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تقديم:
واصلت املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان القيام مبهامها سنة  2015بالرتكيز عىل
تسعة محاور رئيسية:
املساهمة يف النهوض بحقوق اإلنسان؛
تعزيز التفاعل مع املنظامت الدولية الحكومية وغري الحكومية؛
توسيع املشاركة يف أنشطة ذات صلة بحقوق اإلنسان؛
املساهمة يف مالءمة الترشيعات الوطنية؛
املساهمة يف الرفع من قدرات الفاعلني املعنيني؛
املساهمة يف إدماج مقاربة حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية؛
دعم منظامت املجتمع املدين؛
تعزيز املقاربة التشاركية؛
تعزيز التخطيط االسرتاتيجي يف مجال حقوق اإلنسان.
ويعــد إصــدار التقريــر الرابــع للمندوبيــة حول حصيلة أنشــطتها مناســبة لعرض وتقييــم عملها
بعــد مــرور حــوايل أربــع ســنوات ونصــف عــى إحداثهــا ،والســيام بعــد صــدور توصيــات عــى
املســتوى الــدويل تدعــو إىل إحــداث آليــات قــارة مكلفــة بالتنســيق الحكومــي يف مجــال حقوق
اإلنســان .كــا أنهــا فرصــة لتقييــم الرتاكــم والتقــدم الــذي تــم تحقيقــه عــى مســتوى الفاعليــة
والجــودة يف تدبــر امللفــات والقضايــا املرتبطــة بهــذا الشــأن عــى املســتوى الوطنــي ،والوقــوف
عنــد الخصاصــات والتحديــات التــي مــن شــأنها أن تعيــق النجاعــة والفعاليــة والتكامليــة
والحكامــة يف تدبــر هــذه البنيــة الحكوميــة ذات اإلختصاصــات العرضانيــة باألســاس.
ومــن املفيــد التذكــر أن تركيــز املندوبيــة عــى تنفيــذ مضامــن خطتهــا االس ـراتيجية 2012
 ،2016مــن خــال برنامــج عمــل برســم ســنة  ،2015مل يخــرج عــن التوجهــات العامــةواألساســية التــي طبعــت برنامــج عمــل املندوبيــة برســم ســنتي  2013و ،2014مــا عــدا بعــض
امللفــات الخاصــة التــي حظيــت بعنايــة واهتــام أكــر خــال ســنة  ،2015كــا هــو الشــأن
بالنســبة للتفاعــل مــع املنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة ،وذلــك بالنظــر للرتكيــز غــر املفهــوم
أو غــر املــرر مــن طــرف بعــض هــذه املنظــات عــى املغــرب ،ومحاولتهــا التشــويش عــى
املكتســبات التــي حققتهــا بالدنــا يف مجــال حقــوق اإلنســان.
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ويف هــذا الصــدد ،واصلــت املندوبية تنســيق السياســات العمومية ذات الصلة بحقوق اإلنســان
مــن خــال الــروع يف إعــداد أربعــة تقاريــر أوليــة ودوريــة يف مجــاالت التمييــز العنــري
ومناهضــة التمييــز ضــد املــرأة واالختفــاء القــري والتعذيــب ،إضافــة إىل عــرض ومناقشــة
التقريــر الوطنــي الرابــع حــول الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة ،والــروع يف
التحضــر ملناقشــة التقريــر الوطنــي الســادس حــول الحقــوق املدنيــة والسياســية ،وتنســيق
اســتقبال املقــررة الخاصــة املعنيــة بالتضامــن الــدويل ،وتنســيق إعــداد األجوبــة واالســتبيانات
بخصــوص قضايــا حقــوق اإلنســان الــواردة مــن مفوضيــة األمــم املتحــدة الســامية لحقــوق
اإلنســان ،واملنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة وهيئــات املعاهــدات واإلجــراءات الخاصــة،
فضــا عــن تنســيق املشــاركة يف دورات مجلــس حقــوق اإلنســان.
كــا ســاهمت املندوبيــة يف تنفيــذ السياســة الوطنيــة الجديــدة يف مجــال الهجــرة واللجــوء،
مــن خــال التنســيق مــع الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن بالخــارج وشــؤون الهجــرة
واألمانــة العامــة للحكومــة فيــا يتعلــق بإدخــال املالحظــات واملقرتحــات املقدمــة مــن طــرف
القطاعــات الحكوميــة حــول مشــاريع القوانــن املتعلقــة باملواضيــع الثالثــة .كــا واصلــت
املندوبيــة االهتــام بتطويــر املقاربــة التشــاركية والتشــاورية ،مــن خــال تعزيــز التشــاور مــع
الجمعيــات الوطنيــة فيــا يتعلــق بإعــداد التقاريــر الوطنيــة ،وتقديــم الدعــم املــايل لتنفيــذ
مشــاريع يف مجــال حقــوق اإلنســان ،ولتنظيــم نــدوات يف هــذا املجــال ،وللمشــاركة يف املحافــل
وامللتقيــات الدوليــة.
كــا تــم تعزيــز التعــاون والرشاكــة مــع فاعلــن دوليــن ،مــن خــال تنفيــذ اتفاقيــات الرشاكــة
مــع مجلــس أوربــا واالتحــاد األوريب وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وباقــي وكاالت األمــم
املتحــدة املتخصصــة فيــا يتعلــق بالدعــم املؤسســايت لعمــل املندوبيــة ،إضافــة إىل مواصلــة
تنفيــذ برنامــج دعــم القــدرات لفائــدة الفاعلــن املعنيــن ،مــن قطاعــات حكوميــة وبرملــان
ومؤسســات وطنيــة ومنظــات مجتمــع مــدين ،وكــذا املســاهمة يف نــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان ،مــن خــال إعــداد مصنفــات ودعامــات إلكرتونيــة ومطويــات ونــر أشــغال نــدوات
وورشــات يف مجــال حقــوق اإلنســان.

املحجوب الهيبة
املندوب الوزاري املكلف
بحقوق اإلنسان
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المحور األول
أنشطة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان
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أوال -التنسيق والتعاون القطاعي واملؤسساتي
واصلــت املندوبيــة ،خــال ســنة  ،2015تنفيــذ خطتهــا االس ـراتيجية ومخطــط عملهــا ،مــن
خــال التنســيق والتعــاون مــع القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ،وذلــك وفقــا
ملقاربــة تشــاركية اســتندت عــى التعــاون والتشــاور والتواصــل والتفاعــل.

-1

املشــاركة يف أشــغال لجــان مختلطــة مختصــة بقضايــا ذات صلــة بحقــوق
اإلنســان

شــاركت املندوبيــة الوزاريــة ،خــال هــذه الســنة ،يف أشــغال عــر لجــان مختلطــة يرتبــط
عملهــا مبجــاالت ذات صلــة بحقــوق اإلنســان كــا يــي :
اللجنــة الوزاريــة الخاصــة املكلفــة بتتبــع السياســات واملخططــات الوطنيــة يف مجــال
النهــوض بأوضــاع الطفولــة وحاميتهــا؛
اللجنــة الوطنيــة بــن القطاعيــة املكلفــة بتفعيــل االســراتيجية الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان وفــروس نقــص املناعــة البــري /الســيدا؛
اللجنــة الفرعيــة املنبثقــة عــن اللجنــة الوطنيــة بــن القطاعيــة املكلفــة بتفعيــل
االس ـراتيجية الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وفــروس نقــص املناعــة البــري ،املكلفــة
بإعــداد دراســة حــول مالءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املعايــر الدوليــة يف هــذا
املجــال؛
اللجنــة الوزاريــة للمســاواة املختصــة بتشــجيع وحــث ومســاعدة مختلــف الســلطات
الحكوميــة عــى تنفيــذ مضامــن الخطــة الحكوميــة للمســاواة ،والســهر عــى تنفيــذ
املبــادئ والربامــج املتضمنــة فيهــا ،وتقييــم إنجــازات القطاعــات الحكوميــة املعنيــة
يف هــذا الشــأن؛
اللجنــة التقنيــة بــن القطاعيــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ الخطــة الحكوميــة للمســاواة
«إك ـرام» يف أفــق املناصفــة؛
اللجنــة بــن وزاريــة املكلفــة بتنفيــذ الخطــة الوطنيــة املندمجــة
لحاميــة الطفولــة؛
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اللجنــة بــن الوزاريــة املكلفــة بتتبــع تنفيــذ مختلــف االسـراتيجيات والربامج
املتعلقــة بالنهــوض بحقــوق األشــخاص يف وضعيــة إعاقة؛
اللجنة بني وزارية املكلفة باالستامع لطالبي اللجوء؛
اللجنــة املكلفــة بتلقــي ودراســة الطعــون املتعلقــة بطلبــات الهجــرة املحدثــة لــدى
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان؛
لجنــة اعتــاد مالحظــي االنتخابــات املحدثــة لــدى املجلــس الوطنــي لحقــوق
اإلنســان.

 - 2املساهمة يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان
واصلــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان عملهــا املتعلــق بنــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان مــن خــال إعــداد ونــر اإلصــدارات التاليــة:
• مصنفــات لالتفاقيــات الدوليــة التــي صادقــت عليهــا أو انضمــت إليهــا اململكــة يف
مجــال حقــوق اإلنســان؛
• نرش اتفاقيات القانون الدويل اإلنساين التي يعد املغرب طرفا فيها؛
• املســاهمة يف نــر مصنــف االتفاقيــات والنصــوص األساســية ملجلــس أوروبــا يف مجــال
حقــوق اإلنســان؛
• تحيــن وإعــادة إصــدار قاعــدة بيانــات إلكرتونيــة حــول املامرســة االتفاقيــة للمملكــة
املغربيــة؛
• تحيني خطة متابعة تنفيذ توصيات آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان؛
• تحيــن وإعــادة إصــدار مطويــة حــول املامرســة االتفاقيــة للمملكــة املغربيــة يف مجــال
حقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين واتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة؛
• نــر أشــغال النــدوة االقليميــة حــول موضــوع «الوقايــة مــن التعذيــب يف ســياق
االنتقــاالت الدميقراطيــة يف شــال إفريقيــا» ( 9و 10يونيــو  2012بالربــاط) ،باللغتــن
اإلنجليزيــة والعربيــة؛
9

• نــر أشــغال النــدوة الدوليــة حــول منهجيــة إعــداد التقاريــر يف مجــال حقوق اإلنســان:
التجــارب واملامرســات الفضــى ( 28فربايــر 1-مــارس  2014بالرباط).
أمــا عــى مســتوى مواكبــة عمــل القطاعــات الحكوميــة األخــرى ،فقــد ســاهمت املندوبيــة،
إىل جانــب قطاعــات أخــرى ،يف تحيــن دليــل «التكفــل باألطفــال ضحايــا العنــف» ،مــن خــال
املشــاركة يف الورشــات التــي نظمتهــا وزارة الصحــة يف هــذا الشــأن ،كــا عملــت املندوبيــة
عــى ضبــط وتحيــن املدخــل األول للدليــل املتعلــق باإلطــار القانــوين واملؤسســايت املتعلــق
بحاميــة حقــوق الطفــل والنهــوض بهــا.
وشــاركت املندوبيــة يف فعاليــات الــدورة  21للمعــرض الــدويل للكتــاب والنــر التــي تــم
تنظيمهــا بالــدار البيضــاء مــن  12إىل  22فربايــر  ،2015وذلــك مــن خالل عرض رواق منشــورات
ووثائــق تتعلــق بحقــوق اإلنســان ،وتنظيــم مائدتــن مســتديرتني حــول:
•موضــوع «خطــة عمــل الربــاط املتعلقــة مبناهضــة الحــث عــى الكراهيــة الوطنيــة أو
العرقيــة أو الدينيــة التــي تشــكل تحريضــا عــى التمييــز أو العدوانيــة أو العنــف»؛
•موضوع «املامرسة االتفاقية للمملكة املغربية يف مجال حقوق اإلنسان».
كــا شــاركت املندوبيــة يف أشــغال النــدوة الوطنيــة حــول« :مناهضــة تشــغيل األطفــال
باملغــرب» ،املنظمــة مــن طــرف منظمــة بدائــل للطفولــة والشــباب ببوزنيقــة ،يــوم الســبت
 24ينايــر  ،2015وذلــك يف إطــار متابعــة نتائــج فحــص التقريــر الــدوري الجامــع للتقريريــن
الدوريــن الثالــث والرابــع املتعلــق بإعــال مقتضيــات اتفاقيــة حقــوق الطفــل ،والتقريــر
الثــاين املتعلــق بإعــال الربوتوكــول االختيــاري الخــاص ببيــع األطفــال ،واســتغالل األطفــال
يف البغــاء واملــواد اإلباحيــة والتقريــر األويل املتعلــق بإعــال الربوتوكــول االختيــاري الخــاص
بــإرشاك األطفــال يف النزاعــات املســلحة.
وســاهت املندوبيــة كذلــك يف وقائــع حلقــة النقــاش حــول «تحديــات الدميقراطيــة يف عــامل
رسيــع التغــر» التــي نظمهــا املعهــد امللــي للدراســات االس ـراتيجية ،بالتعــاون مــع مركــز
الدراســات الدســتورية والسياســية يف وزارة الرئاســة بإســبانيا ،بتقديــم مداخلــة حــول الصلــة
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بــن حقــوق اإلنســان والدميقراطيــة ،انطالقــا مــن التجربــة املغربيــة ،وذلــك يــوم  27مــاي .2015
كــا شــاركت املندوبيــة يف نــدوة تقديــم «دليــل الرتبيــة عــى املواطنــة وحقــوق اإلنســان
لشــباب املغــرب» ،الــذي تــم إعــداده برشاكــة بــن املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان
ومكتــب املنطقــة املغاربيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــوم والثقافــة «اليونســكو»،
بدعــم مــن الوكالــة اإلســبانية للتعــاون الــدويل مــن أجــل التنميــة .واملنظمــة بالربــاط يــوم
 17دجنــر .2015
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ثانيا -تقوية القدرات وآليات التشاور
الشــك أن مرتكــز تقويــة قــدرات الفاعلــن املعنيــن وتعزيــز التشــاور معهــم يعــد مدخــا
أساســيا يف كل مجهــود لتعزيــز حقــوق اإلنســان .مــن هــذه الزاويــة تــم إدمــاج هــذا البعــد يف
مشــاريع وبرامــج املندوبيــة املعتمــدة يف إطــار التعــاون مــع منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة
وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،فضــا عــن مواصلــة برنامــج تقويــة قــدرات منظــات
املجتمــع املــدين العاملــة يف مجــال حقــوق اإلنســان الــذي أطلقتــه املندوبيــة منــذ .2013

 - 1الرشاكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة «اليونيسيف»
يف إطــار برنامــج الرشاكــة الــذي يجمــع املندوبيــة مبنظمــة اليونيســيف واصلــت املندوبيــة
تعزيــز برامــج التعــاون الخاصــة بدعــم قــدرات الجمعيــات العاملــة يف مجــال حقــوق الطفــل،
مــن خــال تنظيــم نــدوة دوليــة خاصــة بتتبــع توصيــات لجنــة حقــوق الطفــل ،وإنجــاز
دراســتني تشــخيصيتني يف جهتــي مراكــش  -آســفي وســوس ماســة املعنيتــن باتفاقيــة الرشاكــة،
وتتبــع الخطــة الوطنيــة املندمجــة لحاميــة الطفولــة.
أ .الندوة الدولية
نظمــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان،
وبتنســيق مــع وزارة التضامــن واملــرأة واألرسة والتنميــة االجتامعيــة ،نــدوة دوليــة يــوم 13
مــاي  ،2015تهــدف إىل نــر وتقاســم توصيــات لجنــة حقــوق الطفــل ،وتبــادل الخــرات
واملامرســات الفضــى بخصــوص تطويــر خطــة لتتبــع التوصيــات ،ووضــع إطــار لتتبعهــا يســمح
بإعاملهــا يف سياســات وبرامــج القطاعــات الوزاريــة ،وتعزيــز التنســيق والرشاكــة مــع املجتمــع
املــدين يف هــذا الشــأن .وقــد شــارك يف هــذه النــدوة مختلــف املتدخلــن ،الســيام أعضــاء مــن
لجنــة حقــوق الطفــل وممثــي القطاعــات الوزاريــة والجامعــات والقطــاع الخــاص ووســائل
اإلعــام ووكاالت األمــم املتحــدة ووكاالت التعــاون الــدويل والجمعيــات الوطنيــة والخ ـراء.
ب .الدراستان التحليليتان لوضعية الطفولة يف جهتي مراكش  -آسفي وسوس ماسة
بتنســيق مــع اليونيســف وباقــي الــركاء ،تــم إعــداد واملصادقــة عــى اإلطــار املرجعــي
للدراســتني التشــخيصيتني حــول وضعيــة الطفولــة بجهتــي مراكــش  -آســفي وســوس ماســة
املربمجتــن يف إطــار رشاكــة ســنتي .2015-2016
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 - 2التعــاون والرشاكــة مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وباقــي وكاالت األمــم
املتحــدة املعتمــدة يف املغــرب
يف إطــار مــروع الرشاكــة املمتــدة بــن شــتنرب  2013وأكتوبــر  ،2016بــن املندوبيــة وبرنامــج
األم املتحــدة اإلمنــايئ وباقــي وكاالت األمــم املتحــدة املعتمــدة يف املغــرب تــم تنظيــم مجموعــة
مــن األنشــطة التــي تــروم دعــم إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف السياســات العموميــة ،والتــي
همــت تنظيــم ثــاث لقــاءات تشــاورية جهويــة مــع الفاعلــن املعنيــن عــى املســتوى الجهــوي
بــكل مــن مراكــش وأكاديــر ووجــدة ،فضــا عــن إطــاق ثــاث دراســات حــول التواصــل
املؤسســايت للمندوبيــة الوزاريــة ،وإحــداث منظومــة معلوماتيــة للمندوبيــة ،ووضــع مــؤرشات
لتتبــع تنفيــذ ثــاث اتفاقيــات يف مجــال حقــوق اإلنســان تهــم التعذيــب واملــرأة والطفــل.
أ -محــور تعزيــز دور الفاعلــن الجهويــن إلعــال تنفيــذ التوصيــات عــى املســتوى
الجهــوي
تنظيــم لقــاء تواصــي حــول موضــوع «التزامــات املغــرب الدوليــة يف مجــال الهجــرة
واللجــوء»
تــم تنظيــم هــذا اللقــاء مبدينــة وجــدة يــوم  27مــارس  ،2015وذلــك بهــدف متكــن الفاعلــن
املحليــن مــن متلــك اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان املعنيــة بقضايــا الهجــرة واللجــوء،
والتشــاور وتبــادل الــرأي مــع الفاعلــن املحليــن بشــأن متابعــة تنفيــذ التوصيــات املرتبطــة
بالهجــرة واللجــوء الصــادرة عــن اآلليــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،والتــداول حــول الســبل
الكفيلــة بإحــداث آليــة عــى الصعيــد الجهــوي ملتابعــة تنفيــذ تلــك التوصيــات.
تنظيــم لقــاء تواصــي جهــوي بخصــوص متابعــة االلتزامــات الدوليــة للمغــرب يف
مجــال الحقــوق الثقافيــة
تــم تنظيــم هــذا اللقــاء مبدينــة أكاديــر يــوم  14مــاي  ،2015والــذي يهــدف إىل ضــان متابعــة
تنفيــذ التوصيــات املنبثقــة عــن آليــات األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،وتعزيــز نظــام
املتابعــة والتقييــم بشــأن إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف السياســات العموميــة ،وتقويــة
قــدرات الفاعلــن املعنيــن بالجهــة الرشقيــة ،وجهــة مراكــش تانســيفت الحــوز ،وجهــة ســوس
ماســة درعــة.
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وقــد كان مــن بــن مخرجــات هــذا اللقــاء خلــق مركــز لتتبــع ومراقبــة تنفيــذ االلتزامــات
الدوليــة للمغــرب يف إعــال وإدمــاج الحقــوق الثقافيــة يف السياســات العموميــة.
تنظيــم يــوم تواصــي وتحســييس حــول االلتزامــات الدوليــة للمغــرب يف مجــال
حقــوق املــرأة
تــم تنظيــم هــذا اللقــاء مبدينــة مراكــش يــوم الثالثــاء  12مــاي  2015يف إطــار ترصيــد نتائــج
وتوصيــات اللقــاء الجهــوي التشــاوري األول الــذي انعقــد مبراكــش يــوم فاتــح أبريــل 2014
حــول «متابعــة تنفيــذ توصيــات االســتعراض الــدوري الشــامل ودور الفاعلــن الجهويــن».
وكان مــن بــن أهــداف هــذا اللقــاء التشــاور وتبــادل الخـرات واملامرســات الجيــدة يف مجــال
خلــق آليــات جهويــة للبحــث والتفكــر وتتبــع تنفيــذ التوصيــات الخاصــة بحقــوق املــرأة ،عــن
طريــق تطويــر وتقويــة نظــام يعتمــد عــى الرصــد والتقييــم يف مجــال إدمــاج حقــوق املــرأة
يف السياســات املحليــة ،وتقويــة قــدرات الفاعلــن املحليــن يف مجــال تتبــع وإدمــاج حقــوق
املــرأة يف السياســات الجهويــة ،والنهــوض بحقــوق املــرأة عــر خلــق آليــات جهويــة للبحــث
والتفكــر.
ب -محــور إعــداد اس ـراتيجية وخطــة للتواصــل باملندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق
االنســان 2016-2017
ســاهم برنامــج التعــاون بــن املندوبيــة وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ وباقــي وكاالت األمــم
املتحــدة املعتمــدة يف املغــرب يف تعزيــز البنــاء املؤسســايت للمندوبيــة وانفتاحهــا عــى باقــي
الفاعلــن املعنيــن مــن خــال املســاهمة يف بلــورة اس ـراتيجية وخطــة للتواصــل للمندوبيــة
الوزاريــة ،لتعزيــز مكانــة ودور هــذه األخــرة باعتبارهــا بنيــة حكوميــة مكلفــة بتنســيق
السياســات العموميــة يف مجــال حقــوق اإلنســان.
كــا أســفر برنامــج الرشاكــة عــن تنظيــم ورشــة تكويــن املكونــن حــول موضــوع» إعــداد
األدوات البيداغوجيــة الخاصــة باالســتعراض الــدوري الشــامل «من  08إىل 10دجنــر 2015
بالربــاط .وســعت الورشــة التكوينيــة إىل تطويــر العديــد مــن األدوات البيداغوجيــة وفــق
مقاربــة تســمح للمســتفيدين مــن متلــك األدوات الالزمــة الخاصــة مبعرفــة آليــة االســتعراض
الــدوري الشــامل ،واملنهجيــة املعتمــدة يف صياغــة التقاريــر الوطنيــة مســتقبال ومتابعــة تنفيــذ
التوصيــات الصــادرة عــن هــذه اآلليــة.
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كــا مكــن التعــاون بــن الجانبــن مــن تطويــر نظــام معلوميــايت لتتبــع التوصيــات الصــادرة
عــن آليــات األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان ،ودعــم إعــادة طبــع حاملــة إلكرتونيــة حــول
التقاريــر الخاصــة باململكــة املغربيــة يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وطبــع مصنــف حــول
اتفاقيــات القانــون الــدويل اإلنســاين التــي يعــد املغــرب طرفــا فيهــا.

 - 3وضع إطار مرجعي للمساهمة يف تقوية قدرات جمعيات املجتمع املدين
 1 - 3تشخيص الوضع االستشاري لدى املجلس االقتصادي االجتامعي لألمم املتحدة
اســتجابة للحاجــة إىل توفــر أكــر عــدد ممكــن مــن الجمعيــات الوطنيــة عــى الوضــع
االستشــاري لــدى املجلــس االقتصــادي االجتامعــي ،هيــأت املندوبيــة أرضيــة عمــل خــال شــهر
فربايــر  ،2015حــددت فيهــا الجمعيــات املتوفــرة عــى الوضــع االستشــاري وتلــك التــي قدمــت
طلبــات للحصــول عــى الصفــة والجمعيــات التــي فقدتهــا.
 2 - 3تقوية قدرات الجمعيات يف مجال إعداد املشاريع ذات الصلة بحقوق اإلنسان
خلــص اللقــاء الــذي جمــع بــن املندوبيــة والجمعيــات الرشيكــة حــول الحاجيــات يف مجــال
التدبــر املــايل وكــذا نتائــج دراســة وتصنيــف مشــاريع الجمعيــات إىل تحديــد املجــاالت التــي
ســتحظى بالتكويــن ،حيــث رشعــت املندوبيــة منــذ شــهر أكتوبــر  2015يف تنظيــم دورات
تدريبيــة يف مجــال إعــداد وتقديــم التقاريــر املوازيــة ،والوضــع االستشــاري لــدى املجلــس
االقتصــادي واالجتامعــي ،والتدبــر املــايل للجمعيــات.
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ثالثا-تطوير الشراكات ودعم املشاريع في مجال حقوق
اإلنسان
 - 1برنامج الرشاكة مع منظامت املجتمع املدين
أ-املجاالت موضوع الرشاكات برسم سنة 2015-2014
انطالقــا مــن األولويــات التــي ســطرتها املندوبيــة يف خطتهــا االس ـراتيجية ،وبنــاء عــى نتائــج
برنامــج الرشاكــة الــذي يجمعهــا مــع عــدد مــن الجمعيــات ،حــددت املندوبيــة املجــاالت التــي
سيشــملها طلــب العــروض برســم ســنة  2015-2014كــا يــي:
		

النهــوض باملســاواة بــن الجنســن وتكافــؤ الفــرص ومتكــن
ا لنســا ء و ا لفتيا ت ؛

		

ضامن العدالة للجميع وبناء مؤسسات قوية؛

		

حاميــة األنظمــة اإليكولوجيــة لفائــدة املجتمعــات واألجيــال
ا ملقبلــة .

وقــد ســعت املندوبيــة ،مــن خــال اختيــار هــذه املجــاالت الثــاث ،إىل وضع وتعزيــز آليــات
ومنهجيــات لتحليــل وتتبــع مــدى إدمــاج املقاربــة التشــاركية واملقاربــة الحقوقيــة والبعــد
العرضــاين للنــوع االجتامعــي ،وتوفــر إطــار مرجعــي تحليــي لتمكــن الفاعلــن واملتدخلــن
مــن تحليــل منهجيــة إعــداد ووضــع وتتبــع وتقييــم السياســات العموميــة ،والربامــج التنمويــة
وخطــط العمــل ،يف عالقتهــا مــع األهــداف اإلمنائيــة املســتدامة ملــا بعــد .2015
ب-التدابري املتخذة لتنفيذ برنامج الرشاكة
تــم إطــاق طلــب عــروض مشــاريع للفــرة مــا بــن  2و 30أبريــل  ،2015مــع تحديــد املحطــات
األساســية لتدبــر هــذا العــرض كــا ييل:


املرحلة األوىل :تطوير ومالءمة وسائل العمل الخاصة بكل مرحلة؛



املرحلة الثانية :تلقي وفرز  178مرشوعا تم التوصل به؛

16



املرحلــة الثالثــة :عقــد  4لقاءات وانتقاء أويل ل  18مرشوعا من طرف
لجنة موسعة؛



املرحلة الرابعة :عقد اجتامع لجنة االنتقاء؛



املرحلة الخامسة :تأطري املشاريع املنتقاة.

ج-تأطري املشاريع
حرصــت املندوبيــة عــى تأطــر املشــاريع املنتقــاة عىل مســتوى التخطيط مبــا يضمــن االلتقائية
بــن اختصاصــات واهتاممــات املندوبيــة وأهــداف كل جمعيــة رشيكــة ،ومبــا يؤمــن انســجام
كل مكونــات املــروع مــع األهــداف املحــددة لــه .كــا حرصــت عــى تأطــر هــذه املشــاريع
عــى مســتوى تدبــر امليزانيــة ضامنــا لرتشــيد النفقــات ،وتبنــي مقاربــة التدبــر املبنــي عــى
النتائــج يف بلــورة املشــاريع.
وباإلضافــة إىل إطــاق برنامــج الرشاكــة برســم ســنة  ،2015فــإن مصالــح املندوبيــة تســهر
عــى تتبــع برنامــج الرشاكــة برســم ســنوات  2012و  2013يف الجوانــب املتعلقــة مبــا تبقــى
مــن األنشــطة املربمجــة ،والســيام تلقــي ودراســة تقاريــر اإلنجــاز املاديــة واملاليــة املرحليــة
والنهائيــة ،وتحويــل مــا تبقــى مــن األشــطر املاليــة املخصصــة للمشــاريع املربمجــة يف هــذا
اإلطــار.

 - 2رشاكات مخصصــة لدعــم أنشــطة منظــات غــر حكوميــة عاملــة يف مجــال حقــوق
اإلنسان
باملــوازاة مــع الـراكات يف إطــار طلــب عــروض مشــاريع يف مجــال حقــوق اإلنســان ،تواصــل
املندوبيــة تشــجيع ودعــم الجمعيــات الوطنيــة املهتمــة مبجــال حقــوق اإلنســان للمشــاركة
يف امللتقيــات الدوليــة واإلقليميــة ،والســيام التفاعــل مــع املنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان،
وبالخصــوص املشــاركة يف دورات مجلــس حقــوق اإلنســان.
ويف هــذا الصــدد ،تــم تشــجيع مشــاركة الجمعيــات الوطنيــة يف امللتقيــات واملحافــل
الدوليــة مــن خــال عقــد  22اتفاقيــة دعــم ،إضافــة إىل ذلــك ،ســاهمت املندوبيــة يف
تنظيــم نــدوات وطنيــة ودوليــة مؤطــرة مــن طــرف منظــات املجتمــع املــدين ،مــن خــال
عقــد  8اتفاقيــات دعــم .
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رابعا -تنسيق العمل املتعلق بتتبع االلتزامات الدولية
 - 1إعداد وتقديم ومناقشة التقارير الوطنية ومتابعة تفعيل التوصيات
واصلــت املندوبيــة تنســيق عمليــة إعــداد وتقديــم وفحــص التقاريــر الوطنيــة أمــام هيئــات
املعاهــدات واســتكامل إعــداد التقاريــر الدوريــة التــي حــان موعــد تقدميهــا .كــا رشعــت يف
التهييــئ إلعــداد التقاريــر التــي اقــرب موعــد تقدميهــا ،فضــا عــن تتبــع تنفيــذ التوصيــات
الصــادرة عقــب فحــص التقاريــر الوطنيــة التــي ســبق تقدميهــا ،وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية
تجــاه مختلــف الفاعلــن املعنيــن.
 -1-1التحضــر ملناقشــة التقريــر الوطنــي الرابــع حــول إعــال العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة
بعــد تقديــم التقريــر الوطنــي الرابــع حــول إعــال العهد الــدويل الخــاص بالحقــوق االقتصادية
واالجتامعيــة والثقافيــة إىل لجنــة الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة يف  24ينايــر
 ،2013وعقــب برمجــة فحصــه يومــي  30شــتنرب وفاتــح أكتوبــر  2015خــال الــدورة  56لهــذه
اللجنــة؛ رشعــت املندوبيــة انطالقــا مــن شــهر فربايــر  2015يف تنفيــذ التدابــر التحضرييــة
الالزمــة لعــرض ومناقشــة هــذا التقريــر ،مــن خــال عقــد اجتــاع تشــاوري مــع منظــات
املجتمــع املــدين ،وعقــد  15اجتامعــا تنســيقيا مــع القطاعــات واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة.
وقــد مكنــت هــذه االجتامعــات واألعــال التحضرييــة مــن اإلعــداد الجيــد لهــذا االســتحقاق
الــدويل ،مــن خــال إعــداد أجوبــة حــول الئحــة األســئلة املعروضــة للنقــاش املوجهــة إىل بالدنــا
مــن طــرف اللجنــة األمميــة املعنيــة ،وتشــكيل الوفــد املغــريب املشــارك يف الفحــص ،وإعــداد
البطائــق الالزمــة حــول القضايــا املنتظــر إثارتهــا مــن طــرف اللجنــة املذكــورة.
وبعــد مشــاركة وفــد مغــريب رفيــع املســتوى يف فحــص التقريــر الوطنــي يومــي  30شــتنرب
وفاتــح أكتوبــر  ،2015وتقديــم كل املعطيــات واألجوبــة الالزمــة يف إطــار هــذا الحــوار،
تفاعلــت بالدنــا مــع املالحظــات الختاميــة الصــادرة عــن اللجنــة املذكــورة ،مــن خــال إعــداد
ردود حولهــا بعثتهــا إىل هــذه اللجنــة التــي نرشتهــا يف ملحــق خــاص مبالحظاتهــا املذكــورة.
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 2 - 1إعــداد التقريــر الــدوري الجامــع للتقريريــن الخامــس والســادس املتعلــق بإعــال
اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
أطلقــت املندوبيــة مســار إعــداد هــذا التقريــر ،بحيــث تــم عقــد  3اجتامعــات تنســيقية
عامــة مــع كل مــن القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة ومنظــات املجتمــع املــدين،
و  6اجتامعــات تنســيقية مصغــرة يف إطــار لجنــة خاصــة والتــي أعقبهــا الــروع يف صياغــة
املســودة األوىل للتقريــر التــي مــن املنتظــر عرضهــا للتشــاور مــع منظــات املجتمــع املــدين.
وينتظر االنتهاء من إعداد التقرير مع نهاية هذه السنة.
 3 - 1إطــاق مســار إعــداد التقريــر الوطنــي الخامــس حــول إعــال اتفاقيــة مناهضــة
التعذيــب
أطلقــت املندوبيــة مســار إعــداد هــذا التقريــر مــن خــال عقــد  3لقــاءات تشــاورية مــع
الفاعلــن املعنيــن ،مــن قطاعــات حكوميــة ومؤسســات وطنيــة وجمعيــات مجتمــع مــدين،
ومــن املنتظــر أن يتــم االنتهــاء مــن إعــداده مــع نهايــة ســنة .2015
 4 - 1الــروع يف إعــداد التقريــر الوطنــي األويل حــول إعــال االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة
جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري
تــم إطــاق مســار إعــداد التقريــر األويل املتعلــق بإعــال االتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع
األشــخاص مــن االختفــاء القــري ،مــن خــال عقــد اجتامعــن تنســيقيني خــال شــهري يوليــوز
وغشــت  ،2015شــاركت يف أشــغالهام القطاعــات املعنيــة ،وخصصــا لعــرض ومناقشــة منهجيــة
إعــداد التقريــر املذكــور ،وطبيعــة ونوعيــة مســاهمة القطاعــات واملؤسســات املعنيــة ،حســب
مقتضيــات االتفاقيــة ومجــال اختصــاص كل قطــاع أو مؤسســة.
 5 - 1الــروع يف إعــداد التقريــر الــدوري الجامــع للتقاريــر 19و  20و 21املتعلــق بإعــال
مقتضيــات االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز العنــري
تــم إطــاق مســار إعــداد هــذه التقاريــر املجمعــة بعقــد  6لقــاءات تنســيقية مــع القطاعــات
الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة ،خــال الفــرة مــا بــن يونيــو  2015وشــتنرب  ،2015والتــي
خصصــت للتــداول يف الجوانــب املنهجيــة واســتكامل املعطيــات .ويف هــذا الصــدد ،تــم إعــداد
صيغــة متقدمــة مــن هــذا التقريــر ســتعرض عــى منظــات املجتمــع املــدين للتشــاور قبــل
عرضهــا عــى القطاعــات واملؤسســات املعنيــة للمصادقــة عليهــا.
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 6 - 1إنهاء إعداد التقرير الدوري السادس حول إعامل الحقوق املدنية والسياسية
أنهــت املندوبيــة إعــداد التقريــر الــدوري الســادس حــول إعــال العهــد الــدويل الخــاص
بالحقــوق املدنيــة والسياســية ،مبراعــاة املســتجدات التــي عرفتهــا اململكــة املغربيــة عقــب
األوراش اإلصالحيــة التــي نتجــت عــن اعتــاد دســتور جديــد ،والســيام ،املجــاالت ذات الصلــة
بالحقــوق املنصــوص عليهــا يف العهــد الــدويل.
ويف إطــار نفــس املقاربــة التشــاورية والتشــاركية التــي تعتمدهــا املندوبيــة يف إعــداد التقاريــر
الوطنيــة والدوريــة مــع كافــة األطـراف املعنيــة ،تــم عقــد اجتامعــن تشــاوريني مــع جمعيــات
املجتمــع املــدين عــى التــوايل بتاريــخ  14و 20ينايــر  2015خصصــا ملناقشــة الصيغــة مــا قبــل
النهائيــة للتقريــر ،املحينــة عــى ضــوء نتائــج األوراش اإلصالحيــة ،قبــل أن تتــم املصادقــة
النهائيــة عليــه يف اجتــاع تنســيقي مــع القطاعــات الحكوميــة واملؤسســات الوطنيــة املعنيــة.
وقــد تــم تقديــم هــذا التقريــر إىل اللجنــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان يف شــهر يونيــو  2015بعــد
إعــادة صياغتــه وفــق الضوابــط الجديــدة املعتمــدة مــن طــرف األمــم املتحــدة يف هــذا الشــأن.
ومــن املنتظــر فحــص هــذا التقريــر خــال الــدورة  118للجنــة املعنيــة املرتقــب عقدهــا خــال
شــهر أكتوبــر مــن ســنة .2016
 7 - 1إعــداد تقريــر اململكــة بخصــوص متابعــة تنفيــذ املرحلــة الثانيــة  2014-2010مــن
الربنامــج العاملــي للرتبيــة عــى حقــوق اإلنســان
عملــت املندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق االنســان عــى إعــداد تقريــر اململكــة بخصــوص
متابعــة تنفيــذ املرحلــة الثانيــة  2014-2010مــن الربنامــج العاملــي للرتبيــة عــى حقــوق
اإلنســان ،عــر تنســيق عمليــة تلقــي املعطيــات مــن القطاعــات املعنيــة ،وصياغــة هــذا
التقريــر مــن خــال ثالثــة محــاور أساســية:
التكوين والتدريب يف مجال حقوق اإلنسان يف منظومة التعليم العايل؛تكوين املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان؛توسيع املشاركة االجتامعية يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها.20

 - 2التفاعل مع آليات االجراءات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان:
 1 - 2مواصلة التفاعل مع فريق العمل املعني باالختفاء القرسي
واصلــت املندوبيــة تنســيق تفاعــل بالدنــا مــع فريــق العمــل املعنــي باالختفــاء القــري ،مــن
خــال مــده باملعلومــات واملعطيــات املطلوبــة واملشــاركة يف دوراتــه املنعقــدة عــى هامــش
دورات مجلــس حقــوق اإلنســان.
واعتبــارا ملســار تفاعلهــا البنــاء مــع هــذه اآلليــة ،اســتجابت بالدنــا للمقــرح الــذي تقــدم
بــه فريــق العمــل املذكــور بشــأن احتضــان دورتــه الثامنــة بعــد املائــة ( )108باملغــرب خــال
شــهر فربايــر  .2016ومنــذ املوافقــة املبدئيــة عــى هــذا املقــرح ،حرصــت املندوبيــة عــى
تنســيق األعــال التحضرييــة للتفاعــل مــع الفريــق خــال هــذه الــدورة إذ تــم عقــد ســتة
اجتامعــات تنســيقية مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة واملجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان
خصصــت ملناقشــة واعتــاد خطــة عمــل مكنــت مــن وضــع برنامــج لعقــد لقــاءات بــن
الفريــق وممثلــن عــن القطاعــات واملؤسســات املعنيــة .كــا أتــاح هــذا العمــل التنســيقي
تشــكيل لجينــة مختلطــة اشــتغلت عــى تقييــم وضعيــة التفاعــل مــع فريــق العمــل وبلــورة
ورقــة عمــل تأطرييــة ألشــغال اللقــاءات املربمجــة مــع فريــق العمــل.
 2-2تنظيم زيارة املقررة الخاصة املعنية بالحق يف الغذاء
واصلــت املندوبيــة خــال ســنة  2015تفاعلهــا مــع آليــات االجـراءات الخاصــة ،حيــث أرشفــت
عــى عمليــة تنســيق زيــارة املقــررة الخاصــة املعنيــة بالحــق يف الغــذاء اىل اململكة خــال الفرتة
املمتــدة مــن  05اىل  12أكتوبــر  ،2015مــن خــال تنظيــم  8اجتامعــات تنســيقية بحضــور
مختلــف القطاعــات واملؤسســات املعنيــة ،تــم خاللهــا وضــع الربنامــج واإلطــار املرجعــي لزيارة
املقــررة الخاصــة وكــذا ورقــة تأطرييــة حــول واليــة املقــررة ومجــاالت اختصاصهــا لتحســيس
القطاعــات واملؤسســات املعنيــة بأهميــة هــذه الزيــارة.
وقــد أجــرت املقــررة الخاصــة لقــاءات رســمية مــع مختلــف الفاعلــن باملؤسســات واإلدارات
املركزيــة وكــذا فعاليــات املجتمــع املــدين .كــا قامــت بزيــارات ميدانيــة ملــدن ميدلــت
وأكاديــر والداخلــة.
 3 - 2مواصلة التفاعل مع طلبات زيارات إجراءات خاصة برسم سنة 2016
تواصــل املندوبيــة تفاعلهــا مــع طلبــات زيــارات اإلجــراءات الخاصــة ،حيــث مــن
املرتقــب أن تــزور بالدنــا الخبــرة املســتقلة املعنيــة بحقــوق اإلنســان والتضامــن
الــدويل يف مطلــع ســنة .2016
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كــا تواصــل املندوبيــة تنســيق التفاعــل مــع املقــرر الخــاص املعنــي بالتعذيــب وغــره مــن
رضوب املعامــات القاســية أو الالإنســانية أو املهينــة.
 4 - 2تنسيق املشاركة الوطنية يف دورات مجلس حقوق اإلنسان
يف إطــار تنســيق املشــاركة الوطنيــة يف دورات مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة ،قامت
املندوبيــة بتنســيق املشــاركة الوطنيــة يف الــدورات  28و 29و 30ملجلــس حقــوق االنســان،
وذلــك مــن خــال عقــد اجتامعــات تنســيقية وإعــداد أجوبــة وردود اململكــة بخصــوص
القضايــا املثــارة التــي تهــم بالدنــا ،وتنســيق تدبــر مشــاركة القطاعــات واملؤسســات املعنيــة،
وتشــجيع مشــاركة جمعيــات املجتمــع املــدين ووســائل اإلعــام يف دورات املجلــس.
كام شاركت املندوبية يف أنشطة موازية حول:
خطــة عمــل الربــاط بخصــوص منــع التحريــض عــى الكراهيــة العنرصيــة او الدينيــةالتــي تشــكل تحريضــا عــى التمييــز والعــداوة أو العنــف؛
حقوق العامل املهاجرين يف أوروبا وباقي دول العامل؛املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان.إضافــة إىل ذلــك تــم دعــم تنظيــم نشــاط مــواز ملنظمــة وطنيــة حــول العنــف ضــد النســاء يف
دول الســاحل وشــال افريقيــا ،والــذي عــرف مشــاركة مكثفــة.

 - 3التفاعل مع مجلس حقوق اإلنسان
 - 4دراســة ومعالجــة طلبــات املعلومــات وتنفيــذ القــرارات الــواردة مــن منظــات
دوليــة
واصلــت املندوبيــة القيــام مبهامهــا ذات الصلــة بإعــداد أجوبــة وردود بالدنــا بخصــوص عــدد
مــن القضايــا التــي تحظــى باهتــام وانشــغال هيئــات األمــم املتحــدة ومنظــات دوليــة غــر
حكوميــة ،عــن طريــق تعبئــة وملــئ اســتبيانات وتقديــم أجوبــة بخصــوص حالــة حقــوق
اإلنســان ببالدنــا ،كــا يــي:
تنســيق إعــداد الــردود عــى البالغــات الــواردة مــن كل مــن املقــرر الخــاص املعنــيبتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر؛
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تنســيق إعــداد عنــارص الجــواب عــى اســتبيان بشــأن تنفيــذ قـرار الجمعيــة العامــةلألمــم املتحــدة عــدد  A / RES / 69/169املتعلــق باالختفــاء القــري؛
تنســيق إعــداد عنــارص الجــواب بشــأن تتبــع تنفيــذ ق ـرار الجمعيــة العامــة لألمــماملتحــدة املتعلــق ب»أمــن الصحافيــن ومســألة اإلفــات مــن العقــاب»؛
تنســيق إعــداد عنــارص الجــواب عــى اســتبيان صــادر عــن املقــرر الخــاص املعنــيبتعزيــز وحاميــة الحــق يف حريــة الــرأي والتعبــر حــول املعايــر والنصــوص املنظمــة
لحاميــة مصــادر املعلومــات واملبلغــن؛
اســتبيان الخبــر املســتقل املعنــي مبســألة التزامــات حقــوق اإلنســان املتعلقــةبالتمتــع ببيئــة آمنــة ونظيفــة وصحيــة ومســتدامة؛
استبيان حول اآلثار السلبية للفساد عىل التمتع الكامل بحقوق اإلنسان؛استبيان املفوضية السامية لحقوق االنسان حول تطبيق عقوبة اإلعدام؛اســتبيان الخبــر املســتقل املعنــي بتعزيــز نظــام دويل دميقراطــي وعــادل ،حــول أثــراتفاقــات التجــارة الحــرة واالســتثامر عــى التمتــع بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة؛
اســتبيان حــول ق ـرار للجمعيــة العامــة  68/131بشــأن تعزيــز التكامــل االجتامعــيمــن خــال اإلدمــاج االجتامعــي؛
اســتبيان املقــرر الخــاص املعنــي باآلثــار املرتتبــة يف مجــال حقــوق اإلنســان عــى إدارةاملــواد والنفايــات الخطــرة والتخلــص منهــا بطريقــة ســليمة بيئيـاً؛
اســتبيان املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان بشــأن إعــال قـرار الجمعيــة العامــةلألمــم املتحــدة  68/179بشــأن حاميــة املهاجريــن؛
استبيان املقررة الخاصة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛اســتبيان املقــررة الخاصــة املعنيــة مبســألة بيــع األطفــال وبغــاء األطفــالواســتغاللهم يف املــواد اإلباحيــة؛
اســتبيان الخبــرة املســتقلة حــول التدابــر املتخــذة مــن طــرف الــدول مــنأجــل مكافحــة التعصــب والتمييــز والتحريــض عــى العنــف املرتكــب عــى
أســاس الديــن؛
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استبيان الخبرية املستقلة املعنية بالحقوق األساسية للمسنني؛استبيان حول السنة الدولية لألرسة؛استبيان الخبري املستقل املعني بالحق يف الصحة؛اســتبيان املفوضيــة الســامية لحقــوق االنســان حول امتــاك واســتعاملاألســلحة الناريــة مــن طــرف املدنيــن؛
استبيان املفوضية السامية لحقوق االنسان حول وفيات األمهات؛اســتبيان املقــررة الخاصــة املعنيــة بالســكن الالئــق كعنــر مــن عنــارص الحــق يفمســتوى معيــي مناســب.

 - 5تشجيع تقديم ترشيحات خرباء وخبريات مغاربة ملناصب باألمم املتحدة
قامــت املندوبيــة بتشــجيع مجموعــة مــن الخـراء والخبـرات املغاربــة عــى تقديــم ترشــيحهم
ملناصــب بآليــات األمــم املتحــدة لحقــوق اإلنســان التــي فتحــت ســنة  ،2015كــا قامــت
مبواكبتهــم وتيســر تقديــم طلباتهــم خــال مرحلــة تحضــر وتقديــم الرتشــيحات.

 - 6تدبري الشكايات الفردية املعروضة عىل هيئات دولية
بعــد إعدادهــا ســنة  2014ملذكــرة تركيبيــة حــول نظــام الشــكاوى الفرديــة لــدى هيئــات
املعاهــدات ،ركــزت عــى أربعــة محــاور همــت اختصــاص اللجــان بتلقــي والبحــث يف
الشــكايات انطالقــا مــن االتفاقيــة األصــل أو الربوتوكــول امللحــق بهــا ،ومســطرة اإلحالــة عــى
اللجــان ،ومســطرة تلقــي ورشوط قبــول الشــكايات ودراســتها ،وكيفيــة اتخــاذ اللجنــة املعنيــة
لقراراتهــا بشــأن الشــكايات املعروضــة عــى أنظارهــا ،واصلــت املندوبيــة ســنة  2015عملهــا
املتعلــق بتقديــم الــردود واألجوبــة بخصــوص الشــكاوى الفرديــة املقدمــة إىل الهيئــات األمميــة
املختصــة أو املنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة ،وذلــك بتنســيق مــع القطاعــات الحكوميــة
والهيئــات املعنيــة (متــت معالجــة مــا يقــارب  42مراســلة أو شــكوى خــال ســنة .)2015
ويف هــذا الصــدد ،تــم تحســن التفاعــل مــع هيئــات املعاهــدات ،مــن خــال االســتفادة مــن
خـرات بعــض الخـراء الدوليــن الســابقني بهــذه الهيئــات فيــا يتعلــق بتعزيــز القــدرات ،مــن
أجــل تطويــر مقاربــة معالجــة الشــكايات ،وخصوصــا الشــكايات ذات األولويــة أو تلــك التــي
لهــا طابــع خــاص.
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خامسا -التعاون والتفاعل مع املنظمات اإلقليمية ودول
صديقة
 - 1مجلس أوروبا
تواصــل املندوبيــة الوزاريــة التعــاون مــع مجلــس أوروبــا يف إطــار الربنامــج املشــرك «تعزيــز
اإلصــاح الدميقراطــي يف الجــوار الجنــويب» ،أو «برنامــج جنــوب» وذلــك بعــد أن تــم متديــده
للفــرة  « 2017-2015برنامــج جنــوب  ،»2حيــث شــاركت املندوبيــة يف حفــل إطــاق هــذا
الربنامــج بسرتاســبورغ يــوم  10أبريــل .2015
كــا بــارشت املندوبيــة مبعيــة ممثليــة مجلــس أوروبــا إطــاق مــروع نــر مصنــف حــول
بعــض اتفاقيــات مجلــس أوروبــا املتعلقــة بحقــوق اإلنســان واملفتوحــة النضــام الــدول غــر
األعضــاء يف هــذه املنظمــة .ويتعلــق األمــر باتفاقيــة مجلــس أوروبــا للوقايــة مــن العنــف ضــد
النســاء والعنــف املنــزيل ومكافحتهــا؛ واالتفاقيــة األوروبيــة لحظــر التعذيــب واملعاملــة أو
العقوبــة الالإنســانية أو املهينــة ،وكــذا الربوتوكــول األول والثــاين لهــذه االتفاقيــة؛ واتفاقيــة
مجلــس أوروبــا بشــأن حاميــة األطفــال مــن االســتغالل واالعتــداء الجنــي؛ واتفاقيــة مجلــس
أوروبــا املتعلقــة مبكافحــة االتجــار بالبــر؛ والقواعــد اإلجرائيــة لتقييــم تطبيــق الــدول
األط ـراف التفاقيــة مجلــس أوروبــا املتعلقــة مبكافحــة االتجــار بالبــر؛ وهــي الوثائــق التــي
ترجمتهــا إىل اللغــة العربيــة ممثليــة مجلــس أوروبــا ،وقامــت مبراجعتهــا املندوبيــة الوزاريــة،
وتــم نرشهــا خــال نــدوة نظمــت بالربــاط يف فاتــح ديســمرب .2015

 - 2االتحاد األورويب
 -2-1املشاركة يف أشغال اللجنة الفرعية حول حقوق االنسان والدميقراطية والحكامة
شــاركت للمندوبيــة يف فريــق العمــل «الهجــرة والشــؤون االجتامعيــة « يف إطــار التعــاون بــن
االتحــاد األورويب واململكــة املغربيــة ،والــذي يتنــاول القضايــا املتعلقــة بالشــؤون االجتامعيــة
والصحيــة والهجــرة ،حيــث عقــد هــذا األخــر دورتــه  11باملغــرب يف ينايــر  .2015كــا ســهرت
عــى تنســيق اإلعــداد ألشــغال الــدورة التاســعة للجنــة الفرعيــة املذكــورة املنعقــدة بالربــاط
يومــي  26و 27أكتوبــر  ،2015وذلــك مــن خــال عــدة اجتامعــات تنســيقية بهــدف توحيــد
خطــاب الجانــب املغــريب.
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ويف إطــار مــروع «تعزيــز مشــاركة املغــرب يف أنشــطة منظمتــي EASOو، FRONTEX
شــاركت املندوبيــة يف ورشــة منظمــة مــن طــرف FRONTEXحــول موضــوع االسـراتيجيات
يف مجــال الحقــوق األساســية والتعــرف عــى تحليــل املخاطــر يف مجــال التنقــل ،وعمليــات
مشــركة متعــددة األغ ـراض واألبحــاث والتطويــر ،وذلــك يف الفــرة املمتــدة مــن  26إىل 28
مــاي .2015
 1-2مرشوع التوأمة
يف أكتوبــر  ،2014تــم إطــاق تنفيــذ اتفاقيــة التوأمــة املؤسســاتية الــذي يجمــع املندوبيــة
الوزاريــة املكلفــة بحقــوق اإلنســان بثــاث مؤسســات رشيكــة مــن إســبانيا والنمســا وفرنســا،
تحــت اســم «تقويــة القــدرات التنظيميــة والتقنيــة للمندوبيــة الوزاريــة املكلفــة بحقــوق
اإلنســان» .ويف هــذا اإلطــار ،تــم خــال ســنة  2015إنجــاز عــدد مــن األنشــطة التــي همــت
أساســا:
إنجــاز الثالثــة أجــزاء األوىل (مــن أصــل ســتة أجــزاء) ملخطــط نظــاماملعلومــات الخــاص باملندوبيــة؛
وضــع التصــور العــام املتعلــق بالتوثيــق واألرشــيف ،وتوظيــف أطــر طبقــالتوصيــات الخــراء األوربيــن ،وبــدء وضــع أســس مركــز التوثيــق التابــع
للمندوبيــة املزمــع إحداثــه يف أقــرب اآلجــال؛
تنظيــم دورات تكوينيــة عامــة حــول القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســانوأخــرى متخصصــة همــت معالجــة الشــكايات الفرديــة وإعــداد التقاريــر
األوليــة والدوريــة .وقــد اســتفاد مــن هــذه الــدورات أطــر املندوبيــة ،وأطــر
ومســؤولني مــن القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة الرشيكــة.
إنجــاز تشــخيص حــول إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف السياســاتالعموميــة ،عــر تنظيــم لقاءيــن تشــاوريني مــع كل القطاعــات الوزاريــة،
وتجميــع نتائــج اســتبيانني حــول مــدى مراعــاة بعــد حقــوق اإلنســان يف
مرحلــة التخطيــط .وســينبثق عــن هــذه األنشــطة وضــع برنامــج تكويــن
مكونــن ،وإنجــاز دليــل عمــي يف مجــال إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف
السياســات العموميــة.
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تنظيــم زيــارة دراســية إىل مدريــد لتبــادل التجــارب والخـرات بــن املندوبيةالوزاريــة والهيئــات الحكوميــة واملؤسســات اإلســبانية املتدخلــة يف القضايــا
املتعلقــة بحقــوق اإلنســان.
كــا تــم خلــق نــوع مــن االلتقائيــة بــن مــروع التوأمــة مــع االتحــاد األوريب ،ومــروع
التعــاون مــع برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ ،بخصــوص دعــم تطويــر نظــام معلومــايت خــاص
مبتابعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن هيئــات األمــم املتحــدة يف مجــال حقــوق اإلنســان،
ســيمكن مــن تتبــع تنفيــذ هــذه التوصيــات ،بطريقــة شــمولية ومبــارشة ،مــن خــال إدراج
وتحيــن املعطيــات الخاصــة بــكل وزارة أو مؤسســة معنيــة.

 - 3جامعة الدول العربية
قامــت املندوبيــة بتنســيق زيــارة وفــد عــن اللجنــة العربيــة لحقــوق اإلنســان (لجنــة امليثــاق)
التابعــة لجامعــة الــدول العربيــة يف الفــرة املمتــدة مــن  1إىل  5يونيــو  ،2015مــن أجــل لقــاء
مســؤولني عــن القطاعــات الوزاريــة واملؤسســات الوطنيــة والهيئــات املعنيــة بحقــوق اإلنســان
بهــدف إجـراء حــوار تفاعــي حــول أهميــة تعزيــز العمــل العــريب املشــرك يف مجــال حقــوق
اإلنســان .كــا حرصــت عــى تتبــع إعــال توصيــات دورات اللجنــة العربيــة الدامئــة لحقــوق
اإلنســان ،مــن خــال تزويــد األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة بنســخ مــن الخطــط
والربامــج االسـراتيجيات الوطنيــة ذات الصلــة مبجــال حقــوق اإلنســان املعتمــدة باملغــرب.

 - 4منظمة التعاون اإلسالمي
شــاركت املندوبيــة يف أشــغال اجتــاع فريــق الخ ـراء الحكوميــن لتــدارس الربنامــج العــري
 2016-2025ملنظمــة التعــاون اإلســامي بجــدة يومــي  18و19مــارس .2015

 - 5التعاون الثنايئ مع دول صديقة
 -1-5التعاون مع أملانيا
قامــت املندوبيــة بتنســيق تدبــر مقــرح التعــاون بــن أملانيــا واملغــرب يف مجــال الطــب
الرشعــي ،مبــا يف ذلــك اإلعــداد لزيــارة وفــد رفيــع املســتوى عــن معهــد الطــب الرشعــي و
علــوم الطــب الرشعــي باملستشــفى الجامعــي بربلــن للقيــام بزيــارة للمغــرب يف الفــرة مــا بــن
 1و 4شــتنرب  2015مــن أجــل تقديــم الخطــوط العريضــة ملــروع التعــاون يف مجــال تعزيــز
القــدرات يف هــذا الشــأن.
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ويف هــذا اإلطــار ،حرصــت املندوبيــة عــى تنســيق إعــداد برنامــج الزيــارة ومتابعــة تنظيــم
لقــاءات وفــد املعهــد املذكــور مــع مســؤولني عــن القطاعــات واملؤسســات املعنيــة ،وهــي
اللقــاءات التــي كان مــن نتائجهــا التعــرف عــى مكونــات مــروع التعــاون والوقــوف عــى
الجهــود الوطنيــة املبذولــة يف مجــال الطــب الرشعــي وعــى بعــض التحديــات التــي يعرفهــا
نطــاق أنشــطة هــذا النــوع مــن الطــب ،كــا أســفرت عــن االتفــاق عــى إجـراء زيــارة ثانيــة
ملمثــي املعهــد املذكــور خــال ســنة  2016بهــدف تعميــق الحــوار حــول بعــض الجوانــب
التقنيــة مــع الهيئــات الوطنيــة املختصــة قبــل اإلقــدام عــى إطــاق املــروع.
 2-5التعاون والحوار مع الواليات املتحدة األمريكية
حرصــت املندوبيــة ،بتنســيق وثيــق مــع وزارة الشــؤون الخارجيــة والتعــاون ،عــى التفاعــل
مــع اســتبيانات الســفارة األمريكيــة باملغــرب والتــي يتــم عــى ضوئهــا إعــداد تقاريــر كل مــن
وزارة الخارجيــة األمريكيــة ووزارة العمــل األمريكيــة حــول وضعيــة حقــوق االنســان يف العــامل
مــن خــال إعــداد عنــارص الجــواب املســتقاة مــن القطاعــات واملؤسســات املعنيــة ،ويتعلــق
األمــر ب:
اســتبيان وزارة العمــل األمريكيــة املتعلــق باالتجــار بالبــر (تقريــر ســنة ،)2014والــذي مكنــت املعلومــات واملعطيــات التــي تــم تزويــد الطــرف األمريــي بهــا مــن
تفــادي قهقــرة بالدنــا يف ترتيــب الــدول وتحســن ترتيبهــا بدرجــة واحــدة؛
استبيان السفارة األمريكية بالرباط املتعلق بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب؛الــرد عــى التقريــر األمريــي حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان يف العــامل :بالنظــر العتامدالتقريــر الــذي أصدرتــه الخارجيــة األمريكيــة خــال ســنة  2015عــى معطيــات
غــر محينــة أو غــر دقيقــة ،تــم إعــداد جــواب حــول هــذا التقريــر تضمــن عــدة
توضيحــات وتصويبــات.
ويف إطــار الحــوار غــر الرســمي بــن اململكــة املغربيــة والواليــات املتحــدة األمريكيــة،
انعقــد يف نونــر  2015بالربــاط لقــاء بــن الســلطات املغربيــة ووفــد مــن كتابــة الدولــة
األمريكيــة يف الخارجيــة ،قدمــت املندوبيــة ،يف جلســته االفتتاحيــة ،عرضــا حــول تفاعــل
اململكــة مــع املنظومــة األمميــة لحقــوق اإلنســان .كــا نظمــت املندوبيــة لقــاء مــع الوفد
األمريــي خصــص لالطــاع عــى املجهــودات التــي تقــوم بهــا اململكــة املغربيــة يف مجــال
محاربــة ظاهــرة االتجــار بالبــر.
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سادسا -التفاعل مع منظمات دولية غير حكومية
 - 1الشبكة األورو-املتوسطية لحقوق اإلنسان
يف إطــار تعزيــز التفاعــل مــع تقاريــر املنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة تتبعــت هــذه
املندوبيــة نتائــج الزيــارة التــي قامــت الشــبكة األورو-املتوســطية لحقــوق اإلنســان لبالدنــا يف
الفــرة املمتــدة مــن  15اىل  21شــتنرب  ،2014والســيام التقريــر الــذي أصدرتــه حــول حقــوق
اإلنســان عقــب هــذه الزيــارة ،حيــث عملــت املندوبيــة عــى عقــد اجتامعــات تشــاورية حــول
هــذا التقريــر مــع القطاعــات واملؤسســات املعنيــة ،وبعــد دراســة مضامــن التقريــر واســتجالء
الحقائــق الــواردة فيــه أعــدت هــذه املندوبيــة ،بتنســيق مــع القطاعــات املعنيــة ،ردا حــول
هــذا التقريــر الــذي تبــن أنــه مل يكــن متوازنــا وال منصفــا وال مهنيــا ،كــا أنــه ال يعكــس واقــع
حقــوق اإلنســان باململكــة املغربيــة.
وقد تم بعث هذا الرد إىل املنظمة املذكورة يف شهر أبريل .2015

 - 2هيومن رايتس ووتش
عملــت املندوبيــة عــى دراســة وتحليــل التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيومــن رايتــس
ووتــش ســنة  2015حــول تقييــم وضعيــة حقــوق اإلنســان ،والــذي تبــن مــن خاللــه نقــص
يف املعطيــات واملعلومــات بخصــوص اإلصالحــات التــي تعرفهــا اململكــة .إضافــة إىل تســجيل
توجــه يف تقاريــر هــذه املنظمــة إىل تبنــي أطروحــات معاديــة للوحــدة الرتابيــة للمملكــة وإىل
التغــايض عــن االصالحــات التــي بارشتهــا بالدنــا يف مجــال حقــوق اإلنســان والبنــاء الدميقراطــي.

 - 3منظمة العفو الدولية
يف إطــار تتبــع حملــة منظمــة العفــو الدوليــة حــول التعذيــب ،تــم عقــد اجتامعــات تنســيقية
حــول املوضــوع ،كــا تــم التفاعــل مــع هــذه املنظمــة مــن خــال العديــد مــن املراســات،
إضافــة إىل تزويدهــا بالتوضيحــات واملعلومــات الالزمــة حــول مذكرتهــا املوجهــة إىل الســلطات
العموميــة بتاريــخ  17مــارس .2015
وبالنظــر إلرصار هــذه املنظمــة عــى عــدم األخــذ بعــن االعتبــار ملــا ورد يف جــواب الســلطات
العموميــة ،ومتلصهــا مــن التزاماتهــا الســابقة يف هــذا الشــأن ،وتفضيلهــا لسياســة التحامــل
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والضغــط ،مــن خــال عقــد نــدوات صحفيــة حــول التقريــر يف وقــت واحــد وبأربــع عواصــم
مــن ضمنهــا الربــاط؛ قــررت الســلطات العموميــة ،بتنســيق مــن هــذه املندوبيــة ،تنظيــم
نــدوة صحفيــة بتاريــخ  19مــاي  2015للــرد عــى املغالطــات واالختــاالت التــي شــابت هــذا
التقريــر.
وقــد مكنــت هــذه النــدوة الصحفيــة مــن إيجــاد نــوع مــن التــوازن مــع مــا قــدم مــن
مغالطــات خــال النــدوة الصحفيــة التــي عقدتهــا هــذه املنظمــة يف نفــس اليــوم ،وذلــك مــن
خــال توضيــح االختــاالت التــي شــابت منهجيــة إعــداد هــذا التقريــر والنواقــص التــي عرفهــا
تفاعــل هــذه املنظمــة مــع املالحظــات واالقرتاحــات التــي قدمتهــا الســلطات العموميــة والنيــة
املســبقة لهــذه املنظمــة لتبخيــس التقــدم الــذي أحــرزه املغــرب يف مجــال حقــوق اإلنســان.
ومــن زاويــة أخــرى وبســبب عــدم التـزام هــذه املنظمــة بالقوانــن الوطنيــة املتعلقــة بدخــول
وإقامــة األجانــب ،وقيامهــا بأنشــطة داخــل الـراب الوطنــي بــدون الحصــول عــى إذن مســبق
مــن الســلطات ،وعــدم اكرتاثهــا بطلــب الســلطات العموميــة املتعلــق بتأجيــل زيــارة ممثليهــا
إىل املغــرب إىل حــن وضــع إطــار مرجعــي للتعــاون بــن الجانبــن ،واتخاذهــا لق ـرار أحــادي
بإيفــاد ممثلــن عنهــا إىل املغــرب إلنجــاز دراســة حــول وضعيــة الالجئــن وطالبــي اللجــوء
واملهاجريــن املتواجديــن قــرب الحــدود بــن املغــرب وإســبانيا؛ اتخــذت الســلطات العموميــة
موقفــا يرمــي إىل التصــدي إىل هــذا التوجــه الهــادف إىل فــرض سياســة األمــر الواقــع ،بحيــث
عملــت الســلطات املختصــة عــى ترحيــل ممثــي هــذه املنظمــة مــن الـراب الوطنــي بتاريــخ
 11يونيــو  ،2015يف إطــار احــرام القوانــن الوطنيــة والتزامــات بالدنــا الدوليــة يف مجــال
حقــوق اإلنســان.
ويف هذا اإلطار عملت املندوبية عىل:
 عقد اجتامعات تنسيقية مع القطاعات املعنية؛ إصدار بالغ صحفي يف املوضوع بخصوص مغالطات املنظمة حول هذه القضية؛ إعــداد عنــارص الجــواب املوجــه إىل هــذه املنظمــة يف املوضــوع عقــب رســالتها املوجهــة إىلالســلطات العموميــة.
فضــا عــن ذلــك قامــت هــذه املندوبيــة بدراســة التقريــر الســنوي ملنظمــة العفــو الدوليــة
برســم ســنة  ،2015-2014وعقــدت بشــأنه اجتامعــات تنســيقية ،وأعــدت حولــه ردا وجــه إىل
هــذه املنظمــة يف شــهر فربايــر .2015
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سابعا -مواكبة مالءمة التشريعات الوطنية مع
املعايير الدولية حلقوق اإلنسان
 - 1إبداء الرأي وتقديم املشورة
واصلــت املندوبيــة ،ســنة  ،2015عملهــا املتعلــق بدراســة النصــوص الترشيعيــة والتنظيميــة
الجــاري بهــا العمــل بغيــة تقديــر مــدى مطابقتهــا ألحــكام االتفاقيــات الدوليــة يف مجــال
القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان ،مــن خالل تقديــم مذكـرات تتضمــن اقرتاحاتهــا ومالحظاتها
كــا يــي:
تقديــم مالحظــات حــول مــروع االتفاقيــة العربيــة للوقايــة مــن مــرض نقــصاملناعــة (اإليــدز) وحاميــة حقــوق األشــخاص املتعايشــن مــع فريوســه ،املحــال عــى
املندوبيــة مــن طــرف وزارة الصحــة؛
إعــداد إطــار مرجعــي لتنظيــم نــدوة دوليــة وإعــداد ثــاث دراســات يف مجــالمالءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املعايــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان ،كــا تــم جــرد
النصــوص القانونيــة الخاصــة بالحريــات العامــة وكــذا االطــار املرجعــي الــدويل ذي
الصلــة والــذي يهــم التجمعــات العموميــة ،قانــون الجمعيــات ،وقانــون الصحافــة
والنــر ،كــا ســيتم القيــام بنفــس العمــل بالنســبة للنصــوص املتعلقــة مبنظومــة
الســجون ،ونصــوص أخــرى تتعلــق بالفئــات الهشــة.
كــا ســاهمت املندوبيــة يف إعــداد دراســة حــول مالءمــة اإلطــار الترشيعــي الوطنــي مــع
املعايــر الدوليــة يف مجــال مكافحــة نقــص املناعــة البــري /الســيدا مــن خــال:
املشــاركة يف اجتامعــات اللجنــة الوطنيــة املتعــددة القطاعــات املكلفــة بتتبــع إعــال«االسـراتيجية الوطنيــة حــول الســيدا وحقــوق اإلنســان»؛
املشاركة يف اجتامعات اللجنة املصغرة املنبثقة عن اللجنة الوطنية؛اســتقبال الخبرييــن املكلفــن بإعــداد هــذه الدراســة لتقديــم وجهــة نظــر املندوبيــةبخصــوص إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف الترشيعــات الوطنيــة ذات الصلــة
باملوضــوع.
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 - 2تنســيق عمــل اللجنــة الفرعيــة املكلفــة بتأهيــل اإلطــار القانــوين واملؤسســايت يف
مجــاالت الهجــرة واللجــوء ومكافحــة االتجــار بالبــر
يف إطــار تنفيــذ التعليــات امللكيــة الســامية بوضــع سياســة عموميــة مندمجــة وإنســانية
ورائــدة عــى املســتوى اإلقليمــي يف مجــاالت الهجــرة واللجــوء ومكافحــة االتجــار بالبــر،
واصلــت املندوبيــة عملهــا املتعلــق بتنســيق إعــداد اإلطــار القانــوين واملؤسســايت الخــاص
باملجــاالت الثالثــة ،مــن خــال:
 عقــد اجتامعــات تشــاورية عــى أعــى مســتوى بــن األمانــة العامــة للحكومــة والــوزارةاملكلفــة باملغاربــة املقيمــن يف الخــارج وشــؤون الهجــرة واملندوبيــة الوزاريــة للحســم يف
الخيــارات املتاحــة بخصــوص مــروع القانــون املتعلــق مبكافحــة االتجــار بالبــر مــا مكــن
مــن عــرض هــذا املــروع عــى مجلــس حكومــي يف أبريــل  ،2015والــذي صــادق عليــه.
 املشــاركة يف االجتامعــات املتعلقــة مبتابعــة تنفيــذ االس ـراتيجية الوطنيــة يف مجــال الهجــرةواللجــوء ،بحيــث أســند إليهــا تنســيق الجانــب املتعلــق بتنفيــذ املحــور املتعلــق مبكافحــة
االتجــار بالبــر.
 املشــاركة يف متابعــة مــروع «إدمــاج الهجــرة يف االس ـراتيجيات الوطنيــة للتنميــة» ،املعــدمــن املنظمــة العامليــة للمهاجريــن برشاكــة مــع الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمــن يف الخــارج
وشــؤون الهجــرة ،مــن خــال عضويتهــا يف اللجنــة الوطنيــة للهجــرة والتنميــة.
كــا شــاركت املندوبيــة يف مختلــف األنشــطة التــي نظمتها الــوزارة املكلفــة باملغاربــة املقيمني
يف الخــارج وشــؤون الهجــرة حــول هــذا املوضــوع وقدمــت مداخــات يف هــذا الشــأن .إضافــة
إىل املشــاركة يف أشــغال لجنــة الطعــون والتتبــع يف مجــال الهجــرة ويف اجتامعــات اللجنــة
الوطنيــة املختصــة باالســتامع إىل الالجئــن ،فضــا عــن اســتقبال الســيد املنــدوب الــوزاري
لألمــن العــام للمنظمــة الدوليــة للهجــرة.
وشــاركت كذلــك يف اللقــاء املوضوعــايت حــول اللجــوء والحاميــة الدوليــة املنظــم يف إطــار
الحــوار األورو -أفريقــي الرابــع حــول الهجــرة والتنميــة املنعقــد بالربــاط خــال الفــرة مــا بــن
 15و 16يونيــو  ،2015حيــث قدمــت املندوبيــة عرضــا حــول مــروع القانــون حــول اللجــوء .
وواصلــت املندوبيــة املشــاركة يف أشــغال اللجنــة البــن الوزاريــة املكلفــة باالســتامع لطالبــي
اللجــوء الذيــن يحملــون وثائــق طالبــي اللجــوء مــن املفوضيــة الســامية لألمــم املتحــدة
لشــؤون الالجئــن ،مــن أجــل دراســة امكانيــة منحهــم صفــة الجــئ.
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وتواصــل املندوبيــة مهمــة تنســيق أشــغال اللجنــة الفرعيــة املكلفــة بالتأهيــل القانــوين
واملؤسســايت بالنســبة ملشــاريع القوانــن املتعلقــة بالهجــرة واللجــوء مــع الــوزارة الوصيــة
واألمانــة العامــة للحكومــة.

ثامنا -تنظيم الندوات ومواكبة التظاهرات الوطنية
والدولية
يف إطــار تفاعــل املندوبيــة مــع كافــة الفاعلــن املعنيــن مبجــاالت حقــوق اإلنســان والجوانــب
ذات الصلــة بهــا ،نظمــت املندوبيــة لوحدهــا أو برشاكــة مــع مؤسســات وهيئــات أخــرى مــا
يزيــد عــن  3نــدوات .وشــاركت يف 12مــن النــدوات والتظاهـرات والــدورات التكوينيــة عــى
الصعيديــن الوطنــي والــدويل.
كــا شــاركت املندوبيــة يف الــدورة  59للجنــة وضــع املــرأة بنيويــورك ( 9إىل  14مــارس )2015
ويف الــدورة  48للتنميــة والســكان بنيويــورك مــا بــن  13-17أبريــل .2015

تاسعا -املساهمة في خلق إشعاع دولي للتجربة املغربية
في مجال حقوق اإلنسان
 - 1تنظيــم منتــدى دويل حــول «دور القــادة الدينيــن يف منــع التحريــض الــذي مــن
شــأنه أن يــؤدي إىل الجرائــم الوحشــية»
نظمــت املندوبيــة ،بتعــاون مــع مكتــب األمــم املتحــدة ملنــع اإلبــادة الجامعيــة ومســؤولية
الحاميــة ))UNOGPRPوالرابطــة املحمديــة للعلــاء ومركــز امللــك عبــد اللــه للحــوار بــن
الديانــات والثقافــات ،منتــدى دوليــا حــول «دور القــادة الدينيــن يف منــع التحريــض الــذي مــن
شــأنه أن يــؤدي إىل الجرائــم الوحشــية» ،مبدينــة فــاس يومــي  23و 24أبريــل .2015
ويــأيت تنظيــم هــذا املنتــدى يف إطــار ترصيــد نتائــج الورشــات اإلقليميــة التــي ســبق أن نظمتهــا
املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة حــول موضــوع «منــع التحريــض
عــى الكراهيــة بســبب قومــي أو عنــري أو دينــي» ،والتــي توجــت بتنظيــم ورشــة دوليــة
احتضنتهــا بالدنــا ،بالتعــاون بــن املفوضيــة الســامية واملندوبيــة الوزاريــة ،يومــي 4و 5أكتوبــر
 ،2012والتــي أفضــت إىل اعتــاد خطــة عمــل الربــاط حــول «منــع التحريــض عــى الكراهيــة
عــى أســاس قومــي أو عنــري أو دينــي وحريــة التعبــر».
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 - 2تعزيز التواصل حول التقدم املحرز
يف إطــار تنميــة التواصــل مــع مختلــف الهيئــات والفاعلــن الوطنيــن والدوليــن ،والتعريــف
باختصاصــات املندوبيــة وبالرصيــد املؤسســايت الوطنــي املنجــز يف مجــال حقــوق اإلنســان،
عملــت املندوبيــة عــى تدبــر عــدة زيــارات واســتقباالت خصــت بهــا وفــودا وشــخصيات
ديبلوماســية أجنبيــة ووطنيــة ووســائل إعــام.

عاشرا -تدبير الشكايات وطلبات التدخل
منــذ فاتــح ينايــر  2015توصلــت املندوبيــة مبــا يناهــز  130شــكاية واردة مــن قبــل أفـراد أو
مجموعــات أو جمعيــات ،منهــا  40شــكاية شــفوية ،مــن أجــل التدخــل ملعالجــة وضعيــات
إداريــة ،وماليــة ،وعقاريــة ،أو اجتامعيــة ،أو تســوية نزاعــات وخالفــات معينــة مــع أشــخاص
طبيعيــن أو معنويــن.
وقــد تــم النظــر يف هــذه الشــكايات والطلبــات بدراســتها واتخــاذ اإلج ـراء املتعــن يف شــأنها،
ســواء مــن خــال إحالتهــا عــى القطــاع أو املؤسســة املعنيــة وإشــعار املعنــي باألمــر بذلــك
لتتبــع مآلهــا؛ أو توجيــه صاحــب الشــكاية أو الطلــب إىل الجهــة املعنيــة أو لســلوك املســطرة
الواجبــة االتبــاع.
كــا أعــدت املندوبيــة مذكــرة حــول مســاهمتها يف تفعيــل القــرار الحكومــي املتعلــق
باالســتجابة للشــكايات املوجهــة إىل املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف ظــرف  3أشــهر.
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أوال -تدبير املوارد البشرية
 - 1توظيف املوارد البرشية
تــم تخصيــص  10مناصــب ماليــة للمندوبيــة الوزاريــة يف إطــار ميزانيــة  2015عملــت عــى
تعبئتهــا ،مــا مكــن مــن توظيــف  5موظفــن جــدد.
وقــد بلــغ عــدد موظفــي املندوبيــة لحــد اآلن  62موظفــا موزعــن عــى  32موظفــا ضمــن
املناصــب املاليــة للمندوبيــة؛ و 20موظفــا ملحقــا باملندوبيــة و 11موظفــا موضوعــا رهــن
إشــارة املندوبيــة مــن طــرف القطاعــات واملؤسســات العموميــة.
وقــد مكنــت املقاربــة التــي اعتمدتهــا املندوبيــة بخصــوص مراعــاة مقاربــة النــوع االجتامعــي
املبنــي عــى الجنــس يف علميــات توظيــف املــوارد البرشيــة مــن تحقيــق املســاواة بــن الرجــال
والنســاء يف تقاســم املناصــب املاليــة للمندوبيــة ،كــا يوضــح ذلــك توزيــع املوظفــن حســب
الجنــس يف الرســم البيــاين املــوايل.

 - 2وضع برنامج للتكوين املستمر
تــم تعزيــز برنامــج التكويــن املســتمر للمــوارد البرشيــة للمندوبيــة ،بحيــث اســتفاد ،يف إطــار
برنامــج التوأمــة مــع االتحــاد األوريب ،موظفــو املندوبيــة برســم ســنة  2015مــن دورتــن تكوينيتــن
يف مواضيــع القانــون الــدويل لحقــوق اإلنســان مبــا مجموعــه  40موظفــا وموظفــة مــن مختلــف
البنيــات اإلداريــة للمندوبيــة.
كــا تــم الرفــع مــن مســتوى تأطــر العمــل اإلداري عــن طريــق وضــع مســاطر خاصــة منظمــة
لبعــض اإلجـراءات ،كــا هــو الشــأن بالنســبة لقضــاء تدريــب باملندوبيــة والحصــول عــى الرخــص
اإلداريــة واملشــاركة يف تدريبــات بالخــارج.
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 - 3تنصيب اللجنة املتساوية األعضاء
حرصــت املندوبيــة ســنة  2015عــى إج ـراء انتخــاب ممثــي املوظفــن يف اللجنــة املتســاوية
األعضــاء بنــاء عــى منشــور الســيد الوزيــر املنتــدب لــدى رئيــس الحكومــة املكلــف بالوظيفــة
العموميــة رقــم  3بتاريــخ  24أبريــل .2015
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ثانيا -تطوير نظم االشتغال وتعزيز القدرات
 - 1نظام املعلوميات
قامــت املندوبيــة بإطــاق دراســة حــول وضــع مخطــط مديــري لنظــام املعلومــات والــذي يتضمن
نظــام معلومــات حــول تتبــع تنفيــذ التوصيــات يف مجــال حقوق اإلنســان ،ونظــام تدبري املراســات،
ونظــام تتبــع برنامــج عمــل بخصــوص الجانــب التدبــري للمندوبيــة ،ونظــام التدبــر املعلوميــايت
()helpdesk؛
كــا قامــت باتخــاذ االجـراءات املتعلقــة بتدبــر الجوانــب التقنيــة للموقــع اإللكــروين ،وإعــداد
الصفقــة املتعلقــة بتشــغيل نظــام األنرتانيــت ،ووضــع نظــام للوقايــة واألمــن املعلومــايت ،وإطــاق
صفقــة حــول الجوانــب اللوجســتيكية لنظــام املعلوميــات.

 - 2اعتامد الحكامة يف تدبري املوارد
يف إطــار تعزيــز القــدرات التدبرييــة للمندوبيــة تم إنجــاز افتحاص داخيل حــول تدبري املــوارد املالية
ســتمكن نتائجــه من تعزيز نظــام الحكامة الداخليــة يف تدبري امليزانية املرصــودة للمندوبية.

 - 3نظام التوثيق واألرشيف
عرفــت ســنة  2015توظيــف أطــر إداريــة متخصصــة يف التوثيــق واألرشــيف ،والتــي ســاهمت
يف وضــع تصــور خــاص بتدبــر الجانــب التوثيقــي واألرشــيف ،والــذي سيســتفيد مــن الدعــم
يف إطــار برنامــج التوأمــة مــع االتحــاد األوريب .كــا تــم القيــام بدراســة داخليــة حــول وضعيــة
تدبــر األرشــيف والوثائــق باملندوبيــة ،وإحــداث خليــة ملتابعــة األرشــيف والتوثيــق ،وإعــداد
مســطرة حــول تدبــر األرشــيف ،وتنظيــم أيــام تحسيســية داخليــة حــول دور األرشــيف
والتوثيــق تنفيــذا ملنشــور الســيد رئيــس الحكومــة حــول املوضــوع.

خالصة:
إن مــرور مــا يقــارب أربــع ســنوات ونصــف عــى إحــداث املندوبيــة يطــرح مســألة تقييــم
حصيلــة عملهــا ،وهــو مــا ميكــن اإلشــارة إليــه من خــال تقديــم املعطيــات الرقميــة واملؤرشات
الدالــة التاليــة:
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عقــد مــا يقــارب  600اجتــاع تنســيقي مــع القطاعــات الحكوميــة املعنيــة منــذ إحــداثاملندوبية؛
تنظيم ما يزيد عن  25ندوة اسرتاتيجية يف مجال حقوق اإلنسان؛تنظيــم مــا يقــارب  16دورة تدريبيــة اســتفاد منهــا حــوايل  363شــخص مــن قطاعــاتحكوميــة وبرملانيــن ومؤسســات وطنيــة ومحامــن شــباب ومنظــات مجتمــع مــدين؛
استقبال ما يقارب  233شخصية ووفد دويل ووطني؛معالجة ما يقارب  403شكاية واردة من مواطنني أو منظامت مجتمع مدين؛تنســيق إعــداد ثالثــة مشــاريع قوانــن حــول الهجــرة واللجــوء واالتجــار بالبــر ،وإبــداءالــرأي يف  18مــروع ومقــرح قانــون واتفاقيــة دوليــة أو إقليميــة؛
الدعــم املــايل والتأطــر ملــا يناهــز  65مرشوعــا ملنظــات املجتمــع املــدين ،ودعــم مشــاركةمــا يزيــد عــن 29جمعيــة وطنيــة يف دورات مجلــس حقــوق اإلنســان و  06جمعيــات يف
اجتامعــات لجنــة املــرأة؛
استقبال ستة إجراءات خاصة تابعة ملجلس حقوق اإلنسان؛تنسيق املشاركة الوطنية يف  14دورة ملجلس حقوق اإلنسان؛إعــداد  12تقري ـرا أوليــا ودوريــا ومرحليــا يف إطــار مجلــس حقــوق اإلنســان وهيئــاتاملعاهــدات؛
إعــداد الــردود بخصــوص  177مراســلة واردة مــن هيئــات املعاهــدات واإلجــراءاتالخاصــة ومنظــات دوليــة غــر حكوميــة ،وتتعلــق ب  85شــكاية يف إطــار البالغــات
الفرديــة؛
إعــداد الــردود بخصــوص تقاريــر منظــات دوليــة غــر حكوميــة أو تقاريــر بعــض الــدولمبعــدل أربعــة تقاريــر يف الســنة عــى األقــل.
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أوال -النهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها
a

متابعة تنفيذ مقتضيات الخطة الوطنية يف مجال الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

يتطلــب الــروع يف تفعيــل مقتضيــات املحــاور االسـراتيجية للخطــة الوطنيــة ،اتخــاذ تدابــر
وتوفــر رشوط كفيلــة بتأمــن مســار التنفيــذ .ومــن أجــل هــذه الغايــة تــرى املندوبيــة رضورة
االرساع يف اعتــاد مــروع الخطــة مــن طــرف مجلــس حكومــي ،لتمكــن الفاعلــن مــن القيــام
باملهــام املنوطــة بهــم.
a

املساهمة يف تفعيل مقتضيات األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان

انســجاما مــع اختصاصهــا التنســيقي يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وبهــدف ضــان االلتــزام
بالجدولــة املحــددة وتــدارك البــطء الــذي عرفــه مســار تفعيــل األرضيــة ،ســتواصل املندوبيــة
مســاهمتها يف تنفيــذ مضامــن األرضيــة يف الجوانــب التــي تهمهــا ،والســيام تفعيــل املقتضيــات
املتعلقــة بالتكويــن والتكويــن املســتمر للمعنيــن.
a

إدمــاج بعــد حقــوق اإلنســان يف السياســات العموميــة (تطويــر مــؤرشات وطنيــة
للقيــاس)؛

a

املســاهمة يف مالءمــة الترشيعــات الوطنيــة مــع املقتضيــات الدســتورية واملعايــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان والقانــون الــدويل اإلنســاين (نــدوة دوليــة +ثــاث دراســات
موضوعاتيــة يف إطــار مــروع الرشاكــة مــع االتحــاد األوريب)؛

a

مواكبــة إحــداث هيئــات حاميــة حقــوق اإلنســان والحكامــة املنصــوص عليهــا يف
الدســتور(يفالجوانــباملتعلقــةبضــانااللتقائيــةوالتناســقوالحكامــةاملؤسســاتية)؛

a

متابعةمواكبــة ورش إصــاح منظومــة العدالــة ،والســيام يف الجوانــب املتعلقــة
بالحقــوقوالحريــاتاألساســيةوضامنــاتاملحاكمــةالعادلــةيفاملنظومــةالجنائيــة؛

a

تقويــة القــدرات لــدى القطاعــات الحكوميــة املعنيــة بحقــوق اإلنســان خصوصــا
يف مجــاالت إعــداد مــؤرشات القيــاس وإعــداد التقاريــر ومتابعــة تنفيــذ التوصيــات
واملســاهمة يف التكويــن املســتمر.
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ثانيا -تنمية ودعم احلوار والشراكة مع األطراف
املعنية وطنيا

		

a

تعزيــز الحــوار والرشاكــة مــع املؤسســات الوطنيــة وعــى الخصــوص تنفيــذ الخطــط
االســراتيجية يف مجــال حقــوق اإلنســان واملســاهمة يف إعــداد التقاريــر الوطنيــة؛

a

التعــاون والرشاكــة مــع منظــات املجتمــع املــدين عــى مســتوى دعــم املشــاريع
ودعــم املشــاركة يف املحافــل الدوليــة وإعــداد التقاريــر املوازيــة واإلرشاك يف مسلســل
إعــداد التقاريــر الوطنيــة؛

a

التعــاون مــع الربملــان عــى مســتوى تعزيــز التفاعــل مــع نظــام األمــم املتحــدة
لحقــوقاإلنســانوالنهــوضبثقافــةحقــوقاإلنســانومالءمــةالترشيعــاتالوطنيــة؛

a

التعــاون مــع الجامعــات ومراكــز البحــث عــى مســتوى التشــخيص والرفــع مــن
القــدرات ودعــم النــر؛

a

التعــاون مــع وســائل اإلعــام عــى مســتوى مواكبــة فحــص التقاريــر الوطنيــة
واملشــاركة يف دورات مجلــس حقــوق اإلنســان ونــر ثقافــة حقــوق اإلنســان.

ثالثا -تقوية التفاعل مع الفاعلني الدوليني واإلقليميني
a

تعزيــز التفاعــل مــع منظومــة حقــوق اإلنســان باألمــم املتحــدة ،وتطويــر التنســيق
والــراكات مــع وكاالت األمــم املتحــدة املعتمــدة باململكــة الســيام وأن اململكــة
مطالبــة بإعــداد تقريريــن دوريــن كل ســنة ،إضافــة إىل متابعــة تفعيــل التوصيــات
واســتقبال زيارتــن لإلجــراءات الخاصــة؛

a

تعزيــز الحــوار والتعــاون مــع املؤسســات األوروبيــة لحقــوق اإلنســان مــن خــال
سياســة الجــوار ومــروع التوأمــة؛

a

تعزيز التفاعل مع املنظامت اإلقليمية التي يعد املغرب دولة عضو فيها؛

a

الحــوار والتعــاون مــع املنظــات الدوليــة غــر الحكوميــة والســيام مــن خــال وضــع
أســس جديــدة للتفاعــل املســتقبيل؛
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a

الحــوار وتبــادل التجــارب والخ ـرات مــع املؤسســات األجنبيــة املامثلــة مــن خــال
متابعــة تنفيــذ توصيــة االســتعراض الــدوري الشــامل ذات الصلــة باملوضــوع ،وتقريــر
املفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان حــول تعزيــز نظــام هيئــات املعاهــدات ودراســة
املفوضيــة الســامية حــول آليــات التنســيق الوطنيــة).
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