
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 
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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 2020(. ــر 2018 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 102 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 156 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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إطاق حملة تحسيسية رقمية من أجل مناهضة جميع 
أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة

يطلــق املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وآليتــه الوطنيــة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

ــن أجــل  ــة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي م ــة تحسيســية رقمي ــر 2020، حمل ــن 30 دجن ــداء م ابت

مناهضــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد النســاء والفتيــات يف وضعيــة إعاقــة.

وتنــدرج هــذه الحملــة التحسيســية، يف إطــار تفاعــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مــع توصيــة لجنــة 

األمــم املتحــدة التــي تدعــو إىل »تنظيــم حمــات تحسيســية لتغيــر الصــور النمطيــة، واألحــكام املســبقة 

الســائدة حــول النســاء والفتيــات يف وضعيــة إعاقــة«.

ــة إعاقــة، والحــد مــن جميــع أشــكال  ــة أساســا إىل النهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعي وتهــدف الحمل

ــرام  ــاواة واح ــة املس ــام بأهمي ــرأي الع ــيس ال ــة، وتحس ــي واإلعاق ــوع االجتامع ــاس الن ــى أس ــز ع التميي

ــة. ــة إعاق ــات يف وضعي ــوق النســاء والفتي حق

»نطلــق هــذه الحملــة الرقميــة مــن أجــل مناهضــة التمييــز املركــب واملضاعــف ضــد النســاء والفتيــات 

ــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مضيفــة  ــة بوعي ــة إعاقــة« تقــول الســيدة آمن يف وضعي

ــة  ــة مشــاركة هــذه الفئ ــد عــى أهمي ــة إىل »التأكي ــة الرقمي أن املجلــس يســعى مــن خــال هــذه الحمل

يف تســير الشــأن العــام، بــدل تقييــده ضمــن صــورة منطيــة تقــوم عــى أحــكام مســبقة وتتخــذ أشــكاال 

ــة إعاقــة«. ــات يف وضعي ــة بالنســبة للنســاء والفتي ــة مختلفــة ومتعــددة تكــون مضاعفــة ومركب متييزي

وتســتهدف هــذه الحملــة بشــكل خــاص مســتخدمي شــبكات التواصــل االجتامعــي )فيســبوك، يوتــوب، 

ــة )الدارجــة(  ــة، مــن خــال التواصــل باللغــة العربي ــات االجتامعي ــر( التــي تســتقطب مختلــف الفئ توي

واللغــة األمازيغيــة ولغــة اإلشــارة.

ــة التحسيســية تــم اعتــامد مجموعــة مــن األدوات والوســائل التواصليــة  ومــن أجــل إنجــاح هــذه الحمل

املاءمــة تهــم أساســا إطــاق فيديوهــات تعــرض شــهادات نســاء وفتيــات يف وضعيــة إعاقــة ومجموعــة 

مــن الرســائل التحسيســية، فضــا عــن مجموعــة مــن األســئلة واألجوبــة التــي تحيــط مبوضــوع اإلعاقــة.

ينــدرج إحــداث اآلليــة الوطنيــة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف إطــار توســيع صاحيــات 

ــاك  ــرق وانته ــدي ألي خ ــى التص ــل ع ــاف تعم ــة انتص ــر آلي ــان. وتعت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

ــة. ــاء عــى شــكايتهم، مــن ينــوب عنهــم أو بصفــة تلقائي ــة إعاقــة بن لحقــوق األشــخاص يف وضعي

»وتتــوىل هــذه اآلليــة  القيــام باألبحــاث والتحريــات املطلوبــة لحاميــة حقوقهــم والنهــوض بهــا مع مراعــاة مبدأ 

تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز وتيســر كل ســبل اإلدمــاج يف املجتمــع واملشــاركة التامــة املبنيــة عــى احــرام 

االســتقالية الفرديــة والكرامــة اإلنســانية، فضــا عــن تتبــع تنفيــذ اتفاقية حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الخ.« 

تؤكــد الســيدة زهــور الحــر، منســقة اآلليــة الوطنيــة لحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.
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توصية إضافية لمذكرة المجلس حول النموذج التنموي 
الجديد من أجل تنمية تستحضر إضاءات التاريخ وحفظ 

الذاكرة

صادقــت الجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف دورتهــا العاديــة الثالثــة املنعقــدة يــوم 

الجمعــة 4 دجنــر 2020، عــى توصيــة إضافيــة ملذكرتــه حول »فعليــة الحقــوق والحريــات يف املغــرب...

ــن خــال  ــة م ــرة يف التنمي ــظ الذاك ــخ وحف ــد«  تخــص اســتحضار التاري ــد اجتامعــي جدي ــن أجــل عق م

ــورة منــوذج تنمــوي  ــرة لبل ــة حفــظ الذاك ــده وأهمي ــكل رواف ــخ املغــريب ب ــد عــى النهــوض بالتاري التأكي

جديــد.

ــة تســتحرض إضــاءات التاريــخ  ــة، املعنونة »مــن أجــل تنمي وقــد دعــا املجلــس مــن خــال هــذه التوصي

وحفــظ الذاكــرة«، إىل وضــع خطــة وطنيــة مندمجــة لحفــظ الذاكــرة ذات أســاس قانــوين تحــدد مجــاالت 

التدخــل واالشــتغال وتضمــن إلتقائيــة وانســجام الرامــج التــي ســتنجزها مختلــف املؤسســات العموميــة 

يف هــذا املجــال.

جديــر بالتذكــر أن املذكــرة التــي رفعهــا املجلــس للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنموي قــد قدمــت عنــارص 

تصــور املجلــس الســراتيجية تنمويــة تهــدف إىل جعــل فعليــة الحقــوق والحريــات مدخــا أساســيا لضــامن 

ــة  ــك ترجم ــة وذل ــة املقبل ــا يف املرحل ــراتيجية لبادن ــارات االس ــب الخي ــه يف قل ــة، وجعل ــق يف التنمي الح

ــة  ــه العام ــا جمعيت ــت عليه ــام صادق ــات، ك ــوق والحري ــة الحق ــى فعلي ــزة ع ــه املرتك ــراتيجية عمل الس

املنعقــدة يف شــتنر 2019.
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ندوة علمية عن بعد حول موضوع »األشخاص ذوو اإلعاقة 
ونطاق األهلية القانونية«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان نــدوة علميــة عــن بعــد حــول موضــوع »األشــخاص ذوو اإلعاقــة 

ــداء مــن الســاعة الرابعــة بعــد  ــر 2020 ابت ــس 17 دجن ــوم الخمي ــك ي ــة«، وذل ــة القانوني ونطــاق األهلي

الــزوال )16:00(.

وتنــدرج هــذه النــدوة يف إطــار صاحيــات املجلــس يف مجــال حامية حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، والتي 

تختــص بهــا اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وكــذا تفعيــا لرنامــج 

العمــل الســنوي لآلليــة يف شــقه املتعلــق بتتبــع ورصــد إعــامل االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي 

اإلعاقة.

ــة  ــة واملعقول ــراء النقــاش العمومــي والبحــث عــن املداخــل الفعال ــدوة املســاهمة يف إث ــروم هــذه الن وت

ــة بتحقيــق التــوازن والتكامــل بــن رضورة إقــرار الــدول األطــراف بتمتــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة  الكفيل

بأهليــة قانونيــة عــى قــدم املســاواة مــع األشــخاص اآلخريــن يف جميــع مناحــي الحيــاة )الفقــرة 2 مــن 

ــراف  ــدول األط ــاذ ال ــة(، ورضورة اتخ ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــة لحق ــة الدولي ــن االتفاقي ــادة 12 م امل

للتدابــر املناســبة لتوفــر إمكانيــة حصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة عــى الدعــم الــذي قــد يحتاجونــه أثنــاء 

مامرســة أهليتهــم.

ويتضمــن برنامــج هــذه النــدوة جلســتن ســيتم تخصيصهــام للمحــاور التاليــة: »قــراءة تحليليــة ألحــكام 

املــادة 12 مــن االتفاقيــة الدوليــة لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة«، »األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألهليــة 

القانونيــة يف القانــون املقــارن«، »األهليــة القانونيــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التريــع املغــريب«، 

ــة  ــة بأهلي ــخاص ذوي اإلعاق ــع األش ــامن متت ــرب لض ــا املغ ــي اتخذه ــراءات الت ــر واإلج ــة التداب و«حصيل

ــاة«. ــع مناحــي الحي ــن يف جمي ــدم املســاواة مــع آخري ــة عــى ق قانوني

وســيفتتح أشــغال هــذا اللقــاء، الــذي ســيتم بثــه مبــارشة عــى صفحــة املجلــس عــى الفايســبوك، رئيســة 

ــو،  ــز أبوم ــاري لوي ــيدة م ــب الس ــاش، إىل جان ــة بوعي ــيدة آمن ــان، الس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن املجل

ــة لحقــوق اإلنســان  ــة األفريقي ــار الســن وذوي اإلعاقة-اللجن ــي بحقــوق كب ــق العمــل املعن مفوضــة فري

والشــعوب، الســيدة كاثريــن بيدريــروس، أمانــة اللجنــة املعنيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقة-املفوضيــة 

الســامية لحقــوق اإلنســان، والســيد مهنــد العــزة، األمــن العــام للمجلــس األعــى لإلعاقــة بــاألردن.
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إطاق ورشات تدريبية حول حقوق اإلنسان لفائدة نزالء 
السجون بجهة العيون-الساقية الحمراء

ــة  ــة الجهوي ــي للســجن، تنظــم املديري ــوم الوطن ــوق االنســان ومبناســبة الي ــي لحق ــوم العامل ــدا للي تخلي

إلدارة الســجون واعــادة االدمــاج بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، براكــة مــع اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

االنســان بجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، ورشــات تدريبيــة حــول حقــوق اإلنســان لفائدة نزالء املؤسســات 

الســجنية بالجهــة، وذلــك خــال الفــرة املمتــدة بــن 14 دجنــر 2020 و30 يونيــو 2021.

وتتمثــل الغايــة مــن تنظيــم هــذه الورشــات التدريبيــة، التــي ســترف اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان 

عــى تأطرهــا، يف تســليط الضــوء عــى أهميــة التكويــن وتكريــس املفهــوم اإلصاحــي لــدور املؤسســات 

الســجنية، التزامــا بتنزيــل التدابــر اإلجرائيــة لتنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان مــن 

خــال تعزيــز برامــج التدريــب والتكويــن والتوعيــة بقيــم حقــوق االنســان وآليــات حاميتهــا والنهــوض بها.

كــام تســعى هــذه الورشــات إىل تكريــس قيــم التســامح والتضامــن واملســاواة يف صفــوف نــزالء املؤسســات 

ــرأة عــى  ــوق امل ــة وحق ــة االجتامعي ــة والعدال ــة والتنمي ــم الســلم والدميقراطي ــن خــال اســتحضار قي م

ــات  ــن آلي ــزالء م ــن الن ــن متك ــا ع ــة، فض ــة واإلقليمي ــان الدولي ــوق اإلنس ــوك حق ــن يف صك ــو املب النح

ــة. ــز والكراهي ــة أشــكال التطــرف والتميي ــات حــل النزاعــات بطــرق ســلمية ومكافحــة كاف وكيفي

ســتنطلق الورشــة األوىل يــوم االثنــن 14 دجنــر 2020، عــن طريــق اســتعامل تقنيــات التواصــل عــن بعــد، 

ــم ورشــتن تدريبيتــن كل شــهر  ــم تنظي ــة التــي تفرضهــا الجائحــة، عــى أن يت ــر االحرازي احرامــا للتداب

ــادي حقــوق االنســان  ــو 2021. وســتتختم هــذه الورشــات بتأســيس »ن ــم شــهر يوني ــة مت ــك إىل غاي وذل

واملواطنــة« بــكل مؤسســة ســجنية بالجهــة.
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إصدار طابع بريدي تخليدا للذكرى الثاثين إلحداث 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

مبناســبة الذكــرى الثاثــن إلحــداث املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، تطلــق مجموعــة بريــد املغــرب 

براكــة مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم الخميــس 10 دجنــر2020، طابعــا بريديــا تذكاريــا 

احتفــاء بالجهــود التــي بذلتهــا هــذه املؤسســة التعدديــة واملســتقلة، عــى مــدى ثاثــة عقــود، مــن أجــل 

حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا يف بادنــا.

»لقــد كــرس إحــداث املجلــس االنخــراط الطوعــي واإلرادي للملكــة املغربيــة يف املنظومــة الدوليــة لحقــوق 

ــة، مــن  ــة والدميقراطي ــد وبــن الحركــة الحقوقي ــا للبل اإلنســان والتفاعــل غــر املســبوق بــن اإلرادة العلي

أجــل االنكبــاب عــى مواضيــع كانــت تــؤرق املجتمــع املغــريب«، تقــول رئيســة املجلــس بهــذه املناســبة.

ــوق اإلنســان )-1990 ــس االستشــاري لحق ــن خــال املجل ــود، م ــة عق ــدى ثاث مؤسســة بصمــت عــى م

ــي شــهدتها  ــة الكــرى الت ــذ 2011(، التحــوالت الحقوقي ــوق اإلنســان )من ــي لحق ــس الوطن 2011( واملجل

ــة. ــاتية واملجتمعي ــة واملؤسس ــا التريعي ــواء يف جوانبه ــا، س بادن

ويــأيت إصــدار هــذا الطابــع الريــدي، الــذي يحمــل اســم »املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان: 30 ســنة«، 

مــن أجــل إثــراء سلســلة الطوابــع الريديــة الصــادرة حــول موضــوع حقــوق اإلنســان منــذ االســتقال حتــى 

يومنــا هــذا، ومنهــا اإلصــدار الخــاص بالــدورة الثانيــة للمنتــدى العاملــي لحقــوق اإلنســان-مراكش )2014( 

والذكــرى الســبعن لإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان )2018(.
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باغ

ــوق  ــاكات حق ــايض انته ــا م ــن ضحاي ــة م ــزم مجموع ــى ع ــان ع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــع املجل اطل

اإلنســان الذيــن وضعــوا طلباتهــم خــارج اآلجــال كــام قررتهــا هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، تنظيــم وقفــة 

احتجاجيــة أمــام مقــرات ثــاث لجــان جهويــة، يــوم الخميــس 10 دجنــر 2020، وذلــك مــن أجــل تقديــم 

مطالــب، مرتبطــة بتنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة يف مجــال جــر الــرضر الفــردي.

وعليه فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يقدم املعطيات التالية:

ــدار  ــة إلص ــات الباقي ــة امللف ــة دراس ــاف واملصالح ــة اإلنص ــات هيئ ــذ توصي ــة تنفي ــة متابع ــع لجن 1. تتاب

املقــررات التحكيميــة القاضيــة بالتعويــض للحــاالت املتبقيــة والضحايــا الذيــن توفــوا أثنــاء احتجازهــم أو 

ــة مــن طــرف ذوي الحقــوق؛ التــي هــي يف انتظــار اســتكامل الوثائــق الرضوري

ــا  ــض الضحاي ــي لبع ــد التكمي ــف التقاع ــوية مل ــة لتس ــع اإلدارات املعني ــاوراته م ــس مش ــع املجل 2. يتاب

املدمجــن يف الوظيفــة العموميــة أو املؤسســات العموميــة، تنفيــذا لتوصيــات اإلدمــاج االجتامعــي، والــذي 

مــن املحتمــل أن تتــم تســويته مــع مطلــع الســنة املقبلــة؛

أما بخصوص امللفات التي قدمت خارج اآلجال، فإن املجلس يذكر مبا يي:

1. اتخذت هيئة اإلنصاف واملصالحة قرارات تتعلق بالحاالت املعترة خارج اآلجال؛

ــي تقــع خــارج  ــة اإلنصــاف واملصالحــة بخصــوص الحــاالت الت ــة مــن طــرف هيئ ــة توصي 2. مل تصــدر أي

اآلجــال؛

3. ال يدخل تغير اآلجال ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات؛

4.   يجــدد املجلــس اقراحه،الــذي أوضحــه خــال لقاءاتــه يف مناســبات ســابقة، واســتعداده للرافــع مــن 

أجــل إيجــاد صيــغ مامئــة لجــر الــرضر.
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202015

انتخاب المجلس الوطني لحقوق االنسان رئيسا للجنة 
الفرعية لاعتماد

 

انتخــب املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يومــه اإلثنــن 7 دجنــر 2020، باإلجــامع رئيســا للجنة الفرعيــة 

املعنيــة باالعتــامد، ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد مرتــن. حيــث انطلقــت عــن بعــد، أشــغال اللجنــة، 

التــي ســتنعقد مــا بــن 7 إىل 17 دجنــر الجــاري. وهــي الــدورة التــي كانــت مقــررة يف مــارس املــايض، وتــم 

تأجيلهــا بســبب جائحــة كوفيــد-19.

ــات  ــي للمؤسس ــف العامل ــل التحال ــة داخ ــم هيئ ــي أه ــامد، وه ــة باالعت ــة املعني ــة الفرعي ــوىل اللجن وتت

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، فحــص وتقييــم طلبــات االعتــامد الــواردة مــن 113 مؤسســة وطنيــة لحقــوق 

ــة  ــة الدولي ــي الهيئ ــامد ه ــة لإلعت ــة الفرعي ــون اللجن ــك تك ــامل. وبذل ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــان م اإلنس

الوحيــدة املخــول لهــا البــت يف مــدى اســتقالية املؤسســات الوطنيــة وتاؤمهــا مــع مبــادئ باريــس، وفقــا 

ــة لحقــوق اإلنســان، ــف العاملــي للمؤسســات الوطني للنظــام األســايس للتحال

وترفــع توصياتهــا إىل مكتــب التحالــف العاملــي بشــأن درجــة االعتــامد التــي تقرحهــا وكــذا خاصــات عــن 

عمــل املؤسســات الوطنيــة الخاضعــة لافتحــاص، معتمــدة كمرجعيــة لهــا مبــادئ باريــس لألمــم املتحــدة 

واملاحظــات العامــة للجنــة الفرعيــة التــي تعــد أدوات تفســرية لهــذه املبــادئ.

وتتألــف اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باالعتــامد مــن أربــع مؤسســات وطنيــة مصنفــة يف املركــز »ألــف«، أي 

أنــه يشــرط فيهــا التوافــق التــام مــع مبــادئ باريــس، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

ســنة 1993، ومتثــل أربــع مجموعــات إقليميــة هــي أفريقيــا وأوروبــا وآســيا املحيــط الهــادئ واألمريكتــن. 

ويعــد املجلــس ممثــا للمنطقــة اإلفريقيــة داخــل هــذه اللجنــة الفرعيــة، إضافــة إىل املؤسســات الوطنيــة 

مــن كنــدا وفرنســا وفلســطن.

وإضافــة إىل هــؤالء األعضــاء الذيــن لهــم حــق التصويــت، تتشــكل اللجنــة كذلــك مــن أربــع مؤسســات 

ــة الســامية لحقــوق  ــاوب، فضــا عــن ماحظــن دامئــن هــم املفوضي ــا صفــة عضــو من أخــرى تكــون له

اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة التــي تتــوىل أيضــا مهمــة الســكرتارية داخــل اللجنــة الفرعيــة، والشــبكات 

ــوق  ــة لحق ــات الوطني ــي للمؤسس ــف العامل ــان والتحال ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس اإلقليمي

اإلنســان.

ــات  ــن ومامرس ــتجابة قوان ــدى اس ــم م ــام تقيي ــم خاله ــنة يت ــن يف الس ــة دورت ــة الفرعي ــد اللجن وتعق

املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن مختلــف أنحــاء العــامل ملبــادئ باريــس، وتعــد تقريــرا شــاما 

ــة كل دورة. ــد نهاي ــغالها بع ــن أش ع
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لقاءات للتفكير حول وضعية الطفولة بأقاليم جهة درعة-
تافيالت: الواقع واآلفاق

ــس  ــر 2020، خم ــن 7 إىل 12 دجن ــت، م ــة تافيال ــان بجهة-درع ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

موائــد مســتديرة للتفكــر وتعميــق النقــاش حــول وضعيــة الطفولــة بأقاليــم الجهــة: الواقــع واآلفــاق تحــت 

شــعار: »مــن أجــل جهــة جديــرة بأطفالهــا«.

وتنــدرج هــذه اللقــاءات يف إطــار متديــد جســور التواصــل بــن مختلــف الفاعلــن يف مجــال الطفولــة عــى 

مســتوى أقاليــم الجهــة، وإثــارة النقــاش حــول القضايــا املرتبطــة بحقــوق الطفــل، وكذلــك إحيــاء لليــوم 

العاملــي لحقــوق اإلنســان الــذي يصــادف العــارش مــن شــهر دجنــر مــن كل ســنة.

ــة  ــات الحكومي ــو القطاع ــغالها ممثل ــيغني أش ــي س ــة الت ــة والحقوقي ــد الفكري ــذه املوائ ــدف ه ــام ته ك

وفعاليــات املجتمــع املــدين بأقاليــم الجهــة إىل املســاهمة يف تحديــد اإلشــكاالت األساســية املرتبطــة بوضعية 

الطفولــة عــى املســتوى املجــايل، ووضــع خطــة إجرائيــة لحاميــة الطفولــة بالجهــة والنهــوض بهــا، ووضــع 

آليــات ملتابعــة تنفيذهــا.

ويتوزع برنامج هذه اللقاءات كام يي:

· زاكورة: 07 دجنر 2020 باملركز الثقايف بزاكورة؛	

· ورزازات: 08 دجنر2020  بقرص املؤمترات بورزازات ؛	

· تنغري: 09 دجنر 2020 باملركب الثقايف والربوي بتنغر؛	

· ميدلت: 11 دجنر 2020 مبز تنمية قدرات الشباب مبيدلت؛	

· الرشيدية: 12 دجنر 2020 مبلحقة املديرية االقليمية لوزارة الربية الوطنية بالرشيدية.	
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الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان: توصية 
إضافية للمذكرة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

عقــدت الجمعيــة العامــة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان دورتهــا العاديــة الثالثــة، عــر نظــام التواصل 

عــن بعــد، يــوم الجمعــة 4 دجنــر2020، طبقــا ملقتضيــات القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم 

املؤسســة.

ــة، باســتحضار الذاكــرة يف  ــة ملذكــرة املجلــس ذات الصل ــة إضافي ــة العامــة عــى توصي وصادقــت الجمعي

التنميــة، مــن خــال التأكيــد عــى أهميــة حفــظ الذاكــرة والنهــوض بالتاريــخ املغــريب بــكل روافــده لبلــورة 

منــوذج تنمــوي جديــد. وكانــت الجمعيــة العامــة قــد صادقــت يف دورتهــا الثانيــة يف مــارس املــايض عــى 

املذكــرة التــي قدمهــا املجلــس للجنــة الخاصــة بالنمــوذج التنمــوي. باإلضافــة إىل ذلــك، صادقــت الجمعيــة 

العامــة خــال هــذه الــدورة عــى مــروع امليزانيــة الســنوية للمجلــس برســم ســنة 2021.

ــنة  ــان لس ــوق اإلنس ــة حق ــول حال ــنوي ح ــر الس ــروع التقري ــاور م ــة يف مح ــة العام ــت الجمعي وتداول

2020، حيــث أكــد األعضــاء يف مداخاتهــم عــى األهميــة البالغــة لهــذا التقريــر، اعتبــارا للظــروف التــي 

فرضتهــا األزمــة الوبائيــة واآلثــار املرتبــة عنهــا، التــي ميكــن أن تحــد مــن التمتــع الفعــي بكافــة الحقــوق 

ــات. والحري

وتضمــن برنامــج الجمعيــة العامــة تقديــم تقريــر حــول عمــل مكتــب املجلــس خــال الفــرة املمتــدة مــن 

مــارس إىل نونــر املــايض، باإلضافــة إىل تقاريــر أنشــطة اللجــان الدامئــة واآلليــات الوطنيــة، وتقريــر حــول 

ــا  ــث اســتكمل مــن خاله ــر 2020(، حي ــن 7 شــتنر و27 أكتوب ــا ب ــة )م ــب أعضــاء اللجــان الجهوي تنصي

ــوض  ــة والنه ــام الحامي ــرٍب، مبه ــات ق ــا آلي ــة، باعتباره ــن الجهوي ــوم اللج ــه املؤسســايت لتق ــس بنائ املجل

والوقايــة والتفاعــل املبــارش مــع قضايــا املواطنــات واملواطنــن..

ــس  ــوي املجل ــى روح عض ــام ع ــة ترح ــراءة الفاتح ــدورة بق ــة ال ــة يف بداي ــة العام ــاء الجمعي ــام أعض وق

املرحومــة اجميعــة حــداد واملرحــوم النقيــب محمــد مصطفــى الريســوين، اللذيــن وافتهــام املنيــة مــا بــن 

الدورتــن. كــام وجهــوا التهنئــة مــن جديــد ألعضــاء املجلــس، الخبــرات والخــراء الذيــن جــرى انتخابهــم 

مبختلــف الهيئــات األمميــة بحيــث أصبحــت اململكــة املغربيــة ممثلــة يف 8 هيئــات وآليــات تعاقديــة مــن 

أصــل 10.
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محطات بارزة بني الدورتني )تزامنت مع فرتة الحجر الصحي وحالة الطوارئ(

ــة واجتامعــات مكتــب  ــة واللجــن الجهوي ــات الوطني ــة إىل أنشــطة وعمــل اللجــان الدامئــة واآللي باإلضاف

املجلــس، قــام املجلــس خــال هــذه الفــرة ب:

· القيــام مبهــام ترافعيــة لــدى الحكومــة لدعــم الفئــات التــي تعــاين الهشاشــة خــال فــرة الحجــر 	

الصحــي، مبــا فيهــا النســاء ضحايــا العنــف واألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة واملهاجريــن والاجئن؛

· نــر نــداء خــاص باملقــاوالت وحقــوق اإلنســان خــال تدبرهــا لإلجــراءات االقتصاديــة يف فــرة 	

الجائحة؛

· الدعوة للتصويت لصالح توصية األمم املتحدة بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام؛	

· تقديــم رأي حــول مــروع قانــون رقــم 46.19 الخــاص بالهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن 	

ــوة ومحاربتها؛ الرش

· تقديــم مذكــرة حــول مــروع قانــون رقــم 72-18 يتعلــق مبنظومــة اســتهداف املســتفيدين 	

ــة للســجات؛ ــة الوطني مــن برامــج الدعــم االجتامعــي وبإحــداث الوكال

· عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية والقضائية واملنتخبة عى مستوى الجهات؛	

· ــة 	 ــات األممي ــان والهيئ ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــدويل للمؤسس ــف ال ــع التحال ــل م التفاع

التابعــة لألمــم املتحــدة مــن خــال مشــاركة رئيســة املجلــس وأعضــاءه وأطــره يف النقاشــات 

واللقــاءات التفاعليــة التــي تــم تنظيمهــا، باإلضافــة إىل تقديــم تقاريــر موضوعاتيــة ومرحليــة 

ــد 19؛ ــة لجائحــة كوفي ــر الســلطات العمومي بخصــوص تدب

· إطاق حملة يف سياق الحملة الدولية ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛	

· املشــاركة يف الجمعيــة العموميــة للتحالــف الــدويل للمؤسســات الوطنيــة والتفاعــل بخصــوص 	

املامرســات الفضــى للمجلــس خــال جائحــة كورونــا وبشــأن التغيــرات املناخيــة؛ املصادقــة 

ــس  ــاهمة املجل ــاالت مس ــدة مج ــرز يف ع ــذي أب ــف، ال ــنوي 2019 للتحال ــر الس ــى التقري ع

الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى املســتوى اإلقليمــي والعاملــي؛ تفعيــل توصيــة املجلــس 

ــوع االجتامعــي؛ ــاج الن ــرأة وإدم ــوق امل ــق عمــل حــول حق بخصــوص إحــداث فري

· 	)...(
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حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد 
النساء والفتيات

يطلــق املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان، ابتــداء مــن األربعــاء 25 نونــر 2020، حملــة لضــامن فعليــة 

ــات  ــن الورش ــة م ــم مجموع ــال تنظي ــن خ ــات، م ــاء والفتي ــد النس ــف ض ــكال العن ــع أش ــة جمي محارب

الوطنيــة والجهويــة التــي تهــدف إىل تعميــق الفكــر وتطويــر األدوات املمكنــة واملداخــل للنهــوض بأوضــاع 

النســاء والفتيــات والحــد مــن العنــف املــامرس عليهــن.

وتنــدرج هــذه الحملــة يف إطــار »حملــة الســتة عــر يومــا العامليــة ملناهضــة العنــف القائــم عــى النــوع 

ــي  ــوم العامل ــال بالي ــخ االحتف ــر، تاري ــنويا يف 25 نون ــق س ــا ينطل ــا دولي ــر حدث ــي تعت ــي«، الت االجتامع

للقضــاء عــى العنــف ضــد املــرأة، ويختتــم يف 10 دجنــر، الــذي يصــادف اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان.

ويتمثــل الهــدف مــن الحملــة التــي يطلقهــا املجلــس يف الوقــوف عند فعليــة ومدى نجاعــة األطــر القانونية 

واملؤسســاتية للحــد مــن العنــف ضــد النســاء والقضــاء عــى اإلقصــاء، وضــامن الحاميــة االجتامعيــة للنســاء 

ــات  ــز السياس ــأنها تعزي ــن ش ــي م ــل الت ــول املداخ ــم ح ــق الفه ــن تعمي ــا ع ــة، فض ــة هشاش يف وضعي

والتدابــر الراميــة إىل متكــن النســاء اقتصاديــا وضــامن اســتفادتهن مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة والتعليــم 

والخدمــات االجتامعيــة األساســية.

ــة  ــك املقارب ــرايب، لتمل ــتوى ال ــى املس ــين ع ــن األساس ــدرات الفاعل ــز ق ــة تعزي ــذه الحمل ــروم ه ــام ت ك

ــات. ــاء والفتي ــد النس ــه ض ــد من ــف وللح ــن العن ــة م ــول الناجي ــزة ح ــليمة املتمرك الس

وســيقوم املجلــس، مــن خــال لجانــه الجهويــة، بإطــاق مشــاورات وورشــات عــى املســتوى الجهــوي، يف 

احــرام تــام للتدابــر االحرازيــة التــي تفرضهــا الجائحــة، مــن أجــل التفكــر مبعيــة خــراء وفاعلــن أساســين 

يف ســبل التكفــل بالناجيــات مــن العنــف، يف أفــق تقديــم اجابــة ملموســة ضــد هــذه الظاهــرة، خاصــة 

ــدة  ــة موح ــورة رؤي ــات وبل ــف القطاع ــود مختل ــة جه ــز التقائي ــة )كوفيد-19( ولتعزي ــياق جائح يف س

ومنســجمة ترمــي إىل الوقايــة والحاميــة مــن العنــف، والتكفــل بالضحايــا مــن النســاء والفتيــات.

وفيــام يتعلــق مبحــور تعزيــز قــدرات املســؤولن عــى إنفــاذ القوانــن مــن حيــث إعــامل مضامــن النصــوص 

القانونيــة الوطنيــة، الســيام القانــون 103-13 والقانــون الجنــايئ بشــكل يتوافــق والصكــوك الدوليــة ذات 

الصلــة، ســيتم يــوم األربعــاء 25 نونــر 2020، إعطــاء االنطاقــة الرســمية لتدريــب هيلــب حول »مكافحــة 

العنــف ضــد املــرأة والعنــف املنزليبــني: األطــر املرجعيــة الدوليــة والوطنيــة«، بهــدف تزويــد املحامــن 

واملحاميــات بالعــدة البيداغوجيــة ملناهضــة العنــف ضــد النســاء ومســاعدتهم عــى متلــك األطــر القانونيــة 

واملعياريــة لضــامن حقــوق النســاء الناجيــات مــن العنــف وآليــات التكفــل بهــن متاشــيا واملعايــر 

النموذجيــة يف املجــال.
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ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــح، األم ــن صال ــر ب ــيد من ــن الس ــذا التكوي ــغال ه ــيفتتح أش وس

ــس  ــر ودرا، رئي ــيد عم ــرب، والس ــا باملغ ــس أروب ــب مجل ــس مكت ــدو، رئي ــكل انكل ــيد ماي ــان، والس اإلنس

ــرب. ــن باملغ ــات املحام ــة هيئ جمعي

وســيتم ابتــداء مــن مســاء اليــوم 25 نونــر إىل 10 دجنــر 2020 إنــارة بنايــة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان باللــون الرتقــايل، الــذي يرمــز عــى املســتوى األممــي، إىل اليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد 

املــرأة والفتــاة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يقدم رأيه بخصوص 
مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية 

للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

قــدم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بنــاء عــى طلــب إبــداء الــرأي املوجــه لــه من لــدن رئيــس مجلس 

ــة  ــة الوطني ــق بالهيئ ــم 46.19 املتعل ــون رق ــروع القان ــول م ــه ح ــر 2020، رأي ــخ 6 أكتوب ــواب بتاري الن

ــق  ــون رقــم 76.15 املتعل ــامدة 24 من القان ــك إعــامال لل ــا، وذل ــة مــن الرشــوة ومحاربته للنزاهــة والوقاي

ــة يراهــا  ــه يقــرح »كل توصي ــص عــى أن ــي تن ــوق اإلنســان، والت ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ــادة تنظي بإع

مناســبة...، ويوجههــا رئيــس املجلــس إىل رئيــي مجلــي الرملــان والســلطات الحكوميــة املختصــة« واملــادة 

25 املتعقلــة بإبــداء الــرأي يف شــأن مشــاريع القوانــن ومقرحاتهــا ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان، إلــخ.

وتتوخــى ماحظــات املجلــس وتوصياتــه املضمنــة يف هــذا الــرأي املســاهمة يف تعزيــز انســجام نــص مروع 

القانــون مــع املكتســبات الحقوقيــة التــي رســخها دســتور اململكــة نصــا وروحــا ومــع املرجعيــة الدوليــة 

لحقــوق اإلنســان والتجــارب الفضــى عــر العــامل، ومــع مســتلزمات النهــوض مبهام مؤسســة حيوية بالنســبة 

ملطلــب الشــفافية والوقايــة مــن الفســاد مبختلــف أشــكاله وبأدوارهــا الجوهريــة.

ــوض  ــة للنه ــات فعلي ــكل ضامن ــأنها أن تش ــن ش ــن م ــص مبضام ــات الن ــة مقتضي ــدف إىل تقوي ــام ته ك

ــون  ــال للقان ــق الفع ــن التطبي ــا يضم ــات مب ــام والصاحي ــذه امله ــة ه ــا وملامرس ــة وصاحياته ــام الهيئ مبه

ونجاعتــه يف مكافحــة الفســاد باعتبــار هــذا األخــر خرقــا لحقــوق اإلنســان، وســببا رئيســيا لضعــف فعليــة 

الحقــوق ببادنــا، لكونــه مــن العوائــق التــي تحــول دون الولــوج الفعــي املواطنــات واملواطنــن لحقوقهــم 

ــة. ــة واالجتامعي االقتصادي

ــز  ــا إىل تعزي ــي أساس ــات ترم ــات وتوصي ــع ماحظ ــول تس ــس ح ــه املجل ــذي قدم ــرأي ال ــور ال ويتمح

صاحيــات الهيئــة يف مجــال محاربــة الفســاد وتدقيــق بعــض املقتضيــات القانونيــة.

ــة بــن مجموعــة مــن الصيــغ املؤسســاتية املعتمــدة يف  وقــد وقــف املجلــس، انطاقــا مــن دارســة مقارن

مجــال مواجهــة الفســاد حــول العــامل، عــى وجــود ثــاث منــاذج كــرى تــراوح صاحياتهــا بــن االهتــامم 

بالوقايــة مــن الفســاد، أو مكافحتــه أو الجمــع بــن الوقايــة واملكافحــة.

وتبــن للمجلــس أن إناطــة صاحيــات الرصــد والتحقيــق يف قضايــا الفســاد تعتــر قاســام مشــركا بــن كل 

النــامذج التــي تضطلــع فيهــا هيئــات مكافحــة الفســاد بصاحيــات يف مجــال محاربــة الفســاد عــر إنفــاذ 

القانــون.

ــام  ــة يف مجــال مكافحــة الفســاد خاصــة في ــات الهيئ ــز صاحي ــس بتعزي ــة أخــرى، أوىص املجل ــن جه وم

ــري. ــث والتح ــراءات البح ــام بإج ــات والقي ــكايات واملعلوم ــات والش ــي التبليغ ــات تلق ــق بصاحي يتعل
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ــل  ــع عم ــاص م ــل االختص ــدود تداخ ــان ح ــة وتبي ــاص الهيئ ــاق اختص ــد نط ــرضورة تحدي ــام أوىص ب ك

واختصــاص الســلطة القضائيــة بشــكل أكــر دقــة والنــص عــى وســائل ذاتيــة للهيئــة ومســاطر خاصــة بهــا 

متكنهــا مــن التصــدي التلقــايئ لحــاالت الفســاد والرشــوة وفقــا لــروح مــروع القانــون ومتكــن مأموريهــا 

مــن إجــراء التحقيقــات التــي تراهــا رضوريــة ومناســبة تحــت مســؤوليتها.

وقــد اعتــر املجلــس أن مقتضيــات مــروع هــذا القانــون تشــكل فرصــة مواتيــة لتطويــر بعــض جوانــب 

ــايئ  ــون الجن ــة القان ــا مجموع ــة منه ــاد، وخاص ــة الفس ــة مبحارب ــة ذات الصل ــة الوطني ــانة القانوني الرس

ــة  ــات حامي ــة ضامن ــة، مبــا يعــزز التكامــل بــن جهــود مكافحــة الفســاد وتقوي وقانــون املســطرة الجنائي

ــخ. حقــوق اإلنســان، إل
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اجتماع لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص إعمال 
خطة عملها

ــر 2020 مبقــر املجلــس، لتقييــم  ــة مــن التعذيــب يومــه 28 أكتوب ــة للوقاي ــة الوطني انعقــد اجتــامع لآللي

إعــامل خطــة عملهــا وتقديــم خاصــات الزيــارات التــي قامــت بهــا، وذلــك برئاســة الســيدة آمنــة بوعيــاش، 

رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وبحضــور منســق اآلليــة، الدكتــور محمــد بنعجيبــة، واألســتاذة 

عائشــة النــارصي، عضــوة اآلليــة، وخــراء اآلليــة.

وخــال هــذا االجتــامع، تــم التطــرق إىل أنشــطة اآلليــة والجوانــب املرتبطــة بعملهــا، ومواردهــا البريــة 

واملاليــة واللوجســتية. كــام تنــاول االجتــامع ظــروف الزيــارات االثنتــي عــرة )12( التــي أجرتهــا اآلليــة 

ملختلــف أماكــن الحرمــان مــن الحريــة.

ويتعلــق األمــر باملؤسســات الســجنية بــكل مــن تطــوان وطنجــة والداخلــة، ومركــز لحاميــة الطفولــة بالدار 

البيضــاء، ومراكــز للرطــة بــكل مــن الربــاط والــدار البيضــاء والداخلــة، ومركــز للــدرك امللــي بالداخلــة، 

ودار إليــواء املســنن بســطات. وراعــت اآلليــة يف اختيارهــا لهــذه األماكــن التوزيــع الجغــرايف ونــوع الفئــات 

املحرومــة مــن الحريــة.

ــز بانتشــار جائحــة  ــث متــت يف ســياق يتمي ــة شــتنر 2020، حي ــل إىل نهاي ــن أبري ــارات م ــت الزي وأجري

كوفيــد-19 وتداعياتهــا عــى جميــع الفئــات املحرومــة مــن الحريــة. وأعــدت اآلليــة تقاريــر يف إطــار هــذه 

ــزم  ــن. وتعت ــك األماك ــر تل ــن تدب ــؤولة ع ــلطات املس ــات إىل الس ــات وتوصي ــت ماحظ ــارات، وقدم الزي

اآلليــة القيــام بزيــارات لتتبــع مــدى إعــامل هــذه التوصيــات.

وســيتم إعــداد تقريــر ســنوي عــن حصيلــة أنشــطة اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب يــدرج ضمــن 

التقريــر الســنوي للمجلــس، كــام هــو منصــوص عليــه يف القانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ويســجل املجلــس التعــاون اإليجــايب الــذي أبدتــه الســلطات املســؤولة عــن أماكــن الحرمــان مــن الحريــة 

التــي متــت زيارتهــا.

ويجــدر التذكــر أن أعضــاء اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تــم تعيينهــم خــال الــدورة العاديــة 

األوىل للجمعيــة العامــة للمجلــس يف شــتنر 2019، وذلــك وفقــا للقانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ووفــاء بااللتزامــات الدوليــة للمغــرب، وخاصــة الروتوكــول االختيــاري 

التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة.
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متحف الحسيمة: من أجل منطقة الريف وإغناء تاريخ 
المغرب والذاكرة المغربية المشتركة

يف إطــار إعــامل اســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بخصــوص متابعــة تفعيــل توصيــات هيئــة 

اإلنصــاف واملصالحــة يف شــقها املتعلــق بحفــظ الذاكــرة، عقــدت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان، صبــاح يومــه الخميــس 15 أكتوبــر 2020 مبقــر املجلــس، اجتامعــا مــع رشكاء 

ــس  ــس املجل ــة ورئي ــة ووزارة الثقاف ــن وزارة الداخلي ــو كل م ــرضه ممثل ــيمة، ح ــف الحس ــداث متح إح

البلــدي للحســيمة وجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة، فضــا عــن مكتــب الهندســة املعامريــة املكلــف بتنفيــذ 

هــذا املــروع.

ــيمة  ــف الحس ــروع متح ــاز م ــار إنج ــدة ملس ــة الجدي ــرأة الدينامي ــار أج ــامع يف إط ــذا االجت ــأيت ه وي

ــاز  ــق بإنج ــروض املتعل ــب الع ــم طل ــب تقدي ــك عق ــه، وذل ــة ب ــغال املتعلق ــاز األش ــرة إنج ــع وت وترسي

ــف. ــة املتح ــة بتهيئ ــة املتعلق ــة املتحفي الدراس

»نصبــو إىل أن يكــون متحــف الحســيمة منوذجــا يحتــذى بــه يف باقــي جهــات املغــرب ونطمح إىل أن يشــكل 

دعامــة وعمقــا للذاكــرة املغربيــة بتجلياتهــا االقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة مــن خــال تقديــر املكونــات 

ــا  ــامم بذاكرته ــز االهت ــول عــى إحــداث املتحــف لتعزي ــي نع ــف، الت ــة الري ــة ملنطق ــر املادي ــة وغ املادي

)دراســة وتوثيقــا(، باعتبارهــا لبنــة مــن اللبنــات التــي تغنــي تاريــخ املغــرب وذاكرتــه املشــركة. الذاكــرة 

 إنــارة وفهــم ألحــداث املــايض ونــراس ينــر املســتقبل ويلهــم املامرســات الفضــى عى جميــع املســتويات«.

آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

وتتمثــل الخطــوات املقبلــة يف ديناميــة إنجــاز املروع أساســا يف: إنجــاز الدراســات الســينوغرافية واملتحفية 

املتعلقــة بالتهيئــة وتجهــر البنايــة؛ وانطــاق أشــغال التهيئــة والتوطــن التقنــي والتأثيــث؛ وانطــاق أشــغال 

البحــث ومتلــك الدعامــات األساســية القابلــة للعــرض )مجموعــات التحــف، املــواد الراثية وغرهــا(؛...

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 لقــاء املجلــس الــدويل ســنة 2011، الــذي 

أكــد فيــه عــى رضورة لحفــظ الذاكــرة الجامعيــة للمغاربــة »باعتبارهــا لبنــة أساســية عــى درب اســتكامل 

ــة مــع تاريخهــم، وتجــاوز شــوائب املــايض،  ــاء املجتمــع الدميقراطــي«، وعــى تدعيــم مصالحــة املغارب بن

تحصينــا لحارضهــم.

ــة طنجــة  ــس جه ــة مــع كل مــن مجل ــي رشاك ــع ســنة 2019 عــى اتفاقيت ــم التوقي ــه ت ــر أن ــر بالذك جدي

ــدي للحســيمة يف ســياق مــروع إحــداث  ــس البل ــع املجل ــة، وأخــرى م تطــوان الحســيمة ووزارة الثقاف

ــيمة. ــف الحس متح
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ندوة إطاق مشروع »فعلية الحق في الصحة بالمغرب: 
نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق 

اإلنسان«

ــاق  ــدوة إط ــاور«، ن ــراد أدين ــة »كون ــع مؤسس ــة م ــان، براك ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ينظ

مــروع »فعليــة الحــق يف الصحــة باملغــرب: نحــو نظــام صحــي يرتكــز عــى املقاربــة القامئــة عــى حقــوق 

ــس  ــر املجل ــن الســاعة التاســعة صباحــا مبق ــداء م ــر 2020 ابت ــاء 14 أكتوب ــوم األربع ــك ي اإلنســان«، وذل

ــي لحقــوق اإلنســان. الوطن

ــة  ــه مؤسس ــه بصفت ــان ملهام ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــار مامرس ــروع يف إط ــذا امل ــدرج ه ين

وطنيــة تتــوىل مهــام الوقايــة والحاميــة والنهــوض بحقــوق اإلنســان، وبالنظــر لاختــاالت املتعــددة التــي 

تؤثــر عــى قــدرة النظــام الصحــي باملغــرب عــى ضــامن حــق الولــوج للرعايــة الصحيــة للجميــع، يف أفــق 

االســتفادة مــن دروس األزمــة الصحيــة الناجمــة عــن وبــاء )كوفيــد-19(.

كــام يســعى املــروع لتمكــن جميــع املتدخلــن، فضــا عــن الــركاء الوطنيــن والدوليــن، للتــداول وتبــادل 

ــوج للحــق يف  ــع الول ــي متن ــق الت اآلراء حــول ســبل إصــاح النظــام الصحــي باملغــرب، عــى ضــوء العوائ

الصحــة. كــام يهــدف إىل 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.

يتضمــن برنامــج هــذه النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة الهيئــات املهنيــة وشــبكة الجمعيــات العاملــة يف 

ــة الحــق يف الصحــة«،  ــد فعلي ــن لـ«استكشــاف ســبل اإلصــاح وتجوي مجــال الصحــة، جلســتن مخصصت

ــم برنامــج النقــاش الجهــوي«. وســيختتم بعــرض »امللخــص وتقدي

كــام ســيتوج هــذا النقــاش الجامعــي بتقريــر ختامــي، ســيكون مبثابــة خارطــة طريــق إلجــراء إصــاح شــامل 

للنظــام الصحــي يف مغــرب مــا بعــد )كوفيــد-19(.

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة، التــي ســيتم بثهــا مبــارشة عــر صفحــة املجلــس عــى فيســبوك، مبشــاركة 

الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيد خالــد آيــت الطالــب، وزيــر 

الصحــة، الســيدة مريــم بيَكــديل، ممثلــة منظمــة الصحــة العامليــة يف املغــرب، والســيد ســتيفن كروجــر، 

مديــر مؤسســة »كونــراد أدينــاور«.
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استراتيجية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص 
متابعة تنفيذ توصيات العدالة االنتقالية

أعلنــت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، عــن بعــض عنــارص اســراتيجية 

املجلــس بخصــوص متابعــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة يف مجــال حفــظ الذاكــرة وجــر 

الــرضر الجامعــي وذلــك خــال حفــل تنصيــب األعضــاء الجــدد للجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة 

درعة-تافيالــت صبــاح يومــه الخميــس 8 أكتوبــر 2020 بالرشــيدية.

وارتــأت الســيدة بوعيــاش اإلعــان عــن هــذه العنــارص مــن اســراتيجية املجلــس مــن جهــة درعة-تافيالــت 

للرمزيــة التاريخيــة والحقوقيــة ومنوذجيــة املصالحــة يف هــذه الجهــة.

وقــد أكــدت رئيســة املجلــس بهــذه املناســبة أن الهــدف مــن هــذه االســراتيجية يتجــى يف ثاثــة مســتويات 

ــن بإطــاق مســار  رئيســية »فعــل حقوقــي بحكــم مســؤوليتنا كمدافعــن عــن حقــوق اإلنســان ومبادري

العدالــة االنتقاليــة منــذ أكــر مــن 20 ســنة، ومســؤوليتنا كذلــك مــن حيــث اســتكامله عــى أســاس الفعــل 

الحقوقــي وليــس باالعتــامد عــى اإليديولوجيــة أو فكــر ســيايس محــدد«.

ــة واالختفــاء القــرسي مراكــز  ــا، تضيــف الســيدة الرئيســة، أن تصبــح مراكــز االعتقــال غــر النظامي هدفن

وفضــاءات ثقافيــة واجتامعيــة ومراكــز لحفــظ الذاكــرة، مبعنــى أن تتحــول مــن مراكــز االختفــاء واالعتقــال 

إىل مراكــز الحيــاة وحتــى ال يتكــرر مــا جــرى.

وإعــامال لهــذه االســراتيجية، قامــت رئيســة املجلــس وممثلــو القطاعــات الحكوميــة املعنيــة والســلطات 

املحليــة بزيــارة ميدانيــة لاطــاع عــى مــدى تقــدم أشــغال تهيئــة فضــاء تزمامــرت، حيث شــددت الرئيســة 

بــأن تدبــر هــذه املرافــق ســيتم براكــة وبتعــاون مــع الســاكنة وجمعيــات الضحايــا.

وســيواصل املجلــس يف نفــس اإلطــار زيــارة باقــي مواقــع الذاكــرة بقلعــة مكونــة وأكــدز، تليهــا زيــارات 

ميدانيــة عــى الصعيــد الوطنــي ملختلــف أماكــن حفــظ الذاكــرة التــي عانــت مــن مــايض االنتهــاكات، حيث 

ســينظم يف األســبوع املقبــل اجتــامع مــع رشكاء إحــداث متحــف الحســيمة وإعــادة تهيئــة مقرة ضحايــا 

أحــداث 1981 ومقــرة الناضــور، قصــد تحويلهــا مــن فضــاءات للعزلــة إىل فضــاءات مندمجــة مــع محيطهــا 

املحــي والوطنــي.

ــاف  ــة اإلنص ــات هيئ ــذ توصي ــة تنفي ــول متابع ــا ح ــرا مفص ــنة 2021 تقري ــة س ــيصدر يف بداي ــام س ك

ــك  ــك تل ــي وكذل ــردي والجامع ــرضر الف ــر ال ــرار، ج ــدم التك ــرة وع ــظ الذاك ــوص حف ــة بخص واملصالح

املتعلقــة باإلصاحــات الدســتورية التريعيــة واملؤسســاتية.

وباعتبــار أن حقــوق اإلنســان فعــل ميــداين وفكــر حقوقــي، ســيتم تنظيــم، يف بدايــة الســنة املقبلــة، نــدوة 

دوليــة حــول العدالــة االنتقاليــة، مبشــاركة األطــراف املعنيــة والفاعلــن وخــراء وطنيــن ودوليــن.
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اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام: ندوة حول »عقوبة 
اإلعدام بين القانون والممارسة«

مبناســبة اليــوم العاملــي ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام، الــذي يصــادف العــارش مــن أكتوبــر مــن كل ســنة، ينظــم 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان واالئتــاف املغــريب ضــد عقوبــة اإلعــدام وجمعيــة جميعــا ضــد عقوبــة 

اإلعــدام وشــبكة برملانيــات وبرملانيــون ضــد عقوبــة اإلعــدام وشــبكة املحاميــات واملحامــن ضــد عقوبــة 

vidé- ــد  ــن بع ــدوة ع ــدام، ن ــة اإلع ــاء عقوب ــل إلغ ــن أج ــن م ــات والصحافي ــبكة الصحافي ــدام وش )اإلع

oconférence( حــول موضــوع »عقوبــة اإلعــدام بــن القانــون واملامرســة«، وذلــك يــوم الثاثــاء 6 أكتوبــر 

2020 مــا بــن الســاعة الرابعــة زواال والسادســة مســاء. 

وينــدرج هــذا اللقــاء يف إطــار مــروع »مواكبــة الرملانيــن، واملؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين نحــو 

إلغــاء عقوبــة اإلعــدام يف منطقــة الــرق األوســط وشــامل إفريقيــا«، املمــول مــن طــرف مفوضيــة االتحــاد 

األوريب باملغــرب والوكالــة الفرنســية للتنميــة ووزارة الشــؤون الخارجيــة بســويرسا.

ــة اإلعــدام باملغــرب مــن  ــة عقوب ــة بقضي ــدة املتعلق ــات الجدي ــف بالرهان ــاء إىل التعري كــام يهــدف اللق

خــال إرشاك كل مــن الرملانيــن وممثــي منظــامت املجتمــع املــدين والــركاء التقنيــن واملاليــن، باإلضافــة 

إىل املهنيــن القانونيــن والقضائيــن وكل الــركاء الذيــن ميكــن أن يســاهموا يف مواكبــة املغــرب نحــو إلغــاء 

عقوبــة اإلعــدام.

ــدام يف  ــة اإلع ــا: »عقوب ــم أساس ــاور ته ــن املح ــة م ــدوة مجموع ــذه الن ــال ه ــاركون خ ــيتناول املش وس

القانــون: الرهــان الرئيــي يف إصــاح القانــون الجنــايئ«، »عقوبــة اإلعــدام يف املامرســة: أي فعليــة للحــق يف 

الحصــول عــى محامــي؟«، »عقوبــة اإلعــدام، مقاربــة فلســفية«، و«قــرار األمــم املتحــدة الداعــي إىل إلغــاء 

عاملــي لتطبيــق عقوبــة اإلعــدام«.

ــة  ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــن الس ــة كل م ــدوة مبداخل ــذه الن ــة له ــة االفتتاحي ــتتميز الجلس ــذا وس ه

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد أليســيو كابييــاين، رئيــس مســاعد، مفوضيــة االتحــاد األورويب 

باملغــرب، فضــا عــن ممثــي الــركاء املنظمــن لهــذا اللقــاء.

بعدهــا ســيتم عــرض مقدمــة متهيديــة حــول »االلتزامــات الدوليــة للمغــرب وعقوبــة اإلعــدام »، مــن تقديــم 

الســيد محمــد عيــاط، املستشــار الخــاص للمدعــي العــام باملحكمــة الجنائيــة الدوليــة يف مجــال التعــاون مــع 

شــامل إفريقيــا والــرق األوســط وعضــو اللجنــة املعنيــة باالختفــاء القــرسي التابعــة لألمــم املتحــدة.

ــه  ــن موقف ــع ع ــع وداف ــا تراف ــذي لطامل ــان، ال ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــارة إىل أن املجل ــدر اإلش وتج

الداعــي إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام، دعــا الحكومــة املغربيــة يف أكــر مــن مناســبة إىل االنضــامم للروتوكــول 

االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية الهــادف إىل إلغــاء عقوبــة 

اإلعــدام.
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تقرير موضوعاتي حول احتجاجات جرادة

ــاره  ــرادة، باعتب ــات ج ــول احتجاج ــايت ح ــره املوضوع ــان تقري ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــدر املجل يص

مؤسســة دســتورية مســتقلة للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا والنهــوض بهــا وضــامن 

ــات،  ــرادا وجامع ــم، أف ــم وحرياته ــن وحقوقه ــات واملواطن ــة املواطن ــة كرام ــة، وصيان ــتها الكامل مامرس

ــم 76-15 الســيام يف  ــون رق ــن القان ــن 4 و5 م ــا للامدت ــه طبق ــام املســندة إلي ــات وامله وإعــامال للصاحي

ــوي. ــي والجه ــن الوطن ــى الصعيدي ــان ع ــوق اإلنس ــاع حق ــع أوض ــة وتتب ــد ومراقب ــال رص مج

ــة العامــة للمجلــس،  ــه باإلجــامع مــن طــرف الجمعي ــة علي ــذي متــت املصادق ــر، ال ويهــدف هــذا التقري

املنعقــدة مــن 6 إىل 8 مــارس 2020، إىل رصــد األحــداث وتتبعهــا وتوثيقهــا وتقييــم آثارهــا عــى الحقــوق 

ــتور  ــا الدس ــي يوفره ــات الت ــرب والضامن ــا املغ ــادق عليه ــي ص ــة الت ــق الدولي ــا للمواثي ــات، وفق والحري

والتريعــات الوطنيــة، كــام يــروم تقديــم مقرحــات مبنيــة عــى مقاربــة حقوقيــة مــن شــأنها املســاهمة 

يف معالجــة القضايــا املتصلــة مبطالــب احتجاجــات جــرادة مــن جهــة، واســتخاص النتائــج للحيلولــة دون 

تكرارهــا يف ســياقات مشــابهة مــن جهــة أخــرى.

وتؤكــد رئيســة املجلــس، الســيدة آمنــة بوعيــاش، يف تقديــم التقريــر أن »احتجاجــات جــرادة تعــد أحــد 

متظهــرات إشــكالية االنتقــال مــن مرحلــة اســتغال املناجــم يف املــدن التــي تعتمــد عــى النشــاط املنجمــي 

إىل مــا بعــد اســتنفاذها، حيــث كان ينبغــي أن تشــكل فرصــة للتفكــر يف بنــاء اســراتيجية وطنيــة اســتباقية 

لتدبــر التحــوالت االقتصاديــة واالجتامعيــة والبيئيــة مبدينــة جــرادة واملناطــق املشــابهة لهــا والتــي تجعــل 

االنتقــال إىل مــا بعــد اســتغال املناجــم مســألة حتميــة، باعتبــار أن لهــا مــدة زمنيــة افراضيــة لتتوقــف 

عــن اإلنتــاج«.

وبنــاء عــى ذلــك، تضيــف الســيدة بوعيــاش، » فــإن املجلــس لينبــه إىل رضورة تبنــي اســراتيجية تعتمــد 

ــة، نظــرا للعواقــب التــي ميكــن  ــذار املبكــر فيــام يتعلــق بانتهــاكات الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعي اإلن

أن تنجــم عنهــا والتــي قــد تــؤدي يف بعــض األحيــان إىل وقــوع توتــرات اجتامعيــة، حيــث يكتــي العمــل 

االســتباقي واملبكــر أهميــة خاصــة يف ضــامن اتخــاذ إجــراءات وقائيــة مناســبة لحاميــة الســلم املــدين«.

ويقــدم هــذا التقريــر، الــذي متــت صياغتــه يف الفــرة املمتــدة بــن دجنــر 2019 وفرايــر2020 يف ســتن 

صفحــة والــذي ســاهمت فيــه اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة الــرق بشــكل كبــر، كل املعطيات 

التــي توفــرت لــدى املجلــس، مبــا فيهــا مــا يتعلــق مباحظــة املحاكــامت وأعــامل الرصــد والتتبــع والتفاعــل 

مــع الســلطات املعنيــة واملجتمــع املــدين والفئــات املتــرضرة.

كــام يقــدم التقريــر 29 اســتنتاجا و36 وتوصيــة متــت صياغتهــا ارتــكازا عــى املقاربــة املبنيــة عــى 

حقــوق اإلنســان، وبنــاء عــى تتبــع اللجنــة الجهويــة بجهــة الــرق ورصدهــا ملختلــف أشــكال التظاهــر 

 واالحتجــاج التــي عرفتهــا جــرادة، وبنــاء عــى متابعــة املجلــس لاحتجاجــات ومطالــب الســاكنة.

ــن  ــة إىل كل م ــات خاصــة مقدم ــة وتوصي ــات عام ــن توصي ــس ب ــا املجل ــي قدمه ــات الت ــوزع التوصي وتت
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ــامت  ــة محاك ــة مباحظ ــات املتعلق ــن التوصي ــا ع ــرق، فض ــة ال ــان وجه ــة والرمل ــلطات العمومي الس

ــرادة. ــات ج ــة احتجاج ــى خلفي ــن ع املتابع

ومــن بــن هــذه التوصيــات الدعــوة إىل احــرام حــق التظاهــر الســلمي وإعــامل التأويــل الحقوقــي بغــض 

النظــر عــن الترصيــح أو اإلشــعار والعمــل عــى تطويــر املبــادئ التوجيهيــة الوطنيــة التــي تؤطــر تدخــل 

ــة وحقــوق  ــاه إىل الحاجــة إىل حــوار وطنــي حــول املقاول القــوات العموميــة. كــام يلفــت املجلــس االنتب

اإلنســان واإلرساع باعتــامد خطــة وطنيــة يف املجــال ووفقــا للمقتضيــات الدســتورية ذات الصلــة واملبــادئ 

التوجيهيــة لألمــم املتحــدة بشــأن األعــامل التجاريــة وحقــوق اإلنســان.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان )عبر لجنة الشرق( يتدخل 
من أجل ضمان حق طفلة في التعليم، بمدينة جرادة

إثــر تــداول أخبــار وتعليقــات مبنصــات التواصــل االجتامعــي تفيــد بتعــرض تلميــذة مقيمــة مبدينــة جــرادة 

ــة بجهــة  ــه الجهوي ــي لحقــوق اإلنســان، عــر لجنت ــام املجلــس الوطن ــم، ق للحرمــان مــن حقهــا يف التعلي

الــرق، بعقــد اجتــامع مــع مســؤويل املديريــة اإلقليميــة لــوزارة الربيــة الوطنيــة ومــع عائلــة التلميــذة 

ــة، مــن أجــل التأكــد مــن صحــة الوقائــع واالســتامع إىل إفــادات املعنيــن، وذلــك بغــرض التدخــل  املعني

لحاميــة حــق التلميــذة )آ. ع.( يف الولــوج إىل التعليــم.

ويف هــذا الســياق، اســتمع عضــو مــن مدينــة جــرادة، انتدبته لجنــة الرق لهــذا الغــرض إلفادة التلميــذة املعنية 

ووالدتهــا يف اجتــامع أكدتــا خالــه عــى أن التلميــذة كانــت قــد انقطعــت عــن الدراســة ألســباب صحيــة. كــام 

أفادتــا أن العائلــة كانــت قــد قدمــت طلبــات الســتئناف دراســتها، غــر أنهــا مل تتوصــل بــأي مراســات بشــأن 

قبــول إحــدى طلباتهــا، وهــو األمــر الــذي قــد يعــزى إىل تغيــر عنــوان اإلقامــة، بعــد االنتقــال إىل مســكن آخــر 

ألســباب عائليــة واجتامعيــة. وقــد عــزت التلميــذة ووالدتهــا »رفض« طلبات اســتئناف دراســتها إىل مشــاركتها يف 

االحتجاجــات التــي كانــت قــد شــهدتها مدينــة جــرادة أواخــر ســنة 2017 وبدايــة 2018.

ــد  ــم، عق ــذة آ. ع. يف التعلي ــق التلمي ــة ح ــل حامي ــن أج ــل م ــات للتدخ ــتكامل املعطي ــل اس ــن أج وم

عضــو لجنــة املجلــس بجهــة الــرق اجتامعــا مــع املديــر اإلقليمــي للربيــة الوطنيــة، أوضــح هــذا األخــر 

خالــه أن التلميــذة مل تكــن قــد حصلــت عــى املعــدل الســنوي الــذي ميكنهــا مــن االنتقــال إىل املســتوى 

املــوايل، وذلــك لعــدم اجتيازهــا لفــروض املراقبــة املســتمرة بســبب الغيــاب الــذي مل يقــدم أي مــرر لــه، 

ــر اإلقليمــي، مل  ــادات املدي ــة، حســب إف ــذة املعني ــدرايس 2017 – 2018. كــام أن التلمي برســم املوســم ال

ــدا أن  ــدرايس 2018 – 2019، مؤك ــا برســم املوســم ال ــتها به ــع دراس ــت تتاب ــي كان تلتحــق باملؤسســة الت

حــق املعنيــة يف متابعــة دراســتها مضمــون وال خــاف عليــه وأن فرصــة تســجيلها مــا زالــت قامئــة طبقــا 

للقانــون واملذكــرات الوزاريــة ذات الصلــة -إمــا مبدرســة األزهــار التــي كانــت تتابــع فيهــا دراســتها أو يف 

أيــة مؤسســة أخــرى باملســتوى الخامــس، أو مبدرســة الفرصــة الثانيــة )الربيــة غــر النظاميــة(. وقــد جــرى 

التأكيــد خــال هــذا االجتــامع عــى التــزام املديريــة اإلقليميــة باســتقبال التلميــذة املعنيــة ووالدتهــا مــن 

أجــل اســتكامل إجــراءات تســجيلها وإيجــاد حــل نهــايئ لهــذا املشــكل.

خــال  مــن  دراســتها  اســتئناف  يف  القويــة  رغبتهــا  عــن  عــرت  التلميــذة  أن  إىل  اإلشــارة  تجــدر 

البدائــل املتاحــة، رغــم انقطاعهــا عــن ذلــك ملــدة 3 ســنوات. ومــن املرتقــب أن تحســم اختيــار 

.2020 شــتنر   24 الخميــس  يــوم  النظاميــة(،  غــر  الربيــة  أو  الخامــس  املســتوى  يف   )التســجيل 

ــع  ــاء م ــن خــال اللق ــرق، م ــة ال ــوق اإلنســان بجه ــة لحق ــة الجهوي ــت اللجن ــة أخــرى، متكن ــن جه وم

ــببت يف  ــي تس ــة الت ــة واالجتامعي ــروف العائلي ــم الظ ــن تفه ــام، م ــتامع إليه ــا واالس ــذة ووالدته التلمي

ــة كل املســاعي  ــه الجهوي ــدرايس. ويف هــذا اإلطــار، ســيبذل املجلــس ولجنت ــذة ال اضطــراب مســار التلمي

ــدى املؤسســات املختصــة ملعالجــة الشــق االجتامعــي ملشــاكل هــذه األرسة، مبــا يضمــن حــق  ــة ل املمكن

ــة. ــروف مامئ ــم يف ظ ــة يف التعلي ــذة املعني التلمي
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نشر مؤلف )BEAU LIVRE( لتكريم الراحل: »عبد الرحمان 
اليوسفي: مسار رجل دولة استثنائي«

أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومنشورات ملتقى الطرق مؤلفا تكرميا لروح الفقيد األستاذ عبد 

الرحامن اليوسفي، الذي تويف بتاريخ 29 ماي 2020، أرشفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، عى إدارة منشوراته.

يعود هذا املؤلف الجامعي، الذي يحمل عنوان »عبد الرحامن اليوسفي: مسار رجل دولة استثنايئ«، للسرة 

املتميزة للراحل عبد الرحامن اليوسفي، باعتباره رجل دولة مغريب ومناضل من أجل االستقال وحقوق 

اإلنسان وزعيم اشرايك ووزير أول سابق.

» ليس املقصود من مبادرة تجميع هذا الكتاب تكرميا للراحل اليوسفي التقاط تفاصيل كل ما كان عليه 

يس عبد الرحمن، ولكن املراد هو االحتفاء باللوحة التي رسمها ايس عبد الرحمن بريشة محطات حياته 

وإنجازاته وإرثه. العدد املهم للشخصيات التي رغبت يف املساهمة يف هذا املؤلف لخر شهادة عى عدد 

األشخاص الذين أثر الفقيد يف حياتهم وعى االعتبار الكبر الذي كان يحظى به واالحرام العميق الذي 

يكنه له الكثر من الناس، سواء منهم من استطاع أو من مل يتسنى له توديع الراحل بكلامته يف هذا الكتاب 

.» 

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

يجمع هذا الكتاب مساهامت ثلة من الشخصيات، خمسة وعرون شخصية منها وطنية وعرون 

شخصية دولية، ممن حظوا مبعرفة الراحل أو رافقوه خال مختلف محطات مساره يف النضال من 

أجل الوطن. وباإلضافة إىل هذه املساهامت والشهادات، يتضمن الكتاب رسائل تعازي من العديد من 

الشخصيات والفاعلن، ومجموعة من الصور التي تخلد ملراحل بارزة من املسار املتميز للراحل.

تجدر اإلشارة إىل أن الشخصيات الخمسة واألربعن قدمت شهاداتها بلغات مختلفة، هي: العربية 

واألمازيغية والفرنسية واإلنجليزية واإلسبانية.

عى املستوى الدويل هذه الشخصيات هي:

· رؤساء دول سابقن: السيد فرنسوا هولند والسيد محمد املنصف املرزوقي؛	

· األمناء العامون لألمم املتحدة واألممية االشراكية واتحاد املغرب العريب: السادة    	

أنطونيو كوتريس، لويس أيا والطيب البكوش؛  

· رئيس الحكومة اإلسباين سابقا، السيد خويس لويس ثاباطرو؛	

· رئيس الرملان التوني سابقا، السيد مصطفى بن جعفر؛	
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· وزراء سابقن: السادة األخرض اإلبراهيمي، جون بير شوفينمون، وميغيل أنخيل 	

موراتينوس؛

· رئيس شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، السيد محمد فايق؛	

· أعضاء مجلس الشيوخ: السيدة إيزابيل أييند بيي والسيد بيدرو بوفيل أبيل؛	

· فاعلون يف مجال حقوق اإلنسان: السيد هاين مجايل والسيد معن بشور؛	

· مثقفون وصحفيون: السادة دومينكو ديل بينو، بيدرو كاناليس، برهان غليون، 	

وميشيل كيلو.

عى املستوى الوطني: 

· مستشارو صاحب الجالة امللك محمد السادس: السيد أندري أزوالي والسيد عمر 	

عزميان؛

· الوزير األول سابقا، السيد ادريس جطو؛	

· رئيس مجلس النواب، السيد لحبيب املالي؛	

· فاعلون سياسيون: السادة محمد اليازغي، عبد الواحد الرايض، ومحمد بنسعيد أيت 	

إيدر؛

· وزراء سابقون: السيدة نزهة الشقروين والسيدة عائشة بالعريب والسادة عبد الله 	

ساعف، محمد أوجار، فتح الله ولعلو، محمد الحجوي، محمد سعيد السعدي؛

· -رؤساء مؤسسات وطنية: السادة أحمد لحليمي العلمي، إدريس الكراوي، واملهدي 	

قطبي؛

· دبلوماسيون: السيد بوغالب العطار والسيد محمد الذهبي؛	

· مثقفون وصحفيون: السيدة جاكلن لوغامن )زكية داود( والسادة الطاهر بن جلون، 	

عبد اإلله بلقزيز، ومحمد السايس؛

· فاعلون من املجتمع املدين: السيد محمد الصديقي والسيد محمد كرم.	

» كل شهادة من الشهادات تسلط الضوء عى جانب من جوانب املسار املتميز لي عبد الرحامن اليوسفي، 

رجل دولة مغريب اشتغل طول حياته وفقا للمبدأ والواجب وحسن التقدير وساهم يف بناء تاريخ املغرب 

 واإلنسانية وبصم اسمه بقوة عر الزمان واملكان«، آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان «.

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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»فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد 
اجتماعي جديد«: مذكرة المجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان حول النموذج التنموي الجديد

ــاهمته يف  ــار مس ــوي، يف إط ــوذج التنم ــة بالنم ــة الخاص ــان للجن ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــدم املجل ق

ــوذج  ــه حــول النم ــدة الســراتيجية التنمية، مذكرت ــات الجدي ــا حــول التوجه ــه بادن ــذي تعرف ــاش ال النق

التنمــوي الجديد تحــت عنــوان »فعليــة الحقــوق والحريــات يف املغرب...مــن أجــل عقــد اجتامعــي 

جديــد«، وذلــك اســتنادا إىل املــادة 2 مــن القانــون 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس التــي تنــص 

عــى أنه«يتــوىل النظــر يف جميــع القضايــا املتعلقــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان والحريــات وحاميتهــا، 

ــن،  ــات واملواطن ــات املواطن ــة كرامــة وحقــوق وحري ــا وبصيان ــة والنهــوض به وبضــامن مامرســتها الكامل

ــة يف هــذا  ــة والكوني ــات الوطني ــام عــى احــرام املرجعي ــك يف نطــاق الحــرص الت ــرادا وجامعــات، وذل أف

ــارس املــايض. ــة  يف م ــة العام ــة الجمعي املجــال« وبعــد مصادق

ــدف إىل  ــراتيجية تنمويــة ته ــان الس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــور املجل ــرة عنــارص تص وتقــدم املذك

جعــل فعليــة الحقــوق والحريــات مدخــا أساســيا لضــامن الحــق يف التنميــة، وجعلــه يف قلــب الخيــارات 

االســراتيجية لبادنــا يف املرحلــة املقبلــة وذلــك ترجمــة الســراتيجية عمــل املجلــس املرتكــزة عــى فعليــة 

ــة املنعقــدة يف شــتنر 2019. ــه العمومي ــا جمعيت ــات، كــام صادقــت عليه الحقــوق والحري

ــإن  ــا، ف ــي تقرحه ــات الت ــا والتوصي ــرة ومضامينه ــذه املذك ــداد ه ــة إع ــال منهجي ــن خ ــى م ــام يتج وك

ــوين  ــا القان ــة يف بعده ــزل الفعلي ــات، ال تخت ــوق والحري ــة الحق ــة شــمولية لفعلي ــد مقارب ــس يعتم املجل

ــة،  ــر القانوني ــل غ ــة قصــوى للعوام ــويل أهمي ــا ت ــدر م ــن فحســب، بق ــل القوان ــق بتفعي ــرصف املتعل ال

ســواء منهــا مــا يتعلــق بالعوامــل االقتصاديــة، االجتامعيــة، والسياســية، أو بتلــك املتعلقــة بالثقافــة والقيــم 

واالســتدامة. وتبــن املذكــرة أن االعتــامد عــى هــذه العوامــل يف تداخلهــا وتركيبهــا، باعتبارهــا نقــاط متفصل 

حقــوق االنســان والتنميــة، هــو وحــده الكفيــل بضــامن الحــق يف التنميــة، باعتبــاره الغايــة النهائيــة األوىل 

الســراتيجية فعليــة الحقــوق.

أمــا الغايــة الثانيــة لهــذه االســراتيجية، كــام توضــح املذكــرة، فتتجــى يف االقراحــات املمكنــة يف 

الحقوقيــة  األبعــاد  تعزيــز  يســهم يف  مبــا  واالجتامعيــة،  املجاليــة  التفاوتــات  عــى  القضــاء  مســار 

 للعقــد االجتامعــي الجديــد املنشــود، والــذي ســيكون النمــوذج التنمــوي الجديــد أحــد تجلياتــه.

ــامد  ــا، اعت ــتوجب يف معظمه ــات تس ــوق والحري ــة الحق ــن فعلي ــد م ــي تح ــاالت الت ــة االخت »إن معالج

سياســات عموميــة ذات طابــع إجــرايئ ملمــوس وذات أثــر قابــل للقيــاس. غــر أن قــدرة هــذه السياســات 

ــا  ــات منطلق ــوق والحري ــرام الحق ــل اح ــاه جع ــامل يف اتج ــق وش ــر عمي ــق تغي ــى تحقي ــر ع والتداب

لاختيــارات التنمويــة ونتيجــة لهــا يف الوقــت ذاتــه، يقتــي إحــداث نــوع مــن القطيعــة مــع املقاربــات 

الفوقيــة يف التعامــل مــع هــذه السياســات وذلــك عــر تأسيســها عــى منظومــة مــن القيــم التــي تحكــم 

العاقــات بــن مختلــف مكونــات املجتمــع«، تؤكــديف هــذا اإلطارالســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس 
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الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ــد أربعــة مجــاالت كــرى  ــوم عــى تحدي ــة تق ــرة عــى منهجي ــاء هــذه املذك ــس يف بن ــد اعتمــد املجل وق

تتمفصــل فيهــا حقــوق اإلنســان والتنميــة وتشــكل أسســا لبنــاء منــوذج تنمــوي دامــج للحــق يف التنميــة، 

وتهــم: األســاس القيمــي لفعليــة الحقــوق والحريــات، الحاجــة إىل إعــادة ترتيــب األولويــات لتعزيــز الولــوج 

للحقــوق األساســية، اعتــامد مقاربــة تنمويــة مبنيــة عــى حقــوق اإلنســان،وأخرا رضورة إعطــاء ديناميــة 

جديــدة لــدور الدولــة يف تعزيــز فعليــة الحقــوق والحريــات يف مرحلــة مــا بعــد جائحــة )كوفيــد19(.

ــا مــن  ــة حقــوق اإلنســان يف املغــرب انطاق ــق فعلي ــا يشــخص معيقــات تحقي كــام تقــدم املذكــرة تركيب

ــوق  ــة الحق ــة لحامي ــات فعلي ــة إىل ضامن ــة الرســانة القانوني ــات ترجم ــارص تتحــى يف:صعوب خمســة عن

ــي  ــد الحقوق ــف البع ــة، ضع ــرات االجتامعي ــدر للتوت ــوق كمص ــوج للحق ــات يف الول ــات، التفاوت والحري

للسياســات التنمويــة، انحصــار قيــم الدميقراطيــة واملواطنــة والســلوك املــدين، وأخــرا هاجــس االســتدامة.

ــس أن  ــرح املجل ــي يق ــزات الت ــورا للمرتك ــرة تص ــدم املذك ــاه، تق ــخيص أع ــارص التش ــن عن ــا م انطاق

ــة البديلــة، والتــي تقــوم عــى األســس الخمســةالتالية: فعليــة الحقــوق  ــارات التنموي تســتند عليهــا الخي

ــز  ــة وتعزي ــتباقية يف حامي ــة اس ــامد مقارب ــي، اعت ــد االجتامع ــد العق ــة وتجدي ــق املواطن ــرط لتحقي ك

الحقــوق والحريــات، الوعــي بتداخــل حقــوق اإلنســان والتنميــة، رفــع تحــدي التقائيــة الفاعلــن والرامــج 

ــد. ــد اجتامعــي جدي ــة الحقــوق كــرضورة إلرســاء عق ــم أخــرا األســاس القيمــي لفعلي والسياســات، ث

ــا خــال  ــة عليه ــي متــت املصادق ــرة، الت ــداد هــذه املذك ــد اعتمــد يف إع ــس ق ــر أن املجل ــر بالتذك وجدي

جمعيتــه العامــة الثانيــة املنعقــدة يف مــارس 2020، مقاربــة تشــاركية دامجــة قامئــة عــى التشــاور واإلصغاء 

للفاعلــن، مبختلــف مواقعهــم ومســتوياتهم الرابيــة، والباحثــن والخــراء واملدافعــن عــن حقــوق اإلنســان. 

ــاكل  ــف هي ــا مختل ــي عقدته ــاءات الت ــن اللق ــك لسلســلة م ــرة هــي مثــرة كذل ــإن هــذه املذك ــك ف ولذل

املجلــس عــى املســتوى املحــي، الجهــوي، والوطنــي مــن أجــل إعــداد تصــور للنمــوذج التنمــوي الجديــد 

مــن زاويــة فعليــة الحقــوق والحريــات واملســاهمة يف بلــورة عقــد اجتامعــي جديــد مبضمــون حقوقــي.
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اليوم العالمي لمكافحة االتجار في البشر: آمنة بوعياش 
تدعو إلى اإلسراع في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة 
االتجار في البشر وإلى تكريم إسهامات من يعملون في 

الجبهة األمامية لمكافحة هذه الجريمة

ــى  ــوء ع ــليط الض ــان، إىل تس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة آمن ــت الس دع

إســهامات املتواجديــن يف الصفــوف األماميــة للمســاعدة يف مكافحــة جرميــة االتجــار يف البــر وإىل تكريــس 

تقليــد وطنــي لتكريــم كل مــن يعمــل يف جبهــة إنهــاء هــذا االنتهــاك الصــارخ لحقــوق اإلنســان واالعــراف 

بأهميــة أدوارهــم.

ونبهــت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان إىل أن الوضعيــة الراهنــة تحتــم رضورة اإلرساع بوضــع 

ــع  ــام جمي ــة أم ــاركية مفتوح ــة تش ــق مقارب ــرة، وف ــة الخط ــذه الجرمي ــة ه ــة ملكافح ــراتيجية وطني اس

ــن. الفاعل

وجــاءت دعــوة الســيدة آمنــة بوعيــاش يف إطــار االحتفــاء باليــوم العاملــي ملكافحــة االتجــار يف البــر )30 

ــده هــذه الســنة يف ظــل الظــروف االســتثنائية التــي يشــهدها العــامل جــراء جائحــة  ــذي نخل ــوز(، ال يولي

كوفيــد 19. ومبناســبة هــذا اليــوم العاملــي، دعــت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف ترصيــح 

لهــا، كذلــك إىل رضورة االنكبــاب عــى تعزيــز االنخــراط يف جهــود نــر الوعــي والتحســيس بخطــورة هــذا 

الشــكل مــن أشــكال االســرقاق الجديــد، يف إطــار مكافحــة هــذه الجرميــة، خاصــة يف ظــل عــدم التبليــغ 

ــزواج القــرسي وغرهــام مــن  ــال( وال عــى حــاالت االســتغال الجنــي )بالخصــوص ضــد النســاء واألطف

مظاهــر وجرائــم االتجــار يف األشــخاص.

ــي  ــس الوطن ــه* )املجل ــة من ــر والوقاي ــار يف الب ــة االتج ــة ملكافح ــة الوطني ــارة إىل أن اللجن ــدر اإلش تج

ــر  ــار بالب ــة االتج ــة بجرمي ــاالت املتعلق ــدا للح ــجلت تزاي ــد س ــت ق ــا( كان ــو فيه ــان عض ــوق اإلنس لحق

باملغــرب منــذ دخــول القانــون رقــم  27-14 الخــاص مبكافحــة االتجــار بالبــر حيــز التنفيــذ، أواخــر ســنة 

.2016

وحســب املعطيــات املتوفــرة، ارتفعــت القضايــا املتعلقــة بجرميــة االتجــار بالبــر عــى املســتوى الوطنــي 

مــن 17 قضيــة ســنة 2017 إىل 80 قضيــة ســنة 2018، وتضاعفــت ســنة 2019، حيــث بلغــت151 قضيــة. 

وقــد ســجلت الثــاث ســنوات األخــرة متابعــة 585 شــخصا يف قضايــا االتجــار يف البــر، منهــم 144 امــرأة 

و84 أجنبيــا.

ــتغال  ــم لاس ــخصا منه ــرض 283 ش ــخصا، تع ــم 719 ش ــغ عدده ــخاص فبل ــار يف األش ــا االتج ــا ضحاي أم

ــد  ــخرة. وق ــتغال يف الس ــخصا لاس ــرض 35 ش ــن تع ــول، يف ح ــتغال يف التس ــخصا لاس ــي و58 ش الجن

ــا 137 مذكــرة، كــام  ــة الصــادرة يف حــق املشــتبه فيهــم يف هــذه القضاي بلغــت مذكــرات البحــث الوطني

ــة. ــر الحراســة النظري وضــع 443 شــخصا رهــن تداب
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ــا  ــاميل ضحاي ــن إج ــبة %23( م ــات نس ــل الفتي ــام متث ــاء %49 )بين ــل النس ــدويل، متث ــتوى ال ــى املس وع

االتجــار بالبــر يف العــامل، حســب موقــع األمــم املتحــدة الخــاص باليــوم العاملــي ملكافحــة هــذه الجرميــة. 

ويعــد االســتغال الجنــي أكــر ظواهــر االســتغال شــيوعا يف هــذا اإلطــار، عــى املســتوى الــدويل، بنســبة 

%59، تليــه الســخرة بنســبة 34%.

ــم 27-14 الخــاص  ــون رق ــي بإصــدار القان ــه الوطن ــز تريع ــر أن املغــرب عمــل عــى تعزي ــر بالذك جدي

مبكافحــة االتجــار بالبــر، الــذي دخــل حيــز التنفيــذ يف 25 غشــت 2016. وقــد عــرف هــذا القانــون جرميــة 

االتجــار بالبــر بشــكل يطابــق التعريــف األممــي، كــام ورد يف بروتوكــول منــع وقمــع ومعاقبــة االتجــار 

باألشــخاص، وبخاصــة النســاء واألطفــال، املكمــل التفاقيــة بالرمــو ملكافحــة الجرميــة املنظمــة عــر الوطنيــة 

)وهــو اإلطــار املرجعــي الــدويل ملكافحــة االتجــار يف البــر، ينضــاف إليــه الخطــة العامليــة ملكافحــة االتجــار 

بالبــر، التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العموميــة لألمــم املتحــد ســنة 2010، وشــكلت خارطــة طريــق للــدول 

ــار  ــاء االتج ــو اىل إنه ــات تدع ــا وغاي ــن أهداف ــي تتضم ــتدامة 2030، الت ــة املس ــة التنمي ــراف، وخط األط

بالبــر(.

* اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار يف البــر والوقايــة منــه، آليــة وطنيــة لتنســيق إجــراءات مكافحــة 

االتجــار يف البــر والوقايــة منــه، محدثــة لــدى رئاســة الحكومــة. تتكــون اللجنــة مــن ممثــي 14 قطاعــا 

حكوميــا و6 مؤسســات عموميــة )مــن بينهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان( وممثلــن عــن املجتمــع 

املــدين. جــرى تنصيــب اللجنــة بتاريــخ 23 مــاي 2019.
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بوعياش وبنشماس يتفقان على تعزيز عاقات التعاون بين 
المؤسستين

خصــص اللقــاء الــذي جمــع يــوم األربعــاء 22 يوليــوز 2020 مبقــر الغرفــة الثانيــة بالرملــان، بــن الســيد 

ــان،  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــارين، ورئيس ــس املستش ــس مجل ــامس، رئي ــم بنش ــد الحكي عب

الســيدة آمنــة بوعيــاش والوفــد املرافــق لهــا، لتــدارس ســبل تعزيــز وتقويــة آليــات التعــاون واالشــتغال 

بــن املؤسســتن الدســتوريتن، مبــا يف ذلــك تحيــن مذكــرة التفاهــم املوقعــة بــن املؤسســتن ســنة 2014، 

ــدويل. ــون ال ــع القان ــة م ــة التريعــات الوطني ــة ماَءم ــان يف عملي ــز دور الرمل ــة تعزي وكيفي

واتفقــت املؤسســتان عــى تحيــن مذكــرة التفاهــم عــى ضــوء مقتضيــات النظــام الداخــي الجديــد ملجلــس 

املستشــارين والقانــون الجديــد املنظــم للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مبــا يضمــن متابعــة تفعيــل 

ــان،  ــوق اإلنس ــدويل لحق ــون ال ــع القان ــة م ــات الوطني ــة التريع ــة وماءم ــات التعاقدي ــات اآللي توصي

وتقويــة الحضــور واملســاهمة الرملانيــة يف أشــغال مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، فضــا 

عــن تكويــن أعضــاء وأطــر مجلــس املستشــارين يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ــس  ــوق اإلنســان ومجل ــي لحق ــس الوطن ــن املجل ــة مشــركة ب ــم تشــكيل لجن ــامع، ت وخــال هــذا االجت

املستشــارين ملتابعــة مراجعــة مذكــرة التفاهــم بــن املؤسســتن، وصياغــة برنامــج عمــل مشــرك بالنســبة 

للســنة التريعيــة املقبلــة وكذلــك االســتعداد الثنــايئ للمشــاركة يف مختلــف املحطــات الوطنيــة والدوليــة 

التــي تهــم القضايــا املشــركة..
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انطاق سلسلة اجتماعات عمل عن بعد بين رئيسة 
المجلس ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

وضعــت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، برنامــج لقــاءات سيســتمر 

ــادل اآلراء والتفاعــل بشــأن  ــوق اإلنســان لتب ــة لحق ــع رؤســاء اللجــان الجهوي ــة األســبوع الجــاري م طيل

ــن 20  ــوم اإلثن ــة. ويف هــذا اإلطــار، عقــدت رئيســة املجلــس صبيحــة ي ــا التنظيمي مجموعــة مــن القضاي

ــة. ــة لحقــوق اإلنســان باألقاليــم الصحراوي ــد مــع رؤســاء اللجــان الجهوي يوليــوز 2020 اجتامعــا عــن بُع

وقــد تنــاول هــذا االجتــامع بــن رئيســة املجلــس وكل مــن رئيســة ورؤســاء اللجــن الجهويــة بجهــة الداخلة-

ــت أساســا:  ــون وبجهــة العيون-الســاقية الحمــراء، مواضيــع هم ــم-واد ن ــب وبجهــة كلمي وادي الذه

مســاهمة اللجــان الجهويــة يف التقريــر الســنوي للمجلــس حــول حالــة حقــوق اإلنســان برســم ســنة 2020، 

اإلجــراءات االحرازيــة املتخــذة للوقايــة مــن تفــي جائحــة )كوفيــد-19( ...، باإلضافــة إىل خطــة العمــل 

الســنوية الخاصــة باملجلــس.

ــت  ــنة 2020، حث ــنوي لس ــر الس ــان يف التقري ــوق اإلنس ــة لحق ــان الجهوي ــاهمة اللج ــص مس ــام يخ وفي

الســيدة بوعيــاش اللجــان عــى ترصيــد كافــة تدخاتهــا ومســاهامتها يف مجــاالت الرصــد والحاميــة 

والنهــوض والتدخــل االســتباقي، لتضمينهــا يف هــذا التقريــر.

أمــا فيــام يتعلــق باإلجــراءات االحرازيــة للوقايــة مــن جائحــة )كوفيــد-19( املتخــذة مــن طــرف املجلــس، 

ــر املتخــذة عــى  ــوه رؤســاء اللجــان بالتداب ــد ن ــع، فق ــة التتب وبحكــم أن رؤســاء اللجــان أعضــاء يف لجن

املســتوين الوطنــي والجهــوي ومطابقتهــا للــروط املنصــوص عليهــا وطنيــا ودوليــا.

ــال  ــان خ ــرى اإلع ــد ج ــا، ق ــة كورون ــة بجائح ــتثنائية املرتبط ــروف االس ــرا للظ ــه نظ ــر أن ــر بالتذك جدي

ــوق  ــة لحق ــن أعضــاء اللجــان الجهوي ــن تعي ــوز 2020، ع ــوم 8 يولي ــد ي ــس املنعق ــب املجل ــامع مكت اجت

اإلنســان، طبقــا ملــا ينــص عليــه القانــون رقــم 76.15 ومقتضيــات نظــام املجلــس الداخــي، وذلــك بنــاء عــى 

ترشــيحات رئيســات ورؤســاء اللجــان الجهويــة. وثــد كانــت الجمعيــة العامــة يف دورتهــا الثانيــة املنعقــدة 

مــن 6 إىل 8 مــارس املــايض قــد اطلعــت عــى لوائــح أعضــاء اللجــان الجهويــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يقدم للبرلمان بغرفتيه 
توصياته وماحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18

قــدم املجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان يوم الجمعــة 10 يوليــوز 2020 للرملــان بغرفتيه توصياتــه وماحظاته 

بشــأن مــروع القانــون رقــم 72.18 املتعلــق مبنظومــة اســتهداف املســتفيدين مــن برامــج الدعــم االجتامعي 

وبإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجات، وذلــك إعــامال للــامدة 24 مــن القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة 

تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والتــي تنــص عــى أن )...( املجلــس يقــرح كل توصيــة يراهــا 

مناســبة، وتوجههــا رئيســة املجلــس إىل رئيــي مجلــي الرملــان والســلطات الحكوميــة املختصــة.

وتتمحــور الوثيقــة التــي قــدم كذلــك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان نســخة منهــا لرئيــس الحكومــة 

ــاءم هــذه املنظومــة  ــة وماحظــة تحــرص عــى أن تت ــي عــرة )12( توصي ــة حــول اثنت ــر الداخلي ولوزي

مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ذات الصلــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة وبالرعايــة 

االجتامعيــة بشــكل عــام، ومــع مســتلزمات ضــامن الحــق يف التنميــة والحاميــة االجتامعيــة بشــكل خــاص، 

ــي  ــاء نظــام وطن ــة االســتهداف، نصــا وروحــا، برهــان بن ــط منظوم ــة إىل رضورة العمــل عــى رب باإلضاف

للحاميــة االجتامعيــة يســتوعب الجميــع، ويحقــق املســاواة، وينبــذ التمييــز ويحــد مــن احتــامالت إقصــاء 

ــات. ــوا أم فئ املســتحقن، أشــخاصا كان

ــات  ــى التوجه ــتهداف منفتحــة ع ــة اس ــداد منظوم ــى الحاجــة امللحــة إلع ــه ع ــس يف وثيقت ــد املجل وأك

ــن  ــي م ــادرة عــى اســتيعاب التحــوالت الت ــد املرتقــب، تكــون ق االســراتيجية للنمــوذج التنمــوي الجدي

ــة  ــز إلتقائي ــث تعزي ــن حي ــط م ــس فق ــي، لي ــم االجتامع ــة للدع ــة الوطني ــق بالسياس ــر أن تلح املنتظ

الرامــج وطابعهــا املندمــج، بــل أيضــا مــن حيــث إمكانيــة تحويــل برامــج الدعــم إىل منظومــة مندمجــة يف 

ــة. ــة القطاعي ــات العمومي السياس

ومــن بــن مــا أكــد عليــه املجلــس، ماحظاتــه وتوصياتــه بخصــوص املــواد مــن 19 إىل 22 مــن مــروع القانــون، 

حيــث أويص املجلــس بتدقيــق هــذه املقتضيــات نظــرا ملــا ميكــن أن تشــكله مــن مــس بحاميــة املعطيــات ذات 

الطابــع الشــخيص وبالشــفافية التــي ينبغــي أن تطبــع عمــل اإلدارة، وملــا يقتضيــه احــرام دور القضــاء يف حاميــة 

الحقــوق والحريــات مــع إقــرار آليــات للمراقبــة، وإضفــاء الصبغــة القضائيــة عــى جميــع اإلجــراءات املنصــوص 

عليهــا يف هــذه املــواد، ومراعــاة الضامنــات التــي ينبغــي أن مُتنــح لألشــخاص مــن بــاب الحــق يف االنتصــاف وجر 

الــرضر، يف حــال املــس بحقوقهــم أو حرياتهــم أو املعطيــات ذات الطابــع الشــخيص الخاصــة بهــم.

ويف هــذا اإلطــار، اســتقبل الســيد الحبيــب املالــي، رئيــس مجلس النــواب، يوم األربعــاء 15 يوليــوز 2020 مبقر 

الرملــان رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش والوفــد املرافــق لهــا. وخصــص 

اللقــاء الســتعراض الخطــوط العريضــة ملاحظــات وتوصيــات املجلس بخصــوص مــروع القانون رقــم 72.18، 

وكذلــك ســبل تعزيــز عاقــات التعــاون بــن املؤسســتن الدســتوريتن مبــا فيهــا تحيــن اتفاقيــة التفاهــم بــن 

املؤسســتن، وكيفيــة تعزيــز دور الرملــان يف عمليــة ماَءمــة التريعــات الوطنيــة مــع القانــون الــدويل.
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باغ صحفي بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

طبقا للقانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ومقتضيات نظام 

 املؤسسة الداخي، انعقد يوم األربعاء 8 يوليوز 2020 اجتامع ملكتب املجلس عر تقنية املناظرة عن بعد.

 خال هذا االجتامع:

• مثن املكتب نر تقرير املجلس السنوي برسم سنة 2019 يف عدد خاص بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا 

 للامدة 35 من القانون املحدث للمجلس؛

• قدم )ت )السيدات والسادة رؤساء اللجان الدامئة ومنسقو اآلليات الوطنية عروضا حول أشغال اللجان 

واآلليات خال شهر يونيو. كام جرى تحديد املواضيع ذات األولوية التي سيشتغل عليها املجلس خال 

 الفرة القادمة، إىل جانب مهامه الدامئة؛

• صادق أعضاء املكتب عى ماحظات وتوصيات سيقدمها املجلس بخصوص مروع القانون رقم 18.72، 

املتعلق مبنظومة استهداف املستفيدين من برامج الدعم االجتامعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجات 

وذلك طبقا صاحياته، ال سيام املنصوص عليها يف املادة 24 من القانون رقم 76.15. كام نوه أعضاء 

املكتب باللقاء التداويل الذي عقده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف موضوع مروع القانون يوم 

الثاثاء 30 يونيو 2020 مع لجنة الداخلية والجامعات الرابية والسكنى وسياسة املدينة مبجلس النواب 

بحضور القطاعات الحكومية املعنية )وزارة الداخلية، وزارة االقتصاد واملالية وإصاح اإلدارة، وزارة الصحة، 

 واملندوبية السامية للتخطيط ).

•  أحاطت رئيسة املجلس املكتب علام بتعين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان، طبقا ملا ينص 

عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام املجلس الداخي وبناء عى ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان 

الجهوية. وكانت الجمعية العامة يف دورتها الثانية املنعقدة من 6 إىل 8 مارس املايض قد اطلعت عى لوائح 

اللجان الجهوية. وتجدر اإلشارة أن اإلعان عن تعين أعضاء لجان املجلس الجهوية قد تأجل نظرا لظروف 

حالة الطوارئ الصحية.
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اليوم العالمي لاجئين: المجلس يجدد الدعوة إلى 
تعزيز اإلطار القانوني الخاص بوضعية الاجئين والنهوض 

بحقوقهم االجتماعية واالقتصادية

مبناســبة اليــوم العاملــي لاجئــن، يجــدد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان دعوتــه إىل الترسيــع باعتــامد 

ــة  ــق باللجــوء ورشوط منحــه، مبــا يضمــن االعــراف الفعــي بوضعي ــم 66.17 املتعل ــون رق مــروع القان

الجــئ، مــع مراعــاة املقتضيــات الدســتورية واملبــادئ املتضمنــة يف امليثــاق العاملــي بشــأن الاجئــن. كــام 

يــويص املجلــس بتعزيــز احــرام مبــدأ عــدم اإلعــادة القرسيــة لطالبــي اللجــوء وتقليــص هامــش تقديــر 

الســلطات عندمــا يتعلــق األمــر بقــرارات إعادتهــم مبــا يضمــن حقوقهــم كاجئــن.

كــام يجــدد املجلــس بهــذه املناســبة توصياتــه املتعلقــة بالهجــرة واللجــوء التــي تضمنهــا تقريــره عــن حالــة 

حقــوق اإلنســان باملغــرب برســم ســنة 2019 الراميــة، عــاوة عــى تعزيــز اإلطــار القانــوين املتعلــق بهــذه 

الفئــة، إىل تعزيــز ضامنــات النهــوض بحقوقهــا االجتامعيــة واالقتصاديــة.

ــام  ــا مبه ــوق نرجمه ــة الحق ــوم فعلي ــن مفه ــس ضم ــل املجل ــن اســراتيجة عم ــة االلجئ »  تتصــدر حامي

الرصــد للحاميــة والنهــوض  والديناميــات الوطنيــة التــي أطلقناهــا و املبــادرات اإلقليميــة والدوليــة التــي 

اقتســمهناها، باعتبارنــا رئيســا ملجموعــة العمــل املعنيــة بالهجــرة بالشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان وكــذا عضــوا فاعــا يف التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة والشــبكة العربيــة لهــذه 

املؤسســات« توضــح رئيســة املجلــس الســيدة آمنــة بوعيــاش

ومــن  بــن املبــادرات براكــة مــع املفوضيــة الســامية  لشــؤون الاجئــن، الرافــع وتعزيــز حاميــة حقــوق 

الاجئــن والنهــوض بهــا خاصــة منهــا الحــق يف التمــدرس، الحــق يف التســجيل يف الحالــة املدنيــة، الحــق يف 

ولــوج الخدمــات الصحيــة )مبــا فيهــا الحــق يف التغطيــة الصحيــة(، باإلضافــة إىل الحــق يف الشــغل وحاميــة 

حقــوق العــامل املهاجريــن، والحــق يف الســكن واإليــواء، الــخ.

ــاط -  ــن، خاصــة مــن خــال معهــد الرب ــن املعني ــع مــن قــدرات الفاعل كــام تشــمل هــذه الجهــود الرف

إدريــس بنزكــري- لحقــوق اإلنســان آخرهــا دورة تكوينيــة عــن بعــد حــول موضــوع: »الدخــول، اإلقامــة 

ــات  ــن الجمعي ــة م ــا مجموع ــاركت فيه ــو 2020 ش ــي 17 و18 يوني ــات« يوم ــوق ومامرس ــوء: حق واللج

العاملــة يف مجــال الهجــرة واللجــوء، مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم يف مجــال حاميــة حقــوق األجانــب، مبــن 

ــي اللجــوء. فيهــم الاجئــن وطالب

ويخلــد املنتظــم الــدويل اليــوم العاملــي لاجئــن )20 يونيــو( هــذه الســنة تحــت شــعار »كل بــادرة لهــا 

أثــر« بهــدف تذكــر العــامل بــأن للجميــع، مبــا يف ذلــك الاجئــن، القــدرة عــى املســاهمة يف الجهــود املبذولة 

لبنــاء عــامل أكــر عــدال وأكــر إنصافــا. ولعــل الجائحــة التــي يعيــش عــى إيقاعهــا العــامل منــذ شــهور قــد 

أظهــرت، حســب املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن، »مــدى الحاجــة املاســة للكفــاح 

لعــامل أكــر شــموال ومســاواة...«.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يطلق

TAABIRATRAQMYA.MA  منصة تفاعلية بشأن حرية 
الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي

ــوم  ــي لحقــوق اإلنســان الي ــق املجلــس الوطن ــخ 6 مــاي 2020، يطل إعــامال لقــرار مكتــب املجلــس بتاري

TaabiratRaqmya. 14مــاي 2020 منصــة تفاعليــة بشــأن الحــق حريــة الــرأي والتعبــر يف الفضــاء الرقمــي

ma، مــن أجــل التفاعــل مــع املختصــن واملعنيــن وعمــوم الــرأي العــام حــول هــذا الحــق وتقييداتــه، مــن 

خــال املبــادئ الدوليــة التــي تكــرس حريــة اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة وحريــة التــامس األنبــاء واألفــكار 

يهــا ونقلهــا إىل اآلخريــن، بأيَّــة وســيلة ودومنــا اعتبــار للحــدود. وتلقِّ

ــة هــذه  ــر وأهمي ــرأي والتعب ــة ال ــدور األســايس واملحــوري لحري ــارا لل ــأيت إطــاق هــذه املنصــة اعتب »ي

ــة  ــيدة آمن ــان، الس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــول رئيس ــي«، تق ــع الدميقراط ــة يف املجتم الحري

بوعيــاش، وتضيــف »الحــق يف حريــة التعبــر حــق أســايس يف حــد ذاتهــا وأيضــا حــق ميكــن مــن إعــامل 

حقــوق وحريــات األخــرى. عــى هــذا األســاس، توصــف حريــة التعبــر بأنهــا حجــر الزاويــة يف كل مجتمــع 

ــة«. ــة والدميقراطي تســوده الحري

ويطمــح املجلــس عــر إطــاق هــذه املنصــة إىل املســاهمة يف النقــاش العمومــي حــول كيفيــة مواجهــة 

ــي يف  ــر الجامع ــر والتفك ــرأي التعب ــة ال ــدة لحري ــكال الجدي ــة األش ــامن مامرس ــة بض ــات املرتبط التحدي

األبعــاد املتعلقــة بأخاقيــات اســتعامل التكنولوجيــا الرقميــة ووســائل التواصــل االجتامعي كأدوات ملامرســة 

ــارب  ــض التج ــتلهام بع ــة اس ــر يف كيفي ــك إىل التفك ــدف كذل ــادرة ته ــذه املب ــإن ه ــك ف ــات. ولذل الحري

واملامرســات الفضــى يف هــذا املجــال مــن أجــل بلــورة ميثــاق وطنــي ألخاقيــات اســتعامل الفضــاء الرقمــي 

يف املجــال العــام.

تجــدر اإلشــارة إىل أن إطــاق هــذه املنصــة التفاعليــة يــأيت إعــامال الختصاصــات املجلــس وواليتــه الشــاملة، 

كــام تحددهــا مقتضيــات أحــكام القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس ومبــادئ باريــس 

الناظمــة لعمــل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. كــام يــأيت إطاقهــا اعتبــارا لاســتنتاج العــام لتقريــره 

الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان باملغــرب لســنة 2019، الــذي اعتــر بــأن توســيع الحريــات بالفضــاء 

العــام يعــد أكــر تحــد تواجهــه مؤسســات دميقراطيتنــا الناشــئة، بالخصــوص حريــة التعبــر، بشــكل عــام، 

ــي  ــاش عموم ــح نق ــر بفت ــة التقري ــا لتوصي ــاص، وتفعي ــكل خ ــي، بش ــاء الرقم ــر يف الفض ــة التعب وحري

ينخــرط فيــه جميــع الفاعلــن املعنيــن ويأخــذ بعــن االعتبــار التحــوالت املرتبطــة بهــذا املوضــوع، خاصــة 

يف الفضــاء الرقمــي، والســيام منصــات التواصــل االجتامعــي، مبــا يكفــل حريــة الــرأي والتعبــر دون املســاس 

بالحيــاة الخاصــة لألفــراد.
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1990 - 2020: »مسار متواصل لفعلية الحقوق«: الذكرى 
الثاثين لتأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 

بالمغرب

يخلــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يومــه الجمعــة 8 مــاي 2020، الذكــرى الثاثن إلحداث املؤسســة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان باملغــرب. مؤسســة بصمــت، مــن خــال املجلــس االستشــاري لحقــوق اإلنســان 
)2011-1990( واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان )2018-2011(، الــذي أعيــد تنظيمــه مبوجــب القانــون 
ــة  ــا التريعي ــواء يف جوانبه ــا، س ــهدتها بادن ــي ش ــة الت ــوالت الحقوقي ــر 2018، التح ــم 76.15 يف فراي رق

واملؤسســاتية والقانونيــة واملجتمعيــة.

وخــال مســار امتــد طيلــة 30 ســنة، كان املجلــس حــارضا يف املحطــات والتطــورات الكــرى، يلعــب أدواره 
ــات  ــة التريع ــة ملامئ ــان وآلي ــوق اإلنس ــا حق ــع يف قضاي ــة واملجتم ــن الدول ــرسا ب ــد ج ــتقالية، مي باس

ــة. ــدويل لحقــوق اإلنســان يف كونيتهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئ ــون ال ــة مــع القان الوطني

»لقــد كــرس إحــداث املجلــس االنخــراط الطوعــي واإلرادي للملكــة املغربيــة يف املنظومــة الدوليــة لحقــوق 
ــة، مــن  ــة والدميقراطي ــد وبــن الحركــة الحقوقي ــا للبل اإلنســان والتفاعــل غــر املســبوق بــن اإلرادة العلي
أجــل االنكبــاب عــى مواضيــع كانــت تــؤرق املجتمــع املغــريب«، تقــول رئيســة املجلــس بهــذه املناســبة. 
ــود  ــي شــهدها املغــرب خــال العق ــس، »التحــوالت الت ــف رئيســة املجل ــل، تضي ــار هــذا التفاع ــن مث »م
األخــرة، مــن إطــاق رساح املعتقلــن وعــودة املنفيــن يف منتصــف التســعينات ووضــع لبنــات ورش العدالــة 
االنتقاليــة باملغــرب إىل إحــداث هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة مطلــع األلفيــة، ثــم االنكبــاب عــى اإلصاحــات 

املؤسســاتية والتريعيــة والدســتورية الكــرى التــي شــهدها املغــرب«.

ــة  ــا مرحل ــل أبرزه ــدة، لع ــرى عدي ــاث محطــات ك ــود الث وطبعــت مســار املؤسســة خــال هــذه العق
البنــاء املؤسســايت وإرســاء دعائــم الدميقراطيــة ودولــة الحــق والقانــون، ثــم ديناميــة قــراءة صفحــة املــايض 
ــي  ــل الحقوق ــوي للعم ــد الجه ــز البع ــان وتعزي ــوق اإلنس ــرة حق ــوال إىل دس ــة، وص ــاف واملصالح واإلنص

والنهــوض بالربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان.

ــة  ــذ 2019 مقارب ــة وحقــوق اإلنســان، اعتمــد املجلــس من ــم الدميقراطي ــد الطلــب عــى قي ويف ظــل تزاي
تقــوم عــى ثاثــة ركائــز أساســية تهــم الوقايــة مــن االنتهــاكات وحاميــة  ضحايــا حقــوق اإلنســان والنهــوض 
بهــا وتعزيــز ثقافتهــا، ليفتــح بذلــك أفــق حقوقــي جديــد مــن خــال صياغــة رؤيــة جديــدة تربــط مــا بــن 
التفكــر والتشــاور والفعــل الحقوقــي، لتقديــم إجابــات جامعيــة مغربيــة للتحــوالت التــي يعرفهــا  فضــاء 

الحريــات، ضمــن التنــوع الثقــايف والهويــايت لبلدنــا وحاميــة حريــة كل فــرد.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس كان قــد ســطر برنامــج أنشــطة ميتــد طيلــة هــذه الســنة مــن أجــل تخليــد 
هــذه الذكــرى وقــراءة هــذا املســار الحقوقــي بشــكل جامعــي مــع جميــع الفاعلــن ورشكاء، تحــت شــعار 
ــاركة  ــال مش ــمية خ ــه الرس ــت انطاقت ــد أعطي ــوق«. وق ــة الحق ــل لفعلي ــار متواص »2020-1990: مس
املؤسســة يف الــدورة 26 للمعــرض الــدويل للنــر والكتاب بالــدار البيضــاء )16-6 فرايــر 2020(، قبــل أن 
يعلــن املجلــس عــن تأجيــل أنشــطته الوطنيــة والدوليــة نظــرا للظرفيــة املتعلقــة بحالــة الطــوارئ الصحيــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان: اللجنة المكلفة 
بالمناصفة تعبر عن انشغالها بشأن حاالت العنف ضد 

النساء

بنــاًء عــى طلــب مــن رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمنــة بوعيــاش، عقدت اللجنــة 

الدامئــة املكلفــة باملناصفــة وعــدم التمييــز واألجيــال الجديــدة لحقــوق اإلنســان، يــوم الخميــس 30 أبريــل 

2020، لقــاء عــر تقنيــة املناظــرة عــن بعــد مــن أجــل التــداول ومناقشــة وضــع حقــوق املــرأة يف ســياق 

حالــة الطــوارئ الصحيــة.

ــارص األوىل  ــن أجــل عــرض العن ــس، فرصــة م ــذي ســرت أشــغاله رئيســة املجل ــامع، ال شــكل هــذا االجت

لعمليــة رصــد حــاالت العنــف ضــد املــرأة، التــي قــام بهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عى املســتوى 

املركــزي، ومــن خــال لجانــه الجهويــة، بالتشــاور مــع فعاليــات املجتمــع املــدين واملؤسســات املعنيــة.

ويف هــذا اللقــاء، الــذي تــم خالــه اســتحضار أشــكال العنــف الجســدي واالقتصــادي والنفــي واللفظــي 

والجنــي ضــد النســاء، والتــي يحتمــل أن تتزايــد بفعــل الظــروف املرتبطــة بالحجــر الصحــي والحــد مــن 

التنقــل والولــوج إىل املســاعدة والحاميــة واالنتصــاف، مل يفــت اللجنــة لفــت االنتبــاه إىل وضعيــة الفئــات يف 

وضعيــة جــد هشــة، مبــا يف ذلــك األمهــات العازبــات، والنســاء اللــوايت متارســن مهنــا مؤقتــة وغــر مســتقرة  

…

هــذا وتنــوه اللجنــة بالــدور الــذي تقــوم بــه فعاليــات املجتمــع املــدين وجهودهــا مــن أجــل مواصلــة مــد 

ــز  ــة إىل تعزي ــا العنــف يف ظــروف الحجــر الصحــي، وتدعــو الســلطات العمومي املســاعدة للنســاء ضحاي

تدابــر دعــم الفئــات الهشــة، وضــامن متتــع النســاء ضحايــا العنــف مــن خدمــات الحاميــة.
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اتفاق شراكة بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
وصندوق األمم المتحدة للسكان للحد من ظاهرة تزويج 

األطفال وتعزيز حق المرأة في الصحة الجنسية واإلنجابية

وقعــت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، والســيد لويــس مــورا، ممثــل 

صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان، اتفــاق رشاكــة بالربــاط للفــرة )2021-2020( بهــدف تعزيــز حقــوق 

النســاء والفتيــات يف املغــرب، مبــا يف ذلــك الحــق يف الصحــة الجنســية واإلنجابيــة.
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التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان بالمغرب لسنة 
2019: »فعلية حقوق اإلنسان ضمن نموذج ناشئ 

للحريات«

ينــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تقريــره الســنوي برســم ســنة 2019 تحــت عنــوان »فعليــة حقوق 

ــوق  ــن حق ــاع ع ــتورية مســتقلة للدف ــاره مؤسســة دس ــات«، باعتب ــوذج ناشــئ للحري ــن من اإلنســان ضم

ــات  ــة املواطن ــة كرام ــة، وصيان ــتها الكامل ــامن مامرس ــا وض ــوض به ــا والنه ــات وحاميته ــان والحري اإلنس

ــة  ــه وبعــد املصادق ــامدة 35 مــن قانون ــرادا وجامعــات، وإعــامال لل ــن وحقوقهــم وحرياتهــم، أف واملواطن

ــام 8-7-6 مــارس 2020. عليــه باإلجــامع مــن طــرف جمعيتــه العامــة املنعقــدة أي

وتؤكــد رئيســة املجلــس، الســيدة آمنــة بوعيــاش يف تقديــم التقريــر، أن إصــدار املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان لتقريــره الســنوي عــن حالــة حقــوق اإلنســان يف بادنــا يعتــر فرصــة لجميــع الفاعلــن للتوقــف 

مــن أجــل تقييــم، مبــا يكفــي مــن مســافة وتبــرص، اللحظــات القويــة التــي طبعــت األحــداث ذات الصلــة 

بحقــوق اإلنســان يف املغــرب خــال ســنة.

وعاقــة بعنــوان التقريــر تضيــف رئيســة املجلــس »أن توســيع الحريــات بالفضــاء العــام، والــذي مــا انفــك 

مواطنونــا يطالبــون بــه، يطــرح، دون شــك، أكــر تحــد تواجهــه مؤسســات دميقراطيتنــا الناشــئة. أتحــدث، 

هنــا، عــن حريــة التعبــر، التــي تبقــى الســؤال الــذي ينبغــي أن يجيــب عليــه مجتمعنــا بطريقــة منتظمــة 

ومســتمرة.«.

ــه  ــورة رأي ــن بل ــه م ــارئ)ة(، لتمكين ــة للق ــة واملحقق ــات املوثوق ــن املعلوم ــة م ــر مجموع ــدم التقري ويق

عــى مــدى التقــدم الــذي أحرزتــه بادنــا يف مجــال حقــوق اإلنســان، وتشــخيص األســباب التــي تقــف وراء 

التعــرات والفجــوات واإلخفاقــات.

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.

يتضمــن هــذا التقريــر، الــذي يقــع يف 82 صفحــة، باإلضافــة إىل تقديــم عــام حــول حالــة حقــوق االنســان، 

يف ســبعة محــاور أساســية تهــم: 1-حاميــة حقــوق اإلنســان؛ 2-تعزيــز ثقافــة حقــوق اإلنســان؛ 3-العاقــة 

مــع املؤسســة التريعيــة؛ 4-حقــوق اإلنســان واإلعــام؛ 5-التعــاون والعاقــات الدوليــة؛ 6-متابعــة تنفيــذ 

توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة؛ 7-اآلليــات الوطنيــة املحدثــة لــدى املجلــس.
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ــا يف  ــي تحظــى به ــة الت ــارا لألولوي ــر اعتب ــة يف هــذا التقري ــة بالغ ــة بأهمي ــد اســتأثر موضــوع الحامي وق

اســراتيجية عملــه التــي صادقــت عليهــا الجمعيــة العامــة. ومــن مثــة، فــإن هــذا التقريــر حــول األوضــاع 

ــس لســنة 2019 يف نطــاق  ــل املجل ــة عم ــن، يف ذات اآلن، حصيل ــا يتضم ــوق اإلنســان ببادن ــة لحق العام

ــه. ــة ل ــات املوكول املهــام والصاحي

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.
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اجتماع عبر تقنية المناظرة عن بعد حول دور المؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان في مكافحة جائحة )كوفيد19-(

عقــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، براكــة مــع الجمعيــة الفرنكوفونيــة للجــان الوطنيــة لحقــوق 

اإلنســان )AFCNDH( والتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان )GANHRI( وشــبكة 

املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان )RINADH(، اجتامعــا عــر تقنيــة املناظــرة عــن بعــد 

ــة  ــات الوطني ــول دور املؤسس ــى ح ــات الفض ــم املامرس ــادل وتقاس ــل تب ــن أج )vidéoconférence( م

لحقــوق اإلنســان خــال األزمــة الصحيــة املتعلقــة بجائحــة )كوفيــد-19(، وذلــك يــوم الثاثــاء 14 أبريــل 

2020 عــى الســاعة الثانيــة بعــد الــزوال.

ويف ســياق مواصلــة مهامهــا املتعلقــة بحاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، قامــت املؤسســات الوطنيــة 

ــاركا  ــثاثن مش ــة بـ ــامع، ممثل ــذا االجت ــاركة يف ه ــر املش ــعة ع ــة التس ــان الفرنكوفوني ــوق اإلنس لحق

ــان  ــوق اإلنس ــز حق ــال تعزي ــاتها يف مج ــا ومامرس ــة به ــول األدوار املنوط ــاش ح ــيع النق ــاركة، بتوس ومش

ــة  ــات التــي تواجههــا خــال هــذه الظرفي ــة، فضــا عــن تــدارس التحدي وحاميتهــا يف ظــل األزمــة الصحي

ــتثنائية. االس

برصــد  املتعلقــة  اإلجــراءات  اإلنســان مجموع  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  اســتعرض  ومــن جانبــه، 

ــات ومعالجــة الشــكايات والتحســيس والرافــع، فضــا عــن التعــاون  ــة الحقــوق والحري الوضع مــن زاوي

ــي. ــتوى الداخ ــى املس ــا ع ــي تبناه ــة الت ــر الوقائي ــدويل والتداب ــي وال اإلقليم

ــة  ــة الفرنكوفوني ــوق اإلنســان والجمعي ــة لحق ــي للمؤسســات الوطني ــف العامل ــي التحال ــب ممث إىل جان

للجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وشــبكة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، عــرف هــذا 

ــر  ــق األم ــوين، ويتعل ــاء الفرنكوف ــن الفض ــان م ــوق اإلنس ــة لحق ــة وطني ــاركة 19 مؤسس ــامع مش االجت

بــكل مــن بوركينــا فاســو، بورونــدي، الكامــرون، جــزر القمــر، كــوت ديفــوار، الكونغــو برازافيــل، الــرأس 

األخــرض، مــرص، فرنســا، اللوكســمبورغ، مدغشــقر، مــايل، املغــرب، موريتانيــا، النيجــر، جمهوريــة الكونغــو 

ــس. ــدا، الطوغــو وتون ــة، روان الدميقراطي

وتجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان هــو حاليــا نائب-رئيــس الجمعيــة الفرنكوفونيــة 

للجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان التــي ترأســها اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف النيجــر.
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باغ شبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
بشأن جائحة )كوفيد 19(

بناء عى اقراح من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، قامت شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان )RINADH( بنر الباغ الصحفي التايل حول جائحة )كوفيد-19(.

فيام يي نص الباغ:

بالغ شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان بشأن جائحة )كوفيد 19(

4 أبريل 2020 نريويب، كينيا

· تعرب شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان عن قلقها الشديد بشأن 	

االنتشار الرسيع واملطرد لجائحة )كوفيد 19( داخل القارة اإلفريقية، مام يرتب 

عنه مخاطر وتهديدات واسعة النطاق، خاصة عى الحق يف الحياة وصحة املواطنن 

املنتمن للقارة اإلفريقية.

· لقد أصابت هذه الجائحة بالفعل الدول األفريقية. ووفًقا لألرقام الحالية التي نرها 	

املركز اإلفريقي للوقاية من األمراض ومكافحتها )CDC(، تم تسجيل آالف الحاالت 

املؤكد إصابتها بفروس كورونا يف القارة التي يعتر وضعها مقلقا، بينام فقد املئات 

حياتهم لألسف.

· تتابع  شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان باهتامم خاص التدابر 	

املتخذة ملكافحة هذه الجائحة.

· تعرب عن بالغ قلقها بشأن آثار هذه التدابر عى الفئات الهشة، مبا يف ذلك كبار 	

السن، واألشخاص يف وضعية إعاقة واألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة. كام 

تعرب الشبكة عن قلقها إزاء املخاطر الصحية املتزايدة التي يتعرض لها األشخاص دون 

مؤوى، واألشخاص الذين تم تنقيلهم داخل بلدانهم والسجناء داخل أماكن الحرمان 

من الحرية واألشخاص الذين يعيشون يف بيوت تنعدم فيها الروط الصحية وتعرف 

اكتظاظا كبرا واملهاجرون والاجؤون، وطالبو اللجوء الذين يحتاجون إىل تلقي الرعاية 

الصحية الكافية يف هذا الوقت من حالة الطوارئ الصحية العاملية.

· إن شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان قلقة جدا بشأن التداعيات 	

االقتصادية لهذه الجائحة، والتي قد تعمق هشاشة رشائح املجتمع األكر حرمانًا، مبا يف 

ذلك العامل املياومون والعاملون يف القطاع غر املهيكل.

· ترحب شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان بالجهود التي تبذلها 	

الدول اإلفريقية للوقاية من هذه الجائحة ومحارصتها والتدابر املتخذة ملجابهة اآلثار 
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املدمرة لهذه اآلفة عى االقتصاد والشغل.

· تهيب شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان جميع الدول اإلفريقية 	

بتنفيذ التوصيات الصحية التي يقدمها املركز اإلفريقي للوقاية من األمراض ومكافحتها 

)CDC( ومنظمة الصحة العاملية.

· تدعو شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان الدول اإلفريقية إىل تنفيذ 	

توصيات الهيئات املختصة التابعة لاتحاد اإلفريقي واألمم املتحدة من أجل متكن 

جميع األفراد من تجاوز هذه املحنة مع حفظ كرامتهم، وهذا ال ميكن أن يتحقق 

دون الحرص عى الحد من التداعيات السلبية للجائحة عى الجوانب االجتامعية 

واالقتصادية والصحية، وتقديم الدعم االجتامعي واملايل للفئات األكر هشاشة 

املترضرة من هذه الجائحة.

· تدعو شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان أعضاءها إىل مواصلة 	

رصد حالة حقوق اإلنسان، وال سيام أثناء حالة الطوارئ. كام تدعو الشبكة املواطنن 

األفارقة إىل دعم السلطات يف حربها ضد الجائحة وانتشارها، مع احرام التدابر 

الوقائية املتخذة، مبا يف ذلك الحجر الصحي حتى ال يعرضوا حياتهم وحياة اآلخرين 

للخطر.

· تحث شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان جميع مواطني القارة عى 	

عدم نر معلومات زائفة عر شبكات التواصل االجتامعي لتجنب التشويش عى 

تعليامت السلطات املختصة.

· تنخرط املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، يف إطار واليتها، يف جهود 	

التحسيس والرافع من أجل التواصل مع األفراد وتحسيسهم يف السياق الوطني 

الخاص بكل مؤسسة، وهي جهود التوعية التي يجب دعمها من خال تعزيز قدرات 

الفاعلن املعنين بتدبر هذه األزمة.

· تتعن مراعاة املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان عند تطبيق حالة الطوارئ الصحية، 	

بشكل يكون فيه تقييد الحقوق يف ظلها قامئا عى االحرام املتناسب لروط تحقيق 

هدف الوقاية من انتشار الفروس والسيطرة عليه. كام أن هذه القيود يجب أن تكون 

مؤقتة وأن تلغى مبجرد تحقيق الهدف السالف الذكر.

· يتعن أال يؤثر تطبيق القيود املفروضة عى بعض الحقوق عى حقوق األفراد وال سيام 	

الفئات الهشة. ويف هذا السياق، تذكر شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان باملادة 4 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية

· تؤكد شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان عى رضورة توحيد الدول 	
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اإلفريقية لجهودها عى مستوى القارة والعامل من أجل التغلب عى هذه األزمة. 

وبالتايل، يتعن عى املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، األعضاء يف شبكة املؤسسات 

الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان تبادل املعلومات والتجارب واملامرسات الفضى 

داخل الشبكة اإلفريقية وكذلك مع التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان )GANHRI( وشبكاته اإلقليمية.

· ويف األخر، تشدد شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان عى أن حامية 	

حقوق اإلنسان يجب أال تنقطع وثرتها، بل بالعكس، يجب العمل عى تعزيزها يف 

خضم األزمة وغداتها.

 السيد محمد فايق

رئيس شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان
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باغ صحفي بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان

ــل  ــح أبري ــاء فات ــوم األربع ــادي ي ــدوري الع ــي لحقوق اإلنســان اجتامعه ال ــس الوطن ــب املجل ــد مكت عق

2020 عــر تقنيــة املناظــرة عــن بعــد )Visioconférence(، للتــداول يف اإلجــراءات التــي اتخذهــا 

املجلــس، يف ظــل حالــة الطــوارئ الصحيــة القامئة، مــن أجــل مواصلــة مهامــه بخصــوص الرصــد وحاميــة 

حقوق اإلنســان والنهوض بهــا وفقــا للتريعــات الوطنيــة واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة .

وبعد التداول حول:

· الوضعيــة العصيبــة التــي متــر منهــا بادنــا بســبب انتشــار فــروس كورونــا املســتجد )كوفيد19( 	

كباقــي بلــدان العــامل، والــذي ثبــت لحــد اآلن أنــه ال ميكــن الحــد منــه إال بتحســيس املواطنــن 

باإلجــراءات الوقائيــة الواجــب اتخاذها؛

· ــة، يف 	 ــلطات العمومي ــع الس ــس م ــا املجل ــام به ــي ق ــاالت الت ــات واالتص ــات واملراس التدخ

ــتباقي؛ ــل االس ــال التدخ ــه يف مج ــاق صاحيات نط

· اإلجراءات التي اتخذها لتنظيم عمله، مبا يف ذلك عمل اآلليات الوطنية واللجن الدامئة؛	

وبعــد تثمــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الدولــة  مــن أجــل الوقايــة مــن انتشــار الفــروس والتدابــر املوجهة 

لدعــم الفئــات الهشــة، فــإن أعضــاء مكتــب املجلس:

· يدعــون إىل توســيع نطــاق التدابــر املتخــذة لتشــمل كل الفئــات الهشــة مبــا فيهــم األشــخاص 	

يف وضعيــة إعاقــة واألطفــال والنســاء واملهاجــرون والاجــؤون واألشــخاص املســنون؛

· يعلنــون عــن تكويــن فريــق عمــل متخصــص لرصــد أوضــاع حقــوق اإلنســان عــى املســتوين 	

الوطنــي والجهــوي؛

· ــات 	 ــبكات املؤسس ــع ش ــدويل م ــي وال ــتوى اإلقليم ــى املس ــاالت ع ــف االتص ــدون تكثي يؤك

الوطنيــة والهيئــات األمميــة واإلقليميــة مــن أجــل تبــادل املامرســات الفضــى يف ظــل انتشــار 

ــد 19(. ــة )كوفي جائح

وتجــدر اإلشــارة أن املجلــس قــد قــام خــال األيــام املاضيــة بعــدد مــن املبــادرات للتحســيس باإلجــراءات 

ــبانية  ــية واإلس ــارة والفرنس ــة اإلش ــمتن ولغ ــن الرس ــد19( باللغت ــة )كوفي ــار جائح ــد انتش ــة ض الوقائي

ــع  ــل م ــل التواص ــن أج ــكاال  )Lingala( م ــوف )Wolof( والن ــن وول ــتعمل اللغت ــام اس ــة. ك واالنجليزي

ــة. ــوارئ الصحي ــراءات الط ــول إج ــرب ح ــن باملغ ــن املقيم ــن والاجئ املهاجري
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باغ صحفي بخصوص التدابير االحترازية التي اتخذتها إدارة 
المجلس للوقاية من خطر انتشار الوباء )20 مارس 2020(

بناء عى املقتضيات القانونية والتنظيمية؛

واعتبارا لقرار السلطات العمومية »بإعان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة يف الباد ابتداء من يوم 

الجمعة 20 مارس 2020 عى الساعة 6 مساء ألجل غر مسمى كوسيلة ال محيد عنها إلبقاء فروس كورونا 

املستجد تحت السيطرة«؛

 ونظرا للقوة القاهرة املتمثلة يف خطر تفي وباء كورونا املستجد »كوفيد 19«؛

 وتتمة للتدابر االحرازية املتخذة سابقا؛

فإن املجلس الوطني لحقوق االنسان:

 • يقرر بالنسبة لألعضاء واملوظفن واألعوان:

o يستمر بالعمل عن بعد، وبتكليفات مبهام غر مؤدى عنها للتنقل من إقامتهم إىل مقرات عملهم عند رضورة 

املصلحة القصوى، السيدات والسادة التالية صفاتهم: رئيسة املجلس وأمينه العام ومنسقو اآلليات الوطنية 

ورئيسات ورؤساء اللجان الجهوية؛ مديرات ومديرو اإلدارة املركزية ومديرا الديوان؛ املحاسب العمومي 

للمجلس؛ املدراء التنفيذين للجان الجهوية أو من يقوم مقامهم؛ املسؤولة عن مكتب الضبط؛ املسؤول عن 

 حظرة السيارات والسائقن؛ املساعدة االجتامعية للمجلس؛ رئيس شعبة النظم املعلوماتية.

 o يجدد الـتأكيد عى إلغاء كل أنشطته واجتامعاته، عى املستوى الوطني والجهوي واملحي، حتى إشعار آخر.

o متنح رخصة استثنائية للتغيب عن العمل من 24 مارس إىل 3 أبريل 2020 لفائدة باقي وموظفي وأعوان 

 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

o أثناء هذا التغيب بالرخصة االستثنائية، يجب عى املوظفن واألعوان املستفيدين أن يلزموا منازلهم طبقا 

 للتدابر املتخذة من طرف السلطات العمومية.

o ميكن للمجلس، طبقا للنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يطلب من أي موظف أو عون 

 االلتحاق بالعمل لرضورة املصلحة واستمرار املرفق العمومي.

o وضع هاتف املساعدة االجتامعية للمجلس رهن إشارة األعضاء والعاملن به يف حاالت الطوارئ املرتبطة 

بظهور أعراض املرض.

• يستمر يف أداء مهامه املرتبطة بتلقي الشكايات واملراسات عر الهاتف والريد االلكروين.

• بعد أخذه علام بقرار السلطات بإعان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة، يعلن عن مواصلة مهامه 

بخصوص أوضاع حقوق االنسان باملغرب وفقا للتريعات الوطنية واملواثيق الدولية ذات الصلة.

• وإذ يشيد مبساهمة أعضائه وموظفيه وأعوانه يف الصندوق الخاص املحدث، يعيد التأكيد عى قيم التضامن 

والعناية الرضورية بالفئات الهشة، ورضورة اتباع التعليامت املتعلقة مبنع التجمعات أو تلك املتعلقة بالنظافة 

والوقاية والتدابر الصحية.
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باغ صحفي بخصوص فيروس كورونا المستجد والتدابير 
االحترازية التي اتخذتها إدارة المجلس للوقاية من خطر 

انتشار الوباء

يف هــذه الظــروف االســتثنائية التــي متــر منهــا اإلنســانية، ومعهــا الشــعب املغــريب، والتــي تســتدعي منــا 

جميعــا رفــع درجــة اليقظــة والحــذر، فــإن املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان:

· يدعــو إىل تجســيد قيــم التضامــن والعنايــة الرضوريــة بالفئــات الهشــة، ورضورة اتبــاع 	

التعليــامت املتعلقــة مبنــع التجمعــات أو تلــك املتعلقــة بالنظافــة والوقايــة والتدابــر 

؛ لصحية ا

· ــات واملواطنــن إىل 	 ــة ومؤسســات اإلعــام وعمــوم املواطن يناشــد الســلطات العمومي

محاربــة التضليــل واألخبــار الزائفــة ومتابعــة التواصــل الشــفاف للســلطات مــن أجــل 

حــق الــرأي العــام يف التــامس املعلومــة الصحيــة؛

·  يشــيد باملجهــودات التــي يقــوم بهــا مختلــف الفاعلــن ملواجهــة الوبــاء، وخصوصــا 	

ــدان الصحــي. العامــات والعاملــن يف املي

ويعلن املجلس عن قراراته بخصوص تدبر هذه املرحلة:

· ــى 	 ــي والجهــوي واملحــي، حت ــه، عــى املســتوى الوطن إلغــاء كل أنشــطته واجتامعات

إشــعار آخــر؛

· تعقيــم املقــر املركــزي ومقــرات اللجــان الجهويــة ومعهــد الربــاط – ادريــس بنزكــري 	

– لحقــوق االنســان؛

· تخصيص الرقم الهاتفي والريدين االلكرونين للمرتفقن:	

· الرقم الهاتفي: 05.37.54.00.00	

· الريــد االلكروين: cndh@cndh.org.ma الخــاص باملراســات وطلبــات الحصــول 	

ــات. ــى املعلوم ع

· الريد االلكروين: chikaya@cndh.org.ma الخاص بالشكايات.	

· االشتغال عن بعد )Télé Travail( بالنسبة ل 70 باملائة من العاملن باملجلس.	

هذا اإلجراء ال يشمل:

· رئيسة املجلس وأمينه العام ورؤساء ورئيسات اللجان الجهوية.	
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· املدراء املركزيون ومدراء الديوان.	

· رؤســاء األقســام ورؤســاء املشــاريع واملــدراء التنفيذيــون باللجــان الجهويــة )أو مــن 	

يقــوم مقامهــم(.

· السكرتارية الخاصة بالرئاسة وباألمانة العامة.	

· أعــوان املداومــة: مكتــب الضبــط واســتقبال املكاملــات، حظــرة الســيارات، املعلوميات، 	

...

الرباط، يف 16 مارس 2020.



2020 56

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2018 - 2020

اليوم العالمي للمرأة: اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
بجهة الرباط-سا-القنيطرة تحتفي بنزيات السجن 

المحلي بالقنيطرة

ــة لحقــوق االنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة،  ــة الجهوي ــوم العاملــي للمــرأة، تنظــم اللجن ــدا للي تخلي

ــات  ــع نزي ــا م ــاء تواصلي ــة، لق ــاج بالجه ــادة اإلدم ــجون وإع ــة إلدارة الس ــة الجهوي ــع املديري ــة م براك

ــداء مــن الســاعة العــارشة صباحــا. ــاء 10 مــارس 2020 ابت ــوم الثاث ــك ي الســجن املحــي بالقنيطــرة، وذل

ــذا لرنامــج عملهــا، تهــدف  وإعــامال للتوجهــات االســراتيجية للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وتنفي

اللجنــة الجهويــة لحقــوق االنســان بجهــة الرباط-ســا- القنيطــرة، مــن خــال هــذا اللقــاء، التعريــف بأدوار 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وآلياتــه الوطنيــة ولجانــه الجهويــة، وكــذا القيــام بزيــارة لجنــاح النســاء 

واألطفــال املرافقــن لهــن.

ــة  ــة الجهوي ــة اللجن ــادق، رئيس ــازي ص ــة الت ــيدة حوري ــن الس ــة كل م ــاء بكلم ــذا اللق ــاح ه ــيتم افتت س

لحقــوق اإلنســان بجهــة الرباط-ســا-القنيطرة، وكلمــة املنــدوب العــام إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج. 

ــات بالســجن املحــي بالقنيطــرة. ــم حفــل عــى رشف املوظفــات والنزي كــام ســيتم تنظي

جديــر بالتذكــر أن االحتفــال باليــوم العاملــي للمــرأة، الــذي يصــادف 8 مــارس،  يــأيت هــذه الســنة تحــت 

شــعار »أنــا جيــل املســاواة: إعــامل حقــوق املــرأة«.

كــام يصــادف احتفــال هــذه الســنة الذكــرى الســنوية الـــ25 إلعــان ومنهــاج عمــل بيجــن، الــذي يعــد 

ــامل. ــاء الع ــاة يف كل أنح ــرأة والفت ــن امل ــام يتصــل بتمك ــة في ــر تقدمي ــق األك ــة الطري خارط
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اختتام فعاليات رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
بالدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

»أزيد من 40 ألف زائر، 140 فاعل، 87 نشاط برواق املجلس الوطني لحقوق اإلنسان«

لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  رواق  البيضاء أنشــطة  بالــدار   2020 فرايــر   16 األحــد  يــوم  اختتمــت 

ــار  ــوق«، يف إط ــة الحق ــل لفعلي ــار متواص ــعار »2020-1990: مس ــت ش ــنة تح ــذه الس ــان املقام ه اإلنس

فعاليــات الــدورة 26 للمعــرض الــدويل للنــر والكتــاب خــال الفــرة املمتــدة مــن 06 إىل 16 فرايــر 2020.

مكنــت أنشــطة املجلــس يف إطــار هــذه الــدورة مــن تقاســم مســار ثاثــة عقــود مــن تاريــخ املؤسســة مــع 

زوار الــرواق، الــذي شــكل فضــاء للنقــاش والرافــع مــن أجــل حقــوق اإلنســان، مبشــاركة مجموعــة مــن 

الفاعلــن الوطنيــن والدوليــن.

ويف هــذا اإلطــار، اســتقبل الــرواق، الــذي توفــرت فيــه ولوجيــات األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة مبــا يف ذلــك 

لغــة اإلشــارة، حــوايل 40 ألــف زائــر، 87 نشــاطا أطرهــا أكــر مــن 120 فاعــا، خمســون منهــا 60 نظمهــا 

املجلــس و27 نظمــت بشــكل ذايت مــن طــرف منظــامت غــر حكوميــة، فضــا عــن 50 نشــاطا تحسيســيا 

ــة وطفــل، مــن بينهــم 220 طفــا، قدمــوا مــن مختلــف جهــات  ــد مــن ألــف طفل ــدة أزي ــا لفائ وترفيهي

املغــرب، ليقدمــوا أنشــطة إبداعيــة وفنيــة تتمحــور حــول حقــوق اإلنســان.

عــى مــدى عــرة أيــام، التــأم عــدد كبــر مــن الفاعلــن الجهويــن والوطنيــن والدوليــن )ممثلــو املجتمــع 

املــدين، كتــاب، باحثــون، خــراء،...( للنقــاش والتبــادل والتفاعــل حــول مجموعــة مــن املواضيــع املتعلقــة 

بحقــوق اإلنســان مــن مختلــف جوانبهــا، انتظمــت عــى شــكل فقــرات رئيســية يوميــة: »نقــاش ونــدوات«، 

»تقديــم كتــاب«، »تكريــم«، »رواق املجلــس رهــن إشــارة األطفــال«، »أصــوات املجتمــع املــدين«.

كــام احتضــن الــرواق، يف إطــار سلســلة النــدوات وحلقــات النقــاش، عــدة لقــاءات متحــورت حــول فعليــة 

الحقــوق وتحليــل التطــورات والتحديــات والرهانــات املرتبطــة مبامرســة مختلــف فئــات حقــوق اإلنســان 

ــام؟«،  ــائل اإلع ــاواة: أي أدوار لوس ــز املس ــان«، »تعزي ــوق اإلنس ــة وحق ــة الجنائي ــا: »السياس ــن بينه وم

»العدالــة االنتقاليــة، مــن معالجــة االنتهــاكات إىل دســرة الحقــوق«، »الشــباب واملشــاركة، قــوة محركــة 

مــن أجــل التنميــة«، »التنــوع الثقــايف والتعــدد اللغــوي، رهانــات التمتــع بالحقــوق ومامرســتها«، »املدرســة 

والربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان«، »الحــق يف التنميــة واملجــال الــرايب«.

ويف هــذا اإلطــار، متيــز اللقــاء حــول »العدالــة االنتقاليــة، مــن معالجــة االنتهــاكات إىل دســرة الحقــوق« 

بحضــور الســيد فابيــان ســالفيويل، املقــرر الخــاص املعنــي بالنهــوض بالحقيقــة والعدالــة وضامنــات عــدم 

ــاش،  ــة بوعي ــارة، رفقــة رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة آمن ــذي قــام بزي التكــرار، ال

ملقــرة ضحايــا األحــداث االجتامعيــة 20 يونيــو 1981 بالــدار البيضــاء، وقــدم محــارضة حــول التحديــات 

املعــارصة ملســارات العدالــة االنتقاليــة بجامعــة عبــد املالــك الســعدي بطنجةعرفــت حضــور عــدد كبــر 
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مــن الطلبــة والباحثــن.

كــام شــهد رواق املجلــس تقديــم وقــراءة مؤلفــات حديثــة طرحــت مختلــف املواضيــع املرتبطــة بحقــوق 

ــة  ــارك بودرق ــوح الذاكــرة وإشــهاد الوثيقــة: أحــداث 3 مــارس 1973« ملؤلفــه مب ــا: »ب اإلنســان مــن بينه

عبــاس، »أخاقيــات علــم األحيــاء وحقــوق اإلنســان: أي آفــاق للمغــرب« ملؤلفه عــي بن مخلــوف، »اإلعان 

ــات«  ــرات وانطباع ــوان »تعب ــي، ودي ــى العراق ــاءات« ملصطف ــراءات وإض ــان، ق ــوق اإلنس ــي لحق العامل

ــاٍل بــا قمــر« للكاتــب  لعائشــة بلعــريب، وروايــة »يســتحيل املكــوث« للكاتبــة أميناتاباكنــي، وكتــاب »لي

ــرب«  ــة يف املغ ــة إعاق ــخاص يف وضعي ــول األش ــورات ح ــات وتص ــة: متث ــة، و«اإلعاق ــن خوج ــد الرحم عب

للســيد جــامل خليــل.

وتكريســا لثقافــة االعــراف، عــاش رواق املجلــس لحظــات تكريــم مؤثــرة تــم خالهــا اســتحضار مســارات 

متميــزة لنســاء ورجــال بصمــوا بنضالهــم الســاحة الحقوقيــة، وذلــك تقديــرا لعملهــم وجهودهــم يف مجــال 

ــر  حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بها.ومــن بينهــم األســتاذ محمــد اإلدريــي العلمــي املشــيي، وزي

ــورة  ــامء، الدكت ــة للعل ــادي، باســم الرابطــة املحمدي ــون، األســتاذ أحمــد عب ــر يف القان العــدل ســابقا وخب

هنــو عــايل، طبيبــة وعضــو ســابق باملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة نزهــة برنــويص، مناضلــة 

حقوقيــة وإطــار ســابق باملجلــس، نزهــة بنجلــون، إطــار ســابق باملجلــس وتجربتــن يف الوســط املــدريس 

حــول الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان.

بالنســبة لألطفــال، وضــع املجلــس رواقــه رهــن إشــارة أطفــال كافــة جهــات املغــرب، رغبــة يف منحهــم، 

كفاعلــن حقيقيــن، فضــاء مفتوحــا للتبــادل والتعبــر والتفاعــل والنقــاش حــول وضعيتهــم والقضايــا التــي 

تهمهــم مبختلــف األشــكال اإلبداعيــة مــن مــرسح ورســم وأغــاين...، فضــا عــن اســتفادتهم مــن مجموعــة 

مــن الورشــات التحسيســية يف مجــال حقــوق اإلنســان، خاصــة حــول عاقــة الحقــوق اللغويــة بالفكــر.

ــا  ــل حوله ــن 160 إصــدارا تفاع ــد م ــه أزي ــرض في ــرواق ع ــس فضــاء بال ــك، خصــص املجل ــن ذل فضــا ع

الــزوار، موزعــة عــى ســبعة عــر موضوعــا، تهــم أساســا: العدالــة االنتقاليــة، التريــع الجنــايئ، الحريــات 

ــوق  ــة وحق ــرأة، الربي ــوق امل ــل، حق ــوق الطف ــة )حق ــوق الفئوي ــات، الحق ــة االنتخاب ــة، ماحظ الفردي

اإلنســان، حقــوق األجانــب، حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، أماكــن الحرمــان مــن الحريــة، الصحــة 

ــخ. ــن، ال ــن الحقوقي ــم عــدد مــن الفاعل ــة إىل كتــب خاصــة بتكري وحقــوق اإلنســان...(، باإلضاف
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في الدورة 26 للمعرض 
الدولي للنشر والكتاب: »2020-1990: مسار متواصل 

لفعلية الحقوق«

يشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، للمــرة التاســعة عــى التــوايل، يف فعاليــات الــدورة 26 للمعــرض 

الــدويل للنــر والكتــاب، الــذي ينظــم هــذه الســنة مــن 6 إىل 16 فرايــر 2020 بالــدار البيضــاء.

ــة  ــل لفعلي ــار متواص ــعار«1990 - 2020: مس ــت ش ــأيت تح ــي ت ــاركته، الت ــج مش ــس برنام ــص املجل يخص

الحقــوق«، لتقاســم مســار ثاثــة عقــود مــن تاريــخ املؤسســة مــع زوار املعــرض مبشــاركة مجموعــة مــن 

ــن وكــذا مــن املجتمــع املــدين. ــن واملؤسســاتين واألممي ــن الحقوقي الفاعل

ســيكون رواق املجلــس، عــى امتــداد عــرة أيــام، فضــاء للنقــاش والتعبــر عــن الــرأي والقــراءة وتبــادل 

وجهــات النظــر حــول قضايــا حقــوق اإلنســان، مــن خــال برمجــة غنيــة ومتنوعــة تتــوزع عــى خمســة 

ــال«،  ــارة األطف ــن إش ــس ره ــم«، »رواق املجل ــاب«، »تكري ــم كت ــدوات«، »تقدي ــاش ون ــتويات: »نق مس

»أصــوات املجتمــع املــدين«.

ســيتم تنظيــم أكــر مــن عــر لقــاءات للنقــاش، التــي ســتتناول مواضيــع تتمحــور حــول فعليــة الحقــوق 

ــن  ــان وم ــوق اإلنس ــات حق ــف فئ ــة مختل ــة مبامرس ــات املرتبط ــات والرهان ــورات والتحدي ــل التط وتحلي

بينهــا: »السياســة الجنائيــة وحقــوق اإلنســان«، »تعزيــز املســاواة: أي أدوار لوســائل اإلعــام؟«، »العدالــة 

االنتقاليــة، مــن معالجــة االنتهــاكات إىل دســرة الحقــوق«، »الشــباب واملشــاركة، قــوة محركــة مــن أجــل 

التنميــة«، »التنــوع الثقــايف والتعــدد اللغــوي، رهانــات التمتــع بالحقــوق ومامرســتها«، »املدرســة والربيــة 

عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان«، و«الحــق يف التنميــة واملجــال الــرايب«.

ــوض  ــاهمت يف النه ــخصيات س ــم ش ــة لتكري ــرات يومي ــس فق ــج املجل ــراف، يرم ــد االع ــا لتقلي وتكريس

ــرا لعملهــا وجهودهــا، ومــن بينهــا األســتاذ محمــد اإلدريــي العلمــي املشــيي،  بحقــوق اإلنســان، تقدي

وزيــر العــدل ســابقا وخبــر يف القانــون، األســتاذ أحمــد عبــادي، باســم الرابطــة املحمديــة للعلــامء، الدكتورة 

هنــو عــايل، طبيبــة وعضــو ســابق باملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة نزهــة برنــويص، مناضلــة 

حقوقيــة وإطــار ســابق باملجلــس، نزهــة بنجلــون، إطــار ســابق باملجلــس، تجربتــن يف الوســط املــدريس 

حــول الربيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان مــن خــال جمعيــة »شــمس األمــل« واملجلــس اإلقليمــي 

لتاميــذ املديريــة اإلقليميــة للتعليــم بســيدي الرنــويص.

وســيتم يف إطــار فقــرة »تقديــم كتــاب«، باإلضافــة إىل عــرض إصــدارات املجلــس، تقديــم وقــراءة مؤلفــات 

حديثــة طرحــت مختلــف مواضيــع حقــوق اإلنســان مــن بينهــا: »بــوح الذاكــرة وإشــهاد الوثيقــة: أحــداث 

ــاق  ــوق اإلنســان: أي آف ــاء وحق ــم األحي ــات عل ــاس، »أخاقي ــة عب ــارك بودرق ــه مب ــارس 1973« ملؤلف 3 م

للمغــرب« ملؤلفــه عــي بــن مخلــوف، »اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان، قــراءات وإضــاءات« ملصطفــى 
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العراقــي، وديــوان »تعبــرات وانطباعــات« لعائشــة بلعــريب، وروايــة »يســتحيل املكــوث« للكاتبــة أميناتــا 

ــات وتصــورات حــول  ــة: متث ــد الرحمــن خوجــة، و«اإلعاق ــب عب ــا قمــر« للكات ــاٍل ب ــاب »لي ــي، وكت باكن

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة يف املغــرب« للســيد جــامل خليــل، الــخ.

وإعــامال ملبــدأ املشــاركة لألطفــال، يحتضــن رواق املجلــس حــوايل 220 طفــا مــن مختلــف جهــات املغــرب. 

ضمــن ورشــات تفاعليــة حــول حقــوق اإلنســان وقيــم املواطنــة.

ــن هــذه الحقــوق  ــدور املجتمــع املــدين يف املســار املشــرك لحقــوق اإلنســان والتفاعــل ب ــه ل وإدراكاً من

واملواطنــن، وضــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، وألول مــرة، رواقــه رهــن إشــارة مختلــف أطيــاف 

ــة بحقــوق اإلنســان. ــع تهــم انشــغالهم ومبادراتهــم ذات الصل املجتمــع املــدين لتقاســم مواضي

ــد مــن 58 نشــاطا ومــا يقــارب 120  ــع، ليســتضيف أزي ــد رواق املجلــس عــى مســاحة 400 مــر مرب ميت

متدخــا مــن املغــرب ودول أخــرى.
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ورشة إقليمية حول نشر ثقافة حقوق اإلنسان في إطار 
أهداف التنمية المستدامة

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق االنســان ورشــة 
ــتدامة«،  ــة املس ــداف التنمي ــار أه ــان يف إط ــوق اإلنس ــة حق ــر ثقاف ــول »ن ــتوى ح ــة املس ــة عالي إقليمي

وذلــك يومــي 4 و5 فرايــر 2020 بفنــدق كنــزي منــارة بــاالص مبدينــة مراكــش.

ــي  ــن ممث ــة، فضــا ع ــة األعضــاء بالشــبكة العربي ــو املؤسســات الوطني ويشــارك يف هــذه الورشــة ممثل
املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان، برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، لجنــة األمــم املتحــدة االقتصاديــة 
واالجتامعيــة لغــرب آســيا واملعهــد العــريب لحقــوق اإلنســان، إىل جانــب مجموعــة مــن منظــامت املجتمــع 

املــدين اإلقليميــة والدوليــة العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.

وتنــدرج هــذه الورشــة يف إطــار تعزيــز األدوار التــي تضطلــع بهــا املؤسســات العربيــة لحقــوق اإلنســان يف 
مجــال  تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، خصوصــا يف الجانــب املتعلــق بنــر ثقافــة حقــوق اإلنســان، 
وتشــكل فرصــة لتقاســم  التجــارب واملامرســات الفضــى وتــدارس ســبل رفــع التحديــات املطروحــة يف هــذا 

املجــال،  إضافــة  اىل تعزيــز النقــاش حــول الطــرق الكفيلــة  بتقويــة الخــرات وتعزيــز القــدرات.

كــام تســعى إىل تــدارس ســبل تعزيــز تعــاون  املؤسســات العربيــة فيــام بينهــا  وتوطيــد عاقــات الشــبكة 
ــرح خارطــة  ــدف أيضــا اىل الخــروج مبق ــن، وته ــن املعني ــع الفاعل ــن وجمي ــن واإلقليمي ــا الدولي بركائه

طريــق يف مجــال نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان يف ســياق أهــداف التنميــة املســتدامة.

ويتضمــن برنامــج اللقــاء مجموعــة مــن الجلســات تهــم أساســا: »اإلطــار الــدويل العــام ألهــداف التنميــة 
املســتدامة ونــر ثقافــة حقــوق اإلنســان«، »دور املؤسســات الوطنيــة لحقوق اإلنســان: تجارب، مامرســات 
فضــى، دروس مســتفادة«، »أطــر تعــاون الــركاء مــع الشــبكة العربيــة لتنفيــذ برامــج املؤسســات األعضــاء 
عــى املســتوى الُقطــري«، »عــرض التحديــات واالحتياجــات املرتبطــة بنــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وتنفيــذ 

أهــداف التنميــة املســتدامة ورصــد هــذا التنفيــذ«.

ــي  ــاش، رئيســة املجلــس الوطن ــة بوعي ــة لهــذه الورشــة مبشــاركة الســيدة آمن ســتتميز الجلســة االفتتاحي
لحقــوق اإلنســان، والســيد أحمــد اخشيشــن، رئيــس جهــة مراكــش آســفي، الســيد عصــام يونــس، رئيــس 
الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، الســيد عــى بــن صميــخ املــري، أمــن التحالــف 
العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، والســيد ســلطان بــن حســن الجــاميل، املديــر التنفيــذي 

للشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان.

ــأدوار هامــة  يف مجــال تحقيــق  ــع ب ــة لحقــوق االنســان تضطل تجــدر اإلشــارة إىل  أن املؤسســات الوطني
أهــداف  التنميــة املســتدامة، مبــا فيهــا األهــداف املتعلقــة باملســاواة والربيــة والتعلِيــم، وذلــك مــن خــال 
ــن  ــوق كاملســاواة ب ــوض بالحق ــة  بالنه ــات املتعلق ــة والتريع مســاهامتها يف رصــد السياســات العمومي
ــك إعــان  ــوع الثقــايف .كــام أكــد عــى ذل ــذ العنــف، وتشــجيع التن ــة الســام ونب ــز ثقاف الجنســن وتعزي
ــة املســتدامة لســنة  ــذ خطــة التنمي ــق بتنفي ــام يتعل ــة في ــذي تطــرق ألدوار املؤسســات الوطني ــدا ال مري
2030 ورصــد مــدى تفعيــل الــدول لهــذه األهــداف، وإعــداد التقاريــر حــول التقــدم املحــرز يف إعاملهــا.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يعين الشخص المكلف 
بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها

ــي  ــات، والت ــى املعلوم ــول ع ــق يف الحص ــق بالح ــم 31.13 املتعل ــون رق ــن القان ــامدة 12 م ــا لل تطبيق

ــا  ــات ومعالجته ــى املعلوم ــات الحصــول ع ــي طلب ــن بتلق ــخاص مكلف ــخص أو أش ــن ش ــى تعي ــص ع تن

عــى مســتوى الهيئــات واملؤسســات املعنيــة بتنفيــذ هــذا القانــون، قــررت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، تعيــن الســيدة أمينــة صالحــي، مديــرة التواصــل باملجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان، مكلفــة بتلقــي طلبــات الحصــول عــى املعلومــات الــواردة عــى املجلــس ومعالجتهــا.

وبنــاء عــى املــادة 13 مــن نفــس القانــون، فقــد اتخــذ املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان كافــة التدابــر 

الازمــة مــن أجــل تفعيــل مضامــن هــذا القانــون وتيســر مهــام الشــخص املكلــف ومتكينــه مــن الوســائل 

والتســهيات الرضوريــة لاضطــاع باملهــام املوكولــة إليــه.

ــات  ــي طلب ــف بتلق ــة الشــخص املكل ــا مبواكب ــد إليه ــة يعه ــة داخلي ــة إحــداث لجن ــذه الغاي ــم له ــام ت ك

ــروف. ــن الظ ــه يف أحس ــام مبهام ــى القي ــاعدته ع ــات، ومس ــى املعلوم ــول ع الحص
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زيارة أعضاء المجالس التاميذية الجهوية لمقر المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان

ــن  ــداء م ــر 2020 ابت ــس 16 يناي ــوم الخمي ــاط، ي ــره بالرب ــوق اإلنســان مبق ــي لحق ــس الوطن ينظــم املجل

ــذي الجهــوي  الســاعة العــارشة والنصــف صباحــا، اســتقباال عــى رشف األعضــاء الجــدد للمجلــس التامي

واملجالــس التاميذيــة اإلقليميــة للمديريــات الســبع التابعــة لألكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن بجهــة 

الرباط-سا-القنيطرة. 

ويــأيت هــذا االســتقبال، الــذي سترأســه الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

ــن املعنيــن برســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان  ــاح عــى الفاعل ــة التشــاركية واالنفت ــل املقارب يف إطــار تفعي

واملواطنــة والســلوك املــدين بالجهــة، حيــث انخرطــت كل مــن اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان الربــاط-

ســا- القنيطــرة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف مسلســل التحســيس بالفضــاء املــدريس مــن أجــل 

ترســيخ ثقافــة حقــوق اإلنســان ومجتمــع املواطنــة والدميقراطيــة واملســاواة.

ــة  ــارا ألهمي ــاركت، اعتب ــا-القنيطرة ش ــة الرباط-س ــس بجه ــة للمجل ــة الجهوي ــر أن اللجن ــر بالذك جدي

املجالــس التاميذيــة يف تعزيــز الربيــة عــى القيــم، يف عمليــة انتخــاب املجلــس التاميــذي الجهــوي الــذي 

نظمتــه األكادمييــة الجهويــة للربيــة والتكويــن لجهــة الربــاط- ســا- القنيطــرة بتاريــخ 26 دجنــر 2019، 

حيــث انتخبــت التلميــذة يــرسى مقــدويس رئيســة للمجلــس الجهــوي.

ويف نفــس الســياق، يحــرص املجلــس عــى التفاعــل مــع كافــة طلبــات الزيــارة التــي يتوصــل بهــا مــن طــرف 

ــد  ــل الصاع ــف الجي ــذ وتعري ــن أســئلة التامي ــة ع ــي تشــكل مناســبة لإلجاب ــة، والت املؤسســات التعليمي

مبســار حقــوق اإلنســان يف املغــرب وكــذا اختصاصــات املجلــس والعمــل الــذي يقــوم بــه يف عــدة مجــاالت، 

خاصــة مــا يتعلــق بحقــوق الطفــل.
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توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب »DIGNITY« في 

)MONITORING MÉDICAL( مجال الرصد الطبي

 »DIGNITY« التعذيــب الدامنــاريك ملناهضــة  اإلنســان واملعهــد  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  وقــع 

يف  الصحيــة  بالوضعيــة  املتعلقــة  الجوانــب  رصــد  مجــال  يف  التقنــي  للتعــاون  تفاهــم  مذكــرة 

الجديــدة. مبدينــة  الجــاري  دجنــر   20 الجمعــة  يــوم  وذلــك  الحريــة،  مــن  الحرمــان   أماكــن 

وتهــم مذكــرة التفاهم، التي وقعتها الســيد آمنة بوعياش، رئيســة املجلس الوطني لحقوق اإلنســان، والســيد 

جينــس ســاميون مودفيــغ، مديــر وكبــر املســؤولن الطبيــن باملعهــد الدامنــاريك ملناهضــة التعذيــب، تعزيــز 

قــدرات أعضــاء اآلليــة الوطنيــة للوقايــة من التعذيــب باملغرب واألطــر التي تقــدم الدعم لآللية، ثــم الخراء 

 واألطبــاء يف املجــاالت املتعلقــة بالصحــة يف أماكن الحرمان مــن الحرية وكذا مجال التوثيــق الطبي للتعذيب.

لتعزيــز  أنشــطة  بتنظيــم  الطرفــان  يتعهــد  التفاهــم،  مذكــرة  عليــه  تنــص  مــا  وحســب 

الطبــي. الرصــد  تنظيــم ورشــات عمــل ووضــع وســائل ودالئــل يف مجــال   القــدرات مــن خــال 

تجدر اإلشــارة إىل أن املعهد الدامناريك ملناهضة التعذيب، بصفته عضوا يف اآللية الوطنية الدامناركية للوقاية 

مــن التعذيــب، يقــدم دعمــه يف مجال تعزيــز القدرات آلليات الرصد املســتقلة يف جميع أنحــاء العامل. وينفذ 

 املعهــد برامجــه الدوليــة مــن خــال عقــد رشاكات مع جمعيــات املجتمع املدين واملؤسســات التابعــة للدول.

وطبقــا للقانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان،  يضطلــع املجلس 

بواليــة اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. ومــن بــن مهــام هــذه اآلليــة التــي بــدأت باالشــتغال منــذ 

جمعيــة املجلــس العموميــة األوىل، التــي انعقــدت يف 21 شــتنر 2019، بالخصــوص، زيــارة أماكــن الحرمــان 

مــن الحريــة مــن أجــل رصــد ظــروف االعتقــال ومعاملــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم.
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لقاء تواصلي حول اآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق 
األشخاص في وضعية إعاقة

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لقــاء تواصليــا حــول اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق 

ــاط، ابتــداء مــن الســاعة  األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، وذلــك يــوم االثنــن 23 دجنــر 2019 مبقــره بالرب

الثانيــة والنصــف بعــد الــزوال )14.30(.

سيشــكل هــذا اللقــاء فرصــة لتعزيــز التواصــل بــن املؤسســات املعنيــة وتعميــق التفكــر والتنســيق مــع 

مجمــوع الفاعلــن مــن أجــل ضــامن فعليــة حقــوق هــذه الفئــة. كــام يهــدف املجلــس إىل تبــادل األفــكار 

حــول املــؤرشات الوطنيــة حــول متابعــة تفعيــل االتفاقيــات الدوليــة ودور اللجنــة الوزاريــة املكلفــة بتنفيــذ 

االســراتيجيات والرامــج املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

ــوق  ــة حق ــة لحامي ــة الوطني ــول اآللي ــى ح ــات الفض ــم املامرس ــس تقاس ــروم املجل ــرى، ي ــة أخ ــن جه م

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، ودور املنظــامت العاملــة يف هــذا املجــال والتوصيــات النهائيــة للجنــة حقــوق 

األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة.

ســيتميز هــذا اللقــاء بحضــور الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيدة 

ــن  ــة م ــن مجموع ــا ع ــاواة واألرسة، فض ــة واملس ــة االجتامعي ــن والتنمي ــرة التضام ــي، وزي ــة املص جميل

الخــراء الوطنيــن والدوليــن والفاعلــن املؤسســاتين واملدنيــن واألكادمييــن.

جديــر بالتذكــر أن اآلليــة الوطنيــة الخاصــة بحاميــة حقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة تتمتــع بصاحيات 

واســعة يف مجــال الحاميــة والنهــوض وتتبــع إعــامل اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن خــال 

السياســات العموميــة والرامــج الوطنيــة ذات الصلــة.

ووفقــا الســراتيجية املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان الثاثيــة األبعــاد القامئــة عــى الوقايــة والحاميــة 

والنهــوض بحقــوق اإلنســان، التــي تــم اعتامدهــا خــال الجمعيــة العامــة املنعقــدة يف 21 شــتنر 2019، 

ــة  ــدأ املشــاركة الكامل ــة دامجــة قامئــة عــى مب ــة لاضطــاع مبهامهــا عــى مقارب ــة الوطني ســتعتمد اآللي

ــة إعاقــة واملنظــامت التــي متثلهــا. ــة لألشــخاص يف وضعي والفعلي
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درعة-تافيالت: مائدة مستديرة حول »الضمانات 
التشريعية واالجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13-103: 

الواقع واآلفاق«

احتفــاء باليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، ومســاهمة يف النقــاش العمومــي وإثــراء الفكــر حــول الضامنــات 

التريعيــة واالجتامعيــة التــي جــاء بهــا القانــون رقــم 13/103 ومــدى مامئتــه للمعايــر الدوليــة 

ودســتور ســنة 2011، تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت مائــدة مســتديرة 

حول »الضامنــات التريعيــة واالجتامعيــة التــي جــاء بهــا القانــون رقــم 103-13 املتعلــق مبحاربــة العنــف 

ــة بالرشــيدية. ــر، مبقــر اللجن ــوم الخميــس 19 دجن ــك ي ضــد النســاء: الواقــع واآلفاق«، وذل

يهــدف هــذا اللقــاء، الــذي ســيتميز بحضــور ثلــة مــن الفاعلــن املؤسســاتين والحقوقيــن واملدنيــن، إىل 

تســليط الضــوء عــى التحديــات التــي يعرفهــا املجتمــع املغــريب مــن حيــث فعليــة الحقــوق والحريــات يف 

مجــال الولــوج والتفكــر يف قيمــة العدالــة بالنســبة لضحايــا العنــف عــى املســتوى الجهــوي خاصــة بعــد  

مــرور ســنة عــى تفعيــل الفانــون رقــم 13.103.

ــا  ــاي 2016 رأي ــدر يف 30 م ــان أن أص ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــبق للمجل ــه س ــارة إىل أن ــدر اإلش تج

ــس  ــد ارتكــز املجل ــة العنــف ضــد النســاء. وق ــق مبحارب ــم 103.13 املتعل ــون رق بخصــوص مــروع القان

يف صياغــة هــذا الــرأي عــى مقتضيــات دســتور اململكــة والتريعــات الوطنيــة باإلضافــة إىل االتفاقيــات 

والصكــوك واإلعانــات واملواثيــق الدوليــة ذات الصلــة مبناهضــة العنــف ضــد املــرأة والنهــوض بحقوقهــا 

ــم املتحــدة. ــات األم ــرارات هيئ ــة وق ــرات واملاحظــات الختامي ــات واملذك ــن التوصي فضــا ع
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حفل تكريم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

ــة  ــة املكلف ــن وزارة الدول ــوق اإلنســان، تنظــم كل م ــي لحق ــرى 71 لصــدور اإلعــان العامل ــاء بالذك احتف

بحقــوق اإلنســان والعاقــات مــع الرملــان واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حفــا لتكريــم شــخصيات 

متيــز مســارها بالدفــاع عــن قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان اعرافــا بجهودهــا  يف ســبيل حاميــة حقــوق 

اإلنســان والنهــوض بهــا، وذلــك يــوم االثنــن 16 دجنــر 2019 مبركــز االســتقبال والنــدوات مبؤسســة محمــد 

الســادس للنهــوض باألعــامل االجتامعيــة للربيــة والتكويــن بالربــاط عــى الســاعة الخامســة بعــد الــزوال.

وســيتميز هــذا الحفــل باســتحضار جهــود شــخصيات وطنيــة وأجنبيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان، الســيام 

عــى صعيــد القــارة االفريقيــة.

ــة  ــه لجن ــم هــذه الســنة قــد أرشفــت علي تجــدر اإلشــارة إىل انتقــاء الشــخصيات التــي ســتحظى بالتكري

ــة متعــددة. ــر موضوعي ــاء عــى معاي ــم إحداثهــا لهــذا الغــرض بن ــة متنوعــة ت مســتقلة ذات تركيب

ويــأيت هــذا الحفــل تتويجــا لرنامــج احتفــال مشــرك بذكــرى اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان أطلقتــه 

ــي لحقــوق اإلنســان الســنة  ــس الوطن ــات مــع الرملــان واملجل ــوزارة املكلفــة بحقــوق اإلنســان والعاق ال

ــال بالذكــرى الســبعن لإلعــان. ــة مبناســبة االحتف املاضي
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معرض: إبداعــات مــا وراء الجــدران، أو حــين »يحــرر« 
الفن

احتفــــاء باليــــوم الوطنــي للســجن، ينظــــم متحــف بنــك املغــرب بالربــاط، براكــة مــع املندوبيــة 

العامــة إلدارة الســجون وإعــادة اإلدمــاج  واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان معرضــا فنيــا تحــت 

عنــــوان »إبداعــــات مــــا وراء الجــــدران، أو حــــن »يحــــرر« الفن«، وذلك من 13 دجنر 2019 إىل فاتح 

مــارس 2020.

ويعتــر هــذا الحــدث الفنــي األول مــن نوعــه، دعــًوة للعمــوم الكتشــاف أوجــه اإلبــداع املتعــددة 

لــــدى نــــزالء مختلــف املؤسســــات الســجنية للمملكــة، وللعبــور إىل »مــا وراء الجــدران« مــن أجــل 

لقــــاء مبدعــــن مجهولــن مــن خــال صــور وأفام وثائقيــــة مــن إعــداد املصــور واملخــرج واملصمــم 

»دارم بوشــنتوف«.

وقــــد انخرطــــت يف هــذا املــــروع الكبيــر، الــذي يســعى إىل إضفــاء الطابــــع اإلنســاين علــى عــامل 

الســــجون املعــروف بانغاقــه، ثاثــة مؤسســــات كــرى: املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الــذي 

يلتــــزم بــــكل حــــزم يف الدفــاع عــن حقــــوق اإلنســان املحرومــن مــن الحريــــة، واملندوبيــة العامــة 

إلدارة الســــجون وإعــــادة اإلدمــــاج، التــي تبــذل قصــــارى جهدهــا لدعــم اإلبــــداع الفنــي والثقــايف 

يف املحيــــط الســــجني، ومتحــــف بنــــك املغــرب الــــذي يســعى إىل توســــيع نطــاق الحقــــل الثقــايف 

ليشــــمل رشيحــة عريضــــة مــن الجامهــر.

ويــــأيت هــــذا الحــــدث، ذي البعــــد االجتامعــــي واإلنســــاين والثقــــايف، يف الوقــت املائــــم ليرهــن أن 

االعتقــال ليــس يف ذاتــه عقابــا مطلقــا أو إقصــاء  بغيضــا، وأن الســجن يبقــى فضــاء دائــم االرتبــاط 

بالعــامل الخارجــي، وليؤكــد أن تطبيــق حقــوق اإلنســان بداخلــه واقــًع دائــم، ، ســواء تعلــق األمــر 

بالحــــق يف التكويــــن، أو يف الثقافــــة، أو يف الفــن أو يف الصحــة أو يف التبــادل.

وحيــــث إنــــه يوفــــر فضــــاء حقيقيــا للتعبـيـــر والتبــادل والتشــــارك، فــإن هــــذا املعــرض املخصــص 

للنــــزالء  الذيــــن تفجــــرت طاقاتهــــم اإلبداعيــــة خــال مــــدة اعتقالهــــم، يشــــكل جســــرا هائــــا 

 يربــــط بــــن العاملــــن، داخــــل أســــوار الســــجن وخارجهــــا، يف انتظــــار بــــدء انطاقــــة جديــــدة.

وسيشهد افتتاح املعرض حضور عدة فنانن من نزالء السجون احتفاء باليوم الوطني للسجن.

ســيفتتح املعــرض عــى الســاعة 5 مســاًء مبتحــف بنــك املغــرب بحضــور مســؤويل مــن املجلــــس الوطنــــي 

لحقــــوق اإلنســــان واملندوبيــــة العامــة إلدارة الســجون وإعــــادة اإلدمــاج وبنك املغرب.
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ندوة حول أنظمة حماية الاجئين بإفريقيا

ــة  ــه رئيــس مجموعــة عمــل شــبكة املؤسســات الوطني ــي لحقــوق اإلنســان، بصفت ينظــم املجلــس الوطن

اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان، بدعــم مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئــن باملغــرب، 

نــدوة حــول أنظمــة حاميــة الاجئــن بإفريقيــا، وذلــك يومــي 12 و13 دجنــر 2019 مبعهــد الربــاط إدريــس 

بنزكــري لحقــوق اإلنســان.

ينــدرج هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان مبــا فيهــا 

ــوق  ــة لحق ــة اإلفريقي ــات الوطني ــبكة املؤسس ــة لش ــرة التابع ــل الهج ــة عم ــي ملجموع ــي تنتم ــك الت تل

اإلنســان، يف إطــار األنشــطة التــي يقــوم بهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والشــبكات التــي ينتمــي 

ــة. ــز قــدرات الفاعلــن يف مجــال الحامي إليهــا، مــن أجــل التنســيق وتقاســم التجــارب وتعزي

يف  الاجئــن  حاميــة  أنظمــة  تعزيــز  عمليــة  يف  املشــاركة  إىل  اللقــاء  هــذا  ويهــدف 

الوطنيــة  والتريعــات  اإلقليمــي  القانــوين  اإلطــار  يف  التفكــر  دعــم  خــال  مــن  إفريقيــا 

املجــال. هــذا  يف  اإلفريقيــة  الخــرات  تبــادل  تشــجيع  وكــذا  الاجئــن  بحاميــة   املتعلقــة 

ــة  ــة اإلفريقي ــات الوطني ــركة للمؤسس ــة مش ــاء مقارب ــم وبن ــر الفه ــاهمة يف تطوي ــدف إىل املس ــام يه ك

لحقــوق اإلنســان بشــأن القضايــا املتعلقــة بالهجــرة ودعــم دورهــا يف حاميــة حقــوق املهاجريــن والاجئــن 

عــى املســتوى اإلقليمــي.

يشــارك يف هــذا اللقــاء مؤسســات وطنيــة مــن جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، الســينعال، كــوت ديفــوار، 

مــايل، زميبابــوي، كينيــا، غانــا، النيجــر، وجنــوب افريقيــا.

هكــذا ســتتاح لهــذه املؤسســات الوطنيــة املشــاركة، خــال هذيــن اليومــن، فرصــة تــدارس األطــر املعياريــة 

ــة املحــددة يف ســياق معــن، فضــاً عــن اآلليــات العامــة  والتفكــر فيهــا، مــع مراعــاة احتياجــات الحامي

ــة  ــزز األدوار العملي ــاركة أن يع ــة املش ــات الوطني ــن املؤسس ــرات ب ــادل الخ ــأن تب ــن ش ــة. وم الدامج

ــة الاجئــن. ــة وأن يطــور ســبل التعــاون والراكــة فيــام بينهــا يف مجــال حامي للمؤسســات الوطني

ــف  ــة والنص ــاعة الثامن ــى الس ــغالها ع ــتنطلق أش ــي س ــدوة، الت ــذه الن ــة له ــة االفتتاحي ــتعرف الجلس س

ــل  ــة عم ــوق اإلنســان ومجموع ــي لحق ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي صباحــا، حضــور الســيدة أمن

ــو،  ــة بالهجــرة، الســيد رميــي نغــوي لومب ــة لحقــوق اإلنســان املعني ــة اإلفريقي شــبكة املؤسســات الوطني

ــة املفوضيــة  ــا كامــرت، ممثل نائــب رئيــس اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، الســيدة بتين

ــرب. ــن يف املغ الســامية لشــؤون الاجئ
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اليوم العالمي لحقوق اإلنسان: المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ينظم لقاء تكريميا للراحل مصطفى اليزناسني 

استحضارا لمساره النضالي

تخليــدا لليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يصــادف 10 دجنــر مــن كل ســنة، ينظــم املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان لقــاء تكرمييــا للفقيــد مصطفــى اليزناســني، العضــو الســابق بهيئــة اإلنصــاف واملصالحــة 

ولجنــة متابعــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، واملستشــار لــدى رئاســة املجلــس.

ويعتــر هــذا اللقــاء التكرميــي للفقيــد، الــذي ســينظم يــوم الثاثــاء 10 دجنــر 2019، عــى الســاعة الثالثــة 

ــزام  ــا لالت ــاره منوذج ــس، باعتب ــة أطــر ومســتخدمي املجل ــم لكاف ــة تكري ــس، مبثاب ــر املجل والنصــف مبق

املؤسســايت والتفــاين يف خدمــة قضايــا حقــوق اإلنســان.

واســتحضارا للمســار النضــايل للفقيــد الــذي متيــز بعطــاءات كــرى ودفــاع مســتميت عــن قيــم إنســانية 

ــم شــهادات مــن طــرف  ــم بتقدي ــذ، ســيتميز حفــل التكري ــره كإعامــي ومناضــل ف ــا مــن من ــع عنه داف

ــي ومناضــل،  ــه كصحف ــف مراحــل حيات ــن عايشــوه خــال مختل ــاءه الذي ــاءه وأصدق ــن زم ــة م مجموع

فضــا عــن تقديــم شــهادات مــن طــرف بعــض أفــراد عائلتــه.

ــوىل مســؤولية  ــد ت ــر 2019،  ق ــويف يف 17 نون ــذي ت ــني، ال ــى اليزناس ــر أن الســيد مصطف ــر بالتذك  جدي

ــر جريــدة »الكفــاح الوطنــي« ثــم محــررا بصحيفــة »العلــم«. كــام شــغل منصبــي ســكرتر  رئيــس تحري

ــم باألعــامل بســفارة املغــرب بنواكشــوط  ــاء، وملحــق صحفــي وقائ ــة املغــرب العــريب لألنب ــر بوكال تحري

ســنة 1975 . فضــا عــن ذلــك كان الراحــل عضــوا مؤسســا للمنظمــة املغربيــة لحقــوق اإلنســان، وعضــوا 

ــوق اإلنســان، واســتمر  ــس االستشــاري لحق ــام كان ضمــن تشــكيلة املجل ــة اإلنصــاف واملصالحــة، ك بهيئ

ــي لحقــوق اإلنســان. عطــاءه ضمــن املجلــس الوطن
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زيارات ميدانية و تواصلية لمراكز استقبال االشخاص في 
وضعية إعاقة بجهة فاس مكناس

مبناســبة اليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان واحتفــاال باليــوم العاملــي لحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، 

ــز  ــة ملراك ــة و تواصلي ــارات ميدانيــــــ ــاس زيـــــ ــاس مكن ــان ف ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــم اللجن تنظ

ــر  ــك عــى إث ــر 2019، وذل ــن 10 دجن ــداء م ــاس ابت ــاس مكن ــة ف ــة بجه اســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاق

ــة. ــة إعاق ــوق األشــخاص يف وضعي ــة حق ــة الخاصــة بحامي ــة الوطني ــب اآللي تنصي

ــد مــن  ــي تشــمل العدي ــة، الت ــة و التواصلي ــارات امليداني ــة مــن خــال هــذه الزي ــة الجهوي تهــدف اللجن

املراكــز املتواجــدة بفــاس، مــوالي يعقــوب، مكنــاس وتــازة، إىل تقويــة التعــاون مــع الجمعيــات املرفــة 

ــز  ــن أجــل تعزي ــك م ــا وذل ــة به ــع األطــر العامل ــة وم ــة إعاق ــتقبال األشــخاص يف وضعي ــز اس ــى مراك ع

ــا. ــة إىل حقوقه ــوج هــذه الفئ ــة ول ــة وضــامن فعلي ــة إعاق ــة حقــوق األشــخاص يف وضعي حامي

يذكــر أن املنتظــم الــدويل  يهــدف مــن خــال إقــرار اليــوم العاملــي لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، الــذي 

تــم اإلعــان عنــه ســنة 1992، مبوجــب قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 3/47 ، إىل تعزيــز حقــوق األشــخاص 

يف وضعيــة إعاقــة ورفاههــم يف جميــع املجــاالت االجتامعيــة والتنمويــة و إلذكاء الوعــي بحــال األشــخاص 

ذوي اإلعاقــة يف الجوانــب السياســية و االجتامعيــة و االقتصاديـــة والثقافيــة. ويذكــر كذلــك أن موضــوع 

ــم و  ــة وقيادته ــز مشــاركة األشــخاص ذوي اإلعاق ــة تعزي ــز هــذه الســنة عــى أهمي ــدويل يرك املنتظــم ال

اتخــاذ إجــراءات بشــأن خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030.
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القصر الكبير: ندوة علمية حول ›‹تزويج القاصرات عنف ضد 
’‘ الطفات مشرعن بالقانون 

تخليــدا لليــوم العاملــي لحقــوق اإلنســان ولليــوم العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد النســاء، تنظــم جمعيــة 

ــدوة  ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة طنجة-تطوان-الحســيمة ن ــة الجهوي ــوار النســوية براكــة مــع اللجن األن

علميــة حــول موضــوع ›‹ تزويــج القــارصات عنــف ضــد الطفــات مرعــن بالقانــون‹‹، وذلــك يــوم الســبت 

7 دجنــر 2019 بــدار الثقافــة محمــد الخــامر الكنــوين بالقــرص الكبــر عــى الســاعة الرابعــة والنصــف.

ــان  ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــات املجل ــل اختصاص ــار تفعي ــدرج يف إط ــذي ين ــاء ال ــذا اللق ــدف ه ويه

الراميــة إىل تعزيــز حاميــة حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا، وعملــه عــى ماءمــة القوانــن الوطنيــة مــع 

املواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان، إىل تســليط الضــوء عــى إشــكالية تزويــج الطفــات والوقــوف عى أهم 

ــا، وتــدارس مســبباتها وتداعياتهــا وآثارهــا التــي متــس بحقــوق الطفــات  مــؤرشات هــذه الظاهــرة وطني

األساســية كالتعليــم والرعايــة والحاميــة الصحيــة واألرسيــة وغرهــا مــن الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة 

التــي تنــص عليهــا اتفاقيــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل والتــي صــادق عليهــا املغــرب يف 1993 وكذلــك 

الدســتور املغــريب لســنة 2011 .

وســيتم خــال هــذا اللقــاء تنــاول ظاهــرة تزويــج القــارصات مــن زوايــا مختلفــة، حقوقيــا وقانونيــا ونفســيا 

ودينيــا ، بحيــث ستســاهم الســيدة ســلمى الطــود رئيســة اللجنــة الجهويــة مبداخلــة يف موضــوع ›‹تزويــج 

ــي  ــة الصق ــيدة نزه ــتتطرق الس ــام س ــات‹‹، في ــانية للطف ــوق اإلنس ــاك للحق ــف وانته ــارصات : عن الق

الوزيــرة الســابقة والفاعلــة الحقوقيــة إىل املحــور املعنــون ›‹تزويــج القــارصات جرميــة ضــد الطفــات وضــد 

املجتمــع‹‹، وســيتناول األســتاذ  عبــد الوهــاب رفيقــي موضــوع »تزويــج القــارصات بــن الفقــه واملجتمــع«، 

فيــام ســتتصدى الدكتــورة يف الطــب النفــي أمــل شــباش ، »لظاهــرة تزويــج القــارصات وأثــره عــى الصحــة 

النفســية والجســامنية للطفــات«.

وإلثــراء النقــاش والتفكــر الجامعــي يف املداخــل املمكنــة للتقليــص مــن هــذه الظاهــرة املجتمعيــة يف أفــق 

إلغائهــا، ســتعرف هــذه النــدوة مشــاركة عــدة فاعلــن مهتمــن بهــذا املوضــوع، مــن أســاتذة جامعيــن 

وقانونيــن وفاعلــن مؤسســاتين وجمعيــات املجتمــع املــدين وأطبــاء نفســانين وإعاميــن.

يذكــر أنــه مبناســبة تخليــد اليــوم العاملــي للحقــوق اإلنســانية للنســاء ومتاشــيا مــع توصيــات خطــة العمــل 

الوطنيــة يف مجــال الدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان القاضيــة مبواصلـــة الـــحوار املجتمعــي حـــول مراجعـــة 

الـــامدة 20 مـــن مدونـــة األرسة املتعلقـــة باإلذن بـــزواج القاصـــر، سبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

أن نظــم يف شــهر مــارس املنــرصم عــر لجانــه الجهويــة، حملــة واســعة النطــاق لتــدارس ظاهــرة تزويــج 

القــارصات والتوعيــة والتحســيس بهــا معيــة الفاعلــن املؤسســاتين واملدنيــن املعنيــن، وذلــك تحــت شــعار 

:«تزويــج القــارصات: إلغــاء االســتثناء و تثبيــت القاعــدة القانونيــة«.
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اللجنة الجهوية بجهة درعة-تافيالت تشارك في الدورة 
الرابعة لفعاليات المعرض الجهوي للكتاب والنشر 

بالرشيدية

يف إطــار تعزيــز التواصــل مــع مختلــف الــركاء، وبدعــوة مــن املديريــة الجهويــة للثقافــة بجهــة درعــة-

تافيالــت، ستشــارك اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت يف املعــرض الجهــوي للكتاب 

ــرة  ــال الف ــل«، خ ــتقبل أفض ــو مس ــة نح ــراءة: بواب ــعار«ثقافة الق ــت ش ــة، تح ــه الرابع ــر يف دورت والن

املمتــدة مــن 09 إىل 15 دجنــر 2019 بســاحة الحســن الثــاين بالرشــيدية.

ــاب  ــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت يف املعــرض الجهــوي للكت ــة الجهوي ــأيت مشــاركة اللجن وت

ــي تشــمل  ــي، الت ــس الوطن ــف إصــدارات ومنشــورات املجل ــرض مختل ــدورة، بع ــر خــال هــذه ال والن

ــب  ــرة إىل جان ــخ والذاك ــراث والتاري ــة بال ــب ذات الصل ــة إىل كت ــة، باإلضاف ــر ودراســات موضوعاتي تقاري

ــارك  ــام ستش ــة، ك ــص للجن ــرواق املخص ــارزة بال ــة ب ــخصيات مغربي ــة لش ــارات حقوقي ــول مس ــب ح كت

مبداخلــة يف نــدوة حــول »املؤهــات الحضاريــة والثقافيــة بجهــة درعــة تافيالــت، رافعــة أساســية للتنميــة 

»، كــام تتميــز هــذه الــدورة مبشــاركة رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة درعة-تافيالــت يف 

ــوم الجمعــة 13 دجنــر 2019. اللقــاء التفاعــي املخصــص لألطفــال صبيحــة ي

جديــر بالتذكــر أن هــذه التظاهــرة الثقافيــة تهــدف إىل التحســيس بالــدور األســايس للمعــرض الجهــوي يف 

تأهيــل العنــرص البــري لتحقيــق التنميــة بالجهــة، وذلــك مــن خــال الرنامــج الثقــايف للمعــرض، الــذي 

ــة هادفــة  ــة، وتوقيعــات للكتــب، باإلضافــة إىل أنشــطة ترفيهي ــة، ولقــاءات تفاعلي يتضمــن نــدوات فكري

وورشــات موجهــة لألطفــال والشــباب، ستســاهم يف النهــوض بالوعــي املجتمعــي والتمكــن مــن مواكبــة 

القضايــا الراهنــة  واملشــاركة يف تســير الشــأن العــام واالنخــراط يف تعزيــز البنــاء الدميقراطــي.
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ندوة حول موضوع: »نحو تغطية صحية شاملة: رهانات 
وتحديات إدماج األجانب«

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بدعــم مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئن 

باملغــرب، نــدوة بعنــوان »نحــو تغطيــة صحيــة شــاملة: رهانــات وتحديــات إدمــاج األشــخاص األجانــب«، 

وذلــك يــوم الخميــس 28 نونــر 2019 مبعهــد الرباط-ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان. 

ــي  ــس الوطن ــا املجل ــي نظمه ــة الت ــاب سلســة الورشــات الجهوي ــأيت يف أعق ــذي ي ــاء، ال ــدف هــذا اللق يه

ــم  ــب، إىل دع ــخاص األجان ــدة األش ــة لفائ ــق يف الصح ــوع الح ــول موض ــنة 2018 ح ــان س ــوق اإلنس لحق

التفكــر الــذي تقــوده وزارة الصحــة مــن أجــل تفعيــل تغطيــة صحيــة شــاملة لكافــة األشــخاص يف وضعيــة 

هشاشــة، بغــض النظــر عــن جنســيتهم.

ــز  ــة، وتعزي ــة الصحي هكــذا ســيعمل املشــاركون عــى وضــع اقراحــات مشــركة الســتدامة نظــام التغطي

فعاليــة دوره يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة، والســعي لتحقيــق شــموليته؛ وضــع مقاربــة دامجــة متّكــن 

مــن التفكــر يف معايــر االســتفادة مــن نظــام املســاعدة الطبيــة )الراميــد(، والرهانــات املتعلقــة باحــرام 

قطــاع الرعايــة، ... للمواطنــن مثــل األجانــب؛ فضــا عــن وضــع مقرحــات لدمــج التوصيــات التــي صيغــت 

يف ســياق السياســات الصحيــة القطاعيــة، خاصــة فيــام يتعلــق بأهــداف مخطــط الصحــة 2025.

ســتنتظم أشــغال هــذه النــدوة، التــي ســتعرف مشــاركة القطاعــات الوزاريــة الرئيســية املعنيــة واملؤسســات 

واملنظــامت الصحيــة الوطنيــة واملنظــامت الدوليــة ومنظــامت املجتمــع املــدين التــي تــم تعبئتهــا يف مجــال 

ــدة األشــخاص  ــاث جلســات: »الحــق يف الصحــة لفائ ــب، يف ث ــة حقــوق األجان الحــق يف الصحــة و حامي

ــدم  ــل: التق ــتهداف، التموي ــة، االس ــام«، »الحكام ــون الع ــاج يف القان ــات اإلدم ــات وتحدي ــب: رهان األجان

ــاملة - أي  ــة ش ــة صحي ــو تغطي ــد«، »نح ــام الرامي ــتدامة نظ ــامن اس ــة لض ــات املطروح ــرز والتحدي املح

منــوذج إلدمــاج األجانــب«.

هــذا وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذه النــدوة، التــي ســتنطلق أشــغالها عــى الســاعة التاســعة صباحــا،  

ــا  ــيدة بيتين ــان، والس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــح، األم ــر بنصال ــيد من ــاركة الس مبش

ــن باملغــرب. ــة الســامية لألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئ ــة املفوضي ــرت، ممثل كامب
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خاصات زيارات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عقب 
اإلجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء

كام سبق لرئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن أعلنت، قام املجلس بإيفاد وفد نسق عمله رئيس 

اللجنة الدامئة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان )عضو املجلس( وطبيب رشعي، يومي 7 و8 نونر 

2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتوالل 2 )مكناس( ورأس املاء )فاس( وعن عائشة )تاونات( وسجني 

تازة وكرسيف، حيث تم نقل املعتقلن املعنين باإلجراءات التأديبية املعلن عنها األسبوع املايض.

 خال هذه الزيارات، متكن املجلس من:

• زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع املعتقلن الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصن 

 آخرين؛

• إجراء لقاءات عى انفراد مع كل معتقل من املعتقلن املعنين، تراوحت مدتها ما بن ساعة وساعتن، 

 بعد الحصول عى موافقة مستنرة من املعنين باألمر، بأماكن تضمن الرسية؛

• التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائات املعتقلن ومنابر 

 إعامية؛

 • إجراء فحص طبي عى جميع املعتقلن املعنين؛

 • االطاع عى تسجيات كامرات املراقبة عند وقوع األحداث؛

• إجراء مقابات مع حراس املؤسسات السجنية املعنين.

من خال تسجيات الفيديو التي اطلع وفد املجلس عى محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها 

والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع املعلومات التي تم الحصول عليها، يبلغ املجلس الرأي 

العام مبا يي:

1. من خال مشاهدة تسجيات الفيديو تحقق وفد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه يف يوم الخميس 

31 أكتوبر 2019، رفض املعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز املراقبة والعودة إىل زنزانتهم ألكر من 

 ساعتن؛ وهو ما أكده املعتقلون خال املقابات الفردية؛

2. تم إخضاع جميع املعتقلن فور نقلهم من سجن رأس املاء إىل املؤسسات السجنية األخرى لفحص طبي، 

 باستثناء حالة واحدة؛

3. يتأكد من خال املعلومات التي قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل 

بن حراس السجن واثنن من املعتقلن، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلن االثنن وشهادات 

 توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛

 4. مل يتم ماحظة أي أثر للتعذيب يف حق املعتقلن؛

5. خال الزيارات التي قام بها وفد املجلس إىل سجني توالل 2 وعن عائشة، وقف املجلس عى الظروف 

املزرية للزنزانات التأديبية؛ التي ال تتوفر فيها اإلنارة والتهوية، بشكل ال يحرم مقتضيات املقتىض 13 من 

 القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء؛
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6. أعلن بعض املعتقلن الدخول يف إرضاب عن الطعام منذ نقلهم إىل الزنزانات التأديبية. وفًقا للمعلومات 

املؤكدة التي يتوفر عليها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فقد تم إيقاف هذا اإلرضاب عن الطعام.

وحرص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عى إباغ املعتقلن املعنين بالعنارص املرتبطة مبامرسات التعذيب 

وبعدم توفرها يف الحاالت التي تخص كل واحد منهم.

ويذكر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه وفًقا للفصل 16 من دليل األمم املتحدة لتدريب موظفي 

السجون عى حقوق اإلنسان: »ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي 

للسجناء واملوظفن والزوار«.

ويطلــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان الــرأي العــام أن األســباب التــي أدت إىل وقــوع الحــادث تعــود 

إىل وقــف امتيــاز كان قــد منحــه املديــر الســابق لســجن رأس املــاء ألحــد املعتقلــن، كان يســتفيد مبوجبــه 

بإجــراء اتصــال هاتفــي يومــي ملــدة 30 دقيقــة، بــدالً مــن املكاملــة األســبوعية التــي تــراوح مــا بــن 6 و10 

دقائــق، املحــددة وفقــا للقواعــد املعمــول بهــا.

ويــويص املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مبامئــة مبــروع القانون الخــاص بتنظيم املؤسســات الســجنية، 

الــذي يتــم تدارســه حاليــا، مــع املبــادئ التوجيهيــة الدوليــة املعمــول بهــا يف هــذا املجــال.
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المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان اإلفريقية: »االتفاق العالمي من أجل الهجرة: 
الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

اإلفريقية، الفرص والتحديات في تنفيذه«

يشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ممثــا بوفــد ترأســه الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس، 

يف أشــغال املؤمتــر الثــاين عــر لشــبكة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة، الــذي ســينعقد 

يومــي 5 و6 نونــر 2019 بالقاهــرة، مــرص.

وســيتم تنظيــم هــذا املؤمتــر، املنظــم براكــة بــن شــبكة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة 

واملجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان مبــرص، حــول »االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة: الرؤيــة املشــركة 

ــينكب  ــث س ــذه«. حي ــات يف تنفي ــرص والتحدي ــة، الف ــان اإلفريقي ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني للمؤسس

املشــاركون عــى دراســة الفــرص املتاحــة مــن خــال االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة 

والنظاميــة والتحديــات التــي ميكــن أن تعيــق تنفيــذه يف املنطقــة اإلفريقيــة.

كــام ســتتاح للمشــاركن الفرصــة ملناقشــة طــرق تعزيــز البحــث وجمــع املعطيــات بشــكل دقيــق كأســاس 

لسياســات الهجــرة القامئــة عــى األدلــة. ودور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف تعزيــز التامســك 

االجتامعــي واالندمــاج يف ســياق الهجــرة وصياغــة الخطــط الوطنيــة لتنفيــذ هــذا االتفــاق ودورهــا يف رصــد 

االمتثــال اللتزامــات حاميــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا.

ــي بالهجــرة  ــق العمــل املعن ــة« فري ــرح »مســودته األولي ــايئ، اق ــامد إعــان نه ــاء باعت ســيتوج هــذا اللق

بصفتــه رئيًســا للفريــق املعنــي بالهجــرة، والــذي يتضمــن توصيــات بشــأن األدوار املختلفــة التــي ميكــن 

للمؤسســات الوطنيــة أن تلعبهــا لتعزيــز وحاميــة حقــوق املهاجريــن، بشــكل عــام، واملســاهمة يف تنفيــذ 

االتفــاق، بشــكل خــاص.

ــم  ــي ت ــة، الت ــة اإلفريقي ــة بالهجــرة التابعــة لشــبكة املؤسســات الوطني ســتعتمد مجموعــة العمــل املعني

ــا يف هــذا  ــوق اإلنســان باملغــرب، خطــة عمله ــي لحق ــس الوطن ــر 2018، برئاســة املجل إنشــاءها يف دجن

االجتــامع. هــذا وســترأس الســيدة أمنــة بوعيــاش اجتــامع هــذه املجموعــة املقــرر عقــده يف 3 نونــر 2019.

تجــدر اإلشــارة إىل أن مهــام هــذه املجموعــة تقــوم عــى ضــامن املشــاركة الفعالــة للمؤسســات الوطنيــة يف 

قضايــا الهجــرة وكيــف ميكــن لهــذه األخــرة أن تلعــب دوراً رئيســياً يف حاميــة حقــوق املهاجريــن وتعزيزها.

ــة  ــة العام ــة والجمعي ــة التوجيهي ــامع اللجن ــا يف اجت ــان أيًض ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــارك املجل سيش

 لشــبكة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة، املنعقــدة عــى التــوايل يومــي 3 و 4 نونــر 2019.

ــات  ــبكة املؤسس ــاء يف ش ــان األعض ــوق اإلنس ــة لحق ــة وطني ــاركة 44 مؤسس ــر مش ــذا املؤمت ــيعرف ه س

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة وممثــي الــدول ومنظــامت املجتمــع املــدين واملؤسســات األكادمييــة 
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ــة. ورشكاء التنمي

ــي  ــف العامل ــس التحال ــت موســكرا، رئي ــوس نيكري ــن الســيد كارل ــاء مشــاركة كل م وسيشــهد هــذا اللق

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، والســيدة أندريــا كامبــف، عضــو فريــق عمــل التحالــف العاملــي 

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املعنيــة بالهجــرة )حيــث ميثــل إفريقيــا املجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــس القومــي لحقــوق اإلنســان يف مــرص، والســفر صــاح  ــس املجل ــق، رئي اإلنســان(، والســيد محمــد فاي

حــامد، رئيــس أمانــة البنيــة اإلفريقيــة للحكامــة، قســم الشــؤون السياســية، مفوضيــة االتحــاد اإلفريقــي، 

باإلضافــة إىل العديــد مــن الخــراء األفارقــة.

ــذا  ــت يف ه ــه الثاب ــتمراًرا اللتزام ــر اس ــذا املؤمت ــان يف ه ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــاركة املجل ــل مش متث

ــي  ــف العامل ــال التحال ــن خ ــرة م ــول الهج ــي ح ــاق العامل ــأن امليث ــات بش ــدء املفاوض ــذ ب ــال من املج

للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. وقــد تــم االعــراف بــدور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 

هــذا االتفــاق حيــث أكــدت هــذه املؤسســات عــن التزامهــا مبراقبــة تنفيــذ هــذا االتفــاق الــدويل وحاميــة 

ــم. ــن وعائاته ــوق املهاجري حق
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مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل 
قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية 

والضرورة والتناسبية

ــإلدالء خــال هــذا األســبوع  ــا، ل ــك آنف ــن عــن ذل ــام أعل ــوق اإلنســان، ك ــي لحق ــس الوطن يســتعد املجل

ــي  ــي مجل ــايئ، إىل رئي ــون الجن ــل القان ــق بتعدي ــم 10.16 املتعل ــون رق ــروع القان ــول م ــه ح مبذكرت

الرملــان وإىل الفــرق الرملــاين، بعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل مكتــب املجلــس بتاريــخ 29 أكتوبــر 2019.

ــة و  ــات الفردي ــة، نســاء ورجــاال، انتصــارا للحري ــه املغارب ــذي انخــرط في ــاش ال ــس النق ــع املجل ــد تاب لق

ــون  ــا املحكوم ــرزح تحته ــي ي ــأس الت ــاالت الي ــانية وح ــاة اإلنس ــن املأس ــة، و عاي ــاة الخاص ــة الحي حامي

ــة والخاصــة،  ــدين أو اللفظــي، يف الفضــاءات العام ــدة، ســواء الب ــف املتزاي ــع العن ــدام، وســجل وقائ باإلع

ــبية. ــرضورة والتناس ــة وال ــادئ الرعي ــتويف مب ــات ويس ــي الحري ــايئ يحم ــون جن ــل قان ــن أج ــع م ليراف

إن توصيــات املجلــس الوطنــي تغطــي عــدة مجــاالت مــن القانــون الجنــايئ، مبــا يف ذلــك مــا يتصــل بعــدم 

ــة القاســية ولاإنســانية والحاطــة بالكرامــة، ومكافحــة االختفــاء  تقــادم التعذيــب، وزجــر رضوب املعامل

القــرسي، وتجريــم التحريــض عــى العنــف والكراهيــة والتمييــز...

وإذ ســيعقد املجلــس لقــاءات مــع الفاعلــن املعنيــن، يراهــن عــى أن الرملــان ســيضطلع بــدوره يف توطيــد 

ــرادى وجامعــات،  ــواب، ف ــا، وأن يعمــل الســيدات والســادة الن ــاره محــركا أساســيا له ــا، باعتب دميقراطيتن

ــم االســتجابة فيهــا إىل  ــون تت ــة قان ــاء دول ــا، و أن يدعمــوا بن ــة التحــوالت التــي تعرفهــا بادن عــى مواكب

اإلرادة العامــة.
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اجتماع المجلس الوطني لحقوق االنسان بوفد من 
المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة 

واالنصاف

العــام للمجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان مرفوقــا بأعضــاء لجنــة متابعــة تنفيــذ  عقــد األمــن 

توصيــات هيئــة االنصــاف واملصالحــة اجتامعــا مــع وفــد متكــون مــن رئيــس وأعضــاء املكتــب 

الخميــس  يــوم  منــه،  بطلــب  واالنصــاف،  الحقيقــة  أجــل  مــن  املغــريب  للمنتــدى  التنفيــذي 

التاليــة: النقــط  إىل  أشــهر   6 يف  نوعــه  مــن  الرابــع  االجتــامع  هــذا  وتطــرق   .2019 أكتوبــر   24 

•      أحيــط املنتــدى املغــريب مــن أجــل الحقيقــة واالنصــاف علــام أن املجلــس الوطنــي لحقــوق االنســان 

ــن عــى  ــا الحاصل ــدة بعــض الضحاي ــة بخصــوص التقاعــد التكميــي لفائ ــات التقني ــن املعطي بصــدد تحي

توصيــة االدمــاج االجتامعــي، وقــدم املجلــس املســتجدات املتعلقــة مبتابعــة تنفيــذ توصيات هيئــة االنصاف 

ــات. ــذ هــذه التوصي ــر حــول املنجــز بخصــوص تنفي ــداد تقري ــه إع ــدى عزم ــام أخــر املنت  واملصالحــة. ك

•      تطــرق املنتــدى للملفــات املوضوعــة خــارج اآلجــال املحــددة مــن طــرف هيئــة االنصــاف واملصالحــة، 

ــر املحــددة مــن طــرف  وذكــر مبقرحــه حــول هــذا املوضــوع وفــق الئحــة محصــورة تتوفــر فيهــا املعاي

ــن  ــته م ــه رئاس ــت ب ــبق والتزم ــا س ــى م ــد ع ــي التأكي ــس الوطن ــذا الســياق، جــدد املجل ــأة. ويف ه الهي

ــة  ــا يف وضعي ــول ملجموعــة مــن الضحاي ــدى الجهــات املختصــة مــن أجــل إيجــاد حل اســتعداد للرافــع ل

ــة  ــرص الائح ــد ح ــال، بع ــارج اآلج ــة خ ــاف واملصالح ــة االنص ــدى هيئ ــم ل ــوا ملفاته ــن وضع ــة مم صعب

 مــن قبــل املنتــدى ومراجعتهــا مــن طــرف لجنــة املتابعــة وفقــا للمعايــر املعتمــدة لــدى الهيئــة.

ــس  ــد رئي ــدين، أك ــع امل ــات املجتم ــع جمعي ــس م ــا املجل ــي ينهجه ــة الت ــة التواصلي ــار املقارب •   ويف إط

املنتــدى املغــريب مــن أجــل الحقيقــة واالنصــاف أنــه مبعيــة املكتــب التنفيــذي يعــد املخاطــب الرســمي 

ــدى. للمنت
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لقاءات اللجن الجهوية لحقوق اإلنسان: »فعلية الحقوق 
والحريات في المغرب: من أجل عقد اجتماعي جديد«

     إعــامال إلســراتجيته بخصــوص فعليــة حقــوق اإلنســان و الحريــات، واعتبــارا أن التفكــر يف ســبل دعــم 

ــاء منــوذج تنمــوي  ــي تواجــه بن ــات الت ــات يشــكل أحــد أهــم التحدي ــة الحقــوق والحري ــس فعلي وتكري

ــة اإلثنــي عــر، لقــاءات للتفكــر  ــه الجهوي بديــل، ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، عــر لجان

ــي  ــد اجتامع ــل عق ــن أج ــرب: م ــات يف املغ ــوق والحري ــة الحق ــوع »فعلي ــراح يف موض ــاور واإلق والتش

ــر  2019. ــر و 24 نون ــن 24 أكتوب ــدة ب ــك خــال الفــرة املمت ــد« وذل جدي

 يهــدف املجلــس مــن خــال هــذه اللقــاءات  الجهويــة إىل املشــاركة يف النقــاش العمومــي حــول النمــوذج 

التنمــوي البديــل مــن زاويــة فعليــة الحقــوق والحريــات كمدخــل أســايس لتنميــة إنســانية عادلــة، و ذلــك 

اعتــامدا عــى  ماحظتــه أن إشــكالية املــرور مــن النــص إىل الواقــع محايثــة لفكــرة القانــون بشــكل عــام 

وإن مجــال الحقــوق والحريــات يبقــى أكــر املجــاالت التــي تتســع فيهــا الهــوة بــن القواعــد واملعايــر وبــن 

فعليــة التطبيــق، خاصــة فيــام يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة.

وعــى الرغــم مــن تزايــد إدمــاج حقــوق اإلنســان يف املنظومــة التريعيــة الوطنيــة فــإن اإلشــكال يبقــى 

قامئــا عــى مســتوى ترجمــة القوانــن إىل مامرســات وســلوكات وقيــم. ذلــك أن إشــكالية فعليــة الحقــوق 

تعتــر أحــد أبــرز نقــاط ضعــف السياســات التنمويــة املعتمــدة يف املغــرب خــال العقــود املاضيــة.

 يذكر أن لقاءات اللجن الجهوية لحقوق االنسان ستتمحور حول فعلية الحقوق والحريات يف املغرب 

 انطاقا من ثاث لحظات مرابطة ومتكاملة فيام بينها:

- تقييم واستعراض واقع حال فعلية الحقوق يف املغرب ارتباطا بالخصوصيات الجغرافية والسوسيو 

 اقتصادية لكل جهة ،

 -  استكشاف بعض مرتكزات التفكر يف بناء مقاربة حقوقية للتنمية،

- واقراح مداخل تعزيز ودعم فعلية الحقوق والحريات، وفق رؤية متكاملة ميكن أن تشكل أرضية 

لصياغة سياسات عمومية وطنية دامجة للحقوق والحريات وقادرة عى االستجابة للتحديات املطروحة 

عى مستوى الجهات اإلثني عر.

ويــروم املجلــس مــن هــذه اللقــاءت ووفــق مقاربــة تشــاركية صاعــدة)bottom-up( ، اإلنصــات للمواطنن 

إلبــداء آرائهــم يف العوائــق واإلكراهــات التــي تحــول دون تفعيــل الحقــوق والحريــات للجميــع وإرشاكهــم 

يف التفكــر يف الحلــول الكفيلــة بتجــاوز هــذه املعيقــات ودعــم فعليــة الحقــوق ببادنــا.
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بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إطاق 
شبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان 

مشاورات بشأن إحداث منتدى المؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان على هامش دورات اللجنة األفريقية 

لحقوق اإلنسان والشعوب

مببــادرة مــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، عقــدت شــبكة املؤسســات الوطنيــة األفريقيــة لحقــوق 

اإلنســان اجتامًعــا تشــاوريًا حــول إحــداث منتــدى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، يــوم 20 أكتوبــر 

2019 ببانجــول، غامبيــا، برئاســة الســيد جيلــرت ســيبيهوغو، املديــر التنفيــذي بشــبكة املؤسســات الوطنيــة 

األفريقيــة لحقــوق اإلنســان،  وذلــك عــى هامــش دورات اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

ــي  ــان، الت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــاش، رئيس ــة بوعي ــيدة أمين ــدت الس ــياق، أك ــذا الس ويف ه

شــاركت يف هــذا االجتــامع التشــاوري، أن هــذه املبــادرة تنــدرج يف إطــار عمليــة إحــداث املنتــدى الــذي 

ــة لحقــوق اإلنســان مــع نظــام حقــوق اإلنســان  ــة األفريقي ــز تفاعــل املؤسســات الوطني يهــدف إىل تعزي

ــة. ــارة اإلفريقي ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب بشــأن الق ــة األفريقي األفريقــي ودعــم عمــل اللجن

ــدى تعكــس إرادة شــبكة املؤسســات  ــي لحقــوق اإلنســان أن فكــرة املنت وذكــرت رئيســة املجلــس الوطن

ــز  ــايل تعزي ــان، وبالت ــوق اإلنس ــة حق ــات حامي ــع آلي ــل م ــان يف العم ــوق اإلنس ــة لحق ــة األفريقي الوطني

 عمــل الشــبكة مــن خــال تقديــم قــرارات لــدى اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

متيزهــذا االجتــامع مبشــاركة الســيدة مايجــا ســوياتا، رئيســة اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، 

التــي مثنــت هــذه املبــادرة التــي تســمح للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن لعــب دور مهــم عــى 

املســتوى الوطنــي، كــام ســيمكن ذلــك اللجنــة األفريقيــة مــن االعتــامد عــى املؤسســات الوطنيــة مــن أجــل 

نــر مــا تتوصــل إليــه مــن قــرارات ونتائــج

عــى الصعيــد املحــي. وأكــدت  الســيدة ســوياتا، يف هــذا اإلطــار، أن منتــدى املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 

ــي  ــعوب، الت ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق ــة األفريقي ــتوى اللجن ــى مس ــودة، ع ــة املفق ــو الحلق ــان ه اإلنس

 تدعــم تنفيــذ القــرارات، كــام اعترتــه مبثابــة إثــراء لعمــل اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب.

مــن جهتــه، أكــد الســيد رميــي نُجــوي لومبــو، عضــو اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب واملقرر 

ــة  ــتتمكن اللجن ــدى، س ــذا املنت ــل ه ــه بفض ــى أن ــان، ع ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــي باملدافع ــاص املعن الخ

اإلفريقيــة مــن إدراج نقــاط بجــدول أعاملهــا بشــأن املشــاكل التــي تواجــه املواطــن اإلفريقــي. كــام شــدد 

ــة وليــس فقــط عمــل  ــة مــن خــال عمــل املؤسســات الوطني ــة األفريقي ــة دعــم عمــل اللجن عــى أهمي

املنظــامت غــر الحكوميــة.

ــوق  ــة وحق ــي للدميقراطي ــز األفريق ــة للمرك ــرة التنفيذي ــا فوســر، املدي ــرت الســيدة هان ــا، ذك مــن جهته

ــي  ــات الت ــة والتحدي ــر الحكومي ــامت غ ــدى املنظ ــم منت ــة بتنظي ــة املتعلق ــة التاريخي ــان، بالعملي اإلنس
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واجهتهــا واإلصاحــات التــي شــملت نصــوص اللجنــة األفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب مــن أجــل  

ــة  ــة مهم ــا إضاف ــي اعترته ــادرة الت ــذه املب ــت به ــن املشــاركة ورحب ــدين م ــع امل ــن منظــامت املجتم متك

ــة. ــع املؤسســات الوطني ــر جهودهــم م ــن ضف ــم م ــي مُتكنه ــة والت لعمــل املنظــامت غــر الحكومي

كمنصــة  مكانتــه  تعزيــز  إىل  يهــدف  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  منتــدى  أن  يذكــر 

واللجنــة  اإلنســان  لحقــوق  الوطنيــة  املؤسســات  ممثــي  بــن  شــبكة  بنــاء  و  للتبــادالت 

األطــراف  والــدول  الحكوميــة  غــر  واملنظــامت  والشــعوب   اإلنســان  لحقــوق  األفريقيــة 

اإلفريقيــة. القــارة  يف  اإلنســان  حقــوق  وتعزيــز  حاميــة  أجــل  مــن  مًعــا  العمــل   بهــدف 

شــكل هــذا االجتــامع التشــاوري فرصــة للمشــاركن ملناقشــة اإلطــار القانــوين والتمويــل الــذي ســيخصص 

ــل منتــدى  ــة هــذا اللقــاء. ولإلشــارة، سيســتمر التفكــر والتشــاور بشــأن تفعي لهــذا املنتــدى وكــذا دوري

ــات  ــبكة املؤسس ــة لش ــة القادم ــة العام ــاد الجمعي ــال انعق ــان خ ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني املؤسس

ــر 2019 مبــرص. ــن 4 نون ــوم االثن ــه ي ــع تنظيم ــوق االنســان املزم ــة لحق ــة اإلفريقي الوطني
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العيون-الساقية الحمراء: دورة تدريبية لفائدة فاعلين 
شباب في المجتمع المدني

براكــة مــع اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بجهــة العيــون الســاقية الحمــراء، ينظــم املعهــد الجمهوري 

الــدويل الــدورة التدريبيــة الختاميــة ألكادمييــة املجتمــع املــدين الجهويــة، لفائــدة فاعلــن شــباب يف املجتمع 

املــدين بجهــة العيون-الســاقية الحمراء.

ويهــدف هــذا التكويــن إىل متكــن املشــاركن مــن مبــادئ واساســيات، حقــوق وواجبــات منظــامت املجتمــع 

ــاركات  ــاركن و املش ــدرات املش ــم ق ــك دع ــة و كذل ــراتيجي و املرافع ــط االس ــة للتخطي ــدين باإلضاف امل

ومتكينهــم مــن تفعيــل و تطبيــق مشــاريعهم عــى أرض الواقع.وذلــك يومــي 21 و22 اكتوبــر2019، بفنــدق 

الــرادور العيــون، ابتــداء مــن الســاعة 9 صباحــا.

ــع  ــم أرب ــملت تنظي ــتنر 2018، وش ــذ ش ــت من ــة انطلق ــدين الجهوي ــع امل ــة املجتم ــار إىل أن أكادميي ويش

دورات تدريبيــة منهــا اثنتــن تــم تنظيمهــام بــكل مــن مدينتــي الســامرة وبوجــدور، واســتفاد منهــا مــا 

ــن الشــباب بالجهــة. ــن املدني ــة مســتفيد مــن الفاعل يقــارب املائ
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اليوم العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام: المجلس الوطني 
يجدد موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام

ــة اإلعــدام يف جميــع أنحــاء  ــة اإلعــدام ومنظــامت إلغــاء عقوب احتفــل التحالــف العاملــي ملكافحــة عقوب

ــع  ــن م ــدام. وبالتزام ــة اإلع ــة عقوب ــر ملناهض ــابع ع ــي الس ــوم العامل ــر 2019، بالي ــامل، يف 10 أكتوب الع

ــوم  ــال الســجناء املحك ــة أطف ــى حال ــم تســليط الضــوء ع ــل، ت ــوق الطف ــة حق ــن التفاقي ــرى الثاث الذك

ــة. ــذه العقوب ــن« له ــر مرئي ــا غ ــرون »ضحاي ــن يعت ــدام والذي ــم باإلع عليه

 ،2019 أكتوبــر   10 الخميــس  يــوم  اإلنســان،  لحقــوق  الوطنــي  املجلــس  نظــم  املناســبة،  وبهــذه 

 سلســلة مــن الزيــارات واللقــاءات مــع الســجناء املحكــوم عليهــم باإلعــدام عــى املســتوى وطنــي.

ويف هــذا اإلطــار، عقــدت الســيدة أمينــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، اجتامًعــا 

ــد شــكلت  ــزي بالقنيطــرة. وق ــم باإلعــدام يف الســجن املرك ــع الســجناء املحكــوم عليه ــا مــع جمي مفتوًح

هــذه اللقــاءات فرصــة مــن أجــل مناقشــة الجوانــب املختلفــة املتعلقــة بتطلعاتهــم وظروفهــم الســجنية.

وقــد ذكّــرت الســيدة أمينــة بوعيــاش خــال هــذه اللقــاءات باملوقــف للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

الداعــي إىل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام. حيــث دعــا املجلــس الحكومــة إىل التصويــت لصالــح قــرار الجمعيــة 

ــا، واالنضــامم إىل  ــق إلغائه ــدام يف أف ــة اإلع ــذ عقوب ــف تنفي ــو إىل وق ــذي يدع ــم املتحــدة ال ــة لألم العام

الروتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية والهــادف إىل 

إلغــاء عقوبــة اإلعــدام.

ــدام،  ــم باإلع ــوم عليه ــس بشــأن الســجناء املحك ــا املجل ــوم به ــي يق ــة الت وأشــارت إىل اإلجــراءات اليومي

ــدل، إىل  ــاج ووزارة الع ــادة اإلدم ــجون وإع ــة إلدارة الس ــة العام ــع املندوبي ــة م ــدف، بالراك ــي ته والت

ــة. ــة هش ــاالت يف وضعي ــض الح ــار بع ــن االعتب ــذ بع ــوص األخ ــه الخص ــى وج ــم وع ــن ظروفه  تحس

بنــاًء عــى عــدة شــهادات مــن املشــاركن، أكــدت رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى أهميــة 

ــق تطــور إيجــايب  ــق تحقي ــل، يف أف ــن والتأهي ــرص التكوي ــن ف ــل مــن خــال االســتفادة م التشــبث باألم

لحاالتهــم.

ــدى الســلطات )الرملــان والحكومــة(، وال ســيام  ــع ل ــة الراف ــس مبواصل ــزام املجل ــد الت وأكــدت مــن جدي

مــن خــال التأكيــد عــى موقفــه القــايض باإللغــاء يف إطــار النقــاش الدائــر حــول إصــاح القانــون الجنــايئ 

قيــد املناقشــة حاليًــا يف الرملــان، والحاجــة إىل الــروع يف نقــاش وطنــي يــؤدي إىل توافــق يف اآلراء لصالــح 

إلغــاء هــذه العقوبــة مــن أجــل تعزيــز الخيــارات الدامئــة لبلدنــا لتعزيــز ســيادة القانــون واحــرام حقــوق 

اإلنســان، وفًقــا للدســتور واالتفاقيــات الدوليــة التــي انضــم إليهــا املغــرب.

ــة لحقــوق  ــة الجهوي ــازي صــادق، رئيســة اللجن ــة ت يذكــر أن هــذا اللقــاء عــرف مشــاركة الســيدة حوري

ــاط ســا-القنيطرة. اإلنســان بالرب
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ومــن جهــة أخــرى، تــم تنظيــم زيــارات أخــرى للســجناء املحكــوم عليهــم باإلعــدام يف إطــار اليــوم العاملــي 

ملناهضــة عقوبــة اإلعــدام يف 10 أكتوبــر، وهــي كالتــايل:

ــة  ــان بجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــة اللجن ــود، رئيس ــلمى ط ــيدة س ــا الس ــت به ــي قام ــارة الت - الزي

باإلعــدام. عليهــا  املحكــوم  الوحيــدة  الســجينة  لفائــدة   2 طنجــة  بســجن   طنجة-تطوان-الحســيمة 

ــع  ــة، م ــة الرقي ــان بالجه ــوق اإلنس ــة لحق ــة الجهوي ــس اللجن ــريت، رئي ــد العم ــيد محم ــامع الس - اجت

ــم إطــاق رساحهــا  ــة بصــورة اســتثنائية وت محكومــة ســابقة كانــت قــد اســتفادت مــن تخفيــف العقوب

مؤخــرا أخــذا بعــن االعتبــار وضعيتهــا الهشــة جــدا، حيــث كانــت موضــوع مرافعــة ومواكبــة مــن املجلــس 

لاســتفادة مــن إعــادة اإلدمــاج.

ــي لحقــوق اإلنســان  ــس الوطن ــوم العاملــي لحظــة مهمــة بالنســبة للمجل ــذا الي ــال به كــام شــكل االحتف

ــم، بهــدف  ــم أوضاعه ــذا تقيي ــم وك ــاش معه ــادل النق ــم باإلعــدام وتب لاســتامع للســجناء املحكــوم عليه

ــدام. ــة اإلع ــاء عقوب ــة الســلطات إللغ ــز اإلجــراءات املســتقبلية ملرافق ــع وتعزي ــارص الراف ــراء عن إث
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الدار البيضاء: ورشة عمل حول الحماية القانونية لعمل 
المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة

براكــة مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، تنظــم املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان ورشــة عمــل 

تحــت عنــوان »نحــو حاميــة قانونيــة لعمــل املدافعــات واملدافعــن عــن حقــوق املــرأة«، وذلــك مــن 5 إىل 

8 أكتوبــر 2019 بفنــدق الشــراتون بالــدار البيضــاء.

ويتمثــل الهــدف مــن تنظيــم هــذه الورشــة يف متكــن املدافعات/يــن عــن حقــوق النســاء مــن املســاهمة يف 

الدفــاع عــن مجموعــات املدافعــن/ات اآلخريــن وحاميتهــم/ن يف املنطقــة العربيــة مــن خــال االســتخدام 

الفّعــال لنظــام حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة، وربــط املدافعات/يــن عــن حقــوق النســاء بشــبكة 

مــن املحامــن واملستشــارين القانونيــن مــن املنطقــة للمســاعدة يف رفــع الشــكايات وتقدميهــا يف النظــم 

القانونيــة الوطنيــة والدوليــة، فضــا عــن تبــادل املعرفــة والخــرات حــول التحديــات التــي تواجــه هــذه 

الفئــة وطــرق معالجتهــا مــن خــال تســليط الضــوء عــى أفضــل املامرســات، الــخ.

ــايل: » دور الشــبكات  ــوزع عــى الشــكل الت يتضمــن برنامــج هــذه الورشــة مجموعــة مــن الجلســات تت

والتحالفــات اإلقليميــة يف حاميــة عمــل املدافعات/يــن عــن حقــوق النســاء«، »اآلليــات الدوليــة لحقــوق 

ــة  ــل املعني ــة العم ــكايات«، »مجموع ــام الش ــن«، »نظ ــات و املدافع ــد املدافع ــز ض ــان«، »التميي اإلنس

ــي  ــة الت ــات الوطني ــة التريع ــان«، »مراجع ــوق اإلنس ــس حق ــات يف مجل ــاء والفتي ــد النس ــز ض بالتميي

ــخ. ــوق اإلنســان«، ال ــات واملدافعــن عــن حق ــل املدافع تحمــي عم

ــن  ــداً م ــن 16 بل ــوق اإلنســان ميثل ــة ومدافعــن عــن حق وسيشــارك يف أشــغال هــذه الورشــة 15 مدافع

ــوين  ــب القان ــن الجان ــة م ــن املجموع ــا لتمك ــن 16 محامي ــة م ــة مكون ــة إىل مجموع ــة، باإلضاف املنطق

ــوع. ــذا املوض ــق به املتعل

ســتعرف الجلســة االفتتاحيــة لهــذه الورشــة، التــي ســتنطلق أشــغالها ابتــداء مــن الســاعة الثامنــة والنصــف 

صباحــا، مشــاركة الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، و الســيدة رويــدة 

الحــاج، املمثلــة اإلقليميــة ملكتــب املفــوض الســامي لحقــوق اإلنســان.

جديــر بالتذكــر أن آليــات حقــوق اإلنســان الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة تــويل اهتامًمــا كبــرًا لحاميــة 

املدافعات/يــن عــن حقــوق اإلنســان. ومــن بــن الدعــوات التــي حددتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة 

يف قرارهــا 68/181 )2013( ، أنــه عــى الــدول أن تتخــذ تدابــر كافيــة وقويــة وعمليــة لحاميــة املدافعــات/

يــن عــن حقــوق النســاء  وأن تديــن العنــف والتمييــز الــذي يؤثــر عــى املدافعــات عــن حقــوق النســاء 

علًنــا وبشــكل واضــح، الــخ.
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كوبنهاغن: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في 
أشغال منتدى »مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب 2024: 

التعاون واالبتكار«

تشــارك الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان )CNDH(، يف منتــدى »مبــادرة 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 2024: التعــاون واالبتــكار«، حــول موضــوع »تبــادل خــرات الــدول وتعزيــز 

القــدرات يف التحقيقــات الجنائيــة واملامرســات املتعلقــة بتنفيــذ القانــون«، والتــي يتــم تنظيمهــا يومــي 1 

و 2 أكتوبــر 2019 بكوبنهاغــن.

ــد الدامنــريك  ــع املعه ــة م ــب، براك ــة مناهضــة التعذي ــادرة اتفاقي ــة مب ــه أمان ــذي تنظم ــاء، ال هــذا اللق

ــادل أفضــل املامرســات والخــرات  ــة لتب ــر إقليمي ــة ع ــب )DIGNITY( ، ســيوفر أرضي ملناهضــة التعذي

والتحديــات املتعلقــة بالتحقيقــات الجنائيــة وأنشــطة أخــرى مرتبطــة بتنفيــذ القانــون، كــام ســيوفر أيًضــا 

ــتوى  ــى املس ــون ع ــذ القان ــاكل تنفي ــة وهي ــرة إلدارة أنظم ــاليب املبتك ــض األس ــاف بع ــة الستكش فرص

ــي. الوطن

ــة بوعيــاش يف أشــغال املائــدة املســتديرة رفيعــة املســتوى حــول »التعــاون  هــذا وستشــارك الســيدة أمن

ــر 2019. ــاء فاتــح أكتوب ــوم الثاث ــذ القانــون«، والتــي ســتعقد ي واالبتــكار يف مجــال حفــظ النظــام وتنفي

ــس يف  ــم النف ــاب وعل ــم األعص ــة: »عل ــاور التالي ــق باملح ــات تتعل ــع جلس ــدوة أرب ــج الن ــن برنام ويتضم

تطبيــق القانــون«، »تغيــر الثقافــات التنظيميــة«، »تبــادل املامرســات والخــرات الفضــى: تدابــر الحاميــة 

أثنــاء االعتقــال واالحتجــاز مــن قبــل الرطــة«، »مقابلــة التحقيــق: بديــل للتحقيقــات القامئــة عــى نــزع 

االعــراف«.

ــوات  ــن الرطــة وق ــو املســتوى ع ــون رفيع ــم ممثل ــن بينه ــاء حــوايل 60 مشــاركًا، م ســيجمع هــذا اللق

األمــن الوطنيــة والــوزارات ذات الصلــة. كــام ســيعرف مشــاركة خــراء يف علــوم الطــب الرعــي 

وخراتهــم. تجاربهــم  تبــادل  أجــل  مــن  التحقيــق  ومقابــات  التعذيــب  ومنــع  النفــس   وعلــم 

ــد مــن املســؤولن، مــن بينهــم الســيد  ــاش مــع العدي عــى هامــش هــذا اللقــاء، ســتلتقي الســيدة بوعي

أنــدرو غليمــور، نائــب األمــن العــام لألمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان، الدكتــور جنــس مودفيــك، رئيــس 

لجنــة مناهضــة التعذيــب واملديــر الطبــي الرئيــي » DIGNITY«، الســيدة باربــرا برنــاث، األمينــة العامة 

لجمعيــة منــع التعذيــب )APT(، والســيد راســموس كــرو كريستنســن، املديــر العــام للمعهــد الدامنــريك 

. )DIGNITY( ملناهضــة التعذيــب

إقليميــة  عــر  حكوميــة  مبــادرة  تعتــر  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة  مبــادرة  أن  اإلشــارة  تجــدر 

املتحــدة  األمــم  التفاقيــة   30 الذكــرى  خــال   2014 ســنة  إطاقهــا  تــم  ســنوات.  لعــر  متتــد 



90

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2018 - 2020

2019

 ملناهضــة التعذيــب مــن قبــل حكومــات الشــيي، والدامنــرك فيجــي، غانــا، إندونيســيا واملغــرب.

ويتمثــل الهــدف الرئيــي مــن هــذه املبــادرة يف التمكــن، مــع حلــول ســنة 2024، مــن التقليــص مــن خطــر 

التعذيــب واملعامــات الســيئة يف كل الــدول األطــراف يف اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والعمــل عــى اإلعــامل 

الكامــل والفعــي لهــذه االتفاقية.

تجــدر اإلشــارة كذلــك أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد أنشــأ، يف 21 شــتنر 2019، اآلليــة الوطنيــة 

 ملناهضــة التعذيــب التي تتوىل بدراســة وضعية وواقع  معاملة األشــخاص املحرومــن من حريتهم، من خال:

يوجــد  التــي  األماكــن  ملختلــف  ذلــك،  املجلــس  طلــب  وكلــام  منتظمــة،  بزيــارات  القيــام   -

حاميتهــم  بهــدف  حريتهــم،  مــن  محرومــن  يكونــوا  أن  ميكــن  أو  محرومــون  أشــخاص  فيهــا 

املهينــة؛ الاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  املعاملــة  رضوب  ومــن  التعذيــب   مــن 

وأوضــاع  معاملــة  تحســن  بهــا  العمــل  شــأن  مــن  توصيــة  كل  إعــداد   -

التعذيــب؛ مــن  والوقايــة  حريتهــم  مــن  املحرومــن   األشــخاص 

- تقديــم كل مقــرح أو ماحظــة بشــأن التريعــات الجــاري بهــا العمــل أو بشــأن مشــاريع أو مقرحــات 

القوانــن ذات الصلــة بالوقايــة.
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ورشة عمل حول »قانون محاربة العنف ضد النساء في 
المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون«

ــي  ــس الوطن ــع املجل ــاون م ــة و تع ــان، براك ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس ــم املتح ــة األم ــم مفوضي تنظ

ــاء يف  ــد النس ــف ض ــة العن ــون محارب ــل حول«قان ــة عم ــة، ورش ــة العام ــة النياب ــان ورئاس ــوق اإلنس لحق

ــاالس  ــان ب ــدق حس ــر 2019بفن ــي 1 و2 أكتوب ــك يوم ــع يف القانون«،وذل ــة واملن ــز الحامي ــرب :تعزي املغ

ــاط. بالرب

ويهــدف هــذا اللقــاء إىل تعزيــز الحاميــة القانونيــة للنســاء ضحايــا العنــف مــن خــال التطبيــق الســليم 

والفعــي لقانــون محاربــة العنــف ضــد النســاء يف املغــرب وتعزيــز إجــراءات منــع حــدوث العنــف املوجــه 

ضــد النســاء يف الفضاءيــن العــام والخــاص وكــذا التعــرف عــى املعايــر الدوليــة املتعلقــة مبحاربــة العنــف 

ــه مــع املعايــر  ــة العنــف ضــد النســاء رقــم 103.13ومــدى مواءمت ضــد النســاء ومناقشــة قانــون محارب

الدوليــة، الــخ.

ــف  ــول »التعري ــغالها ح ــتتمحور أش ــي س ــات الت ــن الجلس ــة م ــاء مجموع ــذا اللق ــج ه ــن برنام ويتضم

ــف  ــة بالعن ــة للتريعــات املعني ــر الدولي ــف باملعاي ــة«، »التعري ــات املغــرب اتجــاه األطــر الدولي بالتزام

ضــد املــرأة عــى املســتوى الوطنــي«، »عــرض بعــض األمثلةعــن املامرســات الفضــى والــدروس املســتفادة 

مــن املنطقــة وخارجهــا«، »عــرض القانــون رقــم 103.13«، »تقديــم توصيــات لتعزيــز الحاميــة القانونيــة 

للنســاء املعنفــات« و«مناقشــة ورقــة توصيــات للمــدى القصــر وتوصيــات بتعديــات تريعيــة للمــدى 

الطويــل يف جلســة عامــة«.

هــذا وستشــهد هــذه الورشــة حضــور ممثّلــن عــن الجهــات املكلّفــة بإنفــاذ القانــون واملنظومــة القضائيــة 

مــن مختلــف مكونــات الجســم القضــايئ، إضافــة إىل ممثّلــن عــن املنظــامت الحقوقيــة العاملــة يف مجــال 

ــن يف مجــال  ــن عــن مختلــف املتدخل ــة حقــوق اإلنســان عمومــا وحقــوق املــرأة خصوصــا، وممثل حامي

ــن  ــي، قطــاع الصحــة، ووزارة األرسة والتضام ــدرك املل ــن الوطني،ال ــح األم ــف خاصــة مصال ــة العن محارب

واملســاواة والتنميــة االجتامعيــة، وممثلــن عــن قطاعــات غــر حكوميــة.

وســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذا اللقــاء، التــي ســتنطلق ابتــداء مــن الســاعة التاســعة والنصــف صباحــا،  

مبشــاركة  كل مــن األمــن العــام للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيد منــر بنصالــح، ورئيــس النيابــة 

العامــة يف املغــرب، الســيد محمــد عبــد النبــوي، ومنســق األمــم املتحــدة املقيــم، الســيد فيليببوانســو.
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بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان: صندوق 
األمم المتحدة للسكان بالمغرب ينظم لقاء لتقديم تقرير 

حالة سكان العالم برسم سنة 2019

ينظــم صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان باملغــرب براكــة مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لقــاء 

لتقديــم تقريــر حالــة ســكان العــامل برســم ســنة 2019، و ذلــك يــوم الخميــس 26 شــتنر عــى الســاعة 9:00 

صباًحــا يف فنــدق Sofitel Jardin des Roses بالربــاط.

ــراء النقــاش اســتعداًدا ملشــاركة املغــرب يف قمــة نــرويب التــي ســتعقد يف  يشــكل هــذا اللقــاء فرصــة إلث

ــا مــن تنفيــذ برنامــج عمــل  ــا يف الفــرة املمتــدة مــن 12 إىل 14 نونــر 2019 والتــي ســتقيّم 25 عاًم كيني

املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة )ICPD( والــذي ُعقــد يف القاهــرة عــام 1994 حيــث دعــت فيــه 179 

حكومــة، مــن بينهــا املغــرب، إىل حصــول الجميــع عــى الرعايــة الصحيــة اإلنجابيــة الشــاملة.

ــا للتقريــر العاملــي، لقــد تــم إحــراز تقــدم كبــر يف الحقــوق اإلنجابيــة وتغــرت نتيجــة لذلــك حيــاة  وفًق

مئــات املايــن مــن النســاء. إن انخفــاض عــدد حــاالت الحمــل غــر املرغــوب فيهــا ووفيــات األمهــات قــد 

مهــد الطريــق لحيــاة أكــر صحــة وإنتاجيــة عــر العــامل. إذ ارتفــع معــدل اســتعامل وســائل منــع الحمــل 

الحديثــة مــن 24 يف 1969 إىل 52 يف 1994. وانخفضــت نســبة وفيــات األمهــات مــن 369 لــكل 100،000 

ــة يف 1994 إىل 216 يف 2015. والدة حي

ــدة  ــم املتح ــدوق األم ــاء صن ــذ إنش ــه من ــي أن ــر العامل ــر التقري ــرز، يظه ــدم املح ــن التق ــم م ــى الرغ وع

ــة  ــارات حقيق ــوق والخي ــل الحق ــه لجع ــام يجــب عمل ــر م ــاك الكث ــزال هن ــا، ال ي ــل 50 عاًم للســكان قب

ــة  ــة واقتصادي ــات تواجــه حواجــز اجتامعي ــرة مــن النســاء والفتي ــزال أعــدد كب ــع.  إذ ال ت واقعــة للجمي

ــى ســيحملن وعــدد  ــن ســيحملن أم ال ومت ــا إذا ك ــزواج وم ــد ال ــرار بشــأن موع ــن اتخــاذ الق ــن م متنعه

مــرات حملهــن. فلقــد تزوجــت مثامنائــة مليــون امــرأة عــى قيــد الحيــاة اليــوم قبــل ســن 18 وأكــر مــن 

200 مليــون امــرأة ممنرغــن يف تجنــب الحمــل ال يحصلــن عــى املعلومــات والخدمــات املتعلقــة بوســائل 

منــع الحمــل الحديثــة.

ويــرز التقريــر تأثــر تطــور الحقــوق اإلنجابيــة للنســاء عــى حقوقهــن األساســية األخــرى يف الحيــاة ويف 

األمــن ويف التعليــم ويف العمــل.

وســيتم مــن خــال هــذا اللقــاء اطــاق الدعــوة إلعــادة تأكيــد الوعــود التــي قطعــت يف القاهــرة واغتنــام 

الفرصــة التاريخيــة لقمــة نــرويب الســتكامل أعــامل املؤمتــر الــدويل للســكان والتنميــة.

يلتــزم صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان يف املغــرب واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان بتعزيــز تعاونهــام 

يف مختلــف املجــاالت، ال ســيام تلــك املتعلقــة بالشــباب.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يستكمل هياكله 
ويصادق على نظامه الداخلي واستراتيجية عمله

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان عى نظام املجلس الداخي واسراتيجية عمله 

ومروع امليزانية 2020 باإلجامع، خال الدورة العادية األوىل املنعقدة يوم السبت 21 شتنر 2019 مبقر 

املجلس بالرباط. كام استكمل املجلس خال هذه الدورة جميع هياكله.

ويضم النظام الداخي 84 مادة موزعة عى 13 بابا، طبقا ألحكام القانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم 

املجلس. كام يضم النظام الداخي ملحقن وهام:

· ملحق ميثاق األخاقيات، الذي يحدد املبادئ والقيم والقواعد التي يجب عى كل عضو من 	

أعضاء املجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء مامرسته ملهامه؛

· ملحق املهام األساسية للمديريات املحدثة باملجلس الوطني عى الصعيد املركزي،	

كام استكمل املجلس جميع هياكله، عى النحو التايل:

اآلليات الوطنية:

 اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

 املنسق: محمد بنعجيبة

األعضاء: عائشة الناصري، مصطفى الريسوين )مقرر(

 اآللية الوطنية لتظلم األطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:

 املنسق: عبد الكريم األعزاين

األعضاء: مليكة بن الرايض، نجوى أرشيك )مقررة(

 اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

 املنسقة: زهور الحر

األعضاء: أجميعة حداد، عمر بنيطوا )مقرر(

اللجان الدامئة

 اللجنة الدامئة املكلفة برصد انتهاكات حقوق اإلنسان وحاميتها

 املنسق: عي كرميي

 املقرر: محتات الرقاص

األعضاء: السعدية وضاح، سلمى الطود، فاطمة عراش

 اللجنة الدامئة املكلفة بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز البناء الدميقراطي

 املنسق: املصطفى املريزق
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 املقررة: زهرة فونتر

األعضاء: عزيزة البقايل القاسمي، محمد مصطفى لعريسة، ابراهيم لغزال، ادريس خليفة

 اللجنة الدامئة املكلفة باملناصفة وعدم التمييز واألجيال الجديدة لحقوق اإلنسان

 املنسقة: نزهة جسوس

 املقرر: عبد املطلب أعميار

األعضاء: املحجوب الهيبة، ميمونة السيد، فاطمة الشعبي، توفيق أحمد الزينبي

 اللجنة الدامئة املكلفة بتنمية العالقات الدولية والراكات والتعاون

 املنسقة: أمينة املسعودي

 املقرر: عمر ودرا

األعضاء: حورية التازي صادق، توفيق برديجي، محمد الشارف، إيي الباز

 اللجنة الدامئة املكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية ومالمئة التريعات

 املنسق: عبد الحافظ أدمينو

 املقرر: عمر الدخيل

األعضاء: إدريس السنتيي، محمد الباكر، محمد العمريت، عبد الرحامن العمراين

l’ef- )وصادقت الجمعية العامة عى التوجهات االسراتيجية للمجلس التي تقوم عى مبدأ فعلية الحقوق  

fectivité des droits( ويبتغي املجلس أن يكون من خالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء 

للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا امللحة يف مجال حقوق اإلنسان، وإطارا لوضع تدابر وقائية من خال 

الوساطة والتدخل االستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان.

ومن جهة أخرى متت إحاطة الجمعية العامة علام مبحاور وهندسة ثاثة تقارير، وهي التقرير السنوي 

لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع املجلس االشتغال عليها وفقا 

ملا ينص عليه القانون املحدث له ونظامه الداخي.

باإلضافة إىل ذلك، تداولت الجمعية العامة بشأن مروع قانون رقم 58.19 يهم »عهد حقوق الطفل يف 

اإلسام«، الذي تم تقدميه مبجلس الحكومة يف 22 غشت املايض، والذي سيعد املجلس، بناء عى إحالة 

ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.

تجدر اإلشارة إىل أن الجلسة االفتتاحية لهذه الدورة متيزت مبشاركة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة 

اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم يف عضويته كل من السيد رميي نغوي لومبو، 

مفوض املدافعن عن حقوق اإلنسان باللجنة، السيد محمد مباسا فال، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق 

اإلنسان لدى االتحاد اإلفريقي وعضو لجنة إرشاف املركز اإلفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان، وكذلك 

 السيدة هانا فورسر، املديرة التنفيذية للمركز اإلفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان.

وشجعت رئيسة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب خال كلمتها انضامم املغرب آلليات حقوق 
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اإلنسان يف إفريقيا، مشددة عى »أن للمغرب دور ريادي ميكن أن يلعبه يف هذا املجال«. كام أبرزت أن 

املجتمع اإلفريقي عر عن اهتامم كبر بتبادل الخرات والتجارب بن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

واملجتمع املدين واللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وذلك خال منتدى املجتمع املدين حول 

 الهجرة واللجوء الذي انعقد يف رشم الشيخ )مرص( شهر أبريل املايض.

ومن جانبه عر مفوض املدافعن عن حقوق اإلنسان، السيد رميي نغوي لومبو، عن أمله أن يقوم املغرب 

باملصادقة عى امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان قريبا. أما السيد محمد مباسا فال فقد عر عن قناعته بأن 

املغرب سرفع دون شك تحدي التنمية واالزدهار والكرامة.
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إخبار

ــه العامــة  يعقــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان الجلســة االفتتاحيــة للــدورة العاديــة األوىل لجمعيت

ــاعة  ــف والس ــعة والنص ــاعة التاس ــن الس ــا ب ــاط، م ــزي بالرب ــره املرك ــتنر 2019، مبق ــبت 21 ش ــوم الس ي

العــارشة والنصــف صباحــا.

ــوق اإلنســان  ــة لحق ــة اإلفريقي وســتتميز هــذه الجلســة مبشــاركة الســيدة ســوياتا مايجــا، رئيســة اللجن

ــس. ــك بدعــوة مــن املجل ــا،و ذل ــق له ــد املراف والشــعوب، والوف

وتقوم السيدة سوياتا مايجا، بزيارة تعريفية باختصاصات اللجنة اإلفريقية و مبهامها.
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باغ صحفي

ــألة  ــة ومس ــات الفردي ــول الحري ــاري ح ــاش الج ــامم النق ــان باهت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــع املجل تاب

ــوين. ــر الريس ــيدة هاج ــال الس ــاره اعتق ــذي أث ــل ال ــاف اإلرادي للحم اإليق

ويســجل املجلــس تفاعــل شــتى املواقــف واألفــكار التــي عــر عنهــا الــرأي العــام حــول مســألة الحريــات 

الفرديــة والحيــاة الخاصــة بقــدر مــا يســتنكر القــذف والســب والتشــهر ذي الطبيعــة التمييزيــة الــذي عــر 

عنــه البعــض ضــد الســيدة املعنيــة.

ــام  ــه ســيقدم، يف األي ــرأي العــام بأن ــي لحقــوق اإلنســان ال ــاط مــع املوضــوع، يخــر املجلــس الوطن بارتب

ــة التريعــات وحقــوق اإلنســان  ــا لجن ــذي تناقشــه حالي ــايئ، ال ــون الجن ــل القان ــه لتعدي ــة، توصيات املقبل

ــواب. مبجلــس الن

إن املجلــس ملطمــن لدعــم الــرأي العــام لهــذه التوصيــات التــي تتوخــى حاميــة الحريــات الفرديــة والحيــاة 

الخاصــة، مــع احــرام املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بضــامن الحقــوق والحريــات األساســية، خاصــة منهــا 

الفقــرة األوىل مــن الفصــل 24 واملواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب.

وعــى أمــل أن يتــم اإلفــراج رسيعــا عــن الســيدة هاجــر الريســوين و الســيد رفعــت أمــن، ينتظــر املجلــس 

ــة  ــوص ماءم ــين بخص ــن السياس ــردد الفاعل ــاء ت ــول إلنه ــة تح ــي نقط ــداول العموم ــذا الت ــون ه أن يك

اإلطــار التريعــي لبلدنــا مــع أحــكام الوثيقــة الدســتورية واملواثيــق الدوليــة وتكييــف هــذا اإلطــار مــع 

املامرســات املجتمعيــة.

ويعلــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان للــرأي العــام بأنــه قــام بتعيــن ممثــل لــه ملاحظــة محاكمــة 

الســيدة هاجــر الريســوين والســيد رفعــت أمــن وجميــع األشــخاص املتابعــن يف إطــار هــذه القضيــة.
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أديس أبابا: مشاركة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في المنتدى السياسي للجنة االتحاد االفريقي وشبكة 

المؤسسات الوطنية االفريقية لحقوق اإلنسان

تشــارك الســيدة أمينــة بوعيــاش بصفتهــا رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ورئيســة فريــق العمــل 
ــة  ــة لحقــوق االنســان يف الجلســة االفتتاحي ــة االفريقي ــي بالهجــرة داخــل شــبكة املؤسســات الوطني املعن
ــوق  ــة لحق ــة االفريقي ــات الوطني ــبكة املؤسس ــي وش ــاد االفريق ــة االتح ــث للجن ــيايس الثال ــدى الس للمنت
ــتدامة  ــول مس ــاد حل ــان يف إيج ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــاهمة املؤسس ــعار »مس ــت ش ــان تح اإلنس

ــا. ــا، إثيوبي ــذي ســينعقد يومــي 5 و6 شــتنر 2019 بأديــس أباب ــا« ال للتهجــر القــرسي يف إفريقي

ــدول  ــن لل ــن الدامئ ــة املمثل ــن لجن ــية ب ــات سياس ــراط يف مناقش ــبة لانخ ــدى مناس ــذا املنت ــكل ه يش
ــع  ــامت املجتم ــان ومنظ ــوق اإلنس ــة لحق ــة االفريقي ــات الوطني ــي واملؤسس ــاد االفريق ــاء يف االتح األعض
املــدين واملؤسســات األكادمييــة ووســائل اإلعــام وغرهــم مــن األطــراف املعنيــة عــى املســتوى االقليمــي 

ــة. ــال التنمي ــن يف مج ــة إىل رشكاء عامل ــي، إضاف والوطن

ويشــمل برنامجــه عروضــاً ومناقشــات عامــة وورشــات عمــل حــول مواضيــع مختلفــة منهــا: »التطــورات 
ــن  ــوق اإلنســان ب ــار املشــرك لحق ــا« و«اإلط ــزوح يف افريقي ــواع الن ــة وأن ــات اإلحصائي املشــركة واملعطي
االتحــاد االفريقــي واألمــم املتحــدة« و«تأثــر النــزوح عــى أجنــدة االتحــاد االفريقــي 2063« و«الــدروس 

ــة«. ــة االقتصادي املســتخلصة مــن مســاهمة املهاجريــن يف التنمي

تجــدر اإلشــارة إىل أن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أصبحــت جــزًءا ال يتجــزأ مــن بنيــة املنظومــات 
الوطنيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان يف القــارة االفريقيــة بحيــث تــم إحــداث 49 مؤسســة وطنيــة لحقــوق 
اإلنســان يف القــارة االفريقيــة. ويف هــذا الســياق، يســعى أعضــاء لجنــة املمثلــن الدامئــن للــدول األعضــاء يف 
االتحــاد االفريقــي، مــن خــال املنتــدى الســيايس، إىل التواصــل مــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
وغرهــا مــن األطــراف املعنيــة عــى املســتوى االقليمــي والوطنــي، مبــا يف ذلــك املجتمــع املــدين واألوســاط 
األكادمييــة حــول التعــاون االســراتيجي واإلجــراءات الازمــة مــن أجــل حــث املؤسســات الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان إليجــاد حلــول مســتدامة للتنقــل بإفريقيــا. ويف هــذا اإلطــار، يذكــر أن القــارة االفريقيــة تســتضيف 
أكــر مــن ثلــث األشــخاص النازحــن قــرساً يف العــامل ويشــمل ذلــك 6.3 مليــون الجــئ و14.5 مليــون نــازح 

داخــي كــام تســتضيف القــارة االفريقيــة أيًضــا 509900 طالــب لجــوء و712000 شــخص دون جنســية.

كــام تجــدر اإلشــارة أيضــا إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــرأس فريــق العمــل املعنــي بالهجــرة 
ــة لحقــوق اإلنســان. ويهــدف هــذا الفريــق إىل توفــر إطــار  ــة االفريقي داخــل شــبكة املؤسســات الوطني
ــارب  ــادل التج ــى تب ــرص ع ــع الح ــان م ــوق اإلنس ــرة وحق ــول الهج ــوار ح ــز الح ــه وتعزي ــد، وتوجي جدي
والخــرات والحــوار بــن املؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين والحكومــات والجهــات الفاعلــة األخــرى.

ويذكــر كذلــك، أن املنتــدى الســيايس لعــام 2019 ينظــم مــن طــرف االتحــاد األفريقــي وشــبكة املؤسســات 
الوطنيــة االفريقيــة لحقــوق اإلنســان ويدعمــه التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 
ــة  ــادرة ثاثي ــار مب ــايئ يف إط ــدة اإلمن ــم املتح ــج األم ــان وبرنام ــوق اإلنس ــدة لحق ــم املتح ــة األم ومفوضي

عامليــة بتمويــل مــن حكومــة الرنويــج.
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المكسيك: مشاركة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
في أشغال القمة االيبيرو-أمريكية الثالثة حول الهجرة 

واإلتجار في البشر

يشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يومي 3 و 4 شــتنر 2019 بالعاصمــة املكســيكية، يف أشــغال 

القمــة االيبرو-أمريكيــة الثالثــة حــول الهجــرة واالتجــار بالبــر.

ومتثــل هــذه القمــة، التــي ينظمهــا االتحــاد االيبرو-أمريــي لألمبودســامن والشــبكة املعنيــة باملهاجريــن 

ــي  ــس الوطن ــوق اإلنســان يف املكســيك، فرصــة للمجل ــة لحق ــة الوطني ــر واللجن ومكافحــة االتجــار بالب

لحقــوق اإلنســان مــن أجــل تعزيــز العاقــات وتبــادل الخــرات حــول التجربــة املغربيــة يف مجــال الهجــرة.

ــة واملنظمــة  وســيتم خــال هــذه القمــة مناقشــة موضوعــي »االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمن

والنظاميــة«، الــذي اعتمــده املجتمــع الــدويل مبراكــش 2018، و«االتجــار بالبــر« يف جلســتن عامتــن يف 

اليــوم األول، تليهــام جلســة عامــة ثالثــة يف اليــوم الثــاين تتمحــور حــول »عوامــل الهجــرة«.

ــد مســتديرة ملناقشــة موضوعــات  ــاث، يتضمــن برنامــج القمــة موائ ــة الث ــة إىل الجلســات العام باإلضاف

مختلفــة مبــا يف ذلــك »احتجــاز املهاجريــن« و«الهجــرة عــر القــارات« و«تدفقــات الهجــرة غــر العاديــة«، 

عــاوة عــى تقديــم معــرض لألعــامل الفنيــة للمهاجريــن.

ــوق اإلنســان،  ــي لحق ــس الوطن ــام للمجل ــن الع ــح، األم ــن صال ــر ب ــدم الســيد من ــذا الســياق، يق ويف ه

ــة  ــة الدولي ــار املحــور املخصــص ل«الحامي ــرب يف إط ــدة للهجــرة يف املغ ــة الجدي ــة حــول السياس مداخل

ــتنر 2019. ــاء 4 ش ــوم األربع ــا ي ــرر عقده ــن« املق للمهاجري

يشــارك يف القمــة األيبريــة األمريكيــة الثالثــة خــراء وباحثــون دوليــون يف مجــال حقــوق اإلنســان وأمنــاء 

ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــة الس ــي املفوضي ــان وممث ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي املؤسس ــامل وممث املظ

التابعــة لألمــم املتحــدة.

جديــر بالتذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــرأس فريــق العمــل املعنــي بالهجــرة داخــل شــبكة 

املؤسســات الوطنيــة االفريقيــة لحقــوق اإلنســان. ويهــدف هــذا الفريــق إىل توفــر إطــار جديــد وتعزيــز 

الحــوار حــول الهجــرة وحقــوق اإلنســان مــع الحــرص عــى مواصلــة ديناميــات التبــادالت ومضاعفــة تبــادل 

الخــرات والحــوار بــن املؤسســات الوطنيــة واملجتمــع املــدين والحكومــات والجهــات الفاعلــة األخــرى.

هــذا وقــد أصــدر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف شــتنر 2013، خاصــات تقريــره حــول الهجــرة 

دعــا مــن خالهــا إىل بلــورة وتنفيــذ سياســة عموميــة فعليــة يف مجــال الهجــرة، ضامنــة لحاميــة الحقــوق 



100

البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2018 - 2020

2019

ومرتكــزة عــى التعــاون الــدويل، وقامئــة عــى إدمــاج املجتمــع املــدين. وهــو التقريــر الــذي تفاعلــت معــه 

ــة، عــى  ــا للتوجيهــات امللكي ــدة يف مجــال الهجــرة تعتمــد، وفق الحكومــة وقامــت بوضــع سياســية جدي

مقاربــة شــمولية وإنســانية تلتــزم مبقتضيــات القانــون الــدويل وتتبنــى التعــاون املتعــدد األطــراف.

ــوية  ــن للتس ــذ عمليت ــن تنفي ــنة 2014 و2016 ع ــان س ــة اإلع ــذه السياس ــل ه ــكلت أوىل مراح ــد ش وق

االســتثنائية لوضعيــة فئــات مــن املهاجريــن املوجوديــن يف وضعيــة غــر نظاميــة، بنــاء عــى جملــة مــن 

ــراتيجية  ــداد االس ــون وإع ــة الطع ــوية ودراس ــات التس ــع ملف ــة لتتب ــة الوطني ــب اللجن ــر، و تنصي املعاي

الوطنيــة للهجــرة واللجــوء عــاوة عــى إطــاق مســار اإلصاحــات القانونيــة املتعلقــة بالهجــرة واللجــوء 

ــر. ــار بالب واالتج
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مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة 
تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة

ــزي  ــره املرك ــت 2019 مبق ــاء 7 غش ــاء 6 واألربع ــي الثاث ــان يوم ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــد املجل يعق

ــا  ــدة أعدته ــة جدي ــررات تحكيمي ــا، جلســات لتســليم مق ــارشة صباح ــن الســاعة الع ــداء م ــاط، ابت بالرب

ــا أو ذوي  ــن الضحاي ــات م ــدة مجموع ــة لفائ ــاف واملصالح ــة اإلنص ــات هيئ ــذ توصي ــة تنفي ــة متابع لجن

حقــوق الضحايــا املتوفــن منهــم، يف إطــار الشــق املرتبــط بالتعويــض عــن االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق 

ــة اإلنصــاف واملصالحــة،  اإلنســان مــا بــن 1956و1999 ; والتــي كانــت موضــوع دراســة مــن طــرف هيئ

ــا يف تقريرهــا الختامــي. ــت عنه ــي أعلن ــس الت ــر واملقايي ــق املعاي وف

وكان صاحب الجالة امللك محمد الســادس قد كلف املجلس االستشــاري، املجلس الوطني لحقوق اإلنســان 

حاليــا، بتاريــخ 6 ينايــر 2006، مبتابعــة تنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، مبــا فيهــا تلــك املتعلقــة 

 بجــر األرضار والتعويــض املــايل واإلدمــاج االجتامعــي وتســوية األوضــاع اإلداريــة واملالية والتغطيــة الصحية.

وإذ يعــر املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــن كامــل اعتــذاره لضحايــا وذوي الحقــوق عــن 

ــه  ــذ 2012، فإن ــر من ــالفة الذك ــات الس ــذ كل التوصي ــن تنفي ــه م ــدم متكن ــه ع ــج عن ــذي نت ــر ال التأخ

ــروع  ــان، بال ــوق اإلنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــايض االنته ــف م ــي مل ــه لط ــة عمل ــه، مبتابع ــد التزام يؤك

مســتفيدا،   -624- وعــرون  وأربــع  بســتامئة  الخاصــة  التحكيميــة  املقــررات  تســليم  يف  األويل 

التــي كانــت عالقــة، تتويجــا للمجهــودات املبذولــة خــال األســابيع املاضيــة مــن  مــن امللفــات 

 أجــل تعبئــة االعتــامدات املاليــة الرضوريــة، التــي تقــدر بحــوايل ســبعة ومثانــون مليــون درهــم.

ويتعلق األمر ب:

 • 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم اإلدالء بها؛

 • 80 مستفيدا من الضحايا املدنين الذين اختطفوا من طرف عنارص البوليساريو؛

• 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهويل املصر، أدلوا بالوثائق الرضورية الستكامل إعداد 

 ملفاتهم؛

 • 367 مستفيدا من مجموعة تاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة اإلنصاف واملصالحة؛ و

• 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، املستفيدين من اإلدماج االجتامعي.

ــة  ــراءات التقني ــتنفاذ اإلج ــا الس ــل عمله ــات تواص ــل التوصي ــة تفعي ــة متابع ــارة إىل أن لجن ــدر اإلش وتج

واإلداريــة بخصــوص ملفــات التقاعــد التكميــي التــي تهــم عــددا مــن الضحايــا الذيــن أدمجــوا بالوظيفــة 

أو املؤسســات العموميــة، تنفيــذا لتوصيــة اإلدمــاج االجتامعــي، باإلضافــة إىل انكبابهــا أيضــا عــى الحــاالت 

العالقــة واملتبقيــة.
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ورشة عمل حول إعداد التقارير الموازية المتعلقة بحقوق 
الطفل

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان براكــة مــع صنــدوق األمــم املتحــدة لرعايــة الطفولــة 

)يونيســيف( يــوم 25 يوليــوز  2019 بفنــدق فــرح بالربــاط، ورشــة عمــل مــع فعاليــات املجتمــع املــدين 

ــل. ــوق الطف ــة بحق ــة الخاص ــر املوازي ــداد التقاري ــول إع ــة ح ــدان الطفول ــة يف مي الفاعل

يهــدف هــذا اللقــاء إىل املســاهمة يف تعزيــز قــدرات منظــامت املجتمــع املــدين يف مجــال التتبــع والتقييــم 

وإعــداد التقاريــر ويشــكل فرصــة لتبــادل التجــارب واملامرســات الفضــى والتعــرف عــى أهــم املســتجدات 

املتعلقــة بالتفاعــل مــع لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان.

تجــدر اإلشــارة إىل أن هــذا اللقــاء ينــدرج يف إطــار مســاهمة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف ســرورة 

التفاعــل مــع لجنــة األمــم املتحــدة لحقــوق الطفــل بحيــث أنــه ســبق وأن التــزم أمــام لجنــة األمــم املتحــدة 

ــوق  ــة حق ــال حامي ــن يف مج ــن العامل ــن الوطني ــدرات الفاعل ــز ق ــاهمة يف تعزي ــل باملس ــوق الطف لحق

الطفــل و دأب منــذ شــهر مــاي 2015 عــى تنظيــم لقــاءات دوريــة مــع منظــامت املجتمــع املــدين مــن 

أجــل بلــورة منهجيــة التتبــع والتقييــم.



البالغات الصحفية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 2018 - 2020

103 2019

التركيبة الجديدة للمجلس : المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ... أفق حقوقي جديد

باغ صحفي مبناسبة اإلعان عن الركيبة الجديدة للمجلس:

بناء عى مقتضيات دستور اململكة، وخاصة الفصل 161 الذي قىض بدسرة املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص عى أن تأليف املجلس وصاحياته وتنظيم قواعد سره تتم بقانون؛

وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، الصادر األمر بتنفيذه مبوجب الظهر رقم 1.18.17 املؤرخ يف 5 جامدى اآلخرة 1439، املوافق لـ 

22 فراير2018، تفضل صاحب الجالة امللك محمد السادس نرصه الله، فعن كا من:

 - السيد منر بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

 - السيدة سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛

 - السيد محمد العامريت، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الرقية؛

 - السيد عبد الرحمن العمراين، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛

 - السيدة حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سا-القنيطرة؛

 - السيد أحمد توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني مال-خنيفرة؛

 - السيدة السعدية وضاح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛

 - السيد مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛

 - السيدة فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيالت؛

 - السيد محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛

 - السيد إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛

 - السيد توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛

- السيدة ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة-وادي الذهب.

 كام تفضل صاحب الجالة امللك محمد السادسنرصه الله، فعن كأعضاء باملجلس، كا من:

 - السيد مصطفى الريسوين؛

 - السيدة مليكة بن الرايض؛

 - السيدة نزهة جسوس؛

 - السيدة أمينة املسعودي؛

- السيد إيي الباز.
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وباقراح من الرئيس املنتدب للمجلس األعى للسلطة القضائية، تفضل صاحب الجالة امللك محمد 

 السادس نرصه الله بتعين عضوي املجلس:

 - السيدة عائشة النارصي؛

- السيد عبد الكريم األعزاين.

وباقراح من رئيس املجلس العلمي األعى تفضل صاحب الجالة امللك محمد السادس نرصه الله بتعين 

 عضوي املجلس:

 - السيدة زهرة فونتر؛

- السيد إدريس خليفة.

وتبعا لذلك، فإن تأليف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، كام هو منصوص عليه يف املادة 36 سالفة الذكر، 

سيكون شاما، باإلضافة إىل األعضاء املذكورة أسامؤهم أعاه، كا من:

 أعضاء املجلس املعينن من لدن رئيس الحكومة:

 - السيد املحجوب الهيبة؛

 - السيدة زهور الحر؛

 - السيد محمد البكري؛

 - السيد عي كرميي؛

 - السيدة فاطمة الشعبي؛

 - السيد محتات الرقاص؛

 § السيد محمد بنعجيبة؛

§ السيد عمر ودرا.

 أعضاء املجلس املعينن من لدن رئيس مجلس النواب:

 السيد عمر بنيطوا؛

 السيد عبد املطلب أعميار؛

 السيد عبد الحافظ أدمينو؛

السيد إدريس السنتيي.

 أعضاء املجلس املعينن من لدن رئيس مجلس املستشارين:

 - السيد املصطفى املريزق؛

 - السيدة أجميعة حداد؛

 - السيدة عزيزة البقايل القاسمي؛

- السيد عمر أدخيل.
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 عضو املجلس املعن من لدن الوسيط:

- السيد محمد حيدار.

 عضو املجلس املعن من لدن مجلس الجالية املغربية بالخارج:

- السيد عي بنمخلوف.

ومتثل الركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان التعددية الفكرية واالجتامعية والتنوع الثقايف 

واللغوي واملجايل، مبا يعزز الراكم اإليجايب ويحدث تطورا نوعيا وداعام الختيارات ال رجعة فيها، لضامن 

 كونية حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة.

إن املنهجية املتعددة املداخل، املعتمدة يف تعين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخرة والعطاء يف مجال 

حقوق االنسان من لدن صاحب الجالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، مبا يف ذلك من خال 

ترشيحات مفتوحة، تعكس اإلضافة النوعية ذات الصلة باملامرسات الفضى لتحديد التمثيلية باملؤسسات 

 الوطنية كام نصت عليها مبادئ باريس الصادرة مبوجب قرار للجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 1993.

وسينكب أعضاء املجلس عى إعامل اختصاصاته املوسعة ضمن مقاربة ثاثية األبعاد قوامها حامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها والوقاية من كافة االنتهاكات التي قد تطالها، مبا فيها إحداث اآللية الوطنية للوقاية 

من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم األطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، واآللية الخاصة بحامية حقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغرها... كلها تفتح آفاقا 

حقوقية جديدة يف والية املجلس الوطني لحقوق االنسان يف إطار االختيارات الثابتة للدولة املغربية.

وسينظم املجلس حفل استقبال عى رشف األعضاء الجدد يوم الثاثاء 23 يوليوز 2019  عى الساعة 

السادسة مساء مبقره بالرباط.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يستقبل وفدا عن 
اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات الكاميرونية

يســتقبل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مــن 23 إىل 26 يوليــوز 2019، وفــدا عــن اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان والحريــات يف الكامــرون وذلــك يف إطــار زيــارة دراســية لاطــاع عــى التجربــة املغربيــة 

يف مجــال حقــوق اإلنســان.

ــع اللجــان  ــوق اإلنســان م ــي لحق ــس الوطن ــارة يف إطــار تقاســم خــرات وتجــارب املجل ــأيت هــذه الزي ت

واملجالــس األعضــاء يف الشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بحيــث ســيطلع الوفــد 

ــل  ــة وعم ــات العام ــم الحري ــذي ينظ ــي ال ــار التريع ــة اإلط ــة خاص ــة املغربي ــى التجرب ــروين ع الكام

منظــامت املجتمــع املــدين يف املغــرب ودور املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف إعــداد وتنفيــذ 

ــوين. ــار القان ــذا اإلط ــيس به والتحس

ــيج  ــخيص النس ــتخدمة يف تش ــر املس ــى املعاي ــرف ع ــد للتع ــاء الوف ــة ألعض ــارة فرص ــذه الزي ــكل ه تش

الجمعــوي املغــريب واألســاليب واملوضوعــات والنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا يف إطار أنشــطة التحســيس 

والرافــع بشــأن الحريــات املدنيــة للســلطات اإلداريــة واملجتمــع املــدين.

يف نفــس الســياق، ســيتم كذلــك تســليط الضــوء عــى عمــل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف مجــال 

ــة  ــري وعاق ــس بنزك ــان - إدري ــوق اإلنس ــاط لحق ــد الرب ــل معه ــوق اإلنســان، وعم ــز حق ــة وتعزي حامي

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان باملؤسســات الدوليــة األخــرى.

خــال هــذه الزيــارة، ســيتم كذلــك عقــد اجتامعــات مــع املؤسســات األخــرى ومنظــامت املجتمــع املــدين: 

املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي والبيئــي، املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان، مؤسســة 

ــات  ــا لاتصــال الســمعي البــرصي، املرصــد املغــريب للحري ــة العلي ــوزارة العامــة، الهيئ الوســيط، رئاســة ال

ــخ. ــل ، إل ــوق الطف ــي لحق ــوق اإلنســان، املرصــد الوطن ــة لحق ــة، املنظمــة املغربي املدني

يتكــون هــذا الوفــد الكامــروين مــن الســيدة إيفــا إيتونــج مايــر إبيــس تامــو ، األمــن العــام للجنــة الوطنيــة 

ــان  ــوق اإلنس ــوض بحق ــعبة النه ــس ش ــل، رئي ــوبو غابريي ــيد نونتش ــات، والس ــان والحري ــوق اإلنس لحق

وحاميتهــا والســيد أمــاين بوتيبــا فيليــب، رئيــس وحــدة النهــوض بنفــس اللجنــة.
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ورشة عمل تدريبية حول اعتماد المؤسسات الوطنية 
العربية لحقوق اإلنسان لدى التحالف العالمي 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

ــان،  ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــة للمؤسس ــبكة العربي ــان والش ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ينظ

ــة  ــل تدريبي ــة عم ــان، ورش ــوق اإلنس ــري لحق ــس بنزك ــاط ادري ــد الرب ــوز 2019 مبعه ــن 9 إىل 11 يولي م

حــول اعتــامد املؤسســات الوطنيــة العربيــة لحقــوق اإلنســان لــدى التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان.

تهــدف هــذه الورشــة أساســا إىل متكــن املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــن اتبــاع منهجيــة فعالــة 

يف عمليــة االعتــامد. كــام تــروم تزويــد املؤسســات الوطنيــة باملعلومــات الازمــة لتقديــم ملفهــا بشــكل 

ــذ واليتهــا كــام هــو منصــوص  ــق بتنفي ــة باالعتــامد، وخاصــة مــا يتعل ــة املعني ــة الفرعي ــح إىل اللجن صحي

عليــه يف الدســتور أو يف التريــع املنظــم لهــا.

كــام ستشــكل هــذه الورشــة  منطلقــا اإلنســان إلعــداد دليــل عمــي ســينجزه املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان بتعــاون مــع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، والــذي ســيكون عبــارة عــن 

أداة عمليــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان باملنطقــة العربيــة، حيــث ســيقدم بالتفصيــل عمليــة 

االعتــامد ومختلــف القضايــا املحيطــة بهــا.

ــة لحقــوق اإلنســان بــكل مــن  وينقســم برنامــج هــذه الورشــة، التــي ستشــارك فيهــا املؤسســات الوطني

العــراق، البحريــن، لبنــان، عــامن، الســودان، قطــر، موريتانيــا واملغــرب، إىل خمــس مراحــل تهــم: عــرض 

عمليــة االعتــامد، مرحلــة إعــداد امللــف، محــاكاة للمقابــات الهاتفيــة، تنفيــذ توصيــات اللجنــة الفرعيــة 

املعنيــة باالعتــامد، أمــا األخــرة فهــي عبــارة عــن تطبيــق جامــع ملختلــف عنــارص عمليــة االعتــامد.

ــامد ويركــز عــى  ــة باالعت ــة املعني ــة الفرعي ــه اللجن ــم مــن خــال اســتعراض تقــوم ب ــامد يت يذكــر أن االعت

اإلطــار التريعــي للمؤسســة وعــى مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة عــى مســتوى املامرســة. ووفقــا ملبــادئ باريس 

والنظــام الداخــي للجنــة الفرعيــة التابعــة للتحالــف العاملــي، فــإن تصنيفــات االعتــامد التي تعمل بهــا اللجنة 

الفرعيــة هــي إمــا »ألــف«، ويعنــي ذلــك امتثالهــا التــام ملبــادئ باريــس، وإمــا »بــاء«، أي امتثالهــا بشــكل غــر 

كامــل ملبــادئ باريــس أو عــدم كفايــة املعلومــات التــي قدمتهــا التخــاذ قــرار مناســب بشــأنها.

وتكمــن أهميــة االعتــامد يف أنــه يســمح للمؤسســات الوطنيــة بالتفاعــل مــع النظام الــدويل لحقوق اإلنســان، 

وخاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان وآليــة االســتعراض الــدوري الشــامل. كام يُكســب املؤسســة الوطنيــة مكانة 

خاصــة عــى املســتوى الوطني تســهل لهــا التفاعــل مع الســلطات العموميــة بساســة وفعالية. 

ســتنطلق أشــغال هــذه الورشــة التكوينيــة، التــي ســتفتتح أشــغالها الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلس 

الوطنــي لحقــوق اإلنســان وممثــل عــن الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ابتــداء 

مــن الســاعة الثامنــة والنصــف صباحــا )8h30( مبعهــد الربــاط ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان.
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ندوة تكوينية حول القانون الدولي االنساني و تحديات 
التطبيق بطنجة

تنظــم اللجنــة الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين براكــة مــع اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بطنجــة 

واللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، نــدوة تكوينيــة حــول »القانــون الــدويل اإلنســاين وتحديــات التطبيــق« 

لفائــدة الهيئــات واملؤسســات وفعاليــات املجتمــع املــدين بالجهــة، وذلــك يــوم الجمعــة 05 يوليــوز 2019 

بفنــدق ســوالزور بطنجــة انطاقــا مــن الســاعة التاســعة صباحــا.

ينــدرج  تنظيــم هــذه النــدوة  التكوينيــة يف إطــار مســاهمة املجلــس الوطنــي  لحقــوق اإلنســان ولجانــه 

الجهويــة يف برامــج دعــم وتأهيــل قــدرات الفاعلــن يف مجــال القانــون الــدويل االنســاين وفــق مــا تنــص 

عليــه املــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 76.15، املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ــة  ــة اللجن ــي رئيس ــدة الخملي ــيدة فري ــة للس ــامت االفتتاحي ــة إىل الكل ــدورة، إضاف ــج ال ــم برنام ويض

الوطنيــة للقانــون الــدويل اإلنســاين والســيدة ســلمى الطــود، رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان، 

أربعــة محــاور تهــم أساســا: التعريــف بالقانــون الــدويل اإلنســاين وعاقتــه بحقــوق اإلنســان، آليــات احــرام 

القانــون الــدويل اإلنســاين ودور القضــاء الوطنــي، الحركــة الدوليــة للصليــب األحمــر ودور اللجنــة الدوليــة 

للصليــب األحمــر، ثــم التحديــات التــي تواجــه القانــون الــدويل اإلنســاين يف عــامل اليــوم.

ــوين  ــي، املنســق القان ــر امل ــايض عم ــن الســيد الق ــة كل م ــدورة التكويني هــذا وســيقوم بتأطــر هــذه ال

اإلقليمــي باللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر يف شــامل إفريقيــا والــرق األوســط،  والســيد رشيــف عتلــم 

، خبــر إقليمــي يف القانــون الــدويل اإلنســاين والســيدة مجيــدة الزيــاين، أســتاذة بــدار الحديــث الحســنية 

وخبــرة يف القانــون الــدويل اإلنســاين.
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ورشة لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق اإلنسان بالقارة 
اإلفريقية حول المنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان

ــان  ــوق اإلنس ــتقلة لحق ــة املس ــبكة اللجن ــع ش ــة م ــان، براك ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ينظ

ــة  ــة ودراس ــي للدميقراطي ــز اإلفريق ــا للمرك ــامل إفريقي ــة )point focal( بش ــة املركزي )CIDH( -النقط

ــز قــدرات املدافعــن عــن حقــوق اإلنســان بالقــارة حــول  حقــوق اإلنســان )ACDHRS(-، ورشــة لتعزي

ــد  ــوز 2019 مبعه ــن 3 إىل 5 يولي ــك م ــع«، وذل ــات الراف ــان وتقني ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي »أملنظوم

ــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان.  ــاط ادري الرب

وتهــدف هــذه الورشــة، التــي تــأيت يف إطــار تفعيــل برنامــج »تعزيــز دور املجتمــع املــدين يف االنتقــال مــن 

املعايــر اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان إىل املامرســة« )DEVCO(، إىل تعزيــز معــارف املشــاركن يف مــا يرتبــط 

مبنظومــة حقــوق اإلنســان اإلفريقيــة خاصــة مــا يتعلــق باآلليــات اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان وكــذا إىل 

تعزيــز التفاعــل مــع هــذه األخــرة، فضــا عــن متكينهــم مــن الوســائل الرضوريــة لتعزيــز أنشــطة الرافــع 

وحاميــة حقــوق اإلنســان بالقــارة.

ــعوب  ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــويض اللجن ــن مف ــدد م ــاركة ع ــة مبش ــذه الورش ــتتميز ه س

ومدافعــن عــن حقــوق اإلنســان مــن كل مــن غامبيــا، تونــس، بنــن، الجزائــر، موريتانيــا، النيجــر، مــرص، 

ــرب. ــة واملغ ــو الدميقراطي ــة الكونغ ــنغال، جمهوري ــوار، الس ــوت ديف ك

ــة  ــة اإلفريقي ــاص املحكم ــا اختص ــاور أبرزه ــن املح ــة م ــة مجموع ــذه الورش ــج ه ــن برنام ــذا ويتضم ه

لحقــوق اإلنســان والشــعوب وتكاملهــا مــع اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، اختصاصــات 

ــايف  ــي والثق ــس االقتصــادي واالجتامع ــل ورفاهــه واملجل ــوق الطف ــة بحق ــة املعني ــة الخــراء األفريقي لجن

التابــع لاتحــاد األفريقــي )ECOSOCC(، منهجيــة تقديــم التقاريــر املوازيــة للجنــة اإلفريقيــة لحقــوق 

ــوق اإلنســان. ــة لحق ــات اإلفريقي ــل اآللي ــدين يف تنزي ــع امل اإلنســان والشــعوب ودور املجتم

ســتعقد الجلســة االفتتاحيــة لهــذه الورشــة عــى الســاعة الواحــدة )13.00( زواال بحضــور الســيدة أمنــة 

بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مفــويض اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان 

والشــعوب الســيدين حاتــم الصايــم ورميــي نغــوي لومبــو، الســيدة هانــا فورســر، املديــرة التنفيذيــة للمركز 

ــة   ــة التوجيهي اإلفريقــي للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان ))ACDHRS، الســيد ماباســا فــال، عضــو اللجن

للمركــز اإلفريقــي للدميقراطيــة وحقــوق اإلنســان، والســيد مــوالي لحســن ناجــي، املديــر التنفيــذي لشــبكة 

اللجنــة املســتقلة لحقــوق اإلنســان
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اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة-الناظور تشارك 
في فعاليات المعرض الجهوي التاسع للكتاب

بدعــوة مــن املندوبيــة الوزاريــة للثقافــة واالتصال-قطــاع الثقافــة  بجهة طنجة-تطوان-الحســيمة، ستشــارك 

اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالحســيمة-الناظور يف الــدورة التاســعة للمعــرض الجهــوي للكتــاب يف 

الفــرة املمتــدة مــن 28 يونيــو إىل 4 يوليــوز 2019 بســاحة محمــد الســادس بالحســيمة.

وتهــدف هــذه التظاهــرة املنظمــة تحــت شــعار ›‹ القــراءة منــارة التنميــة‹‹، إىل تنميــة القطــاع الثقــايف مــن 

خــال التشــجيع عــى القــراءة عنــد عامــة املواطنــن مــن مختلــف الفئــات العمريــة، وذلــك ملــا للقــراءة 

مــن عاقــة مبــارشة بالنهــوض بالوعــي املجتمعــي والتمكــن مــن مواكبــة القضايــا الراهنــة  واملشــاركة يف 

تســير الشــأن العــام واالنخــراط يف تعزيــز البنــاء الدميقراطــي.

ــه  ــان ولجان ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــأدوار املجل ــف ب ــبة للتعري ــرة مناس ــذه التظاه ــكل ه ــام تش ك

ــه التــي تشــمل  الحهويــة وكذلــك املســاهمة يف نــر ثقافــة حقــوق اإلنســان مــن خــال عــرض إصدارات

ــخاص يف  ــؤون، األش ــب والاج ــال، األجان ــل األطف ــات مث ــدة فئ ــص ع ــة تخ ــات موضوعاتي ــر ودراس تقاري

ــخ. ــن، ال ــامل املنزلي ــات والع ــجينات، العام ــجناء والس ــف، الس ــا العن ــاء ضحاي ــة، النس ــة إعاق وضعي

ــراث  ــب تتطــرق ملوضــوع ال ــوق اإلنســان بالحســيمة كت ــة  لحق ــة الجهوي ــك رواق اللجن وســيعرض كذل

والتاريــخ والذاكــرة إىل جانــب كتــب حــول مســارات حقوقيــة لشــخصيات مغربيــة بــارزة ودالئــل الربيــة 

عــى حقــوق اإلنســان واملواطنــة.

وباملــوازاة مــع املعــرض، ســتعرف هــذه التظاهــرة تنظيــم عــدة أنشــطة ثقافيــة وفكريــة وفنيــة )نــدوات، 

ــاب/  ــع كت ــل توقي ــة، حف ــور الفوتوغرافي ــرض الص ــة، مع ــيقية ومرسحي ــروض موس ــعرية، ع ــراءات ش ق

ــايف. ــن واملهتمــن بالحقــل األديب والثق ــة مــن الباحث ــة....( مبشــاركة ثل رواي
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تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من أجل 
ضمان حماية أنجع من التعذيب والمعامات السيئة

بــالغ مشــرتك للجمعيــة الفرانكفونيــة للجــان الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وجمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب 

واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مبناســبة اليــوم الــدويل ملســاندة ضحايــا التعذيــب

ــو  ــا التعذيــب )26 يوني ــدويل ملســاندة ضحاي ــوم ال ــو 2019 )الرباط/جنيف/باريس(: مبناســبة الي 26 يوني

2019(، أكــدت مجموعــة مــن املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والخــراء الدوليــن بالربــاط 

عــى أهميــة الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وغــره مــن رضوب املعاملــة أو 

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة  يف حاميــة كرامــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم.

ــب  ــن التعذي ــة م ــة الوقاي ــان، جمعي ــوق اإلنس ــة لحق ــان الوطني ــة للج ــة الفرانكفوني ــت الجمعي نظم

ــن 24  ــة، م ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــن املنظم ــم م ــان )CNDH(، بدع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن واملجل

إىل 26 يونيــو 2019، ورشــة تكوينيــة تهــدف إىل تقويــة قــدرات املؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة لحقــوق 

اإلنســان الفرانكوفونيــة، التــي تــم تعيينهــا الحتضــان اآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، يف إطــار 

ــب. ــة التعذي ــة مناهض ــق باتفاقي ــاري امللح ــول االختي الروتوك

عــى امتــداد ثاثــة أيــام، ناقشــت هــذه املؤسســات جوانب متعــددة متعلقــة باختصاصهــا املرتبــط بالوقاية 

مــن التعذيــب وســوء املعاملــة.  وبصفتهــا آليــات وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، فإنهــا تعمــل كمحفــز 

لخلــق التغيــر وضــامن حاميــة حقــوق اإلنســان لكافــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم، ذلــك أن هــذا 

ــة األشــخاص املحرومــن مــن  ــات تتمتــع بســلطة التحقــق مــن ظــروف وطريقــة معامل النــوع مــن اآللي

حريتهــم وتقديــم توصيــات للســلطات مــن أجــل إحــداث إصاحــات هيكليــة، قانونيــة وعمليــة للتقليــص 

مــن خطــر التعذيــب واملعاملــة الســيئة.

ــاري امللحــق  ــدول األطــراف يف الروتوكــول االختي ــاين أكــر مناطــق العــامل مــن حيــث ال ــا ث ــر إفريقي تعت

باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة 

ــرام  ــة واح ــامن حامي ــاً لض ــي قدم ــا بامل ــزام إفريقي ــى الت ــر ع ــدد الكب ــذا الع ــدل ه ــا. وي ــد أوروب بع

كرامــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم. وعــى الرغــم مــن العــدد الكبــر مــن الدولــة املصادقــة عــى 

الروتوكــول، يبقــى إحــداث أو تعيــن آليــة وطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تحديــا بالقــارة. ذلــك أنــه مــن 

ــن  ــة م ــة للوقاي ــا الوطني ــن آلياته ــط بإحــداث أو تعي ــة فق ــت 13 دول ــدول األطــراف الـــ23، قام ــن ال ب

ــة. ــا الفرانكفوني ــن دول إفريقي ــك 10 دول م ــا يف ذل ــب، مب التعذي
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تجــدر اإلشــارة إىل أن معظــم هــذه الــدول اإلفريقيــة اختــارت تعيــن مؤسســاتها الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

لتلعــب أيضــا دور اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب. ومــن بــن هــذه الــدول، باإلضافــة إىل املغــرب، 

نجــد بوركينــا فاســو وجــزر موريشــيوس ومدغشــقر ومــايل وروانــدا وتوغــو، وهــي الــدول املعنيــة بالورشــة 

التــي احتضنهــا معهــد الربــاط هــذا األســبوع. وقــد أكــد خــراء جمعيــة الوقايــة مــن التعذيــب املتخصصون 

يف هــذا املجــال عــى الجوانــب األساســية املتعلقــة باختصــاص اآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، 

مــع مراعــاة االعتبــارات واملعايــر املحــددة الحتضــان املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لهــذه اآلليــة.

ــام  ــال القي ــا يف مج ــز قدراته ــن تعزي ــة م ــة الفرانكفوني ــات الوطني ــن املؤسس ــذا التكوي ــن ه ــد مك وق

بزيــارات وقائيــة ألماكــن الحرمــان مــن الحريــة، كــام شــكل فرصــة لتبــادل التجــارب وتعزيــز التعــاون بــن 

ــة. ــوق اإلنســان الفرانكفوني ــة لحق ــة اإلفريقي املؤسســات الوطني

ومــن جهــة أخــرى، ذكــر املشــاركون يف هــذا اليــوم املخصــص لدعــم ضحايــا التعذيــب، أن التعذيــب يــرك 

ــع ككل.  وميكــن  ــك عــى أرسهــم واملجتم ــل كذل ــا، ب ــط عــى الضحاي ــس فق ــاًرا جســدية ونفســية لي آث

تجنــب ذلــك مــن خــال اعتــامد تدابــر ملموســة وآليــات مراقبــة فعالــة، خصوصــا اآلليــة الوطنيــة للوقايــة 

مــن التعذيــب. حيــث تلعــب الوقايــة دورا مهــام يف تقويــة املجتمعــات املبنيــة عــى دولــة الحــق والقانــون 

حيــث يثــق املواطنــون يف نظــام العدالــة واألمــن. فالوقايــة مــن التعذيــب تعنــي بنــاء مجتمعــات تحــرم 

فيهــا الكرامــة اإلنســانية لــكل شــخص، حتــى لــو حــرم مــن حريتــه.
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ورشة تكوينية حول تفعيل اختصاص اآللية الوطنية للوقاية 
من التعذيب من طرف المؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان

مبناســبة اليــوم الــدويل ملســاندة ضحايــا التعذيــب، تنظــم الجمعيــة الفرانكفونيــة للجــان الوطنيــة لحقــوق 

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــب واملجل ــن التعذي ــة م ــة الوقاي ــة، جمعي ــة للفرانكفوني ــة الدولي ــان، املنظم اإلنس

اإلنســان، مــن 24 إىل 26 يونيــو 2019 مبعهــد الربــاط ادريــس بنزكــري لحقــوق اإلنســان، ورشــة تكوينيــة 

لفائــدة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان حــول اختصــاص اآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب.

ويتمثــل الهــدف مــن هــذا اللقــاء يف تعزيــز قــدرات ومعــارف املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 

مــا يرتبــط باختصــاص ونظــام الوقايــة املنصــوص عليــه يف إطــار اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، 

كــام يحــدده الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وغــره مــن رضوب املعاملــة أو 

.)OPCAT(  العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة

ســتتميز هــذه الورشــة مبشــاركة رؤســاء، منــدويب وممثــي املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة 

)روانــدا، مــايل، بوركينــا فاســو، مدغشــقر، جــزر موريــس، موريتانيــا واملغــرب(. كام ستشــكل فرصة ملناقشــة 

ــات  ــب، تحدي ــة التعذي ــة مناهض ــق باتفاقي ــاري امللح ــول االختي ــة بالروتوك ــية املتعلق ــب األساس الجوان

وفــرص احتضــان املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان الختصــاص اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، 

ــات باملؤسســات  ــي املديري ــب وباق ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــن اآللي ــل ب ــاون والتفاع ــه التع أوج

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، عاقــة اآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب مــع باقــي الفاعلــن الوطنيــن 

والدولين، باإلضافة إىل الزيارات الوقائية.      

جديــر بالتذكــر أن اآلليــات الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب تتــوىل معاينــة ظــروف ومعاملــة األشــخاص 

املحرومــن مــن الحريــة وتقديــم توصيــات للســلطات تهــم إجــراء تغيــرات هيكليــة وقانونيــة وعمليــة مــن 

أجــل الحــد مــن خطــر التعذيــب وســوء املعاملــة. وتعتــر املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان واآلليــات 

الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب عــى حــد ســواء هيئــات تحدثهــا الــدول ولهــام هــدف رئيــي مشــرك 

يتمثــل يف حاميــة حقــوق اإلنســان.

وقــد نــص القانــون رقــم 76.15 املتعلــق بإعــادة تنظيــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــى إحــداث 

ــة  ــاري التفاقيــة مناهض ــول االختي ــات الروتوك ــب طبقــا ملقتضي ــة للوقايــة مــن التعذي ــة الوطني اآللي

ــة. ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــن رضوب املعامل ــره م ــب وغ التعذي

يذكــر أن املغــرب بــدأ عمليــة التصديــق عــى الروتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

ــة الطــرف  ــح املغــرب الدول ــر 2014، ليصب ــخ 24 نون ــق بتاري ــق التصدي ــر 2012 وأودع وثائ ــح نون يف فات

السادســة والســبعون املصادقــة عــى هــذا الروتوكــول.
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»قوة الثقافة في مواجهة ثقافة العنف« شعار منتدى 
الصويرة لحقوق اإلنسان

ــرة  ــدى الصوي ــات منت ــوايل يف فعالي ــى الت ــة ع ــرة الثامن ــوق اإلنســان للم ــي لحق ــس الوطن يشــارك املجل

لحقــوق اإلنســان املنظــم يف الفــرات الصباحيــة مــن 21 إىل 22 يونيــو 2019 مــن طــرف مهرجــان كنــاوة 

ــاط. ــي لحقــوق اإلنســان وجامعــة محمــد الخامــس بالرب ــرة واملجلــس الوطن وموســيقى العــامل بالصوي

ــاوة، شــعار »قــوة الثقافــة  ــذي ينظــم عــى هامــش مهرجــان كن ــدورة مــن املنتــدى، ال وتحمــل هــذه ال

يف مواجهــة ثقافــة العنــف«. وستشــكل فرصــة للمتدخلــن عــى الصعيديــن الوطنــي والــدويل للمناقشــة 

ــة. ــف وخطــاب الكراهي ــايف يف مكافحــة العن ــا يف دور ومســؤولية الفاعــل الثق ــادل والتفكــر مًع والتب

ــاش  ــن إذن للنق ــدى صبيحت ــى م ــيجتموع ع ــون س ــيون وجمعوي ــون سياس ــون وفاعل ــون وأكادميي فنان

وتبــادل اآلراء واألفــكار والشــهادات يف إطــار محوريــن أساســين، وهــام : »أشــكال العنــف، بــن األصــول 

ــايف«. ــل الثق ــة والفاع ــة« و«دور الثقاف ــيدات الحالي والتجس

وســتتميز جلســة املنتــدى االفتتاحيــة مبشــاركة الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

ــس  ــامح لي ــب التس ــس أن »واج ــع املجل ــى موق ــدى الصويرة ع ــة منت ــدت يف افتتاحي ــي أك ــان، الت اإلنس

مجــرد خصلــة اجتامعيــة أو فضيلــة أخاقيــة، بــل هــو يف قلــب املجتمعــات الحــرة؛ حيــث يســاهم حــس 

ــا يف تغذيــة الدميقراطيــة وســيادة القانــون«. التحــرض والتعايــش يوميً

ــع، عضــو املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف  ــد القــادر أزري ــك، سيشــارك الســيد عب باإلضافــة إىل ذل

حلقــة أوىل للنقــاش حــول »عــودة إىل نــداء التســامح، املبــادرة الدوليــة التــي أطلقــت مبناســبة زيــارة البابــا 

فرانســيس إىل املغــرب«.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يشــارك منــذ 2012 يف فعاليــات منتــدى الصويــرة 

ــز  ــم الركي ــوايل، ليت ــة  للشــباب والثقافة، عــى الت ــه األوىل والثاني ــذي خصــص دورتي لحقــوق اإلنســان، ال

بعــد ذلــك عــى إفريقيــا موضوعــا رئيســيا للمنتــدى لثــاث دورات متتاليــة )التاريــخ والنســاء واملغربــن 

األفارقــة(. الــدورة السادســة للمنتــدى خصصــت للروابــط بــن املجــال الرقمــي والثقافــة، أمــا دورة 2018 

فقــد خصصــت للمســاواة واملناصفــة.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يستقبل أعضاء من 
جمعية ضحايا تازمامارت

اســتقبلت الســيدة آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، صبــاح يــوم األربعــاء 19 

ــارت«،  ــل تازمام ــا معتق ــة ضحاي ــب »جمعي ــاء مكت ــس وأعض ــاط، رئي ــس بالرب ــر املجل ــو 2019، مبق يوني

ــة اإلنصــاف واملصالحــة. ــات هيئ ــذ توصي ــة متابعــة تنفي بحضــور أعضــاء مــن لجن

وقــد أطلــع املجلــس مكتــب الجمعيــة، خــال هــذا اللقــاء، عــى تتبعــه لتنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف 

يف عنارصهــا املتعــددة. ويف هــذا الســياق أكــد املجلــس عــى أنــه ملتــزم مبتابعــة تنفيــذ توصيــات الهيئــة، 

كــام أخــد علــام مبقــرح جديــد للجمعيــة مــن أجــل دراســته.

وشــكل اللقــاء فرصــة لتســليط الضــوء أيضــا عــى التقــدم املحــرز يف مــا يخــص فضــاءات الذاكــرة الجامعية، 

ومــن بينهــا معتقــل تازمامارت.

ــذ  ــة تنفي ــة متابع ــل لجن ــتمرار عم ــى اس ــرا ع ــد مؤخ ــان أك ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــر أن املجل يذك

ــة العمــل مــن أجــل تفعيــل مــا تبقــى مــن  ــة اإلنصــاف واملصالحــة وعــى التزامــه مبواصل توصيــات هيئ

ــة. ــات الهيئ توصي
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في فعاليات 
موسم طانطان تحت شعار »الحق في الثقافة«

ــخة  ــات النس ــة«، يف فعالي ــق يف الثقاف ــعار »الح ــت ش ــان، تح ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــارك املجل يش
الخامســة عــر  مــن »موســم طانطــان، حاضــن لثقافــة الرحــل العامليــة«، املنعقــد مــا بــن 14 و19 يونيــو 

ــة طانطــان. 2019 مبدين

وتدخــل مشــاركة املجلــس يف هــذه الــدورة، التــي ســيكون ضيــف رشفهــا جمهوريــة موريتانيــا، يف إطــار 
ــراث الحســاين  ــه ال ــراث مبــا في ــة وحفــظ ال ــة للمســاهمة يف النهــوض بالحقــوق الثقافي الجهــود املبذول

ــة. ــة الوطني ــة الثقافي ــه مقتضيــات الدســتور كرافــد مــن روافــد الهوي الــذي أقرت

ويف هــذا اإلطــار، ســينظم املجلــس، براكــة مــع جمعيــة ألجــل طانطــان ومؤسســة املــوكار، نــدوة حــول 
»ذاكــرة طانطــان« يــوم األحــد 16 يونيــو 2019 بالخزانــة الوســائطية للمدينــة، فضــا عــن تنظيــم نــدوة 
حــول »ثقافــة البيضــان: املشــرك الثقــايف بــن املغــرب وموريتانيــا«، براكــة مــع جمعيــة جــذور للــراث 

والثقافــة والعلــوم ومؤسســة املــوكار، وذلــك يــوم الثاثــاء 18 يونيــو 2019.

هــذا وســيتميز الرنامــج الثقــايف الــذي ســطره املجلــس لهــذه التظاهــرة بإقامــة رواق دائــم يقــدم 
ــزوار مجموعــة مــن املؤلفــات حــول الصحــراء والثقافــة الحســانية، إىل جانــب إصــدارات  للمشــاركن وال
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان وأنطولوجيــا املوســيقى الحســانية. باإلضافــة إىل تخصيــص رواق للصــور 
الفوتوغرافيــة بفضــاء الطفــل تعكــس لحظــات بديعــة مــن الحيــاة اليوميــة للموســم وتنــم عــى تلقائيــة 

ــه. ــه ونســاءه وأطفال وبســاطة رجال

ــة مــن  ــم خيمــة للشــعر ســتجمع ثل ــداع الشــعري الحســاين، يضــم برنامــج املجلــس تنظي ــاء باإلب واحتف
ــو 2019. ــاء يوني ــوم األربع ــك ي ــن، وذل الشــعراء الحســانين املتميزي

يذكــر أن اتفاقيــة حاميــة الــراث الثقــايف غــر املــادي، املعتمــدة يف17 أكتوبــر 2003 واملصــادق عليهــا مــن 
طــرف املغــرب يف 6 يوليــوز 2006 وضعــت قامئــة متثيليــة للــراث الثقــايف غــر املــادي حيــث أدرج موســم 

طانطــان ضمنهــا منــذ 2008.

ــر  ــكال التعب ــورات وأش ــات والتص ــي: »املامرس ــام ي ــادي” ك ــر امل ــايف غ ــراث الثق ــة “ال ــرف االتفاقي وتع
ــي تعترهــا  ــة - الت واملعــارف واملهــارات - ومــا يرتبــط بهــا مــن آالت وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافي
الجامعــات واملجموعــات، وأحيانــا األفــراد، جــزءا مــن تراثهــم الثقــايف. وهــذا الــراث الثقــايف غــر املــادي 
املتــوارث جيــا عــن جيــل، تبدعــه الجامعــات واملجموعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة مبــا يتفــق مــع 
بيئتهــا وتفاعاتهــا مــع الطبيعــة وتاريخهــا، وهــو ينمــي لديهــا اإلحســاس بهويتهــا والشــعور باســتمراريتها، 

ويعــزز مــن ثــم احــرام التنــوع الثقــايف والقــدرة اإلبداعيــة البريــة ».

وتنــص االتفاقيــة عــى قيــام الــدول األطــراف باتخــاذ التدابــر الازمــة لضــامن صــون الــراث الثقــايف غــر 
املــادي املوجــود يف أراضيهــا وتحديــد وتعريــف مختلــف عنــارص الــراث الثقــايف غــر املــادي املوجــود يف 

أراضيهــا، مبشــاركة الجامعــات واملجموعــات واملنظــامت غــر الحكوميــة ذات الصلــة.
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حفل اإلعان عن تشكيلة اللجنة العلمية للمعهد الوطني 
للتكوين في حقوق اإلنسان- ادريس بنزكري

ــم  ــري، ينظ ــان-ادريس بنزك ــوق اإلنس ــال حق ــن يف مج ــي للتكوي ــد الوطن ــة املعه ــادة هيكل ــار إع يف إط

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان حفــل اإلعــان عــن تركيبــة لجنتــه العلميــة، وذلــك يــوم األربعــاء 15 

ــداء مــن الســاعة  ــاط، ابت ــوم اإلنســانية بالرب ــة اآلداب والعل مــاي 2019 مبــدرج الريــف اإلدريــي بكلي

التاســعة مســاء.

ويتمثــل الهــدف مــن إعــادة هيكلــة املعهــد الوطنــي للتكويــن يف حقــوق اإلنســان، باإلضافــة إىل جعلــه 

مركــزا مرجعيــا يف مجــال حقــوق اإلنســان وتعزيــز القــدرات، إىل أن يصبــح فضــاء للنقــاش حــول مجموعــة 

ــال  ــن خ ــة م ــدارات، خاص ــر اإلص ــث ون ــزا للبح ــان، ومرك ــوق اإلنس ــة بحق ــكاليات املتعلق ــن اإلش م

اســتعامل التكنولوجيــات الحديثــة لاتصــال وتركيــز املعــارف ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان.  

وستســهر هــذه اللجنــة، التــي تتألــف مــن مجموعــة مــن األعضــاء البارزيــن العاملــن يف مجــال حقــوق 

اإلنســان وطنيــا ودوليــا، عــى التعريــف بالتوجهــات العلميــة للمعهــد يف مجــال تعزيــز القــدرات، فضــا 

عــن املصادقــة عــى برامــج التكويــن الخاصــة باملعهــد.

وســيعرف حفــل اإلعــان عــن تشــكيلة اللجنــة العلميــة للمعهــد مشــاركة رئيســة املجلــس الوطنــي لحقوق 

اإلنســان، الســيدة أمنــة بوعيــاش، وأعضــاء اللجنــة العلميــة للمعهــد ورؤســاء الجامعــات وعمــداء الكليــات، 

فضــا عــن برملانيــن وممثــي القطاعــات الحكوميــة واملجتمــع املدين.
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أكادير: ندوة حول موضوع »المغرب وإدماج المهاجرين: 
الفرص والمعيقات«

تنظــم اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بأكاديــر، براكــة مــع مؤسســة التعــاون الــدويل التابعــة للجمعية 

األملانيــة لتعليــم الكبــار، وجمعيــة الباحثــن يف الهجــرة والتنميــة، نــدوة عموميــة حــول موضــوع »املغــرب 

وإدمــاج املهاجريــن: الفــرص واملعيقــات«، وذلــك يــوم الجمعــة 03 مــاي 2019، ابتــداء مــن الســاعة الثالثــة 

بعــد الــزوال مبقــر اللجنــة الجهويــة لحقــوق إلنســان بأكاديــر.

وتهــدف هــذه النــدوة، التــي تنــدرج يف إطــار تفعيــل الرنامــج الســنوي للجنــة يف الشــق املرتبــط بحاميــة 

ــح نقــاش عمومــي حــول  ــات املنبثقــة يف هــذا املجــال، إىل فت ــة الدينامي ــن وكــذا مواكب حقــوق املهاجري

إشــكالية إدمــاج املهاجريــن يف النســيج االجتامعــي واالقتصــادي والثقــايف املغــريب، قصــد الخــروج مبجموعــة 

مــن املقرحــات الراميــة إىل دعــم عمليــة اإلدمــاج يف عاقــة مــع مخططــات الــركاء يف هــذا املجــال.

ويتضمــن برنامــج هــذا اللقــاء، الــذي سيســر أشــغاله الســيد مصطفــى لعريصــة، رئيــس اللجنــة الجهويــة 

لحقــوق اإلنســان مبراكش-أســفي، تقديــم مجموعــة مــن املداخــات التــي تهــم أساســا »سياســة الهجــرة 

ــة، نطاقهــا وعواقبهــا«، »قــراءة وتعليــق تحليــي ملــروع القانــون رقــم 17-66 املتعلــق باللجــوء  املغربي

ورشوط منحــه«، »املصحــة القانونيــة حــول الهجــرة: األهــداف واإلنجــازات«، »الظــروف املعيشــية 

ــة سوس-ماســة«. ــاج بجه ــم يف مجــال اإلدم ــوب الصحــراء واحتياجاته ــن جن للمهاجري

هــذا وســيتم خــال اختتــام أشــغال هــذه النــدوة تقديــم تقريــر تركيبــي مــن طــرف الســيد محمــد شــارف، 

رئيــس اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بأكادير.
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ورشة تكوينية لفائدة مديري مراكز حماية الطفولة حول 
اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات 

حقوقهم

ــدة  ــم املتح ــة األم ــوق اإلنســان ومنظم ــي لحق ــس الوطن ــن املجل ــة ب ــاون والراك ــج التع ــار برنام يف إط

ــة )اليونيســيف(، يحتضــن املعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان-إدريس بنزكــري  للطفول

ورشــة تكوينيــة لفائــدة مديــري مراكــز حاميــة الطفولــة، وذلــك يــوم الثاثــاء 30 أبريــل 2019 مبقــر املعهد.

وتهــدف هــذه الورشــة التكوينيــة إىل تســليط الضــوء عــى عمــل واختصاصــات اآلليــة الوطنيــة للتظلــم 

الخاصــة باألطفــال ضحايــا انتهــاكات حقوقهــم وأشــكال التفاعــل بــن هــذه اآلليــة ومراكــز حاميــة الطفولــة 

التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضــة.

ــق بإعــادة تنظيمــه، توســعت اختصاصــات املجلــس يف مجــال  ــون 76.15 املتعل ــه مبوجــب القان يذكــر أن

حاميــة حقــوق اإلنســان، إذ باتــت واليتــه متتــاز باحتضــان ثــاث آليــات وطنيــة لحاميــة حقــوق اإلنســان 

مــن بينهــا اآلليــة الوطنيــة للتظلــم الخاصــة باألطفــال ضحايــا انتهــاكات حقــوق الطفــل. ومــن بــن مهــام 

هــذه اآلليــة تلقــي الشــكايات املقدمــة إمــا مبــارشة مــن قبــل األطفــال ضحايــا االنتهــاك أو نائبهــم الرعي، 

أو مــن قبــل الغــر، القيــام بجميــع التحريــات املتعلقــة بالشــكايات املتوصــل بهــا ودراســتها ومعالجتهــا 

ــاك أو  ــوع االنته ــة مبوض ــراف املعني ــوة األط ــتامع ودع ــات اس ــم جلس ــة إىل تنظي ــا، باإلضاف ــت فيه والب

الشــكاية وكــذا الشــهود والخــراء، الــخ.

ومــن جهــة أخــرى، فقــد ســبق للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان أن التــزم أمــام لجنــة األمــم املتحــدة 

لحقــوق الطفــل باملســاهمة يف تعزيــز قــدرات الفاعلــن املؤسســاتين يف كل مــا يتعلــق بحاميــة حقــوق 

الطفــل.
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باغ صحفي

تفعيــا ملهــام املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف مجــايل الوقايــة وحاميــة حقــوق اإلنســان، والعتبــارات 

ــات  ــات وعائ ــتقبال أمه ــن اس ــس ع ــان املجل ــا إلع ــه، وتفعي ــة عمل ــط بطبيع ــة ترتب ــة وقانوني أخاقي

ــة  ــة الوطني ــاء التواصــي بشــأن إحــداث اآللي ــم، مبناســبة اللق ــل معه ــم والتفاع ــن واإلنصــات له املعتقل

ــة العامــة إلدارة الســجون وإعــادة  ــة مــن التعذيــب، قــام املجلــس بتنســيق وتفاعــل مــع املندوبي للوقاي

اإلدمــاج بزيــارة مختلــف املعتقلــن املحكومــن عــى خلفيــة أحــداث الحســيمة بعــد نقلهــم يــوم 11 أبريــل 

2019 مــن ســجن عــن الســبع 1 وعكاشــة بالــدار البيضــاء، إىل املؤسســات الســجنية لــكل مــن ســجن فــاس 

وطنجــة والحســيمة والناظــور وتطــوان.

ــة  ــام املجلــس بالتقــيص والبحــث بشــأن ظــروف االســتقبال واالعتقــال والحال ــارات، ق وخــال هــذه الزي

الصحيــة للمعتقلــن، مــن خــال مقابــات فرديــة وجامعيــة مــع املعتقلــن واجتامعــات عقدهــا مــع مــدراء 

الســجون املذكــورة واملســؤولن عــى الصحــة. كــام تحقــق املجلــس مــن ســر زيــارات العائــات واألقــارب 

للمعتقلــن.

ــي ضمــت يف  ــاس وطنجــة، والت ــن ف ــكل م ــة  ب ــود اللجــان الجهوي ــس مــن خــال وف ــد حــرص املجل وق

عضويــة بعضهــا أطبــاء، عــى تتبــع، بعنايــة خاصــة وبشــكل منتظــم ومســتمر، الحالــة الصحيــة للمعتقلــن 

املرضبــن عــن الطعــام )أكــر مــن 15 زيــارة ومكاملــات هاتفيــة يوميــة(. وترافــع املجلــس عــن ســمو الحــق 

يف الحيــاة واحــرام املعايــر الدوليــة لاعتقــال خــال جلســات االســتامع واللقــاءات مــع املعتقلــن.

وبنــاء عــى التــزام املندوبيــة العامــة إلدارة الســجون عــى القيــام مبجهــود إضــايف لتجويــد ظــروف االعتقــال 

وحســن ســر زيــارات العائــات، تــم االتفــاق ليلــة 25 أبريــل 2019 عــى وقــف املعتقلــن لــإلرضاب عــن 

الطعام.
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اللجنة الجهوية بالرشيدية-ورزازات تشارك في فعاليات 
األيام الثقافية المنظمة من طرف كونفدرالية التاميذ 

والطلبة والمتدربين األفارقة بالمغرب، فرع الرشيدية

يف إطــار التنســيق مــع كونفدراليــة التاميــذ والطلبــة واملتدربــن األفارقــة باملغــرب فــرع الرشــيدية، تشــارك 

اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالرشــيدية-ورزازات يف فعاليــات األيــام الرياضيــة والعلميــة والثقافيــة 

املزمــع تنظيمهــا أيــام 27-26 و28 أبريــل 2019  بالرشــيدية تحــت شــعار:« إحيــاء الثقافــة، منــوذج للتنميــة 

يف إفريقيــا« باملركــز السوســيو-ثقايف بــأوالد الحــاج بالرشــيدية.

وتهــدف هــذا التظاهــرة  إىل تعزيــز التفاعــل واللقــاء املبــارش بــن الشــباب ســواء منهــم الشــباب األفارقــة 

واللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بشــكل عــام، ويف مجــايل النهــوض بقيــم حقــوق اإلنســان مــن خــال 

التعريــف بحضــارات وثقافــات  الــدول االفريقيــة.

وتنــدرج هــذه التظاهــرة الربويــة يف إطــار الجهــود التــي يبذلهــا املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان عــر 

لجانــه الجهويــة للنهــوض بثقافــة حقــوق اإلنســان  يف إطــار التعبئــة والتحســيس بأهميــة تناقــح الثقافــات 

يف التنميــة املســتدامة إلفريقيــا، وكل مــا لــه مــن ارتبــاط وثيــق مبجــال اختصاصاتــه ذات الصلــة بالتثقيــف 

يف مجــال حقــوق اإلنســان.
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على هامش الدورة 64 للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 
والشعوب: شبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق 
اإلنسان تنظم لقاء حول المتابعة واالستعراض اإلقليمي 

للميثاق العالمي للهجرة

ــة لحقــوق اإلنســان،  ــة اإلفريقي ــع لشــبكة املؤسســات الوطني ينظــم فريــق العمــل املعنــي بالهجــرة التاب

الــذي يرأســه املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان منــذ دجنــر 2018 ويضــم يف عضويتــه املؤسســة الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان بكينيــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة وزميبابــوي والنيجــر، بالتعــاون مــع املجلــس 

القومــي لحقــوق اإلنســان يف مــرص، لقــاء حــول املتابعــة واالســتعراض اإلقليمــي للميثــاق العاملــي للهجــرة 

اآلمنــة واملنظمــة واملنتظمــة، عــى هامــش الــدورة العاديــة 64 للجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان 

ــاء 23 أبريــل 2019 مبدينــة رشم الشــيخ مبــرص. والشــعوب، وذلــك يــوم الثاث

ــل  ــن أج ــي م ــاق العامل ــذ امليث ــراف لتنفي ــدد األط ــاون املتع ــة التع ــد كيفي ــاء إىل تحدي ــذا اللق ــدف ه يه

الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة ومتلكــه عــى مســتوى القــارة، وكــذا تعزيــز التفاعــل بــن املؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــع النظــام اإلقليمــي لحقــوق اإلنســان فيــام يتعلــق بتنفيــذ هــذا امليثــاق. 

وســيفتتح أشــغال الجلســة االفتتاحيــة كل مــن الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، والســيد محمــد فايــق، رئيــس املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان مبــرص، والســيدة ســوياتا مايجــا، 

رئيســة اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، فضــا عــن ممثــل وزارة الخارجيــة املرصيــة.

هــذا وســيتميز اللقــاء مبشــاركة الســيدة مايــا ســهي فاضــل، املقــررة الخاصــة املعنيــة بالاجئــن وطالبــي 

اللجــوء واملهاجريــن والنازحــن باللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، ممثــي املؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة، منظمــة الهجــرة الدوليــة واملركــز اإلفريقــي للدميقراطيــة ودراســات 

حقــوق اإلنســان.

ويف هــذا اإلطــار، ســينكب املشــاركون يف هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة الســيد محمــد العمــرىت، 

رئيــس اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بوجدة-فكيــك، عــى دراســة محوريــن أساســين يهــامن »دور 

ــذ  ــة وتنفي ــأن متابع ــاون بش ــة يف التع ــر الحكومي ــامت غ ــان واملنظ ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني املؤسس

امليثــاق العاملــي للهجــرة عــى املســتوى اإلقليمــي« و«تنفيــذ امليثــاق العاملــي للهجــرة: بــن االلتــزام العاملــي 

واألجــرأة عــى املســتوى اإلقليمــي«، فضــا عــن عقــد جلســة مخصصــة ملناقشــة الوثيقــة الختاميــة. 

يذكــر أن امليثــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة يشــجع املنظــامت واآلليــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة عــى 

بحــث كيفيــة تطبيقــه، كل يف منطقتــه، مــن أجــل اإلعــداد لاســتعراض اإلقليمــي األول يف 2020. ويف هــذا 

ــة إفريقيــة لحاميــة حقــوق  الســياق، تعتــر اللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، بصفتهــا آلي

اإلنســان والنهــوض بهــا، وكذلــك املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان ســواء منفــردة أو مــن خــال شــبكة 
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املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة، مدعــوة إىل االنخــراط واملشــاركة يف هــذه العمليــة.

ــيدة  ــتقوم الس ــعوب، س ــان والش ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــدورة 64 للجن ــغال ال ــاح أش ــبة افتت ومبناس

أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس، بتقديــم كلمــة بإســم الشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة اإلفريقيــة 

لحقــوق اإلنســان، فضــا عــن عقــد مجموعــة مــن االجتامعــات مــع خــراء وشــخصيات فاعلــة يف مجــال 

ــان  ــوق اإلنس ــة لحق ــة اإلفريقي ــة اللجن ــا، رئيس ــوياتا مايج ــيدة س ــة الس ــر خاص ــان، نذك ــوق اإلنس حق

والشــعوب، الســيدة مايــا ســهي فاضــل، املقــررة الخاصــة املعنيــة بالاجئــن وطالبــي اللجــوء واملهاجريــن 

والنازحــن باللجنــة اإلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب، باإلضافــة إىل رئيــس اللجنــة الوطنيــة لحقــوق 

ــا ورئيــس املنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان. اإلنســان مبوريتاني

ومــن جهــة أخــرى، سيشــارك املجلــس يف أشــغال منتــدى منظــامت املجتمــع املــدين، املزمــع عقــده مــن 

20 إىل 22 أبريــل 2019 بــرم الشــيخ، حــول »وضعيــة املهاجريــن والاجئــن بإفريقيــا«، والــذي سيشــكل 

مناســبة ســيقدم خالهــا الســيد محمــد العمــريت تجربــة املغــرب يف مجــال سياســة الهجــرة وحاميــة حقــوق 

املهاجريــن.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، بصفتــه رشيــكا للمركــز اإلفريقــي للدميقراطيــة 

ودراســات حقــوق اإلنســان، قــام مبهمــة تحضريــة بــرم الشــيخ للتحضــر لاجتامعــات املقــرر عقدهــا 

يف إطــار الــدورة الرابعــة والســتن للجنــة إلفريقيــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب. وقــد متثــل الهــدف مــن 

هــذه االجتامعــات التــي تــم عقدهــا مــع كل مــن الســلطات والــركاء املرصيــن  إىل ضــامن نجــاح هــذه 

اللقــاءات.
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في إطار مهامه المتعلقة بالوساطة، المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان يشارك في اللقاء المنظم حول وضعية 

األساتذة أطر األكاديميات

يف إطــار مهامــه املتعلقــة بالوســاطة الــذي تنــص عليــه املــادة 10 مــن القانــون رقــم 76-15، شــارك رئيــس 

اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالربــاط، نيابــة عــن رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يف لقــاء 

حــول وضعيــة األســاتذة أطــر األكادمييــات، إىل جانــب رئيــس املرصــد الوطنــي ملنظومــة الربيــة والتكويــن 

ــة  ــات الجهوي ــر األكادميي ــاتذة أط ــو األس ــة وممثل ــر متثيلي ــة األك ــات التعليمي ــون للنقاب ــاب العام والكت

للربيــة والتكويــن، وذلــك يــوم الســبت 13 أبريــل 2019 مبركــز التكوينــات وامللتقيــات الوطنيــة بالربــاط.

تــم االتفــاق، خــال هــذا اللقــاء الــذي نظمتــه وزارة الربيــة الوطنيــة والتكويــن املهنــي والتعليــم العــايل 

والبحــث العلمــي، عــى توقيــف جميــع اإلجــراءات اإلداريــة والقانونيــة املتخــذة يف حــق بعــض األســاتذة 

ــل  ــن وتأجي ــاتذة املوقوف ــة األس ــة وضعي ــادة دراس ــذا إع ــة وك ــور املوقوف ــات ورصف األج ــر األكادميي أط

ــات فرصــة للتحضــر  ــي إىل وقــت الحــق إلعطــاء األســاتذة أطــر األكادميي ــل املهن ــاز امتحــان التأهي اجتي

الجيــد لهــذا االمتحــان و مواصلــة الحــوار حــول امللــف يف شــموليته.

ــزام باســمهم وباســم كل األســاتذة  ــات عــن االلت ــو األســاتذة أطــر األكادميي ــة أخــرى، عــر ممثل مــن جه

ــل 2019. ــن 15 أبري ــوم االثن ــم ي ــتئناف عمله ــن باس املعني

كام اتفق جميع األطراف عى عقد االجتامع املقبل يوم الثاثاء 23 أبريل 2019.
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ينظم لقاء تواصليا حول 
إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

ــداء مــن  ــاط، ابت ــل 2019 مبقــره بالرب ــوم الجمعــة 12 أبري ــي لحقــوق اإلنســان، ي ــس الوطن ينظــم املجل

الســاعة الثالثــة إال ربــع بعــد الــزوال )14h45(، لقــاء تواصليــا حــول إحــداث اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن 

التعذيــب.

وسيشــكل هــذا اللقــاء، الــذي ســيعرف مشــاركة الفاعلــن املعنيــن وطنيــا ودوليــا )خــراء، فاعلــن 

مؤسســاتين، مجتمــع مــدين...(، فرصــة مــن أجــل تســليط الضــوء عــى التقــدم املحــرز يف مجــال إحــداث 

ــال. ــذا املج ــى يف ه ــات الفض ــادل املامرس ــب وتب ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني اآللي

ــة أو  ــب وغــره مــن رضوب املعامل ــم املتحــدة ملناهضــة التعذي ــة األم ــد صــادق املغــرب عــى اتفاقي لق

العقوبــة القاســية أو الاإنســانية أو املهينــة يف 21 يونيــو 1993 وبروتوكولهــا االختيــاري يف 24 نونــر 2014. 

ــب  ــن التعذي ــم م ــن حريته ــن م ــخاص املحروم ــة األش ــز حامي ــاري إىل تعزي ــول االختي ــدف الروتوك ويه

ــة  ــداث آلي ــن أو إح ــى تعي ــك ع ــص كذل ــة وين ــانية أو املهين ــية أو الاإنس ــة القاس ــة أو العقوب واملعامل

ــع التعذيــب عــى املســتوى املحــي. ــة مســتقلة واحــدة أو أكــر ملن ــة وطني وقائي

ــر  ــذا األخ ــان له ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــم املجل ــادة تنظي ــق بإع ــون 76.15 املتعل ــول القان ــد خ وق

احتضــان اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب، حيــث تــم تخصيــص املــواد مــن 13 إىل 17 لصاحيــات 

هــذه اآلليــة، التــي تختــص بدراســة وضعيــة وواقــع معاملــة األشــخاص املحرومــن مــن حريتهــم مــن خــال 

ــن  ــوج إىل هــذه األماك ــة الول ــة حري ــام أن لآللي ــاز. ك ــن االحتج ــف أماك ــة ملختل ــارات منتظم ــام بزي القي

وصياغــة توصيــات ومقرحــات مرتبطــة بالقوانــن واملامرســات يف هــذا املجــال.

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه يف إطــار االســتعداد إلحــداث هــذه اآللية، عمل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

عــى تنظيــم مجموعــة مــن الــدورات التكوينيــة حــول الوقايــة مــن التعذيــب لفائــدة موظفيــه واملجتمــع 

املــدين وكــذا املوظفــن املكلفــن بإنفــاذ القانــون باملعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان– 

ادريــس بنزكــري، فضــا عــن تنظيــم مجموعــة مــن النــدوات واللقــاءات يف جميــع أنحــاء املغــرب بالتعــاون 

مــع رشكاء وطنيــن ودوليــن.

ســتتميز الجلســة االفتتاحيــة لهــذا اللقــاء، املنظــم يــوم الجمعــة 12 أبريــل 2019 عــى الســاعة الثالثــة إال 

ربــع بعــد الــزوال )14h45(، عــى الخصــوص، مبشــاركة الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي 

ــوزاري املكلــف بحقــوق اإلنســان، والســيد  لحقــوق اإلنســان، الســيد أحمــد شــوقي بنيــوب، املنــدوب ال

ــدة  ــم املتح ــة األم ــو لجن ــت، عض ــن بولي ــيدة كاتري ــة العامة، والس ــس النياب ــوي، رئي ــد النب ــد عب محم

الفرعيــة ملنــع التعذيــب.
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استشارة حول وضعية تمدرىس األطفال األجانب بالمغرب، 
بمن فيهم الاجئون وطالبو اللجوء

يعلــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، براكــة مــع املفوضيــة الســامية ألمــم املتحــدة لشــؤون الاجئن 

عــن فتــح بــاب الرشــيح مــن أجــل انجــاز استشــارة  حــول وضعيــة متدرىــس األطفــال األجانــب باملغــرب، 

مبــن فيهــم الاجئــون وطالبــو اللجــوء.

ويتوخــى مــن هــذه االستشــارة تتبــع تنفيــذ التدابــر واإلجــراءات املتخــذة  إلدمــاج أطفــال  املهاجريــن  يف 

املؤسســات التعليميــة وتقييــم إعاملهــا عــى الصعيــد الجهــوي و املحــي.
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المجلس يستقبل وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق 
والحريات األساسية لجمهورية افريقيا الوسطى

ــة  ــة الوطني ــن اللجن ــدا ع ــل 2019، وف ــن 8 إىل 12 أبري ــان، م ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــتقبل املجل يس

ــات  ــز العاق ــك يف إطــار تعزي ــا الوســطى، وذل ــة افريقي ــات األساســية لجمهوري لحقــوق اإلنســان والحري

مــع املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة املامثلــة وتقاســم تجربــة املجلــس يف مجــال حاميــة 

حقــوق اإلنســان والنهــوض بهــا.

ــا يف  ــع به ــي يضطل ــام الت ــس وامله ــة باختصاصــات املجل ــف اللجن ــارة فرصــة لتعري وستشــكل هــذه الزي

ــادة تنظيمــه، مــن  ــق بإع ــون 76.15 املتعل ــىض القان ــا مبقت ــوق اإلنســان والنهــوض به ــة حق مجــال حامي

خــال تقديــم مجموعــة مــن العــروض التــي تهــم أساســا معالجــة الشــكايات، زيــارة أماكــن الحرمــان مــن 

الحريــة، عمــل املجلــس عــى املســتوى الــدويل وتنظيمــه اإلداري، الــخ. هــذا وســيقوم أعضــاء الوفــد بزيــارة 

ملقــر اللجنــة الجهويــة لحقــوق اإلنســان بالربــاط واملعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان-

ادريــس بنزكري.

ومــن جهــة أخــرى، يضــم برنامــج هــذه الزيــارة، التــي ســتفتح أشــغالها الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة 

ــة بحقــوق  ــة املكلف ــع مســؤويل كل مــن وزارة الدول ــاءات واالجتامعــات م ــن اللق ــة م ــس، مجموع املجل

اإلنســان واملندوبيــة الوزاريــة لحقــوق اإلنســان، مؤسســة الوســيط، مجلــس النــواب ومجلــس املستشــارين 

وكــذا الجمعيــة الدميقراطيــة لحقــوق النســاء.

جديــر بالتذكــر أن الوفــد يتكــون مــن كل مــن الســيد دومينــك روش جواشــيم، رئيــس اللجنــة الوطنيــة 

لحقــوق والحريــات األساســية لجمهوريــة افريقيــا الوســطى، الســيدة دونينكــن ين-كرميونــس فرونســواز، 

ــا، املقــررة العامــة املســاعدة والســيد باندجــو  ــدا ين طــازو أنيــك كاودي ــة الرئيــس، الســيدة دونكوي نائب

نــكايل دانييــل بليــز، األمــن العــام للجنــة.
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ملتقى وطني حول »تزويج القاصرات: إلغاء االستثناء.... 
تثبيت القاعدة القانونية«

ــض  ــر األبي ــوب البح ــان بجن ــوق اإلنس ــة وحق ــة الدميقراطي ــتدامة الحكام ــامن اس ــج »ض ــار برنام يف إط

ــا،  ــس أوروب ــاد األورويب ومجل ــرف االتح ــن ط ــول م ــوب III 2020-2018(، املم ــج الجن ــط« )برنام املتوس

ينظــم املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ومجلــس أوربــا ملتقــى وطنيــا حــول »تزويــج القــارصات: إلغــاء 

االســتثناء.... تثبيــت القاعــدة القانونيــة«، وذلــك يــوم الجمعــة 22 مــارس 2019 ابتــداء مــن الســاعة الثامنة 

والنصــف صباحــا بفنــدق فــرح بالربــاط.

ويهــدف هــذا امللتقــى، املنظــم مبناســبة اليــوم العاملــي للمــرأة، والــذي ســيغني أشــغاله مجموعــة مــن 

ــج  ــة تزوي ــة ملناهض ــة الوطني ــات الحمل ــل مخرج ــن، إىل تحصي ــاتين واملدني ــن املؤسس ــراء والفاعل الخ

القــارصات التــي أطلقهــا املجلــس، ابتــداء مــن 6 مــارس 2019، مــن خــال لجانــه الجهويــة الثاثــة عــر 

والتــي متيــزت بتنظيــم أزيــد مــن 30 نشــاطا عــى املســتوى الجهــوي، وكــذا االنفتــاح عــى ديناميــات فاعلــة 

يف املجــال يف أفــق بلــورة مذكــرة حــول تزويــج القــارصات والتعبئــة حولهــا.

وســتتوزع أشــغال هــذا اللقــاء، الــذي ســيتميز بعــرض مجموعــة مــن التجــارب املحليــة، الوطنيــة والدوليــة، 

عــى أربــع جلســات تتنــاول: »تزويــج  القــارصات: املبــادرات املؤسســاتية«، »تزويــج القــارصات: املامرســات 

الفضــى«، »تزويــج القــارصات: الديناميــات املحليــة«، باإلضافــة إىل جلســة مخصصــة لتقديــم الخاصــات 

والتوصيات.

هكــذا ســينكب املشــاركون عــى تــدارس مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا: »تحليـــل ظاهـــرة التزويـــج 

املبكـــر للقاصـــرات والوقــوف عنــد أبعادهــا السوســيو-دميوغرافية، القانونيــة واالجتامعيــة«، »العوامــــل 

املساهمة فــــي تفاقم ظاهرة تزويــــج القاصــــرات وتحديـــد النتائـــج املرتّبـــة عنها وتأثرها عى الحقوق 

ــياق  ــى السـ ــوف ع ــة والنفســية«، »الوق ــى ســامتهم البدني ــال وع ــية للنســاء واألطف ــات األساس والحري

الدولـــي ملناهضـــة التزويـــج املبكـــر للفتيـــات القاصــــرات وتقاســم املامرســات الفضــى يف هــذا املجــال«، 

»تحديــد اآلليــات التــي تســاهم يف الحــد مــن ظاهــرة التزويــج املبكــر للفتيــات وتحديــد اتجاهــات الوقايــة 

والحاميــة والنهــوض بحقــوق هــذه الفئــة«.

ــرة  ــد، خب ــي ستســر أشــغالها الســيدة نجــاة امجي ــى، الت ــذا امللتق ــة له ــام ســتتميز الجلســة االفتتاحي ك

باللجنــة االستشــارية للمجتمــع املــدين، بحضــور الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق 

اإلنســان، الســيد محمــد أوجــار، وزيــر العــدل، الســيد أحمــد شــوقي بنيــوب، املنــدوب الــوزاري املكلــف 

بحقــوق اإلنســان، الســيد خــويص لويــس هريــرو أنســوال، رئيــس مكتــب مجلــس أوربــا يف املغرب، والســيد 

فيليــب هولزابفيــل، قائــم باألعــامل مبفوضيــة االتحــاد األورويب يف املغــرب.
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جديــر بالتذكــر أن املــادة 19 مــن مدونــة األرسة قــد حــددت ســن الــزواج يف 18 ســنة، كاختيــار يتــاءم 

واملواثيــق الدوليــة، لكــن املــرع املغــريب قــرر فتــح بــاب االســتثناء بتريــع الــزواج دون ســن األهليــة، 

فســمحت املــادة 20 لقــايض األرسة املكلــف بالــزواج بــأن يــأذن بــزواج الفتــى والفتــاة دون ســن األهليــة 

مبقــرر معلــل يبــن فيــه املصلحــة واألســباب املــررة لذلــك.  وكان لفتــح بــاب االســتثناء أثــر عكــي حيــث 

كاد يصبــح القاعــدة، بالنظــر لتفاقــم الظاهــرة وانتهــاك الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات الصلــة.

وأخــرا ســتتوج أشــغال هــذا اللقــاء باعتــامد مجموعــة مــن الخاصــات والتوصيــات التــي ســتحدد اآلفــاق 

املحتملــة للعمــل والتعبئــة يف هــذا املجــال مــن طــرف مختلــف الفاعلــن املعنيــن.
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المجلس الوطني يطلق حملة وطنية بمناسبة االحتفال 
باليوم العالمي لحقوق المرأة تحت شعار »تزويج 

القاصرات: إلغاء االستثناء...تثبيت القاعدة القانونية«

تخليــدا لليــوم العاملــي للحقــوق اإلنســانية للنســاء، الــذي يصــادف 8 مــارس مــن كل ســنة، ومتاشــيا مــع 

ــحوار  ــة الـ ــة مبواصلـ ــوق اإلنســان القاضي ــة وحق ــة يف مجــال الدميقراطي ــل الوطني ــات خطــة العم توصي

املجتمعي حـــول مراجعـــة الـــامدة 20 مـن مدونـــة األرسة املتعلقـــة باإلذن بتزويج القاصـر، يطلق املجلس 

ــتثناء...تثبيت  ــاء االس ــارصات: إلغ ــج الق ــعار: »تزوي ــت ش ــة تح ــة وطني ــان حمل ــوق اإلنس ــي لحق الوطن

ــة«. القاعــدة القانوني

ــلة  ــان لسلس ــوق اإلنس ــة لحق ــه الجهوي ــر لجان ــس ع ــة يف إطــاق املجل ــة الوطني ــذه الحمل ــد ه وتتجس

مــن األنشــطة التحسيســية والتوعويــة وحلقــات النقــاش، املمتــدة مــن 6 إىل 16 مــارس 2019، مــن أجــل 

تــدارس موضــوع تزويــج القــارصات مــن مختلــف األبعــاد والزوايــا وإغنــاء النقــاش العمومــي حولــه وكــذا 

الوقــوف عــى أهــم مؤرشاتــه جهويــا. هــذا وســتتميز هــذه اللقــاءات  مبشــاركة ثلــة مــن الفاعلــن مــن 

بينهــم قضــاة، محامــون وفعاليــات مدنيــة وإعاميــة وأســاتذة جامعيــون ومهتمــون، فضــا عــن تقديــم 

شــهادات بعــض الحــاالت ممــن تعرضــن للتزويــج قبــل الســن القانــوين، الــخ.

ومــن بــن املواضيــع التــي ســتتطرق لهــا اللجــان الجهويــة مــن خــال األنشــطة املرمجــة، والتــي ســيتخللها 

عــرض مجموعــة مــن األفــام الوثائقيــة والعــروض والرامــج اإلذاعيــة، نذكــر عــى ســبيل املثــال ال الحــرص: 

»تزويــج القــارص عــى ضــوء املواثيــق الدوليــة والقانــون املغــريب«، »دور اإلعــام يف التحســيس بالحقــوق 

ــج  ــة املتعلقــة بظاهــرة تزوي ــة واالجتامعي ــغ القانوني ــج القــارص منوذجــا«، »الصي اإلنســانية للنســاء، تزوي

القــارصات وســبل الحــد منهــا«، »تزويــج القــارصات بــن النــص والتطبيــق«...، فضــا عــن مجموعــة مــن 

اللقــاءات التحسيســية التــي تســتهدف مجموعــة مــن الفئــات مــن بينهــا القــارصات واآلبــاء وموظفــات 

ونزيــات املؤسســات الســجنية، الــخ.

ــم  ــي ته ــك الت ــة والســيام تل ــق الدولي ــع املواثي ــيا م ــد، متاش ــريب اعتم ــارة إىل أن املــرع املغ تجــدر اإلش

حقــوق الطفــل، 18 ســنة كســن قانــوين للــزواج وأجــاز تزويــج القــارصات يف حــاالت اســتثنائية، ذلــك أن 

ــزواج الفتــى  ــأذن ب ــزواج، أن ي ــه »لقــايض األرسة املكلــف بال ــة األرسة تنــص عــى أن املــادة 20 مــن مدون

والفتــاة دون ســن األهليــة...، مبقــرر معلــل يبــن فيــه املصلحــة واألســباب املــررة لذلــك، بعــد االســتامع 

ــت  ــد أبان ــي«. وق ــث اجتامع ــراء بح ــة أو إج ــرة طبي ــتعانة بخ ــي واالس ــه الرع ــارص أو نائب ــوي الق ألب

املامرســة يف ظــل ذلــك عــن تزايــد عــدد حــاالت تزويــج القــارصات ورصــد تنامــي الظاهــرة التــي يرتــب 

ــة. ــذه الفئ ــة له ــة والصحي ــة واالجتامعي ــاك الحقــوق االقتصادي ــا انته عنه
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في أشغال 
المؤتمر 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان بجنيف

سيشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، ممثــا بوفــد ترأســه الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلس، 

يف أشــغال املؤمتــر الســنوي 32 للتحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان املنعقــد مــن 4 

إىل 6 مــارس 2019 بقــرص األمــم بجنيــف.

ويضــم برنامــج هــذا املؤمتــر ثاثــة مواعيــد رئيســية تتمثــل يف اجتــامع مكتــب التحالــف العاملــي 

واالجتامعــات اإلقليميــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ولقــاء تبــادل الخــرات بــن املؤسســات 

ــف. ــنوي للتحال ــر الس ــة إىل املؤمت ــان باإلضاف ــوق اإلنس ــة لحق الوطني

ــوع  ــارس 2019، ملوض ــاء 6 م ــوم األربع ــم ي ــنوي، املنظ ــره الس ــي مؤمت ــف العامل ــص التحال ــذا، يخص هك

ــة  ــان ومراعي ــوق اإلنس ــى حق ــة ع ــة قامئ ــق مقارب ــرة وف ــي للهج ــاق العامل ــع امليث ــل وتتب ــامن تفعي »ض

ــان«. ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــوع: دور املؤسس للن

يذكــر أنــه إبــان إعــداد امليثــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة مبدينــة مراكــش، 

قــرر التحالــف إنشــاء فريــق عمــل مهمتــه تنســيق مشــاركة املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، بصفــة 

ــاء  ــك، سيشــكل هــذا اللق ــا. وبذل ــي ينتمــون إليه ــة الت ــة، مــن خــال الشــبكات اإلقليمي ــة وجامعي فردي

مناســبة لتقديــم االســراتيجيات واملبــادرات التــي ســتضطلع بهــا املؤسســات الوطنيــة مــن أجــل املســاهمة 

يف تفعيــل وتتبــع امليثــاق العاملــي للهجــرة وفــق مقاربــة قامئــة عــى حقــوق اإلنســان ومراعيــة للنــوع.

ويف إطــار مبــادرة »تبــادل الخــرات«، ســيتم يــوم الثاثــاء 5 مــارس 2019 تنظيــم لقــاء مــن أجــل تبــادل 

املعــارف والخــرات وتســليط الضــوء عــى املامرســات الفضــى للمؤسســات الوطنيــة يف مجــال التعامــل مــع 

»حقــوق النســاء والفتيــات مــن خــال إعــامل اختصاصــات املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وفقــا 

ملبــادئ باريــس«. ويف هــذا الســياق، ستشــارك رئيســة املجلــس يف املحــور املخصــص الســراتيجيات النهــوض 

مــن أجــل تســليط الضــوء عــى اآلفــاق والتحديــات املتصلــة بحقــوق املــرأة يف املغــرب.

ــوق  ــة لحق ــة اإلفريقي ــات الوطني ــبكة املؤسس ــة لش ــة العام ــغال الجمعي ــاركة يف أش ــة إىل املش وباإلضاف

ــم  ــاء املنظ ــاش يف اللق ــيدة بوعي ــارك الس ــارس 2019، ستش ــن 4 م ــوم اإلثن ــا ي ــع تنظيمه ــان، املزم اإلنس

يــوم الثاثــاء 5 مــارس مــن طــرف الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، تحــت عنــوان 

ــة الــرق األوســط«. »الســام العــادل ملنطق

هــذا وســيتم تنظيــم اجتــامع فريــق العمــل حــول الهجــرة التابــع للشــبكة اإلفريقيــة للمؤسســات الوطنيــة، 

برئاســة الســيدة بوعيــاش، يــوم الثاثــاء 5 مــارس 2019 بقــرص األمــم. وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل 

أنــه تــم انتخــاب رئيســة املجلــس عــى رأس هــذا الفريــق يف 9 دجنــر 2018 مبراكــش قبيــل انعقــاد املؤمتــر 
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الــدويل حــول اعتــامد امليثــاق العاملــي للهجــرة.

ــع  ــف، عــددا مهــام مــن االجتامعــات م ــا لجني ــاش، خــال زيارته ــد الســيدة بوعي ومــن املنتظــر أن تعق

مجموعــة مــن املســؤولن والشــخصيات مــن بينهــم الســيدة ميشــيل باشــليت، املفوضــة الســامية لحقــوق 

اإلنســان.

ومــن جهــة أخــرى، سيشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يــوم اإلثنــن 04 فرايــر 2019 يف أشــغال 

اللقــاء الســنوي ملجلــس حقــوق اإلنســان املخصــص لحقــوق الطفــل حــول موضــوع »متكــن األطفــال يف 

ــة إعاقة«.  وضعي

تجــدر اإلشــارة بــأن التحالــف العاملــي )الــذي كان يحمــل ســابقا اســم لجنــة التنســيق الدوليــة للمؤسســات 

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان( متثيليــة تضــم أزيــد مــن مائــة مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان عــر العــامل. 

ــة  ــات الوطني ــدرات املؤسس ــز ق ــم وتعزي ــى دع ــنة 1993، ع ــه س ــم تأسيس ــذي ت ــف، ال ــل التحال ويعم

ــل هــذه  ــس املؤطــرة لعم ــادئ باري ــا ملب ــة طبق ــامد للمؤسســات الوطني ــم االعت ــى تقدي ــرف ع ــام ي ك

املؤسســات.

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان مصنــف مــن طــرف التحالــف العاملــي للمؤسســات الوطنيــة 

ــت  ــا مت ــنة 2002، بعدم ــذ س ــس من ــادئ باري ــة ملب ــة مطابق ــة )أ( كمؤسس ــن الفئ ــان ضم ــوق اإلنس لحق

ــوايل ســنة 2007 و2011 و2016. ــة عــى الت إعــادة اعتــامده يف نفــس الفئ
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مشاركة قوية للمجلس الوطني في معرض الكتاب: تنظيم 
حوالي 50 نشاطا بحضور ما يفوق 100 فاعل وطني 

ودولي و30.000 زائر

شــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، للســنة الثامنــة عــى التــوايل، يف فعاليــات الــدورة 25 للمعــرض 

الــدويل للنــر والكتاب،التــي اختتمــت أشــغالها يــوم األحــد 17 فرايــر 2019.

ــار لهــا شــعار »الهجــرة: حقــوق بــا حــدود«، فضــاء للرافــع  وقــد شــكلت مشــاركة املجلــس، التــي اخت

وإغنــاء النقــاش حــول حقــوق املهاجريــن. كــام ســاهمت األنشــطة املختلفــة، مــن خــال النقــاش والتحليل، 

يف الوقــوف عــى حصيلــة السياســة املغربيــة يف مجــال الهجــرة واللجــوء وعــى أبعادهــا اإلقليميــة والدوليــة 

ــادرات  ــن املب ــة م ــم مجموع ــة وتقاس ــة واالقتصادي ــوق االجتامعي ــن إىل الحق ــوج املهاجري ــة ول ومناقش

املواطنــة يف مجــال حاميــة وتعزيــز حقــوق األجانــب باملغــرب....

هــذا وقــدم رواق املجلــس، املمتــد عــى 360 مــرا مربعــا، طيلــة أيــام هــذا امللتقــى الــدويل برمجــة غنيــة 

ومتنوعــة أغنــى أشــغالها مجموعــة مــن الفاعلــن األكادمييــن، املدنيــن واملؤسســاتين، الــخ. دون أن ننــى 

أن مختلــف فضــاءات الــرواق كانــت ســهلة الولــوج بالنســبة لألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، فضــا عــن توفــر 

لغــة اإلشــارة بعــن املــكان.

هكــذا بلــغ عــدد األنشــطة املنظمــة بــرواق املجلــس حــوايل خمســن نشــاطا، أغنــى أشــغالها أزيــد مــن 

ــرة  ــم الهج ــي ته ــا الت ــف القضاي ــول مختل ــر ح ــور الزائ ــع الجمه ــر م ــكل كب ــوا بش ــل تفاعل ــة متدخ مئ

وحقــوق الاجئــن مــن مختلــف الزوايــا، نذكــر منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــرص: الولــوج للتعليــم، الحــق 

ــات  ــرة، اإلصاح ــال الهج ــدة يف مج ــة الجدي ــرة، السياس ــة الهج ــع قضي ــي م ــل اإلعام ــة، التعام يف الصح

ــن... ــة بالهجــرة واللجــوء، تشــغيل املهاجري ــة املتعلق التريعي

كــام ســلط املجلــس الضــوء، مــن خــال رواقــه، عــى تجــارب مواطنــة ناجحــة ترمــي إىل النهــوض بحقــوق 

املهاجريــن وحاميتهــا مــن خــال اســتضافة مجموعــة مــن الجمعيــات والفاعلــن العموميــن والخاصــن. 

مشــاركة األطفــال يف برمجــة املجلــس أعطــت ملســة خاصــة وطبعــت لحظــات قويــة يف هــذه الــدورة مــن 

خــال مســاءلة الجيــل الصاعــد، يف لقــاءات مفتوحــة وتواصــل مبــارش لشــخصيات عموميــة حــول موضــوع 

الهجــرة وحقــوق اإلنســان. ومــن بــن هــذه الشــخصيات الســيدة أمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان، وشــخصيات فاعلــة أخــرى. كــام شــارك هــؤالء األطفــال، القادمــون مــن مختلــف ربــوع 

اململكــة، يف عــدد مهــم مــن األنشــطة الفنيــة والرفيهيــة والثقافيــة املرتبطــة مبوضــوع الهجــرة.

وباإلضافــة إىل عــرض آخــر الكتــب واإلصــدارات التــي تناولــت هــذه القضيــة، حــرص املجلــس عــى تكريــم 

مجموعــة مــن الفاعلــن والشــخصيات املشــهود لهــم بالعطــاء يف املجــال، وذلــك اعرافــا لهــم مبســاهمتهم 

القيمــة يف مجــال حاميــة حقــوق املهاجريــن والنهــوض بهــا. وقــد قــارب عــدد زوار رواق املجلــس عنــد 

اختتــام أشــغال هــذه الــدورة 30000 زائــر، باإلضافــة إىل آالف األشــخاص الذيــن تابعــو مبــارشة فعاليــات 

.)live streaming( هــذه الــدورة عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي مــن خــال
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المعرض الدولي للنشر والكتاب: المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان يخصص مشاركته في فعاليات الدورة 25 لقضايا 

الهجرة

يشــارك املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، للمــرة الثامنــة عــى التــوايل، يف فعاليــات الــدورة 25 للمعــرض 

الــدويل للنــر والكتــاب، الــذي ســينظم هــذه الســنة مــن 7 إىل 17 فرايــر 2019 بالــدار البيضــاء. ويخصــص 

املجلــس برنامــج أنشــطة رواقــه لقضايــا الهجــرة.

تهــدف مشــاركة املجلــس يف هــذه الــدورة، التــي تــأيت تحــت شــعار »الهجــرة: حقــوق بــا حــدود«، إىل 

ــا أن  ــب من ــا. »فمســار اإلنســانية يتطل ــع حــول اإلعــامل الفعــي له ــن والراف النهــوض بحقــوق املهاجري

ــا إذن  ــن واجبن ــرة. فم ــة بالهج ــة املرتبط ــكاليات األبدي ــة لإلش ــول املهيكل ــبة والحل ــة املناس ــد األجوب نج

ابتــكار طــرق جديــدة لحاميــة الحقــوق الكونيــة لإلنســان مهــام كانــت الظــروف«، تؤكــد الســيدة بوعيــاش، 

رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ــة السياســة  ــوف عــى حصيل ــه الوق ــم مــن خال ــس فضــاء يت ــق، سيشــكل رواق املجل ومــن هــذا املنطل

املغربيــة يف مجــال الهجــرة واللجــوء وعــى أبعادهــا اإلقليميــة والدوليــة، ومناقشــة ولــوج املهاجريــن إىل 

الحقــوق االجتامعيــة واالقتصاديــة وتقاســم مجموعــة مــن املبــادرات املواطنــة يف مجــال حاميــة وتعزيــز 

حقــوق األجانــب باملغــرب.

عــى امتــداد عــرة أيــام، ســتعطى الكلمــة لعــدد مــن الكتــاب والفاعلــن املدنيــن والسياســين 

واملؤسســاتين وزوار املجلــس املهتمــن للتفاعــل وملناقشــة قضيــة الهجــرة ووضعيــة األجانــب يف املغــرب 

ــال. ــذا املج ــة يف ه ــات املطروح ــبات والتحدي ــى املكتس ــا ع ــوف أيض والوق

كــام سيشــكل فرصــة لتحســيس األطفــال والشــباب بالحقــوق األساســية لألجانــب وتقديــم مجموعــة مــن 

ــرة  ــال الهج ــن يف مج ــن العامل ــن املدني ــن الفاعل ــة م ــم ثل ــراء، وتكري ــة للق ــة واألدبي ــات العلمي اإلنتاج

وحاميــة حقــوق املهاجرين.  

ويف إطــار فقــرة صباحيــات األطفــال، ســيتم تنظيــم مجموعــة مــن اللقــاءات مــن خــال تواصــل مبــارش 

مــع شــخصيات عموميــة حــول هــذا املوضــوع. وســيحل ضيفــا عــى هــذه اللقــاءات كل مــن الســيدة أمنــة 

ــوزاري  ــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الســيد أحمــد شــوقي بنيــوب، املنــدوب ال بوعي

لحقــوق اإلنســان ولحبيــب نديــر، الكاتــب العــام للــوزارة املنتدبــة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج 

وشــؤون الهجــرة.

كــام سيســتقبل رواق املجلــس العــرات مــن األطفــال مــن مناطــق الحســيمة ومراكــش والداخلــة والعيــون 

والراشــيدية وبنــي مــال وطنجة.
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ومــن جهــة أخــرى، ســيعرض رواق املجلــس، املمتــد عــى مســاحة 360 مــرا مربعــا، إصــدارات املجلــس 

ــاش«،  ــية: »نق ــرات رئيس ــع فق ــار أرب ــتنتظم يف إط ــي س ــطة الت ــن األنش ــدد م ــان ع ــة إىل احتض باإلضاف

ــاب«. ــم كت ــم«، و«تقدي ــة«، »تكري ــادرات مواطن »مب

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان قــد أصــدر يف شــتنر 2013 خاصــات تقريــره حــول الهجــرة 

دعــا فيــه إىل بلــورة وتنفيــذ سياســة عموميــة فعليــة يف مجــال الهجــرة، ضامنــة لحاميــة الحقــوق ومرتكــزة 

عــى التعــاون الــدويل، وقامئــة عــى إدمــاج املجتمــع املــدين. وهــو التقريــر الــذي تفاعلــت معــه الحكومــة 

ــة  ــى مقارب ــة، ع ــات امللكي ــا للتوجيه ــد، وفق ــرة تعتم ــال الهج ــدة يف مج ــية جدي ــع سياس ــت بوض وقام

شــمولية وإنســانية تلتــزم مبقتضيــات القانــون الــدويل وتتبنــى التعــاون املتعــدد األطــراف.

ــوية  ــن للتس ــذ عمليت ــن تنفي ــنة 2014 و2016 ع ــان س ــة اإلع ــذه السياس ــل ه ــكلت أوىل مراح ــد ش وق

االســتثنائية لوضعيــة فئــات مــن املهاجريــن املوجوديــن يف وضعيــة غــر نظاميــة، بنــاء عــى جملــة مــن 

ــراتيجية  ــداد اإلس ــون وإع ــة الطع ــوية ودراس ــات التس ــع ملف ــة لتتب ــة الوطني ــب اللجن ــر، و تنصي املعاي

الوطنيــة للهجــرة و اللجــوء عــاوة عــى إطــاق مســار اإلصاحــات القانونيــة املتعلقــة بالهجــرة واللجــوء 

ــر. واالتجــار بالب

هــذا وســيتوفر رواق املجلــس عــى الولوجيــات الخاصــة باألشــخاص يف وضعيــة إعاقــة، والرجمــة الفوريــة 

بلغــة اإلشــارات مــع إمكانيــة متابعــة البــث املبــارش ألنشــطة املجلــس عــى شــبكات التواصــل االجتامعــي 

.)live streaming( مــن خــال
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بعــد اطــاع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، يــوم الســبت 26 ينايــر 2019، عــى مــا تداولتــه الصحافــة 

املكتوبــة واملواقــع اإللكرونيــة حــول الوضعيــة الصحيــة للســيد نــارص الزفــزايف، املعتقــل بالســجن املحــي 

ــداب  ــم انت ــان، ت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل ــن رئيس ــرار م ــاء، وبق ــدار البيض ــبع 1 بال ــن الس ع

فريــق مكــون مــن ثاثــة أعضــاء مــن بينهــم طبيــب رشعــي، وذلــك للتحــري بخصــوص وضعيتــه الصحيــة 

واالطــاع عــى ملفــه الطبــي.

وقــد انتقــل الفريــق إىل عــن املــكان، حيــث عقــد لقــاءات مــع إدارة املؤسســة الســجنية ومــع الســيد نــارص 

ــف  ــع عــى املل ــام اطل ــن بالســجن املحي. ك ــن العامل ــع الطبيب ــه، وم ــم الكشــف علي ــذي ت ــزايف، ال الزف

الطبــي للمعنــي باألمــر وعــى تســجيات مــا وقــع يــوم الســبت 26 ينايــر 2019.

وقــد أعــد الفريــق تقريــرا عامــا حــول الزيــارة، مبــا فيــه ملحــق تفصيــي حــول الوضــع الصحــي للســيد 

نــارص الزفــزايف. وعليــه، فــإن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يؤكــد أن الســيد نــارص الزفــزايف قــد خضــع 

ــاء متخصصــن  ــة، مــن طــرف أطب ــة يف اختصاصــات مختلف ــر 2019 لســبعة فحوصــات طبي ــوم 26 يناي ي

باملركــز اإلستشــفايئ الجامعــي ابــن رشــد بالــدار البيضــاء، كــام أجريــت لــه ثاثــة كشــوفات طبيــة. وقــد 

أوضــح تقريــر الطبيــب الرعــي املنتــدب مــن طــرف املجلــس الوطني لحقــوق اإلنســان أن الحالــة الصحية 

للســيد نــارص الزفــزايف ال تثــر أي قلــق، وأوىص إدارة الســجن باســتكامل الفحوصــات اإلضافيــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، الــذي يتابــع أطــوار املحاكمــة، ســيصدر تقريــرا 

يتضمــن ماحظاتــه بعــد صــدور الحكــم النهــايئ عــن محكمــة االســتئناف بالــدار البيضــاء.
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ندوة دولية حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت 
إلى تحقيق االستقرار السياسي والسلم االجتماعي

ينظــم مجلــس املستشــارين براكــة مــع املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان ورابطــة الشــيوخ والشــورى 

ــارين  ــس املستش ــر مجل ــر 2019 مبق ــي 17 و18 يناي ــريب، يوم ــامل الع ــا والع ــة يف إفريقي ــس املامثل واملجال

بالربــاط، نــدوة دوليــة حــول تجــارب املصالحــات الوطنيــة التــي أفضــت إىل تحقيــق االســتقرار الســيايس 

والســلم االجتامعــي وبنــاء الســام.

ــية  ــات سياس ــت أزم ــدول عاش ــارب ل ــن التج ــدد م ــى ع ــوء ع ــليط الض ــدوة إىل تس ــذه الن ــدف ه وته

واجتامعيــة ورصاعــات إثنيــة قبــل أن تنخــرط يف مصالحــات وطنيــة تضــع لبنات األمن واالســتقرار والســام.

وســتتمحور أشــغال هــذه النــدوة، التــي ســتتوج بقــراءة إعـــــان الربــاط، حــول أربعــة محــاور أساســية: 

نتائــج  املصالحــات:  املقارنــة«، »تجــارب  االنتقاليــة«، »التجــارب  العدالــة  »املصالحــة مــن منظــور 

ــارات  ــة يف مس ــات الوطني ــة« و«دور املؤسس ــارات املصالح ــم مس ــات يف تدعي ــات«، »دور الرملان وتحدي

ــرار«. ــدم التك ــات ع ــة وضامن املصالح

ــة مــن أهــم مفــردات أي تســوية سياســية، تنشــأ عــى أساســها عاقــة قامئــة  يذكــر أن املصالحــة الوطني

عــى الدميقراطيــة والتعايــش واالعــراف باآلخــر بــن األطــراف السياســية واملجتمعيــة بهــدف طــي صفحــة 

املــايض، وهــي مــروع مجتمعــي وخطــة وطنيــة وقيمــة أخاقيــة وإنســانية وحقوقيــة، تقتــي تحديــد 

املســؤوليات عــن االنتهــاكات وتعويــض املترضريــن، وإقــرار ضامنــات عــدم التكــرار عــن طريــق إصــاح 

شــمويل.

ونظــرا لألهميــة التــي أصبــح يكتســيها موضــوع العدالــة االنتقاليــة عــى الصعيــد الــدويل، والراكــم اإليجايب 

الــذي حققتــه هــذه املســارات يف بنــاء املصالحــات الوطنيــة واالنتقــاالت الدميقراطيــة، فقــد اعتمــد مجلــس 

حقــوق اإلنســان القــرار 7/18 يف شــتنر 2011 الــذي قــرر فيــه تعيــن مقــرر خــاص معنــي بتعزيــز الحقيقــة 

والعدالــة وجــر األرضار وضامنــات عــدم التكــرار.

وســتعرف الجلســة االفتتاحيــة لهــذه النــدوة الدوليــة مشــاركة رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، 

ــا  ــة يف إفريقي رئيــس مجلــس املستشــارين ورئيــس رابطــة مجالــس الشــيوخ والشــورى واملجالــس املامثل

والعــامل العــريب ورئيــس مجلــس النــواب، فضــا عــن املنــدوب الــوزاري لحقــوق اإلنســان، رئيــس برملــان 

ــاد  ــفرة االتح ــب، وس ــة والكارايي ــكا الاتيني ــان أمري ــس برمل ــريب، رئي ــان الع ــس الرمل ــا، رئي ــوم إفريقي عم

ــدى املغــرب. األوريب ل
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حماية حقوق المهاجرين والنهوض بها محور لقاء دراسي 
بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية

مبناســبة اعتــامد االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة، ينظــم املجلــس الوطنــي 

لحقــوق اإلنســان واملعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان، براكــة مــع املفوضيــة الســامية 

ــات  ــن املؤسس ــيا ب ــاء دراس ــرة، لق ــة للهج ــة الدولي ــاركة املنظم ــن ومش ــؤون الاجئ ــدة لش ــم املتح لألم

الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة حــول حاميــة حقــوق املهاجريــن والنهــوض بهــا، وذلــك يومــي 18 

و19 دجنــر 2018 مبقــر املعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان-ادريس بنزكــري بالربــاط.

ــة  ــان اإلفريقي ــوق اإلنس ــة لحق ــات الوطني ــي املؤسس ــؤولن وممث ــف املس ــدوة مختل ــذه الن ــتمّكن ه س

املشــاركن مــن تعزيــز مهاراتهــم يف مجــال حاميــة حقــوق األجانــب، مــن خــال تبــادل الخــرات والركيــز 

عــى مجموعــة مــن املحــاور تهــم أساســا حاميــة حقــوق املهاجريــن، مبــا يف ذلــك الاجئــن وطالبــي اللجوء.

ــات  ــا املؤسس ــت به ــي قام ــادرات الت ــرات واملب ــادل الخ ــة لتب ــكل فرص ــذي يش ــاء، ال ــيمكن اللق ــام س ك

الوطنيــة يف املجــال، )ســيمكن( املشــاركن مــن تتبــع ديناميــة االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة 

واملنظمــة والنظاميــة وامليثــاق العاملــي لاجئــن والتحديــات املرتبطــة بهــام واألبعــاد التــي مــن شــأنها أن 

تشــكل محــور تدخــل املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والقــاري 

لضــامن أفضــل لحقــوق املهاجريــن.

يشــارك يف أشــغال هــذا اللقــاء ممثلــو املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة املكلفــون بقضايــا 

الهجــرة وحقــوق املهاجريــن بــكل مــن النيجــر، موريتانيــا، الجزائــر، جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، مــايل، 

الســنغال واملغــرب.

وســيتم تخصيــص اليــوم األول لتــدارس القضايــا والتحديــات ذات الصلــة باالتفــاق العاملــي للهجــرة وامليثاق 

العاملــي لاجئــن عــى املســتوى الوطنــي والقــاري والــدويل واآلليــات اإلقليميــة اإلفريقيــة لحاميــة حقــوق 

املهاجريــن. بينــام سيشــكل اليــوم الثــاين فرصــة مــن أجــل مناقشــة الســياقات الوطنيــة واإلطــار القانــوين 

ــة  ــة وعــر الوطني ــة األجانــب وكــذا االســراتيجيات الوطني ــة بحامي الوطنــي، للــدول املشــاركة، ذات الصل

الراميــة إىل حاميــة حقــوق املهاجريــن والاجئــن، ال ســيام مــن منظــور اتفــاق الهجــرة وميثــاق الاجئــن.

يذكــر أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان والشــبكة اإلفريقيــة للمؤســىات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان 

قــد نظــام يف 7 مــاي 2017 بنيامــي )النيجــر( لقــاء حــول »دور املؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان يف 

مســار املفاوضــات نحــو اعتــامد االتفــاق العاملــي مــن أجــل الهجــرة اآلمنــة واملنظمــة والنظاميــة«. كــام 

نظــم املجلــس، مــن 23 إىل 25 أكتوبــر 2017 بالربــاط، ورشــة حــول »تعزيــز قــدرات املؤسســات الوطنيــة 

لحقــوق اإلنســان اإلفريقيــة يف مجــال حاميــة وتعزيــز حقــوق املهاجريــن والاجئــن«.
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وســتعقد الجلســة االفتتاحيــة للنــدوة يــوم الثاثــاء 18 دجنــر 2018 ابتــداء مــن الســاعة التاســعة صباحــا 

مبقــر املعهــد الوطنــي للتكويــن يف مجــال حقــوق اإلنســان-ادريس بنزكــري بحضــور الســيدة آمنــة بوعياش، 

ــرة  ــة الهج ــاعدة منظم ــرة مس ــا، مدي ــا بوتي ــيدة تريس ــان، الس ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــة املجل رئيس

ــؤون  ــدة لش ــم املتح ــامية لألم ــة الس ــل املفوضي ــري، ممث ــول كافالي ــون ب ــيد ج ــرب، والس ــة باملغ الدولي

الاجئــن باملغــرب.
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جالة الملك يعين السيدة أمينة بوعياش رئيسة للمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان

اســتقبل جالــة امللــك، يومــه الخميــس 6 دجنــر 2018، بالقــرص امللــي بالربــاط، الســيدة أمينــة بوعيــاش، 

وعينهــا جالتــه رئيســة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان.

ويف ما يي نص باغ الديوان امللي الصادر بهذا الخصوص :

»اســتقبل صاحــب الجالــة امللــك محمــد الســادس، نــرصه اللــه، يومــه الخميــس 6 دجنــر 2018، بالقــرص 

ــه رئيســة للمجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان. ــاش، وعينهــا جالت ــة بوعي ــاط، الســيدة أمين  امللــي بالرب

ــات  ــوق وحري ــة حق ــا لحامي ــئ يوليه ــا فت ــي م ــة الت ــك العناي ــة املل ــد جال ــتقبال، أك ــذا االس ــال ه وخ

املواطنــات واملواطنــن، والنهــوض بهــا ثقافــة ومامرســة، يف نطــاق احــرام املرجعيــات الوطنيــة والكونيــة 

ــل لحقــوق اإلنســان، يف  ــاق متكام ــة ميث ــذي يعــد مبثاب ــات دســتور اململكــة، ال يف هــذا املجــال ومقتضي

ــة. ــة والبيئي ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــية واالقتصادي ــا السياس أبعاده

ومــن هــذا املنطلــق، وبعــد التذكــر باملســاهمة اإليجابيــة للمجلــس يف النهــوض بحقــوق اإلنســان ببادنــا، 

أعطــى جالــة امللــك توجيهاتــه الســامية لرئيســة املجلــس، قصــد مواصلــة الجهــود لتعزيز وتثمن املكاســب 

ــة  ــة والجهوي ــآت الدولي ــر املؤسســات والهي ــي تحظــى بتقدي ــا املغــرب يف هــذا املجــال، والت ــي حققه الت

املختصــة. وهــو مــا يضاعــف مــن حجــم املســؤولية امللقــاة عــى املجلــس، اعتبــارا للصاحيــات الواســعة 

التــي أصبــح يتمتــع بهــا.

ــدة،  ــه الجدي ــس يف تركيبت ــام املجل ــى رضورة قي ــه، ع ــرصه الل ــك، ن ــة املل ــدد جال ــدد، ش ــذا الص ويف ه

ــة إليــه، مبوجــب القانــون املتعلــق بإعــادة تنظيمــه،  وبوصفــه مؤسســة وطنيــة مســتقلة، باملهــام املوكول

ــا  ــم األطفــال ضحاي ــة لتظل ــة الوطني ــة مــن التعذيــب، واآللي ــة للوقاي ــة الوطني والســيام مــا يتعلــق باآللي

ــة. ــة إعاق ــوق األشــخاص يف وضعي ــة حق ــة الخاصــة بحامي ــة الوطني ــل، واآللي ــوق الطف ــاكات حق انته

ويف هــذا الســياق، دعــا جالــة امللــك املجلــس ملواصلــة التنســيق وتعزيــز التعــاون مــع مختلف املؤسســات 

ــة  ــوض بثقاف ــا يســاهم يف النه ــة، مب ــر الحكومي ــة وغ ــة، الحكومي ــة والدولي ــآت واملنظــامت الوطني والهي

وقيــم حقــوق اإلنســان وحاميــة حقــوق وحريــات املواطنــات واملواطنــن«.
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المجلس يتفاعل مع عزم بعض ضحايا ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان تنظيم 
وقفة احتجاجية

8 دجنبر 2020

ــوق  ــاكات حق ــايض انته ــا م ــن ضحاي ــة م ــزم مجموع ــى ع ــان ع ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــع املجل اطل

اإلنســان الذيــن وضعــوا طلباتهــم خــارج اآلجــال كــام قررتهــا هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة، تنظيــم وقفــة 

احتجاجيــة أمــام مقــرات ثــاث لجــان جهويــة، يــوم الخميــس 10 دجنــر 2020، وذلــك مــن أجــل تقديــم 

مطالــب، مرتبطــة بتنفيــذ توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة يف مجــال جــر الــرضر الفــردي. 

وعليه فإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يقدم املعطيات التالية:

ــدار  ــة إلص ــات الباقي ــة امللف ــة دراس ــاف واملصالح ــة اإلنص ــات هيئ ــذ توصي ــة تنفي ــة متابع ــع لجن 1. تتاب

املقــررات التحكيميــة القاضيــة بالتعويــض للحــاالت املتبقيــة والضحايــا الذيــن توفــوا أثنــاء احتجازهــم أو 

ــة مــن طــرف ذوي الحقــوق؛ التــي هــي يف انتظــار اســتكامل الوثائــق الرضوري

ــا  ــض الضحاي ــي لبع ــد التكمي ــف التقاع ــوية مل ــة لتس ــع اإلدارات املعني ــاوراته م ــس مش ــع املجل 2. يتاب

املدمجــن يف الوظيفــة العموميــة أو املؤسســات العموميــة، تنفيــذا لتوصيــات اإلدمــاج االجتامعــي، والــذي 

مــن املحتمــل أن تتــم تســويته مــع مطلــع الســنة املقبلــة؛

أما بخصوص امللفات التي قدمت خارج اآلجال، فإن املجلس يذكر مبا يي:

1. اتخذت هيئة اإلنصاف واملصالحة قرارات تتعلق بالحاالت املعترة خارج اآلجال؛

ــي تقــع خــارج  ــة اإلنصــاف واملصالحــة بخصــوص الحــاالت الت ــة مــن طــرف هيئ ــة توصي 2. مل تصــدر أي

اآلجــال؛

3. ال يدخل تغير اآلجال ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات؛

4. يجــدد املجلــس اقراحــه، الــذي أوضحــه خــال لقاءاتــه يف مناســبات ســابقة، واســتعداده للرافــع مــن 

أجــل إيجــاد صيــغ مامئــة لجــر الــرضر.

المجلس يوجه نداء إلى السلطات المغربية بخصوص عقوبة اإلعدام

16 نونبر 2020

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يوجــه نــداء إىل الســلطات املغربيــة مــن أجــل التصويــت عــى قــرار 

ــامال  ــدام، إع ــذ #عقوبة_اإلع ــف تنفي ــاص بوق ــادم، الخ ــر الق ــدة، يف دجن ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

ــاء. ــق اإللغ ألحــكام الدســتور املغــريب، يف أف



144

 بعض المواقف التي عبر عنها المجلس على الفايسبوك وتويتر 2019 - 2020

مجلس األمن يشيد بأدوار لجنتي العيون والداخلة

31 أكتوبر 2020

ــوق  ــي لحق ــس الوطن ــم 2548 )2020(، باملجل ــر رق ــراره األخ ــرى، يف ق ــرة أخ ــيد م ــن يش ــس األم  مجل

ــون -  #الســاقية_الحمراء  ــة  #العي ــس بجه ــا املجل ــا لجنت ــي تلعبه ــاألدوار الت ــب ب اإلنســان ويجــدد الرحي

ــب. ــة -  #وادي_الذه ــة  #الداخل وجه

 

المجلس يعيد التأكيد على توصيات مذكرته التكميلية حول مشروع القانون 
الجنائي

26 يونيو 2020

 خــال اليــوم الــدويل ملســاندة ضحايــا  #التعذيــب )26 يونيــو(، يعيــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان 

التأكيــد عــى توصيــات مذكرتــه التكميليــة حــول مــروع القانــون الجنــايئ وتقريــره الســنوي برســم ســنة 

2019 املتعلقــة بجرميــة التعذيــب وغرهــا مــن رضوب املعاملــة أو العقوبة القاســية أو الإلنســانية واملهينة.

 

المجلس يقنع السيد ربيع األبلق بفك إضرابه عن الطعام

31 أكتوبر 2019 

أكــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لوالــدة الســيد ربيــع األبلــق، املعتقــل بالســجن املحــي طنجــة 

2 عــى خلفيــة أحــداث الحســيمة، يــوم الخميــس 31 أكتوبــر 2019 يف اتصــال هاتفــي، خــر فــك إرضابــه 

عــن الطعــام.

تجــدر اإلشــارة إىل أن والــدة الســيد األبلــق قــد قامــت بزيارتــه صحبــة رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان طنجــة- تطــوان- الحســيمة.

المجلس يطمئن والدة ربيع األبلق

24 أكتوبر 2019

ــة أحــداث  ــى خلفي ــل ع ــق، املعتق ــع األبل ــدة الســيد ربي ــوق اإلنســان وال ــي لحق ــس الوطن ــع املجل أطل

ــا.  ــا بشــكل مفاجــئ البنه ــام به ــي ق ــارة الت ــج الزي الحســيمة، عــى نتائ

وطــأن املجلــس والــدة الســيد األبلــق عــى وضعيتــه وفقــا لتقريــر الفحــص الرسيــري الــذي أجــراه طبيــب 

املجلــس بهــذا الخصوص.
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الطالب سيدي عبد الجليل لعروسي ولد لمغيمظ يناقش رسالة الماستر

4 أكتوبر 2019

ناقــش الطالــب ســيدي عبــد الجليــل لعــرويس ولــد ملغيمــظ، الــذي يقــي فــرة عقوبته الســجنية بالســجن 

ــل  ــر 2019، رســالته لني ــس 3 أكتوب ــوم الخمي ــك، ي ــم ازي ــة أحــداث اكدي املحــي العرجــات1 عــى خلفي

شــهادة املاســر يف الدراســات السياســية والدوليــة.

ــد  ــة مــن مجموعــة مــن األســاتذة، برئاســة عب ــة مكون وقــد ناقــش الطالــب العــرويس رســالته أمــام لجن

ــار اســليمي. ــم املن الرحي

ــاعي  ــة واملس ــار املواكب ــان، ويف إط ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــن املجل ــاطة م ــه بوس ــر أن ــر بالتذك جدي

ــت  ــة، أتيح ــة الدراس ــم يف متابع ــة حقه ــم، خاص ــن حقوقه ــجناء م ــن الس ــا لتمك ــي يبذله ــدة الت الحمي

للســيد لعــرويس الفرصــة ملواصلــة مشــواره الــدرايس، حيــث حصــل عــى شــهادة اإلجــازة قبــل أن يتــوج 

ــدرايس بالحصــول عــى شــهادة املاســر. مســاره ال

وقد ناقش السيد عبد الجليل العرويص رسالته بحضور كل من زوجته ووالدته

المجلس يتابع النقاش حول الحريات الفردية ومسألة اإليقاف اإلرادي للحمل

9 شتنبر 2019

باغ صحفي

ــألة  ــة ومس ــات الفردي ــول الحري ــاري ح ــاش الج ــامم النق ــان باهت ــوق اإلنس ــي لحق ــس الوطن ــع املجل تاب

ــوين. ــر الريس ــيدة هاج ــال الس ــاره اعتق ــذي أث ــل ال ــاف اإلرادي للحم اإليق

ويســجل املجلــس تفاعــل شــتى املواقــف واألفــكار التــي عــر عنهــا الــرأي العــام حــول مســألة الحريــات 

الفرديــة والحيــاة الخاصــة بقــدر مــا يســتنكر القــذف والســب والتشــهر ذي الطبيعــة التمييزيــة الــذي عــر 

عنــه البعــض ضــد الســيدة املعنيــة.

بارتبــاط مــع املوضــوع، يخــر املجلــس الوطنــي لحقوق اإلنســان الرأي العــام بأنه ســيقدم، يف األيــام املقبلة، 

توصياتــه لتعديــل القانــون الجنــايئ، الذي تناقشــه حاليــا لجنة التريعات وحقوق اإلنســان مبجلــس النواب.

إن املجلــس ملطمــن لدعــم الــرأي العــام لهــذه التوصيــات التــي تتوخــى حاميــة الحريــات الفرديــة والحيــاة 

الخاصــة، مــع احــرام املقتضيــات الدســتورية املتعلقــة بضــامن الحقــوق والحريــات األساســية، خاصــة منهــا 

الفقــرة األوىل مــن الفصــل 24 واملواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا املغــرب.

وعــى أمــل أن يتــم اإلفــراج رسيعــا عــن الســيدة هاجــر الريســوين والســيد رفعــت أمــن ينتظــر املجلــس 

ــة  ــوص ماءم ــين بخص ــن السياس ــردد الفاعل ــاء ت ــول إلنه ــة تح ــي نقط ــداول العموم ــذا الت ــون ه أن يك

اإلطــار التريعــي لبلدنــا مــع أحــكام الوثيقــة الدســتورية واملواثيــق الدوليــة وتكييــف هــذا اإلطــار مــع 

ــة. املامرســات املجتمعي

ويعلــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان للــرأي العــام بأنــه قــام بتعيــن ممثــل لــه ملاحظــة محاكمــة 

الســيدة هاجــر الريســوين والســيد رفعــت أمــن وجميــع األشــخاص املتابعــن يف إطــار هــذه القضيــة.



146

 بعض المواقف التي عبر عنها المجلس على الفايسبوك وتويتر 2019 - 2020

المجلس يتابع تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة

17 يوليوز 2019

يف إطــار متابعــة تنفيــذ مــا تبقــى مــن توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة فيــام يتعلــق بتهيئــة املعتقات 

ــس  ــل املجل ــت، يواص ــارت مبيدل ــل تازمام ــوان ومعتق ــة بتط ــل دار ابريش ــا معتق ــة منه ــابقة، خاص الس

الوطنــي لحقــوق اإلنســان لقاءاتــه مــع ممثــي الســلطات املحليــة. 

ويف هــذا الســياق، التقــى وفــد للمجلــس يوم األربعــاء 3 يوليوز الجاري بعامل ميدلت. اللقاء شــكل مناســبة 

الســتعراض تقــدم إنجــاز الدراســات التقنيــة ووضــع جدولــة زمنيــة لبــدء أشــغال تهيئــة فضــاء تازمامــارت.

ــة تطــوان. اللقــاء  وفــد املجلــس التقــى أيضــا يــوم الخميــس 4 يوليــوز بــوايل جهــة طنجــة وعامــل عامل

ــض  ــت بع ــد قدم ــس. وق ــل املجل ــن قب ــة م ــاء دار ابريش ــلم فض ــق تس ــي تعي ــات الت ــتعرض الصعوب اس

ــات. ــك الصعوب ــاوز تل ــات لتج املقرح

الصــور: مــن كتــاب beau-livre بعنــوان »االعتقــال، التقاســم: الفضــاءات والذاكــرة« أصــدره املجلــس يف 

.IER2 إطــار برنامــج مواكبــة توصيــات هيئــة اإلنصــاف واملصالحــة يف مجــال األرشــيف والتاريــخ والذاكــرة

 

اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب )26 يونيو(

 26 يونيو 2019  
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يجــدد توصيتــه بنــر تقريــر اللجنــة الفرعيــة للوقايــة مــن التعذيــب 

ويدعــو إىل ترسيــع وتــرة اإلصاحــات التريعيــة ذات الصلــة مبدونــة قانــون املســطرة الجنائيــة والقانــون 

الجنــايئ مــن أجــل مواكبــة إحــداث اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب التــي يحتضنهــا.

 
أحداث الحسيمة وجرادة: المجلس يعلن أنه سيتفاعل مع أمهات المعتقلين 

وعائاتهم

13 أبريل 2019

أعلــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، عــى لســان رئيســته، الســيدة آمنــة بوعيــاش، يــوم الجمعــة 12 

أبريــل 2019، أنــه سيســتقبل وســينصت وســيتفاعل مــع أمهــات املعتقلــن عــى خلفيــة أحــداث الحســيمة 

وجــرادة وعائاتهــم ثــم بعــد ذلــك مــع الفاعلــن املدنيــن بنفــس الخصــوص. 

نتائــج وخاصــات هــذه الجلســات، تضيــف الســيدة بوعيــاش، ســأعرض عــى الجمعيــة العموميــة للمجلس 

التــي ســتتخذ اإلجــراءات املمكنــة بخصوصهــا... باإلضافــة إىل لنــره لتقريــره حــول محاكــامت املعتقلــن 

عــى خلفيــة هــذه األحــداث.

جــاء ذلــك يف لقــاء تواصــي حــول إحــداث اآلليــة الوطنيــة للوقايــة مــت التعذيــب، احتضنتــه مقــر املجلس 

بالربــاط، بحضــور خــراء وفاعلــن وطنيــن وأمميــن وأجانب.
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»ونحــن يف هــذا اللقــاء التواصــي، ال بــد وأن تكــون للمســتجدات مكانتهــا يف أفــق عملنــا«، تؤكــد رئيســة 

املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان، مشــددة عــى أن مقاربــة الحــوار واالســتامع يف معالجــة الشــكايات 

ــة، غــر  ــة بحقــوق اإلنســان، قــد أثبتــت جدواهــا واهميتهــا يف االنكبــاب عــى عنــارص حقوقي ذات الصل

قضائيــة.

تجــدر اإلشــارة إىل أن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان تابــع التعبــرات حــول املطالــب ذات الطبيعــة 

االقتصاديــة واالجتامعيــة لســاكنة الحســيمة وجــرادة ومبابســاتها وظروفهــا ونتائجهــا منــذ انطــاق 

ــام. ــن ونواحيه ــهدتها املدينت ــي ش ــداث الت األح
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إلغاء عقوبة اإلعدام

16  نونبر 2020
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يوجــه نــداء إىل الســلطات املغربيــة مــن أجــل التصويــت عــى قــرار 

ــامال  ــدام، إع ــذ #عقوبة_اإلع ــف تنفي ــاص بوق ــادم، الخ ــر الق ــدة، يف دجن ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

ــاء..  ــق اإللغ ألحــكام الدســتور املغــريب، يف أف

 
زيارة أماكن الحرمان من الحرية

28  اكتوبر 2020
ــن  ــارة ألماك ــتنر 2020 ب 12 زي ــل وش ــن أبري ــا ب ــت م ــب قام ــن #التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني اآللي

للحرمــان مــن الحريــة بــكل مــن مــدن تطــوان وطنجــة والداخلــة والــدار البيضــاء والربــاط والســطات. 

وقــد شــملت هــذه الزيــارات مؤسســات ســجنية ومركــز لحاميــة الطفولــة ومراكــز للرطــة ومركــز للــدرك 

MNP# .ــواء املســنن ــي ودار إلي املل

 
االغتصاب

06  اكتوبر 2020
املجلــس ســبق أن دعــا إلعــادة تعريــف »االغتصــاب« ليشــمل جميــع أشــكال االعتــداء الجنــي، بغــض 

النظــر عــن جنــس الضحية/املغتصــب أو العاقــة بينهــام...، ولتشــديد عقوبــة »االغتصــاب« وزنــا املحــارم، 

خاصــة عندمــا يتعلــق األمــر بطفــل قــارص أو غــر قــادر عــى التعبــر عــن الرضــا، حتــى يتــأىت وضــع حــد 

اللتبــاس واإلفــات مــن العقــاب

 
حقوق الطفل

28  شتنبر 2020
تعازينــا الصادقــة ألرسة الطفلــة نعيمــة. نحــن بحاجــة إىل تطويــر آليــات اإلنــذار املبكــر وتشــديد العقوبات 

ــس  ــرى. املجل ــة واألخ ــن الفين ــا ب ــي تفجعن ــآيس الت ــذه امل ــل ه ــردع مث ــاب ل ــن العق ــات م ــدم اإلف وع

الوطنــي لحقــوق اإلنســان يعــر عــن تضامنــه الواســع مــع أرسة الفقيــدة نعيمــة الروحــي بإقليــم زاكــورة 

ويعــزز عمليــة التنســيق مــع الفاعلــن املحليــن لحاميــة الطفولــة.
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حقوق الفئات الهشة

13  ماي 2020
ــس سلســلة مشــاورات/ ــد املجل ــة، عق ــرة الطــوارئ الصحي ــات الهشــة يف ف ــة الفئ ــع وضعي ــار تتب يف إط

لقــاءات عــن بعــد مــع أطفــال محرومــن مــن الرعايــة األرسيــة 

 
حقوق المهاجرين

05 نونبر 2019
تقــع عــى عاتقنــا مســؤوليٌة كــرى يف ضــامن مراقبــة إعــامل ميثــاق #الهجــرة العاملــي وتحقيــق أهدافــه 

الثَّاَثـَـِة والعريــن، التــي تتقاطــع فيــام بينهــا، مــن أجــل صياغــة مســارات لتفكيــك اإلشــكاليات املتشــعبة 

املرتبــة عــن الهجــرة ومقاربــات لحاميــة حقــوق املهاجريــَن -أمنــة بوعيــاش، خــال افتتــاح مؤمتــر الشــبكة 

اإلفريقيــة

 
أحداث الحسيمة

31 أكتوبر 2019
أكــد املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان لوالــدة الســيد ربيــع األبلــق، املعتقــل بالســجن املحــي طنجــة 

ــه  ــك إرضاب ــر ف ــي، خ ــال هاتف ــس 31 /10/ 19، يف اتص ــوم الخمي ــيمة، ي ــداث الحس ــة أح ــى خلفي 2 ع

عــن الطعــام. تجــدر اإلشــارة إىل أن والدتــه قــد قامــت بزيارتــه صحبــة رئيســة اللجنــة الجهويــة لحقــوق 

اإلنســان طنجــة- تطــوان- الحســيمة

 
أحداث الحسيمة

24 أكتوبر 2019
ــة أحــداث  ــى خلفي ــل ع ــق، املعتق ــع األبل ــدة الســيد ربي ــوق اإلنســان وال ــي لحق ــس الوطن ــع املجل أطل

ــدة الســيد  ــس وال ــا. وطــأن املجل ــا بشــكل مفاجــئ البنه ــام به ــي ق ــارة الت ــج الزي الحســيمة، عــى نتائ

ــذي أجــراه طبيــب املجلــس بهــذا الخصــوص. ــري ال ــر الفحــص الرسي ــا لتقري ــه وفق ــق عــى وضعيت األبل
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تعديل القانون الجنائي 

09 شتنبر 2019
نتابــع باهتــامم النقــاش حــول الحريــات الفرديــة واإليقــاف اإلرادي للحمــل الــذي أثــاره اعتقــال الســيدة 

ــض  ــه البع ــر عن ــذي ع ــة ال ــة التمييزي ــهر ذي الطبيع ــتنكر القذف/السب/التش ــوين ونس ــر الريس هاج

ضدهــا. ســيقدم املجلــس توصيــات لتعديــل القانــون الجنــايئ لحاميــة الحريــات الفرديــة والحيــاة الخاصــة 

 
تعديل القانون الجنائي 

26 يونيو 2019
ــة  ــر اللجن ــر تقري ــه بن ــدد توصيت ــس يج ــو( املجل ــب )26 يوني ــا التعذي ــاندة ضحاي ــدويل ملس ــوم ال الي

ــة  ــة مبدون ــة ذات الصل ــرة اإلصاحــات التريعي ــع وت ــب ويدعــو إىل ترسي ــة مــن التعذي ــة للوقاي الفرعي

ــن  ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــة إحــداث اآللي ــن أجــل مواكب ــايئ م ــون الجن ــة والقان ــون املســطرة الجنائي قان

MNP# ــا ــي يحتضنه ــب الت التعذي

 
حقوق المهاجرين

23 أبريل 2019
ــية  ــارات سياس ــل تي ــن قب ــية م ــدات سياس ــوع مزاي ــم موض ــن، بإعتباره ــى املهاجري ــد ع ــق يتزاي التضيي

ميينيــة وقوميــة تناهــض املهاجــر وتناهــض أيضــا اســتقبال أشــخاص مــن حضــارة مختلفــة وثقافــة أخــرى 

ــة  ــي لحقــوق اإلنســان رشم الشــيخ، عــى هامــش دورة اللجن ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي — آمن

ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب اإلفريقي

 
حقوق المهاجرين

23 أبريل 2019
#إفريقيــا يف قلــب تحديــات الهجــرة @ AminaBouayachتشــيد بإقــرار القــارة يف 2018 موقفــا موحــدا 

حــول امليثــاق العاملــي للهجــرة وآليــة تنفيــذه عــى املســتوى اإلقليمــي، موقــف تــم التعبــر عنــه يف وثيقــة 

مرجعيــة تجعــل مــن إفريقيــا القــارة الوحيــدة التــي قدمــت رؤيــة جامعيــة حــول أوجــه وتحديــات تنفيــذ 

هــذا امليثــاق...
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حقوق المهاجرين

23 أبريل 2019
التضييــق يتزايــد رغــم أن اإلحصائيــات الدوليــة تشــر إىل أن عــدد املهاجريــن عــى املســتوى الــدويل يبقــى 

ضعيفــا، حيــث إنهــم ال ميثلــون ســوى نســبة %3 تقريبــا مــن ســاكنة العــامل، حيــث بلــغ عددهــم حــوايل 

258 مليــون مهاجــر ســنة 2017

ــية  ــارات سياس ــل تي ــن قب ــية م ــدات سياس ــوع مزاي ــم موض ــن، بإعتباره ــى املهاجري ــد ع ــق يتزاي التضيي

ميينيــة وقوميــة تناهــض املهاجــر وتناهــض أيضــا اســتقبال أشــخاص مــن حضــارة مختلفــة وثقافــة أخــرى 

ــة  ــي لحقــوق اإلنســان رشم الشــيخ، عــى هامــش دورة اللجن ــس الوطن ــاش، رئيســة املجل ــة بوعي — آمن

ــة لحقــوق اإلنســان والشــعوب اإلفريقي
تزويج القاصرات 

22 مارس 2019
يف مقابــل التــرضع بالهشاشــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة لإلبقــاء عــى تزويــج القــارصات... تبــن 

املتابعــة امليدانيــة والشــهادات املحصــل عليهــا أن تزويــج القــارصات يســاهم يف تزايــد الهشاشــة، وأحيانــا 

يــؤدي إىل وضعيــة الفقــر املدقــع. — آمنــة بوعيــاش، رئيســة املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان

 
تزويج القاصرات 

22 مارس 2019
املجلــس يســجل بارتيــاح كبــر انخــراط املواطنــات واملواطنــن، عــر منصــات التواصــل االجتامعــي ووســائل 

اإلعــام، ســواء محليــا أو جهويــا أو وطنيــا، يف دعــم حملــة »تزويــج القــارصات: إلغــاء االســتثناء... تثبيــت 

ــاش، رئيســة  ــة بوعي ــج القــارصات --- آمن ــة« وطــرح الجوانــب املتعــددة لظاهــرة تزوي القاعــدة القانوني

املجلــس

 
تزويج القاصرات 

24 فبراير 2019
رئيســة املجلــس @AminaBouayach خــال برنامــج شــباب VOX عــى قنــاة @Medi1TV زواج 

القــارصات أكــر انتهــاك لحقــوق الطفــل وحقــوق النســاء... انتهــاك ال ميكــن القبــول بــه يف مغــرب اليــوم، 

خاصــة أن ضحايــا اإلذن بالــزواج تجــاوز 30 ألــف ضحيــة، غالبيتهــم العظمــى مــن الفتيــات )99٪(. 

ــدة! ــح هــو القاع االســتثناء أصب
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العنف في االحتجاجات

24 فبراير 2019
تشــبثا بالقيــم الكونيــة لحقــوق اإلنســان، ال ميكننــا القبــول بالعنــف يف االحتجاجــات، كيفــام كان ومــن أي 

طــرف كان... كــام أن معالجتنــا لتدبــر االحتجاجــات ال يجــب أن تخضــع ملنطــق وجــود ترصيــح مــن عدمه، 

خاصــة أن غالبيــة االحتجاجــات يف املغــرب هــي احتجاجــات غــر مــرصح بهــا @AminaBouayach يف أول 

حــوار تلفــزي مبــارش

 
زيارة أماكن الحرمان من الحرية

31  يناير 2019
بقــرار مــن رئيســة املجلــس، تــم انتــداب فريــق مــن ثاثــة أعضــاء، مــن بينهــم طبيــب رشعــي، للتحــري 

بخصــوص الوضعيــة الصحيــة للســيد نــارص الزفــزايف واالطــاع عــى ملفــه الطبــي. تقريــر الطبيــب الرعــي 

املنتــدب أوضــح أن الحالــة الصحيــة للســيد الزفــزايف ال تثــر أي قلــق...

 
إلغاء عقوبة اإلعدام

19  يناير 2019
إلغــاء #عقوبة_اإلعــدام واالنتصــار للحــق يف الحيــاة املجلــس يؤكــد موقفــه مــن إلغــاء العقوبــة ويدعــو 

الرملانيــن إىل حــوار عميــق حولهــا يف خضــم مناقشــة التريــع الجنــايئ )+ نــص كلمــة رئيســة املجلــس 

الســيدة أمنــة بوعيــاش خــال جمــع عــام االئتــاف املغــريب مــن أجــل إلغــاء عقوبــة اإلعــدام( 
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