة فاتــح أبريــل 2022 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا )9.30( باملركــب 

اإلداري لهيئــة املحامــن بأكاديــر.

وينــدرج تنظيــم هــذه النــدوة الوطنيــة يف إطــار تفعيــل اتفاقيــة الراكــة املرمــة بــن اللجنــة الجهويــة 

والهيئــة وتخليــدا أليــام »أعــراف وتقاليــد مهنــة املحامــاة«، وكــذا مبناســبة مــرور ســنتن عــى إعــان حالــة 

الطــوارئ الصحيــة باملغــرب.

وتعتــر هــذه النــدوة مناســبة لفتــح النقــاش حــول آثــار حالــة الطــوارئ الصحيــة وتداعياتهــا عــى التمتــع 

بالحقــوق والحريــات، مــن خــال طــرح التحديــات املرتبطــة بجائحــة )كوفيــد-19(، مــن قبيــل إمكانيــة 

ــن  ــات م ــوق والحري ــال الحق ــن مج ــة وتحص ــبات الدميقراطي ــى املكتس ــاظ ع ــوازن والحف ــق الت تحقي

ــا. ــاكات ومواجهته ــة إىل أدوار املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان يف رصــد هــذه االنته التجــاوزات، باإلضاف

وســتتميز أشــغال هــذه النــدوة مبقاربــة املشــاركن، خــال جلســتن، لعــدة محــاور تهــم أساســا: »الحــق يف 

محاكمــة عادلــة: منــوذج املحاكمــة عــن بعــد يف زمــن كوفيــد- 19«؛ »حريــة الصحافــة وجائحــة كورونــا«؛ 

»حقــوق املهاجريــن خــال الجائحــة«، »أزمــة كورونــا والسياســات الثقافيــة باملغــرب«؛ »الحقــوق املدنيــة 

والسياســية واملامرســة الدميقراطيــة«، إلــخ.
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الدار البيضاء-سطات: ملتقى جهوي حول موضوع »االبتزاز 
الجنسي: حدود االتجار بالبشر«

ــة الحســن  ــع جامع ــة م ــدار البيضاء-ســطات، براك ــة ال ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي تنظــم اللجن

الثــاين بالــدار البيضــاء، ملتقــى جهويــا حــول موضوع »االبتــزاز الجنــي: حــدود االتجــار بالبــر«، وذلــك 

يــوم اإلثنــن 28 مــارس انطاقــا مــن الســاعة )9.30( صباحــا بقاعــة النــدوات بكليــة الطــب بالــدار البيضــاء.

وينــدرج هــذا امللتقــى، الــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــل  ــار تفعي ــاء، يف إط ــدار البيض ــاين بال ــن الث ــة الحس ــس جامع ــي، رئي ــد الطالب ــيد  محم ــان و الس اإلنس

اتفاقيــة الراكــة بــن اللجنــة وجامعــة الحســن الثــاين وانخراطــا يف الحملــة الوطنيــة التــي أطلقهــا املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان ابتــداء مــن 25 نونــر 2021 مــن أجــل الحــد مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

ويعتــر هــذا اللقــاء مناســبة إلرشاك املؤسســات الجامعيــة يف النقــاش حــول ظاهــرة العنــف املبنــي عــى 

النــوع االجتامعــي، والتحســيس مبــدى انتشــارها وخطورتهــا، وتفاقــم متظهراتهــا التــي تامــس يف أحيــان 

كثــرة حــدود جرميــة االتجــار بالبــر التــي تعتــر مــن االنتهــاكات الخطــرة للحقــوق اإلنســانية للنســاء.

كــام يشــكل اللقــاء فرصــة لتقييــم الوضــع الراهــن لظاهــرة االســتغال الجنــي، مــن خــال تقييــم اإلطــار 

ــون  ــف ضــد النســاء وقان ــون مناهضــة العن ــف ضــد النســاء، خاصــة قان ــوين الحــايل املناهــض للعن القان

مكافحــة االتجــار بالبــر والقانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة، إىل جانــب تســليط الضــوء عــى 

رضورة وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب وضــامن عــدم التكــرار.

وملقاربــة هــذا املوضــوع، ســينكب املشــاركون عــى تــدارس  أربعــة محــاور رئيســة تتعلــق ب: »فعليــة 

القانــون املتعلــق باالتجــار بالبــر يف قضايــا االبتــزاز الجنــي«، »رأي املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

يف القانــون 27-14«، »تدابــر تشــجيع الشــهود عــى اإلبــاغ عــن جرائــم االتجــار بالبــر«، و«دور املجتمــع 

املــدين يف تعزيــز ســبل الوقايــة وحاميــة ضحايــا االتجــار بالبــر«.
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لقاءات تأطيرية في أفق إحداث نوادي للتربية على حقوق 
اإلنسان بمؤسسات التعليم العالي

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة لقــاءات تأطريــة يف أفــق إحــداث 

ــون  ــد الفن ــة ومبعه ــة بالجه ــات الجامعي ــد واملؤسس ــل املعاه ــان بج ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــوادي للربي ن

الجميلــة بتطــوان، ابتــداء مــن يــوم الســبت 19 مــارس 2022.

ــال  ــان يف مج ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــات اللجن ــامال الختصاص ــة إع ــاءات التأطري ــذه اللق ــدرج ه وتن

النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان ويف إطــار تنزيــل اتفاقيتــي الراكــة والتعــاون اللتــن وقعتهــام اللجنــة 

ــة، وكــذا . ــد املالــك الســعدي واملعهــد الوطنــي للفنــون الجميل ــة مــع جامعــة عب الجهوي

ــان،  ــوق اإلنس ــة حق ــن ملنظوم ــة الجامعي ــات والطلب ــم الطالب ــز فه ــاءات إىل تعزي ــذه اللق ــدف ه وته

ــك  ــول االختاف...وذل ــز وقب ــدم التميي ــة وع ــة والعدال ــم املســاواة والســام والدميقراطي ــتيعابهم لقي واس

متاشــيا مــع غايــات إعــان األمــم املتحــدة للتثقيــف والتدريــب يف مجــال حقــوق اإلنســان، الــذي ينــص 

ــن أجــل مجتمــع واع ومســتنر. ــم وم ــوق اإلنســان مــن خــال التعلي ــة حق ــر ثقاف عــى ن

وســبق أن نظمــت اللجنــة، براكــة مــع األكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن، وبتنســيق مــع املديريــات 

ــوادي  ــدة منســقي ن ــة لفائ ــم األويل والرياضــة، دورات تكويني ــة والتعلي ــة الوطني ــوزارة الربي ــة ل اإلقليمي

املواطنــة والربيــة عــى حقــوق اإلنســان مــا بــن 14 و23 مــارس 2022 بــكل مــن مــدن: العرائــش، طنجــة 

-أصيلــة، تطــوان، الفحــص أنجــرة، املضيــق، الفنيــدق، شفشــاون، الحســيمة ووزان، وذلــك حرصــا منهــا عــى 

النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان يف جــل املســتويات التعليميــة.

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد أصــدر ســنة 2015، براكــة مــع مكتــب منظمــة األمــم 

املتحــدة للربيــة والعلــم والثقافــة )اليونيســكو( باملنطقــة املغاربيــة، دليــا موجهــا لشــباب املغــرب تحــت 

عنــوان ›‹تعليــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان«، بهــدف توفــر مــورد تربــوي للنهــوض بتملــك ثقافــة حقــوق 

اإلنســان خاصــة يف أوســاط الشــباب وكدعامــة توجيهيــة للمدربــن واملكونــن يف قطاعــي التعليم والشــباب.
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درعة-تافيالت: ورشات تكوينية لتأسيس أندية التربية 
على المواطنة وحقوق اإلنسان في المؤسسات التعليمية

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، بتنســيق مــع األكادمييــة الجهويــة للربيــة 

والتكويــن بالجهــة، ورشــات تكوينيــة إقليميــة عــى مســتوى الجهــة يف الفــرة املمتــدة بــن 17 و24 مــارس 

.2022

وتنــدرج هــذه الورشــات التكوينيــة يف إطــار تنزيــل برنامــج عمــل اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

درعة-تافيالــت برســم ســنة 2022، يف شــقه املتعلــق بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان داخــل الوســط 

املــدريس.

وتهــدف هــذه الورشــات إىل تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان يف الوســط املــدريس والنهــوض بهــا عــر تأســيس 

ــة  ــن منســقيها مبختلــف املؤسســات التعليمي ــة وحقــوق اإلنســان وتكوي ــة عــى املواطن ــا للربي 150 نادي

ــرس  ــة وغ ــات التعليمي ــل املؤسس ــية داخ ــاة املدرس ــيط الحي ــايس يف تنش ــا األس ــر لدوره ــة، بالنظ بالجه

وترســيخ قيــم املواطنــة وحقــوق اإلنســان لــدى الناشــئة.

ــى  ــة، ع ــتفيدا يف كل ورش ــاركة 30 مس ــتتميز مبش ــي س ــة، الت ــات التكويني ــذه الورش ــم ه ــيتم تنظي وس

ــورة  ــت، ورزازات، زاك ــيدية، ميدل ــن الرش ــكل م ــع ب ــي تق ــة الت ــات التعليمي ــن املؤسس ــدد م مســتوى ع

ــر. وتنغ
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ندوة جهوية حول »الشأن التعليمي بجهة درعة-تافيالت 
ورهانات النموذج التنموي«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، بتنســيق مــع األكادمييــة الجهويــة للربيــة 

والتكويــن، نــدوة جهويــة حــول موضــوع »الشــأن التعليمــي بجهــة درعــة تافيالــت ورهانــات النمــوذج 

ــة  ــا )10.00( باألكادميي ــارشة صباح ــاعة الع ــن الس ــداء م ــارس 2022 ابت ــاء 15 م ــوم الثاث ــوي«، ي التنم

ــة للربيــة والتكويــن بالرشــيدية. الجهوي

وتهــدف هــذه النــدوة الجهويــة إىل فتــح نقــاش عمومــي حــول املحــاور الكــرى للشــأن التعليمــي مــن 

منظــور النمــوذج التنمــوي الجديــد وســبل تنزيلهــا عــى مســتوى جهــة درعة-تافيالــت والوقــوف عنــد 

ــن  ــت م ــة درعة-تافيال ــن بجه ــة والتكوي ــة للربي ــة الجهوي ــه األكادميي ــوم ب ــن أن تق ــذي يتع ــدور ال ال

أجــل تنزيــل مرتكــزات النمــوذج التنمــوي ذات الصلــة بالجهــة، عــى اعتبــار أن الحــق يف التعليــم أســايس 

ــة املســتدامة. ــر االجتامعــي واالقتصــادي وللتنمي ــة وللتطوي ــة البري للتنمي

ويتضمــن برنامــج هــذه املائــدة املســتديرة، التــي سيشــارك فيهــا مجموعــة مــن الخــراء يف مجــال الربيــة 

ــة  ــة الجهوي ــا: »دور األكادميي ــم أساس ــاور ته ــن املح ــة م ــدين، مجموع ــع امل ــات املجتم ــن وفعالي والتكوي

للربيــة والتكويــن يف تنزيــل مقتضيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد ذات الصلــة«، »التعليــم العــايل مــن 

ــات  ــي ورهان ــث العلم ــم »البح ــت« ث ــة تافيال ــة درع ــة جه ــد: حال ــوي الجدي ــوذج التنم ــور النم منظ

ــة«. التنمي
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العيون-الساقية الحمراء: لقاءات تواصلية حول »محاربة 
العنف ضد النساء« لفائدة موظفات ونزيات سجني العيون 

والسمارة

ــادة  ــجون وإع ــة إلدارة الس ــة العام ــة للمندوبي ــة الجهوي ــم املديري ــرأة، تنظ ــي للم ــوم العامل ــدا للي تخلي

ــاقية  ــة العيون-الس ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــراء واللجن ــاقية الحم ــة العيون-الس ــاج بجه اإلدم

ــات ســجني  ــدة موظفــات ونزي ــف ضــد النســاء« لفائ ــة العن ــة حــول »محارب ــاءات تواصلي الحمــراء، لق

العيــون والســامرة، وذلــك يــوم الثاثــاء 15 مــارس 2022 )بالســجن املحــي بالعيــون( واألربعــاء 16 مــارس 

ــن الســاعة الخامســة )17.00(. ــداء م 2022 )بالســجن املحــي بالســامرة(، ابت

ــة يف إطــار نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان داخــل الوســط الســجني عــر  تنــدرج هــذه اللقــاءات التواصلي

التحســيس وتعزيــز النقــاش ويف إطــار الحملــة الوطنيــة التــي أطلقهــا املجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان يف 

نونــر 2021 تحــت شــعار »مانســكتوش عــى العنــف« ملناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات والتشــجيع 

عــى التبليــغ مــن أجــل مناهضــة اإلفــات مــن العقــاب.

وتهــدف هــذه اللقــاءات إىل إذكاء الوعــي مبــدى انتشــار الظاهــرة وتعــدد أشــكالها ووســائطها والتعبئــة 

لكــر ثقافــة الصمــت وعــدم التبليــغ مــن أجــل االنتصــاف والحــرص عــى عــدم إفــات مرتكبــي العنــف 

مــن العقــاب.

وســيجري عــى هامــش هــذه اللقــاءات التواصليــة، التــي ســتختتم فعالياتهــا بتنظيم أمســيات فنيــة، تكريم 

موظفــات الســجون بالجهــة تقديــرا لعملهــن يف ســبيل حاميــة الســجينات، كــام ســيتم تهنئــة النزيــات 

ــاء مجتمــع متكافــئ، يف  ــوم العاملــي للمــرأة، مــن أجــل تحسيســهن بدورهــن األســايس يف بن مبناســبة الي

إطــار فرصــة ثانيــة.
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مائدة مستديرة حول »المراكز الجهوية لمهن التربية 
والتكوين وأسئلة التكوين الحقوقي بجهة درعة-تافيالت«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت مائــدة مســتديرة حــول موضــوع »املراكــز 

الجهويــة ملهــن الربيــة والتكويــن وأســئلة التكويــن الحقوقــي بجهــة درعة-تافيالــت«، يــوم الســبت 12 

ــة  ــن مبدين ــة والتكوي ــن الربي ــوي مله ــز الجه ــارشة )10.00( باملرك ــاعة الع ــن الس ــداء م ــارس 2022 ابت م

الرشــيدية.

ــدى  ــان ل ــوق اإلنس ــة وحق ــى املواطن ــة ع ــة الربي ــوض بثقاف ــتديرة إىل النه ــدة املس ــذه املائ ــدف ه وته

طالبــات وطلبــة املراكــز الجهويــة ملهــن الربيــة والتكويــن وتــدارس ســبل إدمــاج املقاربــة الحقوقيــة يف 

األنظمــة الربويــة الوطنيــة، بالنظــر إىل الــدور الــذي مُيكــن أن تلعبــه هــذه املراكــز يف تكويــن مدرســات 

ــدى الناشــئة. ومدرســن تتوفــر لديهــم القــدرة عــى إشــاعة ثقافــة حقــوق اإلنســان وترســيخها ل

كــام يتوخــى هــذا اللقــاء فتــح نقــاش حــول الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه املدرســة ومراكــز مهــن الربيــة 

والتكويــن، مــن خــال أطرهــا ومدرســيها، يف نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف الوســط التعليمــي وترســيخها 

يف الرامــج التعليميــة.

ــات  ــراء وفعالي ــن الخ ــة م ــا مجموع ــارك فيه ــي سيش ــتديرة، الت ــدة املس ــذه املائ ــج ه ــن برنام ويتضم

املجتمــع املــدين، مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »مكانــة حقــوق اإلنســان يف القانــون اإلطــار رقــم -17

51 املتعلــق مبنظومــة الربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي«؛ »تجليــات قيــم حقــوق اإلنســان يف الرامــج 

واملناهــج التعليميــة« و«الرنامــج العاملــي للتثقيــف يف مجــال حقــوق اإلنســان«.
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طنجة-تطوان-الحسيمة: دورات تدريبية لفائدة منسقي 
نوادي المواطنة والتربية على حقوق اإلنسان

ــوق  ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن ــدريس، تنظ ــط امل ــا بالوس ــر قيمه ــان ون ــوق اإلنس ــوض بحق ــار النه يف إط

اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، براكــة مــع األكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن وبتنســيق مع 

املديريــات اإلقليميــة لــوزارة الربيــة الوطنيــة والتعليــم األويل والرياضــة، دورات تدريبيــة لفائــدة منســقي 

نــوادي املواطنــة والربيــة عــى حقــوق اإلنســان خــال الفــرة املمتــدة مــن 14 إىل 23 مــارس 2022 بــكل 

مــن العرائــش، طنجــة -أصيلــة، تطــوان، الفحــص أنجــرة، املضيــق، الفنيــدق، شفشــاون، الحســيمة وووزان.

وتــروم هــذه الــدورات التكوينيــة تقويــة القــدرات املعرفيــة وكفــاءات املدرســن واألطــر الربويــة يف مجــال 

تأطــر األنديــة الربويــة التــي تشــتغل يف مجــال الربيــة عــى حقــوق اإلنســان واملواطنــة، وتعزيــز أدوارهــا 

يف نــر قيــم املســاواة، الكرامــة، الحريــة، التســامح وقبــول االختــاف عنــد الناشــئة والشــباب.

ويتضمــن برنامــج هــذه الــدورة التدريبيــة عــرض نظــري حــول ›‹اإلطــار املفاهيمــي واملرجعــي للربيــة عى 

ــة والرامــج  ــم الحقوقي ــة‹‹، وعــرض حــول ›‹مــروع املؤسســة مــن خــال القي حقــوق اإلنســان واملواطن

الربويــة‹‹، ثــم ســيتم تنظيــم ورشــة تطبيقيــة تفاعليــة حــول ›‹كيفيــة تخطيــط وإعــداد خطــة عمــل نــادي 

املواطنــة والربيــة عــى حقــوق اإلنســان مــن خــال إدمــاج املقاربــات الحقوقيــة، مقاربــة النــوع ومناهضــة 

العنــف والتمييــز يف الوســط املــدريس منوذجــا.

ــة  ــة الربي ــل األندي ــا ›‹ دلي ــا معنون ــوق اإلنســان ســبق وأن أصــدر دلي ــي لحق ــس الوطن ــر أن املجل يذك

عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان ›‹كدعامــة بيداغوجيــة وديتاكتيكيــة ملأسســة أنديــة الربيــة عــى حقــوق 

اإلنســان وتفعيلهــا باملؤسســات التعليميــة، كــام ينــص عــى ذلــك إعــان األمــم املتحــدة بشــأن التثقيــف 

والتدريــب يف مجــال حقــوق اإلنســان الــذي اعتمــده مجلــس حقــوق اإلنســان ســنة 2011 مبوجــب قــرار 

رقــم 1/16.

ــع  ــاون م ــة والتع ــة الراك ــد جــددت اتفاقي ــوق اإلنســان ق ــة لحق ــة الجهوي تجــدر اإلشــارة إىل أن اللجن

األكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن يف 07 مــاي 2021 بتطــوان، وهــي وتنــدرج يف إطــار االتفاقيــة اإلطــار 

للتعــاون التــي وقعهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــع وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي 

والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، يف 4 فرايــر 2021 بالربــاط.
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مراكش-آسفي: يوم دراسي حول »الحد من اإلفات من 
العقاب، سبل االنتصاف واإلطار القانوني لمناهضة العنف 

ضد النساء«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكش-آســفي، براكــة مــع هيئــة املحامــن مبراكــش، 

يومــا دراســيا حــول »الحــد مــن اإلفــات مــن العقــاب، ســبل االنتصــاف واإلطــار القانــوين ملناهضــة العنــف 

ضــد النســاء«، يــوم الجمعــة 11 مــارس 2022 بنــادي املحامــن تاركــة مبراكــش ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة 

بعــد الــزوال )15.00(.

ــف ضــد النســاء  ــة ملناهضــة العن ــة األممي ــدرج يف إطــار الحمل ــذي ين ــدرايس، ال ــوم ال ــدف هــذا الي ويه

والفتيــات، إىل املســاهمة يف النقــاش حــول ســبل االنتصــاف يف مجــال مكافحــة العنــف القائــم عــى النــوع 

االجتامعــي واســتعراض النظــم القانونيــة واملؤسســاتية املتعلقــة بقضايــا العنــف ضــد النســاء والفتيــات.

كــام يتوخــى هــذا اليــوم الــدرايس التعريــف بوســائل مكافحــة اإلفــات مــن العقــاب وســبل االنتصــاف 

وتعزيزهــا والعمــل عــى تيســر الولــوج إىل املعلومــة، فضــا عــن إصــدار توصيــات ستشــكل إضافــة نوعيــة 

إلغنــاء النقــاش العمومــي، وتســاهم يف تجويــد اإلطــار القانــوين والعمــي للحــد مــن العنــف املبنــي عــى 

النــوع.

ــا  ــال ضحاي ــة النســاء واألطف ــم أساســا: »حامي ــاء مجموعــة مــن املحــاور ته ويتضمــن برنامــج هــذا اللق

ــات مناهضــة العنــف  ــة مبراكــش، »قــراءة يف آلي ــة باملحكمــة االبتدائي ــة املحدث العنــف مــن خــال الخلي

ــة التريعيــة وضعــف  ــا العنــف، بــن خصوصيــة املقارب ضــد النســاء«، » » تدابــر حاميــة النســاء ضحاي

التنزيــل »،« حقــوق الضحايــا يف ضــوء القانــون رقــم 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء«، إلــخ.

ــوق  ــة لحق ــة الجهوي ــس اللجن ــة، رئي ــى لعريص ــيد مصطف ــدرايس الس ــوم ال ــذا الي ــغال ه ــيفتتح أش وس

ــش. ــن مبراك ــة املحام ــب هيئ ــدي، نقي ــد لحمي ــيد محم ــفي، والس ــة مراكش-آس ــان بجه اإلنس
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الدار البيضاء-سطات: ندوة حول موضوع »العنف ضد 
النساء: آليات الحماية واالنتصاف«

احتفــاء باليــوم العاملــي للمــرأة، الــذي يصــادف 08 مــارس مــن كل ســنة، تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان بجهــة الــدار البيضاء-ســطات، براكــة مــع املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الشــباب والثقافــة والتواصل 

ببنمســيك ســيدي عثــامن ومــوالي رشــيد والجمعيــة املغربيــة للنســاء القاضيــات، نــدوة حــول موضــوع 

»العنــف ضــد النســاء: آليــات الحاميــة واالنتصــاف«، يــوم األربعــاء 9 مــارس 2022، انطاقــا مــن الســاعة 

)14.30( باملركــب الربــوي الحســن الثــاين للشــباب بــن امســيك.

وتنــدرج هــذه النــدوة يف إطــار الحملــة الوطنيــة التــي أطلقهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن 

ــات تحــت شــعار »مانســكتوش عــى العنــف ضــد النســاء  أجــل الحــد مــن العنــف ضــد النســاء والفتي

ــر 2022(. ــر 2021 و25 نون ــن 25 نون ــة )ب ــد ســنة كامل ــي متت ــات« والت والفتي

ــة  ــن كاف ــات م ــة النســاء والفتي ــة حامي ــاش العمومــي حــول فعلي ــاء النق ــدوة إىل إغن وتهــدف هــذه الن

ــن  ــات م ــن اإلف ــة الصمــت والحــد م ــن أجــل كــر ثقاف ــات االنتصــاف م ــة آلي ــف وفعالي أشــكال العن

ــرة. ــار الظاه ــدى انتش ــي مب ــي املجتمع ــاب، وإذكاء الوع العق

كــام يتوخــى اللقــاء املســاهمة يف تطويــر القوانــن واملامرســات مــن خــال تحليــل الوضــع الراهــن، خاصــة 

ــم 103.13  ــون رق ــة ســبل االنتصــاف، وال ســيام القان ــق بهــدف فعالي ــام يتعل ــوين الحــايل في اإلطــار القان

والقانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة  الجنائيــة، إىل جانــب اإلســهام يف وضــع حــد لإلفــات مــن العقــاب، 

مــن خــال إبــراز دور النيابــة العامــة يف مجــال حاميــة النســاء ضحايــا العنــف، الــخ.

وســيتدارس املشــاركون يف هــذا اللقــاء املوضــوع مــن خــال محوريــن رئيســين يتعلقــان ب«رهــان التبليــغ 

عــن حــاالت التحــرش الجنــي ومناهضــة اإلفــات مــن العقــاب وحاميــة الضحايــا : جــرأة التبليــغ ومأسســة 

ــا  ــاء ضحاي ــة النس ــة يف حامي ــة العام ــي : دور النياب ــرش الجن ــاء والتح ــد النس ــف ض ــهر« و »العن التش

العنــف«.

ــن  ــن واألكادميي ــاتين واملدني ــات املؤسس ــن والفاع ــن الفاعل ــة م ــاركة نخب ــاء مش ــذا اللق ــيعرف ه وس

ــة  ــق مقارب ــات وف ــف ضــد النســاء والفتي ــا التصــدي لظاهــرة العن ــف زواي ــى مختل لتســليط الضــوء ع

ــف. ــن العن ــات م ــال للناجي ــي وفع ــاف فع ــق انتص ــى تحقي ــاركية تتوخ تش
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مخرجات الجمعية العامة السابعة للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان: المصادقة على مشروع رأي وعلى 

مشروع تقرير موضوعاتي وعلى مشروع التقرير السنوي

عقــدت الجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، برئاســة الســيدة آمنــة بوعيــاش، دورتهــا 

العاديــة الســابعة، حضوريــا وعــر نظــام التناظــر عــن بعــد، يومــي 24 و25 فرايــر 2022 مبقــر املجلــس 

بالربــاط، وذلــك طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان ونظامــه الداخــي.

وقد صادقت الجمعية العامة خالل هذه الدورة عىل:

ــق  ــم 88.13 املتعل ــون رق ــم القان ــر وتتمي ــم 71.17 يقــي بتغي ــون رق مــروع رأي حــول مــروع القان

بالصحافــة والنــر الــذي أحالتــه الحكومــة عــى املجلــس، الــذي تضمــن مجموعــة مــن التعديــات متــت 

دراســتها يف ضــوء املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان، وكــذا االســتئناس ببعــض التجــارب املقارنــة، وأيضــا 

املســتجدات والتطــورات التــي عرفهــا مجــال الصحافــة والنــر، وخاصــة تســارع وتــرة التطــور التكنولوجي 

واســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة يف هــذا املجــال؛

مــروع تقريــر حــول فعليــة الحــق يف الصحــة مــن أجــل منظومــة صحيــة وطنيــة قامئــة عــى املقاربــة 

الحقوقيــة؛ الــذي تــم إعــداده، تنفيــذا لخطــة العمــل االســراتيجية للمجلــس. ويعــد التقريــر نتــاج سلســلة 

مــن اللقــاءات الجهويــة حــول فعليــة الحــق يف الصحــة، متثــل الهــدف منهــا يف إرشاك الفاعلــن املحليــن 

ــة  ــة، والكفيل ــة واملحلي ــات الجهوي ــع الخصوصي ــق ومنســجمة م ــة للتطبي ــة وقابل ــول عملي ــراح حل يف اق

باملســاهمة يف تعزيــز الحــق يف الصحــة لجميــع املواطنــن واملواطنــات؛

ــم  ــادة تنظي ــق بإع ــون املتعل ــن القان ــامدة 35 م ــا لل ــنة 2021 طبق ــم س ــنوي برس ــر الس ــروع التقري م

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف احــرام تــام ملبــدأ االنتظــام والدوريــة الســنوية إلعــداده تطبيقــا 

ــة. ــات الوطني ــة للمؤسس ــس الناظم ــادئ باري ــة وملب ــات القانوني للمقتضي

ــام  ــن أحالته ــن ملروع ــة عرض ــاين مبناقش ــا الث ــس يف يومه ــة للمجل ــة العام ــغال الجمعي ــت أش وتواصل

وزارة العــدل عــى املجلــس ويتعلــق األمــر مبــروع قانــون املســطرة الجنائيــة ومــروع قانــون املســطرة 

املدنيــة. وأحدثــت لجنــة لتطويــر مــا جــاء يف العــروض، عــى أن تتــم املصادقــة النهائيــة عليهــام مــن طــرف 

مكتــب املجلــس.
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كــام اســتقبلت الجمعيــة العامــة وفــدا عــن املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان بدولــة 

ليبيــا، يضــم رئيســه ونائــب الرئيــس وأعضــاء وأطــرا منــه. حيــث تــم التوقيــع عــى اتفاقيــة تفاهــم ورشاكــة 

ــروم  ــا، ت ــس بليبي ــس املجل ــه الحجــازي، رئي ــة الل ــاش والســيد عمــر حمــد عطي ــة بوعي ــن الســيدة آمن ب

تعزيــز التعــاون بــن الطرفــن يف مجــال حقــوق اإلنســان وإرســاء وتطويــر العمــل املشــرك.

محطات بارزة بني الدورتني )15 أكتوبر 24-2021 فرباير 2022(

ــب  ــات مكت ــة واجتامع ــة واللجــن الجهوي ــات الوطني ــة إىل أنشــطة وعمــل اللجــن الدامئــة واآللي باإلضاف

ــي تشــغل  ــا الت ــة املجلــس خــال هــذه الفــرة بالتفاعــل مــع عــدد مــن القضاي ــزت دينامي ــس، متي املجل

ــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا والتــي تهــم  ــه بخصــوص حامي ــع تدخات ــرأي العــام الوطنــي، وتنوي ال

أساســا:

تقديم توصيات للحكومة بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي؛

قيــام وفــد مــن املجلــس واللجنــة الجهويــة بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء بزيــارة ملدينــة بوجــدور مــن 

أجــل التحقــق مــن ادعــاءات مواطنــة باملدينــة بتعرضهــا ملضايقــات وســوء معاملــة مــن طــرف الســلطات 

األمنيــة؛

التفاعــل املســبق مــع االحتجاجــات التــي عرفتهــا بادنــا بتاريــخ 20 فرايــر، ويف هــذا اإلطــار تــم تغطيــة 

40 منطقــة موزعــة عــى 12 جهــة؛

متابعة عدد من املحاكامت، وخاصة تلك التي تحظى باهتامم الرأي العام الوطني والدويل؛

توسيع إطار ماحظة املحاكامت؛

تنظيــم لقــاءات داخليــة وجهويــة لاســتامع للضحايــا وأخــرى مع مســؤولن وفاعلــن غر حكوميــن وممثي 

النقابــة الوطنيــة للتعليــم العــايل يف ملــف االبتــزاز الجنــي والعنــف القائم عــى النــوع بالجامعات؛

ــة  ــا »بنفــس املنهجي ــة اإلنصــاف واملصالحــة إنجــاز مهامه ــات هيئ ــل توصي ــة متابعــة تفعي ــة لجن مواصل

ــه؛ ــع وترت ــذ والعمــل عــى تري ــذ 2019، لتجــاوز التأخــر الحاصــل يف التنفي ــن من ــرة املعتمدت والوت

مواصلة برنامج جر األرضار الفردية والدعم االجتامعي لضحايا مايض االنتهاكات؛

تقدم أشغال برنامج تهيئة فضاء تازمامارت بنسبة بلغت %95؛

ــد  ــن عب ــة باســرجاع أرشــيف محمــد ب ــوزارة الخارجي ــع ل مراســلة األرشــيف الديبلومــايس الفرنــي التاب

ــم الخطــايب؛ الكري

انتخــاب املجلــس عضــوا مبكتــب التحالــف العاملــي وإعــادة انتخابه رئيســا ملجموعــة العمــل املعنيةبالهجرة 
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وعضــوا بلجنــة اإلرشاف التابعتــن للشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان...؛

ترافــع املجلــس لــدى البعثــة الدامئــة للمملكــة املغربيــة بنيويــورك مــن أجــل أن تدعــم بادنــا قــرارا هامــا 

للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يعــزز عمــل املؤسســات الوطنيــة، وصــدر القــرار يف دجنــر 2021؛

مواصلــة مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة اإلشــادة بــدور اللجنتــن الجهويتــن لحقــوق اإلنســان بجهتي 

العيون-الســاقية الحمــراء والداخلــة-وادي الذهــب، يف آخــر قــرار لــه صــادر بتاريــخ 29 أكتوبر 2021؛

تقديــم املجلــس عــدة مداخــات ســواء باســمه أو باســم الشــبكات الدوليــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

التابــع لألمــم املتحــدة وتخــص مواضيــع املقاولــة وحقــوق اإلنســان والتجمعــات الســلمية والربيــة عــى 

حقــوق اإلنســان...

إلخ.
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أكادير: اللجنة الجهوية بجهة سوس-ماسة تنظم الدورة 
األولى لأليام الجامعية لحقوق اإلنسان

ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة، براكــة  ــة الجهوي مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة، تنظــم اللجن

مــع كليــة اللغــات والفنــون والعلــوم اإلنســانية بأيــت ملــول- جامعــة ابــن زهــر أكاديــر، األيــام الجامعيــة 

لحقــوق اإلنســان، مــن 07 إىل 09 مــارس 2022، بالقطــب الجامعــي بأيــت ملــول.

وتهــدف هــذه األيــام الجامعيــة، التــي ســتخصص يف دورتهــا األوىل ملوضــوع »العنــف ضــد النســاء« وتــأيت 

ــوق اإلنســان يف الوســط  ــم حق ــة وقي ــر وترســيخ ثقاف ــة، إىل ن ــج الســنوي للجن ــل الرنام يف إطــار تفعي

الجامعــي، تشــجيع خلــق بنيــات البحــث العلمــي يف مجــال حقــوق اإلنســان والتشــجيع عــى خلــق أنديــة 

طابيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، إلــخ.

ــرف  ــن ط ــة م ــارضة افتتاحي ــاء مح ــة بإلق ــام الجامعي ــدورة األوىل لألي ــذه ال ــن ه ــوم األول م ــيتميز الي س

الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم اإلثنــن 07 مــارس 2022 ابتــداء 

مــن الســاعة العــارشة صباحــا، فضــا عــن توقيــع اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون بــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان وكليــة اللغــات والفنــون والعلــوم اإلنســانية بجهــة سوس-ماســة.

ويشــمل برنامــج األيــام الجامعيــة تنظيــم ســت ورشــات لفائــدة الطلبــة والطالبــات تهــم مواضيــع ترتبــط 

بحقــوق املــرأة وخاصــة ســبل محاربــة العنــف ضــد النســاء وفــق مقاربــة حقوقيــة وتهــم: تاريــخ الحركــة 

ــدى النســاء  ــوع، الضغوطــات النفســية ل ــم عــى الن ــف القائ ــوع االجتامعــي، العن ــة الن النســائية، مقارب

املعنفــات، الحــق يف الصحــة اإلنجابيــة وصــورة املــرأة يف اإلعــام.

ــوق اإلنســان  ــي لحق ــس الوطن ــم معــرض ملنشــورات املجل ــة تنظي ــام الجامعي ــج األي ــام سيشــمل برنام ك

والكشــف عــن جداريــة تــؤرخ النطــاق هــذه األيــام. وســتتختم الــدورة األوىل لأليــام الجامعيــة باإلعــان 

عــن خلــق نــادي للربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان داخــل كليــة اللغــات والفنــون والعلوم اإلنســانية 

بأيــت ملــول باإلضافــة إىل عــرض مرحيــة مــن تشــخيص طلبــة الكليــة.
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الرباط-سا-القنيطرة: لقاء حول موضوع »الحق في الماء 
والتطهير الصحي: رؤية الفاعلين«

ــاء حــول موضــوع »الحــق يف  ــة الرباط-ســا-القنيطرة لق ــة لحقــوق اإلنســان بجه ــة الجهوي تنظــم اللجن

ــل  ــز والنق ــر وزارة التجهي ــارس 2022 مبق ــس 3 م ــوم الخمي ــن«، ي ــة الفاعل ــي: رؤي ــر الصح ــاء والتطه امل

ــاط. ــاء بالرب ــتيك وامل واللوجيس

ويهــدف هــذا اللقــاء، الــذي سترأســه الســيدة حوريــة التــازي صــادق، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان بجهــة الرباط-ســا- القنيطــرة، إىل تقديــم تصــور مختلــف الفاعلــن حــول موضــوع الحــق يف املــاء 

وصياغــة فهــم مشــرك لــه. كــام سيشــكل فرصــة للنقــاش وتبــادل اآلراء بــن مختلــف الفاعلــن يف مجــايل 

حقــوق اإلنســان والتنميــة مــن أجــل املســاهمة يف صياغــة أرضيــة موحــدة حــول هــذا الحــق عــى مســتوى 

. لجهة ا

سيشــارك يف هــذا اللقــاء ممثلــو الجمعيــات الحقوقيــة والفاعلــون يف مجــال التنميــة املســتدامة وممثلــو 

املؤسســة القضائيــة ومنظــامت دوليــة ومنظــامت غــر الحكوميــة وفاعلــون محليــون وأكادمييــون... بهــدف 

إثــراء النقــاش وصياغــة تقريــر يلخــص كل الجوانــب املتعلقــة بالحــق يف املــاء واســتخاص التوصيــات التــي 

ستســاهم يف بلــورة »نــداء فعليــة الحــق يف املــاء والتطهــر الســائل مــن منظــور التنميــة املســتدامة«.

وســركز النقــاش عــى مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »الحــق يف املــاء، مــن الطلــب إىل التفعيــل«؛ 

»املــاء، عنــر أســايس«، »الحــق يف املــاء: أي منــوذج علمــي«؛ »الحــق يف املــاء: مــن الوفــرة إىل النــدرة«.

ــص  ــذي ين ــن الدســتور ال ــن خــال الفصــل 31 م ــاء م ــرس الحــق يف امل تجــدر اإلشــارة إىل أن املغــرب ك

عــى أنــه: »تعمــل الدولــة واملؤسســات العموميــة والجامعــات الرابيــة عــى تعبئــة كل الوســائل املتاحــة، 

لتيســر أســباب اســتفادة املواطنــات واملواطنــن، عــى قــدم املســاواة مــن الحــق يف )...( الحصــول عــى املاء 

والعيــش يف بيئــة ســليمة؛ التنميــة املســتدامة«.
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توقيع مذكرة تفاهم في مجال حقوق اإلنسان بين 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس الوطني 

للحريات العامة وحقوق اإلنسان بدولة ليبيا

وقــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باملغــرب واملجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان 

بدولــة ليبيــا، مذكــرة تفاهــم تــروم تعزيــز التعــاون بــن الطرفــن يف مجــال حقــوق اإلنســان، يومــه الجمعــة 

25 فرايــر 2022 مبقــر املجلــس.

وتهــدف هــذه املذكــرة التــي وقعتهــا الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

والســيد عمــر حمــد عطيــة اللــه الحجــازي، رئيــس واملجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان 

ــة  ــزز حامي ــا يع ــن مب ــن الطرف ــاون والتشــاور ب ــل املشــرك والتع ــر العم ــاء وتطوي ــا، إىل إرس ــة ليبي بدول

حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا يف البلديــن.

ــة العموميــة  ــدورة الســابعة للجمعي ــا مــع انعقــاد ال كــام تــروم هــذه املذكــرة، التــي تــم توقيعهــا تزامن

للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، تبــادل الخــرات والعمــل يف املجــاالت ذات االهتــامم املشــرك، فضــا 

عــن تحديــد وتنفيــذ أنشــطة مشــركة يف مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة.

ويف كلمتهــا خــال حفــل التوقيــع، أكــدت الســيدة بوعيــاش أن »املجلــس يتوخــى مــن خال هــذه الراكة، 

ــوق اإلنســان، ألن مؤسســتكم  ــخ حق ــا لتاري ــال الدميقراطــي وتدبرن ــة باالنتق ــا ذات الصل اقتســام تجربتن

ميكنهــا أن تلعــب دورا محوريــا يف وضــع مرتكــزات دولــة املؤسســات بليبيــا...«.

ومــن جانبــه أكــد الســيد عمــر حمــد عطيــة اللــه الحجــازي أن »تجربــة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

تعتــر تجربــة فريــدة ســارت بخطــى ثابتــة لتعزيــز مســار حقــوق اإلنســان عــى املســتوى الوطنــي وهــو مــا 

بوأهــا مكانــة خاصــة عــى املســتوى الــدويل وجعل منهــا مرجعــا بالنســبة للعديد مــن املؤسســات الوطنية«. 

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــي للمجل ــد الليب ــا الوف ــوم به ــل يق ــارة عم ــار زي ــة يف إط ــع هــذه الراك ــم توقي ت

اإلنســان يف إطــار تبــادل الخــرات. ويف هــذا اإلطــار، تم بشــكل مشــرك، وضع برنامــج جمــع بــن اإلطــار 

ــة  ــارات ميداني ــام بزي ــا يخــص القي ــة، وال ســيام م املؤسســايت يف املغــرب ودور املجلــس يف مجــال الحامي

ملراكــز الحرمــان مــن الحريــة، ومعالجــة الشــكايات، وإعــداد التقاريــر، ورصــد انتهــاكات حقــوق اإلنســان. 

باإلضافــة إىل قضايــا ترتبــط بتصنيــف واعتــامد املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لــدى األمــم املتحــدة، 

وأيضــا التعــرف عــى التجربــة املغربيــة يف مجــال العدالــة االنتقاليــة، إلــخ.

جديــر بالتذكــر أن املجلــس الوطنــي للحريــات العامــة وحقوق اإلنســان هو مجلــس وطني يتمتع باالســتقالية 

يف مامرســة مهامــه وأنشــطته واختصاصاتــه عــى النحــو املنصــوص عليــه يف قانــون رقــم 5 لســنة 2011، ويهدف 

إىل تعزيــز حاميــة الحريــات العامــة وحقــوق اإلنســان وترســيخ قيمهــا ونــر الوعــي بهــا واإلســهام يف ضــامن 

مامرســتها ورصــد انتهاكاتهــا وتشــجيع ودعــم هيئــات املجتمــع املــدين املهتمــة بحاميتهــا بدولــة ليبيا.
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برنامج خميس الحماية: ندوة عن بعد حول موضوع »ضحايا 
االتجار بالبشر... حدود التكفل«

يتابــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان نقاشــه حــول موضــوع االتجــار بالبــر حيــث ســينظم، يف إطــار 

برنامجــه الشــهري خميــس الحاميــة، نــدوة عــن بعــد حــول موضــوع: »ضحايــا االتجــار بالبــر... حــدود 

ــى  ــاء )19.00( ع ــابعة مس ــاعة الس ــن الس ــداء م ــر 2022 ابت ــس 24 فراي ــوم الخمي ــك ي ــل«، وذل التكف

صفحــة املجلــس عــى الفيســبوك.

ــق مبكافحــة  ــم 27.14 املتعل ــون رق ــة حــول القان ــم املعرف ــدوة إىل املســاهمة يف تعمي ــدف هــذه الن وته

االتجــار بالبــر، الــذي جعــل مــن االتجــار بالبــر جرميــة قامئــة بذاتهــا منفصلــة عــن الجرائــم األخــرى مــع 

مــا يوفــره مــن ضامنــات للضحايــا ومــن تشــديد للعقوبــة للجنــاة. كــام يــأيت هــذا اللقــاء مواكبــة لصــدور 

ــه،  ــة من ــة لتنســيق إجــراءات مكافحــة االتجــار بالبــر والوقاي ــة الوطني ــي ســنوي للجن ــر وطن أول تقري

الــذي تــم تقدميــه يــوم الثاثــاء 15 فرايــر 2022 بالربــاط.

ــة  ــام بقــراءة يف القانــون رقــم 27.14، مــع تقديــم  تجرب ويف هــذا اللقــاء، ســيعمل املشــاركون عــى القي

ــا االتجــار  ــل بضحاي ــي االجتامعــي بوجــدة يف مجــال املســاهمة يف التكف ــن الطب ــة مغــرب التضام جمعي

ــا االتجــار بالبــر. بالبــر واســتعراض النــامذج الرائــدة عــى املســتوى الــدويل يف مجــال التكفــل بضحاي

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه عــى غــرار بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار باألشــخاص وخاصــة النســاء 

ــه الرابعــة عــى تدابــر  ــة بالرمــو، فــإن القانــون رقــم 27.14 قــد نــص يف مادت واألطفــال املكمــل التفاقي

حامئيــة هامــة، تتجــى يف توفــر الحاميــة الازمــة لفائــدة الضحايــا يف حــدود الوســائل املتاحــة؛ الرعايــة 

الصحيــة؛ الدعــم النفــي واالجتامعــي؛ تقديــم املســاعدة القانونيــة الازمــة لهــم، إلــخ.
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توسيع إطار ماحظة المحاكمات

ــة العامــة ودفــاع  يرحــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بقــرار املحكمــة وبالتفاعــل االيجــايب للنياب

املتهــم ودفــاع املطالبــة بالحــق املــدين مــع طلــب املجلــس مــن أجــل الســامح لفريــق املاحظــة التابــع لــه 

بالحضــور للجلســة املغلقــة يف امللــف الجنــايئ االســتئنايف للســيد عمــر الــرايض املتعلــق بالعنــف الجنــي 

واملنعقــدة بتاريــخ 18 فرايــر 2022.

وكانــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــدار البيضاء-ســطات، قــد قدمــت طلبــا، بإســم رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، باعتبــاره مؤسســة دســتورية تتــوىل النظــر يف جميــع القضايــا املتعلقــة 

بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا، بتاريــخ 14 فرايــر 2022، ملاحظــة مجريــات الجلســة 

الريــة ذات الصلــة.

وبنــاء عــى عــدم اعــراض أي طــرف مــن أطــراف الدعــوى عــى الطلــب، قــررت املحكمــة بعــد املداولــة 

 االســتجابة لطلــب املجلــس وهــو مــا مكنه مــن االضطاع مبهمــة ماحظة مجريــات الجلســة يف كل أطوارها.

ويثمــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــرار املحكمــة وأطــراف القضيــة والــذي ســيمكن مــن توســيع 

مجــال عمليــة ماحظــة املحاكــامت بــكل انواعهــا اســتنادا عــى هــذا القــرار.
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الحرص على عدم اإلفات من العقاب، سواء بالنسبة 
للمتحرش أو بالنسبة للمتستر عنه

تبعــا لبــاغ املندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، الصــادر بعــد زوال يــوم الثاثــاء 8 فرايــر 2022، بشــأن 

ــود  ــات تع ــع موظف ــاء عــى شــكايات أرب ــي بن ــف تحــرش جن ــة ملل ــة العام ــة عــى رئاســة النياب اإلحال

وقائعهــا ابتــداء مــن ســنة 2014، بحــث فيهــا إداريــا ســنة 2020. ويتعلــق األمــر مبســؤول ســابق باملندوبيــة 

التحــق بــإدارة املجلــس، كإطــار بأمانتــه العامــة، منــذ يوليــوز 2021،

ــى  ــه مبقت ــة ل ــات املخول ــى الصاحي ــاء ع ــان، بن ــوق االنس ــي لحق ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــإن األم ف

ــدد 6856: ــمية ع ــدة الرس ــادر بالجري ــي الص ــام الداخ ــم 15-76 والنظ ــون رق القان

-     يوضــح أن املوظــف املومــأ إليــه التحــق بــإدارة املؤسســة عــر مســطرة مضبوطــة للحركيــة اإلداريــة 

ــام  ــة النظ ــم 1.58.008 مبثاب ــف رق ــر الري ــة )الظه ــة ذات الصل ــة والتنظيمي ــوص القانوني ــق النص وف

األســايس العــام للوظيفــة العموميــة، واملرســوم رقــم 2.13.422 بتحديــد كيفيــات تطبيــق الفصــل 46 املكــرر 

مرتــن مــن الظهــر الريــف 1.58.008(، وأن إدارتــه األصليــة قامــت بتيســر االنتقــال بشــكل ســلس ومل 

ــد مســطرة  ــه كان أو قي ــه األفعــال املنســوبة للموظــف وال كون ــة يف حين ــة الوزاري ــر مســؤولو املندوبي ي

بحــث إداري ال أثنــاء جريــان مســطرة اإللحــاق وال بعــد اســتئنافه للعمــل، إىل غايــة صــدور بــاغ يــوم 8 

ــازا« مــن طــرف رؤســائه املبارشيــن باملندوبيــة،  فرايــر2022، بــل إن ملفــه اإلداري تضمــن تقييــام »ممت

ســواء مــن ناحيــة املردوديــة أو الســلوك املهنــي، وقــد ســبق وحصــل عــى تفويــض باإلمضــاء إىل حــدود 

مغادرتــه املندوبيــة؛

ــي  ــرش الجن ــاالت التح ــغ يف ح ــم التبلي ــة دع ــس بأهمي ــف املجل ــى موق ــس اآلن ع ــدد يف نف -     يش

ــات االنتصــاف مــع الحــرص عــى  ــا آللي ــوج الضحاي ــة وتيســر ول ورضورة التعامــل مــع الشــكايات بجدي

عــدم اإلفــات مــن العقــاب ســواء بالنســبة للمتحــرش أو بالنســبة للمتســر؛ كــام يؤكــد عــى أهميــة إعــامل 

تدابــر حاميــة الضحايــا؛

ــرأي العــام أن إدارة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مل تتوصــل لحــد اآلن بنســخة مــن  -     يطلــع ال

نتائــج البحــث اإلداري حــول املوضــوع املشــار إليــه يف البــاغ حتــى ميكــن ضمــه إىل ملفــه املهنــي وينتــج 

اثــاره اإلداريــة املامئــة، وأن املوظــف املذكــور أكــد بأنــه يبقــى رهــن إشــارة أي تحقيــق إداري أو قضــايئ؛

كــام يعلــن أمــن عــام املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أن إدارة املجلــس ســتتخذ اإلجــراءات املرتبــة 

ــة. ــة ذات الصل ــة والتنظيمي وفقــا للضوابــط القانوني
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محاكمة األساتذة المتهمين في قضية تحرش بسطات: 
أحد أطراف الدفاع يرفض حضور المجلس للجلسة السرية

قدمــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــدار البيضاء-ســطات، باســم رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــاع عــن  ــة بالدف ــا املتعلق ــع القضاي ــوىل النظــر يف جمي ــاره مؤسســة دســتورية تت لحقــوق اإلنســان، باعتب

حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا، بتاريــخ 7 فرايــر 2022، بطلــب مــن أجــل الســامح لفريــق املاحظة 

ــا  ــات يعــرف إعامي ــذي ب ــة املنعقــدة يف إطــار هــذا امللــف، ال ــع للمجلــس بحضــور الجلســة الري التاب

مبلــف »الجنــس مقابــل النقــط«، وذلــك بعــد أن التمــس دفــاع الطــرف املــدين يف جلســة 31 ينايــر 2022 

بجعــل جلســة املحاكمــة رسيــة.

وقــد عــرض رئيــس الجلســة مبحكمــة ســطات الطلــب عــى دفــاع أطــراف الخصومــة يــوم 7 فرايــر 2022 

 قبــل الــروع يف مناقشــة تطبيــق املــادة 302 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة وجعل مناقشــة القضيــة رسية.

ويف الوقــت الــذي رحــب دفــاع الطــرف املــدين بالطلــب، عارضــه بعــض أعضــاء دفــاع املتهمــن، اســتنادا إىل 

القانــون الــذي ال يســمح بحضــور املاحظــن للجلســات الريــة.

وإذ يرحــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بتجــاوب رئيــس املحكمــة والنيابــة العامــة ودفــاع الطــرف 

املــدين مــع طلبــه، يعتــر أن أحــد أطــراف دفــاع املتهــم فــوت فرصــة إعــامل اجتهــاد املحكمــة يف حــاالت 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الجهوي ــة، وهــو مــا اضطــرت معــه محكمــة ســطات إىل رفــض طلــب اللجن مامثل

بجهــة الــدار البيضاء-ســطات لحضــور هــذه الجلســة الريــة وماحظتهــا.
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اجتماع بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والنقابة 
الوطنية للتعليم العالي بشأن قضية العنف القائم على 

النوع بالجامعات

ــي لحقــوق اإلنســان، اجتامعــا مــع كاتــب عــام  ــاش، رئيســة املجلــس الوطن ــة بوعي عقــدت الســيدة آمن

ــوم  ــة، ي ــذي للنقاب ــاين وأعضــاء مــن املكتــب التنفي ــم العــايل الســيد جــامل الصب ــة للتعلي ــة الوطني النقاب

ــي  ــزاز الجن ــا االبت ــة لقضاي ــة املؤسس ــار متابع ــاط، يف إط ــس بالرب ــر املجل ــر 2022 مبق ــة 4 فراي الجمع

والتحــرش داخــل بعــض الكليــات واملعاهــد العليــا باملغــرب، فيــام أصبــح يعــرف مبلــف »الجنــس مقابــل 

النقــط«.

وأكــدت رئيســة املجلــس خــال هــذا االجتــامع عــى أهميــة التشــجيع عــى التبليــغ والشــكاية باعتبــاره 

ــكل شــفافية. كــام دعــت الســيدة  ــاب عــى الحــاالت ب ــة الجامعــات باالنكب ــا ودعــم حصان فعــا مواطن

بوعيــاش جســم أســاتذة الجامعــة إىل التفكــر يف ســبل التدبــر الــذايت )Autorégulation( لهــذه الظاهــرة 

مــن أجــل تحصــن الجامعــة، التــي تعتــر حليفــا اســراتيجيا للمجلــس يف مجــال النهــوض بثقافــة حقــوق 

اإلنســان.

ــاين، الضــوء عــى  ــة للتعليــم العــايل، الســيد جــامل الصب ــة الوطني ــه، ســلط كاتــب عــام النقاب ومــن جانب

صعوبــة مقاربــة الظاهــرة، حيــث اســتحر بعــض املامرســات الفضــى الدوليــة يف هــذا املجــال، مشــددا 

عــى أهميــة التفكــر يف الوســائل الكفيلــة بحاميــة الطلبــة واألســاتذة صونــا ملكانــة الجامعــة.

خلــص هــذا اللقــاء األويل إىل رضورة مواصلــة النقــاش حــول الســبل الناجعــة ملناهضــة العنــف القائــم عــى 

النــوع داخــل فضــاء الجامعات.
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رئيسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تراسل 
السلطات الفرنسية المختصة من أجل استرجاع أرشيف 

المرحوم عبد الكريم الخطابي

ــرم،  ــة األســبوع املن ــوق اإلنســان، نهاي ــي لحق ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي وجهــت الســيدة آمن

عــن طريــق الســلك الديبلومــايس، مذكــرة كتابيــة لألرشــيف الديبلومــايس الفرنــي التابــع لــوزارة أوروبــا 

والشــؤون الخارجيــة تحــث مــن خالهــا عــى أهميــة اســرجاع املغــرب ألرشــيف املرحــوم عبــد الكريــم 

الخطــايب، يف إطــار جهــود الحفــاظ عــى األرشــيف الوطنــي والذاكــرة املغربيــة الجامعيــة.

وجــاءت مراســلة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان دعــام لطلــب يف املوضــوع ســبق أن وجهتــه مؤسســة 

ــم  ــد الكري ــة للمرحــوم عب ــق األصلي ــن أجــل اســرجاع الوثائ ــايس م أرشــيف املغــرب لألرشــيف الديبلوم

الخطــايب التــي توجــد بحوزتهــا، بعــد أن اســتحوذت الجيــوش الفرنســية عليهــا ســنة 1926. كــام تــأيت هــذه 

املراســلة أيضــا يف ســياق املبــادرات املشــركة للمؤسســتن الراميــة للنهــوض باألرشــيف املغــريب، خاصــة يف 

إطــار وحــدة حفــظ الذاكــرة والنهــوض بالتاريــخ املغــريب بــكل روافــده، املحدثــة لــدى املجلــس.

»حفــظ الذاكــرة الجامعيــة محــور مهيــكل يف عمــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان«، تقــول الســيدة 

بوعيــاش يف خطابهــا املطالــب باســرجاع أرشــيف املرحــوم عبــد الكريــم الخطــايب، »ألن لألرشــيف الوطنــي، 

عــاوة عــى قيمتــه الرمزيــة، أهميــة بالغــة يف توطيــد دولة الحــق والقانــون ويف قــراءة األحــداث التاريخية، 

خاصــة مــا يتعلــق منهــا بتاريخنــا الراهــن«.

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أطلــق يف مــاي 2021 وحــدة، محدثــة لــدى الرئاســة، تعنــى 

ــس  ــويل املجل ــده. وي ــكل رواف ــريب ب ــخ املغ ــوض بالتاري ــة والنه ــرة الوطني ــظ الذاك ــا حف ــاس بقضاي باألس

ومؤسســة أرشــيف املغــرب وهــذه الوحــدة أهميــة بالغــة ملســألة اســرجاع األرشــيف املغــريب مــن أجــل 

ــي وحفظهــام. ــة واألرشــيف الوطن ــة الذاكــرة الجامعي اســتكامل ورش صيان
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برنامج خميس الحماية: ندوة عن بعد حول »االتجار 
بالبشر: أي حصيلة إلعمال القانون«

ســينظم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف إطــار برنامجــه الشــهري »خميــس الحاميــة«، نــدوة عــن 

بعــد حــول »االتجــار بالبــر: أي حصيلــة إلعــامل القانــون«، وذلــك يــوم الخميــس 27 ينايــر 2022 ابتــداء 

مــن الســاعة السادســة والنصــف مســاء )18.30(.

ويهــدف هــذا اللقــاء، الــذي ســتفتتح أشــغاله الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، إىل التعريــف باإلطــار القانــوين الوطنــي املتعلــق بجرميــة االتجــار بالبــر مــن خــال القانــون 

رقــم  27.14 املتعلــق مبكافحــة االتجــار بالبــر والوقــوف عنــد حصيلــة تفعيلــه منــذ دخولــه حيــز التنفيــذ 

ســنة 2016، إلــخ.

ويتضمــن برنامــج النــدوة مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا »اإلطــار القانــوين الوطنــي املتعلــق بجرميــة 

ــي«،  ــر« و«اإلطــار املؤسســايت الوطن ــدويل لجرميــة االتجــار بالب ــاري ال ــر« و«اإلطــار املعي االتجــار بالب

وســيختتم أشــغال النــدوة الســيد عــي كرميــي، رئيــس اللجنــة الدامئــة املكلفــة برصــد انتهــاكات حقــوق 

اإلنســان باملجلــس.

ــة  ــعدية وضــاح، رئيســة اللجن ــغالها الســيدة الس ــر أش ــي ستس ــدوة، الت ــذه الن ــغال ه ــع أش ــن تتب وميك

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــر صفح ــارشة ع ــطات، مب ــاء- س ــدار البيض ــان بال ــوق اإلنس ــة لحق الجهوي

ــبوك. ــى الفيس ــان ع اإلنس

جديــر بالذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يعتــر عضــوا باللجنــة الوطنيــة لتنســيق إجــراءات 

مكافحــة االتجــار بالبــر والوقايــة منــه التــي تــم تنصيبهــا ســنة 2019 بعــد صــدور املرســوم املحــدث لهــا 

ســنة 2018.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة العيون-الساقية 
الحمراء تعقد اجتماعها العادي الرابع

ســتعقد اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء اجتامعهــا العــادي الرابــع يــوم 

الجمعــة 21 ينايــر 2022 مبركــز االمتحانــات بالعيــون ابتــداء مــن الســاعة الرابعــة  )16.00(.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع عرضــا للتقريــر الســنوي لعمــل اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

بجهــة العيــون- الســاقية الحمــراء خــال ســنة 2021، الــذي يشــمل حصيلــة مختلــف أنشــطة اللجنــة يف 

مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، مــع الركيــز عــى املجــاالت ذات األولويــة، خاصــة معالجــة 

الشــكايات، واألوضــاع داخــل الســجون بالجهــة، وحقــوق النســاء والفتيــات واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

باإلضافــة إىل الحقــوق البيئيــة والثقافيــة، والربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان.

ــي  ــل اللجــان الدامئــة خــال ســنة 2021، والت ــر عم ــم تقاري ــامع تقدي ــام ســتعرف أشــغال هــذا االجت ك

همــت قضايــا حقــوق اإلنســان عــى مســتوى الجهــة، وخاصــة املتعلقــة بالرصــد وتتبــع وضعيــة حقــوق 

اإلنســان بالجهــة وكــذا إشــاعة ثقافــة حقــوق اإلنســان وترســيخها يف مختلــف املجــاالت.

يذكــر أن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيــون الســاقية الحمــراء، التــي تــم تنصيبهــا بتاريــخ 

8 شــتنر2020 مبقتــى القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

تتألــف مــن لجنــة دامئــة لحاميــة حقــوق اإلنســان، لجنــة دامئــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان، ولجنــة تتبــع 

وتقييــم فعليــة حقــوق اإلنســان بالسياســات والرامــج الجهويــة.
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االبتزاز الجنسي ضد الطالبات: دعم التبليغ كفعل مواطن 
ضد المساومة القائمة على الشطط في استعمال 

السلطة
عقــدت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان اجتامعــا، يــوم الثاثــاء 04 ينايــر 2022، حــره عــدد 

ــز،  ــدم التميي ــة وع ــة باملناصف ــة املكلف ــة الدامئ ــة اللجن ــة ورئيس ــان الجهوي ــاء اللج ــات ورؤس ــن رئيس م

ــدارس  ــات وامل ــي والتحــرش ببعــض الكلي ــزاز الجن ــا االبت ــه بشــأن قضاي بخصــوص تنســيق متابعــة عمل

واملعاهــد العليــا، فيــام أصبــح يعــرف إعاميــا مبلــف »الجنــس مقابــل النقــط«، بعدمــا كانــت فــرق مــن 

ــطات  ــن س ــكل م ــا  ب ــات الضحاي ــن الطالب ــدد م ــتمعت لع ــد اس ــان ق ــوق االنس ــة لحق ــن الجهوي اللج

ــة إىل متابعــة  ــة ومــع عــدد مــن األســاتذة، باإلضاف ــات الطلب ــاءات مــع جمعي ووجــدة،  كــام عقــدوا لق

ــة يف مــدن أخــرى. حــاالت مامثل

وإذ يعتــر املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان أن الحــق يف املســاواة وعــدم التمييــز ضــد املــرأة والفتــاة 

ــة  ــة الوطني ــراط يف الحمل ــاح االنخ ــجل بارتي ــه يس ــه، فإن ــراتيجية عمل ــكا يف اس ــا مهي ــكل موضوع يش

ملناهضــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات للتشــجيع عــى التبليــغ ملناهضــة اإلفــات مــن العقــاب والتــي 

ــر 2021. ــخ نون ــا بتاري ــد أطلقه كان ق

ــي، ال ســيام حقــوق  ــزاز الجن ــة باالبت ــرة ذات الصل ــات املتوات ــع املعطي ــي م ــه الحقوق واســتمرارا لتفاعل

ــا: ــي لحقــوق االنســان يســجل إيجاب ــإن املجلــس الوطن ــا، ف املــرأة وكرامته

ــى . 1 ــى ال تبق ــة حت ــة املختص ــات العام ــرف النياب ــن ط ــات م ــح التحقيق ــة فت أهمي

ــاب؛ ــدون عق ــة ب ــال املجرم األفع

ــام . 2 ــم العــايل والبحــث العلمــي بالقي ــي اتخذتهــا وزارة التعلي ــة الت اإلجــراءات الفوري

بالتحريــات اإلداريــة الروريــة مــع مــا ترتــب عــن ذلــك مــن إجــراءات تأديبيــة.

وبنــاء عــى مــا تــم التــداول بشــأنه يف مختلــف لقاءاتــه وعــى مــا متخــض اجتــامع رئيســة املجلــس يومــه، 

فــإن املجلــس:

· ــا 	 ــرف ضحاي ــن ط ــغ م ــاالت التبلي ــا يف ح ــد عليه ــد أك ــي كان ق ــه الت ــدد توصيت يج

ــح الجنســية  ــم والجن ــا الجرائ ــداءات الجنســية ســابقا بالتكفــل القضــايئ بضحاي االعت

ــتور؛ ــن الدس ــامال للفصــل 117 م ــا، إع ــة والنفســية للضحاي ــة الطبي ــا الرعاي ــا فيه مب

· ــات 	 ــن إدارات املؤسس ــدد م ــرف ع ــن ط ــات م ــكايات الطالب ــل ش ــتغرب تجاه يس

ــة؛ ــة الروري ــا بالجدي ــدم أخذه ــة وع الجامعي

· يســجل تعــدد واختــاف املســاطر املعلــن عنهــا باملؤسســات الجامعيــة، بعــد تبليــغ 	

الضحايــا مبــا تعرضــن لــه مــن ابتــزاز جنــي مــن طــرف أســاتذة؛

· يتســائل عــن غيــاب وحــدات إداريــة وتربويــة مامئــة للتعامــل مــع الحــاالت املندرجة 	

ضمــن العنــف ضــد النســاء واالبتــزاز الجني؛
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· يشــدد عــى أهميــة الوقــوف عنــد اجتهــادات ومامرســات فضــى هادفــة إىل حاميــة 	

الضحايــا قبــل شــيوع أخبــار املســاومات.

وإذ يذكــر بحملتــه »منســكتوش عــى العنــف ضــد النســاء والفتيــات« لتشــجيع التبليــغ ومناهضــة اإلفــات 

مــن العقــاب والتــي ســتدوم ســنة كاملــة، وألنــه مــن حــق الطالبــات والطلبــة يف تعليــم بفضــاء جامعــي 

ــام  ــو القي ــتاذ ه ــار أن دور األس ــية، وباعتب ــدية والنفس ــامنية والجس ــامتهم الجس ــم وس ــي كرامته يحم

ــإن  ــة، ف ــة املغربي ــراف الجامعي ــد واألع ــا رســختها التقالي ــارف عليه ــة متع ــد مهني ــق قواع ــس وف بالتدري

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان:

· ــن 	 ــت بكرامته ــي مس ــداءات الت ــن االعت ــغ ع ــا والتبلي ــت الضحاي ــر صم ــن ك يثم

وحياتهــن رغــم مــا ميكــن أن يرتــب عــن ذلــك مــن تجرميهــن والتشــهر بهــن 

والتحريــض ضدهــن؛

· ــف 	 ــي والعن ــف الجن ــزاز والعن ــاالت االبت ــر ح ــق بتوات ــغاله العمي ــن انش ــر ع يع

مبجتمعنــا؛

· يعلــن عــن اســتمرار متابعتــه لقضايــا االبتــزاز الجنــي ضــد الطالبــات، ســواء خــال 	

املحاكــامت أو غرهــا؛

· إىل 	 حاجــة  يف  الطالبــات  طــرف  مــن  الصمــت  كــر  حــاالت  تواتــر  أن  يؤكــد 

تدابرمتعــددة لتجاوزانعكاســاته الســلبية عــى الجامعــة واألســاتذة والطلبــة مبــا يعــزز 

ــاف؛ ــل االنتص ــن أج ــات م ــوج إىل املؤسس ــة يف الول الثق

· يدعــو وزارة التعليــم العــايل والبحــث العلمــي إىل تعميــم بروتوكــول إعــان مراكــش 	

ــن  ــغ ع ــة بالتبلي ــات خاص ــداث آلي ــرش وإح ــف والتح ــن العن ــات م ــة الطالب لحامي

ــا؛ ــل بالضحاي ــه والتكف ــام كان نوع ــزاز كيف االبت

· يعتــر أن حمــات التشــهر والتحــرش والتحقــر ضــد الطالبــات اللــوايت قمــن بالتبليــغ، 	

كــام تــم تســجيله يف حــاالت عنــف جنــي ســابقة، والتــي يعاقــب عليهــا القانــون، 

خرقــا ســافرا لحقــوق االنســان؛

· يشــدد عــى رضورة دعــم التبليــغ كفعــل مواطــن نظــرا للعواقــب واآلثــار املرتبــة عــن 	

املســاومة القامئــة عــى الشــطط يف اســتعامل الســلطة؛

· يدعــو إلعــامل تدابــر حاميــة الضحايــا طبقــا لقانــون مناهضــة العنــف ضــد النســاء 	

واتخــاذ تدابــر حاميــة املبلغــات والشــهود؛

· ــة 	 ــس بكرام ــي دون امل ــاري والتثقيف ــا اإلخب ــوض بدوره ــام للنه ــائل اإلع ــو وس يدع

ــام. ــهر أو إي ــة أو تش ــة، أو ثقافي ــات اجتامعي ــن ألي تأوي ــا وتعريضه الضحاي

ســيعقد املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان، يف إطــار االتفاقيــات املرمــة مــع الجامعــات ولجنــه الجهويــة، 

موائــد مســتديرة بخصــوص قضايــا العنــف والتحــرش واالبتــزاز الجنــي وكيفيــة حاميــة الضحايــا واملبلغــن 

وحاميــة فضــاء الجامعــة مــن املســاس بــه كفضــاء للمعرفــة.
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المجلس يواصل االستثمار في موارده البشرية وتحفيزها 
على العطاء والمثابرة من أجل تملك مشترك لجهود حماية 

حقوق اإلنسان والنهوض بها

يواصــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف إطــار االســراتيجية الجديــدة التــي وضعهــا منذ ســنة 2019، 

ــا املســتمر،  ــة وتكوينه ــة، مــن خــال االســتثامر يف املســارات املهني ــر مــوارده البري إعــامل خطــة تطوي

مــن جهــة، ومــن خــال وضــع نظــام تحفيــزي مــن أجــل التملــك املشــرك لتعزيز جهــود حاميــة حقــوق 

اإلنســان والنهــوض بهــا ضمــن الواليــة الشــاملة للمؤسســة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

يف هــذا اإلطــار، بــادرت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، بــرف منــح 

اســتثنائية خاصــة باملردوديــة عــى أســاس االســتحقاق نهايــة الســنة، وذلــك منــذ 2019، بالنســبة لألطــر 

والعاملــن باملجلــس، باســتثناء رئيســة املجلــس وأمينــه العــام. كــام ســيتم اعتــامد نظــام خــاص ســنة 2022 

بتقييــم األداء والتطــور الوظيفــي والرفــع مــن املردوديــة واالرتقــاء باملــوارد البريــة، بعــد استشــارة ممثــي 

العاملــن باملجلــس.

»االســتثامر يف مواردنــا البريــة وتحفيــز تطويــر مردوديتهــا، اســتثامر يف أدائنــا املؤسســايت الجامعــي ويف 

تعزيــز الكفــاءة واملهــارات«، تقــول الســيدة آمنــة بوعيــاش، »إنــه اســتثامر يف املســتقبل. ال ميكــن إغفــال 

ــر  ــان، بالنظ ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــل املجل ــة مث ــبة ملؤسس ــه، بالنس ــايض عن ــى أو التغ ــذا املعط ه

ألدوارنــا واملهــام املنوطــة بنــا«.

تجــدر اإلشــارة إىل أن رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أعلنــت يف اجتــامع داخــي نهايــة األســبوع 

ــي  ــد التكمي ــاء التقاع ــاص بإرس ــام خ ــس لنظ ــامد املجل ــن اعت ــاري( ع ــر الج ــة 24 دجن ــايض )الجمع امل

لفائــدة مــوارده البريــة، تقــدر تكلفتــه الســنوية ب 2 مليــون درهــم، بشــكل تتحمــل معــه إدارة املجلــس 

ــة  ــة واألولوي ــث املتبقــي، مــع ســن األفضلي ــون باملؤسســة بالثل ــام يســاهم العامل ــي املســاهامت، بين ثلث

لفائــدة مــن اقربــوا مــن تاريــخ إحالتهــم عــى التقاعــد.

ــادة  ــرص إع ــن ف ــس م ــة املجل ــن املوارد البري ــن %70 م ــد م ــة 2021 أزي ــذ 2019 إىل نهاي ــتفاد من واس

تأهيــل املســار املهنــي و%68 مــن فــرص التكويــن وتعزيــز القــدرات يف مجــاالت اشــتغالهم. كــام ارتفــع 

عــدد العاملــن باملجلــس بنســبة %30. هــذا وقــد اســتفاد مــن الرقيــة، يف إطــار إعــامل منظومــة تثمــن 

املــوارد البريــة واالرتقــاء بهــا، %52 بــن ســنتي 2019 و2020، باإلضافــة إىل 32 موظــف)ة( سيســتفيدون 

مــن الرقيــة نهايــة 2021.
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اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية 
بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

أعلنــت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يومــه الجمعــة 24 دجنــر 2021، يف اجتــامع داخــي 

ــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق  ــة الوطني مــع كل أطــر وأعــوان املؤسســة، وبحضــور الكاتــب العــام للنقاب

اإلنســان ورئيســة جمعيــة األعــامل االجتامعيــة ملوظفــي املجلــس وممثــي اللجــان املتســاوية األعضــاء، عــن 

اعتــامد املجلــس نظامــا إلرســاء تقاعــد تكميــي لفائــدة املــوارد البريــة العاملــة بإدارتــه، بعــد أن عايــن 

حــاالت متــت إحالتهــا عــى التقاعــد مبعاشــات منخفضــة لضعــف مجمــوع مســاهامتها يف النظــام األســايس 

للتقاعــد الجــاري بــه العمــل.

وتقــدر التكلفــة الســنوية لهــذا النظــام ب2 مليــون درهــم، تتحمــل اإلدارة ثلثــي املســاهامت بينام يســاهم 

العاملــون باملجلــس بالثلــث، مــع ســن األفضليــة واألولويــة لفائــدة األطــر واألعــوان الذيــن اقربــوا مــن 

تاريــخ إحالتهــم عــى التقاعــد.

ــاء  ــع الفرق ــاور م ــة، وبتش ــة االجتامعي ــز الحامي ــي لتعزي ــود الوطن ــرط يف املجه ــو ينخ ــس، وه إن املجل

ــي،  ــد التكمي ــام التقاع ــه لنظ ــة(، وبإطاق ــامل االجتامعي ــة األع ــة وجمعي ــس )النقاب ــن للمجل االجتامعي

يكــون قــد عــزز ورش تأهيــل وتثمــن مــوارده البريــة منــذ 2019، حيــث ارتفــع عــدد العاملــن باملجلــس 

ب%30 واســتفاد أزيــد مــن %72 مــن إعــادة تأهيــل املســار املهنــي واســتفاد %68 مــن تكوينــات وتعزيــز 

القــدرات يف مجــاالت مهامــه.

كــام تــم االتفــاق مــع الفرقــاء االجتامعيــن باملجلــس عــى تجويــد الخدمــات االجتامعيــة املقدمــة ألطــره 

وأعوانــه وتحويــل عــدد مــن الخدمــات االســتهاكية تدريجيــا مــن دعــم مبــارش إىل اســتثامر يف مســتقبل 

املــوارد البريــة وعائاتهــم. وكان املجلــس قــد قــام منــذ نهايــة 2019 باالستشــارات مــع املؤسســات املعنية 

بالتقاعــد وعقــد جلســات تشــاور ألكــر مــن ســنة مــع نقابــة املجلــس وجمعيــة األعــامل االجتامعيــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعقد لقاءات عمل مع 
جمعيات عاملة في مجال حقوق اإلنسان

اســتجابة للطلبــات التــي توصــل بهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مــن مجموعــة مــن جمعيــات 

ــر  ــس 23 دجن ــاء 22 والخمي ــي األربع ــان، يوم ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل ــدين، عق ــع امل املجتم

2021، لقــاءات عمــل مــع كل مــن مركــز حقــوق اإلنســان للذاكــرة واألرشــيف وجمعيــة ضحايــا الصخــرات 

والجمعيــة الطبيــة إلعــادة تأهيــل ضحايــا العنــف وســوء املعاملــة ومنتــدى الحقيقــة واإلنصــاف وجمعيــة 

الطــب الرعــي.

ــي تتقاطــع  ــات الت ــامم الجمعي ــا مجــال اشــتغال واهت ــاءات حــول القضاي ــداول خــال هــذه اللق ــم الت ت

مــع اختصاصــات املجلــس. حيــث أطلــع هــذا األخــر، الجمعيــات الحــارضة مبســتجدات أنشــطته، خاصــة 

منهــا مــا يهــم برامــج حفــظ الذاكــرة والديناميــة الجديــدة التــي أطلقهــا  املجلــس لتريــع وتــرة تفعيــل 

ــاء  ــد النس ــف ض ــة العن ــة ملناهض ــا املؤسس ــي أطلقته ــنوية الت ــة الس ــا والحمل ــة به ــات املرتبط التوصي

ــات. والفتي

ــج  ــة الرام ــتعداده ملواكب ــه واس ــان دعم ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــدد املجل ــاءات، ج ــذه اللق ــال ه خ

ــة. ــا الفني ــن قدراته ــع م ــات والرف ــذه الجمعي الســنوية له
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مائدة مستديرة حول »فعلية حق األشخاص في وضعية 
إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، براكــة مــع التحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة، مائــدة مســتديرة حــول موضــوع: »فعليــة حــق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف الربيــة 

الدامجــة: التقــدم املحــرز والتحديــات«، وذلــك يــوم الثاثــاء 14 دجنــر 2021 مبقــر املجلــس بالربــاط.

وينــدرج هــذا اللقــاء يف إطــار مســاهمة املجلــس يف تنظيــم وتأطــر النقــاش العمومــي حــول فعليــة حــق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف الربيــة والتكويــن وطــرح اإلشــكاالت التــي تحــول دون فعليــة هــذا الحــق، 

الــذي يعتــر حقــا أساســيا مــن حقــوق اإلنســان تــم التنصيــص عليــه يف املــادة 26 مــن اإلعــان العاملــي 

لحقــوق اإلنســان ويف اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

ويهــدف اللقــاء إىل تثمــن املكتســبات التــي تــم تســجيلها يف هــذا املجــال والوقــوف عنــد املعيقــات التــي 

تحــول دون الوصــول إىل هــذا الحــق، باإلضافــة إىل تعميــق النقــاش حــول ســرورة فعليــة حــق األشــخاص 

ــوج إىل مدرســة  ــة يف الول ــوض بحــق هــذه الفئ ــة بالنه ــرب، واملســارات الكفيل ــة يف املغ ــة إعاق يف وضعي

منصفــة وعادلــة وذات جــودة.

وســيتميز هــذا اللقــاء، الــذي ســينطلق يف الســاعة العــارشة صباحــا، بالكلمــة االفتتاحيــة لرئيســة املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، وكلمــة الســيد عبــد املجيــد مكنــي، عــن التحالــف مــن 

أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، باإلضافــة إىل مشــاركة ممثــي القطاعــات الوزاريــة 

املعنيــة، واملجلــس األعــى للربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي واملجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي 

واتحــادات جمعويــة مختصــة يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

ــة الحــق يف  ــوق اإلنســان، يف إطــار رصــده لفعلي ــي لحق ــس الوطن ــه ســبق للمجل وتجــدر اإلشــارة إىل أن

ــنة 2016  ــا س ــدى رأي ــي، أن أب ــاش العموم ــراء النق ــه يف إث ــاهمة من ــرب ومس ــة يف املغ ــة الدامج الربي

ــه  ــن تقريري ــام ضم ــة«، ك ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــن لألش ــة والتكوي ــق يف الربي ــامل الح ــوص »إع بخص

الســنوين لســنتي 2019 و2020 مجموعــة مــن التوصيــات ذات الصلــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يحيل نتائج تحرياته 
بشأن تعرض أطفال العتداءات جنسية بمركز اجتماعي 
على رئاسة النيابة العامة ويوصي بفتح تحقيق لترتيب 

اآلثار القانونية

رصــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عر وســائل اإلعــام املســموعة واملكتوبــة واإللكرونيــة تريحات 

ــة بطنجــة«، يدعــون  ــزالء »املركــز االجتامعــي الصداق ــوا ن ــوا أو مازال ــن أو الراشــدين كان لبعــض القارصي

فيهــا تعرضهــم لاعتــداء الجنــي والعنــف وســوء املعاملــة مــن طــرف بعــض املرفــن عــى املركــز مــن 

بينهــم اثنــن مــن جنســية اســبانية.

وقــام فريــق مــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجــة بالتحريــات األوليــة مبــا فيهــا االســتامع 

إىل األطفــال الضحايــا املحتملــن.

ــرف  ــن ط ــة، وم ــة االجتامعي ــذه املؤسس ــع به ــا وق ــان أن م ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل وإذ يؤك

املســؤولن عنهــا مــن شــأنه أن يشــكل انتهــاكًا خطــرًا لحقــوق األطفــال، وأفعــال يعاقــب عليهــا القانــون 

فإنــه قــرر إحالــة النتائــج املتوصــل إليهــا عــى رئاســة النيابــة العامــة مــع توصية بفتــح تحقيــق يف املوضوع، 

وترتيــب اآلثــار القانونيــة عــى ذلــك.

ــن  ــاج االجتامعــي واألرسة م ــن واإلدم ــذا الشــأن إىل وزارة التضام ــه مراســلة به ــس بتوجي ــام املجل ــام ق ك

أجــل تعميــق البحــث إداريـًـا وتحديــد املســؤوليات عــام وقــع واتخــاذ كافــة اإلجــراءات الوقائيــة الروريــة 

لحاميــة نــزالء املراكــز االجتامعيــة.

وســتتابع اآلليــة الوطنيــة لتظلــم األطفــال ضحايــا انتهــاكات حقــوق الطفــل لــدى املجلــس القــرارات التــي 

ســرتب عــن اإلجــراءات املتخــذة.
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اليوم العالمي لحقوق اإلنسان: معرض فني حول إلغاء 
عقوبة اإلعدام من إبداع أطفال وشباب مؤسسات تعليمية

مبناســبة اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان معرضــا فنيــا حــول 

إلغــاء عقوبــة إلغــاء، ميتــد مــن 10 إىل 17 دجنــر 2021 بالــرواق الفنــي نويَكــة.

تــم إنجــاز هــذه األعــامل الفنيــة يف إطــار ورشــات فنيــة براكــة مــع فاعلــن يدافعــون عــن إلغــاء عقوبــة 

اإلعــدام مــن املجتمــع املــدين واألكادمييتــن الجهويتــن للربيــة والتكويــن بــكل مــن الــدار البيضــاء )ســيدي 

الرنــويص( والربــاط، وكــذا املدرســة العليــا للفنــون الجميلــة بالــدار البيضــاء، تحــت إرشاف الفنانن يوســف 

ســعدون ونرجــس الجوبــاري.

ــة باألمــل  ــة ومليئ ــة غني ــق األعــامل املعروضــة ضمــن كتيــب )Catalogue( يعكــس تجرب ــم توثي كــام ت

ــاة. ــة الحــق يف الحي ــداع األطفــال والشــباب حــول قضي ــر الفنــي مــن إب تتمحــور حــول ورشــات للتعب

لقــد كانــت فكــرة هــذا املعــرض بســيطة وطموحــة يف نفــس الوقــت، تقــوم عــى إرشاك األطفــال والشــباب 

والفــرق البيداغوجيــة والفنانــن يف مــروع يحمــل حســا مواطنــا، يســائل مخيالهــم ويســتحر روحهــم 

النقديــة، بعــد تزويدهــم باملعلومــات واملعــارف وســبل التفكــر لتوســيع أفــق فهــم قضيــة مجتمعيــة مــن 

قبيــل قضيــة عقوبــة اإلعــدام.

ــل املــرح واملوســيقى.  ــر عــن الحقــوق، مث ــم توظيــف الرســم كشــكل مــن أشــكال التعب هكــذا إذن ت

ــة  ــة قوي ــة عــى حقــوق اإلنســان ودعام ــة للربي ــة تشــكل وســيلة فعال ــار أن هــذه األشــكال الفني باعتب

ــون. ــة الحــق والقان ــز دول للتامســك االجتامعــي وتعزي

ــع  ــة م ــدارس، براك ــات امل ــارات ملجموع ــج تنشــيطي وزي ــم برنام ــيتم تنظي ــرض س ــذا املع ــار ه ويف إط

ــرض. ــم املع ــرة تنظي ــال ف ــة خ ــن املعني ــة والتكوي ــة للربي ــات الجهوي األكادميي

وســيتم افتتــاح هــذا املعــرض يــوم الجمعــة 10 دجنــر عــى الســاعة الخامســة )17.00( بحضــور رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، بالــرواق الفنــي نويكــة، الكائــن ب2 زنقــة 

الجامــع، قصبــة األودايــة، الربــاط.
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تخليدا للذكرى 73 لإلعان العالمي لحقوق اإلنسان 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينظم حفا حقوقيا عن 

بعد تحت شعار«تعابير الحق«

تخليــدا للذكــرى 73 لصــدور اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

حفاحقوقيــا عــن بعــد، تحــت شــعار »تعابــر الحــق«، وذلــك يــوم األربعــاء 8 دجنــر  2021 ابتــداء مــن 

الســاعة الســابعة مســاء عــى صفحــة املجلــس عــى الفيســبوك.

ويتوخــى املجلــس مــن إرشاك أشــكال مختلفــة مــن تعابــر الحــق يف هــذا الحفــل التأكيــد عــى اإلمكانــات 

ــة الحــق  ــن أجــل حامي ــة م ــة والفكري ــة واألدبي ــر الفني ــا كل التعاب ــي تزخــر به ــدة واملزدوجــة الت الواع

مبختلــف أشــكاله والنهــوض بــه.

»إن التعابــر الفنيــة واألدبيــة هــي وســيلة مــن الوســائل البليغــة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان. فعندمــا 

تغــرف التعابــر مــن نفــس اإلتقــان وخلــق العــوامل، تكــون خــر مدافــع عــن الحــق يف حاميتــه والنهــوض 

بــه والوقايــة مــن انتهاكــه. ألن الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مل يكتــف يومــا باالعتــامد عــى كــون الحــق 

حقــا حتــى يســود، بــل كان ومــا يــزال، ال بــد لــه مــن مجهــود فكــري وانخــراط فعــي يف منظومــة قيــم ال 

متيــز بــن النــاس ... ألن الثابــت يف كنــه اإلنســان وجوهــره هــو الحيــاة والكرامــة«، آمنــة بوعيــاش، رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

وســيتميز الحفــل بالكلمــة االفتتاحيــة للســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

وتكريــم الراحلــة ســمية العمــراين، عضــو ســابق باملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وباللجنــة األمميــة 

لحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والتحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

والراحــل محمــد الخاديــري، عضــو ســابق باملجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان ورئيــس ســابق للتحالــف 

مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

أمــا الشــق الفنــي مــن الرنامــج، فيتضمــن فقــرات غنائيــة مــن تــراث منطقــة الريــف، وموســيقى الجــاز 

األمازيغيــة واملوســيقى املغربيــة الراثيــة وموســيقى دول جنــوب الصحــراء، وقــراءات شــعرية مــن الشــعر 

الحســاين مبــا فيــه التــراع، وعرضــا للوحــات فنيــة مــن إنجــاز تلميــذات وتاميــذ مدرســة عموميــة حــول 

موضــوع حقــوق اإلنســان.

وتجدر اإلشارة إىل أنه كان من املقرر أن يتم تنظيم هذا الحفل حضوريا، إال أنه احراما لإلجراءات 

االحرازية التي أقرتها الحكومة للتصدي لتفيش )كوفيد-19(، فسيتم تنظيمه عن بعد من خال البث 

املبارش.
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طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة حول »األمن في 
الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج الى انتصاف فعلي 

وفعال«

ــة ملناهضــة  ــة األممي ــة لحقــوق اإلنســان بطنجة-تطوان-الحســيمة، مبناســبة الحمل ــة الجهوي تنظــم اللجن

العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي وانخراطــا يف الديناميــة التــي يطلقهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان بهــذه املناســبة، مائــدة مســتديرة حــول »األمــن يف الفضــاء العــام وإشــكالية التبليــغ والولــوج إىل 

انتصــاف فعــي وفعــال«، يــوم الجمعــة 10 دجنــر2021 بطنجــة.

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل إثــراء النقــاش حــول فعليــة الحــق يف االنتصــاف للناجيات مــن العنف وتشــجيعهن 

عــى كــر حاجــز الصمــت، ومناهضــة إفــات املعتديــن مــن العقــاب كأولويــة نظــرا الســتمرار متظهــرات 

ــات يف  ــات، مــام يعرضهــن النتهــاك حقوقهــن واملــس بكرامتهــن خاصــة الفئ العنــف ضــد النســاء والفتي

وضعيــة هشــة.

كــام تســعى هــذه املائــدة املســتديرة إىل مناقشــة ســبل تحقيــق فضــاء عمومــي آمــن للنســاء والفتيــات 

ــة بحاميتهــن،  ــة الكفيل ــة القانوني ــة املتخــذة والحامي مــن العنــف، مــن خــال التطــرق لإلجــراءات األمني

ولإلشــكاالت املطروحــة املتعلقــة بإجــراءات التبليــغ، واملعيقــات التــي تواجــه الحاميــة القضائيــة للنســاء 

والفتيــات اللــوايت يتعرضــن للعنــف يف الفضــاء العــام، فضــا عــن تســليط الضــوء عــى دور املجتمــع املــدين 

واإلعــام يف التوعيــة والتبليــغ عــن القضايــا ذات الصلــة.

ــاكات  ــن انته ــة م ــد والحامي ــال الرص ــا يف مج ــار اختصاصاته ــة، يف إط ــة الجهوي ــارة أن اللجن ــدر اإلش تج

حقــوق اإلنســان، كانــت قــد أصــدرت هــذه الســنة باغــا بشــأن الحــدث املتعلــق بإلصــاق منشــورات عــى 

ــز واســتباحة  ــاء بإحــدى الشــوارع الرئيســية ملدينــة طنجــة، تحــرض عــى التميي جــدران وأعمــدة الكهرب

العنــف ضــد النســاء والفتيــات وعــى الحــد مــن حريتهــن بالفضــاء العــام.

للتذكــر فاملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد أطلــق حملــة وطنيــة تحــت شــعار “منســكتوش عــى 

ــا  ــات ›‹ متتــد مــن 25 نونــر 2021 إىل 25 نونــر 2022، تــروم تشــجيع ضحاي العنــف ضــد النســاء والفتي

العنــف عــى التبليــغ ومناهضــة اإلفــات مــن العقــاب، مــن خــال جعــل ســبل االنتصــاف متاحــة وولوجــة 

وفعالــة، وإعــامال ملبــدأ املســاواة بــن الجميــع ومــن أجــل الحــد مــن هــذه الظاهــرة.

 تذكري

النشاط : مائدة مستديرة حول : »األمن يف الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج اىل انتصاف فعي و 

 فعال«

 التاريخ والتوقيت : الجمعة 10 دجنر2021 بطنجة عى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال

 املكان :فندق سوالزور بطنجة
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لقاء دراسي حول »العنف ضد النساء والفتيات: فعلية 
الحماية القضائية من الولوج إلى االنتصاف«

ــة األمميــة للحــد مــن العنــف ضــد النســاء والفتيــات التــي تنظــم كل ســنة يف الفــرة  انخراطــا يف الحمل

بــن 25 نونــر و10 دجنــر، تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء لقــاء 

ــوج إىل االنتصــاف«،  ــة مــن الول ــة القضائي ــة الحامي ــات: فعلي دراســيا حــول »العنــف ضــد النســاء والفتي

وذلــك يــوم األربعــاء 8 دجنــر 2021 ابتــداء مــن الســاعة 9.30 صباحــا مبقــر املدرســة العليــا للتكنولوجيــا-

الوحــدة العيون.

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل إثــارة النقــاش حــول فعليــة ســبل االنتصــاف يف مجــال مكافحــة العنــف القائــم 

عــى النــوع االجتامعــي والحــد مــن اإلفــات مــن العقــاب والتعبئــة لكــر ثقافــة الصمــت وعــدم التبليــغ، 

عــر مســاءلة النظــم القانونيــة واملؤسســاتية وكــذا إذكاء الوعــي مبــدى انتشــار الظاهــرة مبعيــة الــركاء 

املحليــن والجهويــن.

ويتضمــن برنامــج هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة الفرقــاء املؤسســاتين واملدنيــن، مداخــات حــول« 

ــة  ــزة القضائي ــاء« و«دور األجه ــد النس ــف ض ــة العن ــون محارب ــل قان ــرأة يف ظ ــة للم ــة القضائي الحامي

ــة  ــات القانوني ــة يف املقتضي ــراءة تحليلي ــات« و«ق ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــوادث العن ــع ح ــل م يف التعام

و«اإلجــراءات القضائيــة املتعلقــة مبحاربــة العنــف ضــد النســاء والفتيــات« فضــا عــن »معيقــات ولــوج 

ــون والواقــع«. ــن القان ــة ب النســاء املعنفــات للعدال

وســيتم الركيــز خــال هــذا اللقــاء عــى جــرد أهــم التحديــات والعوائــق وكــذا اســتخاص آفــاق العمــل 

حــول تعزيــز الضامنــات املتعلقــة بالولــوج إىل العدالــة لضحايــا العنــف ضــد النســاء وعــدم إفــات مرتكبــي 

العنــف مــن العقــاب.



100

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

2021

العيون-الساقية الحمراء: تنظيم قافلة التربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان

تخليــدا للذكــرى 73 لصــدور اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء قافلــة الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان باملؤسســات التعليميــة 

بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء.

ــة بالوســط التعليمــي إىل  ــا لهــذه القافل ــة لحقــوق اإلنســان مــن خــال تنظيمه ــة الجهوي وتهــدف اللجن

ــات  ــامال الختصاص ــك إع ــئة، وذل ــدى الناش ــا ل ــا ومبادئه ــيخ قيمه ــان وترس ــوق اإلنس ــة حق ــاعة ثقاف إش

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنــه الجهويــة يف مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان وإشــاعة ثقافتهــا 

ــة. ــن واإلعــام والتوعي ــم والتكوي ــة والتعلي ــة املســؤولة يف مجــاالت الربي ــم املواطن وترســيخ قي

ــة...(  ــة )رســم تشــكيي، عــروض مرحي ــر فني ــة وتعاب ــة وثقافي ــة أنشــطة تربوي وســتتخلل هــذه القافل

ــة  ــة بجه ــات التعليمي ــذ املؤسس ــذات وتامي ــداع تلمي ــن إب ــان، م ــوق اإلنس ــادئ حق ــم ومب ــم قي ترج

العيون-الســاقية الحمــراء.

وسيتم تنظيم قافلة الربية عى املواطنة وحقوق اإلنسان وفق الجدول الزمني التايل:

· بوجدور: 7 دجنر 2021 عى الساعة العارشة صباحا، بالثانوية اإلعدادية القدس.	

· السامرة: 9 دجنر 2021 عى الساعة العارشة صباحا، مبدرسة ابن زهر االبتدائية.	

· ــة التأهيليــة صــاح الديــن 	 أخفنــري: 13 دجنــر 2021 عــى الســاعة العــارشة صباحــا، بالثانوي

األيــويب.

· العيــون: 14 دجنــر 2021 عــى الســاعة السادســة مســاء، مبؤسســة التفتــح للربيــة والتكويــن 	

ســيدايت الســامي.
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طنجة-تطوان-الحسيمة: السيد منير بنصالح يلقي درسا 
افتتاحيا جامعيا حول »الرقمنة، الذكاء االصطناعي وحقوق 

اإلنسان«

تفعيا الختصاصاتها يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها، وتفعيا التفاقية الراكة املوقعة مع 

جامعة عبد املالك السعدي، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة-تطوان-الحسيمة درسا افتتاحيا 

جامعيا حول موضوع ›‹ الرقمنة، الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان‹‹، من تأطر السيد منر بنصالح، األمن 

العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك يوم الثاثاء 07 دجنر2021 عى الساعة الثالثة بعد الزوال 

بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بطنجة.

ويأيت هذا اللقاء يف إطار تحسن املعرفة بتكنولوجيا الرقمنة والذكاء االصطناعي واستخداماته والتحديات 

التي يطرحها يف مجال حقوق اإلنسان، خاصة ما يتعلق ببعض املامرسات التي تقع يف الفضاء الرقمي 

املتعلقة أساسا بالتحريض عى العنف والعنرية والتمييز والكراهية، ونر األخبار الزائفة، فضا عن 

استخدام املعطيات الشخصية التي قد متس وتنتهك الحياة الخاصة، الخ.

وسيفتتح أشغال هذا الدرس االفتتاحي الجامعي كل من السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية 

والسيد بوشتى املومني، رئيس جامعة عبد املالك السعدي بطنجة.

جدير بالذكر أن التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان لسنة 2020 املعنون ‘’كوفيد 19: وضع 

استثنايئ ومترين حقوقي جديد’’، قد قدم مجموعة من التوصيات يف مجال الذكاء االصطناعي والرقمنة 

تتعلق بتعزيز سبل االنتصاف القضائية وغر القضائية للمواطنات واملواطنن، ورضورة أخذ حامية حقوق 

اإلنسان بعن االعتبار، والسيام الحق يف الخصوصية واملعطيات الشخصية واألمن عند تصميم التطبيقات 

والخوارزميات املتعلقة بالذكاء االصطناعي.

 تذكري

 النشاط : درس افتتاحي جامعي حول الرقمنة، الذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان

التاريخ واملكان: الثاثاء 07 دجنر 2021 عى الساعة الثالثة بعد الزوال، بكلية العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتامعية امللحقة2 أمام املدرسة الوطنية للتجارة والتسير بطنجة
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باغ حول ادعاءات بمعاملة مهينة

ــد ادعــاء  ــي لحقــوق اإلنســان وبعــد االطــاع عــى تريحــات تفي ــس الوطن بتكليــف مــن رئيســة املجل

تعــرض أحــد املعتقلــن ملعاملــة مهينــة بالســجن املحــي بالســامرة، قــام وفــد عــن اللجنــة الجهويــة لحقوق 

ــارة  ــا، بزي ــن أعضائه ــن م ــة واثن ــس اللجن ــن رئي ــيق م ــراء، بتنس ــاقية الحم ــون الس ــة العي ــان بجه اإلنس

املعتقــل بالســجن املحــي بالســامرة بتاريــخ 29 نونــر 2021، للتحــري يف مزاعــم معاملــة قاســية ومهينــة.

ــة أن ظــروف  ــة الجهوي ــاء، أوضــح للجن ــه الصــايب، موضــوع االدع ــق للســيد يحظي خــال اســتامع الفري

ــة،  ــه الطبي ــر نظارت ــه بتغي ــة طلب ــع يف تلبي ــى التري ــح ع ــه يل ــددة، إال أن ــد املح ــن القواع ــجنه ضم س

ــت  ــن وق ــتفادة م ــب االس ــام طل ــة خاصــة بالســمع. ك ــة اصطناعي ــط آل ــص لضب ــب مخت ــة طبي ومراجع

ــة. ــارة العائل ــة وزي ــة الهاتفي ــايف للمكامل إض

إدارة املؤسســة الســجنية أطلعــت فريــق اللجنــة عــى الوضــع الصحــي للنزيــل، مؤكــدة اســتجابتها لــكل 

طلباتــه املرتبطــة بإحضــار بعــض األدويــة بعــد االستشــارة الطبيــة داخــل املؤسســة. وبشــأن طلــب اإلحالــة 

عــى طبيــب مختــص، أفــادت املؤسســة، أن طلــب الســجن يف طــور التنفيــذ.

فيــام يخــص طلــب متديــد الزيــارة، أفــادت املؤسســة الســجنية أن الزيــارات تتــم بالشــكل العــادي املرتبــط 

ــن  ــز ب ــة أي متيي ــارة واملكاملــة الهاتفي ــد 19، وليــس يف موضــوع الزي ــة الخاصــة بكوفي ــر االحرازي بالتداب

النــزالء.

ــويص  ــردي ودون حضــور أي إطــار أو حــارس باملؤسســة الســجنية. وت ــل بشــكل ف ــم االســتامع للمعتق ت

ــد موعــد مــع طبيــب مختــص. ــع تحدي ــة يف هــذا الصــدد بالعمــل عــى تري اللجن
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طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة حول ›‹المحاكمة عن بعد: 
أية ضمانات لتحقيق شروط المحاكمة العادلة؟’’

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان طنجــة تطــوان الحســيمة براكــة مــع هيئــة املحامــن بطنجــة، 

نــدوة حــول موضــوع: ›‹املحاكمــة عــن بعــد: أيــة ضامنــات لتحقيــق رشوط املحاكمــة العادلــة؟‹‹، وذلــك 

يــوم الجمعــة 26 نونــر2021 عــى الســاعة الثالثــة والنصــف بعــد الــزوال بــدار املحامــي بطنجــة.

وتهــدف هــذه النــدوة إىل إثــارة النقــاش والتفكــر الجامعــي حــول تجربــة التقــايض عــن بعــد يف ســياق 

ــامد محاكــم اململكــة نظــام املحاكمــة عــن بعــد يف جــل  ــي فرضــت اعت ــد19 الت ــات جائحــة كوفي تداعي

القضايــا املطروحــة عليهــا. كــام تــروم تقييــم مــدى احرامهــا ملعايــر املحاكمــة العادلــة وضامنــات حقــوق 

الدفــاع وتحقيــق اإلنصــاف واملســاواة أمــام القانــون، عــى ضــوء بعــض التجــارب املقارنــة.

ويتضمــن برنامــج النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة محاميــات ومحامــون وأســاتذة متخصصــون يف املجــال، 

مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »املحاكمــة عــن بعــد وضامنــات حقــوق الدفــاع«، »املحاكمــة عــن 

بعــد ومطلــب تحقيــق العــدل واالنصــاف«، »املحاكمــة عــن بعــد بــن اكراهــات الجائحــة ومعايــر املحاكمة 

العادلــة« و«املحاكمــة عــن بعــد يف ضــوء التجــارب املقارنــة، الضامنــات والحاميــة«.

وســتتميز هــذه النــدوة بتوقيــع الســيدة ســلمى الطــود، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

ــة  ــة رشاك ــة، اتفاقي ــن بطنج ــة املحام ــب هيئ ــايب، نقي ــام الوه ــتاذ هش ــيمة، واألس ــوان الحس ــة تط طنج

ــة  ــاع يف حامي ــة دور الدف ــرك وتقوي ــل املش ــز العم ــان وتعزي ــوق اإلنس ــة حق ــر ثقاف ــروم ن ــاون ت وتع

ــق  ــة الح ــاء دول ــاهمة يف بن ــل املس ــن أج ــدرات م ــم الق ــا ودع ــية واحرامه ــات األساس ــوق والحري الحق

ــون. والقان

يذكــر أن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بطنجــة تطــوان الحســيمة كانــت قــد وقعــت اتفاقيــة رشاكــة 

وتعــاون مــع هيئــة املحامــن بتطــوان بتاريــخ 09 يوليــوز 2021.

تذكري

النشاط: ندوة حول ›‹املحاكمة عن بعد: أية ضامنات لتحقيق رشوط املحاكمة العادلة؟’’

التاريخ والتوقيت: الجمعة 26نونر2021 عى الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

املكان: دار املحامي، طنجة.
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ورشة تكوينية بالرباط حول الحق في الصحة الجنسية 
واإلنجابية لدى النساء والفتيات

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، براكــة مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان وســفارة كنــدا 

باملغــرب، ورشــة تكوينيــة حــول الحــق يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة لــدى النســاء والفتيــات أيــام 25، 

26 و27 نونــر 2021 بالربــاط.

وتنــدرج هــذه الورشــة التكوينيــة يف إطــار ســعي املجلــس لتعزيــز قــدرات أعضائــه وأطــره ولجنــه الجهويــة 

لحقــوق اإلنســان يف األمــور املعرفيــة والعمليــة املتعلقــة بتتبــع ورصــد مظاهــر العنــف املرتبطــة بالحقــوق 

والصحــة الجنســية واإلنجابيــة لــدى النســاء والفتيــات، وكــذا حاميــة حقوقهــن الجنســية واإلنجابيــة ونــر 

ثقافتهــا مــن خــال تبنــي املقاربــة القامئــة عــى حقــوق اإلنســان الخاصــة باملــرأة.

ويهــدف هــذا التكويــن إىل تعميــق املعرفــة باملفاهيــم األساســية للصحــة وللحقــوق الجنســية واإلنجابيــة 

والتمكــن مــن اإلطــار املعيــاري الوطنــي والــدويل املتعلــق باألحــكام وااللتزامــات الرئيســية فيــام يتعلــق 

بالصحــة الجنســية واإلنجابيــة وتحليــل قضايــا الصحــة الجنســية واإلنجابيــة مــن منظــور الحقــوق ومقاربــة 

ــة  ــز املعرف ــم تعزي ــة ث ــية واإلنجابي ــة الجنس ــد الصح ــك أدوات رص ــن لتمل ــعى التكوي ــام يس ــوع. ك الن

بالسياســات العموميــة واملخططــات والتدابــر املتخــذة عــى املســتوى الوطنــي وكذلــك املــؤرشات الوطنيــة 

يف مجــال الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

ويشــتمل برنامــج هــذه الــدورة التكوينيــة عــى عــدة محــاور، مــن بينهــا: »اإلطــار املفاهيمــي للحقــوق 

الجنســية واإلنجابيــة يف عاقتــه بحقــوق اإلنســان«، »اإلطــاران املعيــاران الوطنــي والــدويل لحاميــة الحقــوق 

ــرب«،  ــة يف املغ ــية واإلنجابي ــة الجنس ــة الصح ــدة«، »حال ــل الجدي ــاالت العم ــة ومج ــية واإلنجابي الجنس

ــارة«،  ــات الض ــي واملامرس ــوع االجتامع ــى الن ــم ع ــف القائ ــة والعن ــية واإلنجابي ــوق الجنس ــد الحق »رص

ــم  ــان يف دع ــوق اإلنس ــة لحق ــن الجهوي ــة«، »دور اللج ــية واإلنجابي ــة الجنس ــة للصح ــؤرشات الوطني »امل

ــخ. الفاعلــن املدنيــن املحليــن«، إل

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذه الــدورة التكوينيــة بحضــور الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد لــوي مــورا، املمثــل املقيــم لصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان باملغــرب، 

فيــام ســيرف عــى باقــي محــاور التكويــن خــراء مغاربــة ودوليــون.
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دورة تكوينية حول »مشاركة الشباب في االستعراض 
الدوري الشامل«

ــر  ــد مــن 25 نون ــي متت ــوع االجتامعــي، والت ــم عــى الن ــف القائ ــة هــذه الســنة ضــد العن يف إطــار حمل

إىل 10 دجنــر 2021، تحــت شــعار: »فلُنْنــِه العنــف ضــد املــرأة اآلن!«، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان براكــة مــع صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان ومنظمــة UPR Info الســويرية، بدعــم مــايل 

مــن ســفارة كنــدا يف املغــرب، دورة تكوينيــة حــول موضــوع »مشــاركة الشــباب يف االســتعراض الــدوري 

ــاط ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان. ــك يومــي 24 و25 نونــر 2021 مبعهــد الرب الشــامل«، وذل

ــرر يف  ــل الخــاص باملغــرب، املق ــدوري الشــامل املقب ــدورة يف ســياق االســتعراض ال ــم هــذه ال ــأيت تنظي ي

شــهر نونــر 2022، وتهــدف إىل ضــامن مقاربــة تشــاركية لشــباب مــن املغــرب يف إعــداد التقريــر املــوازي 

لاســتعراض الــدوري الشــامل الــذي يعــده املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان. مــن أجــل ذلــك سيشــارك يف 

الــدورة شــباب مــن مختلــف جهــات اململكــة مــن أجــل تعزيــز معارفهــم حــول هــذه العمليــة وإرشاكهــم 

يف إعــداد التوصيــات املتعلقــة بحقــوق املــرأة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن اململكــة املغربيــة خضعــت ثــاث مــرات لافتحــاص يف إطــار االســتعراض الــدوري 

الشــامل، وذلــك ســنوات 2008 و2012 و2017. وخــال االفتحــاص األخــر يف شــتنر 2017، تلقــى املغــرب 

مائتــن وأربــع وأربعــن توصيــة )244(، ضمنهــا العديــد مــن التوصيــات املتعلقــة بحقــوق املــرأة واملســاواة.

ــن  ــن م ــدة متك ــم املتح ــان باألم ــوق اإلنس ــس حق ــات مجل ــن آلي ــة م ــامل آلي ــدوري الش ــتعراض ال االس

افتحــاص إنجــازات الــدول وتتبــع التزاماتهــا يف مجــال حقــوق اإلنســان. وتســجل هــذه اآلليــة التــزام جميــع 

ــة املعنيــة واملعلومــات  الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة وتســتند عــى املعلومــات التــي تقدمهــا الدول

الــواردة مــن هيئــات األمــم املتحــدة عــاوة عــى املعلومــات التــي يوفرهــا فاعلــون آخــرون مــن بينهــم 

املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واملنظــامت غــر الحكوميــة.
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جهة درعة-تافيالت: ورشات تكوينية حول إدماج قيم 
حقوق اإلنسان في الوسط المدرسي ولقاءات تواصلية 

حول حماية التراث الصخري

يف إطــار تنزيــل برنامــج عملهــا برســم ســنة 2021، تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعــة-

تافيالــت، بتنســيق مــع األكادمييــة الجهويــة للتكويــن بالجهــة، ورشــات تكوينيــة إقليميــة لفائدة منســقات 

ومنســقي أنديــة الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان بالجهــة حــول موضــوع: »إدمــاج قيــم حقــوق 

اإلنســان يف الوســط املــدريس«، وذلــك حســب الرنامــج التــايل: 23 نونــر بتنغــر، 25 نونــر بــورزازات و30 

نونــر بــكل مــن الرشــيدية وميدلــت وزاكــورة.

ــة  ــز دور أندي ــا، إىل تعزي ــف صباح ــعة والنص ــاعة التاس ــق يف الس ــي تنطل ــات، الت ــذه الورش ــعى ه وتس

ــة  ــات التعليمي ــل املؤسس ــية داخ ــاة املدرس ــف الحي ــان يف تثقي ــوق اإلنس ــة وحق ــى املواطن ــة ع الربي

وتكويـــن اإلنســان الواعــي باملامرســة الحقوقيــة واالضطــاع بواجباتــه تجــاه الجامعــة التــي ينتمــي إليهــا، 

وكــذا دورهــا يف تنميــة املواطنــة واالنتــامء إىل الوطــن والوعــي مبختلــف األبعــاد الحقوقيــــة واالجتامعيــة 

ــة. والثقافي

ومســاهمة منهــا يف حاميــة الــراث الثقــايف الامــادي بالجهــة والنهــوض بــه، تنظــم اللجنــة الجهويــة، كذلك، 

لقــاءات تواصليــة إقليميــة حــول حاميــة الــراث الصخــري والتحســيس بأهميــة املحافظــة عليــه باعتبــاره 

ــايل: 26 نونــر  ــة بالجهــة حســب الرنامــج الت ــا إنســانيا مشــركا، وذلــك يف خمــس مؤسســات تعليمي تراث

ــاين  ــة بالريص ــلمى التأهيلي ــة س ــة الل ــر بثانوي ــح دجن ــب )ورزازات(، فات ــت زين ــة أي ــة التأهيلي بالثانوي

)الرشــيدية( وثانويــة زايــدة التأهيليــة بزايــدة )ميدلــت(، 6 دجنــر بثانويــة ملحاميــد الجديــدة )زاكــورة( 

ثــم يف 7 دجنــر بثانويــة صــاح الديــن األيــويب )تنغــر(، ابتــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه األنشــطة تنــدرج يف إطــار االتفاقيــة اإلطــار للتعــاون التــي وقعهــا املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــع وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، 

ــة  ــاط، والتــي تهــدف إىل نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف املؤسســات التعليمي ــر 2021 بالرب ــوم 4 فراي ي

ــف،  ــذ العن ــاف ونب ــم التســامح والتفاهــم واالحــرام واالخت ــاء قي ــة، وإرس ــرا ومامرس ــا فك ــوض به والنه

والعمــل عــى تطويــر وتقويــة كفايــات وقــدرات مؤطــرات ومؤطــري نــوادي حقــوق اإلنســان يف مجــال 

الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان ومقاربــة النــوع، فضــا عــن التنظيــم املشــرك لألنشــطة الربويــة 

واللقــاءات الثقافيــة واالجتامعيــة والفنيــة اإلشــعاعية يف املجــال الحقوقــي، إلــخ.
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باغ المجلس حول استكمال تفعيل ما تبقى من توصيات 
هيئة اإلنصاف والمصالحة

ــا تبقــى مــن  ــل م ــي لحقــوق اإلنســان الســتكامل تفعي ــس الوطن ــا املجل ــي أطلقه ــة الت يف إطــار الدينامي

ــاكات  ــا االنته ــض ضحاي ــوق بع ــض ذوي حق ــة بتعوي ــة، ذات الصل ــاف واملصالح ــة اإلنص ــات هيئ توصي

الجســيمة باملــايض، واســتكامل ملــف التقاعــد التكميــي لفائــدة مجموعــة مــن الضحايــا وذوي الحقــوق 

الذيــن أدمجــوا مبؤسســات عموميــة وشــبه عموميــة، ســيبارش املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ابتــداء 

ــدة  ــة لفائ ــة اإلنصــاف واملصالح ــات هيئ ــا لتوصي ــة طبق ــررات تحكيمي ــر 2021، تســليم مق ــن 20 نون م

مجموعــات مــن الضحايــا أو ذوي حقــوق والتــي تهــم 186 مســتفيدا)ة(، مــن برامــج جــر الــرر الفــردي، 

ــغ إجــاميل قــدره 16.392.400 درهــم. مببل

والتزامــا بنفــس الديناميــة وتنفيــذا للتوصيــة الخاصــة بتســوية التقاعــد التكميــي لفائــدة 99 مســتفيد)ة(، 

يواصــل املجلــس الوطنــي دعــم الضحايــا الذيــن أدمجــوا بالوظيفــة بعــد تجاوزهــم ســن األربعــن ســنة، 

ــة  ــود االتفاقي ــا لبن ــك تفعي ــن وذل ــد والتأم ــي للتقاع ــدوق الوطن ــات االنخــراط بالصن ــز ملف ــى تجهي ع

املوقعــة، يــوم الثاثــاء 4 مــاي 2021، بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ورئاســة الحكومــة وصنــدوق 

اإليــداع والتدبــر، مبيزانيــة تقــدر 29.768.246 درهــم.
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المعرض الدولي دبي 2020: ندوة حول »حقوق المرأة 
بالمغرب: نظرة تاريخية وآفاق مستقبلية«

ينظــم الجنــاح املغــريب باملعــرض الــدويل ديب 2020، بتعــاون مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، نــدوة 

حــول »حقــوق املــرأة باملغــرب: نظــرة تاريخيــة وآفــاق مســتقبلية«، وذلــك يــوم الخميــس 18 نونــر 2021 

بفضــاء املــرأة.

وتــروم هــذه النــدوة مناقشــة الســبل الكفيلــة بتشــجيع التنزيــل الفعــي والكامــل ملبــدأ املســاواة 

ــات  ــامد مقارب ــرأة واعت ــية للم ــة السياس ــز التمثيلي ــي، وتعزي ــوين والفع ــى املســتوى القان ــة، ع واملناصف

ــي  ــياق وطن ــة يف س ــة، خاص ــات العمومي ــوع يف السياس ــة الن ــاين ملقارب ــاج العرض ــم اإلدم ــدف إىل دع ته

وإقليمــي ودويل يف تطــورا مســتمرا.

وسيشــارك يف هــذا اللقــاء ممثلــون عــن الجمعيــات املغربيــة للدفــاع عــن حقــوق املــرأة باملغــرب ملناقشــة 

ــف املشــاريع  ــذا ســبل دعــم مختل ــا، وك ــي تواجهه ــات الت ــة والتحدي ــه هــذه القضي ــذي تعرف ــدم ال التق

ــى  ــة ع ــذه القضي ــا ه ــي تعرفه ــة الت ــد الدينامي ــرأة وتجدي ــوق امل ــز حق ــة إىل تعزي ــادرات الهادف واملب

ــي. املســتوى الوطن

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــة للس ــة االفتتاحي ــدوة بالكلم ــتتميز الن ــام س ك

اإلنســان، ومشــاركة الســيدة مريــم العثــامين، رئيســة الجمعيــة املغربيــة للتضامــن مــع النســاء يف وضعيــة 

ــترف  ــام س ــة، في ــرأة املغربي ــور للم ــدى جس ــة منت ــور، رئيس ــة عاش ــيدة أميم ــاف( والس ــة )إنص صعب

الســيدة ميمونــة الســيد، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الداخلــة-وادي الذهــب عــى 

ــغاها.  تسير أش

ــة  ــبوك الخاص ــة الفيس ــى صفح ــا ع ــيكون متاح ــدوة س ــذه الن ــارش له ــث املب ــارة إىل أن الب ــدر اإلش تج

بالجنــاح املغــريب باملعــرض الــدويل ديب Morocco Expo 2020 Dubai( 2020( وصفحــة الفيســبوك 

الخاصــة باملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وذلــك يــوم الخميــس 18 نونــر 2021 انطاقــا مــن الســاعة 

.)GMT+4 ــت ديب ــاء بتوقي ــة مس ــرب GMT+1 )السادس ــت املغ ــزوال بتوقي ــد ال ــة بع الثالث
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درعة-تافيالت: ندوة جهوية حول »فعلية الحق في الصحة 
بجهة درعة تافيالت«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، بتنســيق مــع املديريــة الجهويــة لــوزارة 

ــة  ــة درع ــة بجه ــق يف الصح ــة الح ــول »فعلي ــة ح ــدوة جهوي ــة،  ن ــة بالجه ــة االجتامعي ــة والحامي الصح

تافيالــت«، وذلــك يــوم الخميــس11 نونــر 2021 باملركــب السوســيو-ثقايف أوالد الحــاج بالرشــيدية.

وينــدرج هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة املهنيــن الصحيــن واملنتخبــن وممثــي النقابــات وفعاليــات 

املجتمــع املــدين واإلعاميــن بالجهــة، ضمــن اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان القامئــة عــى 

فعليــة حقــوق اإلنســان يف مختلــف السياســات العموميــة مبــا يف ذلــك القطــاع الصحــي.

ويهــدف اللقــاء أساســا إىل فتــح نقــاش حــول فعليــة الحــق يف الصحــة مــن خــال رصــد العوائــق التــي متنــع 

الولــوج إليــه والرافــع مــن أجــل وضــع اســراتيجية صحيــة جهويــة مندمجــة قــادرة عــى ضــامن الحــق يف 

الصحــة للجميــع بهــدف تقليــص التفاوتــات االجتامعيــة واملجاليــة التــي تعيــق متتــع الجميــع بهــذا الحــق.

ــري  ــي تع ــاالت الت ــكاالت واالخت ــول لإلش ــاد حل ــات إليج ــات وتوصي ــروج مبقرح ــعى إىل الخ ــام يس ك

ــة. ــي بالجه ــرض الصح ــودة الع ــز ج ــبل تعزي ــول س ــداول ح ــة  والت ــة الصحي املنظوم
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انتخاب المجلس عضوا بمكتب التحالف العالمي 
للمؤسسات الوطنية وبعض أجهزة شبكة المؤسسات 

الوطنية اإلفريقية
انتخــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بصفتــه ممثــا لشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق 

اإلنســان، عضــوا مبكتــب التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان )GANHRI(، مبناســبة 

انعقــاد الجمعيــة العامــة لشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان يف 2 نونــر 2021.

ويف نفــس الســياق، أعيــد انتخــاب املجلــس، بصفتــه ممثــا لشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق 

 ،)SCA( اإلنســان، عضــوا يف اللجنــة الفرعيــة التــي متنــح االعتــامد للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان

التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، وعضــوا يف مجموعــة عمــل التحالــف 

املعنيــة باملقــاوالت وحقــوق اإلنســان، إىل جانــب املؤسســتن الوطنيتــن لحقــوق اإلنســان بــكل مــن مــاوي 

والكامرون.

وخــال هــذا االجتــامع أعيــد انتخــاب املجلــس أيضــا رئيســا ملجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة، عــاوة 

ــة لحقــوق اإلنســان،  ــة اإلفريقي ــة اإلرشاف التابعــة لشــبكة املؤسســات الوطني ــه عضــوا بلجن عــى انتخاب

ــا  ــن غان ــكل م ــوق اإلنســان ب ــة لحق ــب املؤسســات الوطني ــة الشــاملية، إىل جان ــة الفرعي ــا للمنطق ممث

ــا ومــر. ــو وكيني ــة والطوغ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــوي وجمهوري ــدا ومــاوي وزميباب وروان

ــة  ــت الجمعي ــان، وافق ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــن الس ــراح م وباق

ــى  ــة عمــل تُعن ــوق اإلنســان عــى تشــكيل مجموع ــة لحق ــة اإلفريقي ــة لشــبكة املؤسســات الوطني العام

ــا. ــس عضــوا فيه ــل، انتخــب املجل ــوق الطف بحق

ــة  ــات الوطني ــبكة املؤسس ــة لش ــة العام ــت الجمعي ــبكة، ناقش ــزة الش ــاء أجه ــاب أعض ــب انتخ وإىل جان

اإلفريقيــة لحقــوق اســراتيجية 2022 و2025 واســتعرضت حصيلــة عمــل مجموعــة العمــل املعنيــة 

بالهجــرة برســم ســنة 2020. وقــد شــهد االجتــامع انتخــاب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بزميبابــوي 

ــة لحقــوق اإلنســان. ــة اإلفريقي ــشبكة املؤسســات الوطني رئيســا لـ

ــة  ــة اإلفريقي ــة لشــبكة املؤسســات الوطني ــة العام ــش أشــغال الجمعي ــى هام ــه ع ــارة إىل أن تجــدر اإلش

لحقــوق اإلنســان، شــاركت الســيدة آمنــة بوعيــاش، يــوم 4 نونــر 2021، يف لقــاء تفاعــي عــن بُعــد مــع 

ــس  ــب خم ــليت، إىل جان ــيل باش ــيدة ميش ــان، الس ــوق اإلنس ــامية يف حق ــدة الس ــم املتح ــة األم مفوض

ــات  ــا املؤسس ــي اعتمدته ــى الت ــات الفض ــول املامرس ــان، ح ــوق اإلنس ــة لحق ــة إفريقي ــات وطني مؤسس

ــد-19. ــة كوفي ــن جائح ــة يف زم الوطني
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ــوق  ــة لحق ــات الوطني ــدوة املؤسس ــان يف ن ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــارك املجل ــرى، ش ــة أخ ــن جه وم

اإلنســان حــول موضــوع »دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف تقليــص فجــوة املســؤولية يف حالــة 

الطــوارئ املناخيــة«، التــي عقــدت يف 5 نونــر 2021 عــى هامــش املؤمتــر 26 للــدول األطــراف يف اتفاقيــة 

األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ.

ــم  ــع لألم ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق ــرار مجل ــاش بق ــة بوعي ــيدة آمن ــت الس ــدوة، رحب ــذه الن ــال ه وخ

املتحــدة، الــذي اعــرف ألول مــرة بالحــق يف بيئــة نظيفــة وصحيــة ومســتدامة كحــق مــن حقــوق اإلنســان، 

وذكــرت أن مــروع القــرار، الــذي اقرحتــه خمــس دول، ضمنهــا املغــرب، يشــكل تكريســا للجهــود التــي 

يبذلهــا العديــد مــن الفاعلــن، مبــا فيهــم املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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لقاء مع »شباب مغربي ملتزم بالتصدي للتغيرات 
المناخية’’

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لقــاء مــع »شــباب مغــريب ملتــزم بالتصــدي للتغــرات املناخيــة‹‹، 

ــعة  ــاعة التاس ــن الس ــداء م ــري ابت ــس بنزك ــاط إدري ــد الرب ــر 2021 مبعه ــبت 30 أكتوب ــوم الس ــك ي وذل

ــا، عشــية انعقــاد  ــا ودولي ــة وطني ــة بالتغــرات املناخي والنصــف صباحــا. ملناقشــة املســتجدات ذات الصل

الــدورة 26 ملؤمتــر األطــراف )كــوب 26( شــهر نونــر باســكتلندا.

ــات  ــة السياس ــد ومتابع ــة رص ــق بعملي ــام يتعل ــباب في ــات الش ــورة آراء وتوصي ــاء إىل بل ــدف اللق ويه

ــة  ــق بفئ ــام يتعل ــة املســتدامة خصوصــا في ــذ أهــداف التنمي ــم تنفي ــة وتقيي ــة والرابي ــة الوطني العمومي

الشــباب، وكــذا اســتعراض الوســائل الكفيلــة بتعزيــز عمــل ومبــادرات الشــباب يف مجــال العمــل املناخــي 

ــدورة 22 ملؤمتــر األطــراف  ــل ال ــا قب ــم إحداثه ــي ت ــات الشــبابية الت ــدرات الشــبكات والجمعي ــة ق وتقوي

ــة مبراكــش وبعدهــا. بشــأن التغــرات املناخي

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة للقــاء بحضــور كل مــن الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــيمون  ــيد س ــابقا، والس ــاء س ــة بامل ــة املكلف ــرة املنتدب ــال، الوزي ــات أفي ــيدة رشف ــان، الس ــوق اإلنس لحق

مارتــن، ســفر بريطانيــا باملغــرب، ومبداخلــة للســيد ديفيــد ر. بويــد، املقــرر الخــاص لألمــم املتحــدة املعنــي 

بحقــوق اإلنســان وتغــر املنــاخ.

وجديــر بالذكــر أن مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة اعــرف مؤخــرا، وألول مــرة، بالحــق يف 

بيئــة نقيــة وســليمة ومســتدامة باعتبــاره حقــا مــن حقــوق اإلنســان، حيــث دعــا يف قــراره 48/13 جميــع 

دول العــامل إىل العمــل معــا ومــع مختلــف الــركاء مــن أجــل إعــامل هــذا الحــق. ويشــكل هــذا القــرار 

ترســيخا للجهــود التــي بذلهــا مختلــف الفاعلــن، خاصــة الشــباب واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، 

وهــو مــا يعيــد التأكيــد عــى الــدور املحــوري الــذي تضطلــع بــه األجيــال الشــابة يف مواجهــة التحديــات 

ذات الصلــة، والســيام فيــام يتعلــق بتغيــر العقليــات وتطويــر املفاهيــم.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوجه رسالة إلى رئيس 
الحكومة بخصوص قرار إجبارية التوفر على »جواز التلقيح«

وجه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يومه اإلثنن 25 أكتوبر 2021، رسالة إىل السيد رئيس الحكومة بعد 

اطاعه عى القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتامد 

مقاربة احرازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.

وقد سجل املجلس يف معرض هذه الرسالة عددا من اإلشكاالت املرتبطة بهذا القرار، تتجى أساسا يف توافد 

عدد كبر من املواطنات واملواطنن عى مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات اململكة؛ حاالت 

الفئات الهشة خاصة من املسنن والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات يف تحميل وثيقة جواز 

التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات واملواطنن توصل بها املجلس، منعوا من خدمات عمومية أو 

خاصة )وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، ...( لعدم توفرهم عى وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض 

حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كام سجل املجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاوالت خاصة بشأن وضعية موظفن ومستخدمن ال 

يتوفرون عى جواز التلقيح؛حاالت االكتظاظ واالزدحام الناجمة عن تدابر واجراءات تطبيق قرار »جواز 

التلقيح » بوسائل النقل العمومي مبا فيها الحافات والرامواي، الخ.

وانطاقا مام سبق، أوىص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الحكومة مبا يي:

· تعزيز التواصل واإلرشاد مع املواطنات واملواطنن غر امللقحن، لحد اآلن، قصد بلوغ 	

الحامية الجامعية ضد كوفيد-19،

· العمل عى ضامن ولوج املواطنات واملواطنن لاماكن العامة وخاصة املصالح 	

العمومية والتي ال ميكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ اإلجراءات االنتقالية الرورية، 

مبا ال ميس حقوق االفراد والجامعات يف التمتع بالخدمات العمومية،

· استبدال »جواز التلقيح »«بالجواز الصحي«، الذي ميكن أن يشهد بالتحصن عر:	

 • شهادة الكشف السلبي طبقا لإلجراءات املعمول بها لصاحياتها؛

 • شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب املعاير املحددة لذلك.

•  شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب املعالج، لألسباب املحددة طبيا 

وعلميا؛

· تحديد فرة زمنية معقولة،لتمكن املواطنات واملواطنن من التكيف مع التدابر )سواء 	

بأخذ الجرعة األوىل والثانية أو استخراج الشواهد الطبية ...( ولتمكن السلطات 

العمومية من توفر الوسائل التقنية الرورية ذات الصلة )وثيقة إشهاد تلقي الجرعة 
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األوىل، وثيقة الجواز الصحي، ...(؛

· دراسة إمكانيات تخفيف املزيد من القيود املطبقة انطاقا من اعتامد الجواز الصحي؛	

· يشجع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عى االنخراط الواعي واملسؤول لكافة 	

املواطنات واملواطنن يف حملة التلقيح الوطني، كام سيعمل عى فتح نقاش حول 

جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز اإلكراهات املرتبطة 

بتدبر هذه املرحلة.

وذكر املجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 »كوفيد 19: وضع استثنايئ ومترين حقوقي جديد«، وال سيام 

منها املتعلقة »بعرض متديد رسيان مفعول حالة الطوارئ الصحية عى الرملان«، و«بإنهاء تطبيق حالة 

الطوارئ الصحية عندما ينتفي رشط الرورة«.
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الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف دورتهــا السادســة، املنعقــدة برئاســة 

الســيدة آمنــة بوعيــاش، يــوم الجمعــة 15 أكتوبــر الجــاري، عــى التوجهــات االســراتيجية للنصــف الثــاين 

ــة املجلــس 2024-2022، وعــى مقرحــات وتوصيــات أساســية لضــامن فعليــة حقــوق اإلنســان  مــن والي

ســيوجهها املجلــس لرئيــس الحكومــة املغربيــة. 

فعلية الحقوق: نفس جديد واسرتاتيجية متجددة 

تــداول أعضــاء املجلــس، حــول اســراتيجيته خــال النصــف الثــاين لواليــة املجلــس والتــي تتضمــن ســبع 

محــاور كــرى محددهــا األســايس؛ ضــامن فعليــة حقــوق اإلنســان وتكريســها. 

ــة  ــاره أولوي ــس، باعتب ــل الحــاميئ للمجل ــز العم ــس 2024-2020 يف تعزي ــات املجل ــل محــاور أولوي وتتمث

أولوياتــه، تعزيــز الوقايــة مــن االنتهــاكات، مواصلــة تعزيــز ثقافــة احــرام حقــوق اإلنســان، تعزيز املامرســة 

االتفاقيــة ومواصلــة التفاعــل عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل، متابعــة تفعيــل توصيــات هيئــة اإلنصــاف 

واملصالحــة، تعزيــز التواصــل املؤسســايت وتطويــره، باإلضافــة إىل تطويــر التنظيــم املؤسســايت للمجلــس. 

يف هــذا الســياق، شــددت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى أن املجلــس »ســيواصل عملــه 

بنفــس جديــد، وباســراتيجية متجــددة، تحــت نفــس العنــوان »فعليــة الحقــوق«، تتوخــى )1( مواصلــة 

ــددات  ــى املح ــط ع ــار فق ــدم االقتص ــك بع ــوق، وذل ــة الحق ــة لفعلي ــددات الضمني ــى املح ــتغال ع االش

القانونيــة، واالنكبــاب عــى الجوانــب غــر القانونيــة، مبــا فيهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة 

و)2( واعتــامد املقاربــة املتعــددة القطاعــات باعتبارهــا املدخــل األنســب لتطويــر مداخــل فعليــة الحقــوق 

وإيجــاد ســبل االلتقائيــة لتجــاوز املعوقــات التــي تحــول دون فعليــة الحقــوق«. 

حقوق اإلنسان، أولوية السياسات العمومية 

ــز  ــات لتعزي ــة العامــة للمجلــس بعــد مناقشــة مســتفيضة عــى مقرحــات وتوصي كــام صادقــت الجمعي

ــة، ســيوجهها املجلــس إىل الســيد رئيــس الحكومــة.  ــة الحقــوق  ضمــن السياســات العمومي فعلي

وتشــدد مقرحــات وتوصيــات املجلــس عــى رضورة اعتــامد املقاربــة املبنيــة عــى حقــوق اإلنســان يف بنــاء 

وهندســة السياســات العموميــة، عــى اعتبــار أن املنهجيــة األكــر ماءمــة، لبنــاء تنميــة شــاملة ومســتدامة، 

كــام يتجــى ذلــك يف التجــارب الدوليــة املقارنــة، تتمثــل باألســاس يف صياغــة سياســات عموميــة قامئــة عــى 

ــز  ــادئ املشــاركة واملســاءلة وعــدم التميي ــة عــى حقــوق اإلنســان، والتــي ترتكــز عــى مب ــة املبني املقارب

والتمكــن والرعيــة و االســتباقية لضــامن حاميــة حقــوق اإلنســان. 
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ويف هــذا الســياق، أكــدت الســيدة آمنــة بوعيــاش أنــه مــن شــأن مقرحــات وتوصيــات املجلــس »تعزيــز مــا 

راكمتــه بادنــا مــن مكتســبات يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وكــذا مواجهــة التحديــات 

ــتورية  ــات الدس ــى املقتضي ــتنادا ع ــات«، اس ــوق والحري ــي بالحق ــع الفع ــرض التمت ــت تع ــي مازال الت

والصكــوك الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب، وتوصيــات املجلــس املوجهــة إىل الحكومــة. 

ومــن شــأن املقاربــة الحقوقيــة، التــي يقرحهــا املجلــس؛ »تجســر الهــوة بــن الراكــم الحاصــل عى مســتوى 

ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــة الحق ــى فعلي ــارشة ع ــاتها املب ــن وانعكاس ــات والقوان التريع

والبيئيــة، وتعزيــز إمكانيــة وأفــق التمكــن واإلدمــاج االجتامعــي«. 

ــرب  ــة للمغ ــة االتفاقي ــمل تعزيز املامرس ــرى تش ــاور ك ــس يف مح ــات املجل ــات ومقرح ــم توصي وتنتظ

وماءمــة املنظومــة القانونيــة الوطنيــة مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان وترصيــد الحريــات العامــة 

وتعزيــز الدميوقراطيــة التشــاركية والحفــاظ عــى البيئــة واالســتدامة وتكريــس العدالــة االجتامعيــة 

واملجاليــة والحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة وأولويــة االســتثامر يف الرأســامل البــري، واعتــامد مقاربــة 

عرضانيــة مــا بــن الصحــة والتعليــم والبيئــة والثقافــة. 

وعاقــة بتوصيــات املجلــس املوجهــة لرئيــس الحكومــة ذات الصلــة بالصحــة، اطلعــت الجمعيــة العامــة 

ــق يف  ــة الح ــول فعلي ــان ح ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــيصدره املجل ــايت س ــر موضوع ــاور تقري ــى مح ع

ــق يف  ــز الح ــة لتعزي ــيو-اقتصادية والثقافي ــاتية والسوس ــة واملؤسس ــددات القانوني ــاول املح ــة، يتن الصح

الصحــة باملغــرب. 

تجــدر اإلشــارة إىل أن رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، قدمــت ألعضــاء 

الجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عرضــا حــول أنشــطة املجلــس خــال الفــرة الفاصلــة 

بــن دوريت الجمعيــة العموميــة الخامســة والسادســة. ومــن أبــرز هــذه األنشــطة: ماحظــة االســتحقاقات 

ــبكة  ــة لش ــاهمة كتابي ــم مس ــدام، تقدي ــاء اإلع ــل إلغ ــن أج ــع م ــة الراف ــنة 2021، مواصل ــة لس االنتخابي

األمــم املتحــدة للهجــرة، عــى هامــش املؤمتــر الــدويل لتقييــم مــدى تنفيــذ امليثــاق العاملــي للهجــرة، يف 

إطــار تــرأس املجلــس ملجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة التابعــة للشــبكة االفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة 

ــدور  ــام ب ــة القي ــف، مواصل ــان بجني ــوق اإلنس ــس حق ــدورة 48 ملجل ــاركة يف ال ــان، واملش ــوق اإلنس لحق

املجلــس الحــاميئ مــن خــال معالجــة الشــكايات والقيــام بزيــارات للمؤسســات الســجنية. 

باإلضافــة إىل ذلــك، رحــب أعضــاء املجلــس بقــرار املجلــس الــدويل لحقــوق االنســان بجعــل الحــق يف تنمية 

ــن، الدعــم والتفاعــل  ــن الدورت ــس، ب ــا مــن حقــوق االنســان. كــام واصــل املجل ســليمة ومســتدامة حق

ــا والنيجــر والكامــرون  ــا وليبي وتبــادل التجــارب مــع املؤسســات الوطنيــة، خاصــة بأفغانســتان وموريتاني

وكــوت ديفــوار، عــاوة عــى تحضــره للــدورة املقبلــة للجنــة الفرعيــة املعنيــة باالعتــامد التابعــة للتحالــف 

العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي يتــرف املجلــس برئاســتها، التــي ســتنطلق األســبوع 

املقبــل.
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توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ومؤسسة وسيط المملكة

ــوم  ــة، ي ــاون ورشاك ــة تع ــة اتفاقي ــيط اململك ــة وس ــان ومؤسس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــيوقع املجل س

ــوق  ــة لحق ــة الجهوي ــر اللجن ــة عــر صباحــا، مبق ــن الســاعة الحادي ــداء م ــر 2021، ابت ــن 18 أكتوب اإلثن

ــب. ــة-وادي الذه ــة الداخل ــان بجه اإلنس

وتهــدف هــذه االتفاقيــة، التــي ســيرف عــى توقيعهــا كل مــن الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان والســيد محمــد بنعليلــو، وســيط اململكــة، إىل تحديــد إطــار مرجعــي لتمتــن 

عاقــات التعــاون والراكــة بــن املؤسســتن يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا،

كــام تســعى هــذه االتفاقيــة إىل تعزيــز العمــل املشــرك مــن أجــل نــر ثقافــة الحــق والواجــب، والربيــة 

ــر اإلداري،  ــة يف التدب ــات الحكام ــد مقوم ــوق وتوطي ــة الحق ــة يف مامرس ــان واملواطن ــوق اإلنس ــى حق ع

فضــا عــن تبــادل التجــارب والخــرات يف مجــاالت معالجــة الشــكايات والتكويــن والتدريــب، الــخ.

ومــن جهــة أخــرى، ســترف الســيدة آمنــة بوعيــاش، مبعيــة الســيد بنعليلــو عــى افتتــاح مكتــب وســيط 

اململكــة بجبهــة الداخلــة-وادي الذهــب مبقــر اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالجهــة الكائــن بشــارع 

الــوالء مبدينــة الداخلــة.
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ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة اإلعدام

مبناســبة اليــوم العاملــي ضــد عقوبــة اإلعــدام، الــذي يصــادف 10 أكتوبــر مــن كل ســنة، ينظــم االئتــاف 

ــوم  ــة، ي ــدوة صحفي ــان ن ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــدام واملجل ــة اإلع ــاء عقوب ــل إلغ ــن أج ــريب م املغ

ــس. ــر املجل ــا مبق ــارشة صباح ــاعة الع ــى الس ــر 2021 ع ــس 14 أكتوب الخمي

وســيخصص اليــوم العاملــي لهــذه الســنة ملوضــوع النســاء اللــوايت يواجهــن خطــر اإلدانــة باإلعــدام واللــوايت 

صــدرت يف حقهــن أحــكام باإلعــدام أو اللــوايت أُعدمــن، وكــذا النســاء اللــوايت اســتفدن مــن العفــو أو متــت 

ترئتهن.

ــوة  ــدام، ودع ــة اإلع ــاء عقوب ــل إلغ ــن أج ــع م ــة الراف ــبة ملواصل ــي مناس ــاء الصحف ــذا اللق ــكل ه وسيش

ــة  ــذ عقوب ــة العامــة لألمــم املتحــدة الداعــي إىل وقــف تنفي ــرار الجمعي ــت عــى ق ــة إىل التصوي الحكوم

ــوق  ــاص بالحق ــدويل الخ ــد ال ــاين للعه ــاري الث ــول االختي ــامم إىل الروتوك ــق االنض ــك يف أف ــدام، وذل اإلع

ــية. ــة والسياس املدني

ــع  ــة م ــتنظم براك ــي س ــية الت ــطة التحسيس ــج األنش ــم برنام ــبة لتقدي ــا مناس ــاء أيض ــذا اللق ــد ه ويع

ــدام. ــة اإلع ــاء عقوب ــل إلغ ــن أج ــدين م ــع امل ــن يف املجتم ــف الفاعل ــع مختل ــة وم ــات التعليمي املؤسس

ويف إطــار االحتفــال بهــذا اليــوم، ســيحتضن مقــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان املعــرض الــذي يتــوج 

ــرف  ــن ط ــباب م ــدة الش ــة لفائ ــاء«، املنظم ــم اإللغ ــة »أُرس ــات الدولي ــابقة امللصق ــة ملس ــخة الرابع النس

»الشــبكة الدوليــة للربيــة عــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام« وجمعيــة »معــا ضــد عقوبــة اإلعــدام«.

ــة  ــاء عقوب ــاف املغــريب مــن أجــل إلغ ــي لحقــوق اإلنســان واالئت ــس الوطن وتجــدر اإلشــارة إىل أن املجل

اإلعــدام يعمــان مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام مــن منظــور اســراتيجي يقــوم عــى »تعزيــز الخطــوات 

نحــو إلغــاء عقوبــة اإلعــدام«، وذلــك بتعــاون مــع جمعيــة »معــا ضــد عقوبــة اإلعــدام«.
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اليوم العالمي ضد عقوبة اإلعدام: المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان- »أرسم إلغاء عقوبة اإلعدام«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أنشــطة متعــددة للنهــوض بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام، براكــة مــع 

»االئتــاف املغــريب مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام« و«املرصــد املغــريب للســجون« وجمعيــة »معــا ضــد 

عقوبــة اإلعــدام، ومــع عــدد مــن املؤسســات التعليميــة، وذلــك مبناســبة اليــوم العاملــي ضــد عقوبــة اإلعــدام.

وســيخصص اليــوم العاملــي لهــذه الســنة ملوضوع النســاء اللــوايت يواجهن خطــر اإلدانة باإلعــدام واللــوايت صدرت 

يف حقهــن أحــكام باإلعــدام أو اللــوايت أُعدمــن، وكــذا النســاء اللوايت اســتفدن مــن العفو أو متــت ترئتهن.

ــي  ــه الراســخ، الداع ــس موقف ــا املجل ــبة يجــدد فيه ــنة مناس ــكل س ــر ل ــن أكتوب ــارش م ــوم الع ــل الي وميث

ــر إرشاك  ــدام، ع ــة اإلع ــن لعقوب ــدة املناهض ــيع قاع ــة، وتوس ــا ومامرس ــدام قانون ــة اإلع ــاء عقوب إىل إلغ

ــن. ــر والفاعل ــاركة كل التعاب ومش

»ينتظــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن الربملــان والحكومــة ترجمــة تطــور الحقــوق والحريــات 

مبراجعــة املنظومــة الجنائيــة ومالءمتهــا مــع االلتزامــات الدوليــة للمملكــة ومــع الدســتور املعتمــد منــذ 

ســنة 2011، مبــا فيهــا حاميــة الحــق يف الحيــاة«.

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وتتمحــور األنشــطة املرمجــة مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام، التــي تنعقــد أيــام 14 و16 

و25 و26 و28 أكتوبــر، حــول:

حلقــة نقــاش مــن تأطــر جمعيــة )SEVE( »Savoirêtre et vivre ensemble« بالــدار البيضــاء، ســيتم مــن خالهــا 

الرافــع ضــد هــذه العقوبــة التــي تتناقــض مــع الحق الكــوين يف الحيــاة والتحســيس بآثارهــا املدمرة عــى املجتمع؛

ــذ يف  ــوض بحــق التامي ــدار البيضــاء للنه ــاط وال ــي الرب ــدام« مبدينت ــة اإلع ــاء عقوب ــم إلغ ــات »أرس ورش

التعبــر عــن مواقفهــم وانطباعاتهــم إزاء عقوبــة االعــدام القاســية والاإنســانية، مــن خــال أعامل تشــكيلية 

تعتمــد التعبــر بالرســم واللــون والشــكل.

معــرض فنــي مبقــر املجلس تتويجا للنســخة الرابعة ملســابقة امللصقــات الدوليــة »أُرســم اإللغاء«، املنظمــة لفائدة 

الشــباب مــن طــرف »الشــبكة الدوليــة للربيــة عى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام« وجمعيــة »معا ضــد عقوبة اإلعــدام«.

وكان املجلــس قــد طالــب بإلغــاء عقوبــة اإلعــدام يف مذكرتــه بخصــوص مــروع القانــون رقــم 10.16 الــذي 

يقــي بتغيــر وتتميــم مجموعــة القانــون الجنــايئ ويف تقريــره الســنوي 2020، ووجــه بتاريــخ 11 نونــر 

ــة  ــذ عقوب ــح القــرار األممــي بوقــف تنفي ــة مــن أجــل التصويــت لصال ــداء إىل الســلطات املغربي 2020 ن

ــة  ــذ عقوب ــف تنفي ــرار وق ــى ق ــدة ع ــم املتح ــة لألم ــة العام ــت الجمعي ــبة تصوي ــك مبناس ــدام، وذل اإلع

اإلعــدام يف منتصــف شــهر دجنــر 2020.
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باغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان

انعقــد يــوم الخميــس 2 شــتنر 2021، االجتــامع الــدوري ملكتــب املجلــس حضوريــا وعــر تقنيــة املناظــرة 

عــن بعــد وذلــك طبقــا للقانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

ومقتضيــات نظــام املؤسســة الداخــي والــذي تــداول يف:

- عمليــة ماحظــة االنتخابــات مبــا فيهــا اعتــامد املاحظــن الوطنيــن والدوليــن والــدورات التكوينيــة التــي 

نظمــت لفائدتهــم؛

- مســطرة تريــح أعضــاء الجمعيــة العامــة أو أعضــاء اللجــان الجهويــة حــول الوضعيــات التــي ميكــن أن 

يكونــوا يف وضعيــة نــزاع مــع التزاماتهــم، يف ســياق تنظيــم االنتخابــات، والتــي يرتــب عنــه اإلعفــاء مــن 

املشــاركة يف املداولــة أو يف اتخــاد القــرار أو مــن القيــام باملهــام، وذلــك طبقــا ملقتضيــات البــاب الســادس 

للنظــام الداخــي للمجلــس.

- تحديــد تاريــخ انعقــاد الــدورة العاديــة الثامنــة للجمعيــة العامــة للمجلــس التــي ســتنظم نهايــة شــهر 

أكتوبــر 2021؛
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اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية من أجل االضطاع 
بالماحظة المستقلة والمحايدة لاستحقاقات االنتخابية 8 

شتنبر 2021

بعــد دراســة طلباتهــم واســتيفائهم للــروط الروريــة للقيــام مباحظــة انتخابــات 2021، تــم اعتــامد 19 

منظمــة وهيئــة دوليــة، ميثلهــا أكــر مــن 100 ماحــظ وماحظــة والذيــن ســينطلقون يف عمليــة املاحظــة 

يف الدوائــر التــي اختاروهــا ابتــداء مــن نهايــة األســبوع يف الجهــات اإلثنــى عــر للمملكــة.

ومتثــل الهيئــات الدوليــة مختلــف البلــدان اإلفريقيــة واألوروبيــة واألســيوية ويتعلــق األمــر ب: »الجمعيــة 

ــر  ــية«، »مؤمت ــة الروس ــة املدني ــة«، »الغرف ــة للفرنكوفوني ــة الدولي ــا«، »املنظم ــس أوروب ــة ملجل الرملاني

الســلطات املحليــة والجهويــة ملجلــس أوروبــا«، »Gender Concerns International«، )آفــاق جديــدة( 

»nouvelles perspectives«، »املجلــس الوطنــي لتنظيــم القطــاع الســمعي البــري بالســنغال«، »املجلس 

األعــى للتواصــل ببوركينــا فاســو«، و«املركــز اإلفريقــي للوقايــة مــن النزاعــات«، »دائــرة أوجــن دوال كــروا« 

و«Dynamic Maroc« و«شــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان«.

ــة  ــبكة العربي ــريب و«الش ــان الع ــة« و«الرمل ــدول العربي ــة ال ــامد »جامع ــم اعت ــريب، ت ــد الع ــى الصعي وع

ــان«. ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني للمؤسس

كــام تــم اعتــامد ممثليــات دبلوماســية معتمــدة بالربــاط: »مفوضيــة االتحــاد األورويب«، »ســفارة اململكــة 

املتحــدة«، »ســفارة كنــدا«، و«ســفارة هوالنــدا«.

ــى  ــوء ع ــليط الض ــا تس ــيتم خاله ــن س ــن الدولي ــدة املاحظ ــة لفائ ــة تواصلي ــاءات إخباري ــتنظم لق وس

ــة. ــون املاحظ ــة وقان ــات االنتخابي ــر العملي ــة بس ــة املتعلق ــانة القانوني الرس

ــة  ــه تــم اعتــامد أكــر مــن 4600 ماحظــة وماحظــا ميثلــون 44 منظمــة غــر حكومي ــر بالتذكــر أن جدي

ــي لحقــوق اإلنســان. ــس الوطن ــة إىل املجل ــة، باإلضاف وطني



122

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

2021

اللجنة الخاصة العتماد ماحظي االنتخابات تعقد اجتماعها 
عشية انطاق الحملة االنتخابية

عقدت اللجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات اجتامعها يوم األربعاء 25 غشت 2021 مبقر املجلس 

بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وحضور أعضاءها.

وقد أعلنت السيدة بوعياش أن االجتامعات الستة التي عقدتها اللجنة قد توجت باعتامد أكر من 4500 

ماحظة وماحظا ميثلون 44 منظمة غر الحكومية وطنية، باإلضافة إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

سيتوزعون عى كافة جهات اململكة وحوايل 17 جمعية غر حكومية دولية وبرملانن دولين بحوايل أكر من 

70 ماحظا.

وأكدت رئيسة اللجنة أن منح االعتامد ملاحظي هذه الجمعيات قد تم يف حرص تام عى استيفاء جميع 

الروط التي تؤهلهم للقيام باملاحظة املحايدة واملستقلة لاستحقاقات االنتخابية املقبلة وذلك وفق 

 املقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

كام أكدت السيدة بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات االنتصاف التي ستتوصل بها وفق املسطرة التي 

اعتمدتها اللجنة الخاصة. 

وقد جددت رئيسة اللجنة بهذه املناسبة دعوتها للهيئات املعتمدة ملاحظة االنتخابات إىل التقيد الصارم 

بالتدابر االحرازية للوقاية من )كوفيد-19( والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلن 

القانونين لهذه الهيئات.

وبناء عى مراسلة سابقة للمجلس حول املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة، أعلنت وزارة 

الداخلية إنها بصدد إرسال مذكرة ملختلف السلطات قصد اعتامد اإلجراءات التيسرية للمشاركة لألشخاص 

يف وضعية إعاقة يف جميع أطوار العملية االنتخابية.

يذكر أنه خال اجتامعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات باملصادقة عى نظامها 

الداخي وعى استامرة الرشيح وعى إعان الرشيح ثم ميثاق أخاقيات املاحظ. كام قامت اللجنة، مببادرة 

من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ماحظة االنتخابات ذات الصلة 

بالنوع االجتامعي واألشخاص يف وضعية إعاقة واللغة األمازيغية والفاعلن يف مجال الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان.
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https://observationelections.cndh.كام عملت اللجنة عى تحديث املوقع االلكروين الخاص باللجنة

ma( (، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، األمازيغية، الفرنسية واإلنجليزية ولغة اإلشارة وذلك ملواكبة 

عملية ماحظة االنتخابات واعتامد املاحظن كام تحرص عى تحيينه املستمر بكل النصوص القانونية 

 والتنظيمية املتعلقة بالعملية االنتخابية باإلضافة إىل القرارات الحكومية ذات الصلة.

يذكر أن القانون رقم 11-30 املحدد لروط وكيفيات املاحظة املستقلة واملحايدة لانتخابات، الصادر يف 

6 أكتوبر 2011، مينح للجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات، التي ينص عى إحداثها، صاحيات تلقي 

ودراسة طلبات االعتامد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة مباحظي االنتخابات املعتمدين ووضع 

 ميثاق يحدد املبادئ والضوابط األساسية ملاحظة االنتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات، التي ترأسها رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

وتسند كتابتها لألمانة العامة للمجلس، من األعضاء التالين:

–        أربعة أعضاء ميثلون السلطات الحكومية املكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون 

 واالتصال؛

 –        ممثل عن املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان؛

 –        ممثل عن الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة؛

–        خمسة ممثلن عن جمعيات املجتمع املدين املمثلة داخل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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مشاورات إقليمية بين المؤسسات الوطنية اإلفريقية 
لحقوق اإلنسان بشأن االستعراض اإلقليمي لاتفاق 

العالمي من أجل الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية بإفريقيا

ــة  ــرة التابع ــة بالهج ــل املعني ــة العم ــا ملجموع ــه رئيس ــان، بصفت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل يعق

لشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان وشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق 

اإلنســان، يــوم الخميــس 26 غشــت 2021، مشــاورات بــن املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان 

بشــأن  االســتعراض اإلقليمــي لاتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة بإفريقيــا.

وتنــدرج هــذه املشــاورات يف إطــار تنفيــذ مخطــط عمــل مجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة التابعــة لشــبكة 

املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، وال ســيام املحــور املتعلــق باالتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجرة 

اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة وإعــان القاهــرة املعتَمــد خــال املؤمتــر الثــاين عــر لشــبكة املؤسســات الوطنيــة 

اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان حــول موضــوع »االتفــاق العاملــي للهجــرة: رؤيــة مشــركة للمؤسســات الوطنيــة 

اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، آفــاق وتحديــات التنزيــل«، املنظــم يف مــر يومــي 5 و6 نونــر 2019. وسيشــكل 

هــذا اللقــاء فرصــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن أجــل تقييــم التقــدم الــذي أحرزتــه يف مجــال 

مواكبــة تنفيــذ األهــداف الثاثــة والعريــن املضمنــة يف االتفــاق العاملي للهجــرة يف املناطق اإلفريقية الخمســة. 

كــام ســيمكن مــن تســليط الضــوء عــى التحديــات الرئيســية والفــرص والثغــرات والرهانــات الجديــدة التــي 

يتعــن عــى املؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان مواجهتهــا، باإلضافــة إىل الدروس املســتخلصة يف هــذا املجال.

ــي  ــتوى اإلقليم ــى املس ــة ع ــات املطروح ــة األولوي ــاركن ملناقش ــة للمش ــامع فرص ــذا االجت ــد ه ــام يع ك

ومجــاالت التعــاون اإلقليمــي املحتملــة يف مجــال الهجــرة الدوليــة، بهــدف صياغــة الخاصــات والتوصيــات 

ــا. ــر حــول الهجــرة يف منطقــة إفريقي ــاء التقري الرئيســية إلغن

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذه املشــاورات، التــي ســتعقد عــر تقنيــة التناظــر عــن بُعــد، مبشــاركة 

الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة 

ــق، رئيــس شــبكة  ــة لحقــوق اإلنســان والســيد محمــد فاي ــة اإلفريقي التابعــة لشــبكة املؤسســات الوطني

ــة لحقــوق اإلنســان. ــة اإلفريقي املؤسســات الوطني

كــام ســيتميز اللقــاء مبشــاركة ممثــي املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان األعضــاء يف شــبكة املؤسســات 

الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان وقطاعــات حكوميــة ووكاالت وخــراء تابعــن لألمــم املتحــدة واالتحــاد 

اإلفريقــي وممثلــن عــن املجتمــع املــدين.

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ســيتم تقاســم الوثيقــة النهائيــة ملشــاورات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

مــع شــبكة األمــم املتحــدة حــول الهجــرة، كمســاهمة مــن املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان 

يف املنتــدى الــدويل حــول االســتعراض املتعلــق بالهجــرات املرتقــب انعقــاده ســنة 2022.
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اللجنة الخاصة العتماد ماحظي وماحظات االنتخابات 
تدعو الهيئات المعتمدة لماحظة االنتخابات إلى التقيد 

بالتدابير االحترازية للوقاية من )كوفيد19-(

عــى إثــر االجتــامع الــذي عقدتــه يــوم الجمعــة 13 غشــت 2021، دعــت اللجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــي 

وماحظــات االنتخابــات، التــي ترأســها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

الهيئــات املعتمــدة ملاحظــة االنتخابــات برســم ســنة 2021 للتقيد بالتدابــر االحرازيــة للوقاية مــن )كوفيد-19( 

وذلــك عــر مذكــرة وجهتهــا اللجنــة للممثلــن القانونيــن لهــذه الهيئــات بهــذا الخصــوص.

ويف هــذا الصــدد، ونظــرا للظــروف املرتبطــة بالجائحــة التــي تــزداد حــدة، دعــت اللجنــة ماحظــات وماحظــي 

ــة مــن )كوفيــد-19(، باإلضافــة إىل التدابــر  ــة للوقاي ــد الصــارم بالتدابــر االحرازي الهيئــات املعتمــدة إىل التقي

االعتياديــة للماحظــة، الســيام منهــا اإلجــراءات التاليــة:

 -    التأكد من عدم اإلصابة بفروس )كوفيد-19(؛

 -    ارتداء الكاممات بشكل سليم، التباعد الجسدي، التعقيم ...؛

-    االمتناع عن القيام مبهام املاحظة يف حالة ظهور أي من أعراض الفروس أو يف حالة مخالطة أشخاص ثبتت 

 إصابتهم أو تظهر عليهم األعراض؛

 -    السهر عى إجراء التلقيح ضد الفروس )الجرعتن املحددتن من طرف السلطات العمومية املختصة(؛

-    االلتزام باإلجراءات االحرازية املتخذة من طرف السلطات املعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتامع 

 لجان اإلحصاء، ومنها عى الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إىل األماكن املذكورة، واإلدالء بشهادة التلقيح؛

 -    احرام مسافة التباعد املطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان اإلحصاء؛

-    التقيد بحقوق والتزامات ماحظي االنتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص 

 القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ اإلعان عن حالة الطوارئ الصحية باملغرب؛

-    التبليغ الفوري والتلقايئ بشأن حاالت مخالفات االلتزامات الواجبة للماحظات واملاحظن، طبقا ملقتضيات 

 املادة 18 من القانون رقم 30.11؛

-    إطاع رئيسة اللجنة الخاصة العتامد املاحظن باملعطيات الرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها ب)كوفيد-19(.

وإعــامال لقــرارات اللجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــات وماحظــي االنتخابــات، طلبــت اللجنــة مــن الهيئــات 

املعتمــدة اإلدالء القبــي بتوزيــع ماحظاتهــا وماحظيهــا عــى لجــان اإلحصــاء التــي تختارهــا، وذلــك مــن أجــل 

تســهيل عمليــة املاحظــة واحــرام التدابــر االحرازيــة للوقايــة مــن جائحــة )كوفيــد-19(. كــام دعــت اللجنــة 

هــذه الهيئــات إىل اعتــامد املجلــس كإطــار القتســام أو طلــب املعلومــات التــي يحتاجهــا ماحظــات وماحظــي 

االنتخابــات، بتنســيق مــع الجمعيــات والشــبكات املعتمــدة.

يذكــر أن اللجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــات وماحظــي االنتخابــات كانــت قــد قــررت منــح االعتــامد ل44 

جمعيــة وشــبكة وطنيــة، باإلضافــة إىل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بصفته هيئــة وطنية، بعد اســتكاملها 

لجميــع الــروط التــي تؤهلهــا للقيــام باملاحظــة املحايــدة واملســتقلة لاســتحقاقات االنتخابيــة املقبلــة.
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حملة رقمية لتعزيز المشاركة السياسية لألشخاص في 
وضعية إعاقة

يطلــق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وآليتــه الوطنيــة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

ابتــداء مــن يومــه الجمعــة 13 غشــت 2021، حملــة رقميــة للنهــوض  بحــق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف 

املشــاركة السياســية.، للمســاهمة يف تعزيــز الحــق يف املشــاركة السياســية، عشــية االســتحقاقات االنتخابيــة 

ــة،  ــاس اإلعاق ــى أس ــز ع ــدم التميي ــره ع ــرس تصدي ــذي يك ــريب، ال ــتور املغ ــكام الدس ــامال ألح 2021، إع

واالتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة والقانــون اإلطــار رقــم 97.13 املتعلــق بحاميــة حقــوق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا والقوانــن التنظيميــة ذات الصلــة باالنتخابــات.

»نســعى مــن هــذه الحملــة الرقميــة التحسيســية إىل تســليط الضــوء عــى حــق مواطنــات ومواطنــن يف 

وضعيــة إعاقــة يف املشــاركة يف الحيــاة السياســية ويف الشــأن العــام، عــى قدم املســاواة مع الجميــع، عى أن 

ال نــرك أحــدا خلفنــا ونحــن نوطــد مســار املواطنــة، كــام يكــرس ذلك دســتور اململكــة يف الفصــل 34 واملادة 

 29 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، التــي صــادق عليهــا املغــرب ســنة 2009 .«

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مبناسبة إطاق الحملة.

وتهــدف الحملــة إىل النهــوض بالحــق يف املشــاركة السياســية لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وتعزيــز ســبل 

مامرســة هــذا الحــق عــى قــدم املســاواة وبــدون متييــز. كــام تبتغــي التنبيــه بشــأن كلفــة عــدم مشــاركة 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف الحيــاة السياســية والعامــة وانعكاســات حرمــان هــذه الفئــة مــن مامرســة 

هــذا الحــق، باإلضافــة إىل تســليط الضــوء عــى العوائــق والحواجــز التــي تحــول دون التمتــع الكامــل بــه.

ــة املشــاركة السياســية  ــة ورضورة كفال ــاه إىل أهمي ــارة االنتب ــة، إث ــا، مــن خــال هــذه الحمل ــد ارتأين »لق

الكاملــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، عشــية اســتحقاقات انتخابيــة نطمــح إىل أن تكــون محطــة كــرى 

تســاهم نتائجهــا، خــال الســنوات القادمــة، يف تعزيــز وتكريــس دولــة الحــق والقانــون واملســاواة وعــدم 

ــز،« بشــكل فعــي وفعــال«، تضيــف الســيدة بوعيــاش. التميي
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خاصات أولية بشأن ماحظة محاكمة السيدين سليمان 
الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة 

بالعنف الجنسي

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

خالصات أولية بشأن مالحظة محاكمة السيدين سليامن الريسوين وعمر الرايض، عىل خلفية جنايات 

متعلقة بالعنف الجني

بناء عى أحكام الفصل 161 من الدستور؛

إعــامال ملقتضيــات املادتــن الرابعــة والحاديــة عــرة مــن قانــون إعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان ؛

اســتحضارا ملقتضيــات قــرار جمعيــة األمــم املتحــدة العامــة رقــم 48/134 بشــأن املبــادئ الناظمــة لعمــل 

املؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحاميــة حقــوق اإلنســان )مبــادئ باريــس(، وال ســيام مــا يتعلق باملســؤوليات 

ــدف إىل  ــي ته ــة الت ــامت القضائي ــة بالتنظي ــك املتعلق ــة وكذل ــة واإلداري املرتبطــة ب »األحــكام التريعي

املحافظــة عــى حاميــة حقــوق اإلنســان وتوســيع نطاقهــا« ؛

بالنظــر إىل محوريــة مكافحــة االعتــداء والعنــف الجنــي، بالنســبة للمجتمــع واملواطنــات واملواطنــن، ال 

ســيام ضــد الفئــات الهشــة؛

واســتحضارا لــإلرادة العليــا لبلدنــا مــن أجــل العمــل عــى توطيــد ســيادة القانــون وإصــاح النظــام القضــايئ 

لضــامن ولــوج عــادل ومتســاو للعدالــة دون متييــز؛

يقدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان للرأي العام العنارص التالية:

- إذ يســجل، يف الســنوات األخــرة، ارتفاعــا مقلقــا لحمــات اإلســاءة والتشــهر والوصــم ضــد ضحايــا أشــكال 

ــداء  ــا يكــون ملرتكــب أشــكال االعت ــن، ال ســيام عندم ــن أو الفعلي ــف الجنســين، املحتمل ــداء والعن االعت

والعنــف املذكــورة وضــع خــاص يف املجتمــع؛

- وإذ قــام، إعــامال للــامدة السادســة مــن قانــون إعــادة تنظيمــه، بإجــراء عــر زيــارات للســيد ســليامن 

الريســوين والســيد عمــر الــرايض، مــن ضمنهــا زيــارة قــام بهــا وفــد عــن املجلــس بتاريــخ 27 يونيــو 2021 

للســيد ســليامن الريســوين، خلصــت إىل كــون حالتــه الصحيــة مســتقرة، وآخرهــا زيــارة قامــت بهــا اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالــدار البيضــاء – ســطات  بتاريــخ 3 غشــت 2021، وهــو التاريــخ الــذي أعلــن 

فيــه الســيد الريســوين أنــه »قــرر إيقــاف إرضابــه عــن الطعــام« والعــدول عــن رفضــه الخضــوع للتكفــل 

ــت  ــخ 7 غشــت الجــاري، أجري ــة. وبتاري ــي املحــدد يف حــاالت االنخفــاض الحــاد للســعرات الحراري الطب

للســيد الريســوين تحاليــل طبيــة وفحوصــات باملستشــفى، جــاءت نتائجهــا جــد مطمئنــة؛
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- وإذ عمل املجلس عى تتبع ظروف اعتقال املعتقلَن؛

- وإذ تدخل لتسهيل الرعاية املناسبة للمعتقلن، مع ضامن التواصل مع عائلتيهام؛

ــة 28  ــطات، ملاحظ ــاء - س ــدار البيض ــان بال ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــن اللجن ــان م ــد فريقي - وإذ أوف

ــة؛ ــة االبتدائي ــن، يف املرحل ــة املتهم ــات محاكم ــن جلس ــة م جلس

- وإذ عقد املجلس لقاء مع منسق دفاع السيد عمر الرايض بشأن جلستن مغلقتن أثناء محاكمته؛

والعمــل  املجلــس  فريقــي  قبــل  مــن  تجميعهــا  جــرى  التــي  املعطيــات  تدقيــق  وبعــد   -

كاتــب  قبــل  مــن  املحــررة  الجلســات  محــارض  عــى  وبنــاًء  منهــا؛  والتحقــق  تقاطعهــا  عــى 

املحــارض  إىل  باإلضافــة  بالقاعــة،  املحكمــة  أصدرتهــا  التــي  القــرارات  وكذلــك  الضبــط، 

الســجنية؛ املؤسســة  إلدارة  املســلمة  القضائيــة  والرطــة  الضبــط  كاتــب  أعدهــا   التــي 

ــه  ــم خاصات ــة، يف انتظــار تعمي ــام ماحظــات أولي ــرأي الع ــوق اإلنســان لل ــي لحق ــس الوطن ــدم املجل يق

ــر األحــكام واســتنفاد املســار القضــايئ: ــة بعــد ن النهائي

 مالحظات أولية مشرتكة

§ احرام رشط العلنية يف املحاكمتن؛

§ استيفاء مسطريت االعتقال املقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية؛

§ تقدم دفاعي املتهمن بطلب إجراء املحاكمتن حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه املحكمة؛

§ احرام اآلجال املعقولة يف املحاكمتن؛

ــن  ــام م ــن االتصــال مبح ــام م ــن كل واحــد منه ــام، ومتك ــة إىل كل منه ــم املوجه § إشــعار املتهمــن بالته

اختيــاره، ومتكينهــام مــن الوقــت والتســهيات الازمــة إلعــداد الدفــاع. كــام اســتجابت املحكمــة لطلبــات 

التأجيــل املتعــددة التــي قدمهــا دفــاع كل متهــم عــى حــدة مــن أجــل تحضــر املحاكمتــن.

مالحظات أولية بشأن محاكمة السيد سليامن الريسوين

§ حــر الســيد الريســوين الجلســات الســبع األوىل مــن محاكمتــه، إىل غايــة الجلســة املنعقــدة بتاريــخ 15 يونيو 

2021، ثــم امتنــع بعــد ذلــك عــن املثــول أمــام املحكمــة خــال الجلســات الاحقــة، مــررًا هــذا الغيــاب بحالتــه 

الصحيــة، لتقــرر املحكمــة، التــي اعتــرت أن مــررات عــدم مثولــه أمامها غــر مقبولة، مبــارشة املحاكمــة بحضور 

الدفــاع فقــط ويف غيبــة املتهــم بعــد إنــذاره، كــام هــو محــرر يف محــر الرطــة القضائيــة الــذي اطلــع عليــه 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وفقــا ملقتضيــات املــادة 423 مــن قانــون املســطرة الجنائية؛
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§ أعلــن الدفــاع انســحابه مــن الجلســة عقــب قــرار املحكمــة مواصلــة املحاكمــة يف ظــل الغيــاب غــر املرر 

للمتهــم. وبنــاء عــى هــذا القــرار أمــر القــايض، يف إطــار إجــراءات املســاعدة القضائيــة، بتمكــن املتهــم 

مــن محامــن ملؤازرتــه، وهــو مــا متكــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن التحقــق منــه. ويف هــذا 

اإلطــار، عــن الســيد نقيــب هيئــة الــدار البيضــاء ثاثــة محامــن، غــر أن هيئــة دفــاع املتهــم أعلنــت أنهــا 

مل تســحب مؤازرتهــا، لينتفــي بذلــك ســبب اســتفادة الســيد الريســوين مــن املســاعدة القضائيــة.

وقــد جــدد الدفــاع طلــب إحضــار املتهــم وهــو مــا رفضتــه املحكمــة، ليعلــن الدفــاع مــرة أخــرى انســحابه 

مــن الجلســة.

ــررت  ــك ق ــاة، لذل ــة املحام ــم مهن ــون تنظي ــب قان ــوين مبوج ــر قان ــحاب أي أث ــذا االنس ــن ه ــج ع مل ينت

ــة؛ ــة الجلس ــة مواصل املحكم

§ رغــم طلــب الدفــاع، تشــبثت املحكمــة بقــرار مبــارشة املحاكمــة يف غيبــة املتهــم، قياســا ألحــكام املادتــن 

443 و446 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة؛

ــاء عــى أحــكام  ــتدَع املتهــم لجلســات املحاكمــة الاحقــة، بعدمــا تشــبثت املحكمــة بقرارهــا بن § مل يُس

املــادة 423 مــن قانــون املســطرة الجنائيــة. وإعــامال ألحــكام هــذه املــادة، كان الســيد الريســوين يطلــع، 

بزنزانتــه، عــى مضمــون محــر كل جلســة مــن خــال كاتــب الضبــط؛

§ أمــر قــايض التحقيــق بإجــراء خــرة عــى التســجيل الــذي قدمــه املشــتي، ثــم أدرج بعــد ذلــك التســجيل 

املذكــور يف امللــف؛

§ بتاريــخ 9 يوليــوز 2021 وجهــت املحكمــة للســيد الريســوين األمــر بحضــور جلســة النطــق بالحكــم، كــام 

تأكــد مــن ذلــك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان. وأمــام رفضــه، صــدر الحكــم يف غيبتــه، لينتقــل عنــده 

بعــد ذلــك كاتــب ضبــط الجلســة لتــاوة منطــوق قــرار املحكمــة.

مالحظات أولية بشأن محاكمة السيد عمر الرايض

§ أمــام الدفوعــات الشــكلية التــي قدمهــا الدفــاع بشــأن مســألة عــدم التوقيــع عــى املحــر أثناء االســتامع 

ــكام  ــا ألح ــليمة، وفًق ــت س ــطرة كان ــأن املس ــة ب ــة العام ــي، ردت النياب ــدرك املل ــل ال ــن قب ــن م للمتهم

الظهــر الريــف رقــم 1.57.280، التــي تنــص عــى تدويــن تريحــات أي شــخص يجــري االســتامع إليــه يف 

»كنــاش التريحــات«، الــذي يتضمــن توقيعــات األشــخاص الذيــن يجــري االســتامع إليهــم؛

§ مل يطعن الدفاع يف مضمون التريحات املدونة يف الكناش املذكور؛

§ طلــب الدفــاع مثــول شــهود ســبق اســتجوابهم مــن قبــل قــايض التحقيــق، وهــو الطلــب الــذي رفضتــه 
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املحكمــة، مســتحرة اجتهــادا ملحكمــة النقــض يفيــد بــأن املحكمــة غــر ملزمــة باســتدعاء شــهود ســبق 

مثولهــم أمــام قــايض التحقيــق بعــد أدائهــم اليمــن القانونيــة )قــرار عــدد 283 يف امللــف عــدد 19016/99 

الصــادر بتاريــخ 3/2/2000(؛

§ عــى الرغــم مــن أن الوكيــل العــام اســتمع للمشــتكية فــور تقديــم شــكايتها، إال أنــه مل يكــن هنــاك أي 

طلــب إلجــراء فحــص للتأكــد مــن حالتهــا الصحيــة وتوثيقهــا؛

§ بناء عى طلب الطرف املدين، انعقدت جلستان مغلقتان من ضمن جلسات املحاكمة؛

ــون وأحــكام الفصــل 110 مــن الدســتور  ــا وفــق القان ــن أجريت ــن املاحظت عــى الرغــم مــن أن املحاكمت

الــذي مبوجبــه »ال يلــزم قضــاة األحــكام إال بتطبيــق القانــون. وال تصــدر أحــكام القضــاء إال عــى أســاس 

ــة  ــه األولي ــوء ماحظات ــى ض ــان، ع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــرى املجل ــون«، ي ــادل للقان ــق الع التطبي

ــن  ــة بهات ــت ال خاص ــن، ليس ــن املحاكمت ــياق هات ــاؤالت يف س ــرح تس ــارص تط ــاك عن ــورة، أن هن املذك

القضيتــن وال مرتبطــة حريــا بهــام، بــل هــي عنــارص ناجمــة عــن نواقــص وفجــوات يف القانــون، ال ســيام 

قانــون املســطرة الجنائيــة يف عاقتــه مــع املعايــر الدوليــة؛ فهاتــن القضيتــن ال متثــان ســوى دراســتي حالة 

حــول عــدم مطابقــة مقتضيــات مــن القانــون املذكــور مــع أحــكام الدســتور واملعايــر الدوليــة املرتبطــة 

باملحاكمــة العادلــة، وال ســيام الفصــل 120 مــن دســتور اململكــة واملــادة 14 مــن العهــد الــدويل الخــاص 

بالحقــوق املدنيــة والسياســية، التــي تكفــل النقطــة )ه( مــن فقرتهــا الثالثــة حــق املتهــم يف »أن يناقــش 

شــهود االتهــام، بنفســه أو مــن قبــل غــره، وأن يحصــل عــى املوافقــة عــى اســتدعاء شــهود النفــي بــذات 

الــروط املطبقــة يف حالــة شــهود االتهــام«.

ويذكــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف هــذا الســياق بأنــه يــوىَص، وفًقــا للمعايــر الدوليــة يف هــذا 

الشــأن، باالســتامع يف ظــروف معينــة لإلفــادات التــي يتــم اإلدالء بهــا أمــام املحكمــة، باإلضافــة إىل اإلفــادات 

التــي يتــم اإلدالء بهــا أثنــاء مرحلــة التحقيــق، وذلــك مــن أجــل تشــجيع الشــهود عــى اإلدالء بشــهاداتهم 

أمــام املحكمــة يف جلســة علنيــة.

ــح  ــم والجن ــا الجرائ ــايئ بضحاي ــل القض ــان أن التكف ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل ــر، يؤك ويف األخ

الجنســية يشــمل الرعايــة الطبيــة والنفســية للضحايــا، إعــامال للفصــل 117 مــن دســتور اململكــة، الــذي 

ــايئ،  ــم القض ــم وأمنه ــات وحرياته ــخاص والجامع ــوق األش ــة حق ــوىل »حامي ــايض يت ــى أن الق ــص ع ين

ــون.« ــق القان وتطبي

ــا  ــوق اإلنســان، م ــة لحق ــه مؤسســة دســتورية وطني ــوق اإلنســان، بصفت ــي لحق ــس الوطن ــدرك املجل وي

متثلــه مثــل هــذه القضايــا، عــى غــرار قضايــا ســابقة، بالنســبة لحقــوق املتقاضيــات واملتقاضــن يف بادنــا؛ 

ووفًقــا لواليتهــا:

- يخــر الــرأي العــام بانشــغاله العميــق بكيفيــة معالجــة القضايــا املتعلقــة بالعنــف الجنــي يف مجتمعنــا، 

بشــكل يخالــف مبــادئ وقيــم وثقافــة حقــوق اإلنســان؛
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ــا  ــي كان ضحيته ــبوقة، الت ــر املس ــتَِعرة وغ ــر، املُْس ــرش والتحق ــهر والتح ــة التش ــدة حمل ــن بش - يدي

املشــتكية واملشــتي يف هاتــن القضيتــن، فضــا عــن القــذف واالعتــداء والتهديــدات املتكــررة التــي مســت 

ــام للخطــر؛ بكرامتهــام وعرضــت ســامتهام وصحتهــام ورفاهه

- يشــعر الــرأي العــام مبعاينتــه النتشــار قــدر كبــر مــن املعلومــات الخاطئــة وغــر املدققــة بشــأن هاتــن 

القضيتــن، خاصــة عــر وســائل التواصــل االجتامعــي؛

- يجــدد توصيتــه بتجريــم خطــاب التشــهر والتمييــز والتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف وعــى توصيتــه 

املتعلقــة بوضــع إطــار قانــوين مناســب ملكافحــة املعلومــات املضللــة و«األخبــار الزائفــة«؛

- يذكّــر بــأن تصديــر دســتور اململكــة واملــادة 26 مــن العهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية 

يحظــران تعــرض أي شــخص ألي شــكل مــن أشــكال التمييــز أو االضطهــاد بســبب الجنــس أو الهويــة أو 

االنتــامء االجتامعــي أو الــرأي، خاصــة بغــرض ترهيبــه أو إجبــاره عــى الصمــت؛

ــة وال الشــهرة وال العاقــات وال حتــى آراء املعنيــن،  ــه ال املهن ــرأي العــام عــى أن - يشــدد عــى تذكــر ال

ميكــن أن تشــكل مبفردهــا عنــارص لتأكيــد أو نفــي تهــم بارتــكاب جرائــم و/أو جنــح؛ كــام ال ينبغــي لهــا، 

بــأي حــال مــن األحــوال، املــس مببــدأ املســاواة بــن املواطنــن أمــام القانــون الــذي يكفلــه الفصــل الســادس 

مــن الدســتور؛

- يدعــو هيئــة العدالــة إىل ضــامن تحكيــم املقتضيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة املغربيــة، 

عندمــا تــرى ذلــك مناســبا، إىل حــن ماَءمــة قوانــن اململكــة مــع املعايــر الدوليــة وأحــكام الدســتور، كــام 

ينــص عــى ذلــك تصديــر الدســتور؛

- يويص بتمكينه من حضور الجلسات املغلقة خال املحاكامت التي يقوم مباحظتها؛

- يذكــر بتوصيته املتعلقــة مباَءمــة قانــون الــدرك امللــي مــع أحــكام الدســتور واملعايــر الدوليــة املتعلقــة 

بتوقيــع املحــارض؛

- يجــدد التأكيــد عــى التوصيــة الــواردة يف تقريــره الســنوي برســم ســنة 2020 املتعلقــة بــرورة متســك 

املحامــن بحقــوق اإلنســان والحريــات األساســية التــي تعــرف بهــا القوانــن الوطنيــة والدوليــة، وأن تكــون 

ترفاتهــم يف جميــع األحــوال متامشــية مــع القانــون واملعايــر املعــرف بهــا وأخاقيــات املهنــة؛ وتغليــب 

حقــوق األطــراف ورفاهيتهــم كمصلحــة عليــا، كــام تكــرس ذلــك املبــادئ األساســية املتعلقــة بــدور املحامن؛

ــا  ــة مســتقلة، وفق ــة قضائي ــة ملراجع ــن الحري ــان م ــة بالحرم ــرارات املتعلق ــع الق ــويص بإخضــاع جمي - ي

ــة يف هــذا الشــأن؛ ــر الدولي للمعاي

- يجــدد التأكيــد عــى توصيتــه املتعلقــة مبصادقــة الرملــان، يف أقــرب اآلجــال، عــى إصــاح القانــون الجنــايئ 
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 la prévisibilité de la( وتكريــس مبــادئ الرعيــة والــرورة والتناســب وتوقــع مــآالت تطبيــق القوانــن

loi( ؛

- يجــدد التأكيــد عــى توصياتــه بشــأن مراجعــة البــاب الثامــن مــن القانــون الجنــايئ وخاصــة تعديــل املــادة 

486 واملــواد مــن 489 إىل 493 وتوصيتــه بجعــل الــرىض أســاس التريــع املتعلــق بالجرائــم والجنــح ذات 

الطابــع الجنــي، كــام يجــدد التأكيــد عــى دعوتــه إىل جعــل املكافحــة الفعليــة والفعالــة إلفــات مرتكبــي 

أشــكال االعتــداء والعنــف الجنــي مــن العقــاب قاعــدة رادعــة؛

- يدعو النيابة العامة إىل تريع جهود عقلنة اللجوء إىل االعتقال االحتياطي؛

- يدعــو إلعــامل تدابــر حاميــة الضحايــا طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 103.13 وإلعــامل تدابــر حاميــة 

الضحايــا والشــهود واملبلغــن طبقــا للقانــون رقــم 37.10؛

- يؤكــد عــى رضورة وضــع آليــة للتكفــل الطبــي والنفــي والقانــوين لضحايــا أشــكال االعتــداء والعنــف 

الجنــي؛

- يخــر املواطنــات واملواطنــن وكذلــك الفاعلــن املؤسســاتين وغــر املؤسســاتين بأنــه يعتــزم خــال األشــهر 

القادمــة نــر مذكرتــه حــول إصــاح قانــون املســطرة الجنائيــة، الــذي يعتــره املجلــس إصاحــا مســتعجا 

ورضوريا؛

- يذكــر مبختلــف توصياتــه، خاصــة املتضمنــة يف تقريــره الســنوي برســم ســنة 2019 ، املتعلقــة بــرورة 

احــرام املعطيــات ذات الطابــع الشــخيص؛

- يخــر الــرأي العــام أنــه ســيواصل تتبع ظــروف اعتقال املعنيــن وماحظــة محاكمتيهام يف مرحلة االســتئناف، 

والعمــل عــى إخبــار الــرأي العــام بأي تطــور، وكلــام كان ذلــك رضوريًا، وفًقــا الختصاصاتــه وواليته.
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انعقــاد الــدورة العاديــة الخامســة للجمعية العامــة للمجلس 
الوطنــي لحقوق اإلنســان

تأسيسا عى اسراتيجية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، التي راهنت عى إطاق أفق جديد لتعزيز 

الحامية عر مداخل العدالة االجتامعية واملجالية وفعلية الحقوق، ورغبة يف تجسيد البعد الرايب لهذه 

االسراتيجية، ومن أجل إثارة انتباه الفاعل العمومي إىل الخصاص الذي تعرفه جهة بني مال - خنيفرة من 

حيث مؤرشات فعلية الحقوق، عقد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يومي 16 و17 يوليوز 2021 دورته 

العادية الخامسة بإقليم أزيال.

وكان جدول أعامل هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة املجلس السيدة آمنة بوعياش قد حدد لقاء مع السيد 

شكيب بنموىس، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لعرض مضامن تقرير اللجنة. وقد متيز هذا 

اللقاء بتفاعل غني ومتنوع ألعضاء الجمعية مع السيد بنموىس، ركز باألساس عى أهمية اعتامد املقاربة 

القامئة عى حقوق اإلنسان يف بناء وبلورة مداخل النموذج التنموي الجديد.

كام انكبت الجمعية العامة يف نقاش مفتوح عى أولويات اسراتيجية عمل املجلس الخاصة ب 

2024/2022، وفق نفس اإلطار املفاهيمي القائم عى فعلية الحقوق والحريات.

بعد التداول حول أولويات ومداخل اسراتيجية العمل، اطلعت الجمعية العامة أيضا عى سياق 

ومستويات تقدم األشغال التحضرية ملنهجية املاحظة املستقلة واملحايدة النتخابات2021 . وقد حرصت 

السيدة آمنة بوعياش عى دعوة رؤساء اللجان الجهوية إىل تأجيل األنشطة العمومية خال االستحقاقات 

االنتخابية للحفاظ عى الحياد التام.

كام صادقت الجمعية العامة خال هذه الدورة عى املروع األويل للنظام الخاص األسايس للموارد 

البرية العاملة باملجلس، مع إعطاء تفويض ملكتب املجلس باملصادقة عليه نهائيا بعد إدماج املاحظات 

واالقراحات، عاوة عى مروع ميزانية املجلس لسنة 2022.

محطات بارزة بني الدورتني )19 مارس / 16-17 يوليوز 2021(

باإلضافة إىل أنشطة وعمل اللجن الدامئة واآلليات الوطنية واللجن الجهوية واجتامعات مكتب املجلس، 

قام املجلس بن الدورتن ب:

-           نر التقرير السنوي لحالة حقوق اإلنسان لسنة 2020« وضع استثنايئ ومترين حقوق جديد« 

والذي سينر بالجريدة الرسمية خال األيام املقبلة:

-           متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة عر توقيع اتفاقية بشأن التقاعد التكميي 
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لفائدة 99 شخصا من ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان:

 -           االنكباب عى إعداد مروع التقرير الخاص بإعامل وتفعيل اتفاقية االختفاء القري وإحداث 

وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بكل روافد التاريخ املغريب خال شهر ماي املايض:

 -           متابعة استكامل ملفات جر الرر واالدماج االجتامعي والزيارات امليدانية لكل من أماكن 

حفظ الذاكرة بتازمامارت ومتحف الحسيمة ومقرة الناظور:

 -           متابعة زيارة عدد من املؤسسات السجنية من أجل متابعة الظروف السجنية لعدد من الحاالت 

وإطاق دليل حول تدبر اإلرضاب عن الطعام باملؤسسات السجنية مع رشكائه:

 -           املشاركة يف لقاءات حوارية وتفاعلية يف إطار الدورة 47 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف حول 

مدى استجابات الدول للوقاية لجائحة كوفيد19 :

واملقاولة وحقوق اإلنسان :

        ومناهضة العنف ضد املرأة :

 

-           تنظيم حوار جهوي ضمن أجندة املجلس حول املناصفة السياسية مبدينة الداخلة مبشاركة رئيسة 

املجلس :

 

-            تحين اتفاقيتي تفاهم بن املجلس والرملان بغرفتيه:

 

-           إطاق موقع الكروين خاص مباحظة االنتخابات باللغة العربية واألمازيغية والفرنسية 

واالنجليزية ولغة اإلشارة، والذي يتضمن كل القوانن والقرارات ذات الصلة بعملية االنتخابات ورشوط 

إيداع الرشيحات من أجل القيام بعملية املاحظة املستقلة لانتخابات :
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طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة حول »حق الطفل في 
النسب بين الواقع االجتماعي والقانوني والمواثيق 

الدولية«

ــة املحامــن  ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، براكــة مــع هيئ ــة الجهوي تنظــم اللجن

ــق  ــوين واملواثي ــي والقان ــع االجتامع ــن الواق ــل يف النســب ب ــدوة حــول موضــوع »حــق الطف بتطــوان، ن

الدوليــة«، يــوم الجمعــة 09 يوليــوز 2021 ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال مبحكمــة االســتئناف 

بتطــوان.

ــة  ــة بحامي ــان ذات الصل ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــات اللجن ــار اختصاص ــدوة يف إط ــذه الن ــدرج ه وتن

ــا  ــاري به ــة الج ــة والتنظيمي ــوص التريعي ــة النص ــى ماءم ــل ع ــا والعم ــوض به ــل والنه ــوق الطف حق

العمــل، خاصــة مقتضيــات مدونــة األرسة مــع االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الطفــل، التــي تنــص يف مادتهــا 7 

عــى حــق الطفــل يف الحصــول عــى اســم منــذ والدتــه ومعرفــة والديــه. كــام يتزامــن موعــد النــدوة مــع 

ســياق النقــاش العمومــي الــذي أثــاره قــرار محكمــة النقــض بالربــاط بتاريــخ 29 شــتنر 2020 يف القضيــة 

املتعلقــة بإثبــات البنــوة اعتــامدا عــى الخــرة الجينيــة.

وتهــدف هــذه النــدوة إىل إثــارة النقــاش والتفكــر بــن الفاعلــن املعنيــن بحقــوق الطفــل حــول الحلــول 

ــتنادا  ــك اس ــزواج، وذل ــة ال ــارج مؤسس ــن خ ــال املزدادي ــة لألطف ــكاالت القانوني ــة لإلش ــة والواقعي املمكن

إىل املصلحــة الفضــى للطفــل واســتحضارا ملبــدأ املســاواة بــن الجنســن وانســجاما مــع توصيــات تقريــر 

ــض  ــب بغ ــل يف النس ــق الطف ــة ح ــذي أوىص بحامي ــنة 2019، ال ــان لس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

ــه. ــة لوالدي ــة العائلي النظــر عــن الوضعي

وســتكون النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة خــراء وباحثــن وقضــاة ومحامــن وممثــي املؤسســات املعنيــة 

ــه مــن  ــة املوضــوع وتحليل ــة يف املجــال، مناســبة ملقارب ــات الفاعل ــس العلمــي والجمعي ــة واملجل بالطفول

ــل يف  ــة: »حــق الطف ــاول املحــاور التالي ــة، مــن خــال تن ــة وسوســيولوجية وديني ــة وقانوني ــا حقوقي زواي

النســب بــن مدونــة ا ألرسة والعمــل القضــايئ«؛ »األطفــال بــدون نســب: ســؤال الهويــة وعنــف التمثــات«؛ 

»قضايــا النســب والبنــوة يف ضــوء االجتهــاد القضــايئ«، »أي مجــال الســتحضار املصلحــة الفضــى للطفــل؟«؛ 

ــن  ــات ب ــب: أي تقاطع ــق يف النس ــم »الح ــا«؛ ث ــب منوذج ــق يف النس ــام: الح ــل يف اإلس ــوق الطف »حق

مرجعيــة النــص الدســتوري والنــص القانــوين«.

وســتتميز هــذه النــدوة بتوقيــع األســتاذة ســلمى الطــود، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

ــة  ــة املحامــن بتطــوان، التفاقي طنجــة- تطوان-الحســيمة واألســتاذ محمــد املرتــى درجــاج، نقيــب هيئ

ــط  ــة وس ــة، خاص ــرا ومامرس ــان، فك ــوق اإلنس ــة حق ــر ثقاف ــرك ون ــل املش ــز العم ــروم تعزي ــة ت رشاك

ــون. ــاذ القان ــاع ومؤسســات إنف ــات الدف ــن يف هيئ الفاعل



136

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

2021

ندوة رقمية دولية حول »المشاركة السياسية لألشخاص 
ذوي اإلعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية المقارنة«

ينظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، براكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية 

إعاقة باملغرب، يوم الثاثاء 6 يوليوز 2021، ندوة رقمية دولية حول موضوع »املشاركة السياسية لألشخاص 

ذوي اإلعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية املقارنة«.

وتهدف هذه الندوة إىل املساهمة يف تدقيق املعاير واملؤرشات التي متكن من قياس مدى إعامل الحق 

يف املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة، فضا عن تحليل القضايا املتعلقة بالقوانن املؤطرة للعملية 

 االنتخابية، واملعاير الدولية لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وأدوار املتدخلن والجهات املعنية. 

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة خراء وطنين ودولين يف مجال اإلعاقة من اللجنة 

األممية املعنية بحقوق األشخاص، التحالف الدويل لإلعاقة، املنظمة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة، 

مجموعة من املحاور تهم أساسا: »املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة وفقا لإلطار املعياري الوطني 

والدويل«،   »التجارب املقارنة يف مجال دعم الشمول وفعلية الحق يف املشاركة السياسية لألشخاص ذوي 

اإلعاقة«.

كام ستعرف الندوة عرض تجربة املغرب يف مجال ماحظة االنتخابات والتي قام بها املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان باعتباره مؤسسة وطنية معنية بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، من جهة، وتجربة 

 املاحظة التي قام بها التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة سنتي 2015 و2016.

وينتظر أن تسفر أشغال هذه الندوة عن تقديم أوراق علمية تساهم يف اإلعداد لوثيقة مرجعية تؤطر 

عملية ماحظة وقياس مدى إعامل الحق يف املشاركة السياسية والعامة خال مسار االنتخابات برمته بدء 

 من الحملة االنتخابية مرورا باالقراع وانتهاء باعتامد الرنامج الحكومي للحكومة املنتخبة.

وستتميز الجلسة االفتتاحية لهذا اللقاء مبشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان والسيد دالمي باشارو، عضو اللجنة األممية املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والسيد محمد 

 الخادري، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب.

يذكر أن هذه الندوة سيتم بثها مبارشة عى الساعة الثالثة زواال عى صفحة املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان بالفايسبوك.
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السيدة بوعياش تعطي انطاقة دورة تدريبية لفائدة اللجنة 
الوطنية لحقوق اإلنسان بموريتانيا

ــد  ــامل ول ــد س ــيد أحم ــوز 2021، و الس ــن 05 يولي ــه االثن ــة يوم ــاش، صبيح ــة بوعي ــيدة آمن ــت الس أعط

ــة دورة  ــة، انطاق ــة اإلســامية املوريتاني ــوق اإلنســان بالجمهوري ــة لحق ــة الوطني ــس اللجن ــي، رئي بوحبين

ــرة  ــار مذك ــك يف إط ــا، وذل ــان مبوريتاني ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــر اللجن ــاء وأط ــدة أعض ــة لفائ تدريبي

ــادل الخــرات واملعــارف  ــز القــدرات وتب ــي تســعى إىل تعزي ــن املؤسســتن  والت ــي تجمــع ب التفاهــم الت

ــن املؤسســتن. ب

وبهــذه املناســبة، أبــرزت رئيســة املجلــس يف اللقــاء االفتتاحــي لهــذه الــدورة التدريبيــة، التــي ســتمتد يومي 

ــات التعــاون الــذي تجمــع املؤسســتن  ــة مــن لبن 5 يــو6 يوليــوز 2021، أن هــذه الــدورة هــي فقــط لبن

يف مواضيــع متعــددة، حيــث ســيتم الحــرص عــى إعــامل كافــة مقتضيــات مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن 

ــامم  ــا ذات االهت ــاب عــى مجموعــة مــن القضاي ــق االنكب ــك يف أف ــر 2021 وذل ــة يف يناي ــس واللجن املجل

املشــرك.

ــكل  ــن بش ــان تراه ــوق اإلنس ــة لحق ــة املوريتاني ــي أن اللجن ــد بوحبين ــامل ول ــد س ــيد أحم ــرز الس ــام أب ك

كبــر عــى اســتفادة أعضاءهــا وأطرهــا مــن هــذه الــدورة حيــث تشــكل مناســبة للتعــرف عــى التجربــة 

املغربيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ومــا راكمــه املجلــس مــن خــرات مشــهود لهــا عــى املســتوى الوطنــي 

والــدويل يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.

ــة  ــة الوطني ــاء اللجن ــر وأعض ــا أط ــتفيد منه ــي سيس ــة، الت ــدورة التدريبي ــذه ال ــج ه ــيتمحور برنام وس

ــي لحقــوق اإلنســان:  ــم عــام حــول املجلــس الوطن ــع تهــم أساســا: »تقدي ــا، حــول عــدة مواضي مبوريتاني

ــان«،  ــوق اإلنس ــة حق ــة لحامي ــة الدولي ــع املنظوم ــس م ــل املجل ــات«، »تفاع ــة والصاحي ــور الركيب التط

»حاميــة حقــوق اإلنســان: الرصــد وزيــارة أماكــن الحرمــان مــن الحريــة ومعالجــة الشــكايات«، »كيفيــة 

ــات«. ــام املعلوم ــطة نظ ــكايات بواس ــة الش معالج

ــة  ــر هيئ ــنة 2006، تعت ــاءها س ــم إنش ــي ت ــا، الت ــان مبوريتاني ــوق اإلنس ــة لحق ــة الوطني ــر أن اللجن يذك

استشــارية مســتقلة تضطلــع مبهــام حاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا، وهــي مؤسســة معتمــدة يف الفئــة 

»ألــف« مــن قبــل التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة في شقها 
المتعلق بحفظ الذاكرة

تقدم أشغال متحف الحسيمة وإعادة تأهيل مقربة الناظور

يف إطــار إعــامل اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بخصــوص متابعــة تفعيــل توصيــات هيئــة 

ــن  ــة األوىل م ــاء املرحل ــد انته ــذ 2019، وبع ــرة املعتمــدة من ــظ الذاك اإلنصــاف واملصالحــة الخاصــة بحف

إنجــاز متحــف الحســيمة املتعلقــة بالدراســات الســينوغرافية واملتحفيــة، عقــدت رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــل  ــع عام ــل م ــاء عم ــيمة، لق ــوز 2021 بالحس ــوم 2 يولي ــاش، ي ــة بوعي ــيدة آمن ــان، الس ــوق اإلنس لحق

الحســيمة، الســيد فريــد شــوراق، ورئيــس املجلــس اإلقليمــي، وفريــق املهندســن املرفــن عــى املــروع، 

مــن أجــل الوقــوف عــى تقــدم أشــغال هــذا املتحــف.

وتتمثــل املرحلــة الثانيــة مــن إنجــاز هــذا املــروع يف التــداول بخصــوص الدعــم املــايل لــركاء املــروع 

ــية  ــات األساس ــك الدعام ــث ومتل ــغال البح ــث، وأش ــي والتأثي ــن التقن ــة والتوط ــغال التهيئ ــاريع أش ومش

القابلــة للعــرض )مجموعــات التحــف، املــواد الراثيــة وغرهــا(، علــام أنــه قــد تــم التوقيــع ســنة 2019، 

يف إطــار املســاهمة يف مــروع إحــداث متحــف الحســيمة، عــى اتفاقيتــي رشاكــة مــع كل مــن مجلــس 

ــيمة. ــدي للحس ــس البل ــة، واملجل ــيمة ووزارة الثقاف جهة-طنجة-تطوان-الحس

ــة اإلنصــاف واملصالحــة، تنــدرج فلســفة  ــه باإلضافــة إىل تتبــع تنفيــذ توصيــات هيئ تجــدر اإلشــارة إىل أن

ــة امللــك محمــد  إحــداث متحــف الحســيمة يف ســياق املســتلزمات الدســتورية التــي كان صاحــب الجال

الســادس قــد لخصهــا يف الخطــاب الــذي وجهــه للمشــاركن يف اللقــاء الــدويل الــذي نظمــه املجلــس ســنة 

ــة  ــا لبن ــة »باعتباره ــة للمغارب ــرة الجامعي ــظ الذاك ــى رضورة حف ــد ع ــث أك ــة، حي ــول التحاف 2011 ح

أساســية عــى درب اســتكامل بنــاء املجتمــع الدميقراطــي«، وعــى تدعيــم مصالحــة املغاربــة مــع تاريخهــم، 

وتجــاوز شــوائب املــايض، تحصينــا لحارضهــم.

ــي  ــيد ع ــور، الس ــم الناظ ــل إقلي ــع عام ــاء م ــم لق ــة اإلقلي ــر عامل ــوز 2021 مبق ــوم 3 يولي ــد ي ــام انعق ك

خليــل، بخصــوص برنامــج إعــادة تأهيــل مقــرة الناظــور ودعــم فضاءهــا لحفــظ الذاكــرة. وقامــت الســيدة 

آمنــة بوعيــاش بزيــارة لهــذه املقــرة مــن أجــل الرحــم عــى الضحايــا الســتة عــر املتوفــن عــى خلفيــة 

ــة لســنة 1984. األحــداث االجتامعي

وكان وفــد املجلــس يتكــون مــن رئيســة املجلــس والســيد عبــاس بودرقــة، مستشــار لــدى رئاســة املجلــس 

ــة  ــوان، والســيدة أمين ــر الدي ــة االنصــاف واملصالحــة، والســيد ومــراد رغيــب، مدي والعضــو الســابق بهيئ

ــم  ــيد نجي ــان والس ــوق اإلنس ــوض بحق ــر النه ــه، مدي ــد الل ــر عب ــيد من ــرة التواصل والس ــي، مدي صالح

ــة بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة.  ــة الجهوي ــع للجن ــر مكتــب الحســيمة التاب ــدوش، مدي حي
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اللجنة الخاصة العتماد ماحظي االنتخابات تعقد اجتماعها 
الثاني

ــو 2021  ــوم األربعــاء 30 يوني ــاين ي ــات اجتامعهــا الث ــة الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخاب عقــدت اللجن

مبقــر املجلــس بالربــاط، برئاســة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

وإىل حــدود 22 يونيــو 2021، آخــر أجــل اســتام طلبــات االعتــامد، توصلــت اللجنــة بطلبــات 51 جمعيــة 

ومؤسســة وطنيــة واحــدة.

وســتجتمع اللجنــة الخاصــة العتــامد املاحظــن خــال األيــام القليلــة القادمــة لدراســة طلبــات االعتــامد 

املعروضــة عــى أنظارهــا والبــت فيهــا، مبــا فيهــا طلبــات املنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة التــي ترغــب 

بالقيــام مباحظــة االســتحقاقات املقبلــة، وذلــك وفــق املقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة ذات الصلــة.

وقــد انعقــد االجتــامع الثــاين للجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخابــات بحضــور ممثــي القطاعــات 

الحكوميــة وأعضــاء مــن الجمعيــات املمثلــة باملجلــس.

ــات،  ــدة لانتخاب ــتقلة واملحاي ــة املس ــات املاحظ ــروط وكيفي ــدد ل ــم 30.11 املح ــون رق ــر أن القان يذك

الصــادر يف 6 أكتوبــر 2011، مينــح للجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخابــات، التــي ينــص عــى إحداثها، 

ــي  ــة مباحظ ــارات خاص ــق وش ــليم بطائ ــا وتس ــت فيه ــامد والب ــات االعت ــة طلب ــي ودراس ــات تلق صاحي

ــادئ والضوابــط األساســية ملاحظــة االنتخابــات. ــاق يحــدد املب ــات املعتمديــن ووضــع ميث االنتخاب

وتتألــف اللجنــة الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخابــات، التــي ترأســها رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان وتســند كتابتهــا لألمانــة العامــة للمجلــس، مــن األعضــاء التاليــن:

· أربعــة أعضــاء ميثلــون الســلطات الحكوميــة املكلفــة بالعــدل والداخليــة والشــؤون الخارجيــة 	

والتعــاون واالتصــال؛

· ممثل عن املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان؛	

· ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛	

· ممثلن عن جمعيات املجتمع املدين املمثلة داخل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.	

· شخصيات مؤهلة لحضور أشغال اللجنة عى سبيل االستشارة.	
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة كلميم-واد نون تعقد 
اجتماعها العادي الثاني

ــا  ــاين طبق ــادي الث ــا الع ــون اجتامعه ــم-واد ن ــة كلمي ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــتعقد اللجن س

ملقتضيــات القانــون املنظــم للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ووفقــا للــامدة 36 مــن نظامــه الداخــي، 

ــر  ــات مبق ــة االجتامع ــا بقاع ــر صباح ــة ع ــاعة الحادي ــى الس ــو 2021 ع ــبت 26 يوني ــوم الس ــك ي وذل

ــون. ــم واد ن ــة كلمي ــن بجه ــة والتكوي ــة للربي ــة الجهوي األكادميي

ــل  ــزال، تنزي ــم لغ ــذي سيرأســه رئيســاللجنة، الســيد إبراهي ــامع، ال ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجت

ــادي األول. ــامع الع ــه يف االجت ــة علي ــذي متــت املصادق ــة ال ــل اللجن مخطــط عم

ــة برســم  ــة الجهوي ــة عمــل اللجــن الدامئــة الثــاث للجن كــام سيشــكل اإلجتــامع مناســبة لتقديــم حصيل

النصــف األول مــن ســنة 2021، وعــرض تقريــر تركيبــي ألشــغال اللقــاءات الدراســية والنــدوات املنظمــة 

مــن طــرف اللجنــة خــال نفــس الفــرة، باإلضافــة إىل تحيــن برنامــج العمــل خــال الفــرة املتبقيــة مــن 

الســنة الحاليــة واملصادقــة عليــه.

يذكــر أنــه تــم تنصيــب اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة كلميــم-واد نــون تــم بتاريــخ 17 شــتنر 

2020 برئاســة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وذلــك يف إطار اســتكامل 

املجلــس لهيئاتــه وهياكلــه.

وتتألــف تركيبــة اللجنــة، التــي يشــمل نفوذهــا الــرايب أقاليــم ســيدي إفنــي، كلميــم، طانطــان وآســا-الزاك، 

مــن 21 عضــوا تــم اقراحهــم مــن طــرف الهيئــات التمثيليــة الجهويــة للقضــاة واملحامــن واملجلــس العلمي 

األعــى واألطبــاء والصحفيــن املهنيــن وجمعيــات املجتمــع املــدين، باإلضافــة إىل فاعلــن يف مجــاالت حاميــة 

حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بمراكش-آسفي تنظم 
ندوة وطنية حول موضوع »التنمية وحقوق اإلنسان«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكش-آســفي، بتنســيق مــع اللجنــة الدامئــة املكلفــة 

ــة  ــي لحقــوق اإلنســان واللجن ــز الدميقراطــي باملجلــس الوطن بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان والتعزي

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة، نــدوة وطنيــة حــول موضــوع »التنميــة وحقوق اإلنســان«، 

وذلــك يــوم الجمعــة 25 يونيــو 2021 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا )9.00( مبدينــة مراكــش.

وتهــدف هــذه النــدوة، التــي ستفتتـــح أشــغالها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، إىل إعــادة طــرح ســؤال الحــق يف التنميــة وتــدارس ســبل تفعيــل هــذا الحــق املتعــدد األبعــاد، 

ومحاولــة تقديــم اجتهــاد نظــري حولــه، فضــا عــن تســليط الضــوء عــى اإلشــكاالت والتحديــات املرتبطــة 

ــة  ــة واملؤسســات العمومي ــق الدول ــى عات ــا الدســتور ع ــي وضعه ــار املســؤولية الت ــه، يف إط ــوج إلي بالول

والجامعــات الرابيــة.

وستشــكل هــذه النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة خــراء وباحثــن وحقوقيــن ومهتمــن مبوضــوع التنميــة 

وحقــوق اإلنســان، فرصــة ملقاربــة املوضــوع وتحليلــه مــن زوايــا حقوقيــة وقانونيــة واقتصاديــة واجتامعيــة 

ودينيــة، مــن خــال تنــاول املحــاور التاليــة: »املرجعيــة الدوليــة والوطنيــة للحــق يف التنميــة«، »األبعــاد 

املتعــددة واملتكاملــة ملســألة التنميــة«، »حقــوق النســاء ومقاربــة النــوع االجتامعــي«، وســيختتم اللقــاء 

بتقديــم شــهادات حــول تجــارب فضــى يف مجــال التنميــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد قــدم للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، يف 

4 غشــت 2020، مذكــرة تحــت عنــوان »فعليــة الحقــوق والحريــات يف املغرب...مــن أجــل عقــد اجتامعــي 

ــوق  ــة الحق ــل فعلي ــدف إىل جع ــة ته ــراتيجية تنموي ــوره الس ــارص تص ــا عن ــن خاله ــدم م ــد«، ق جدي

والحريــات مدخــا أساســيا لضــامن الحــق يف التنميــة، وجعلــه يف قلــب الخيــارات االســراتيجية لبادنــا يف 

املرحلــة املقبلــة، وذلــك ترجمــة الســراتيجية عمــل املجلــس املرتكــزة عــى فعليــة الحقــوق والحريــات كــام 

صادقــت عليهــا جمعيتــه العموميــة املنعقــدة يف شــتنر 2019.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بمراكش-آسفي تنظم 
ندوة وطنية حول موضوع »التنمية وحقوق اإلنسان«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة مراكش-آســفي، بتنســيق مــع اللجنــة الدامئــة املكلفــة 

ــة  ــي لحقــوق اإلنســان واللجن ــز الدميقراطــي باملجلــس الوطن بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان والتعزي

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة سوس-ماســة، نــدوة وطنيــة حــول موضــوع »التنميــة وحقوق اإلنســان«، 

وذلــك يــوم الجمعــة 25 يونيــو 2021 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا )9.00( مبدينــة مراكــش.

وتهــدف هــذه النــدوة، التــي ستفتتـــح أشــغالها الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، إىل إعــادة طــرح ســؤال الحــق يف التنميــة وتــدارس ســبل تفعيــل هــذا الحــق املتعــدد األبعــاد، 

ومحاولــة تقديــم اجتهــاد نظــري حولــه، فضــا عــن تســليط الضــوء عــى اإلشــكاالت والتحديــات املرتبطــة 

ــة  ــة واملؤسســات العمومي ــق الدول ــى عات ــا الدســتور ع ــي وضعه ــار املســؤولية الت ــه، يف إط ــوج إلي بالول

والجامعــات الرابيــة.

وستشــكل هــذه النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة خــراء وباحثــن وحقوقيــن ومهتمــن مبوضــوع التنميــة 

وحقــوق اإلنســان، فرصــة ملقاربــة املوضــوع وتحليلــه مــن زوايــا حقوقيــة وقانونيــة واقتصاديــة واجتامعيــة 

ودينيــة، مــن خــال تنــاول املحــاور التاليــة: »املرجعيــة الدوليــة والوطنيــة للحــق يف التنميــة«، »األبعــاد 

املتعــددة واملتكاملــة ملســألة التنميــة«، »حقــوق النســاء ومقاربــة النــوع االجتامعــي«، وســيختتم اللقــاء 

بتقديــم شــهادات حــول تجــارب فضــى يف مجــال التنميــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد قــدم للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، يف 

4 غشــت 2020، مذكــرة تحــت عنــوان »فعليــة الحقــوق والحريــات يف املغرب...مــن أجــل عقــد اجتامعــي 

ــوق  ــة الحق ــل فعلي ــدف إىل جع ــة ته ــراتيجية تنموي ــوره الس ــارص تص ــا عن ــن خاله ــدم م ــد«، ق جدي

والحريــات مدخــا أساســيا لضــامن الحــق يف التنميــة، وجعلــه يف قلــب الخيــارات االســراتيجية لبادنــا يف 

املرحلــة املقبلــة، وذلــك ترجمــة الســراتيجية عمــل املجلــس املرتكــزة عــى فعليــة الحقــوق والحريــات كــام 

صادقــت عليهــا جمعيتــه العموميــة املنعقــدة يف شــتنر 2019.
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الرباط-سا-القنيطرة: »اللجنة الجهوية والنسيج الجمعوي 
في سياق النموذج التنموي الجديد«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، براكــة مــع النســيج الجمعــوي 

بالجهــة، يــوم الثاثــاء 22 يونيــو 2021 بالقنيطــرة ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا، اللقــاء الجهــوي 

األول حــول مــروع »اللجنــة الجهويــة والنســيج الجمعــوي يف ســياق النمــوذج التنمــوي الجديــد: تعبئــة 

ومواكبــة ديناميــة وتشــاركية مــن أجــل فعليــة التنميــة وحقــوق اإلنســان بالجهــة«.

ــع  ــة م ــز الراك ــق بتعزي ــقه املتعل ــة يف ش ــل اللجن ــط عم ــل مخط ــار تنزي ــاء يف إط ــذا اللق ــدرج ه وين

ــز  ــياق تعزي ــدرج يف س ــام ين ــن. ك ــركاء والفاعل ــف ال ــى مختل ــاح ع ــدين واالنفت ــع امل ــات املجتم فعالي

اللجنــة الجهويــة ملبــدأي املقاربــة التشــاركية والقــرب قصــد توفــر الــروط الروريــة لفعليــة الحقــوق 

ــة. ــات بالجه والحري

وتهــدف اللجنــة مــن خــال هــذا املــروع إىل فتــح قنــوات التواصــل وخلــق فضــاءات وديناميــات للتشــاور 

مــع مختلــف مكونــات املجتمــع املــدين بالجهــة مــن أجــل تعزيــز آليــات الراكــة والتعــاون الراميــة لتنزيل 

ــة الحقــوق واملســؤوليات كــام تحددهــا املواثيــق  الــروط الروريــة واملقومــات الازمــة لتحقيــق فعلي

الدوليــة والوطنيــة لحقــوق اإلنســان. كــام يــروم املــروع تثمــن القواســم املشــركة بــن اللجنــة الجهويــة 

واملجتمــع املــدين يف مجــال النهــوض بحقــوق اإلنســان وحاميتهــا، رغــم متايــز أدوارهــام.

ويقــوم هــذا املــروع بشــكل خــاص عــى تعزيــز املقاربــة القامئــة عــى التوطــن الــرايب واملجــايل ملقاربــة 

حقــوق اإلنســان وترســيخها، وذلــك بــإرشاك النســيج الجمعــوي يف برامــج وأنشــطة اللجنــة الجهويــة، كــام 

يقــوم عــى خلــق دائــرة للتفكــر حــول الخصوصيــات املحليــة واإلشــكاليات املجاليــة. ويســعى املــروع 

إىل الوقــوف عنــد كافــة املقرحــات الراميــة لتعزيــز فعليــة التنميــة وحقــوق اإلنســان بالجهــة، فضــا عــن 

املســاهمة يف تنزيــل الجهويــة وإعــامل كافــة مقوماتهــا، دون إغفــال دور وســائل اإلعــام يف تعبئــة ومواكبــة 

ديناميــة الرامــج واملشــاريع ذات الصلــة.

ــة  ــدين؛ الراك ــوق اإلنســان واملجتمــع امل ــوي حــول تطــور حق ــاء الجه ــاش يف هــذا اللق وســيتمحور النق

والحكامــة واملجتمــع املــدين وموقــع املجتمــع املــدين يف تقريــر اللجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي، كــام 

ســيعرف تنظيــم ورشــات متهيديــة للقــاءات املحليــة املقبلــة.

جديــر بالذكــر أن هــذا املــروع يــأيت يف ســياق صــدور النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي يشــكل فرصــة 

ــه  ــبل مواكبت ــد وس ــوي الجدي ــوذج التنم ــة النم ــدين يف هندس ــع امل ــع وأدوار املجتم ــد موق ــوف عن للوق

ــات املجتمــع  ــة وتشــاركية لجمعي ــة دينامي ــة ومواكب ــل تعبئ ــك مــن خــال تفعي ــه، وذل ــل مضامين وتنزي

املــدين مــن أجــل تعزيــز متلــك الفاعلــن املدنيــن ألدوات وآليــات تحقيــق فعليــة التنميــة وحقــوق اإلنســان 

بالجهــة.
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الرباط-سا-القنيطرة: مشروع دراسة حول »ولوج أبناء 
المهاجرين والاجئين إلى الحق في التمدرس بجهة الرباط 

سا القنيطرة: أي فعلية«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، يــوم الخميــس 10 يونيــو 2021 

ــوان  ــم مــروع دراســة تحــت عن ــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا، لقــاء مــن أجــل تقدي ابت

ــة«. ــن والاجئــن إىل الحــق يف التمــدرس بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة: أي فعلي ــاء املهاجري ــوج أبن »ول

ينــدرج موضــوع هــذه الدراســة يف إطــار مســار وطنــي انطلــق مــع صــدور القانــون رقــم  02-03 املتعلــق 

بدخــول وإقامــة األجانــب باململكــة املغربيــة وبالهجــرة غــر املروعــة، وإصــدار املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان لتقريــره املوضوعــايت حــول األجانــب يف املغــرب، واعتــامد االســراتيجية الوطنيــة للهجــرة واللجــوء 

وإعاملهــا، ثــم إطــاق عمليــة التســوية اإلداريــة االســتثنائية التــي اعتمــدت مقاربــة إنســانية وحقوقيــة يف 

تدبــر امللفــات.

وتهــدف اللجنــة الجهويــة مــن خــال هــذه الدراســة إىل الوقــوف عنــد الوضــع القانــوين والحقوقــي لفعليــة 

الحــق يف ولــوج أبنــاء املهاجريــن والاجئــن بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة إىل التمــدرس دون أي متييــز، كــام 

تــروم صياغــة توصيــات ومقرحــات مــن شــأنها تعزيــز فعليــة الحــق يف التمــدرس لفائــدة هــذه الفئــة.

ــاء  ــات اآلب ــراء وجمعي ــة والخ ــات العمومي ــي القطاع ــع ممث ــاور م ــة للتش ــاء فرص ــكل اللق ــام سيش ك

واملهاجريــن مــن أجــل إغنــاء محــاور الدراســة التــي ســيقوم بتقدميهــا الشــيخ مبــايك كييــل، عــن منظمــة 

.»France volontaire«

وســيتميز اللقــاء بحضــور الســيدة حوريــة التــازي صــادق، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

ــاركة  ــب مش ــة »France volontaire«، إىل جان ــن منظم ــي ع ــايك كي ــيد مب ــا-القنيطرة، والس الرباط-س

العديــد مــن الفعاليــات الحقوقيــة والربويــة.

ــن يف  ــوق املهاجري ــز حق ــز بتعزي ــي يتمي ــياق وطن ــأيت يف س ــة ي ــذه الدراس ــاز ه ــر أن إنج ــر بالذك جدي

ــوين  ــة واالعــراف القان ــة املدني ــا قطــاع الصحــة والشــغل والتســجيل يف الحال عــدة مجــاالت خاصــة منه

ــن  ــي قانون ــم مروع ــن تقدي ــا ع ــرب، فض ــن باملغ ــايب للمهاجري ــامء النق ــق يف االنت ــات والح بالجمعي

ــخ. ــرب، ال ــب باملغ ــة األجان ــول وإقام ــوء وبدخ ــان باللج يتعلق
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رئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان يوقعان اتفاقية محينة للتعاون بين المؤسستين

وقــع الســيد الحبيــب املالــي رئيــس مجلــس النــواب، والســيدة آمنــة بوعيــاش رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــة  ــرة تفاهــم محين ــواب، عــى مذك ــس الن ــر مجل ــو 2021 مبق ــس 10 يوني ــوم الخمي ــوق اإلنســان، ي لحق

للتعــاون بــن املجلســن تــروم تفعيــل اآلليــات التعاقديــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة أو انضمــت إليهــا 

يف مجــال حقــوق اإلنســان، وتعزيــز وتقويــة مســاهمة مجلــس النــواب يف مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع 

لألمــم املتحــدة، وكــذا تبــادل الخــرات بــن املؤسســتن يف هــذا املجــال.

ــة يف  ــة التريعي ــل للمؤسس ــراط الكام ــى االنخ ــواب ع ــس الن ــس مجل ــد رئي ــبة، أك ــه باملناس ويف كلمت

املبــادرات الراميــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان باململكــة، تنفيــذا ملقتضيــات الدســتور والتزامــات املغــرب 

ــات  ــوق والحري ــة الحق ــرة لحامي ــة كب ــويل عناي ــي ت ــة الســامية الت ــات امللكي ــا للتوجيه ــة، وتفعي الدولي

والنهــوض بهــا ضامنــا لكرامــة املواطنــات واملواطنــن مــن جهــة وتعزيــزا لدولــة الحــق والقانــون وتطويــر 

ــة. املســار الدميقراطــي مــن جهــة ثاني

ــادة  ــة يف ظــل القي ــة املغربي ــوق اإلنســان باململك ــي التطــور النوعــي يف مجــال حق وســجل الســيد املال

الرشــيدة لجالــة امللــك محمــد الســادس، مشــرا إىل تجربــة هيئــة االنصــاف واملصالحــة، ومــا تاهــا مــن 

ــي لحقــوق اإلنســان ومؤسســة الوســيط. إصاحــات عميقــة بإحــداث املجلــس الوطن

ــة  ــذي تــوج بدســتور اململكــة املغربي ــا، وال ــوه مبســار النهــوض بحقــوق اإلنســان وحاميتهــا ببادن كــام ن

لســنة 2011، حيــث متــت دســرة توصيــات هيــأة اإلنصــاف واملصالحــة، وتعزيــز مجــال الحقــوق والحريات 

املدنيــة والسياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة والبيئيــة، والتنصيــص عــى املســاواة وعــى مبــدأ 

املناصفــة، وعــى إحــداث هيئــات حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وعــى عــدم قابليــة األحــكام الدســتورية 

املتعلقــة بالحقــوق والحريــات للمراجعــة.

ولفــت إىل أن املــرع الدســتوري، خــص مؤسســة الرملــان، بالتريــع بشــكل حــري يف مجــال الحقــوق 

والحريــات األساســية املنصــوص عليهــا يف تصديــر الدســتور ويف فصولــه األخــرى طبقــا ملــا يقــي بــه الفصل 

71 مــن الدســتور. وأضــاف »الرملــان مــن خــال وظائفــه الدســتورية املتمثلــة يف التريــع ومراقبــة العمــل 

الحكومــي وتقييــم السياســات العموميــة، يتــوىل صيانــة وحاميــة الحقــوق والحريــات والنهــوض بهــا«.

ــودات  ــه، مشــيدا »باملجه ــة في ــوق اإلنســان ال رجع ــوض بحق ــار النه ــى أن خي ــي ع وشــدد الســيد املال

الحثيثــة التــي يقــوم بهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف إطــار تفعيــل االختصاصــات الدســتورية 

ــا  ــات وحاميته ــان والحري ــوق اإلنس ــن حق ــاع ع ــة بالدف ــا املتعلق ــع القضاي ــر يف جمي ــه للنظ ــة ب املنوط

ــاء  ــم يف مســار بن ــة، وانخراطــه الدائ ــا وكــذا مســاهمته الفاعل ــة، والنهــوض به وضــامن مامرســتها الكامل

ــون«. ــة القان ــز دول وتعزي
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ومــن جهتهــا، اعتــرت الســيدة آمنــة بوعيــاش رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أن التعــاون بــن 

املجلســن »يف غايــة األهميــة لعمــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان«، والــذي رغــم اســتقاليته فإنــه 

ــة  ــة يف ماءم ــرزة دور املؤسســة التريعي ــان، م ــي املؤسســات وخاصــة مؤسســة الرمل ــع باق ــل م يتفاع

التريعــات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا اململكــة.

واســتعرضت الســيدة بوعيــاش مجــاالت التعــاون بــن الطرفــن، كــام جــاء يف االتفاقيــة الجديــدة، والتــي 

مــن بينهــا تعزيــز القــدرات يف مجــال حقــوق اإلنســان، وتعبئــة مشــورة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

يف إعــامل مقاربــة حقــوق اإلنســان يف أعــامل التريــع وماءمــة التريعــات الوطنيــة ذات الصلــة، مــع 

ــة أو  ــا اململك ــت عليه ــي صادق ــاين الت ــدويل اإلنس ــون ال ــان والقان ــوق اإلنس ــة بحق ــات املتعلق االتفاقي

انضمــت إليهــا؛ واستشــارة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف مجــال دراســة أثــر مشــاريع املعاهــدات 

واالتفاقيــات املتعلقــة بحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين.

ــة يف مجــال  ــي لحقــوق اإلنســان عــى دور املؤسســة التريعي وشــددت الســيدة رئيســة املجلــس الوطن

الحاميــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان، مــرزة أهميــة مســاهمة الرملــان يف أشــغال املجلــس الــدويل لحقــوق 

اإلنســان، والحــرص املشــرك عــى إعــداد اســراتيجية ملتابعــة التوصيــات التــي تقدمهــا اآلليــات اإلقليميــة 

والدوليــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان.

وقــد اتفــق الجانبــان عــى إحــداث لجنــة مشــركة لتتبــع تنفيــذ االتفاقيــة، تجتمــع بصفــة دوريــة لتســطر 

برنامــج عملهــا واتخــاذ الخطــوات العمليــة لتنزيــل مضامينــه.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة العيون-الساقية 
الحمراء تعقد اجتماعها العادي الثاني

ــاين  ــا العــادي الث ــون- الســاقية الحمــراء اجتامعه ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العي ــة الجهوي ســتعقد اللجن

طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ووفقــا 

ــداء مــن الســاعة 11 صباحــا  ــو 2021 ابت ــوم الســبت 12 يوني ــك ي للــامدة 36 مــن نظامــه الداخــي، وذل

مبدينــة العيــون.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع، الــذي سيرأســه رئيــس اللجنــة، الســيد توفيــق برديجــي، دراســة 

وتقييــم األنشــطة التــي قامــت اللجنــة بتنفيذهــا بنــاء عــى قــرارات االجتــامع العــادي األول، باإلضافــة إىل 

مناقشــة التقريــر الســنوي للجنــة برســم ســنة 2020.

كــام ســيتم خــال هــذا االجتــامع تقديــم تقريــر حــول »الحــق يف الصحــة خــال جائحــة كوفيــد 19«، مــن 

إعــداد اللجنــة الدامئــة املكلفــة بتقييــم وتتبــع فعليــة حقــوق اإلنســان يف السياســات والرامــج الجهويــة 

باللجنــة، باإلضافــة إىل عــرض التقريــر الســنوي للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان برســم ســنة 2020.

جديــر بالذكــر أن تنصيــب أعضــاء اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيــون - الســاقية الحمــراء 

تــم يــوم 8 شــتنر 2020 مبدينــة العيــون برئاســة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، وذلــك يف إطــار اســتكامل املجلــس لهيئاتــه وهياكلــه.

ــن 21  ــة، م ــدور وطرفاي ــامرة، بوج ــون، الس ــرايب العي ــا ال ــمل نفوذه ــي يش ــة اللجنة، الت ــف تركيب وتتأل

ــي  ــس العلم ــن واملجل ــاة واملحام ــة للقض ــة الجهوي ــات التمثيلي ــرف الهيئ ــن ط ــم م ــم اقراحه ــوا يت عض

األعــى واألطبــاء والصحفيــن املهنيــن وجمعيــات املجتمــع املــدين، باإلضافــة إىل فاعلــن يف مجــاالت حاميــة 

حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.
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فاس-مكناس: ندوة حول »الحق في حماية الحياة 
الخاصة«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق االنســان بجهــة فاس-مكنــاس واملكتــب الجهــوي لنــادي قضــاة املغــرب 

بفــاس وهيــأة املحامــن بفــاس، يــوم األربعــاء 09 يونيــو 2021 بفــاس ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة زواال، 

نــدوة حول«الحــق يف حاميــة الحيــاة الخاصــة«.

ــي لحقــوق اإلنســان،  ــس الوطن ــا املجل ــع به ــي يضطل ــة الت ــام الحامي ــدوة يف إطــار مه ــدرج هــذه الن وتن

ــه  ــة املشــركة لركائ ــي، والقناع ــي والحقوق ــتوين التريع ــى املس ــرب ع ــا املغ ــي يعرفه ــة الت والدينامي

بأهميــة حاميــة الحيــاة الخاصــة، والتــي تحظــى بعنايــة خاصــة يف املواثيــق الدوليــة ويف الوثيقة الدســتورية 

للمملكــة.

وتســعى النــدوة إىل تســليط الضــوء عــى الضامنــات التريعيــة الكفيلــة بتعزيــز حاميــة الحــق يف الحيــاة 

الخاصــة يف ظــل التطــور الرقمــي املتســارع، كــام ســتقارب محــاور مرتبطــة مبجــال الحــق يف حاميــة الحيــاة 

الخاصــة، مــن خــال الوقــوف عنــد وضــع هــذا الحــق عــى املســتوى التريعــي وعــى مســتوى تطــور 

مجــال حاميــة الحــق يف الحيــاة الخاصــة ومســايرته للتطــور الرقمــي، وذلــك مــن خــال مداخــات عــدد 

مــن املهتمــن باملجــال الحقوقــي والقانــوين منهــم قضــاة ومحامــون.

وســتتميز النــدوة بحضــور الســيد عبــد الرحمــن العمــراين، رئيــس اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

ــز  ــد العزي ــادي قضــاة املغــرب، واألســتاذ عب ــد اللطيــف الشــنتوف، رئيــس ن ــاس، والســيد عب فــاس- مكن

بوزكــراوي، رئيــس املكتــب الجهــوي لنــادي قضــاة املغــرب بفــاس، واألســتاذ محمــد بومليــك، رئيــس هيئــة 

ــع الشــخيص، كــام  ــات ذات الطاب ــة املعطي ــة حامي ــة ملراقب ــة الوطني ــل عــن اللجن املحامــن بفــاس، وممث

ســتعرف حضــور العديــد مــن الفعاليــات املؤسســاتية واملدنيــة.

وعــى هامــش هــذه النــدوة ســيتم تنظيــم حفــل توقيــع اتفاقيــة رشاكــة بــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان بجهــة فاس-مكنــاس واملكتــب الجهــوي لنــادي قضــاة املغــرب بفــاس.

وجديــر بالذكــر أن املــرع املغــريب قــد عمــل عــى حاميــة الحيــاة الخاصــة للفــرد مــن خــال الفصــل 24 

مــن الدســتور، فضــا عــن إقــرار حاميــة جنائيــة مــن خــال القانــون الجنــايئ وقانــون املســطرة الجنائيــة، 

باإلضافــة ملــا تضمنــه القانــون رقــم 31.13 املتعلــق بالحــق يف الحصــول عــى املعلومــة.
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فاس-مكناس: ندوة حول »الوساطة االجتماعية: قراءة في 
التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا«

ســينظم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنتــه الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة فاس-مكنــاس، يــوم 

ــة ومداخــل  ــراءة يف التجرب ــة: ق ــدوة حــول »الوســاطة االجتامعي ــاس، ن ــة ف ــو 2021 مبدين ــاء 8 يوني الثاث

تطويرهــا، جهــة فاس-مكنــاس منوذجــا«، ابتــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا.

ــي لحقــوق اإلنســان،  ــس الوطن ــا املجل ــع به ــي يضطل ــة الت ــام الحامي ــدوة يف إطــار مه ــدرج هــذه الن وتن

والديناميــة التــي يعرفهــا املغــرب عــى املســتوين التريعــي والحقوقــي والتحديــات التــي يواجههــا بفعــل 

التداعيــات االقتصاديــة واالجتامعيــة لجائحــة )كوفيــد-19(.

وتســعى النــدوة إىل الوقــوف عنــد التجــارب العامليــة يف مجــال الوســاطة االجتامعيــة كآليــة توافقيــة لحــل 

النزاعــات واملســاهمة يف تقليــص عــدد مــن امللفــات االجتامعيــة املحالــة عــى القضــاء، الــخ.

كــام ســتقارب النــدوة التجربــة املغربيــة يف مجــال الوســاطة االجتامعيــة، مــن خــال عــرض منــوذج جهــة 

فاس-مكنــاس، بالنظــر لطبيعــة بنيتهــا االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة واألكادمييــة، وذلــك مــن خــال 

مداخــات عــدد مــن األســاتذة والباحثــن الذيــن سيســلطون الضــوء عــى خصائــص هــذه التجربــة عــى 

املســتوى الدســتوري والتريعــي واملؤسســايت، وكذلــك عــى املســتوى األكادميــي.

ــي  ــاش، الت ــة بوعي ــيدة آمن ــان، الس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــور رئيس ــدوة بحض ــتتميز الن وس

ــة لحقــوق  ــة الجهوي ــد الرحــامن العمــراين، رئيــس اللجن ســتفتح أشــغال هــذا اللقــاء، وتأطــر الســيد عب

اإلنســان بجهــة فاس-مكنــاس، والســيد عبــد القــادر أزريــع، املســؤول عــن وحــدة الوســاطة والعاقــة مــع 

الرملــان باملجلــس.

ــاطة  ــة بالوس ــة خاص ــدة إداری ــدث وح ــد أح ــان ق ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــر أن املجل ــر بالذك جدي

والعاقــة مــع الرملــان، تابعــة لرئاســة املجلــس، وعیــا منــه بالحاجــة امللحــة آللیــة مؤسســاتیة أكــر تطــورا 

ومرونــة مــن أجــل مســایرة كل التحــوالت والتطــورات خاصــة منهــا االقتصادیــة واالجتامعيــة التــي یعرفهــا 

املجتمــع املغــريب، وإیجــاد حلــول توافقیــة لإلشــكاالت العالقــة التــي مل تتمكــن آليــات الحــوار الكاســیكیة 

مــن مواكبتهــا.
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انطاق عملية إيداع الترشيحات لماحظة االستحقاقات 
االنتخابية برسم سنة 2021

ــات، التــي ترأســها رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق  ــة الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخاب ــن اللجن تعل

اإلنســان، عــن انطــاق عمليــة إيــداع الرشــيحات مــن أجــل القيــام مبهــام املاحظــة املســتقلة واملحايــدة 

ــات  ــس املستشــارين وانتخاب ــواب ومجل ــس الن ــات أعضــاء مجل ــة، انتخاب ــة والجهوي ــات الجامعي لانتخاب

ــر 2021. ــم املقــرر تنظيمهــا مــا بــن 8 شــتنر و5 أكتوب مجالــس العــامالت واألقالي

يتعــن عــى الهيئــات الراغبــة يف القيــام مبهــام ماحظــة االنتخابــات، طبقــا للقانــون رقــم 30-11 الــذي يقــي 

بتحديــد رشوط وكيفيــات املاحظــة املســتقلة واملحايــدة لانتخابــات، إيــداع طلبــات االعتــامد لــدى اللجنــة 

الخاصــة العتــامد ماحظــي االنتخابــات يف أجــل أقصاه 22 يونيــو 2021 عى الســاعة الرابعــة زواال )غرينتش+1(.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن وثائــق طلــب االعتــامد )اســتامرة طلــب االعتــامد، ميثــاق ماحظــة االنتخابــات والئحــة 

)observationelections.cndh.ma( :متاحــة للتحميل بشــكل مبارش مــن املوقــع اإللكــروين للجنــة )املاحظــن

وســتهم عمليــة املاحظــة االســتحقاقات االنتخابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب ومجالــس الجهــات والجامعات 

واملقاطعــات املقــرر تنظيمهــا يف 8 شــتنر 2021، انتخــاب أعضــاء مجالــس العــامالت واألقاليــم املقــرر يف 21 

شــتنر 2021 وانتخــاب أعضــاء مجلــس املستشــارين املقــرر يف 5 أكتوبــر 2021.

ــتقلة  ــة املس ــات املاحظ ــد رشوط وكيفي ــي بتحدي ــذي يق ــم 30.11 ال ــون رق ــن القان ــامدة 2 م ــا لل وطبق

واملحايــدة لانتخابــات، الصــادر يف 6 أكتوبــر 2011، فــإن الهيئــات املعنيــة مبهــام املاحظة املســتقلة واملحايدة 

لانتخابــات هــي:

· املؤسسات الوطنية املؤهلة بحكم القانون للقيام مبهام ماحظة االنتخابات؛	

· جمعيــات املجتمــع املــدين الفاعلــة املشــهود لهــا بالعمــل الجــاد يف مجــال حقــوق اإلنســان، ونــر 	

قيــم املواطنــة والدميقراطيــة، املؤسســة بصفــة قانونيــة واملســرة وفــق أنظمتهــا األساســية؛

· املنظــامت غــر الحكوميــة الدوليــة املؤسســة بصفــة قانونية، طبقــا لتريعاتهــا الوطنية واملشــهود 	

لهــا باالســتقالية واملوضوعية واملهتمة مبجــال ماحظة االنتخابات.   

ولإلشــارة، فــإن املوقــع االلكــروين الخــاص باللجنــة متــاح بخمــس لغــات: )العربيــة، األمازيغيــة، الفرنســية 

ــات  ــداع طلب ــال ورشوط إي ــة بآج ــة املتعلق ــم العملي ــن ته ــمل مضام ــارة(، ويش ــة اإلش ــة ولغ واإلنجليزي

ــة  ــة املاحظ ــف بعملي ــامد، التعري ــة لاعت ــة الخاص ــم اللجن ــرى ته ــات أخ ــدم معطي ــام يق ــامد. ك االعت

املســتقلة واملحايــدة لانتخابــات، النصــوص املرجعيــة التــي تنظــم عمليــة املاحظــة وطنيــا ودوليــا، تكويــن 

ــخ. املاحظــات واملاحظــن واألرشــيف، ال

ــن 23  ــوم االثن ــا األول ي ــات عقدت اجتامعه ــامد ماحظــي االنتخاب ــة الخاصــة العت ــر أن اللجن ــر بالذك جدي

ــاش، رئيســة  ــة بوعي ــاط، برئاســة الســيدة آمن ــي لحقــوق اإلنســان بالرب مــارس 2021 مبقــر املجلــس الوطن

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بصفتهــا رئيســة للجنــة، مــن أجــل اإلعــداد لعمليــة املاحظــة املســتقلة 

ــات 2021. ــدة النتخاب واملحاي
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باغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان

عقــد مكتــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان اجتامعه الشــهري، يوم اإلثنــن 31 ماي 2021، برئاســة الســيدة 

آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس، طبقا ألحــكام القانون رقــم 76.15 املتعلق بإعــادة تنظيم املجلــس، ومقتضيات 

نظامــه الداخــي، ال ســيام املادتــن 14 و15 منه.

وبهــذه املناســبة، مثــن املكتــب يف مســتهل االجتــامع إصــدار املجلــس لتقريــره الســنوي برســم ســنة 2020 تحت 

ــرة والنهــوض  ــد« وإحــداث »وحــدة حفــظ الذاك ــي جدي ــن حقوق ــد-19: وضــع اســتثنايئ ومتري عنوان »كوفي

بالتاريــخ املغــريب مبختلــف روافــده«.

وقــدم)ت( الســيدات والســادة رؤســاء اللجــن الدامئــة ومنســقو اآلليــات الوطنيــة عروضــا حــول أشــغال اللجــان 

واآلليــات خــال شــهر مــاي. كــام جــرى تحديــد املواضيــع ذات األولويــة التــي سيشــتغل عليهــا املجلــس خــال 

الفــرة القادمــة باإلضافــة إىل مهامــه الدامئــة.

كــام ناقــش املكتــب الخاصــات األوليــة لفريق العمــل الــذي تــم احداثــه لرصــد ومتابعــة تداعيــات احــرام 

حقــوق اإلنســان، خاصة انتهــاك حقــوق األطفــال بعــد األحــداث األخــرة التــي عرفتهــا مدينتــي ســبتة ومليليــة.

وتــم تقديــم عــرض حــول منهجية املجلــس يف مجال ماحظــة االســتحقاقات املقررة ســنة 2021 ومتابعــة إطاق 

املوقــع اإللكــروين الخــاص بلجنــة اعتــامد املاحظــن واملاحظــات لانتخابات منــذ يوم الجمعــة املايض.
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درعة-تافيالت: لقاء تواصلي حول »دور المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان في تنزيل فعلية الحقوق«

ــة  ــوم الجمعــة 28 مــاي 2021 مبدين ــت، ي ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيال ــة الجهوي ســتنظم اللجن

زاكــورة، لقــاء تواصليــا تحــت شــعار »أي دور للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف تنزيــل فعليــة الحقوق«.

ــاح عــى  ينــدرج هــذا اللقــاء ضمــن اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان القامئــة عــى االنفت

ــعى إىل  ــان، ويس ــوق اإلنس ــة حق ــيخ فعلي ــق ترس ــن يف أف ــف الفاعل ــع مختل ــاش م ــح  النق ــركاء وفت ال

املســاهمة يف ترســيخ التعــاون البنــاء وتعزيــز التعــاون مــع مختلــف املشــارب والتيــارات الفكريــة 

ــا. ــا وجهوي ــدين، محلي ــع امل ــات املجتم ــذا مكون ــة وك والحقوقي

كــام يســعى اللقــاء إىل ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان والربيــة عــى املواطنــة الحقــة، وذلــك مــن خــال 

رؤيــة تعتمــد عــى القــرب واالســتباق وفــق مقاربــة مندمجــة للوقايــة مــن االنتهــاكات وحاميــة الضحايــا 

وتعزيــز الحقــوق اإلنســانية.

وســيكون اللقــاء، الــذي ســيحره ممثلــو املصالــح الخارجيــة وفعاليــات املجتمــع املــدين، مناســبة للتعريف 

بــأدوار وصاحيــات املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنــه الجهويــة، والتعريــف مبرتكــزات املخطــط 

االســراتيجي للجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعــة- تافيالــت.
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الدار البيضاء-سطات: ندوة فكرية تحت شعار »المصلحة 
الفضلى للطفل في قضايا البنوة«

ــوع  ــول موض ــة ح ــدوة فكري ــطات ن ــدار البيضاء-س ــة ال ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

حقــوق الطفــل يف قضايــا البنــوة تحــت شــعار »املصلحــة الفضــى للطفــل يف قضايــا البنــوة«، وذلــك يــوم 

ــدار البيضــاء. ــة بال ــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا )9.00( مبقــر اللجن الجمعــة 28 مــاي 2021 ابت

ــس  ــذي أصــدره املجل ــر الســنوي ال ــن التقري ــع مضام ــة انســجاما م ــدوة الفكري ــم هــذه الن ــأيت تنظي وي

الوطنــي لحقــوق اإلنســان برســم ســنة 2020 حــول حالــة حقــوق اإلنســان تحــت عنوان »كوفيــد19: وضــع 

اســتثنايئ ومتريــن حقوقــي جديد« خــال ســنة 2020 يف الشــق املتعلــق بحقــوق الطفــل.

ــر  ــرار األخ ــاره الق ــذي أث ــي ال ــاش العموم ــاهمة يف النق ــاء املس ــذا اللق ــال ه ــن خ ــة م ــى اللجن وتتوخ

ــدف  ــام ته ــات البنوة. ك ــق بإثب ــف متعل ــتنر 2020 يف مل ــخ 29 ش ــض بتاري ــة النق ــن محكم ــادر ع الص

إىل  تعميــق النقــاش حــول اإلشــكاالت القانونيــة املرتبطــة بحقــوق الطفــل خــارج مؤسســة الــزواج، وكــذا 

املســاهمة يف إعــادة النقــاش حــول رضورة تعديــل مدونــة األرسة مبــا يتــامىش مــع مضامــن دســتور 2011 

ــا املغــرب، مــن أجــل ضــامن املصلحــة الفضــى  ــي صــادق عليه ــة حقــوق الطفــل الت ــات اتفاقي ومقتضي

ــة. ــا الطفول ــدأ األســايس لقضاي للطفــل باعتبارهــا املب

وسيشــكل اللقــاء، الــذي ســيتميز مبشــاركة ثلــة مــن الخــراء يف مجــال القانــون والحقــوق والسوســيولوجيا، 

ــى  ــل ع ــوق الطف ــة حق ــق فعلي ــرض تحقي ــي تع ــات الت ــوء عى التحدي ــليط الض ــل تس ــن أج ــة م فرص

ــة  ــا القانوني ــف الزواي ــن مختل ــى مســتوى السياســات العمومية م ــي واملؤسســايت وع املســتوى االجتامع

ــة. ــة واالجتامعي والعلمي
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طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة جهوية حول 
›‹فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على 

المقاربة المبنية على حقوق اإلنسان’’

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة مائــدة مســتديرة جهويــة حــول 

›‹فعليــة الحــق يف الصحــة: نحــو نظــام صحــي قائــم عــى املقاربــة املبنيــة عــى حقــوق اإلنســان‹‹، وذلــك 

يــوم الســبت 29 مــاي 2021 مبدينــة شفشــاون ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة بعــد الــزوال )15.00(.

ــة  ــذ اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان القامئــة عــى فعلي ــأيت هــذا اللقــاء يف إطــار تنفي وي

ــد-19(،  ــة )كوفي ــات جائح ــل تداعي ــة يف ظ ــة، خاص ــوع الصح ــة موض ــارا لراهني ــان واعتب ــوق اإلنس حق

باعتبــار أن الحــق يف الصحــة حــق أســايس نــص عليــه الدســتور واملعاهــدات الدوليــة التــي صــادق عليهــا 

ــب  ــة، إىل جان ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادي ــد ال املغــرب وعــى رأســها العه

ــخ. ــة املســتدامة، ال أهــداف التنمي

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل التفكــر املشــرك يف إصــاح وتأهيــل النظــام الصحــي باملغــرب مــن أجــل اإلعــامل 

الكامــل للحــق يف الصحــة لجميــع األشــخاص مبــن فيهــم: النســاء، الرضــع، األطفــال، كبــار الســن، األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة، الســجناء واملهاجريــن والاجئــن، الــخ.

ــة يف  ــة العام ــاالت السياس ــات واخت ــه التفاوت ــد أوج ــى تحدي ــاء ع ــذا اللق ــاركون يف ه ــيعمل املش وس

الصحــة، واملســببات التــي تعيــق الولــوج إىل الحــق يف الصحــة، فضــا عــن تعميــق النقــاش حــول الوســائل 

ــه. ــد خدمات ــة مبعالجــة الوضــع الصحــي وتجوي الكفيل

كــام تــروم أشــغال هــذه النــدوة الخــروج بتوصيــات دقيقــة وواضحــة تبتغــي اعتــامد وتنفيــذ اســراتيجية 

صحيــة شــاملة تضمــن الوقايــة مــع توفــر إمكانيــة الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة للجميــع، عــى 

أســاس املســاواة وعــدم التمييــز.

وســيتميز اللقــاء مبشــاركة مجموعــة مــن الفاعلــن املعنيــن بقطــاع الصحــة مــن ممثــي األطبــاء بالقطــاع 

العــام والخــاص، نقابــات، أســاتذة باحثــن بكليــة الطــب، وزارة الصحــة، الضــامن االجتامعــي، مؤسســات 

حكوميــة وغــر حكوميــة معنيــة، جمعيــات املجتمــع املــدين، إعاميــن وخــراء يف املجــال.
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درعة-تافيالت: ندوة جهوية حول »الحق في الولوج إلى 
الموارد المائية بجهة درعة تافيالت«

ســتنظم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت نــدوة جهوية حــول »الحــق يف الولــوج 

إىل املــوارد املائيــة بجهــة درعــة تافيالــت« تحــت شــعار »فعليــة الحــق يف الولــوج إىل املــوارد البريــة«، 

وذلــك يــوم الخميــس 27 مــاي 2021 مبدينــة زاكــورة.

ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت مــن خــال تنظيمهــا لهــذه النــدوة  ــة الجهوي وتتوخــى اللجن

الفكريــة والحقوقيــة املســاهمة يف تحديــد اإلشــكاالت األساســية املرتبطــة بتدبــر املــوارد املائيــة بالجهــة، 

وإرســاء فهــم مشــرك للظاهــرة وتحديــد مداخــل للتدخــل الفعــي ووضــع خطــة إجرائيــة للعمــل 

ــا. ــة تنفيذه ــات ملتابع ــا ووضــع آلي واعتامده

كــام تســعى إىل اتخــاذ تدابــر مســتعجلة للتوعيــة مــن أجــل تغيــر ســلوك املرتفقــن وتدابــر مؤسســاتية 

وتنظيميــة، مبــا يضمــن حــق املواطنــن يف املــاء، يف ارتباطــه بحقــوق أخــرى أساســية يف مقدمتهــا الحــق يف 

الحيــاة، وحــق األجيــال القادمــة مــن هــذه الــرة الحيويــة.

ــة درعــة- ــة بجه ــوارد املائي ــوج إىل امل ــدارس إشــكاليات الول ــاء عــى ت وســيعمل املشــاركون يف هــذا اللق

ــاه إىل رضورة ترشــيد  ــدرة، وجــب االنتب ــة تنحــو نحــو الن ــار أن املــاء كــروة عمومي ــت، عــى اعتب تافيال

اســتثامرها مــن خــال تفعيــل القوانــن ذات الصلــة وتثمــن املامرســات الفضــى يف هــذا املجــال، مبــا يف 

ــز الجهــة. ــة التــي متي ذلــك األســاليب العرفي
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في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة: 
المجلس يعلن عن إطاق وحدة حفظ الذاكرة والنهوض 

بالتاريخ المغربي بمختلف روافده

ــخ  ــرة والنهــوض بالتاري ــي لحقــوق اإلنســان حفــل إطــاق »وحــدة حفــظ الذاك ــس الوطن ســينظم املجل

املغــريب مبختلــف روافــده«، وذلــك يــوم الثاثــاء 25 مــاي 2021 مبقــر أكادمييــة اململكــة بالربــاط ابتــداء 

مــن الســاعة الخامســة )17.00(.

وينــدرج إحــداث »وحــدة حفــظ الذاكــرة والنهــوض بالتاريــخ املغــريب مبختلــف روافــده«، يف إطــار إعــامل 

ــتكامال  ــتورية واس ــات الدس ــادا باملقتضي ــذ 2019 واسرش ــدة من ــس املعتم ــة للمجل ــراتيجية املندمج االس

ملعالجــة هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة إلشــكاليات تاريخيــة وحقوقيــة، يف ســياق تنفيــذ التوصيــات املتعلقــة 

ــة  ــغال لجن ــل أش ــار تفعي ــك يف إط ــة، وكذل ــية والحقوقي ــا السياس ــتخاص دالالته ــداث واس ــراءة األح بق

متابعــة توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة ذات الصلــة بحفــظ الذاكــرة واالهتــامم بالتاريــخ.

Wوتكــون الوحــدة آليــة لدراســة مجــاالت وأشــكال حفــظ الذاكــرة واالهتــامم بالتاريــخ الراهــن، واقــراح 

توصيــات لتفعيلهــا مــن طــرف املؤسســات املعنيــة.

ــم األرشــيف  ــي اهتمــت بتنظي ــذ 2019، الت ــس املندمجــة املعتمــدة من ــة املجل ــا ينســجم ورؤي وهــذا م

الداخــي وتحيــن االتفاقيــات املرمــة مــع مختلــف الــركاء وتريــع وتــرة تحويــل املعتقــات الســابقة إىل 

أماكــن لحفــظ الذاكــرة، وتقديــم التوصيــات بشــأن القوانــن املتعلقــة باملتاحــف واملؤسســة الوطنيــة ذات 

الصلــة، وكذلــك اســتحضاره لحفــظ الذاكــرة واالهتــامم بالتاريــخ ضمــن تصــوره للنمــوذج التنمــوي مــن 

خــال االقراحــات التــي قدمهــا للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد.

وستشــكل وحــدة حفــظ الذاكــرة، املحدثــة لــدى رئاســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، فضــاء للتفكــر 

والبحــث املوضوعــي يف القضايــا التــي تهــم التاريــخ الراهــن وامتداداتــه التــي بقــدر مــا ميكــن أن تعرقــل، 

ــل،  ــون، باملقاب ــن أن تك ــا ميك ــدر م ــون، بق ــق والقان ــة الح ــس دول ــارش، تكري ــر مب ــارش أو غ ــكل مب بش

منطلقــات لتأصيــل املامرســة الدميقراطيــة وفعليــة حقــوق اإلنســان يف الدولــة واملجتمــع.

كــام ســيعمل املجلــس مــن خــال هــذه الوحــدة عــى اتخــاذ املبــادرات الازمــة يف مجــال حفــظ الذاكــرة، 

ــة  ــة ذات الصل ــداث التاريخي ــخيص لألح ــن الش ــواع التدوي ــف أن ــع مختل ــل م ــدأ بالتفاع ــد تب ــي ق والت

ــرة  ــز الذاك ــيو-اقتصادي ملراك ــل السوس ــرورا بالتأهي ــا، م ــر حوله ــث والتناظ ــابقة والبح ــاكات الس باالنته

ــخ. ــة باألرشــيفات وحســن اســتثامرها، ال ــي بإنشــاء املتاحــف والعناي وتنته
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المجلس يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان 
بالمغرب لسنة 2020 تحت عنوان »كوفيد19: وضع 

استثنائي وتمرين حقوقي جديد«

أصــدر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يومــه الخميــس 6 مــاي 2021، تقريــره الســنوي برســم ســنة 

ــاره مؤسســة دســتورية  ــد«، باعتب 2020 تحــت عنوان »كوفيــد19: وضــع اســتثنايئ ومتريــن حقوقــي جدي

مســتقلة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا والنهــوض بهــا وضــامن مامرســتها الكاملــة، 

ــن 48  ــات، وإعــامال للامدت ــرادا وجامع ــم، أف ــم وحرياته ــن وحقوقه ــات واملواطن ــة املواطن ــة كرام وصيان

و51 من القانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيمــه؛ وبعــد املصادقــة عليــه باإلجــامع مــن طــرف جمعيتــه 

العامــة املنعقــدة يف 19 مــارس 2021.

ــوق  ــة حق ــول حال ــس ح ــنوي للمجل ــر الس ــرض التقري ــة لع ــدوة الصحفي ــاح الن ــال افتت ــا خ ويف كلمته

ــر »  ــر يعت ــاش، أن التقري ــة بوعي ــيدة آمن ــس، الس ــة املجل ــدت رئيس ــنة 2020، أك ــرب لس ــان باملغ اإلنس

ــا  ــا حقوقي ــة حقــوق اإلنســان باملغــرب حــول الوضــع االســتثنايئ الــذي فتــح للمجلــس مترين تقييــام لحال

جديــدا، عــر منــاذج مــن تدبــر املهــام والتدخــات يف مجــال الوقايــة مــن االنتهــاكات وحاميــة الضحايــا 

ــنة 2020.«. ــال س ــوق االنســان خ ــوض بحق والنه

وعاقــة بعنــوان التقريــر، تضيــف رئيســة املجلــس، أن »التقريــر يضعنــا أمــام أســئلة متعــددة، بعضهــا غــر 

مســبوق، حيــث تلخصــت صعوبــة مامرســة حقــوق اإلنســان والتمتــع بهــا خــال الســنة التــي يشــملها 

ــروف  ــر مع ــا يف ظــل وضــع اســتثنايئ غ ــوق اإلنســان ومبادئه ــر حق ــق معاي ــر يف التشــبث بتطبي التقري

التجليــات واملامــح وأن مقاومــة انعكاســات الجائحــة أعطتنــا زخــام جديــًدا عــى مســتوى مامرســة حقــوق 

اإلنســان وفتحــت أمامنــا آفاقًــا جديــدة«.

ويتميــز التقريــر الســنوي لســنة 2020  الــذي يتضمــن تقييــام وتحليــا موضوعيــن لحالــة حقــوق اإلنســان 

ــر  ــر التقري ــام يف ن ــة واالنتظ ــص:1( الدوري ــس خصائ ــد19(، بخم ــة )كوفي ــرة جائح ــال ف ــا خ ببادن

ــارة للمؤسســات  ــا و6 حقــوق فئويــة و45 زي الســنوي،2( الشــمولية عــر التطــرق لـــ 22 حقــا موضوعاتي

الســجنية، خلصــت إىل 220 توصيــة موضوعاتيــة و40 توصيــة عامــة مهيكلــة، ضمــن ســتة محــاور رئيســية، 

ــات  ــر اآللي ــة، 4( إدراج تقاري ــر الجائح ــط بتدب ــاص املرتب ــياق الخ ــة، 3( الس ــم 230 صفح ــر يض يف تقري

ــن  ــامدة 20 م ــا لل ــر طبق ــان يف التقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــدى املجل ــة ل ــاث املحدث ــة الث الوطني

ــر. ــة التشــاركية يف إعــداد التقري ــم املجلــس 5( املقارب ــق بإعــادة تنظي ــون املتعل القان

ويقــدم التقريــر الــذي رفعــه املجلــس إىل نظــر جالــة امللــك، ووجهــت نســخة منــه إىل رئيــس الحكومــة 

ورئيــي مجلــي الرملــان مجموعــة مــن املعلومــات املوثوقــة واملحققــة للقــارئ)ة(، لتمكينــه مــن بلــورة 

رأيــه عــى مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه بادنــا يف مجــال حقــوق اإلنســان، وتشــخيص األســباب التــي تقــف 

وراء التعــرات والفجــوات واإلخفاقــات.
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كــام يســعى هــذا التقريــر إىل إجــراء تقييــم موضوعــي وتحليــل شــامل ألوضــاع حقــوق اإلنســان يف بادنــا 

ــة للمجلــس يف مجــاالت حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، مــن خــال  بارتبــاط مــع املهــام املوكول

اعتــامد مقاربــة تتوخــى مراعــاة طبيعــة املجلــس باعتبــاره مؤسســة مســتقلة وتعدديــة وذات اختصاصــات 

موســعة.

ويتضمــن هــذا التقريــر، باإلضافــة إىل تقديــم عــام حــول حالــة حقــوق اإلنســان، ســتة محــاور أساســية 

ــة  ــد19(، 2( وضعي ــة )كوفي ــة بجائح ــة املرتبط ــوارئ الصحي ــة الط ــم لحال ــوين املنظ ــار القان ــم: 1(اإلط ته

حقــوق اإلنســان وتأثرهــا بجائحــة )كوفيــد-19(، 3( النهــوض بحقــوق اإلنســان، 4( عاقــات التعــاون عــى 

ــة اإلنصــاف  املســتوى الوطنــي، 5( عاقــات التعــاون والتضامــن الدوليــن، 6( تتبــع تنفيــذ توصيــات هيئ

واملصالحــة.

بهــا  والنهــوض  الحقــوق  بحاميــة  تتعلــق  خاصــة  توصيــات  التقريــر  يتضمــن  كــام 

اإلنســان  حقــوق  واقــع  تطويــر  تــروم  عامــة  توصيــات  وكــذا  الجائحــة  تدبــر  أثنــاء 

واملامرســات. السياســات  مســتوى  وعــى  واملؤسســايت  القانــوين  املســتوى   عــى 

ويتضمــن التقريــر كذلــك توصيــات تــم إعدادهــا مبــا يســتجيب للمقتضيــات الدســتورية والصكــوك الدولية 

لحقــوق اإلنســان، وهــي توصيــات تهــدف إىل تعزيــز النظــام الوطنــي لحاميــة حقــوق اإلنســان، ويبقــى 

ــي املؤسســات  ــان والقضــاء وباق ــة والرمل ــك الحكوم ــا يف ذل ــن، مب ــة املتدخل ــاون كاف ــا بتع ــا رهين تفعيله

والهيئــات املعنيــة ومنظــامت املجتمــع املــدين.

أمــام كل مــا جــاء بــه التقريــر، تضيــف الســيدة بوعيــاش، »يبقــى يشء واحــد أكيــد ومؤكــد؛ يتمثــل يف نهاية 

براديغــامت ومنــاذج األمــس، وبذلــك يكــون بــروز الدولــة الراعيــة واالجتامعيــة )l‘Etat Social( رضوريــا يف 

معركــة صعبــة كــام هــو الحــال يف تدبــر األزمــات الصحيــة، وأن التحــدي املبــديئ الــذي عمــل عــى أساســه 

املجلــس هــو عــدم التمييــز وعــدم تــرك أي أحــد خلــف الركــب«.
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توقيع اتفاقية لتنفيذ توصية التقاعد التكميلي لفائدة بعض 
ضحايا ماضي االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان

وقــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ورئاســة الحكومــة وصنــدوق اإليــداع والتدبــر، يــوم الثاثــاء 4 

ــة اإلنصــاف  ــات هيئ ــذ إحــدى توصي ــة تقــي بتنفي ــاط، اتفاقي ــة بالرب ــر رئاســة الحكوم ــاي 2021 مبق م

ــاكات  ــايض االنته ــا م ــن ضحاي ــة م ــدة 99 ضحي ــي لفائ ــد التكمي ــوية التقاع ــة بتس ــة املتعلق واملصالح

ــان. ــوق اإلنس ــيمة لحق الجس

ــن العثــامين، ورئيســة  ــي وقعهــا كل مــن رئيــس الحكومــة، الســيد ســعد الدي ــة، الت وتهــم هــذه االتفاقي

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، واملديــر العــام لصنــدوق اإليــداع والتدبــر، 

الســيد عبــد اللطيــف زغنــون، الضحايــا الذيــن اســتفادوا مــن إجــراء اســتثنايئ نصــت عليــه توصيــة اإلدمــاج 

االجتامعــي الصــادرة عــن هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، إلدماجهــم يف القطــاع العمومــي وشــبه العمومــي.

وبهــذه املناســبة، أبــرزت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، »أنــه بإعــامل 

ــة اإلنصــاف  ــات هيئ ــذ توصي ــج تنفي ــام يخــص برنام ــرا في ــا كب ــا تقدم ــد حققن ــة نكــون ق هــذه التوصي

واملصالحــة وتنفيــذ املهمــة التــي أســندت للمجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان وبعــده املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان بتعليــامت مــن جالــة امللــك خــال تقديــم التقريــر الختامــي للهيئــة يف 6 ينايــر 2006 

واملتعلقــة مبتابعــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة«.

ومــن جانبــه نــوه الســيد ســعد الديــن العثــامين، رئيــس الحكومــة، بالعمــل املكثــف والتنســيق املتواصــل 

ــات، ســواء تعلــق  ــذ التوصي ــذي مكــن مــن تنفي بــن الحكومــة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وال

األمــر بالتعويــض املــايل أو التغطيــة الصحيــة أو اإلدمــاج االجتامعــي أو تســوية الوضعيــة اإلداريــة واملاليــة 

للموظفــن الذيــن توقفــوا عــن العمــل بســبب تعرضهــم لاعتقــال أو االختفــاء القــري.

وجديــر بالذكــر أن مجموعــة مــن الضحايــا أو ذوي الحقــوق اســتفادوا مــن ترخيــص اســتثنايئ ســمح لهــم 

بالتوظيــف يف القطــاع العمومــي وشــبه العمومــي، بلــغ عددهــم 183 مســتفيدا، 99 منهــم تجــاوزوا الســن 

القانــوين للتوظيــف. وقــد نصــت دراســة أنجــزت ســنة 2017 وتــم تحيينهــا ســنة 2019، عــى متكينهــم مــن 

تقاعــد ال يقــل عــن خمســن باملائــة مــن دخلهــم الشــهري، وهــو مــا تطلــب البحــث عــن صيغــة لتمكينهــم 

مــن راتــب معــاش تكميــي عمــري إىل جانــب معاشــهم األســايس، قابــل للتحويــل إىل ذوي الحقــوق، وذلــك 

تنفيــذا لتوصيــة اإلدمــاج االجتامعــي التــي أصدرتهــا هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة.
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مجموعة العمل المعنية بالهجرة ستجري مشاورات بين 
المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان بشأن 

مشاركتها في المؤتمر اإلقليمي حول االتفاق العالمي 
للهجرة

ــة  ــرة التابع ــة بالهج ــل املعني ــة العم ــا ملجموع ــه رئيس ــان، بصفت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل عق

لشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، يــوم الخميــس 29 أبريــل 2021، اجتامعــا عــن 

بعــد خصــص لتــدارس العمــل الــذي تقــوم بــه املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف مجــال الهجــرة.

ــات  ــبكة املؤسس ــة لش ــرة التابع ــة بالهج ــل املعني ــة العم ــي مجموع ــاركة ممث ــامع مبش ــز االجت ــد متي وق

الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان )املغــرب، زميبابــوي، كينيا، النيجــر وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطية(، 

إىل جانــب ممثــل عــن وزارة الشــؤون الخارجيــة باملغــرب باســم املرصــد اإلفريقــي للهجــرة وممثــل عــن 

شــبكة األمــم املتحــدة للهجــرة بإفريقيــا.

وينــدرج هــذا االجتــامع يف إطــار تنفيــذ مخطــط عمــل مجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة، وال ســيام املحور 

املتعلــق باالتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة وإعــان القاهــرة املعتمــد خــال 

ــة لحقــوق اإلنســان حــول موضــوع »االتفــاق  ــة اإلفريقي ــاين عــر لشــبكة املؤسســات الوطني املؤمتــر الث

ــر  ــم يف م ــان«، املنظ ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــات الوطني ــركة للمؤسس ــة مش ــرة: رؤي ــي للهج العامل

يومــي 5 و6 نونــر 2019.

ــراء  ــايض بإج ــان الق ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــراح املجل ــامد اق ــامع اعت ــذا االجت ــال ه ــم خ ــد ت وق

مشــاورات بــن املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، يف أفــق التحضــر ملشــاركتها يف املؤمتــر 

اإلقليمــي املقبــل بشــأن االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة بإفريقيــا، املزمــع 

ــوز 2021. ــرب يف يولي ــده يف املغ عق

وستشــكل هــذه املشــاورات فرصــة بالنســبة للمؤسســات الوطنيــة مــن أجــل تقييــم التقــدم الــذي أحرزتــه 

يف مجــال تنفيــذ األهــداف الـــ23 املضمنــة يف االتفــاق العاملــي للهجــرة، تحديــد الرهانات الرئيســية ودراســة 

األولويــات ومجــاالت التعــاون اإلقليمــي املحتملــة، والعمــل عــى تقديــم الخاصــات والتوصيــات الرئيســية 

إلغنــاء التقريــر حــول الهجــرة بإفريقيــا.

جديــر بالتذكــر أن هــذا االجتــامع، الــذي متيــز مبشــاركة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان، والســيدة ثوكــو روزفيــدزو، مديــرة اللجنــة االقتصاديــة إلفريقيــا )UNECA(، والســيدة 

ــد  ــع املرص ــاون م ــرص التع ــدارس ف ــك لت ــبة كذل ــة، مناس ــؤون الخارجي ــة وزارة الش ــط، ممثل ــهام مراب س

ــذ  ــة لحقــوق اإلنســان مــن تقاســم خراتهــا يف مجــال تنفي اإلفريقــي للهجــرة ومتكــن املؤسســات الوطني

املامرســات املتجــددة والفضــى يف املجــاالت القانونيــة واملؤسســاتية املتعلقــة بالهجــرة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يطلق مشاورات وطنية 
حول الذكاء االصطناعي والمواطنة الرقمية

أطلــق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مشــاورات وطنيــة حــول الــذكاء االصطناعــي وتأثــرات 

اســتعامالته املحتملــة عــى حقــوق اإلنســان، حيــث عقــد، يــوم األربعــاء 28 أبريــل الجــاري، أوىل ندواتــه، 

ــة«. ــة الرقمي ــي واملواطن ــذكاء االصطناع ــول »ال ــد، ح ــن بع ع

وتــأيت هــذه املشــاورات يف ســياق »انشــغال املجلس بتخويــل الخوارزميــات وميكنزمــات الــذكاء االصطناعي 

ــول رئيســة  ــاة اإلنســان«، تق ــى حي ــرات ع ــر أو تأث ــا تأث ــون له ــن أن يك ــرارات ميك ــاذ ق ــات اتخ صاحي

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش. 

ــذكاء  ــول ال ــروح ح ــدويل املط ــاش ال ــورش والنق ــذا ال ــان يف ه ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــرط املجل ينخ

ــع محــددات أساســية: )1( الدفع بالتطــور التكنولوجــي  ــا مــن أرب االصطناعــي وحقــوق اإلنســان، انطاق

واســتخدامات الــذكاء االصطناعــي باملغــرب، وفــق مقاربــة قامئــة عــى حقــوق اإلنســان وتســتحر قيــم 

ــان  ــوق اإلنس ــى حق ــي ع ــذكاء االصطناع ــر ال ــتخدام وتطوي ــار اس ــة آث ــع الدميقراطي، )2( دراس املجتم

ــع  ــذكاء االصطناعي، )4( التمت ــتخدامات ال ــق باس ــا يتعل ــن يف م ــن املعني ــائلة الفاعل ومعالجتها، )3( مس

ــوق  ــام لحق ــرام ت ــي، يف اح ــذكاء االصطناع ــتخدام ال ــا اس ــي يوفره ــع الت ــرص واملناف ــات والف باإلمكاني

اإلنسان. 

يطــرح اســتخدام الــذكاء االصطناعــي يف عاقتــه بحقــوق اإلنســان انشــغاالت الفاعلــن، اســتنادا إىل 

ــوق األساســية،  ــات والحق ــة للحري ــاكات املحتمل ــى االنته ــة لبعــض االســتخدامات وحت ــرات املحتمل التأث

ــر، والحــق يف املشــاركة يف املسلســات  ــة التعب ــات الشــخصية، وحري ــة البيان ــة وحامي خاصــة الخصوصي

ــل...  ــر عــى األشــخاص والتضلي ــن التأث ــة م ــة، والحامي الدميقراطي

ــق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان هــذا املسلســل للتفكــر والتشــاور مــع الفاعليــن املعنيــن،  »يطل

انطاقــا مــن وعيــه بالفــرص والفوائــد وأيضــا التحديــات والتأثــرات املمكنــة للــذكاء االصطناعــي 

واســتعامالته وأيضــا مــن أجــل مواكبــة تطــور الــذكاء االصطناعــي باملغــرب يف إطــار تحقيــق التــوازن بــن 

ــة«  ــة ثاني ــا، مــن جه ــة حقــوق اإلنســان والنهــوض به التقــدم التكنولوجــي، مــن جهــة، وحامي

آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

ــي  ــس الوطن ــام املجل ــن ع ــغالها أم ــر أش ــي س ــة، الت ــس األولي ــاورات املجل ــارة إىل أن مش ــدر اإلش تج

لحقــوق اإلنســان، الســيد منــر بنصالــح، انعقــدت مبشــاركة فاعلــن مغاربــة وأجانــب، ميثلــون، باإلضافــة 

ــة بالبحــث  ــاوالت معني ــز ومجموعــات تفكــر ومق ــن املؤسســاتين، جامعــات ومــدارس ومراك إىل الفاعل

ــي ــذكاء الصناع ــتخدامات ال ــة واس ــات الحديث ــال التكنولوجي ــي يف مج العلم
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جهة الرباط- سا- القنيطرة: اتفاقية شراكة بين اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان وفرع االتحاد العام لمقاوالت 

المغرب

توقــع اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الربــاط- ســا- القنيطــرة واالتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب 

فــرع الربــاط- ســا- القنيطرة اتفاقيــة رشاكــة، وذلــك يــوم الثاثــاء 20 أبريــل 2021 ابتــداء مــن الســاعة 

الحاديــة عــر صباحــا مبقر االتحــاد العــام ملقــاوالت املغــرب فــرع الربــاط- ســا- القنيطــرة.

ــة لحقــوق اإلنســان مــن  ــة الجهوي ــز التعــاون بــن قطــاع املقــاوالت واللجن ــة تعزي ــروم هــذه االتفاقي وت

ــع كل أشــكال  ــة الحقــوق واحــرام العمــل الجمعــوي ومامرســة الحــق النقــايب ومن خــال تكريــس فعلي

التمييــز وتشــجيع تكافــؤ الفــرص والعمــل عــى النهــوض باملســاواة بــن الرجــال والنســاء مــن خــال الحــد 

مــن القيــود التــي تعــوق االرتقــاء املهنــي للنســاء داخــل املقاولــة.

ــن واملشــتغلن يف مجــال حقــوق اإلنســان وإعــداد  ــة إىل دعــم إحــداث شــبكات الفاعل وتهــدف االتفاقي

آليــات حاضنــة ملبــادرات وأفــكار الشــباب، مــع األخــذ بعــن االعتبــار احتياجــات الفئــات الهشــة والفئــات 

ــة  ــاءات والحامي ــر الكف ــة إىل تطوي ــة، إضاف ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــة األش ــة فئ ــه، خاص ــة التمثيلي ضعيف

االجتامعيــة لألجــراء والنهــوض بجــودة الحيــاة يف أماكــن العمــل ووضــع سياســة بيئيــة تهــدف للحــد مــن 

ــن واملؤسســاتين  ــن العمومي ــز التواصــل والتعــاون مــع الفاعل ــة وتعزي ــة عــى البيئ ــار أنشــطة املقاول آث

واملحليــن والجمعويــن والســاكنة املجــاورة.

ــدة املســتديرة حــول  ــل مخرجــات املائ ــدرج يف إطــار تفعي ــة ين ــع هــذه االتفاقي ــر بالذكــر أن توقي وجدي

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــا اللجن ــي نظمته ــة: أي رشاكات؟« الت ــة الرابي ــان والحكام ــوق اإلنس »حق

بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة يف 30 ينايــر 2020، والتــي كان مــن بــن توصياتهــا إبــرام رشاكات مــع مختلــف 

الفاعلــن بالجهــة.
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اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والتحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص في وضعية 

إعاقة

أرشفــت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطني لحقوق اإلنســان، والســيدة ســمية العمــراين، نائبة رئيس 

التحالــف مــن أجــل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة باملغــرب، عــى توقيــع اتفاقيــة تعــاون ورشاكة 

تــروم النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وذلــك يومه الخميــس15 أبريــل 2021 مبقــر املجلس.

وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل إرســاء آليــات للتعــاون بــن املجلــس والتحالــف، عــر بلــورة وتنفيــذ برامــج 

ومشــاريع مشــركةيف مجــال حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مــن أجــل ضــامن فعليــة حقــوق هــذه 

الفئــة وفقــا للمعايــر الدوليــة والوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

وبهــذه املناســبة، أبــرزت الســيدة بوعيــاش أن توقيــع هــذه االتفاقية ينــدرج يف إطار اســراتيجية املجلــس القامئة 

عــى فعليــة حقــوق اإلنســان يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة وحاميتهــا، والتــي تقــوم 

عــى تعزيــز الجانبــن التريعــي واإلجــرايئ مــن خــال إرشاك كافــة الفاعلــن املؤسســاتين وغر املؤسســاتين مبا 

يف ذلــك منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقة.

ومل يفــت رئيســة املجلــس التذكــر بالــدور الــذي تلعبــه اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق األشــخاص يف 

وضعيــة إعاقــة، املحدثــة لــدى املجلــس مبقتــى القانــون 76.15، خاصــة فيــام يتعلــق مبراجعــة املقتضيــات ذات 

الصلــة باألهليــة القانونيــة، باعتبارهــا ركيــزة أساســية للنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة عــر توســيع 

مشــاركتهم يف الحيــاة املدنيــة والسياســية، وكــذا العمل عى تعزيز مشــاركتهم يف عمليــة ماحظة االنتخابــات، الخ.

ومــن جهتهــا أشــارت نائبــة رئيــس التحالــف أن »توقيــع هــذه االتفاقيــة يشــكل فرصــة الســتثامر الراكــم 

الــذي تحقــق يف مجــال التعــاون املشــرك مــن أجــل تحقيــق فعليــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة 

ــة  ــخاص يف وضعي ــية لألش ــاركة السياس ــل املش ــن قبي ــة م ــا اآلني ــى القضاي ــل ع ــز العم ــال تعزي ــن خ م

ــق يف  ــة والح ــة الدامج ــق يف الربي ــة، الح ــة االجتامعي ــة، الحامي ــة إعاق ــاء يف وضعي ــوق النس ــة، حق إعاق

ــة الحقــوق.« ــق فعلي ــزة تحقي ــة باعتبارهــا ركي ــة القانوني األهلي

وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل إرســاء آليــات للتعــاون بــن الطرفــن، كل حســب اختصاصاتــه، من أجــل حامية 

حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة و النهــوض بهــا مــن خــال تعزيــز الحــق يف املشــاركة السياســية، دمــج 

بُعــد اإلعاقــة يف مختلــف برامــج التكويــن واملاحظــة االنتخابيــة يف مختلــف مراحلهــا، النهــوض بالحــق يف 

األهليــة القانونيــة ومتتــع كافــة األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة بحريــة االختيــار واتخــاذ القــرار.

كــام تســعى هــذه االتفاقيــة إىل تعزيــز النهــوض بحقــوق الفتيــات والنســاء يف وضعيــة إعاقــة خاصــة ذوات 

اإلعاقــة الفكريــة، تعزيــز النهــوض باآلليــات الجهويــة واملحليــة لضــامن احــرام الحــق يف الربيــة والتعليــم 

الدامــج وكــذا تعزيــز الحــق يف الشــغل الكريــم والحاميــة االجتامعيــة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، الــخ.
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باغ صحفي

يف إطــار اختصاصــات املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مبقتــى القانــون رقــم 76-15 املتعلــق بإعــادة 

تنظيمــه، وبنــاء عــى طلــب »الجمعيــة الوطنيــة لحملــة الشــهادات املعطلن«-فــرع فــاس املقــدم بتاريــخ  

ــهادات  ــي الش ــن حام ــة م ــام ملجموع ــن الطع ــوح ع ــر إرضاب مفت ــى إث ــل  ع ــارس 2021، للتدخ 18 م

والوضعيــة  الحرجــة الثنــن منهــم خــال  اعتصــام أمــام مقاطعــة ســيدي ابراهيــم بفــاس منــذ 15 مــارس 

2021، قامــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بفاس-مكنــاس مبجموعــة مــن مبــادرات الوســاطة ســعيا 

إىل إيجــاد الحلــول املمكنــة لهــذه الوضعيــة.

وبفضــل التفاعــل االيجــايب الــذي عــر عنــه مختلــف الفرقــاء املؤسســاتين بالجهــة، كللــت مجمــوع هــذه 

املبــادرات  واللقــاءات، التــي بلــغ عددهــا 12،  بتوقيــف اإلرضاب عــن الطعــام،  بتاريــخ  10 أبريــل 2021، 

ورفــع االعتصــام، بتاريــخ 12 أبريــل 2021.

ــة، يف 23 مــارس 2021،  ــام اللجن ــة الوســاطة مبجموعــة مــن املراحــل همــت أساســا قي ــد مــرت عملي وق

ــة  ــوف عــى الوضعي ــن أجــل الوق ــة، م ــب، عضــو يف اللجن ــة بطبي ــكان االعتصــام مرفوق ــة مل ــارة أولي بزي

ــاج يف ســوق الشــغل. ــم املرتبطــة باإلدم ــك االســتامع ملطالبه ــام وكذل ــن الطع ــن ع ــة للمرب الصحي

ويف الفــرة املمتــدة بــن 25 مــارس 2021  و13 أبريــل 2021، عقــدت اللجنــة جلســات عمــل مــع الفرقــاء 

املؤسســاتين مــن أجــل التــداول بخصــوص مطالــب حامــي الشــهادات وبحــث الحلــول العمليــة لتجــاوز 

هــذه الوضعيــة والتــي عــر خالهــا مجمــوع الفرقــاء عــن اســتعدادهم للتفاعــل االيجــايب معهــا.

ومببــادرة مــن واليــة جهــة فاس-مكنــاس، توجــت هــذه اللقــاءات بعقــد جلســة عمــل مشــركة بتاريــخ 

ــس  ــاس ومجل ــان بفاس-مكن ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــن اللجن ــو كل م ــا ممثل ــل 2021، حره 13 أبري

جهــة فاس-مكنــاس واألكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن والجامعــة املتوســطية بفــاس واملركــز الجهــوي 

لاســتثامر بجهــة فاس-مكنــاس وبرنامــج املبــادرة الوطنيــة للتنميــة البريــة و«الجمعيــة الوطنيــة لحملــة 

الشــهادات املعطلن«-فــرع فــاس.
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توقيع اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الاجئين

أرشفــت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد فرانســوا ريبي-ديغــا، 

ممثــل املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، عــى توقيــع اتفاقيــة إطــار تهــدف أساســا إىل 

تعزيــز املنظومــة الوطنيــة لحاميــة حقــوق الاجئــن، وذلــك يــوم األربعــاء 14 أبريــل 2021 مبقــر املجلــس.

ــام املشــرك، خاصــة  ــر مجــاالت تعاونه ــن أجــل تطوي ــن م ــة تجســيدا إلرادة الطرف وتعــد هــذه االتفاقي

فيــام يتعلــق بالدراســات ذات الصلــة بالسياســات العموميــة يف مجــال حقــوق الاجئــن، تبــادل املعطيــات 

ونتائــج األبحــاث والدراســات، تتبــع تنفيــذ املقتضيــات املتعلقــة بحقــوق الاجئــن ومــدى تطورهــا، تطويــر 

مشــاريع لألبحــاث والدراســات والتكويــن، تنظيــم ملتقيــات ومؤمتــرات ونــدوات، إلــخ.

وبهــذه املناســبة، أكــدت الســيدة آمنــة بوعيــاش أن »قيــم الكرامــة والتضامــن واالحــرام متثــل بالنســبة 

للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أكــر مــن مبــادئ مجــردة، فهــي بالنســبة لنــا وعــد بالتــزام مؤسســايت 

دائــم تجــاه األجانــب، كيفــام كانــت وضعيتهــم القانونيــة واإلداريــة«.

ومــن جهتــه، أبــرز الســيد فرانســوا ريبي-ديغــا أن« توقيــع هــذه االتفاقيــة يعــد خطــوة مهمــة يف مســار 

ــم املتحــدة لشــؤون  ــة الســامية لألم ــي لحقــوق اإلنســان واملفوضي ــس الوطن ــن املجل ــق ب التعــاون الوثي

الاجئــن فيــام يتعلــق مبوضــوع اللجــوء يف املغــرب. كــام يعكــس العمــل املشــرك الــذي يقــوم بــه كل مــن 

املجلــس واملفوضيــة فيــام يتعلــق بتنفيــذ السياســة الوطنيــة للهجــرة واللجــوء«.

ويتعهــد الطرفــان مبوجــب هــذه االتفاقيــة بتنظيــم مجموعــة مــن األنشــطة وترصيــد تجاربهــام، وذلــك 

مــن خــال توســيع مجــاالت التعــاون ووضــع مخطــط عمــل ســنوي كجــزء مــن هــذه االتفاقيــة اإلطــار.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوقع اتفاقية شراكة مع 
معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق اإلنسان للنهوض 

بثقافة حقوق اإلنسان

أرشفــت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد ياســن بــزاز، املنســق 

ــروم  ــة ت ــاون ورشاك ــة تع ــع اتفاقي ــوق اإلنســان، عــى توقي ــة وحق ــوس للدميقراطي ــد بروميثي ــام ملعه الع

ــل 2021  ــه الجمعــة 8 أبري ــك يوم ــراء الفكــر يف مجــال حقــوق اإلنســان، وذل ــة وإث ــم املواطن ترســيخ قي

مبقــر املجلــس.

وســيتم مــن خــال هــذه االتفاقيــة إطــاق مسلســل للتعــاون والراكــة ســيجمع بــن املجلــس واملعهــد 

مــن خــال مجموعــة مــن املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز قيــم ثقافــة حقــوق اإلنســان ونرهــا خاصــة يف 

الوســط املــدريس والجامعــي.

وبهــذه املناســبة، أبــرزت الســيدة بوعيــاش أن توقيــع هــذه االتفاقيــة ينــدرج ضمــن اختصاصــات املجلــس 

يف مجــال النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان عــر إرشاك كافــة الفاعلــن املؤسســاتين و غــر املؤسســاتين 

مبــا يف ذلــك منظــامت املجتمــع املــدين العاملــة يف هــذا املجــال، مــرزة أهميــة هــذه االتفاقيــة يف تعزيــز 

ثقافــة حقــوق اإلنســان ونرهــا عــر إرشاك الشــباب، خاصــة يف الوســط املــدريس.

ومــن جهتــه أشــار منســق املعهــد أن توقيــع هــذه االتفاقيــة يــأيت يف إطــار التأســيس لعمــل مشــرك بــن 

املجلــس واملعهــد مــرزا الــدور املحــوري الــذي يلعبــه املجلــس يف مجــال النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان. 

وأضــاف أن النهــوض بحقــوق اإلنســان عمليــة أساســية ومعقــدة يف نفــس الوقــت كونهــا تــروم  غــرس قيــم 

حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة وتربيــة جيــل صاعــد يؤمــن بالثقافــة الحقوقيــة يف شــموليتها.

ــن أجــل  ــه، م ــن، كل حســب اختصاصات ــن الطرف ــاون ب ــات للتع ــة إىل إرســاء آلي ــدف هــذه االتفاقي وته

ــة إىل نــر  ــادرات الهادف ــراء الفكــر يف مجــال حقــوق اإلنســان، النهــوض باملب ــة وإث ــم املواطن ترســيخ قي

ثقافــة حقــوق اإلنســان والعمــل امليــداين املتصــل بهــا، خاصــة داخــل الفضــاء املــدريس والجامعــي، ونــر 

ثقافــة التســامح والنقــاش الســلمي مــن خــال اعتــامد املقاربــة التشــاركية وكــذا تشــجيع ودعــم األنشــطة 

املرتبطــة مبجــال حقــوق اإلنســان.
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اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بجهة درعة تافيالت تعقد 
اجتماعها العادي الثاني

ــه  ــي لحقــوق االنســان ونظام ــس الوطن ــم املجل ــادة تنظي ــق بإع ــون 15-76 املتعل ــات القان ــا ملقتضي طبق

ــاين،  ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعــة تافيالــت اجتامعهــا العــادي الث ــة الجهوي الداخــي، ســتعقد اللجن

وذلــك يــوم األحــد 11 أبريــل 2021 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا بفنــدق قصبــة افــردو 

بالرشــيدية.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع، الــذي سترأســه رئيســة اللجنــة، الســيدة فاطمــة عــراش، مناقشــة 

حصيلــة برنامــج عمــل اللجنــة الــذي متــت املصادقــة عليــه يف االجتــامع العــادي األول وذلــك وفــق مــا يــي:

ü تقديــم حصيلــة عمــل اللجــن الدامئــة للجنــة الجهويــة لحقــوق االنســان بجهــة درعــة تافيالــت خــال 

الثاثــة أشــهر األوىل برســم ســنة 2021.

ü عرض التقرير الركيبي حول أشغال املوائد املستديرة املتعلقة بوضعية الطفولة بالجهة.

ü املصادقــة عــى برنامــج عمــل اللجــن الدامئــة للجنــة خــال الفــرة املمتــدة مــا بــن شــهر أبريــل وشــهر 

يونيــو لســنة 2021
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرباط-سا-القنيطرة 
تعقد اجتماعها العادي الثاني

ســتعقد اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة اجتامعهــا العــادي الثــاين طبقــا 

ملقتضيــات القانــون املنظــم للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ونظامــه الداخــي، وذلــك يــوم الجمعــة 9 

أبريــل 2021 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا بفنــدق فــرح بالربــاط.

ويتضمــن جــدول أعــامل هــذا االجتــامع، الــذي سترأســه رئيســة اللجنــة، الســيدة حريــة التــازي صــادق، 

تنزيــل مخطــط عمــل اللجنــة الــذي متــت املصادقــة عليــه يف االجتــامع العــادي األول.

ــد  ــة محم ــن جامع ــع كل م ــة م ــات رشاك ــاث اتفاقي ــع ث ــامع توقي ــش هــذا االجت ــيتم عــى هام ــام س ك

ــة. ــة الطاقي ــة للنجاع ــة املغربي ــرة والوكال ــل بالقنيط ــن طفي ــة اب ــاط وجامع ــس بالرب الخام

وينــدرج توقيــع هــذه االتفاقيــات يف إطــار تنزيــل مخطــط عمــل اللجنــة الــذي مــن بــن أولوياتــه تعزيــز 

الفكــر الحقوقــي ومقومــات التنميــة املســتدامة، وكــذا يف إطــار تفعيــل مخرجــات املائــدة املســتديرة حــول 

»حقــوق اإلنســان والحكامــة الرابيــة: أي رشاكات؟« التــي نظمتهــا اللجنــة يــوم 30 ينايــر 2020، والتــي كان 

مــن بــن مخرجاتهــا تعزيــز التعــاون والراكــة مــع مختلــف الفاعلــن بالجهــة.

وتهــدف هــذه االتفاقيــات إىل وضــع إطــار عــام للتعــاون والراكــة، وفــق اختصــاص ومجــال تدخــل كل 

جهــة، خاصــة مــا يتعلــق بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان وتعزيــز البحــث العلمــي والفكــر الحقوقــي 

ــل  ــن العوام ــوازن ب ــي الت ــي تراع ــتدامة الت ــة املس ــق التنمي ــاهم يف تحقي ــي تس ــارات الت ــيخ الخي وترس

ــة. ــة والبيئي ــة واالجتامعي االقتصادي
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اللجنة الجهوية بجهة الرباط-سا-القنيطرة تنظم ندوة عن 
بعد حول موضوع »أي نظام صحي لتغطية طبية ناجعة؟«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، مبناســبة اليــوم العاملــي للتوعيــة 

مبــرض التوحــد واليــوم العاملــي للصحــة، نــدوة عــن بُعــد حــول موضــوع »أي نظــام صحــي لتغطيــة طبيــة 

ناجعــة؟«، وذلــك يــوم الخميــس 8 أبريــل 2021 ابتــداء مــن الســاعة السادســة )18.00(.

ــات القطــاع الصحــي باملغــرب وخصوصــا القطــاع  ــدوة إىل تســليط الضــوء عــى رهان وتهــدف هــذه الن

ــة. ــة الصحي ــم التغطي ــل وتعمي ــكاليات املرتبطــة بتموي ــة إىل اإلش ــام، إضاف الع

ويتضمــن برنامــج النــدوة مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا متويــل التغطيــة الصحيــة العامليــة، النظــام 

ــة، مســتقبل  ــة إعاق ــدة األشــخاص يف وضعي ــة لفائ ــات الصحي ــوج للخدم ــة الحــق يف الول الصحــي وفعلي

املستشــفى العمومــي ومكانــة باقــي الفاعلــن بالقطــاع الصحــي، الجــودة واملناصفــة يف العــاج وإصــاح 

املنظومــة الصحيــة، الــخ.

وســيغني أشــغال هــذه النــدوة، التــي ســيرف عــى تســيرها الروفيســور فيكتــور أوحيــون، عضــو اللجنــة، 

ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا- ــة الجهوي ــازي صــادق، رئيســة اللجن ــة الت كل مــن الســيدة حري

القنيطــرة والســيدان فــاروق عليــوة ومحمــد الروتنــي، عضــوان باللجنــة، الروفيســور جعفــر هيــكل، أســتاذ 

يف الطــب وخبــر يف اقتصــاد الصحــة، الروفيســور يــارس ســفياين، أســتاذ يف الطــب ومديــر ســابق مبستشــفى 

ابــن ســينا والروفيســور يوســف الفقــر، أســتاذ يف الطــب.

وميكــن متابعــة أشــغال النــدوة مبــارشة عــى صفحــة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الربــاط-

ســا-القنيطرة عــى فايســبوك.
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التوقيع على خطة عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
وصندوق األمم المتحدة للسكان برسم سنة 2021

وقعــت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد لويــس مــورا، ممثــل 

صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، عــى خطــة عمــل مشــركة برســم ســنة 2021، يــوم الثاثــاء 6 أبريــل 

2021 بالربــاط.

تنــدرج هــذه الخطــة يف إطــار اتفــاق الراكــة القائــم بــن الطرفــن الــذي يهــدف إىل تعزيــز حقــوق النســاء 

والفتيــات، مبــا يف ذلــك الحــق يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة يف املغــرب.

وترتكــز الراكــة بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وصنــدوق األمــم املتحــدة للســكان عــى ثاثــة 

ــرة  ــة ظاه ــال مكافح ــع يف مج ــة، الراف ــية واإلنجابي ــة الجنس ــق يف الصح ــوض بالح ــية: النه ــاور رئيس مح

تزويــج األطفــال وإعــامل توصيــات اآلليــات الدوليــة ذات الصلــة بالحــق يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.

ــا  ــي لحقــوق اإلنســان، »تعكــس قناعتن ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة، تقــول الســيدة بوعي هــذه الراك

ــا، بشــكل عــام، مبــدى تكاثــف الجهــود  ــات يظــل رهين القامئــة عــى أن النهــوض بحقــوق النســاء والفتي

الراميــة إىل دحــض مظاهــر عــدم املســاواة وغــرس قيــم املســاواة يف املجتمــع مــع ضــامن تعبئــة دامئــة مــن 

طــرف كافــة الفاعلــن، والعمــل املســتمر عــى تعزيــز قدراتهــم«.

ــوق  ــوض بحق ــال النه ــرب يف مج ــلكه املغ ــذي يس ــه ال ــم التوج ــكان يدع ــدة للس ــم املتح ــدوق األم »صن

ــار أن هــذه الحقــوق تعــد  ــة. وباعتب ــات، الســيام حقوقهــن يف الصحــة الجنســية واإلنجابي النســاء والفتي

رشطــا أساســيا لتحقيــق التنميــة املســتدامة، ســيعمل صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان جنبــا إىل جنــب مــع 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن أجــل دعــم الجهــود املبذولــة يف مجــال تعزيــز القــدرات والتعبئــة 

االجتامعيــة لضــامن هــذه الحقــوق للجميــع ويف كل مــكان«، يقــول الســيد لويــس مــورا، ممثــل صنــدوق 

األمــم املتحــدة للســكان.
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باغ صحفي بشأن منشورات تحض على الكراهية 
والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات بمدينة طنجة

إن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، باعتبارهــا آليــة جهويــة للمجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بنــاء عــى االختصاصــات املوكلــة إليهــا مبوجــب القانــون رقــم 76.15 املتعلــق 

بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وإعــامال الختصاصاتهــا يف مجــال الرصــد والحاميــة مــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان، قــد رصــدت منشــورات تــم تعليقهــا عــى جــدران وأعمــدة الكهربــاء بإحــدى 

الشــوارع الرئيســية ملدينــة طنجــة، تحــرض عــى الكراهيــة والتمييــز والعنــف ضــد النســاء والفتيــات وعــى 

ــط  ــع والضب ــم يف املن ــون بواجبه ــال ال يقوم ــار أن الرج ــى اعتب ــام، ع ــاء الع ــن بالفض ــن حريته ــد م الح

ومحاســبة النســاء.

وإذ تســجل اللجنــة الجهويــة بإيجابيــة التفاعــل الريــع للنيابــة العامــة مــع هــذا الحــدث وفتحهــا تحقيقــا 

يف هــذا الحــادث الخطــر، فإنهــا تنتظــر نــر نتائجــه يف أقــرب وقــت.

ــة  ــع، عرض ــف املجتم ــكل نص ــي تش ــرأة، الت ــع امل ــة تض ــف املتطرف ــذه املواق ــل ه ــة أن مث ــد اللجن وتؤك

ــات املجتمــع  ــن مكون ــة ب ــث خطــاب الحقــد والكراهي ــكل أشــكاله وتعمــل عــى ب ــف ب الســتباحة العن

ــات. ــن النســاء والفتي ــن الســاكنة الهشــة م وخاصــة ب

كــام تدعــو اللجنــة الجهويــة إىل اليقظــة والحــذر مــن املــس بالتطــورات التــي عرفهــا املغــرب عى املســتوى 

الحقوقــي والتريعــي واملؤسســايت الــذي تــم التنصيــص عليهــا يف دســتور اململكــة، فضــا عــن القوانــن 

التــي تــم تريعهــا والسياســات العموميــة املتبعــة والتــي ترمــي إىل تحقيــق مبــدأ املســاواة بــن النســاء 

والرجــال. علــام أن التصــدي ملثــل هــذه املامرســات يتطلــب  إذكاء الوعــي العــام بــرورة مناهضــة خطــاب 

الكراهيــة وإىل اتخــاذ إجــراءات ملموســة ضــد مرتكبــي مثــل هــذه الجرائــم.
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درعة-تافيالت: »أي دور لخايا التكفل بالنساء واألطفال 
ضحايا العنف في تنزيل القانون 13-103«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت، بتنســيق مــع اللجنــة الجهويــة للتكفــل 

بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف، نــدوة حــول موضــوع: »أي دور لخايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف 

واألطفــال يف تنزيــل القانــون 103-13«، وذلــك يــوم الثاثــاء 30 مــارس 2021، بقــر املؤمتــرات بــورزازات 

ابتــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا.

وتهــدف هــذه النــدوة إىل مقاربــة فعليــة النظــم القانونيــة واملؤسســاتية للحــد مــن العنــف ضــد النســاء 

واألطفــال ومــدى نجاعتهــا، تعميــق الفهــم حــول املداخــل التــي مــن شــأنها تعزيــز السياســات والتدابــر 

ــى  ــين ع ــن األساس ــدرات الفاعل ــز ق ــم تعزي ــال، ث ــاء واألطف ــد النس ــف ض ــن العن ــد م ــة إىل الح الرامي

املســتوى الــرايب لتملــك املقاربــة الســليمة للحــد مــن ظاهــرة العنــف ضــد النســاء واألطفــال.

ويتضمــن برنامــج النــدوة مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا »الحاميــة القضائيــة للنســاء واألطفــال ضحايا 

ــف«،  ــا العن ــال ضحاي ــة الحقــوق اإلنســانية للنســاء واألطف ــون 13-103 يف حامي ــف«، »أي دور للقان العن

»دور فضــاء ومحيــط املدرســة يف الحــد مــن ظاهــرة العنــف املــدريس«، »فعليــة الرنامــج الوطنــي للصحــة 

للتكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف عــى مســتوى الجهــة«، إلــخ.

ــا العنــف ومبهــام  كــام ستشــكل النــدوة مناســبة للتعريــف بالحقــوق اإلنســانية للنســاء واألطفــال ضحاي

خايــا التكفــل بهــم مــن خــال اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان والعهديــن الدوليــن لحقــوق اإلنســان، 

وكــذا مــن خــال »اإلعــان بشــأن القضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة« و«اتفاقيــة القضــاء عــى جميع أشــكال 

التمييــز ضــد املــرأة« و«إعــان جنيــف لحقــوق الطفــل« و«إعــان حقــوق الطفــل« و«االتفاقيــة الدوليــة 

لحقــوق الطفــل«، باإلضافــة إىل مقتضيــات الوثيقــة الدســتورية والقوانــن ذات الصلــة.

وسيشــارك يف هــذه النــدوة، إىل جانــب رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت 

وعامــل إقليــم ورزازات والوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة االســتئناف بــورزازات، كل مــن رئيــس اللجنــة 

ــة  ــوزارة الربي ــة ل ــة اإلقليمي ــن املديري ــن ع ــف وممثل ــا العن ــال ضحاي ــل بالنســاء واألطف ــة للتكف الجهوي

الوطنيــة واملديريــة اإلقليميــة لــوزارة الصحــة واملندوبيــة اإلقليميــة للتعــاون الوطنــي بــورزازات وفيدراليــة 

رابطــة حقــوق اإلنســان باملدينــة.



البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2021 - 2022

173 2021

اللجنة الخاصة العتماد ماحظي االنتخابات تعقد اجتماعها 
األول

صادقت اللجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات عى نظامها الداخي وعى استامرة الرشيح وعى 

إعان الرشيح ثم ميثاق أخاقيات املاحظ.كام تداولت اللجنة بشأن برنامج عملها يف أفق فتح باب 

الرشيحات ملاحظة العمليات االنتخابية املقبلة مبارشة بعد تحديد تاريخ االنتخابات.

ووافقت اللجنة عى اقراح السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بصفتها رئيسة 

لجنة االعتامد يف استشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ماحظة االنتخابات ذات الصلة 

بالنوع االجتامعي واألشخاص يف وضعية إعاقة واللغة االمازيغية والفاعلن يف مجال الدميقراطية وحقوق 

االنسان.

ويعمل املجلس عى تحديث املوقع االلكروين الخاص باللجنة، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، 

األمازيغية، الفرنسية واإلنجليزية ولغة االشارة وذلك ملواكبة عملية ماحظة االنتخابات واعتامد املاحظن.

وقد انعقد االجتامع األول للجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات يوم الثاثاء 23 مارس 2021 مبقر 

املجلس بالرباط، وذلك يف إطار اإلعداد لعملية املاحظة املستقلة لاستحقاقات االنتخابية املقبلة، بحضور 

ممثي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات املمثلة باملجلس.

يذكر أن القانون رقم 11-30 املحدد لروط وكيفيات املاحظة املستقلة واملحايدة لانتخابات، الصادر يف 

6 أكتوبر 2011، مينح للجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات، التي ينص عى إحداثها، صاحيات تلقي 

ودراسة طلبات االعتامد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة مباحظي االنتخابات املعتمدين ووضع 

ميثاق يحدد املبادئ والضوابط األساسية ملاحظة االنتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة العتامد ماحظي االنتخابات، التي ترأسها رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

 وتسند كتابتها لألمانة العامة للمجلس، من األعضاء التالين:

-        أربعة أعضاء ميثلون السلطات الحكومية املكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون 

 واالتصال؛

 -        ممثل عن املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان؛

 -        ممثل عن الهيئة املركزية للوقاية من الرشوة؛

-        خمسة ممثلن عن جمعيات املجتمع املدين املمثلة داخل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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انعقاد الدورة العادية الرابعة للجمعية العامة للمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان دورتها العادية الرابعة، حضوريا وعر نظام 

التناظر عن بعد، يومه الجمعة 19 مارس 2021، وذلك طبقا ملقتضيات القانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة 

 تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

وقد صادقت الجمعية العامة خال هذه الدورة عى:

· التقرير األويل حول مروع القانون-اإلطار رقم 09.21 املتعلق بالحامية االجتامعية، يف أفق 	

تقديم املجلس لتوصياته خال بلورة القوانن ذات الصلة؛

· تقرير مروع دراسة تحت عنوان »الحركات االحتجاجية باملغرب«، بهدف بلورة توصيات 	

تواكب توسيع ضامن التظاهر السلمي؛

· مروع تقرير حول وضعية حقوق اإلنسان برسم سنة 2020 يف ظل أزمة )كوفيد-19(، طبقا 	

للامدة 35 من القانون املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

محطات بارزة بني الدورتني )4 دجنرب 19-2020 مارس 2021(

باإلضافة إىل أنشطة وعمل اللجن الدامئة واآلليات الوطنية واللجن الجهوية واجتامعات مكتب املجلس، 

قام املجلس خال هذه الفرة ب:

· متابعة القضايا التي أثرت يف الفضاء العام املتعلقة بادعاءات االنتهاكات والحوارات 	

والنقاشات؛

· متابعة حاالت املعتقلن املربن عن الطعام من خال إجراء زيارات منتظمة ملختلف 	

املؤسسات السجنية؛

· تنظيم عدد من اللقاءات واملناظرات حول: اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب والتي دعا 	

املجلس من خالها إىل إحداث شبكة لآلليات الوطنية للوقاية من للتعذيب؛

· لقاء دويل حول املقاولة وحقوق اإلنسان مبشاركة 95 مشارك مبا يف ذلك الفريق املعني 	

باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة؛

· إطاق مجموعة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق يف الصحة، مناهضة العنف ضد 	

النساء، املناصفة السياسية، الخ؛

· املشاركة يف لقاءات الدورة 46 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف التي متحورت حول مجموعة 	

من القضايا، لعل أبرزها إلغاء عقوبة اإلعدام ضمن التفاعل رفيع املستوى ومناهضة التعذيب 

وحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحامية األطفال يف وضعية النزاعات؛

· التفاعل مع املقرر الخاص املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجر وضامنات عدم التكرار؛	

· التفاعل مع اللجنة املعنية بالقضاء عى التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية بالهجرة.	
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باغ صحفي

إن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بنــاء عــى االختصاصــات التــي يخولهــا له القانــون رقــم 

76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس واســتكامال لــدور املتابعــة بشــأن ملــف األســاتذة املتعاقديــن الذي 

ــة مــن الوقفــات  ــة عــن جمل ــذ إعــان التنســيقية الوطني ــه بالوســاطة ســنة 2019، ومن ســبق أن قــام في

االحتجاجيــة بالربــاط، بتزامــن مــع العطلــة املدرســية املمتــدة مــن 14 اىل 21 مــارس 2021، شــكل فريقــا 

ــة بالرباط-ســا-القنيطرة. ــه الجهوي ــة مــن خــال لجنت ــة االحتجاجي ملتابعــة هــذه الحرك

وبناء عى املاحظات األولية للفريق واملعطيات املتوفرة، سجل املجلس ما يي:

· اســتعامل الســلطات العموميــة للقــوة مــن أجــل فــض التجمــع خــال احتجــاج يــوم 	

ــف،  ــا اىل اســتعامل للعن ــع، تحــول تدريجي ــره تداف ــارس 2021، حصــل عــى إث 14 م

ــد  ــارع محم ــة لش ــة املحاذي ــم باألزق ــال التعلي ــاء ورج ــن نس ــن م ــاردة املحتج ومط

الخامــس؛

· أســفر تدخــل القــوات العموميــة عــن إصابــة عــدد مــن املحتجــن بجــروح ووقــوع 	

حــاالت إغــامء يف صفوفهــم، كــام رصحــت إحــدى املحتجــات لوســائل اإلعــام بتعرضها 

للتحــرش مــن طــرف أحــد عنــارص القــوات املســاعدة؛

· تجــددت االحتجاجــات يــوم 16 مــارس 2021 بالربــاط، ووقــع اســتعامل عنــف مــن 	

طــرف أفــراد بــزي مــدين، أمــام أنظــار قــوات إنفــاذ القانــون؛

وإذ يذكــر املجلــس بتوصيتــه الــواردة يف تقريــره الســنوي لســنة 2019 وعــدد مــن تقاريــره املوضوعاتيــة 

والهادفــة إىل التنصيــص عــى إخضــاع عمليــة اســتعامل القــوة ملراقبــة النيابــة العامــة:

· ــث يف 	 ــح بح ــاط بفت ــة بالرب ــة االبتدائي ــك باملحكم ــل املل ــيد وكي ــاغ الس ــب بب يرح

املوضــوع بشــأن شــخص بلبــاس مــدين مــارس العنــف أثنــاء تفريــق تجمهــر بالشــارع 

العــام؛

· يدعــو النيابــة العامــة املختصــة إىل توســيع نطــاق البحــث ليشــمل الوقائــع املذكــورة 	

أو التــي وقــع تداولهــا عــر مختلــف وســائط التواصــل، مــع العمــل عــى نــر نتائــج 

بحثــه؛

وإذ يؤكــد املجلــس عــى أهميــة إعــامل القانــون يف عاقتــه بعنــارص الــرورة والتناســبية يف فــض 

ــلمي. ــر الس ــق التظاه ــا ح ــا فيه ــة مب ــات العام ــة الحري ــة حامي ــى أهمي ــد ع ــه يؤك ــات، فإن االحتجاج
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جهة الشرق: لقاء جهوي حول »فعلية الحق في الصحة: 
نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق 

اإلنسان«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق، يف إطــار مواصلــة سلســلة اللقــاءات الجهويــة التي 

أطلقهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حــول الصحــة، لقــاء جهويــا حول«فعليــة الحــق يف الصحــة: 

نحــو نظــام صحــي قائــم عــى املقاربــة املبنيــة عــى حقــوق اإلنســان«، وذلــك يــوم االثنــن 22 مــارس 2021 

ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا، مبركــز الدراســات والبحــوث االنســانية واالجتامعيــة مبدينــة وجــدة.

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل بلــورة اقراحــات وحلــول عمليــة قابلــة للتطبيــق ومنســجمة مــع الخصوصيــات 

الجهويــة واملحليــة، كفيلــة باملســاهمة يف تعزيــز الحــق يف الصحــة لجميــع املواطنــن واملواطنــات.

ويشــمل برنامــج اللقــاء مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا » التــداول حــول ســبل تعزيــز جــودة العــرض 

الصحــي«، »رصــد العوائــق التــي متنــع الولــوج لهــذا الحــق«، »الرافــع مــن أجــل وضــع اســراتيجية صحيــة 

وطنيــة مندمجــة، دامجــة ومنســجمة، قــادرة عــى ضــامن الحــق يف الصحــة للجميــع، ومواجهــة التفاوتــات 

االجتامعيــة واملجاليــة التــي تعيــق متتــع الجميــع بهــذا الحــق«، إلــخ.

ــن  ــن الفاعل ــدد م ــاتين وع ــن املؤسس ــن املتدخل ــة م ــاركة مجموع ــوي مش ــاء الجه ــذا اللق ــيعرف ه وس

ــة. ــة بالجه ــن بالصح ــن املهتم ــن واألكادميي ــن واملهني ــن واملدني النقابي

هــذا وســتنظم اللجنــة لقــاء اقليميــا حــول نفــس املوضــوع، وذلــك يــوم الثاثــاء 23 مــارس عــى الســاعة 

العــارشة صباحــا 2021، بقاعــة ابــن الهيثــم مبدينــة كرســيف.

تجــدر اإلشــارة إىل أن سلســلة اللقــاءات الجهويــة التــي أطلقهــا املجلــس، خــال الفــرة املمتــدة بــن شــهر 

فرايــر ونهايــة شــهر يونيــو 2021، تــأيت يف إطــار اســتكامل تنفيــذ مــروع »فعليــة الحــق يف الصحــة: نحــو 

ــر 2020،  ــذي تــم إطاقــه يف أكتوب ــة عــى حقــوق اإلنســان«، ال ــة ااملبني نظــام صحــي قائــم عــى املقارب

بهــدف إرشاك الفاعلــن املحليــن يف اقــراح حلــول عمليــة وقابلــة للتطبيــق ومنســجمة مــع الخصوصيــات 

الجهويــة واملحلية. 
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المجلس يقود مسلسل التشاور بين المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان حول العمل الذي تضطلع به في مجال 

المقاولة وحقوق اإلنسان

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم الخميــس 18 مــارس 2021، لقــاء تشــاوريا عــن بعــد حــول 

»أنشــطة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان خــال العقــد القــادم«، الــذي تحتضنــه مجموعــة العمــل 

ــة لحقــوق  ــة وحقــوق اإلنســان التابعــة للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطني ــة باألعــامل التجاري املعني

اإلنســان، بدعــم مــن برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.

ــان  ــوق اإلنس ــة وحق ــامل التجاري ــة باألع ــل املعني ــة العم ــة مجموع ــار والي ــاء يف إط ــذا اللق ــدرج ه وين

املتعلقــة بإعــامل مــروع »املبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعــامل التجاريــة وحقــوق اإلنســان« وخطــة عملهــا 

برســم ســنتي )2021-2020(. كــام ينــدرج يف إطــار توســيع املشــاورات العامليــة متعــددة األطــراف حــول 

ــكا  ــا وأمري ــدين يف أوروب ــع امل ــبكات املجتم ــن ش ــع كل م ــدت م ــي عق ــان الت ــوق اإلنس ــاوالت وحق املق

الشــاملية وأمريــكا الاتينيــة وإفريقيــا، الجمعيــات املهنيــة واملســتثمرين والحكومــات األوروبيــة واملحامــن 

واملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، إلــخ.

ــص املســجلة يف هــذا املجــال يف  ــة النقائ ــم اإلنجــازات ومراجع ــاء التشــاوري إىل تقيي ــدف هــذا اللق ويه

أفــق صياغــة خارطــة طريــق متكــن مــن تفعيــل »املبــادئ التوجيهيــة بشــأن األعــامل التجاريــة وحقــوق 

ــة دور  ــل مناقش ــن أج ــاركن م ــة للمش ــكل فرص ــام سيش ــة، ك ــنوات القادم ــر س ــال الع ــان« خ اإلنس

ــان. ــوق اإلنس ــاوالت لحق ــرام املق ــامن اح ــاهمتها يف ض ــان ومس ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني املؤسس

ــبكات  ــايئ والش ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــي برنام ــن ممث ــارب ب ــم التج ــبة لتقاس ــاء مناس ــكل اللق وسيش

ــا، اإليكــوادور،  ــن، فرنســا، ماليزي ــدول )الفلب ــة لحقــوق اإلنســان ب ــع للمؤسســات الوطني ــة األرب اإلقليمي

ــدور  ــة ب ــرب( ذات الصل ــاالوي واملغ ــد، م ــارك، الهن ــا، الدامن ــيك، أملاني ــدا، املكس ــا، روان ــراليا، كولومبي أس

ــل  ــات العم ــذ مخطط ــال تنفي ــة يف مج ــة الواجب ــار العناي ــان يف مس ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني املؤسس

ــاكات  ــاوالت النته ــكاب املق ــوت ارت ــال ثب ــاف يف ح ــبل االنتص ــوج لس ــهيل الول ــا يف تس ــة ودوره الوطني

ــزود. ــل الت ــط بساس ــي املرتب ــر الوطن ــاون ع ــر التع ــا يف تطوي ــذا دوره ــان، وك ــوق اإلنس حق

وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا اللقــاء سيشــكل مســاهمة مبــارشة ملجموعــة العمل املعنيــة باألعــامل التجارية 

ــان+10«  ــوق اإلنس ــة وحق ــامل التجاري ــأن األع ــة بش ــادئ التوجيهي ــروع »املب ــان يف م ــوق اإلنس وحق

ــو 2021. وتشــكل هــذه  ــوق اإلنســان يف يوني ــس حق ــذي ســيقدم إىل مجل ــر ال )UNGPs+10( يف التقري

املبــادئ إطــارا رســميا معرفــا بــه عــى الصعيــد الــدويل يُحّمــل الــدول واملقــاوالت مســؤولية الحاميــة مــن 

انتهــاكات حقــوق اإلنســان املتعلقــة باملقــاوالت والتصــدي لهــا. وتقــوم هــذه املبــادئ عــى ثــاث ركائــز 

ــراد والجامعــات  ــج ملموســة لألف ــق نتائ ــع نحــو تحقي ــة واالحــرام واالنتصــاف« وتدف ــق ب«الحامي تتعل

املعنيــة، مبــا يســاهم يف ضــامن عوملــة مســتدامة عــى املســتوى االجتامعــي.
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ــي  ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي ــاء مبشــاركة الســيدة آمن ــذا اللق ــة له وســتتميز الجلســة االفتتاحي

لحقــوق اإلنســان، والســيد ليفيــو ســاراندريا، املستشــار العاملــي حــول األعــامل التجاريــة وحقــوق اإلنســان 

ــة  ــي بقضي ــق العمــل األممــي املعن ــس فري ــي، رئي ــي بي ــايئ، والســيد دانت ــم املتحــدة اإلمن ــج األم برنام

حقــوق اإلنســان والــركات عــر الوطنيــة وغرهــا مــن األعــامل التجاريــة.
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درعة تافيالت: مائدة مستديرة حول »الحقوق اإلنسانية 
للنساء واألطفال ضحايا العنف في ضوء القانون 103.13«

تخليــدا لليــوم العاملــي للحقــوق اإلنســانية للنســاء الــذي يصــادف 8 مــارس مــن كل ســنة، تنظــم اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعــة تافيالــت بتنســيق مــع خليــة التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا 

ــال  ــانية للنســاء واألطف ــوق اإلنس ــتديرة حــول: »الحق ــدة مس ــت مائ ــة مبيدل ــة االبتدائي ــف باملحكم العن

ضحايــا العنــف يف ضــوء القانــون 103.13 املتعلــق مبحاربــة العنــف ضــد النســاء«، وذلــك يــوم الثاثــاء 09 

مــارس 2021  ابتــداء مــن الســاعة 10 صباحــا مبحكمــة مركــز الريــش.

وتنــدرج هــذه املائــدة الفكريــة والحقوقيــة، التــي ســتتميز مبشــاركة مجموعــة مــن الفاعلــن املؤسســاتين 

ــن  ــن م ــي والتمك ــي املجتمع ــوض بالوع ــاهمة يف النه ــار املس ــن، يف إط ــن والحقوقي ــن والقانوني واملدني

مواكبــة القضايــا الراهنــة واالنخــراط يف تعزيــز البنــاء الدميقراطــي.

ــاء  ــانية للنس ــوق اإلنس ــة الحق ــى وضعي ــوء ع ــليط الض ــبة لتس ــتديرة مناس ــدة املس ــذه املائ ــكل ه وتش

واألطفــال ضحايــا العنــف، فضــا عــن التعريــف مبهــام خايــا التكفــل بالنســاء واألطفــال ضحايــا العنــف، 

ــن  ــة الســليمة للحــد م ــك املقارب ــرايب لتمل ــى املســتوى ال ــن األساســين ع ــدرات الفاعل ــز ق ــة تعزي بغي

العنــف ضــد األطفــال والنســاء.
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بجهة الرباط-سا-القنيطرة 
تخلد اليوم العالمي للمرأة

ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة،  ــة الجهوي ــوم العاملــي للمــرأة، تنظــم اللجن ــدا للي تخلي

نــدوة عــن بُعــد تحــت شــعار »لنفتخــر بنســائنا«، ستشــكل مناســبة ملناقشــة وضعيــة النســاء املســنات 

ــض  ــى بع ــامئهن ع ــاق أس ــال إط ــن خ ــات م ــاء فاع ــم نس ــق بتكري ــة تتعل ــروع توصي ــرب وم باملغ

الفضــاءات العامــة ســيتم رفعهــا إىل الســيد رئيــس الحكومــة مــن أجــل إصــدار قانــون تنظيمــي يكــرس 

مبــدأ املناصفــة يف تســمية الفضــاءات العموميــة، وذلــك يــوم االثنــن 8 مــارس 2021 ابتــداء مــن الســاعة 

ــف )18.30(. ــة والنص السادس

وســتتمحور أشــغال هــذه النــدوة الرقميــة مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا:«وضعية النســاء املســنات«، 

»مــدى حضــور املــرأة املغربيــة يف الذاكــرة الجامعيــة، »الحاميــة االجتامعيــة للنســاء املســنات« و«مقدمات 

يف رصــد حالــة املــرأة املســنة وأشــكال التعاطــي االجتامعــي معهــا«.

ــة لرئيســة  ــة  عــى فايســبوك، بكلمــة افتتاحي ــدوة، التــي ســتبث عــى صفحــة اللجن وســتتميز هــذه الن

ــو  ــة وعض ــة جامعي ــويش، باحث ــة بلع ــتاذة أمين ــاركة األس ــادق، ومش ــازي ص ــة الت ــيدة حوري ــة، الس اللجن

اللجنــة الجهويــة واألســتاذ جــال هتــات، محامــي وعضــو اللجنــة الجهويــة والســيد رشــيد العــايل، منســق 

ــة  ــس الجمعي ــو، رئي ــق لحل ــيد توفي ــة إىل الس ــا-القنيطرة، باإلضاف ــة الرباط-س ــي بجه ــاون الوطن التع

الخريــة اإلســامية بالقنيطــرة والســيد عبــد الكريــم بلحــاج، منســق املرصــد الوطنــي لألشــخاص املســنن.

ــة املســطر يف  ــة واالجتامعي ــا ملحــور الحقــوق االقتصادي ــاح عــى محيطهــا، وتفعي ــدأ االنفت وتجســيدا ملب

ــدار  ــارة للنســاء املســنات ب«ال ــارس الجــاري، زي ــة 12 م ــوم الجمع ــة، ي ــا، ســتنظم اللجن مخطــط عمله

الكبــرة« بالقنيطــرة ، لاحتفــاء بنزياتهــا وتســليط الضــوء عــى وضعيــة النســاء املســنات مبراكــز اإليــواء 

يف أفــق إصــدار توصيــات تهــدف إىل تحســن جــودة املعيــش اليومــي لهــذه الفئــة الهشــة مــن املواطنــات.
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اليوم العالمي لحقوق المرأة: المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان يطلق لقاءات وطنية وجهوية للنهوض بالمناصفة 

في المجال السياسي

يطلــق املجلــس املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف الفــرة املمتــدة بــن 9 و27 مــارس 2021، لقــاءات 

جهويــة حــول مســار إعــامل مبــدأ املناصفــة باعتبــاره مــن األســس الدســتورية لسياســات مناهضــة التمييــز 

ــع  ــوج النســاء إىل مواق ــز ول ــاش املجتمعــي حــول تعزي ــع النق ــوازاة م ــك بامل ــن الرجــال والنســاء، وذل ب

القــرار الســيايس وبالنظــر للراهنيــة التــي تكتســيها قضيــة التمثيليــة السياســية للنســاء يف الســياق الوطنــي 

الحــايل.

وتهــدف هــذه اللقــاءات إىل تحليــل واقــع املناصفــة يف ضــوء القوانــن االنتخابيــة واملعطيــات االجتامعيــة 

واالقتصاديــة والثقافيــة واملســاهمة بالنقــاش املجتمعــي للنهــوض باملشــاركة السياســية للمــرأة يف الواليــات 

االنتخابيــة وكــذا الوقــوف عنــد نقــط التقــدم الــذي أحــرزه املغــرب يف مجــال مكافحــة التمييــز والنهــوض 

باملناصفــة واملســاواة يف مجــال الحقــوق السياســية مــع تســليط الضــوء عــى التحديــات الرئيســية التــي 

يعرفهــا املغــرب يف املجــال.

ــل  ــة يف الحق ــول املناصف ــي ح ــاش املجتمع ــم النق ــو دع ــة ه ــة والوطني ــاءات الجهوي ــن اللق ــدف م »اله

ــع  ــس القط ــل أن يعك ــات، ب ــام و التريع ــر يف األرق ــرد تغي ــاء مج ــون إرشاك النس ــي ال يك ــيايس، ل الس

مــع تريــرات تهميــش النســاء ونطلــق بذلــك مســار تحــول مجتمعــي واع بانعكاســات املشــاركة النســائية 

ــاش، رئيســة  ــة بوعي ــس فقــط للنســاء«، آمن ــاق الحقــوق اإلنســانية لي ــة يف مســار إحق ــا النوعي وإضافته

ــي لحقــوق اإلنســان. ــس الوطن املجل

ــة  ــاء يف الخريط ــع النس ــى موق ــز ع ــي يرتك ــار تحلي ــم إط ــى تقدي ــاءات ع ــذه اللق ــز يف ه ــيتم الركي س

االنتخابيــة: )عــى مســتوى الرشــيح، املشــاركة يف الحمــات االنتخابيــة، التصويــت، الفــوز باملقاعــد، الفــوز 

مبناصــب املســؤولية ...(، فضــا عــن تحديــد أهــم التحديــات التــي تقــف أمــام مشــاركة املــرأة يف الحيــاة 

ــيام  ــة الس ــتور اململك ــكام دس ــى أح ــاء ع ــك بن ــامل. وذل ــاح الش ــبل اإلص ــد س ــوف عن ــية والوق السياس

ــادة 4  ــيام امل ــرأة، الس ــد امل ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض ــواد اتفاقي ــن 30 و19 وم الفصل

ــة. ــاة السياســية والعام ــرأة يف الحي ــم 23 بشــأن امل ــة رق ــة العام والتوصي

وســتعرف هــذه اللقــاءات مشــاركة الفرقــاء املؤسســاتين واملدنيــن وكــذا التنظيــامت السياســية والحزبيــة 

والنقابيــة وســيتم خالهــا االســتئناس بتجــارب ومامرســات فضــى عــى املســتوى ااالفريقــي والــدويل.

ويتضمــن الرنامــج لقــاءات جهويــة بــكل مــن جهــة فاس-مكنــاس )9 مــارس(، والعيون-الســاقية الحمــراء 

ــام  ــارس(، ك ــرق )27 م ــارس(، وال ــارس(، وتطوان-الحســيمة )19 م ــت )16 م ــارس( ودرعة-تافيال )12 م

ــارس 2021. ــوم 22 م ــي، ي ــاء وطن ســيتم تنظيم لق
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينظم ندوة عن بعد حول 
موضوع »الحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدستور«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مــن خــال لجنتــه الدامئــة املكلفــة برصــد انتهــاكات حقــوق 

ــة يف الدســتور«،  ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــدوة عــن بعــد حــول موضــوع »الحق ــا، ن اإلنســان وحاميته

ــداء مــن الســاعة السادســة والنصــف )18.30(. ــن 08 مــارس 2021 ابت ــوم االثن ــك ي وذل

ويهــدف املجلــس مــن خــال طــرح هــذا املوضــوع إىل املســاهمة يف تعزيــز النقــاش بــن مختلــف 

ــتور 2011  ــا دس ــص عليه ــي ن ــة الت ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــة الحق ــول فعلي ــن ح ــن والفاعل املتدخل

ــع. ــى أرض الواق ــا ع ــوض به ــادف إىل النه ــي اله ــوار العموم ــجيع الح وتش

وســتتمحور أشــغال هــذه النــدوة حــول مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »الحقــوق االقتصاديــة مــن 

خــال االتفاقيــات الدوليــة«، »الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة مــن خــال دســتور 2011« ثــم »الحقــوق 

االقتصاديــة واالجتامعيــة: مــن الدســرة إىل الفعليــة«.

وسيشــارك يف تحليــل ومناقشــة محــاور النــدوة، التــي ســيرف عــى تســيرها الســيد عــي كرميــي، عضــو 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، كل مــن الســيد محمــد العــامريت، عضــو لجنــة األمــم املتحــدة للحقــوق 

ــة الــرق، والســيد  ــة لحقــوق اإلنســان بجه ــة الجهوي ــس اللجن ــة ورئي ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي

حميــد بلغيــث، أســتاذ القانــون الدســتوري بكليــة العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعية-الســويي 

والســيد عبــد الرحيــم الرمــاح، برملــاين ســابق وفاعــل اجتامعــي ونقــايب.

وتجــدر اإلشــارة إىل أن دســتور 2011 قــد أوىل عنايــة رفيعــة للحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة، ال ســيام 

مــن خــال الفصــل 31 منــه الــذي ينــص عــى التــزام الدولــة واملؤسســات العموميــة، والجامعــات الرابيــة 

ــدم املســاواة،  ــون، عــى ق ــات واملواطن ــي تســتفيد املواطن ــة كل الوســائل املتاحــة، ل بالعمــل عــى تعبئ

مــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة املتمثلــة يف الحــق يف العــاج والعنايــة الصحيــة، الحــق يف الحاميــة 

االجتامعيــة والتغطيــة الصحيــة، الحــق يف التعليــم، الحــق يف الســكن الائــق، الحــق يف الشــغل والحــق يف 

املــاء، الــخ.
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اختيار السيدة آمنة بوعياش ضمن خمس نساء قياديات 
مدافعات عن حقوق اإلنسان يطالبن بعالم أكثر مساواة 

بعد انحسار الوباء

تخليــدا لليــوم الــدويل للمــرأة، وســعيا لاحتفــال بالقيــادات النســائية يف العــامل وتكريــم املجهــودات التــي 

ــوق  ــامية لحق ــدة الس ــم املتح ــة األم ــت مفوضي ــن، أطلق ــن الجنس ــاواة ب ــق املس ــق تحقي ــا يف أف يبذلنه

.»IStand With Her« ــة تحــت شــعار اإلنســان حمل

وقــد اختــارت مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق اإلنســان هــذه الســنة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان،ضمن خمــس نســاء قياديــات كرســن حياتهــن للنضال مــن أجل عامل ترســخ 

فيــه املســاواة بــن الجنســن، عــامل أكــر عــدال واســتدامة للجميــع، خاصة يف ســياق جائحــة )كوفيــد-19(.

وتقــول الســيدة بوعيــاش بهــذه املناســبة أنــه »مــن خــال تجــاريب املتنوعــة، تعلمــت بــأن املســؤولية هــي 

التقــاء بــن املعــارف، التــي يجــب العمــل عــى تحيينهــا بشــكل مســتمر، وتجــارب يوميــة يجــب الحــرص 

عــى تجديدهــا، كل يــوم وكل لحظــة، حســب طبيعــة كل قضيــة، مــع االلتــزام بالتشــاور، مــن أجــل القيــام 

بعمــل مــا... إن هــذا لهــو املعنــى الحقيقــي للمســؤولية بالنســبة يل...«.

وقــد أوضــح املقــال املخصــص لهــذه الحملــة، بــأن الســيدة بوعيــاش، بصفتهــا رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــل الســيايس. ومــن  ــع مــن أجــل تكريــس حصــص النســاء يف التمثي لحقــوق اإلنســان، تعمــل عــى الراف

بــن القضايــا الرئيســية التــي تركّــز عليهــا يف عملهــا، املســاواة يف الوصــول إىل التعليــم للنســاء والفتيــات يف 

املغــرب، وإلغــاء تزويــج األطفــال والنهــوض بحقــوق اإلنســان للنســاء والفتيــات يف وضعيــة إعاقــة.

ــة يف املغــرب )املنظمــة  ــرأس منظمــة غــر حكومي ــرأة ت ــر أول ام ــاش تعت ــأن الســيدة بوعي ــر ب كــام ذك

املغربيــة لحقــوق اإلنســان(، فضــا عــن خرتهــا املهنيــة املتميــزة يف مجــال الصحافــة والسياســة وحقــوق 

اإلنســان، حيــث شــّكلت القيــادة جــزء ال يتجــزّأ مــن مســرتها النضاليــة.

ومــن جانبهــا، رصحــت الســيدة بوعيــاش يف نفــس املقــال، وهــي تصــف النهــج الــذي اعتمدتــه يف مســرتها، 

ــدين يف  ــام يرش ــارات. ف ــوار واالستش ــة الح ــريت، أهميّ ــال مس ــا خ ــي تعلمته ــة الت ــدروس املّهم ــن ال »م

طريقــي هــو املثابــرة التــي تســاعدين عــى إقنــاع اآلخريــن واملــي قدمــا وتنفيــذ أفــكاري..«.

ودعــت إىل أنــه »علينــا أن نبتعــد عــن أمنــاط الحيــاة التــي ســبقت )كوفيــد-19( بعــد انحســار الوبــاء. وعــى 

الــدول أن متــي قدمــا بطريقــة جامعيــة بدال مــن أن تســعى إىل تحقيق مصالحهــا الخاصة فحســب«، معترة 

أن »عــامل مــا بعــد )كوفيــد-19( عليــه أن يعــرف باملســاواة، ويكافــح التمييــز ويعــرف بقيمة اإلنســان....«.

ــات يف املجــال  ــب مجموعــة مــن القيادي ــاش، إىل جان ــار الســيدة بوعي ــم اختي ــه ت وتجــدر اإلشــارة إىل أن

ويتعلــق األمــر بالســيدات كليــو كامبوغــو، مــن أوغنــدا، ميتــزي تــان مــن الفلبــن، إديتــار أوتشــينغ مــن 

كينيــا وماريــا دي لــوز بــادوا مــن املكســيك.
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ندوة إقليمية حول »اآلليات الوطنية اإلفريقية للوقاية من 
التعذيب: الفرص والتحديات المطروحة خال جائحة كوفيد- 

19 وما بعدها«

يف إطــار مشــاركته يف الــدورة 46 ملجلــس حقــوق اإلنســان، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مــن 

خــال آليتــه الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب نــدوة إقليميــة عن بُعــد حول 

»اآلليــات الوطنيــة اإلفريقيــة للوقايــة مــن التعذيــب: الفــرص والتحديــات خــال جائحــة كوفيــد-19 ومــا 

بعدهــا«، وذلــك يــوم الجمعــة 5 مــارس 2021 ابتــداء مــن الســاعة الثانيــة والنصــف بعــد الــزوال )14.30(.

وتهــدف هــذه النــدوة إىل تبــادل الخــرات بــن اآلليــات الوطنيــة اإلفريقيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن 

أجــل بحــث  ســبل تطويــر عملهــا خــال الجائحــة وبعدهــا، باإلضافــة إىل مناقشــة التحديــات املطروحــة 

واملامرســات الفضــى التــي مــن شــأنها رفــع فعاليــة عمليــات الرصــد والزيــارات التــي تقــوم بهــا اآلليــات 

الوطنيــة إىل مختلــف أماكــن الحرمــان مــن الحريــة مــن أجــل املســاهمة بشــكل أفضــل يف النهــوض بقيــم 

الحكامــة وتعزيــز دولــة القانــون.

وستشــكل هــذه النــدوة فرصــة للمشــاركن مــن أجــل فتــح النقــاش مــع مختلــف الهيئــات الدوليــة ذات 

الصلــة، مــن بينهــا اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

الاإنســانية أو املهينــة )SPT( وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب واآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب 

بــكل مــن املغــرب وجنــوب إفريقيــا وروانــدا.

وســتعرف النــدوة مشــاركة  كل مــن الســيد محمــد بــن عجيبة، منســق اآلليــة الوطنيــة للوقاية مــن التعذيب 

باملغــرب، الســيدة كاثريــن بوليــت، عضــو اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب والســيدة موكاســن مــاري كلــر، 

رئيســة اآلليــة الوطنيــة بروانــدا ثــم الســيد كريــس نيســن، ممثــل اآلليــة الوطنيــة بجنــوب إفريقيــا.

وســينكب املشــاركون عــى مناقشــة مجموعــة مــن املحــاور مــن بينهــا: »ســبل ماءمــة أولويــات زيــارة أماكن 

الحرمــان مــن الحريــة مــع ظــروف الجائحــة )أنــواع األماكــن، الخدمــات الصحيــة، عنــارص الهشاشــة( مــع 

الحفــاظ عــى واليــة وقائيــة شــاملة؟«، »كيــف ميكــن رصــد انتهــاء الجائحــة )تلقيــح الســجناء واملســتخدمن، 

االســتمرار باإلجــراءات االحرازيــة أو تخفيفهــا(؟«، »التتبــع والرصــد عــن بُعــد: مــا هــي املامرســات الفضــى 

التــي يجــب االحتفــاظ بهــا ملــا بعــد الجائحــة؟«، مــا هــي الفــرص املتاحــة لآلليــات الوطنيــة الوقائيــة لتعزيــز 

التغيــرات الهيكليــة )تقليــص الســاكنة الســجنية، الخدمــات الصحيــة، التكويــن...(؟«.

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذه النــدوة، التــي ســيقوم بتســيرها الســيد رميــي نغــوي، عضــو اللجنــة 

اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، مبشــاركة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقوق 

اإلنســان والســيدة ســوزان جبــور، رئيســة اللجنــة الفرعيــة ملنــع التعذيــب )SPT( والســيدة باربــرا برنــاث، 

األمينــة العامــة لجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب.

ــة  ــة ســتبث مبــارشة عــى صفحــة الفايســبوك الخاصــة ب«جمعي ــدوة الرقمي ــر بالتذكــر أن هــذه الن جدي

.)CNDHMaroc.ar@( واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان )APT.GENEVA@(»الوقايــة مــن التعذيــب
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العيون-الساقية الحمراء: ورشات تدريبية حول حقوق 
اإلنسان لفائدة نزالء السجون بالجهة

تنظــم املديريــة الجهويــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج بجهــة العيــون الســاقية الحمــراء، براكــة مــع 

ــول  ــة ح ــة الرابع ــة التكويني ــراء، الورش ــاقية الحم ــة العيون-الس ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي اللجن

حقــوق اإلنســان لفائــدة نــزالء املؤسســات الســجنية بالجهــة، وذلــك يــوم 2 مــارس 2021، باعتــامد وســائل 

التواصــل عــن بعــد.

وتنــدرج هــذه الورشــة التكوينيــة يف إطــار الرنامــج التكوينــي املوجــه لنــزالء الســجنن املحليــن بالعيــون 

والســامرة، الــذي يســتهدف فئــة النســاء والرجــال واألحــداث.

وتتمثــل الغايــة مــن تنظيــم هــذه الورشــات التكوينيــة، التــي تــرف اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

ــر  ــل التداب ــياق تنزي ــجنية، يف س ــات الس ــدور املؤسس ــي ل ــوم اإلصاح ــس املفه ــا، يف تكري ــى تأطره ع

ــز  ــن خــال تعزي ــوق اإلنســان، م ــة وحق ــة يف مجــال الدميقراطي ــذ خطــة العمــل الوطني ــة لتنفي اإلجرائي

ــا. ــا والنهــوض به ــات حاميته ــم حقــوق اإلنســان وآلي ــة بقي ــن والتوعي ــب والتكوي ــج التدري برام

كــام تهــدف بالخصــوص إىل متكــن النــزالء مــن آليــات وكيفيــات حــل النزاعــات بالطــرق الســلمية ومكافحة 

كل أشــكال التطــرف والتمييــز والكراهية.

ــن كل  ــر 2020، ويشــمل ورشــتن تدريبيت ــذ 15 دجن ــق من ــد انطل ــي ق ــج التكوين ــر أن هــذا الرنام يذك

شــهر عــى أن يختتــم متــم شــهر يونيــو 2021، مــن خــال تأســيس نــادي حقــوق اإلنســان واملواطنــة بــكل 

مؤسســة ســجنية بالجهــة.
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كلميم-واد نون: تنظيم زيارة لموقع النقوش الصخرية بتراب 
جماعة تويزكي ولقاء تواصلي مع فعاليات محلية بالزاك

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة كلميــم-واد نــون، يــوم الســبت 27 فرايــر 2021، زيــارة 

ملوقــع النقــوش الصخريــة املتواجــد بــراب جامعــة تويــزيك، إىل جانــب لقــاء تواصــي مــع فعاليــات املجتمع 

املــدين بــدار الشــباب مبدينــة الــزاك.

وتنــدرج هــذه الزيــارة، املرمجــة عــى الســاعة العــارشة صباحــا، يف إطــار الجهــود التــي يبذلهــا املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــن أجــل حاميــة الــراث الثقــايف والامــادي والنهــوض بــه، وتنفيــذا للمــروع 

ــا إنســانيا مشــركا  ــاره تراث ــراث الصخــري يف املغــرب، باعتب ــة وتثمــن ال ــه حــول حامي ــذي انخــرط في ال

ووســيلة لإلعــامل الفعــي للحقــوق الثقافيــة وصــون الهويــة.

ومــن جهــة أخــرى، ســتنظم اللجنــة لقــاء تفاعليــا، ســتنطلق أشــغاله عــى الســاعة الرابعــة بعــد الــزوال 

)16.00(، يهــدف إىل تعزيــز التواصــل مــع مختلــف الفاعلــن والــركاء املحليــن، وذلــك يف إطــار مامرســة 

مهامهــا املتعلقــة بالنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان، وإعــامال ملحــاور خطــة عملهــا برســم ســنة 2021.

ويتضمــن برنامــج هــذا اللقــاء تقديــم مداخــات حــول اختصاصــات املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

ــم املجلــس الوطنــي لحقــوق  ــق بإعــادة تنظي ــون رقــم 76.15 املتعل ــة اســتنادا عــى القان ــه الجهوي ولجن

اإلنســان، فضــا عــن فتــح حــوار مــع املشــاركن مــن أجــل الوقــوف عــى احتياجاتهــم يف مجــال التكويــن 

يف مجــال حقــوق اإلنســان، الــخ.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينظم ندوة عن بُعد حول 
»دور السلطة القضائية في حماية الجمعيات«

ــة يف  ــد حــول موضــوع »دور الســلطة القضائي ــدوة عــن بُع ــي لحقــوق اإلنســان ن ــس الوطن ينظــم املجل

ــزوال  ــد ال ــة بع ــاعة الرابع ــن الس ــداء م ــر 2021 ابت ــة 26 فراي ــوم الجمع ــك ي ــات«، وذل ــة الجمعي حامي

.)16.00(

ــبوك، يف  ــى الفيس ــس ع ــة املجل ــارشة عى صفح ــغالها مب ــع أش ــن تتب ــي ميك ــدوة، الت ــذه الن ــدرج ه وتن

ســياق مســاهمة املجلــس يف إثــراء النقــاش العمومــي وإذكاء الوعــي حــول دور الجمعيــات، التــي تعتــر 

ــة  ــز منظوم ــيس، وتعزي ــة والتحس ــوض والتوعي ــال النه ــة يف مج ــية الريك ــات األساس ــن الدعام ــن ب م

حقــوق اإلنســان وفعليــة التمتــع بهــا، وذلــك يف نطــاق احــرام املرجعيــة الوطنيــة والدوليــة ذات الصلــة.

ويــروم املجلــس مــن خــال هــذه النــدوة تبــادل اآلراء واملقرحــات بــن املتدخلــن حــول الســبل واإلمكانات 

املتاحــة  لتفعيــل الضامنــات الحامئية القانونيــة والقضائيــة للجمعيات.

ويتضمــن برنامــج هــذه النــدوة، التــي ســترف عــى تســيرها األســتاذة فاطمــة عــراش، عضــو املجلــس 

ــن  ــات ب ــيس الجمعي ــى »تأس ــوء ع ــلط الض ــروض ستس ــن الع ــة م ــان، مجموع ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

ــن  ــات ب ــاء يف املنازع ــة«، »دور القض ــاة الجمعوي ــار الحي ــة يف مس ــة العام ــاء واإلدارة«، »دور النياب القض

ــة«. ــدود املامرس ــة: ح ــة والقانوني ــة القضائي ــراد واإلدارة«، و«الحامي األف

وجديــر بالذكــر أنــه ســبق للمجلــس أن أصــدر ســنة 2014 مذكــرة استشــارية تتضمــن اقراحاتــه وآرائــه 

ــال  ــن خ ــوع م ــذا املوض ــول ه ــاش ح ــاء النق ــاهم يف إغن ــام يس ــرب. ك ــات باملغ ــة الجمعي ــول حري ح

ــس  ــات العامــة املنظمــة بتنســيق مــع مجل ــدوة حــول ظهــر الحري ــاءات أبرزهــا الن مجموعــة مــن اللق

ــن. ــن املعني ــن واملتدخل ــن الفاعل ــم م ــدد مه ــزت مبشــاركة ع ــي متي املستشــارين، والت
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باغ صحفي

إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،

عما مبقتضيات القانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيمه،

ــة ســلطانة ســيد  وبعــد اطاعــه عــى مــا راج يف وســائل التواصــل االجتامعــي، بخصــوص تعــرض املواطن

ــا، مــن مدينــة بوجــدور، إىل إصابــة عــى مســتوى الوجــه، قــام وفــد عــن اللجنــة الجهويــة  إبراهيــم خي

ــل  ــر مبح ــة باألم ــارة املعني ــر 2021، بزي ــخ 13 فراي ــراء، بتاري ــاقية الحم ــان بالعيون-الس ــوق اإلنس لحق

ســكناها.

واســتمع أعضــاء الوفــد إىل تريحــات املعنيــة، التــي ادعــت فيهــا تعرضهــا للرشــق بالحجــارة مــن طــرف 

أحــد عنــارص القــوات العموميــة.

ــة  ــوق اإلنســان رئاســة النياب ــي لحق ــس الوطن ــات الحــادث، راســل املجل ــات حيثي ــام تضــارب معطي وأم

العامــة وأوىص بإجــراء بحــث يف املوضــوع مــن قبــل النيابــة العامــة املختصــة، واتخــاذ مــا تــراه مامئــا مــن 

إجــراءات قانونيــة يف حــال صحــة مــا ادعتــه املعنيــة باألمــر ونــر نتائــج البحــث.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة الصحة 
العالمية ينظمان أياما للتكوين والتحسيس بحقوق األطفال 

في وضعية إعاقة

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومنظمــة الصحــة العامليــة، مــن 15 إىل 26 فرايــر 2021، أيامــا 

للتكويــن والتحســيس بحقــوق األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، وذلــك يف إطــار رشاكــة األمــم املتحــدة حــول 

ــة القامئــة عــى حقــوق اإلنســان يف مفهــوم  ــز املقارب حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة »تغيــر وتعزي

ــة باملغرب«.  اإلعاق

ــوق  ــن يف مجــال حق ــف الفاعل ــارف مختل ــز مع ــة إىل تعزي ــام التحسيســية والتكويني ــدف هــده األي وته

األطفــال يف وضعيــة إعاقــة، اقــراح مبــادرات لتفعيــل الرنامــج الوطنــي للربيــة الدامجــة، والتمكــن مــن 

إجــراءات االنتصــاف مــن أجــل ضــامن حاميــة أفضــل لألطفــال يف وضعيــة إعاقــة.

ويتضمــن برنامــج هــذه األيــام التحسيســية والتكوينيــة، التــي تســتهدف التاميــذ، جمعيــات آبــاء وأوليــاء 

ــاط، وورشــة  ــر 2021 بالرب ــة والصحــة، ورشــة أوىل ســتنظم مــن 15 إىل 19 فراي ــي الربي ــذ، ومهني التامي

ثانيــة ســتنظم مــن 22 إىل 26 فرايــر 2021 بالــدار البيضــاء، وذلــك وفــق مقاربــة تفاعليــة وتشــاركية مــن 

خــال اعتــامد تقنيــات وأدوات تتــاءم مــع مختلــف أشــكال اإلعاقــة.

وســتخصص الجلســة األوىل لــكل ورشــة لتســليط الضــوء عــى املفاهيــم والنقــط الرئيســية ملبــادئ اتفاقيــة 

ــام  ــل، بين ــوق الطف ــاكات حق ــا انته ــال ضحاي ــة باألطف ــم الخاص ــة للتظل ــة الوطني ــل واآللي ــوق الطف حق

ســتخصص الجلســة الثانيــة للمبــادئ العامــة لآلليــة املســتقلة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

جديــر بالتذكــر أن الجلســة االفتتاحيــة، التــي ســتنظم يــوم االثنــن 15 فرايــر 2021 ابتــداء مــن الســاعة 

ــس  ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي ــاط، مبشــاركة الســيدة آمن ــدق صومعــة حســان بالرب التاســعة صباحــا بفن

الوطنــي لحقــوق اإلنســان والســيدة مريــم بيكديــي، ممثلــة منظمــة الصحــة العامليــة.
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مشروعا القانون المتعلقين بالمتاحف وإحداث المؤسسة 
الوطنية للمتاحف: ماحظات وتوصيات من أجل تعزيز حفظ 
الذاكرة الجماعية وحماية التراث الثقافي المغربي وتعزيز 

الحكامة الثقافية والمتحفية والنهوض بالحقوق الثقافية

اعتبــارا ألهميــة النهــوض بالحقــوق الثقافيــة وتعزيــز االنفتــاح الحضــاري للمجتمــع وإغنــاء تعــدده اللغوي 

وتنوعــه الثقــايف والرقــي بــه وصــون قيــم التســامح والتعايــش املشــرك، قــدم املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان توصيــات وماحظــات، يف تســع محــاور أساســية، بشــأن مــروع القانــون رقــم 56.20 املتعلــق 

باملتاحــف ومــروع القانــون رقــم 55.20 املتعلــق بتغيــر القانــون رقــم 01.09 القــايض بإحــداث املؤسســة 

الوطنيــة للمتاحــف وتتميمــه، املعروضــن عــى الرملــان.

وتهــدف توصيــات املجلــس وماحظاتــه إىل تقويــة أدوار املتاحــف وتعزيــز الحكامــة، ســواء املتحفيــة أو 

الثقافيــة، اســتحضارا ألدوار مثــل هــذه الفضــاءات يف حفــظ الذاكــرة الجامعيــة املغربيــة، إعــامال لتوصيــات 

هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، وحاميــة الــراث املــادي والامــادي، الوطنــي واملحــي، وتعزيــز حــق مشــاركة 

املواطنــات واملواطنــن يف الحيــاة الثقافيــة، بشــكل متســاوي.

»دور املتاحــف ال يقتــر فقــط عــى صــون تراثنــا الثقــايف والطبيعــي«، تقــول الســيدة آمنــة بوعياش، رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، خاصــة باعتبــار »األدوار املجتمعيــة التــي ميكــن أن تؤديهــا، حيــث إنهــا 

تعــد مــن بــن الفضــاءات األساســية للتعليــم واإللهــام والحــوار وبنــاء املشــرك. ميكــن لهــذه الفضــاءات أن 

ــز قــدرات  ــم املشــركة وتعزي ــادئ والقي ــد التامســك االجتامعــي ونــر املب ــدور حاســم يف توطي ــع ب تضطل

زوارهــا اإلبداعيــة...«. لذلــك، تضيــف الســيدة آمنــة بوعيــاش، »هنــاك رضورة لتوفــر وعــاء تريعــي يبــوئ 

هــذه املتاحــف مكانتهــا الثقافيــة والحضاريــة والتاريخيــة ويضمــن فعاليتهــا ويؤمــن الولــوج إليها واالســتفادة 

منهــا عــى قــدم املســاواة وميكنهــا مــن االضطــاع بأدوارهــا الخليقــة بهــا يف مســار التنميــة«.

املســاوة يف الولــوج إىل املتاحــف واالســتفادة منهــا والتوصيــات املرتبطــة بالتدبــر املتحفــي وتعزيــز 

ــا وتشــجيع إحــداث متاحــف جهويــة ومحليــة تجمــع بــن الــراث  الحكامــة والسياســة الثقافيتــن ببادن

الثقــايف والرصيــد الطبيعــي وإدمــاج فضــاءات الذاكــرة املحدثــة تفعيــا لتوصيــات هيئــة اإلنصــاف 

واملصالحــة، باعتبارهــا جــزء ال يتجــزأ مــن املتاحــف. باإلضافــة إىل ذلــك، تســترف ماحظــات وتوصيــات 

املجلــس بشــأن مروعــي القانونــن »متحــف املســتقبل« أو املتحــف الرقمــي، املنفتــح واملنخــرط بــكل 

قــوة يف العــر الرقمــي، بشــكل يضمــن توصيــل الكنــوز املتوفــرة داخــل هــذه الفضــاءات وذخائرهــا إىل 

ســاكنة املناطــق النائيــة أيضــا وخاصــة الناشــئة واألطفــال، بشــكل ميَكــن مــن االرتقــاء باهتاممــات ناشــئتنا 

ــم. ــم وهواياته ــل معارفه ــم وصق ــا وبأذواقه وأطفالن

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان رفــع توصياتــه وماحظاتــه إىل الســلطة التريعية 

يــوم الثاثــاء 2 فرايــر 2021، بعــد مصادقــة مكتــب املجلــس عليهــا يف اجتــامع الخميــس 28 ينايــر 2021. 

ويــأيت ذلــك يف ســياق تجويــد مروعــي القانــون وتحقيــق انســجامهام مــع روح الدســتور وتوصيــات هيئــة 

اإلنصــاف واملصالحــة واملرجعيــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان واســتلهام التجــارب الفضــى عــر العــامل.
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التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

العالي والبحث العلمي

ســعيا إىل تشــجيع املبــادرات الهادفــة إىل النهــوض بالفكــر الحقوقــي يف الوســط املــدريس والجامعــي، وقــع 

ــي،  ــث العلم ــايل والبح ــم الع ــي والتعلي ــن املهن ــة والتكوي ــة الوطني ــر الربي ــزازي، وزي ــعيد أم ــيد س الس

ــر 2021  ــس 4 فراي ــه الخمي ــان، يوم ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن والس

ــوق اإلنســان، بحضــور  ــي لحق ــس الوطن ــوزارة واملجل ــن ال ــة إطــار ب ــوزارة بحســان، عــى اتفاقي ــر ال مبق

الســيد ادريــس أوعويشــة، الوزيــر املنتــدب املكلــف بالتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، والكتــاب العامــون 

للقطاعــات الثاثــة بالــوزارة وكــذا رئيــس جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط.

ــة  ــات الجهوي ــات واألكادميي ــن الجامع ــة ب ــاون والراك ــز التع ــار إىل تعزي ــة اإلط ــذه االتفاقي ــدف ه وته

للربيــة والتكويــن، مــن جهــة، واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجانــه الجهويــة لحقــوق اإلنســان، 

مــن جهــة أخــرى، يف مجــاالت التعليــم املــدريس والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل والبحــث العلمــي، مــن 

أجــل النهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان والعمــل امليــداين املتصــل بهــا، وكــذا تعزيــز الربيــة عــى ثقافــة 

املســاواة ومحاربــة التمييــز والصــور النمطيــة والتمثــات الســلبية لهــا.

ويف كلمــة لــه باملناســبة، أوضــح الســيد ســعيد أمــزازي أن: »هــذه االتفاقيــة هــي تجســيد رصيــح ملقاربــة 

تشــاركية تضــع صلــب أعينهــا تقويــة ثقافــة حقــوق اإلنســان لــدى املتعلــم وجعلــه متشــبثا بــروح االنتــامء 

للوطــن، متشــبعا بقيــم املواطنــة ومتحليــا بــروح التســامح والعيــش الكريــم«، مــرزا أن: »هــذه الراكــة 

ــة وكــذا  ــات األممي ــوزارة متاشــيا مــع دســتور اململكــة والتوصي ــه ال ــذي اعتمدت ــأيت تجســيدا للتوجــه ال ت

التوجيهــات امللكيــة الســامية الداعيــة إىل جعــل حقــوق اإلنســان يف صــدارة املحــددات الكــرى التــي ال 

محيــد عنهــا يف حيــاة األمــم«.

مــن جانبهــا، أكــدت الســيدة آمنــة بوعيــاش أننــا: »نبتغــي مــن هــذه االتفاقيــة، النهــوض بثقافــة حقــوق 

اإلنســان مــن خــال املنظومــة الربويــة يف بعديهــا البيداغوجــي والثقــايف لتكتســب كمعيــار يــيء العمــل 

العمومــي«.

ــوق  ــة حق ــز منظوم ــبل تعزي ــول س ــة ح ــذه االتفاقي ــة به ــاون والراك ــاالت التع ــور مج ــذا، وتتمح ه

اإلنســان والوســاطة االجتامعيــة بالفضــاءات املدرســية والجامعيــة وكــذا مبؤسســات التكويــن املهنــي وفــق 

ــة  ــر ثقاف ــوق اإلنســان ون ــر يف مجــال حق ــراء الفك ــة وإث ــم املواطن ــيخ قي ــروم ترس ــة تشــاركية ت مقارب

ــن  ــن تكوي ــن، فضــا ع ــر املناهــج الدراســية ومســارات التكوي ــادئ والســلمي ع ــاش اله التســامح والنق

األطــر والكفــاءات املغربيــة واألجنبيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، وكــذا تشــجيع األنشــطة الثقافيــة والفنية 

املرتبطــة بهــذا املجــال.
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إطاق اللقاءات الجهوية حول مشروع »فعلية الحق في 
الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة 

القائمة على حقوق اإلنسان«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لقــاء وطنيــا ملتابعــة مخرجــات نــدوة إطــاق مــروع »فعليــة 

ــان«،  ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــة القامئ ــى املقارب ــز ع ــي يرتك ــام صح ــو نظ ــرب: نح ــة باملغ ــق يف الصح الح

ــة، وذلــك يــوم الخميــس 4  ــة التــي ســيتم اعتامدهــا لتنظيــم سلســلة اللقــاءات الجهوي وتــدارس املنهجي

ــر 2021 انطاقــا مــن الســاعة العــارشة صباحــا مبقــر املجلــس. فراي

ويــأيت هــذا اللقــاء يف إطــار اســتكامل تنفيــذ مــروع »فعليــة الحــق يف الصحــة: نحــو نظــام صحــي قائــم 

عــى املقاربــة ااملبنيــة عــى حقــوق اإلنســان«، الــذي تــم اطاقــه يف أكتوبــر 2020 براكــة مــع مؤسســة 

ــة، خــال الفــرة  ــاءات الجهوي ــم سلســلة مــن اللق ــس يف تنظي ــث ســيرع املجل ــاور«، حي ــراد أدين »كون

املمتــدة بــن شــهر فرايــر ونهايــة شــهر يونيــو 2021، بهــدف إرشاك الفاعلــن املحليــن يف اقــراح حلــول 

عمليــة وقابلــة للتطبيــق ومنســجمة مــع الخصوصيــات الجهويــة واملحليــة، والكفيلــة باملســاهمة يف تعزيــز 

الحــق يف الصحــة لجميــع املواطنــن واملواطنــات.

ــة  ــات العامل ــة وشــبكة الجمعي ــات املهني ــذي ســيعرف مشــاركة الهيئ ــاء، ال ــج هــذا اللق ــن برنام ويتضم

يف مجــال الصحــة، تقديــم تقريــر أشــغال نــدوة إطــاق الرنامــج، واملنهجيــة املقرحــة بالنســبة للقــاءات 

ــة. ــة وتعيــن ممثــي الجهــات املعني ــم برنامــج اللقــاءات الجهوي ــة، فضــا عــن تقدي الجهوي

ــن  ــركاء الوطني ــن ال ــا ع ــن، فض ــع املتدخل ــن جمي ــعى إىل متك ــروع يس ــذا امل ــر أن ه ــر بالتذك جدي

والدوليــن، للتــداول وتبــادل اآلراء حــول ســبل إصــاح النظــام الصحــي باملغــرب، عــى ضــوء العوائــق التــي 

متنــع الولــوج للحــق يف الصحــة.

كــام يهــدف إىل الرافــع مــن أجــل وضــع اســراتيجية صحيــة وطنيــة مندمجــة، دامجــة ومنســجمة، قــادرة 

ــع  ــق متت ــي تعي ــة الت ــة واملجالي ــات االجتامعي ــة التفاوت ــع، ومواجه عــى ضــامن الحــق يف الصحــة للجمي

الجميــع بهــذا الحــق.

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذا اللقــاء، التــي ســتنطلق عــى الســاعة العــارشة صباحــا، بحضــور الســيدة 

ــة  ــر مؤسس ــر، مدي ــتيفن كروج ــيد س ــان، والس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي آمن

»كونــراد أدينــاور«.
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توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بموريتانيا

وقــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باملغــرب واللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبوريتانيــا مذكــرة 

تفاهــم مــن أجــل إرســاء وتطويــر إطــار للعمــل املشــرك والتعــاون والتشــاور بــن الطرفــن، وذلــك يــوم 

األحــد 31 ينايــر 2021.

وتهــدف هــذه املذكــرة، التــي وقعتهــا الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

والســيد أحمــد ســامل ولــد بوحبينــي، رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبوريتانيــا، إىل تحقيــق رؤيــة 

املؤسســتن املشــركة املتمثلــة يف دعــم املبــادرات الراميــة إىل تعزيــز حقــوق اإلنســان وحاميتهــا يف البلديــن.

ــن أجــل  ــارف م ــادل الخــرات واملع ــرة، تب ــا هــذه املذك ــي نصــت عليه ــاون الت ــن مجــاالت التع ــن ب وم

االســتفادة مــن التجــارب املقارنــة واملامرســات الفضــى، وتعزيــز الحــوار الثنــايئ بهــدف تحديــد اإلجــراءات 

الداعمــة لتفعيــل حقــوق اإلنســان كــام هــي متعــارف عليهــا دوليــا.

كــام تهــم هــذه املذكــرة تعزيــز قــدرات أعضــاء وموظفــي املؤسســتن خاصــة مــا يتعلــق بالرصــد، معالجــة 

الشــكايات وتتبعهــا، التفاعــل مــع النظــام الــدويل واإلقليمــي لحقــوق اإلنســان، إعــداد التقاريــر، تقنيــات 

ــا كل  ــي تنظمه ــة الت ــة أو الوطني ــة، اإلقليمي ــع، فضــا عــن املشــاركة يف األنشــطة الدولي التواصــل والراف

مؤسســة عــى حــدة، إلــخ.

جديــر بالتذكــر أن اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مبوريتانيــا، التــي تــم إنشــاءها ســنة 2006، تعتــر 

هيئــة استشــارية مســتقلة تضطلــع مبهــام حاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا، وهــي مؤسســة معتمــدة يف 

الفئــة »ألــف« مــن قبــل التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.
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باغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس

ــر 2021،  ــس 28 يناي ــوم الخمي ــهري، ي ــه الش ــان اجتامع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــب املجل ــد مكت عق

ــادة  ــق بإع ــم 76.15 املتعل ــون رق ــا ألحــكام القان ــس، طبق ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي برئاســة الســيدة آمن

ــه.  ــن 14 و15 من ــات نظــام املؤسســة الداخــي، ال ســيام املادت ــس، ومقتضي ــم املجل تنظي

تــداول اجتــامع املكتــب خاصــات االجتامعــات التــي كانــت رئيســة املجلــس قــد عقدتهــا األســبوع املنــرم 

مــع أعضــاء اللجــن الدامئــة واآلليــات الوطنيــة إعــامال لتوصيــات الــدورة الثالثــة للجمعيــة العامــة، التــي 

انعقــدت يف 4 دجنر 2020. 

وتــدارس الســيدات والســادة أعضــاء املكتــب مقرحــات أنشــطة إلغنــاء خطــة العمــل الســنوية الخاصــة 

بســنة 2021، يف إطــار اســراتيجية املجلــس. عــاوة عــى ذلــك، تــداول املكتــب مســاهامت التقرير الســنوي 

انطاقــا مــن املحــاور والهيكلــة التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة األخــرة. 

ــي لحقــوق اإلنســان  ــس الوطن ــات املجل ــس عــى مــروع ماحظــات وتوصي ــب املجل ــد صــادق مكت وق

بشــأن مــروع القانــون رقــم 56.20 املتعلــق باملتاحــف ومــروع القانــون رقــم 55.20 املتعلــق بتغيــر 

ــة للمتاحــف وتتميمــه. ــم 01.09 القــايض بإحــداث املؤسســة الوطني ــون رق القان
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إعطاء االنطاقة الرسمية لبرنامج »دعم اآللية الوطنية 
للوقاية من التعذيب في المغرب« )2020-2023(

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان واالتحــاد األوريب ومجلــس أوروبــا لقــاء مشــركا عــن بعــد مــن 

ــرب«،  ــب يف املغ ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــم اآللي ــج »دع ــمية لرنام ــة الرس ــاء االنطاق أجــل إعط

وذلــك يــوم يــوم الثاثــاء 26 ينايــر 2021 ابتــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا. 

وينــدرج هــذا املــروع، الــذي يطلقــه كل مــن االتحــاد األورويب ومجلــس أوروبــا، ويتــم تنفيــذه براكــة 

مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف إطــار الرنامــج املشــرك بــن االتحــاد األورويب ومجلــس أوروبــا 

حــول »دعــم اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب وتطويــر دور الرملــان باملغــرب« )2020-2023(.

ويهــدف هــذا املــروع، الــذي ســيمتد عــى مــدى 36 شــهرا، إىل دعــم تفعيــل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة 

مــن التعذيــب باملغــرب، مــن خــال االعتــامد عــى الخــرات واملامرســات الفضــى التــي تــم تحصيلهــا مــن 

الرامــج املشــركة بــن االتحــاد األورويب ومجلــس أوروبــا يف دعمهــا للهيئــات املســتقلة لحقــوق اإلنســان. 

ويتضمــن برنامــج هــذا املــروع مجموعــة مــن املحــاور مــن أبرزهــا تعزيــز القــدرات، تبــادل الخــرات، 

بحــث فــرص التشــبيك عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل، نــر دليــل حــول الســجن، الــخ.

 سيشــهد اللقــاء تقديــم الســياق الحــايل لعمــل اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــن طرف منســقها، 

ــات واالنتظــارات امللموســة املتعلقــة  ــة، فضــا عــن جلســة للخــراء حــول التحدي الســيد محمــد بنعجيب

ــاط،  ــة مــن التعذيــب، ســيرف عــى تســير أشــغالها الســيد محمــد عي ــة للوقاي ــة الوطني ــل اآللي بتفعي

رئيــس اللجنــة األمميــة حــول االختفــاء القــري، مبشــاركة الســيد عبــد اللــه أونــر، عضــو اللجنــة الفرعيــة 

للوقايــة مــن التعذيــب.

هــذا وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذا اللقــاء مبشــاركة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان، الســيدة فرينــا تايلــر، مديــرة مكتــب املديريــة العامــة للرامــج )مجلــس أوروبــا(، الســيد 

أليســيو كابيــاين، رئيــس مســاعد بعثــة االتحــاد األورويب باملغــرب، الســيد كريســطوس جياكمبولــوس، املديــر 

العــام لحقــوق اإلنســان ودولــة القانــون )مجلــس أوروبــا، سراســبورغ(.
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زيارة تفقدية لكل من السجن المحلي العرجات 2 والسجن المحلي تيفلت 2.
27 أكتوبر 2022

يف إطــار املهــام اليوميــة التــي يقــوم بهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجانــه الجهويــة وزياراتــه 

املنتظمــة، قامــت مديريــة الرصــد وحاميــة حقــوق اإلنســان باملجلــس واللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

ــن  ــكل م ــة ل ــارة تفقدي ــر 2022، بإجــراء زي ــاء املــايض، 5 أكتوب ــوم األربع ــة الرباط-ســا-القنيطرة، ي بجه

الســجن املحــي العرجــات 2 والســجن املحــي تيفلــت 2.

وتــأيت هــذه الزيــارات املنتظمــة يف إطــار عمليــات الرصــد التــي يقــوم بهــا املجلــس للمؤسســات الســجنية 

وتفقــد ظــروف املعتقلــن بهــا.

هــذه الزيــارات األخــرة كانــت مناســبة للقــاء بــكل مــن الســيد ادريــس ايشــان والســيد توفيــق بوعريــن 

والســيد عمــر الــرايض.

تجــدر اإلشــارة يف هــذا اإلطــار إىل أن فريــق الزيــارة قــد وقــف عــى وضــع اعتيــادي لظروفهــم باملؤسســتن 

ــجينتن املذكورتن. الس

»في مغرب اليوم، ال يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها«
30 يوليوز 2022

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يثمن عاليا دعوة صاحب الجالة يف خطاب العرش:

 -تفعيل املؤسسات الدستورية املعنية بحقوق األرسة واملرأة

 -تحين اآلليات والتريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها

 -تجاوز اختاالت وسلبيات مدونة األرسة ومراجعة بنودها…

» تقدم املغرب يبقى رهينا مبكانة املرأة، ومبشاركتها الفاعلة، يف مختلف مجاالت التنمية »

 



198

 بعض المواقف التي عبر عنها المجلس على الفايسبوك وتويتر 2021 - 2022

زيارة السيدة روث ماكدونو بمنزل السيدة سلطانة خيا
15 ماي 2022

ــون الســاقية الحمــراء، يف  ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العي ــة الجهوي ــا اللجن ــي قامــت به ــارة الت بعــد الزي

ــو  ــة للســيدة روث ماكدون ــة الصحي ــا لاطــاع عــى الحال ــزل الســيدة خي ــايئ، إىل من إطــار التدخــل التلق

التــي بلغنــا أنهــا دخلــت يف إرضاب عــن الطعــام، وبالرغــم مــن عــدم متكــن الطبيبــة املرافقــة مــن الكشــف 

عليهــا، بســبب رفضهــا، واكتفــاء رفيقهــا ومضيفتهــا بطأمنــة الفريــق عــى صحتهــا، فإننــا نســجل بارتيــاح 

قــرار املواطنــة األمريكيــة املعنيــة رفــع اإلرضاب، مــا يحفــظ صحتهــا ويضمــن عــدم تعريــض حياتهــا للخطر.

في إطار تتبع ادعاء دخول مواطنة أمريكية في إضراب عن الطعام بمدينة 
بوجدور

13 ماي 2022

ــيد  ــة الس ــراء، برئاس ــاقية الحم ــون الس ــة العي ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــن اللجن ــق ع ــام فري ق

توفيــق الرديجــي، رئيــس اللجنــة، بالتنقــل بعــد زوال اليــوم إىل املنــزل الــذي توجــد بــه الســيدة املعنيــة، 

مــن أجــل زيارتهــا واالطــاع عــى وضعهــا.

ضــم الفريــق أعضــاء مــن اللجنــة الجهويــة، رفقــة طبيبــة مــن مستشــفى بوجــدور وفريــق مــن الوقايــة 

املدنيــة.

ــه  ــال إن ــا، ق ــام معه ــا مقي ــا أمريكي ــر أن مواطن ــة، غ ــة األمريكي ــاء باملواطن ــن اللق ــة م ــن اللجن مل تتمك

.)”she is ok«( ــاد ــا ع ــة أن وضعه ــد للجن ــب، أك طبي

الســيدة ســلطانة خيــا، صاحبــة املنــزل الــذي تقيــم بــه املواطنــة االمريكيــة، رفضــت فتــح البــاب لفريــق 

اللجنــة الجهويــة، لكنهــا أكــدت للفريــق بدورهــا نفــس املعطــى بشــأن وضــع املواطنــة األمريكيــة.
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محاكمة األساتذة المتهمين في قضية بالتحرش بسطات: أحد أطراف الدفاع 
يرفض حضور المجلس للجلسة السرية

8 فبراير 2022

قدمــت اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــدار البيضاء-ســطات، باســم رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــاع عــن  ــة بالدف ــا املتعلق ــع القضاي ــوىل النظــر يف جمي ــاره مؤسســة دســتورية تت لحقــوق اإلنســان، باعتب

حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا، بتاريــخ 7 فرايــر 2022، بطلــب مــن أجــل الســامح لفريــق املاحظة 

ــا  ــات يعــرف إعامي ــذي ب ــة املنعقــدة يف إطــار هــذا امللــف، ال ــع للمجلــس بحضــور الجلســة الري التاب

مبلــف »الجنــس مقابــل النقــط«، وذلــك بعــد أن التمــس دفــاع الطــرف املــدين يف جلســة 31 ينايــر 2022 

بجعــل جلســة املحاكمــة رسيــة.

وقــد عــرض رئيــس الجلســة مبحكمــة ســطات الطلــب عــى دفــاع أطــراف الخصومــة يــوم 7 فرايــر 2022 

ــة  ــة وجعــل مناقشــة القضي ــون املســطرة الجنائي ــادة 302 مــن قان ــق امل ــروع يف مناقشــة تطبي ــل ال قب

رسيــة.

ويف الوقــت الــذي رحــب دفــاع الطــرف املــدين بالطلــب، عارضــه بعــض أعضــاء دفــاع املتهمــن، اســتنادا إىل 

القانــون الــذي ال يســمح بحضــور املاحظــن للجلســات الريــة.

وإذ يرحــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بتجــاوب رئيــس املحكمــة والنيابــة العامــة ودفــاع الطــرف 

املــدين مــع طلبــه، يعتــر أن أحــد أطــراف دفــاع املتهــم فــوت فرصــة إعــامل اجتهــاد املحكمــة يف حــاالت 

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة الجهوي ــة، وهــو مــا اضطــرت معــه محكمــة ســطات إىل رفــض طلــب اللجن مامثل

بجهــة الــدار البيضاء-ســطات لحضــور هــذه الجلســة الريــة وماحظتهــا.
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المجلس يدعو إلى عدم تسليم السيد إدريس آيشان إلى سلطات باده

23 دجنبر 2021

ــة  ــوق اإلنســان الســيدة آمن ــي لحق ــس الوطن ــة، دعــت رئيســة املجل ــس الحكوم ــة لرئي ــالة موجه يف رس

بوعيــاش إىل عــدم تســليم الســيد إدريــس آيشــان إىل ســلطات بــاده، تنفيــذا اللتزاماتنــا باتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب.

ــية  ــداءات جنس ــال العت ــرض أطف ــأن تع ــه بش ــج تحريات ــل نتائ ــس يحي المجل
بمركــز اجتماعــي علــى رئاســة النيابــة العامــة ويوصــي بفتــح تحقيــق لترتيــب 

ــة ــار القانوني اآلث
10 دجنبر 2021

رصــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عر وســائل اإلعــام املســموعة واملكتوبــة واإللكرونيــة تريحات 

لبعــض القارصيــن أو الراشــدين كانــوا أو الزالــوا نــزالء »املركــز االجتامعــي الصداقــة بطنجــة«، يدعــون فيهــا 

تعرضهــم لاعتــداء الجنــي والعنــف وســوء املعاملــة مــن طــرف بعــض املرفــن عــى املركــز مــن بينهــم 

إثنــن مــن جنســية اســبانية.

وقــام فريــق مــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجــة بالتحريــات األوليــة مبــا فيهــا االســتامع 

إىل األطفــال الضحايــا املحتملــن.

ــرف  ــن ط ــة، وم ــة االجتامعي ــذه املؤسس ــع به ــا وق ــان أن م ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل وإذ يؤك

املســؤولن عنهــا مــن شــأنه أن يشــكل انتهــاكًا خطــرًا لحقــوق األطفــال، وأفعــال يعاقــب عليهــا القانــون 

فإنــه قــرر إحالــة النتائــج املتوصــل إليهــا عــى رئاســة النيابــة العامــة مــع توصية بفتــح تحقيــق يف املوضوع، 

وترتيــب اآلثــار القانونيــة عــى ذلــك.

كــام قــام املجلــس بتوجيــه مراســلة بهــذا الشــأن إىل وزارة التضامــن واإلدمــاج االجتامعــي واألرس مــن أجــل 

ــة  ــة الروري ــة اإلجــراءات الوقائي ــاذ كاف ــع واتخ ــام وق ــد املســؤوليات ع ــا وتحدي ــق البحــث إداريً تعمي

لحاميــة نــزالء املراكــز االجتامعيــة.

وســتتابع االليــة الوطنيــة لتظلــم االطفــال ضحايــا انتهــاكات حقــوق الطفــل لــدى املجلــس القــرارات التــي 

ســرتب عــن اإلجــراءات املتخــذة.



201

 بعض المواقف التي عبر عنها المجلس على الفايسبوك وتويتر 2021 - 2022

المجلس يسجل تباين تعامل إدارات عمومية ومقاوالت بشأن جواز التلقيح
25 أكتوبر 2021

ــأن  ــة بش ــاوالت خاص ــة ومق ــل إدارات عمومي ــن تعام ــجل تباي ــان يس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

ــح؛ ــواز التلقي ــى ج ــرون ع ــتخدمن ال يتوف ــن ومس ــة موظف وضعي

وحــاالت اكتظــاظ وازدحــام ناجمــة عــن تدابــر وإجــراءات تطبيــق قــرار »جــواز التلقيــح« بوســائل النقــل 

العمومــي مبــا فيهــا الحافــات والرامــواي، الــخ.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان: باغ صحفي بشأن ملف األساتذة 
المتعاقدين

19 مارس 2021

ــه القانــون رقــم 76.15  ــاء عــى االختصاصــات التــي يخولهــا ل إن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بن

ــذي  ــن ال ــاتذة املتعاقدي ــف األس ــأن مل ــة بش ــدور املتابع ــتكامال ل ــس واس ــم املجل ــادة تنظي ــق بإع املتعل

ــة مــن الوقفــات  ــة عــن جمل ــذ إعــان التنســيقية الوطني ــه بالوســاطة ســنة 2019، ومن ســبق أن قــام في

االحتجاجيــة بالربــاط، بتزامــن مــع العطلــة املدرســية املمتــدة مــن 14 اىل 21 مــارس 2021، شــكل فريقــا 

ــة بالرباط-ســا-القنيطرة. ــه الجهوي ــة مــن خــال لجنت ملتابعــة هــذه الحركــة االحتجاجي

وبناء عى املاحظات األولية للفريق واملعطيات املتوفرة، سجل املجلس ما يي:

- اســتعامل الســلطات العموميــة للقــوة مــن أجــل فــض التجمــع خــال احتجــاج يــوم 14 مــارس 2021، 

حصــل عــى إثــره تدافــع، تحــول تدريجيــا اىل اســتعامل للعنــف، ومطــاردة املحتجــن مــن نســاء ورجــال 

التعليــم باألزقــة املحاذيــة لشــارع محمــد الخامــس؛

ــة عــدد مــن املحتجــن بجــروح ووقــوع حــاالت إغــامء يف  ــة عــن إصاب - أســفر تدخــل القــوات العمومي

صفوفهــم، كــام رصحــت إحــدى املحتجــات لوســائل اإلعــام بتعرضهــا للتحــرش مــن طــرف أحــد عنــارص 

القــوات املســاعدة؛

- تجــددت االحتجاجــات يــوم 16 مــارس 2021 بالربــاط، ووقــع اســتعامل عنــف مــن طــرف أفــراد بــزي 

مــدين، أمــام أنظــار قــوات إنفــاذ القانــون؛
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وإذ يذكــر املجلــس بتوصيتــه الــواردة يف تقريــره الســنوي لســنة 2019 وعــدد مــن تقاريــره املوضوعاتيــة 

والهادفــة إىل التنصيــص عــى إخضــاع عمليــة اســتعامل القــوة ملراقبــة النيابــة العامــة:

- يرحــب ببــاغ الســيد وكيــل امللــك باملحكمــة االبتدائيــة بالربــاط بفتــح بحــث يف املوضــوع بشــأن شــخص 

بلبــاس مــدين مــارس العنــف أثنــاء تفريــق تجمهــر بالشــارع العــام؛

ــع  ــي وق ــورة أو الت ــع املذك ــمل الوقائ ــث ليش ــاق البح ــيع نط ــة إىل توس ــة املختص ــة العام ــو النياب - يدع

ــه؛ ــج بحث ــر نتائ ــع العمــل عــى ن ــف وســائط التواصــل، م ــر مختل ــا ع تداوله

وإذ يؤكــد املجلــس عــى أهميــة إعــامل القانــون يف عاقتــه بعنــارص الــرورة والتناســبية يف فــض 

ــلمي. ــر الس ــق التظاه ــا ح ــا فيه ــة مب ــات العام ــة الحري ــة حامي ــى أهمي ــد ع ــه يؤك ــات، فإن االحتجاج

باغ المجلس تفاعا مع ما نشر بشبكات التواصل االجتماعية حول الوضع 
السجني للسيد محمد أمين هدي

3 مارس 2021

ــجني  ــع الس ــول الوض ــة ح ــل االجتامعي ــبكات التواص ــروين وش ــع اإللك ــض املواق ــه بع ــا تداولت ــا مل تبع

للســيد محمــد أمــن هــدي الــذي يقــي عقوبتــه بالســجن املحــي تيفلــت2، وبعــد االطــاع عــى البيــان 

التوضيحــي الصــادر عــن إدارة املؤسســة الســجنية بخصــوص إرضاب املعنــي باألمــر عــن الطعــام بتاريــخ 

ــر 2021؛ 23 فراي

وتفعيــا لصاحيــات املجلــس ولجانــه الجهويــة يف مجــال حاميــة حقــوق اإلنســان، قــام وفــد عــن اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان الرباطـــ ـ ســا ـ القنيطــرة، ضمــن أعضــاء طبيــب، بزيــارة الســيد محمــد أمــن 

هــدي يــوم الجمعــة 26 فرايــر 2021.

وقــد عمــل الوفــد الزائــر خــال هــذه الزيــارة عــى االطــاع عــى الوثائــق والســجات واللقــاء مــع املعنــي 

باألمــر، وتبــن للوفــد أنــه مل يقــم بإشــعار إدارة املؤسســة الســجنية بإرضابــه عــن الطعــام، وبقــي بزنزانتــه 

التــي يتوفــر فيهــا عــى عــدة مــواد غذائيــة عاينهــا الوفــد الزائــر، كــام أنــه كان يتســلم وجباتــه الغذائيــة 

بشــكل دائــم.

كــام قــام الطبيــب عضــو الفريــق الزائــر باالطــاع عــى ملفــه الطبــي وفحصــه رسيريــا، والحــظ أن الوضــع 

الصحــي للســيد محمــد أمــن هــدي عــادي.



203

 بعض المواقف التي عبر عنها المجلس على الفايسبوك وتويتر 2021 - 2022

وتفاعــا مــع مطالــب الســيد محمــد أمــن هــدي، فــإن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان أوصــت بدراســة 

إمكانيــة ترحيلــه اىل مؤسســة ســجنية أخــرى.

المجلس يتحرى عن أسباب خوش السيدة إخيش إلضراب عن الطعام
23 فبراير 2021

عــى إثــر مــا تــم تداولــه عــر وســائل اإلعــام مــن أخبــار حــول خــوض الســيدة نجــاة إيخيــش، رئيســة 

جمعيــة “يطــو” إليــواء وإعــادة تأهيــل النســاء ضحايــا العنــف إرضابــا عــن الطعــام إثــر توصلهــا مبراســلة 

تقــي بإخــاء مركــز درب مــوالي الريــف للنســاء والفتيــات يف وضعيــة صعبــة قــام وفــد مــن اللجنــة 

الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالــدار البيضــاء ســطات مكــون مــن رئيســة اللجنــة الســيدة الســعدية وضــاح 

وأعضــاء اللجنــة امبــارك أفكــوح ورشــيد بوطيــب وثريــة العومــري يــوم االثنــن 22 فرايــر 2021 صباحــا 

بإجــراء زيــارة للمركــز واالســتامع إىل الســيدة إيخيــش بغــرض التحــري عــن أســباب خوضهــا لهــذا اإلرضاب.

وقــد عملــت اللجنــة عــى إقنــاع الســيدة إيخيــش برفــع هــذا اإلرضاب إىل حــن اســتكامل اللجنــة ملهمتهــا 

ذات الصلــة بهــذا املركــز بالتنســيق مــع األطــراف املعنيــة.

باغ المجلس حول إصابة المواطنة سلطانة سيد إبراهيم خيا
16 فبراير 2021

إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،

عمــا مبقتضيــات القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيمــه، وبعــد اطاعــه عــى مــا راج يف وســائل 

التواصــل االجتامعــي، بخصــوص تعــرض املواطنــة ســلطانة ســيد إبراهيــم خيــا، مــن مدينــة بوجــدور، إىل 

إصابــة عــى مســتوى الوجــه، قــام وفــد عــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالعيون-الســاقية الحمــراء، 

بتاريــخ 13 فرايــر 2021، بزيــارة املعنيــة باألمــر مبحــل ســكناها.

واســتمع أعضــاء الوفــد إىل تريحــات املعنيــة، التــي ادعــت فيهــا تعرضهــا للرشــق بالحجــارة مــن طــرف 

أحــد عنــارص القــوات العموميــة.

ــة  ــوق اإلنســان رئاســة النياب ــي لحق ــس الوطن ــات الحــادث، راســل املجل ــات حيثي ــام تضــارب معطي وأم

العامــة وأوىص بإجــراء بحــث يف املوضــوع مــن قبــل النيابــة العامــة املختصــة، واتخــاذ مــا تــراه مامئــا مــن 

إجــراءات قانونيــة يف حــال صحــة مــا ادعتــه املعنيــة باألمــر ونــر نتائــج البحــث.
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المجلس يتفاعل مع مجموعة من المعتقلين السابقين على خلفية 
احتجاجات الحسيمة

14 فبراير 2021

بنــاء عــى طلبهــم، اســتقبلت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، نهايــة هــذا األســبوع بالربــاط، 

مجموعــة مــن املعتقلــن الســابقن عــى خلفيــة احتجاجــات الحســيمة، منهــم مــن اســتفادوا مــن العفــو 

امللــي األخــر ومنهــم مــن أنهــى مــدة العقوبــة، بهــدف التفاعــل حــول اهتامماتهــم ومبادراتهــم املدنيــة.

كام يتابع املجلس زياراته، تفاعا مع طلب املعتقلن، بعدد من املؤسسات السجنية.

لجنة من المجلس تزور السادة نبيل أحمجيق، سمير إغيد وزكرياء أضهشور
29 يناير 2021

ــق،  ــل أحمجي ــارة الســادة نبي ــة املجلــس بجهــة الــرق بزي بتكليــف مــن الســيدة الرئيســة، قامــت لجن

بالســجن املحــي بوجــدة، وســمر إغيــد وزكريــاء أضهشــور، بالســجن املحــي بــركان. وكان وفــد اللجنــة 

ــة حقــوق اإلنســان وطبيــب وإطــار إداري. ــة بحامي يضــم منســق مجموعــة العمــل املعني

ــول،  ــد جل ــزايف ومحم ــارص الزف ــادة ن ــارة الس ــيمة بزي ــس بطنجة-تطوان-الحس ــة املجل ــت لجن ــام قام ك

بســجن طنجــة 2، ومحمــد حــايك، بالســجن املحــي العرائــش 2. وقــد ضــم وفــد اللجنــة الســيدة رئيســة 

ــة. ــن، ضمنهــام طبيب ــة وعضوي اللجن

تجــدر اإلشــارة إىل أن وفــدي لجنتــي املجلــس قامــا بزيــارة املعتقلــن بزنازينهــم داخل املؤسســات الســجنية 

املذكورة.

ويتابــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ولجنتيــه الجهويتــن أوضــاع املعتقلــن بشــكل مســتمر، طبقــا 

الختصاصــات املجلــس ذات الصلــة.
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االعتداء الجنسي على األطفال
27 شتنبر 2022 

آمنــة بوعيــاش: »االعتــداء الجنــي عــى األطفــال جرميــة شــنعاء، مهــام كانــت الظــروف، وكيــف مــا كانــت 

العاقــة بــن الضحيــة واملغتصــب... يجــب العمــل عــى ردعــه مــن منطلــق هــذا األســاس« مــوت مأســاوي 

آخــر، لطفلــة يف ربيعهــا الرابــع عر، ضحيــة جرمية مركبة اغتصــاب وصمت عنه واجهــاض رسي غر آمن…

مدونة األسرة 
30  يوليوز  2022

ــق  ــن التطبي ــنة م ــد 18 س ــة األرسة. بع ــة مدون ــن، مراجع ــر املؤمن ــة، أم ــب الجال ــرار صاح ــب بق أرح

والتقييــم والحمــات والعمــل امليــداين، ميثــل هــذا القــرار الســامي مرحلــة جديــدة لتوطيــد املســاواة بــن 

املغاربــة نســاء ورجــال

حقوق األسرة والمرأة
30  يوليوز  2022

 «يف مغرب اليوم، ال ميكن أن تحرم املرأة من حقوقها«

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يثمن عاليا دعوة صاحب الجالة يف خطاب العرش ل

-تفعيل املؤسسات الدستورية املعنية بحقوق األرسة واملرأة

-تحين اآلليات والتريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها

-تجاوز اختاالت وسلبيات مدونة األرسة ومراجعة بنودها

محاكمة المهاجرين
15 يوليوز 2022

يتابــع فريــق مــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق أطــوار محاكمــة املهاجريــن باملحكمــة 

االبتدائيــة واالســتئناف املتابعــن عــى إثــر املواجهــات غــر املســبوقة مبعــر مليليــة، التــي جــرت يــوم 24 

يونيــو 2022. وكان املجلــس قــد قــدم خاصاتــه األوليــة بهــذا الشــأن

تغذية األشخاص المحرومين من الحرية
08 أبريل 2022

ــة  ــام تغذي ــاص بنظ ــوم الخ ــروع املرس ــى م ــة ع ــان باملصادق ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــب املجل يرح

األشــخاص املحرومــن مــن الحريــة مبراكــز الحراســة النظريــة. هــذا اإلجــراء كان موضــوع توصيــات صــادرة 

عــن اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب بعــد الزيــارات التــي قامــت بهــا لعــدد مــن املراكــز التابعــة 

لألمــن الوطنــي والــدرك امللــي
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مناهضة زواج الطفات
30  مارس 2022

الســيدة آمنــة بوعيــاش تفاعلــت مــع تلميــذات وتاميــذ الثانويــة حــول أدوار املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان وأولوياتــه… برنامــج اللقــاء التحســيي تضمــن ورشــات حــول مناهضــة زواج الطفــات يف جامعة 

تونفيــت، الهــدر املــدريس، الربيــة اإلنجابيــة والجنســية، االجــراءات الوقائيــة…

ــة  ــية ثقافي ــوم يف أمس ــارك الي ــان، تش ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن الس

ولقــاء تفاعــي مــع تلميــذات وتاميــذ ثانويــة عبــد املومــن التأهيليــة بتونفيــت )ميدلــت(… يف إطــار لقــاء 

تحســيي حــول ظاهــرة تزويــج القــارصات وفعليــة الحــق يف الصحــة والربيــة والتكويــن بإقليــم ميدلــت

ماحظة المحاكمات 
22  فبراير 2022

توســيع إطــار ماحظــة املحاكــامت: املجلــس الوطنــي يرحــب بقــرار الســامح لفريــق املاحظــة التابــع لــه 

بالحضــور للجلســة املغلقــة يف امللــف الجنــايئ االســتئنايف للســيد عمــر الــرايض، املتعلــق بالعنــف الجنــي، 

املنعقــدة بتاريــخ 18 فرايــر 2022 بعــد التفاعــل االيجــايب للنيابــة العامــة والدفــاع

العدالة االجتماعية
21 فبراير 2022

مبناســبة اليــوم العاملــي للعدالــة االجتامعيــة )20 فرايــر(، يعيــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان التأكيــد 

ــي  ــة، الت ــم والصح ــوج للتعلي ــغل والول ــرص الش ــاواة يف ف ــق املس ــز لتحقي ــة التميي ــة مناهض ــى راهني ع

SocialJusticeDay# يعترهــا املجلــس ركائــز تحقيــق #العدالة_االجتامعيــة

زيارة أماكن الحرمان من الحرية
28 دجنبر 2021

ــا، ســجونا ومراكــز  ــذ تنصيبه ــب، من ــة مــن التعذي ــة للوقاي ــة الوطني ــا، زارت اآللي ــل مهامه يف إطــار تفعي

ــي  ــدرك املل ــن الوطني/ال ــة لألم ــة تابع ــة النظري ــز للحراس ــنن ومراك ــخاص املس ــة واألش ــة الطفول لحامي

ــة  ــن الحري ــان م ــاع الحرم ــى أوض ــوف ع ــة للوق ــطات والداخل ــة س ــوان طنج ــاء تط ــاط الدارالبيض بالرب

…twitter.com/CNDHMaroc/stat والوقايــة مــن ســوء املعاملــة

خــال 2021، قامــت اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب ب 14 زيــارة ألماكــن مختلفــة للحرمــان مــن 

الحريــة، ســبعة منهــا مــن أجــل تتبــع تنفيــذ توصيــات ســبق لآلليــة إصدارهــا ليصــل عــدد الزيــارات التــي 

 MNPMaroc #HumanRights# .2021 قامــت بهــا اآلليــة، منــذ أبريــل 2020، إىل 25 زيــارة، حتــى نهايــة

#Morocco 2021
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مناهضة التعذيب
23 دجنبر 2021

ــة  ــوق اإلنســان الســيدة آمن ــي لحق ــس الوطن ــة، دعــت رئيســة املجل ــس الحكوم ــة لرئي ــالة موجه يف رس

بوعيــاش إىل عــدم تســليم الســيد إدريــس آيشــان إىل ســلطات بــاده، تنفيــذا اللتزاماتنــا باتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب

تثمين فضاء االعتقال »تزمامارت«
19 دجنبر 2021

ــح فضــاء #تزمامــارت لاعتقــال غــر النظامــي، فضــاء  ــة أصب ــع القطاعــات املتدخل ــزام جمي انخــراط والت

للحيــاة، فضــاء للمواطنــة، فضــاء ميكــن املجتمــع مــن تدبــر ذاكــرة أليمــة وبنــاء ذاكــرة جامعيــة جديــدة 

ــارة  ــامع مــع الــركاء بعــد الزي ــي لحقــوق اإلنســان، يف اجت ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل الســيدة آ. بوعي

التــي قامــت بهــا للفضــاء

حماية الطفولة
18 نونبر 2021

زيــارة ألعضــاء وأطــر اآلليــة الوطنيــة للتظلــم الخاصــة باألطفــال ملركــز حاميــة الطفولــة بنســليامن، بعــد 

زيــارة مامثلــة ملركــز حاميــة الطفولــة بتــامرة نونــر املــايض يف إطــار زيــارات اآلليــة للتفاعــل مــع األطفــال 

ــن  ــدى الفاعل ــا ل ــا واختصاصاته ــيس بعمله ــون والتحس ــع القان ــاس م ــال يف مت ــة واألطف ــة صعب يف وضعي

واملهتمــن

االشكاالت المرتبطة باعتماد جواز التلقيح
27  أكتوبر 2021

يرحــب املجلــس بتفاعــل رئيــس الحكومــة مــع مراســلته بخصــوص االشــكاالت املرتبطــة باعتــامد جــواز 

ــة. ــه ذات الصل ــح وتوصيات التلقي

اعتماد »جواز التلقيح« 
25  أكتوبر 2021

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يســجل تبايــن تعامــل إدارات عموميــة ومقــاوالت خاصة بشــأن وضعية 

موظفــن ومســتخدمن ال يتوفــرون عــى جــواز التلقيــح؛ وحــاالت اكتظــاظ وازدحــام ناجمــة عــن تدابــر 

وإجــراءات تطبيــق قــرار »جــواز التلقيــح« بوســائل النقــل العمومــي مبــا فيهــا الحافــات والرامــواي، الــخ
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ضمان التمتع بالخدمات العمومية 
25  أكتوبر 2021

ــن  ــر امللقحات/ي ــن غ ــات واملواطن ــع املواطن ــاد م ــل واإلرش ــز التواص ــة بتعزي ــويص الحكوم ــس ي املجل

وبالعمــل عــى ضــامن ولــوج األماكــن العامــة وخاصــة املصالــح العموميــة، الــذي ال ميكــن تقييــده دون 

ــع  ــة، مبــا ال ميــس حقــوق األفــراد والجامعــات يف التمت ــة الروري قــرار ودون اتخــاذ اإلجــراءات االنتقالي

ــة ــات العمومي بالخدم

استبدال »جواز التلقيح« ب »جواز صحي«
25  أكتوبر 2021

املجلــس الوطنــي يــويص باســتبدال »جــواز التلقيــح« ب »جــواز صحــي«، يشــهد بالتحصــن عــر: شــهادة 

ــد19، حســب  ــت الشــفاء مــن #كوفي ــة تثب ــا؛ شــهادة طبي ــا لإلجــراءات املعمــول به كشــف ســلبي، طبق

املعايــر املحــددة؛ شــهادة طبيــة تثبــت عــدم إمكانيــة أخــذ التلقيــح، مســلمة مــن طــرف الطبيــب املعالــج، 

لألســباب املحــددة طبيــا وعلميــا...

تخفيف القيود المطبقة
25  أكتوبر 2021

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــويص بتحديــد فــرة زمنيــة معقولــة، لتمكــن املواطنــات واملواطنــن 

ــة..  ــة ذات الصل ــة الروري ــائل التقني ــر الوس ــن توف ــلطات م ــن الس ــر ومتك ــع التداب ــف م ــن التكي م

ــامد الجــواز الصحــي؛ ــن اعت ــا م ــة، انطاق ــود املطبق ــف القي ــات تخفي وبدراســة إمكاني

إجبارية التوفر على »جواز التلقيح«
25  أكتوبر 2021

ــر  ــة التوف ــرار إجباري ــي لحقــوق اإلنســان يوجــه رســالة إىل رئيــس الحكومــة بخصــوص ق املجلــس الوطن

عــى »جــواز التلقيــح«

إلغاء عقوبة اإلعدام
14  أكتوبر 2021

ــوة  ــدام ودع ــة اإلع ــاء عقوب ــى رضورة إلغ ــد ع ــد التأكي ــان تعي ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل رئيس

ــة  ــذ عقوب ــت عــى الوقــف العاملــي لتنفي ــاء، مــن خــال التصوي ــس الســلطات لتخطــو نحــو اإللغ املجل

ــايئ 2019( ــون الجن ــة القان ــس ملراجع ــرة املجل ــدام )مذك اإلع
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الحق في الحصول على المعلومة
28  شتنبر 2021

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يدعــو إىل تعزيــز إعــامل الحــق يف الحصــول عــى املعلومــة ومامرســته... 

خاصــة مــن خــال تــدارك تباطــؤ التجــاوب مــع الطلبــات، يف ظــل تســجيل تضاعــف متوســط مــدة اإلجابــة 

مرتــن تقريبــا، مــن 33 إىل61 يومــا )باملقارنــة مــع الســنة املاضيــة(.

ماحظة االنتخابات
09  شتنبر 2021

يف انتظــار تدقيــق هــذه الحــاالت وإحصائهــا والتحقيــق فيهــا وترتيــب الجــزاءات القانونيــة الروريــة مــن 

طــرف الســلطات املختصــة، يديــن املجلــس كل املامرســات العنيفــة بجميــع أشــكالها ويشــدد عــى أهميــة 

تأطــر األحــزاب لحماتهــا ودعــم قــدرات القامئــن عــى تدبرهــا.

ماحظة االنتخابات
09  شتنبر 2021

ــن  ــد ومتك ــن توطي ــوق تضم ــة الحق ــزة لفعلي ــا ركي ــاركة، باعتباره ــبة املش ــاع نس ــس ارتف ــجل املجل يس

املغاربــة مــن حقوقهــم؛ ويؤكــد عــى أهميــة احــرام انتظــام االســتحقاقات االنتخابيــة، يف ســياق ظــروف 

اســتثنائية

اليوم العالمي لاجئين
21  يونيو 2021

اليــوم العاملــي لاجئــن معــا نتعــاىف ونتعلــم ونتألــق يدعــو املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان إىل التريــع 

باعتــامد القانــون املتعلــق باللجــوء ورشوط منحــه وإىل تفعيــل توصياتــه الــواردة يف تقريــره الســنوي برســم 

ســنة 2020 مــن أجــل توســيع حاميــة الاجئــن وطالبــي اللجــوء 

احتجاجات الحسيمة
12  ماي 2021

ــة  ــى خلفي ــا ع ــم 17 معتق ــن بينه ــا، م ــدة 810 معتق ــامي لفائ ــي الس ــو املل ــس بالعف ــب املجل يرح

ــارك ــر املب ــد الفط ــبة عي ــيمة، مبناس ــات الحس احتجاج
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