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تعترب اململكة املغربية من بني البلدان األوىل التي أحدثت بنية وطنية لتنسيق العمل الحكومي يف مجال 

حقوق اإلنسان، والسيام يف ما يتعلق بالتفاعل مع آليات األمم املتحدة املختصة، مبا يف ذلك إعداد التقارير 

الهيئات  أمام  الصادرة مبناسبة فحصها  التوصيات  تنفيذ  اإلنسان وتتبع  الدورية مبوجب معاهدات حقوق 

املعنية. وبذلك تكون التجربة املغربية قد استبقت التوصية التي وجهتها املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لحقوق اإلنسان سنة 2012 للدول بخصوص إحداث بنيات مامثلة. ولقد مكنت هذه التجربة من تطوير 

اسرتاتيجيات ومقاربات ومناهج جديدة للعمل من أجل الوفاء بااللتزامات الدولية يف مجال حامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها. ويف دراستها التي نرشتها سنة 2016، تناولت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق 

آلية وطنية مستقلة  اللتني حرصتا عىل إحداث  الدولتني  باعتبارها إحدى  املغربية  اململكة  اإلنسان تجربة 

الدامئة »مكانة فريدة  اآلليات  التوصيات. وتتبوأ هذه  تنفيذ  التقارير وتتبع  الناحية املؤسسية إلعداد  من 

لتكون لها الريادة يف تجميع التوصيات وترتيبها حسب األولوية، وتنسيق وإعداد خطة تنفيذ محددة ملتابعة 

التوصيات الواردة من جميع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، مع وضع جداول زمنية ومؤرشات 

ومعايري محددة للنجاح )...(«1. 

التزمت وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان منذ إحداثها بالعمل عىل تعزيز التفاعل مع الفاعلني الدوليني 

يف مجال حقوق اإلنسان، وال سيام من خالل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الهيئات األممية. ويف إطار 

يبسط  الذي  الدليل،  إعداد هذا  الدولة عىل  التجربة، عملت وزارة  توثيق ودعم ونرش هذه  الحرص عىل 

املنهجية التي تم تطويرها بناء عىل مقاربة تشاركية مبساهمة كافة األطراف املعنية. ويهدف هذا الدليل، 

الذي يتوجه أساسا إىل مسؤويل وأطر وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان ومسؤويل وأطر باقي القطاعات 

تنفيذ  بتتبع  املتعلق  املسار  العمل، ويستعرض  الرؤى ومناهج  توحيد  إىل  الوطنية،  واملؤسسات  الحكومية 

مرورا مبراحل  بخصوصها،  الحكومة  ردود  اعتامد  إىل  املعنية  األممية  اآلليات  منذ صدورها عن  التوصيات 

تنفيذها، مع تحديد مهام ومسؤوليات كل طرف من األطراف املعنية. ويتم عرض منوذج عميل عرب مختلف 

فصول الدليل قصد توضيح مختلف مراحل هذا العمل.

يعد هذا الدليل أحد اإلصدارات املكونة لسلسلة الدالئل التي تعمل وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 

عىل نرشها، والتي تستهدف تحقيق متلك أفضل لإلطار املعياري واملؤسسايت املتعلق بحقوق اإلنسان، وتعزيز 

نهج مقاربة موحدة بني املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان ورشكائها. كام يطمح إىل أن يشكل مصدر 

إلهام لتجارب مامثلة يف باقي بلدان العامل.

تــمـــهــيـد

1 املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان )2016(، »اآلليات الوطنية إلعداد التقارير واملتابعة: دراسة بشأن تعاون الدول مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان« )HR/PUB/16/1/Add.1(، األمم املتحدة، 

 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_Study_AR.pdf



دلــيــل مــنــهــجــي 6

وإذا كان أول دليل تم إعداده ضمن هذه السلسلة من قبل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان يتعلق 

مبنهجية إعداد التقارير الوطنية وفحصها أمام هيئات املعاهدات يف إطار جلسات الحوار التفاعيل، فإن هذا 

العمومية. ويلتقي هذان  السلطات  الحوارات وعىل إعاملها من طرف  نتائج هذه  يركز عىل  الثاين  الدليل 

الدليالن لتشكيل دورة متكاملة تتعلق بتفاعل اململكة مع اآلليات األممية لحقوق اإلنسان.

السياسات  يف  األممية  اآلليات  توصيات  إدماج  يستهدف  مندمج  نظام  كذلك ضمن  اإلصدار  ويندرج هذا 

العمومية والربامج القطاعية. ويشتمل هذا النظام عىل خطة عمل حول جميع التوصيات املقبولة من طرف 

اململكة املغربية، وكذا نظام معلوميايت تشاريك ميكن وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان من القيام مبهمتها 

املتعلقة بالتتبع، مع تيسري عملية تجميع املعطيات وتحيينها، والتي تعد رضورية إلعداد التقارير. وهكذا 

يتم تطعيم دورة التفاعل بشكل مستمر ويتم الحفاظ عىل وتريتها.

يعد هذ الدليل إحدى مثرات مرشوع التوأمة املؤسساتية )املغرب-االتحاد األورويب( بني املندوبية الوزارية 

الحكومة  رئاسة  لوزارة  التابع  والدستورية  السياسية  الدراسات  ومركز  باملغرب  اإلنسان  بحقوق  املكلفة 

اإلسبانية، ومعهد لدوفيك بولتزمان لحقوق اإلنسان بجمهورية النمسا، واللجنة الوطنية االستشارية لحقوق 

اإلنسان بجمهورية فرنسا. وقد تم إنجازه بفضل التعاون بني خرباء من الدول التي تنتمي إليها املؤسسات 

املذكورة، ال سيام من النمسا، باإلضافة إىل مسؤويل وأطر املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان. 

ويف األخري، أتقدم بالتهاين والشكر الجزيل لكل من شارك يف إنجاز هذا العمل الذي يشكل مساهمة غنية يف 

الذاكرة املؤسساتية للمملكة املغربية يف مجال حقوق اإلنسان.

المصطفى الرميد
وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان
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يعد هذا الدليل املنهجي حول »تنفيذ التوصيات األممية« مثرة لعمل أُنجز يف إطار مرشوع التوأمة املؤسساتية 

املتعلق بـ»تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان باململكة املغربية«. 

الحكومية  والقطاعات  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الدولة  وزارة  وأطر  ملسؤويل  املوجه  الدليل،  هذا  ويقدم 

واملؤسسات الوطنية، منهجية للعمل من أجل تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن اآلليات األممية لحقوق 

دورة  عىل  الرتكيز  مع  الشامل(،  الدوري  االستعراض  وآلية  الخاصة  واملساطر  املعاهدات  )هيئات  اإلنسان 

ملموس  أثر  إحداث  إىل  ترمي  التي  املحددة  األنشطة  إىل  ووصوال  العامة  بالتوصية  بدءا  العمل،  ومراحل 

ومعالجة القضايا املتضمنة يف التوصية. 

عادة ما يكون تنفيذ هذه التوصيات رهينا بالتصدي ملجموعة من التحديات املفاهيمية واملنهجية، مام يؤثر 

عىل بلورتها إىل نتائج ذات مفعول حقيقي عىل حياة الساكنة املستهدفة )عرب السياسات العمومية(. ويقدم 

هذا الدليل مقاربة محكمة ترمي إىل رفع التحديات املذكورة وإىل مرافقة املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

اإلنسان ورشكائها من أجل ترجمة التوصيات األممية إىل أنشطة ملموسة بالشكل الالئق. وإذا كانت أهمية 

املنهجية املقرتحة ليست محصورة يف أي مجال محدد من مجاالت حقوق اإلنسان، فإنها تتامىش مع السياق 

املؤسسايت للمغرب، لكونها تؤكد عىل الدور املحوري الذي تلعبه املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان 

يف تنسيق وتسهيل وتعزيز إعامل هذه املنهجية، كام تشري إىل رضورة تبني إدراك منسجم ورؤية مشرتكة 

ينخرط فيهام جميع األطراف املعنيني، مام يربز أهمية تعزيز القدرات من خالل مسار التنفيذ. هذا دون أن 

نغفل أن هذه املنهجية تراعي كذلك مبدأ عاملية وشمولية حقوق اإلنسان. 

وعىل مستوى املفاهيم املستعملة، يعتمد هذا الدليل عىل إصدار ملفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق 

يطرحها،  التي  املطابقة  تقييم  منهجية  يتجاوز  أنه  مع  اإلنسان«،  » مؤرشات حقوق  عنوان  اإلنسان تحت 

ويتضمن عنارص من منهجية تقييم األداء يف سياق التنمية، وذلك كام تم تطويرها من طرف برنامج األمم 

املتحدة اإلمنايئ يف إصداره »دليل تخطيط ورصد وتقييم نتائج التنمية«. وقد صارت املؤسسات العمومية 

والتسيري.   لإلدارة  النتائج)GAR(« كمقاربة  القائم عىل  »التدبري  تعتمد  منذ سنة 2007  املغربية  للمملكة 

)انظر كذلك امللحق رقم 1، ورقة حول املؤرشات املستعملة يف الدليل املنهجي(. 

وتُشري بنية الدليل إىل دورة التنفيذ املكونة من الطور األول، الذي يهم تحديد األنشطة واملؤرشات، والطور 

الثاين، الذي يهم التنفيذ والتقييم، وتم تبسيط هذه الدورة عرب استحضار منوذج عميل إلحدى التوصيات 

املوجهة للمغرب. 

 

تــقــديــم 
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خطاطة عملية تتبع تنفيذ التوصيات

10 GUIDE METHODOLOGIQUE

الردود

تقييم اآلثار

 تنفيذ األنشطة
واملرافقة

 تحديد العنارص
و اآلثار

التصنيف

 تحديد النتائج
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 اختصاص اآلليات األممية
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الرتبية 

والتكوين عىل 

حقوق اإلنسان 

... تكوين املكلفني بإنفاذ القانون، السيام عنارص 

الرشطة وموظفي مصالح شؤون الهجرة ومفتيش 

قادرين  تكوينهم  بعد  بحيث سيكونون  الشغل، 

عىل التعرف وبشكل رسيع ومن دون ريب عىل 

املصالح  إىل  وتوجيههم  بالبرش  االتجار  ضحايا 

املختصة. يف حني يتعني التفريق بشكل جيل بني 

املهاجرين يف وضعية غري قانونية وضحايا االتجار 

بالبرش، بحيث يجب أن تخضع كل فئة من هؤالء 

األشخاص إىل قوانني ومساطر مختلفة.    

R83P2

املرحلة األوىل: تلقي وتصنيف التوصيات 

تضطلع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، بصفتها بنية حكومية تسهر عىل إعداد وتنفيذ السياسة 

والهيئات  الحكومية  القطاعات  مع  بالتنسيق  اإلنسان  وتعزيز حقوق  واحرتام  الدفاع  مجال  الحكومية يف 

املعنية، باملهام التالية :  

- إعداد التقارير الدورية املتعلقة بإعامل االتفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان، التي صادق 

عليها املغرب؛ 

- إعداد تقرير وطني برسم االستعراض الدوري الشامل؛

- تنسيق زيارات املساطر الخاصة للمغرب )املكلفني بواليات موضوعاتية(. 

وتلعب املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان دورا رئيسيا يف تفاعل املغرب مع هذه اآلليات التي تعنى 

العمومية  السياسات والربامج  باستمرار برصد وتتبع وتقييم مختلف  الذي يسمح  األمر  اإلنسان،  بحقوق 

ُوّجهت  توصيات  أو  تقارير  بصياغة  العملية  هذه  تُوجت  وقد  اإلنسان.  حقوق  عىل  تأثريها  مدى  وكذا 

للمغرب، بحث تقيم هذه التقارير والتوصيات وتنوه مبستوى التقدم املسجل مع تذكريها للمغرب بالفوارق 

والنواقص التي يتعني عليه سدها أو إصالحها.  
  

معالجتها  والتوصيات يف  التقارير  بعد نرش هذه  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  وقد رشعت 

الحكومية  للقطاعات  أويل  بتحديد  القيام  قبل  فرعية  محاور  إىل  بدورها  ستتوزع  محاور  إىل  بتصنيفها 

املختصة ملعالجة القضايا املطروحة يف هذه التوصيات. 

سيتم استعامل املثال التايل يف جميع مراحل هذا الدليل من أجل توضيح املقاربة التي تم تبنيها، وهو 

مثال مقتطف من تقرير املقررة الخاصة املعنية مبسألة االتجار بالبرش، السيام النساء واألطفال )يف 

مهمتها املمتدة من 17 إىل 21 يونيو 2013(.
الجهة املعنيةالــتــوصــيــةاملحور الفرعي الرقم

مـــثــال 

-  وزارة العدل

-  وزارة الداخلية 

-  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

-  الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية 

املقيمني  باملغاربة  املكلفة  الدويل  والتعاون 

بالخارج وشؤون الهجرة 

-  وزارة الصحة 

-  وزارة الشغل واإلدماج املهني 

-  الدرك املليك 

-  اإلدارة العامة لألمن الوطني 
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املرحلة الثانية: تحديد عنارص كل توصية عىل حدة 

وجود  عن  الكشف  من  اإلنسان  لحقوق  املتحدة  األمم  آليات  عن  الصادرة  التوصيات  فحص  مكن  لقد 

»توصيات مركبة« يتعني فرز عنارصها وتفكيكها إىل العديد من التوصيات حسب التصنيف الذي اعتمدته 

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، وذلك من أجل ضامن تتبع مواضيعي أو قطاعي جيد. 

توضيح بخصوص املثال : 
تتمحور التوصية باألساس حول أنشطة التكوين، يف حني تشري العبارة األخرية إىل الحاجيات املحتملة من 

أجل اإلصالح املتعلق بالقوانني واملساطر، إذ من املمكن أن يكون هذا التوجه موضوع تحليل منفصل.   

وحول  اإلنسان  حقوق  من  معينة  حقوق  حول  اإلنسان  حقوق  آليات  عن  الصادرة  التوصيات  وتتمحور 

التزامات الدولة ذات الصلة التي هي أساس التوصية، إذ غالبا ما تتم صياغة التوصية بشكل فضفاض وعام، 

ولهذا من الرضوري تحديد مختلف عنارص التوصية بغية تحديد االلتزامات املرتتبة عنها. 

ومن أجل فهم أمثل للتوصية، يتعني عىل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان تأويل هذه التوصية 

عىل ضوء القانون الدويل لحقوق اإلنسان، أي عليها تحديد املضمون املعياري للحقوق اإلنسانية املعنية وكذا 

االلتزامات املرتبطة بها، كام ميكن للوثائق التالية أن تكون مفيدة يف هذا الصدد:   

• املقتضيات ذات الصلة الواردة يف املعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان؛ 

• االجتهادات ذات الصلة الصادرة عن منظامت الرصد الدولية، السيام هيئات املعاهدات التابعة لهيئة 

األمم املتحدة )مثال: املالحظات أو التوصيات أو التعليقات العامة الصادرة عن هيئات املعاهدات 

واملقررات والقرارات ....(؛ 

• قرارات الجمعية العامة لهيئة األمم املتحدة؛

• قرارات ومقررات مجلس حقوق اإلنسان؛

• تقارير املساطر الخاصة التابعة لهيئة األمم املتحدة؛ 

التقارير املوضوعاتية للمؤسسات الوطنية )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملجلس االقتصادي   •

واالجتامعي والبيئي...(؛ 

• املؤلفات األكادميية حول تأويل بعض الحقوق اإلنسانية، مبا يف ذلك املالحظات املرتبطة مبعاهدات 

حقوق اإلنسان؛ 

غري  املنظامت  أو  الدولية  واملنظامت  البحث  مؤسسات  عن  الصادرة  األخرى،  العملية  الوثائق   •

الحكومية من أجل مرافقة العاملني يف مجال حقوق اإلنسان؛

• مجموع »املامرسات الجيدة« التي تعالج هذه القضايا والقضايا املامثلة بنفس الطريقة التي أثريت 

بها يف البلدان األخرى، السيام تلك التي تتوفر عىل سياق تاريخي وثقايف مامثل. 
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مـــثــال 

ميكن أن يتجىل تحديد العنارص من خالل مثال التوصية السابقة التي تحتوي عىل 4 عنارص كالتايل: 

وستعمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، إذا دعت الرضورة، عىل تعزيز قدراتها يف املجاالت 

التالية من أجل استيعاب أمثل ملختلف عنارص هذه التوصية: 

- تعريف االتجار بالبرش يف القانون الدويل؛ 

املساطر  عن  وأمثلة  قانونية،  غري  وضعية  يف  واملهاجرين  بالبرش  االتجار  ضحايا  بني  التمييز   -

واإلجراءات املالمئة؛ 

- أمثلة عملية لربامج التكوين من أجل التمييز بني الخصائص التي يجب أن تتوفر عليها هذه 

الربامج ليك تحقق الهدف املنشود من ورائها. 

• العنرص األول : يجب تكوين مختلف الفاعلني املعنيني مبحاربة االتجار بالبرش. 

تحديد ضحايا  قادرين عىل  التكوين  استفادوا من  الذين  األشخاص  يكون  أن  : يجب  الثاين  العنرص   •

االتجار بالبرش بشكل رسيع ودقيق. 

• العنرص الثالث : يجب التمييز بني املهاجرين يف وضعية )إدارية( غري قانونية وضحايا االتجار بالبرش.

•  العنرص الرابع : يجب توجيه ضحايا االتجار بالبرش إىل املصالح املختصة. 

ملحوظة : تجدر اإلشارة إىل أن هذه املهمة ترتكز باألساس عىل قراء نصية تحليلية للتوصية! 
إذ ال يجب االبتعاد كثريا عن النص.

املرحلة الثالثة: تحديد اآلثار املرجوة 
كام سبقت اإلشارة، ميكن أن تكون طبيعة عنارص التوصيات مختلفة، إذ ميكنها أن تحيل إىل أنشطة ملموسة 

يجب إنجازها )مثال: املصادقة عىل اتفاقية خاصة وإعداد بروتوكول ما والقيام بتكوين ما(، يف حني تعرب 

عنارص التوصية عادة عن اآلثار املرجوة التي ستشكل إعامال أمثل للحق املعني. 

ووفقا للعنارص املحددة لكل توصية يتم تحديد اآلثار املرجوة، وتكون هذه العملية مرفوقة بتحديد مؤرشات 

اآلثار ذات الصلة التي ميكن استعاملها الحقا من أجل قياس ما إذا تم بلوغ هذه اآلثار املرجوة. )أما بخصوص 

املصطلحات املستعملة يف هذا الدليل فيمكن االطالع عليها يف امللحقني رقم 1 و2(. 
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مـــثــال 

}العنرص رقم   1: ) رضورة تكوين مختلف الفاعلني املعنيني مبكافحة االتجار بالبرش(: مل يتم تضمني هذا 

العنرص هنا ألنه ال يرتبط بتأثري ما، بل بنشاط(. {

العنرص رقم 2:  يجب أن يكون األشخاص الذين استفادوا من التكوين قادرين عىل التعرف وبشكل 

رسيع ودقيق عىل ضحايا االتجار بالبرش. 

العنرص رقم 3: يجب التمييز بني املهاجرين يف وضعية غري قانونية وضحايا االتجار بالبرش. 

العنرص رقم 4: يجب توجيه ضحايا االتجار بالبرش إىل املصالح املختصة. 

 مؤرش األثراألثــر
 تم تحديد ضحايا

االتجار بالبرش

األثــر
 تم تحديد ضحايا

االتجار بالبرش

 عدد األشخاص ضحايا
 االتجار بالبرش اللذين

تم تحديدهم

 مؤرش األثر

األثــر
يتلقى ضحايا االتجار

بالبرش املساعدة 
 املناسبة 

عدد األشخاص ضحايا
االتجار بالبرش الذين 

استفادوا من الخدمات 
 املناسبة 

 مؤرش األثر

 عدد األشخاص ضحايا
 االتجار بالبرش اللذين

تم تحديدهم

ملحوظة: تشتمل هذه العملية عىل إعادة صياغة العنرص املعني، قصد إبراز األثر املرجو 
أو النتيجة املبارشة، إذ ال يتعلق األمر يف هذه املرحلة بتحديد األثر عىل املدى البعيد. )انظر 

امللحق رقم 2: مرسد املصطلحات(.
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املرحلة الرابعة: وضع سياق املهام وتحديدها

بتعاون وطيد مع رشكائها ومبجرد تحديد  تركز،  أن  اإلنسان  املكلفة بحقوق  الوزارية  املندوبية  يتعني عىل 

عنارص التوصية وآثارها املرجوة، عىل املهام الفعلية التي يجب أن يقوم بها الفاعلون واملؤسسات املعنية 

باملغرب من أجل تنفيذ التوصية، أي أن تحديد املهام هو عملية رضورية لرتجمة النتائج املتوقعة إىل آثار 

فعلية )انظر املرحلة الخامسة: بلورة النتائج واألنشطة(.  

وتبقى هذه املرحلة أساسية، حيث أنها تضع التوصية يف سياقها الفعيل عىل املستوى الوطني، مبا يف ذلك 

الجوانب املتعلقة بامليزانية والجوانب املعيارية والقانونية والتاريخية واالجتامعية واالقتصادية والسياسية 

واملؤسساتية.  

ويجب أن تكون املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان عىل دراية بانشغاالت حقوق اإلنسان املثارة من 

قبل اآلليات األممية وكذا باألسباب املؤدية إىل صياغة هذه التوصية، إذ سيشمل تقرير هيئة األمم املتحدة 

تحليال للمشكل وكذا تقييام للمعايري املطبقة يف مجال حقوق اإلنسان، يف حني من املمكن أن تدعو الرضورة 

إىل الحصول عىل املزيد من املعلومات من أجل تحليل املشكل بشكل الئق، مبا يف ذلك أسبابه الكامنة داخل 

السياق الوطني الخاص.  

مثال:
• هل املشكل مرتبط بضعف البنيات؟

• هل هو نتيجة غياب التوعية؟

• ما هي القضايا السياسية املتعلقة به؟

• هل املشكل مرتبط مبامرسات ثقافية؟

كام يتعني عىل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان استحضار السياق الوطني لتحديد االسرتاتيجيات 

والتدابري والخطوات األكرث فاعلية. 

مثال:
• ما هو اإلصالح املؤسسايت املناسب؟

• كيف ميكن تعبئة الرأي العام بخصوص بعض القضايا؟

• هل حدثت تطورات جديدة من شأنها أن تتيح فرصا لإلصالح؟

• هل هناك مبادرات ومخططات ميكن أن تكون لها عالقة بعمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

اإلنسان ومن شأنها أن تتيح فرصا للعمل املشرتك؟ 

• هل هناك خربات ودروس ميكن استخالصها ومامرسات جيدة من شأنها تعزيز الجهود الحالية؟
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‹ الخطوات الفعلية لهذه العملية : 
• الخطوة األوىل: تتم ترجمة كل تأثري مرغوب فيه إىل مهام فعلية يجب تنفيذها.

• الخطوة الثانية: تقوم املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، أخذا بعني االعتبار التحديد األويل 
للقطاعات الحكومية املعنية، بتحديد دقيق للقطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية بتنفيذ املهمة.   

األثــر

األثــر

املهمة 1

املهمة 1

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة ب

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة ب

املهمة 2

املهمة 2

املهمة 3

املهمة 3

األثــر

األثــر

املهمة 1

املهمة 1

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة ب

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة أ

القطاع/املؤسسة ب

املهمة 2

املهمة 2

املهمة 3

املهمة 3

مـــثــال 

• األثر: تم تحديد ضحايا االتجار بالبرش 

السيام  القانون  بإنفاذ  املكلفني  تستهدف  تكوينات  تنظيم  األوىل:  املهمة 
من  التأكد  إىل  باإلضافة  الهجرة  شؤون  مصالح  وموظفي  الرشطة  عنارص 

املحتوى واملنهجية املالمئني من أجل تعزيز قدراتهم لتحديد ضحايا االتجار 

بالبرش. 

إىل  باإلضافة  الشغل  مفتيش  تستهدف  تكوينات  تنظيم  الثانية:  املهمة 
لتحديد  قدراتهم  تعزيز  أجل  من  املالمئني  واملنهجية  املحتوى  من  التأكد 

ضحايا االتجار بالبرش.

الجهة املختصة:

وزارة الداخلية

الجهة املختصة:
واإلدماج  الشغل  وزارة 

املهني
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القانون  إنفاذ  عن  املسؤولني  تستهدف  تكوينات  تنظيم  الثالثة:  املهمة 
)وكالء امللك، قضاة التحقيق، الرشطة القضائية...( مع التأكد من املحتوى 

واملنهجية املالمئني من أجل التعرف عىل ضحايا االتجار بالبرش. 

املهمة األوىل: التأكد من أن جميع األشخاص الذين تم تحديدهم عىل أنهم 
ضحايا االتجار بالبرش قد ُوجهوا بشكل تلقايئ إىل املصالح املختصة.  

تم تحديدهم عىل  الذين  األشخاص  أن جميع  التأكد من  الثانية:  املهمة 
أنهم ضحايا االتجار بالبرش قد ُوجهوا بشكل تلقايئ إىل املصالح املختصة.   

تحديدهم عىل  تم  الذين  األشخاص  أن جميع  التأكد من  الثالثة:  املهمة 
أنهم ضحايا االتجار بالبرش قد ُوجهوا بشكل تلقايئ إىل املصالح املختصة.  

الجهة املختصة:

وزارة العدل

الجهة املختصة:
وزارة الداخلية

الجهة املختصة:
واإلدماج  الشغل  وزارة 

املهني

الجهة املختصة:
وزارة العدل

• األثر: يتلقى ضحايا االتجار بالبرش املساعدة الالزمة

املرحلة الخامسة: بلورة النتائج واألنشطة 

مرحلة  بالتوصية،  املتعلقة  واملهام  اآلثار  تحديد  مبجرد  اإلنسان،  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  تطلق 

التشاور مع القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية وباقي األطراف املعنية من أجل تنفيذ التوصية.  

تنفيذ  لتتبع  مخصص  معلومايت  نظام  طريق  عن  الكتابية  املراسالت  تبادل  يتم  العملية،  هذه  ولتيسيري 

قطاع  كل  مستوى  عىل  املبارشين  ومخاطبيها  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  بني  التوصيات، 

حكومي ومؤسسة وطنية، وهذا األمر يضمن وفرة الوثائق طيلة عملية الحوار، إال أن تطوير األنشطة الفعلية 

األطراف  مع  اجتامعات عمل  إطار  مبارشة يف  القيام مبشاورات  عرب  بالرضورة  مير  بها  املرتبطة  واملؤرشات 

املتدخلة، وميكن هذا الحوار املبارش املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان من رشح عملها بشكل أفضل 

وتفادي سوء الفهم ويساعد يف بناء عالقة مبنية عىل الثقة.

ويكون الحوار املبارش والدائم من خالل االجتامعات الثنائية أو املتعددة األطراف أو خالل املوائد املستديرة، 

التي تضمن حوارا منتظام وإطارا  الدامئة  العمل  مجموعات  أن يكون مفيدا من أجل وضع  بحيث ميكن 

للتعاون يتم تحديده مسبقا، أما يف حال كانت املهام املحددة تعتمد عىل مختلف املؤسسات أو تحتاج إىل 

تنسيق بني هذه األخرية، فسيكون من املفيد تنظيم مشاورات مشرتكة. 

‹ االتفاق بشأن اآلثار املرجوة واملهام
مع بداية عملية الحوار، ترشع املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان يف تقديم نتائج و تأويل ووضع 

تتفاعل  أن  أجل  املعنية من  الوزارات واملؤسسات  أمام  الفرصة  العملية  تتيح هذه  كام  للتوصيات،  سياق 
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وتقدم مالحظاتها حول العمل املنجز خالل املراحل السابقة، بحيث يتعني عىل الطرفني بعد هذا التقديم 

االتفاق حول اآلثار واملهام املحددة وكذا حول مؤرشات القياس املستعملة.  

   

ويتعني أن يكون لدى الوزارة أو املؤسسة املعنية فهم تام للتوصية ولسياقها املعياري ولألسباب الكامنة وراء 

صياغتها وتوجيهها للحكومة املغربية، إذ من املهم جدا أن تقبل السلطات التوصيات وأن تستوعب األساس 

الذي تم اعتامده إلصدارها. 

عىل  باالعتامد  املعنية،  الوزارات  أو  واملؤسسات  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  عىل  ويتعني 

التوصية، تطوير رؤية وفهم مشرتكني للتأثري الذي يجب بلوغه ولطريقة القياس، بحيث يجب تحديد األثر 

املتوخى وكذا مؤرشات هذا األثر بشكل رصيح مع توثيق ذلك حتى يتسنى االسرتشاد بهذا األثر طيلة مراحل 

العملية.  

كام يتعني عىل الوزارة أو املؤسسة املعنية بعد ذلك قبول واستيعاب املهام املقرتحة، لكون هذه املهام ترشح 

بدورها ما يجب وما ميكن فعله بشكل عام ألجل بلوغ األثر املتوخى عىل ضوء السياق املغريب، وبالتايل فإن 

هذه املهام متثل مرحلة متهيدية مفيدة من أجل وضع األنشطة الفعلية. 

 رشح التوصية ووضعها يف
سياقها الوطني

االتفاق حول

-اآلثار
-املهام

-املؤرشات

القطاعات الحكومية

:

املندوبية الوزارية
املكلفة بحقوق اإلنسان
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‹ تحديد النتائج واألنشطة 

تعمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان والقطاعات الحكومية أو املؤسسات املعنية معا، يف مرحلة 

ثانية، عىل تطوير األنشطة الفعلية التي تتمخض عنها منتوجات محددة، بحيث يجب أن يكون ذلك مبنيا 

عىل فهم واضح وأن يتم تصور األنشطة والنتائج التي تنشأ عنها بطريقة يتأىت معها بلوغ األثر املطلوب، كام 

يجب أن يكون تطوير هذه األنشطة والنتائج مرفقا باملؤرشات ذات الصلة بالنتيجة )انظر املثال أسفله(. 

بينام تقرتح املهام املحددة خالل املراحل السابقة بشكل عام ما يجب فعله من أجل بلوغ األثر املرغوب، 

يجب أن تراعي مرحلة تحديد األنشطة تفاصيل ما يجب فعله، ومتى يجب أن يتم ذلك، ومن سيقوم به، 

اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  يتعني عىل  الرشط،  بهذا  التقيد  يتم  فعله؟ وليك  وكيف يجب 

هذه  مثل  يف  كبري  بشكل  مفيدة  تعترب  التي   )SMART( مبعايري  االسرتشاد  املعنية  املؤسسة  أو  والقطاع 

العمليات.  

ولتطبيق معايري » SMART «، يجب عىل كل نشاط أن يكون:

)specific( محددا •

 )measurable( قابال للقياس •

 )achievable( قابال للتحقيق •

)relevant( مناسبا •

)time-bound( مرتبطا بأجل محدد •

ملحوظة: من أجل تنفيذ املهام حسب خصائص املشكل املطروح )انظر تحديد السياق يف املرحلة 
يجب  التي  واملتطلبات  الفعلية  الوضعية  إلدراك  تشخيصية  بأنشطة  القيام  الالزم  من  الرابعة(، 

استيفاؤها. 
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"محدد" تعني أنه يجب أن يكون للنشاط املراد إنجازه هدف، فبالرغم من كون تحديد الهدف قد تم 

يف مرحلة تحديد املهام، إال أنه ينبغي إعادة التأكيد عىل هذه األهداف خالل مرحلة تحديد األنشطة، 

باإلضافة إىل رضورة تحديد ما يجب القيام به ومن سيقوم به بالنسبة لكل نشاط. 

مؤرشات  باستعامل  قياسها  من  متكن  بطريقة  األنشطة  صياغة  إىل  املعيار  هذا  يحيل  للقياس"  "قابل 

النتائج، إذ من املهم أن تتم اإلشارة رصاحة إىل هذه املؤرشات نظرا لكونها تبني منط التدبري الفعال لعملية 

التنفيذ وتحيل إىل مسؤولية القطاع أو املؤسسة املعنية. 

إنجاز  عىل  فعال  قادرة  تكون  أن  املعنية  املؤسسة  أو  القطاع  عىل  يتوجب  أنه  تعني  للتحقيق"  "قابل 

النشاط، وهذا يعني أن القطاع أو املؤسسة املعنية تتوفر عىل كافة مقومات اإلنجاز الجيد للنشاط، وإال 

أو املؤسسة عىل وعي  القطاع  التعاون مع طرف آخر معني. كام يجب أن يكون  أو  التنسيق  فينبغي 

باملصاعب التي تواجهها وحدودها عىل املستوى املايل والسيايس وغريها، وأن تتوفر عىل املوارد الالزمة 

من أجل إنجاز النشاط املذكور. 

"مناسب" تعني ضامن العالقة بني النشاط واألثر املرجو والتوصية، بحيث يجب أن يكون النشاط قادرا 

عىل بلوغ الهدف املنشود يف املحيط العميل، كام أنه من الرضوري ضامن عنرص التكامل بني مختلف 

األنشطة من أجل إنجاز األثر العام الذي تهدف إليه التوصية. 

"مرتبط بأجل محدد" تعني أنه يجب أن يتوفر كل نشاط عىل إطار زمني محدد للتنفيذ. ومن املهم 

كذلك وضع مراحل إلنجاز كل نشاط مع تحديد معامل مرجعية لكل مؤرش من أجل تسهيل تقييم عملية 

الثانية  الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان )انظر املرحلة  التنفيذ وكذا خلق حوار متواصل مع املندوبية 

بعده(، كام سيكون من األحسن مالءمة الجدول الزمني مع آجال تحضري وتقديم التقارير أمام آليات 

هيئة األمم املتحدة املعنية.

السامية  املفوضية  دليل  ويقرتح  املعايري.  هذه  لنفس  األنشطة  مؤرشات  انتقاء  عملية  تخضع  أن  ويجب 

بالنسبة الختيار  اإلنسان معايري يطلق عليها اسم » RIGHTS «، وهي معايري مشابهة وموسعة  لحقوق 

املؤرشات، كام من شأنها كذلك أن تُستعمل من أجل التأكد من كل مؤرش يف عملية الحوار )انظر "مؤرشات 

حقوق اإلنسان: دليل للقياس والتطبيق"، املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، ص.56(: 

• ذات صلة وموثوقة )Robust(؛
• مستقلة- فيام يتعلق بطرق جمعها للمعطيات من األشخاص الخاضعني للرصد )Independent(؛

• عاملية وذات جدوى شاملة، لكنها تخضع كذلك إىل سياقات محددة وإىل تصنيفات بحسب أسباب 
حظر التمييز )Global(؛ 

• تركز عىل املعايري املتعلقة بحقوق اإلنسان؛ وراسخة يف اإلطار املعياري للحقوق 
)Human rights standards-centric(؛  

•  شفافة يف منهجياتها وخاضعة إلطار زمني محدد )Transparent, timely and time-bound(؛

• بسيطة ومحددة )Simple and specific(؛
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عىل الرغم من أن تطوير األنشطة واملؤرشات بشكل نهايئ يخص القطاع أو املؤسسة املعنية، إال أن للمندوبية 

مجال حقوق  استثامر خربتها يف  ميكن  إذ  العملية،  هذه  رئييس يف  دور  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية 

اإلنسان لفهم التوصية وتحديد األثر املنشود، وكذلك من أجل ضبط األنشطة الكفيلة ببلوغ الهدف والنتيجة 

العمومية واإلصالحات املؤسساتية  قد  املنشودين، خاصة وأن خربتها يف مجال االسرتاتيجيات والسياسات 

تكون مفيدة يف هذه العملية. ومن جهة أخرى، متتلك املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، بصفتها 

هيئة للتنسيق مع جميع الوزارات واملؤسسات املعنية، نظرة شاملة لجميع التوصيات واألنشطة التي تم 

تحديدها ولطابعها العرضاين.

اإلنسان  املكلفة بحقوق  الوزارية  املندوبية  األنشطة كل من  بتطوير  الخاصة  العملية  ويسهر عىل تحديد 

التي تحدد هدف  املبادئ  املعنية، وميكن أن تدعو الرضورة إىل إعداد مجموعة من  أو املؤسسة  والوزارة 

بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  تلعبه  الذي  املحوري  الدور  إىل  بشكل رصيح  وتشري  ونطاقه،  التشاور 

اإلنسان مع منحها الصالحيات الالزمة ليك تلعب هذا الدور بشكل فعال.  

ولتوضيح ما يجب أن ينبثق عن عملية التشاور هذه، نورد أسفله أمثلة عن األنشطة والنتائج ومؤرشات 

النتائج املحتملة: 

مثال :

مصالح  الرشطة وموظفي  عنارص  القانون، السيام  بإنفاذ  املكلفني  تستهدف  تكوينات  تنظيم  األوىل:  املهمة 
لتحديد ضحايا  املحتوى واملنهجية املالمئني من أجل تعزيز قدراتهم  التأكد من  باإلضافة إىل  الهجرة  شؤون 

االتجار بالبرش.

النشاط األول: 
• يسهر القطاع الحكومي "أ" عىل ضامن تكوين عدد "محدد" من عنارص الرشطة وموظفي مصالح شؤون الهجرة 

داخل أجل سنة واحدة
• يتم اختيار املستفيدين من التكوين حسب احتامل مساهمتهم بشكل فعال يف بلوغ الهدف املتمثل يف تحديد 

ضحايا االتجار بالبرش بدقة أكرب.  
• تعمل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان عىل دعم إعداد برامج التكوين من خالل تقديم الخربة الالزمة. 

النتيجة املستهدفة: تكوين عدد "محدد" من عنارص الرشطة وموظفي مصالح شؤون الهجرة  الذين يلعبون 
دورا محتمال يف املساهمة الفعالة لبلوغ الهدف املتمثل يف تحديد أكرث دقة لضحايا االتجار بالبرش، وذلك 

داخل أجل سنة واحدة.

املؤرش األول للنتيجة: عدد عنارص الرشطة وموظفي 
مصالح شؤون الهجرة الذين شاركوا يف التكوين. 

املؤرش الثاين للنتيجة: أهمية محتوى ومنهجية التكوين 
أو من  التقييم من طرف خرباء خارجيني  إجراء  )ميكن 

طرف املشاركني(. 
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املهمة الثانية: تنظيم تكوينات تستهدف مفتيش الشغل باإلضافة إىل التأكد من املحتوى واملنهجية املالمئني 
من أجل تعزيز قدراتهم لتحديد ضحايا االتجار بالبرش.

النشاط الثاين: 
• يضمن القطاع الحكومي "ب" تكوين عدد "محدد" من مفتيش الشغل داخل أجل سنة واحدة. 

• يتم اختيار املستفيدين من التكوين حسب احتامل مساهمتهم بشكل فعال يف بلوغ الهدف املتمثل يف 
تحديد ضحايا االتجار بالبرش بدقة أكرب.  

• تدعم املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان إعداد برامج التكوين من خالل تقديم الخربة الالزمة.

النتيجة املستهدفة: تكوين عدد "محدد" من مفتيش الشغل الذين يلعبون دورا محتمال يف املساهمة الفعالة 
لبلوغ الهدف املتمثل يف ضامن تحديد أكرث دقة لضحايا االتجار بالبرش، وذلك داخل أجل سنة واحدة. 

الذين  الشغل  مفتيش  عدد  للنتيجة:  األول  املؤرش 
شاركوا يف التكوين

املؤرش الثاين للنتيجة: أهمية محتوى ومنهجية التكوين 
أو من  التقييم من طرف خرباء خارجيني  إجراء  )ميكن 

طرف املشاركني(

ميكن التمييز بني املهام واألنشطة عىل الشكل التايل: يف الوقت الذي تحدد فيه املهام ما يجب  ملحوظة: 
القيام به من أجل بلوغ األثر املتوخى بشكل عام، يتعني عىل األنشطة التطرق إىل تفاصيل ما يجب فعله ومتى 

ومن سيقوم به وكيف سيقوم به، مع رضورة استيفاء متطلبات معايري "SMART" لدى تحديد األنشطة. 
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الطور الثاني: تنفيذ األنشطة والتقييم

خطاطة الطور الثانـي
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املرحلة السادسة: تنفيذ األنشطة

تأيت عملية التتبع بعد عملية التشاور حول تطوير اآلثار واألنشطة الرضورية من األجل االستجابة للتوصيات 

من  العديد  إىل  التوصية  تجزيء  من  االنتقال  يتم  وخاللها  اإلنسان،  لحقوق  األممية  اآلليات  عن  الصادرة 

األنشطة نحو تنفيذ هذه األخرية وذلك لبلوغ التطورات التي تقصدها التوصية.  

وقد متت مرافقة هذه العملية وتسهيلها من خالل وضع نظام معلومايت2 لتتبع تنفيذ التوصيات، حيث يتم 

.SMART فتح ملف جديد لكل نشاط جديد، يحتوي عىل جميع التفاصيل املهمة املطابقة ملعايري

  

‹ التخطيط لتنفيذ األنشطة من طرف القطاعات الحكومية واملؤسسات املعنية

تقع املسؤولية الفعلية لتنفيذ كل نشاط عىل عاتق القطاع الحكومي الذي تم تحديده خالل عملية التشاور، 

خطوات  إىل  األنشطة  هذه  لرتجمة  أهلية  األكرث  التقنية،  قدراته  وبفضل  اختصاصه  بحكم  يبقى،  بحيث 

ملموسة.  

وبعد أن تم تحديد "ما يجب القيام به"، خالل عملية التشاور، تبقى مسألة "كيفية القيام بالنشاط" من 

اختصاص القطاع الحكومي املعني بالتنفيذ. ويعود تجزيء الخطوات املتعلقة بالنشاط إىل خطوات فرعية 

إىل القطاع املعني، وذلك العتبارات تقنية وعملية وبالنظر إىل الجدولة الزمنية للتنفيذ. ويتم تحديد هذه 

الخطوات الفرعية يف شكل محاور، تلتزم مبوجبها الجهة املكلفة بتنفيذ كل محور بتقدم تقريرإىل املندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان إلبراز التقدم املسجل يف هذا املجال.

‹ مرافقة املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان لهذه العملية 

هذه  لألنشطة خالل  الفعيل  التنفيذ  أثناء  املرافق  دور  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  تلعب 

بدورها  االضطالع  من  املندوبية  متكني  هو  املسجل  بالتقدم  املتعلقة  التقارير  من  الهدف  أن  إذ  العملية، 

املتمثل يف تتبع التوصيات من خالل مرافقة التنفيذ الفعيل للنشاط املتفق بشأنه. ومتكن التقارير املتعلقة 

بالتقدم املسجل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، خالل هذه املرحلة، من تحديد كل نقص مقارنة 

مع التنفيذ الذي كان متوقعا يف البداية، بحيث ميكن للمندوبية أن تقدم املساعدة من أجل إصالح األسباب 

املكلفة  الوزارات  مختلف  بني  بالتنسيق  املتعلقة  بالجوانب  ارتبطت  إذا  النقص، السيام  وراء هذا  الكامنة 

بالتنفيذ أو مبشاكل مرتبطة بشكل مبارش بالخربة يف مجال حقوق اإلنسان. يف حني ال تعترب الجهات املكلفة 

بل  لها،  مراقبة  أو  عليها  مبثابة إرشاف  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  مرافقة  بالتنفيذ مسألة 

عملية تعاون ترمي إىل دعم التنفيذ الناجح لألنشطة. كام تعد عملية تقديم التقارير املرحلية وسيلة بالنسبة 

املسار  يف  تسري  جهودها  أن  من  التأكد  أجل  من  وكذا  مهمة  فعل  ردود  لتلقي  بالتنفيذ  املكلفة  للجهات 

الصحيح. 

2 النظام املعلومايت لتتبع تنفيذ التوصيات، الذي هو يف طور التجريب يف الفرتة التي ينرش فيها هذا الدليل، هو آلية عمل تعاونية بني وزارية، أعدتها وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان لتمكني كافة القطاعات 

واملؤسسات الحكومية من تقاسم املعطيات ذات الصلة بتنفيذ أية توصية تندرج ضمن اختصاصاتها بشكل منتظم ودائم، وتقوم وزارة الدولة مبعالجة وتوظيف هذه املعطيات يف تفاعلها مع آليات األمم املتحدة، 
وخاصة يف إعداد التقارير الوطنية.
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املرحلة السابعة: تقييم النتائج  

تؤدي عملية تنفيذ النشاط إىل الحصول عىل النتيجة التي يجب أن تكون متطابقة للمعايري املحددة خالل 

عملية التشاور يف الطور األول. 

وتقع مسؤولية تقييم مدى مطابقة النتيجة للمعايري عىل عاتق املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، 

وذلك باستعامل املؤرشات الخاصة. وتكمن أهمية عملية التقييم يف التنفيذ املشرتك للتوصية. وبالنظر إىل 

الكم الهائل من التوصيات، قد يبدو غياب التدقيق يف تحديد أو تنفيذ إحدى األنشطة أمرا غري مهم، غري أن 

تراكم األنشطة غري املنفذة سيؤثر سلبا عىل تنفيذ التوصيات املرتبطة بها. 

كام ال يقترص تقييم منتوج النشاط عىل مطابقة النتيجة الفعلية للنتيجة املتوقعة، بل مُيّكن من القيام بتقييم 

شامل لعملية التنفيذ مع استخالص الدروس: هل كان هدف النشاط قابال للتحقيق يف الواقع أم كان طموحا 

أكرث من الالزم ؟ هل كان ممكنا تنفيذ النشاط يف الوقت املحدد أم كان األجل غري كاف؟ هل كانت هناك 

صعوبات عىل مستوى املحتوى يتعني أخذها بعني االعتبار يف املستقبل؟ وسيمكن الجواب عىل هذه األسئلة 

من الحصول عىل تصور لعمليات التشاور املستقبلية، كام سيسهل تحديد خصائص كل نشاط.

عند مراجعة وتقييم تنفيذ نشاط ما، من املهم األخذ بعني االعتبار بأن هذا النشاط هو جزء من عملية شاملة 

تستهدف تحقيق أثر محدد. ومن هنا يتبني بأن دور املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان املتمثل  يف 

التنسيق يكتيس أهمية بالغة ألجل ضامن تنفيذ هذه العملية يف شموليتها.  

املرحلة الثامنة: تقييم األثر 

يكمن أساس تنفيذ األنشطة يف تحقيق اآلثار املحددة التي تستجيب للتوصيات. وللتأكد مام إذا متت فعال 

املكلفة  الوزارية  املندوبية  تقوم  حيث  آخر،  تقييم  إجراء  يجب  املرجوة  اآلثار  إىل  األنشطة  نتائج  ترجمة 

الطور  تم وضعها يف  التي  اآلثار  اعتامدا عىل مؤرشات  املختصة،  واملؤسسات  والقطاعات  اإلنسان  بحقوق 

األول، بقياس مدى تحقق هذه التطورات. 

وإذا كشف قياس األثر عن وجود تفاوت بني األثر الفعيل ونظريه املتوقع، فإنه يتعني عىل التقييم أن يوضح 

أسباب النقائص املسجلة: هل يعود األمر إىل أن األنشطة التي تم تنفيذها مل تكن مناسبة وأفضت بالتايل 

إىل نتائج ليست لها عالقة سببية مع األثر املراد تحقيقه؟ هل كانت هناك عوامل مرتبطة بالسياق وأخرى 

سابقة مل يتم أخذها بالحسبان خالل تحديد األنشطة، األمر الذي أضعف مساهمتها يف بلوغ هذا األثر؟ أم 

أن هناك عوامل مرتبطة بالسياق تم أخذها بعني االعتبار لكن مل نتمكن من مراقبتها؟ هل تم تنفيذ األنشطة 

كام يجب أم أنها مل تكن يف مستوى النتائج املطلوبة؟ هل يتعلق األمر ببساطة بالحاجة إىل بذل املزيد من 

الجهود والقيام باملزيد من األنشطة من أجل إنتاج األثر املتوقع؟ تبقى اإلجابة عن هذه األسئلة أمرا مهام يف 
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حال أخذنا بعني االعتبار غياب العالقة السببية بني األنشطة والنتائج و اآلثار. ولهذا يتوجب عىل املندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان أن تعمق التفكري لتحديد طبيعة الجهود التي ينبغي بذلها يف املستقبل يف 

املراحل املتصلة بالطور األول. ويتطلب هذا األمر قدرات تحليلية عالية من طرف مسؤويل وأطر املندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان والقطاعات الحكومية  واملؤسسات املعنية.

املرحلة التاسعة: التوصيات - ردود الحكومة املوجهة إىل الهيئات األممية

يشكل مجموع اآلثار املنجزة أساس الرد عىل التوصيات الصادرة عن اآلليات األممية لحقوق اإلنسان، ، فبدءا 

بتنفيذ األنشطة والنتائج املرتتبة عنها، وصوال إىل األثر املركب الناتج عن عدة أنشطة، متكن مراحل الطور 

الثاين من بلوغ التأثري الشامل املستهدف من القضايا املثارة يف التوصية.
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إن الهدف من هذا الدليل هو متكني مختلف األطراف املعنية من الحصول عىل وسيلة لتعزيز تنفيذ توصيات 

اآلليات األممية لحقوق اإلنسان املوجهة للمغرب. وتقوم املنهجية املعروضة يف هذا الدليل عىل تقسيم مسار 

تنفيذ التوصيات إىل طورين: طور أول يهم تفكيك التوصيات العامة أو املركبة إىل عنارص وآثار ومهام ونتائج 

وأنشطة محددة؛ وطور ثان يهم تنفيذ األنشطة التي تتمخض عنها نتائج خاصة تولد بدورها آثارا محددة. 

ومام الشك فيه أن هذه املنهجية املقرتحة تتطلب جملة أمور، منها التأهيل التنظيمي للمندوبية الوزارية 

املكلفة بحقوق اإلنسان وتعزيز موقعها بالنسبة للقطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية املكلفة بتنفيذ 

اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  يتوجب عىل رشكاء  الورش،  هذا  إنجاح  أجل  ومن  التوصيات. 

استيعاب أدوارهم وصالحياتهم الرامية يف نهاية املطاف إىل إحداث تحول يف عملية إعداد الخطط والسياسات 

وليس  التخطيط.  هذا  دعامات  إحدى  اإلنسان  لحقوق  األممية  اآلليات  توصيات  بجعل  وذلك  القطاعية، 

للمندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان أية صالحية تقتيض بأن تراقب هذه السياسات وال أن تفرض 

أنشطة محددة عىل القطاعات الحكومية . 

كام أنه ال ميكن أن تتم ترجمة هذه املنهجية إىل مهام وعمل فعيل وفعال دون أن تكون مرفوقة بتعزيز 

للقدرات، وخاصة ألطر ومسؤويل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، حيث أن األخذ بهذه املنهجية 

يتوقف عىل تحقيقهم لفهم مشرتك وعىل متلكهم لهذه العملية يف شموليتها. كام يجب أن تشمل عملية 

تعزيز القدرات املخاطبني املبارشين للمندوبية بباقي القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية، وذلك ليس 

فقط من أجل تأهيلهم ملتابعة العملية بل كذلك من أجل االنخراط فيها.  

ومن أجل تطبيق هذه املنهجية، يجب اعتامد أسلوب متدرج، إذ عوض إحداث تغيريات جذرية من املحتمل 

أن تولد ضغطا كبريا عىل املوارد البرشية والتنظيمية، ميكن البدء يف مرحلة أوىل بتطبيق التوصيات املختارة، 

بحيث ستمكن هذه املقاربة مجموعة أوىل من القطاعات واملؤسسات من اكتساب خربة يف مجال السري 

الفعيل لهذه املنهجية، لتساهم هذه املجموعة يف وقت الحق يف تأهيل مجموعات أخرى عرب تعزيز القدرات 

عىل نطاق أوسع. ويجب أن تكون عملية اختيار التوصيات النموذجية مسبوقة بالتحقق من تنوعها ومحتواها 

العام وااللتزامات السياسية االزمة من أجل تنفيذها. حيث أن اختيار مجموعة متنوعة من التوصيات من 

أجل تنفيذها سيمكن من اكتساب خربة شاملة وتفادي الصعوبات خالل املراحل الالحقة عند تنفيذ عدد 

أكرب من التوصيات طبقا للمنهجية الجديدة.  

 خالصة
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مــالحـــق
امللحق رقم 1 : ورقة عن املؤرشات املستعملة يف هذا الدليل املنهجي

اعتمد هذا الدليل املنهجي عىل املؤرشات الواردة يف دراسة مفوضية هيئة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 

بعنوان: "مؤرشات حقوق اإلنسان - دليل للقياس و التنفيذ" كمرجعية رئيسية مع إدخال بعض العنارص اإلضافية.

ويقدم دليل املفوضية السامية تصنيفا للمؤرشات يتامىش مع موضوع حقوق اإلنسان ويتمثل يف تقييم مدى احرتام 

الدول لحقوق اإلنسان، إذ هناك ثالثة أنواع من املؤرشات املستعملة ملعرفة مدى احرتام الدول اللتزاماتها املتعلقة 

بحقوق اإلنسان )دليل مفوضية هيئة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ص: 38-33(:

1. املؤرشات الهيكلية: تستعمل من أجل قياس مدى التزام دولة ما باتخاذ تدابري تتالءم مع التزاماتها يف مجال 
حقوق اإلنسان، بحيث تشمل هذه االلتزامات، عىل سبيل املثال، االتفاقيات الدولية املصادق عليها و القوانني ذات 

الصلة املعمول بها عىل الصعيد الوطني.

2. مؤرشات العمليات: تستعمل من أجل قياس جهود الدولة الرامية إىل تحويل التزاماتها يف مجال حقوق اإلنسان 
إىل اآلثار املرجوة )مثال، امليزانية املخصصة لربامج حقوق اإلنسان والتكوين والتدابري املتخذة من أجل التوعية 

وتغطية الفئات املستهدفة من قبل الربامج العمومية(. 

3. مؤرشات النواتج: تستعمل من أجل قياس نتائج جهود دولة ما يف مواصلة التمتع بحقوق اإلنسان )مثال مستوى 
التمدرس املسجل لدى الفئات املستهدفة عىل شكل معدل محو األمية وحصة السكان النشطني ضمن مخطط 

الضامن االجتامعي(.

ويشري هذا الدليل املنهجي إىل هذه الفئات باستعامل جزء من املصطلحات املأخوذة من تقييم األداء يف سياق 

التنمية، إذ يُقصد بتقييم األداء "التحقق من التغيريات التي يحدثها التدخل اإلمنايئ مقارنة مبا كان مخططا له" )دليل 

مفوضية هيئة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ص. 19 (، ويتم هذا األمر باإلعتامد عىل مقاربة دليل هيئة 

األمم املتحدة الذي يؤكد رصاحة عىل أن كال إطاري العمل يغنيان بعضهام بشكل متبادل )دليل مفوضية هيئة األمم 

املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، ص 111 و الخطاطة يف ص 110 (.

ويتم ذلك عىل النحو التايل: 

تُستخدم مؤرشات النتائج لقياس ما إذا متخض عن األنشطة املنفذة نتائج معينة. "مؤرشات املخرجات هي املنتجات 

والخدمات الناتجة عن إمتام األنشطة يف حدود التدخل اإلمنايئ" )دليل مفوضية هيئة األمم املتحدة السامية لحقوق 

اإلنسان، ص. 110(. وتشكل مؤرشات النتائج )أو املخرجات(إحدى أنواع مؤرشات العمليات باملعنى املذكور أعاله 

وتستعمل لقياس الجهود املبذولة من قبل الدول.

كام تُستعمل مؤرشات األثر لقياس النتائج أو، حسب املصطلحات املستخدمة يف تقييم األداء، لقياس اآلثار عىل 

املدى القصري و املدى املتوسط وكذا لقياس تأثريات ووقع األنشطة عىل املدى البعيد. 
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 امللحق رقم 2: مرسد املصطلحات األساسية 

األثر: هو التغيري املرتقب املرتبط بحق من حقوق اإلنسان والذي يرتبط بشكل مبارش أو غري مبارش بنشاط 

أو عدة أنشطة.

تقييم اآلثار: هو دراسة معمقة ملجموعة من الربامج واملكونات واإلسرتاتيجيات الرامية إىل الحصول عىل 
تأثري مبارش، بحيث تهدف هذه الدراسة إىل تحديد درجة نجاح الجهود املبذولة للحصول عىل تأثري مبارش 

مع تقييم أسباب النجاح أو الفشل، كام تهدف إىل إجازة مساهامت مؤسسة معينة يف بلوغ هذا األثر املبارش 

وإحصاء العرب األساسية املستخلصة وكذا التوصيات املوجهة من أجل تحسني األداء. 

تتأكد مؤسسة ما من أن مساطرها  التي من خاللها  التدبري  النتائج: هي إسرتاتيجية  القائم عىل  التدبري 
ومنجزاتها وخدماتها تساهم يف تحقيق النتائج املرجوة.

اآلثار: هي التأثريات عىل املدى البعيد، اإليجابية والسلبية واألولية والثانوية التي تنتج عن أنشطة معينة 
بشكل مبارش أو غري مبارش، عن قصد أو عن غري قصد.  

نشاط  أو  أو حدث  ما  موضوع  وضعية  أو  بحالة  تتعلق  خاصة  معلومة  اإلنسان: هي  مؤرشات حقوق 
املتعلقة بحقوق اإلنسان، بحيث تهم هذه املعلومة  بالقواعد واملعايري  ارتباطها  أو نتيجة ما من املحتمل 

إعامل حقوق  لتقييم ومراقبة  استخدامها  اإلنسان، وميكن  بحقوق  املتعلقة  واملبادئ  االهتاممات  وتعكس 

اإلنسان والنهوض بها.

مؤرشات املطابقة: هي مؤرشات متصلة باملعايري املتعلقة بحقوق اإلنسان، إذ من املفروض أن تكشف هذه 
املؤرشات عن مدى احرتام االلتزامات املنبثقة عن هذه املعايري وعن مدى فعالية هذه االلتزامات يف إحداث 

نتائج ميكن أن تؤدي إىل تحسني التمتع بحقوق اإلنسان. 

مؤرشات األداء: تهدف إىل تسهيل التحقق من التحوالت املرتتبة عن مبادرة التنمية باملقارنة مع ما كان 
متوقعا. 

النتيجة : هي عبارة عن أصول أو معدات أو خدمات ناتجة عن نشاط معني، إذ يطبق هذا املصطلح عىل 
التغريات الناجمة عن نشاط ما والتي ميكن أن تؤدي إىل آثار مبارشة.
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امللحق رقم 3: املراجع املختارة

- املفوضية السامية لحقوق اإلنسان )HCDH(، "مؤرشات حقوق اإلنسان: دليل للقياس و التنفيذ"، 2012 
http://www.ohchr.org/documents/issues/HRIndicators/AGuideMeasurementImple-
mentationCover_ar.pdf

- برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، "دليل تخطيط ورصد وتقييم نتائج التنمية"، 2009

http://web.undp.org/evaluation/documents/HandBook/Arabic/PME-Handbook-Ara-

bic.pdf

املصطلحات  "معجم   ،)OCDE/CAD(اإلمنائية املساعدة  التنمية/لجنة  و  االقتصادي  التعاون  منظمة   -

األساسية يف التقييم واإلدارة القامئة عىل النتائج"

https://www.oecd.org/dac/evaluation/dcdndep/45810943.pdf
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امللحق رقم 4: منوذج توضيحي للمقاربة املعتمدة يف الدليل

الطور األول: تحديد األنشطة والمؤشرات

1. تلقي و تصنيف توصيات آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان )املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق 

اإلنسان(:

النساء واألطفال )عن  املثال مأخوذ من تقرير املقررة الخاصة املعنية مبسألة االتجار بالبرش، السيام 
مهمتها من 17 إىل 21 يونيو 2013

املحور السابع : - تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من خالل الرتبية والتكوين

R83P2 الرتبية والتكوين 

عىل حقوق اإلنسان 
الرشطة  عنارص  السيام  القانون،  بإنفاذ  املكلفني  تكوين   ...
بحيث  الشغل،  ومفتشو  الهجرة  شؤون  مصالح  وموظفي 
سيكونون بعد تكوينهم قادرين عىل التعرف وبشكل رسيع 
إىل  وتوجيههم  بالبرش  االتجار  ريب عىل ضحايا  دون  ومن 
بني  جيل  بشكل  التفريق  يتعني  حني  يف  املختصة.  املصالح 
بالبرش،  االتجار  وضحايا  قانونية  غري  وضعية  يف  املهاجرين 
إىل  األشخاص  هؤالء  من  فئة  كل  تخضع  أن  يتعني  بحيث 

قوانني ومساطر مختلفة. 

- وزارة العدل
-  وزارة الداخلية 

الخارجية  الشؤون  وزارة   -
والتعاون الدويل

وزير  لدى  املنتدبة  الوزارة   -
والتعاون  الخارجية  الشؤون 
باملغاربة  املكلفة  الدويل 
وشؤون  بالخارج  املقيمني 

الهجرة 

)

2. تحديد عنارص التوصية: 

 • العنرص األول: يجب تكوين مختلف الفاعلني املعنيني مبحاربة االتجار بالبرش.

• العنرص الثاين: يجب أن يكون األشخاص الذين استفادوا من التكوين قادرين عىل تحديد ضحايا االتجار  

   بالبرش بشكل رسيع ودقيق. 

• العنرص الثالث: يجب التمييز بني املهاجرين يف وضعية )إدارية( غري قانونية وضحايا االتجار بالبرش.

• العنرص الرابع: يجب توجيه ضحايا االتجار بالبرش إىل املصالح املختصة. 
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3. تحديد األثر املتوخى 

} • العنرص األول: هذا العنرص ليس متضمنا هنا ألنه ال يرتبط بتأثري ما بل بنشاط. {

• العنرص الثاين: يجب أن يكون األشخاص الذين تلقوا تكوينا قادرين عىل التعرف بشكل رسيع 

ودقيق عىل ضحايا االتجار بالبرش. 

• األثر: تم تحديد ضحايا االتجار بالبرش. 

• مؤرش األثر: عدد ضحايا االتجار بالبرش الذين تم تحديدهم. 

• العنرص الثالث: يجب التمييز بني املهاجرين يف وضعية غري قانونية وضحايا االتجار بالبرش. 

• األثر: تم تحديد ضحايا االتجار بالبرش. 

• مؤرش األثر: عدد ضحايا االتجار بالبرشالذين تم تحديدهم. 

• العنرص الرابع: يجب توجيه ضحايا االتجار بالبرش إىل املصالح املختصة. 

• األثر: يتلقى الضحايا املساعدة املالمئة.

• مؤرش األثر: عدد الضحايا الذين استفادوا من الخدمات املالمئة. 

مثال:

4. وضع سياق املهام وتحديدها  

• األثر: تم تحديد ضحايا االتجار بالبرش.

• األثر: يتلقى ضحايا االتجار بالبشر المساعدة الالزمة:

بإنفاذ  املكلفني  تستهدف  تكوينات  تنظيم  من  التأكد   : األوىل  املهمة 
القانون، السيام عنارص الرشطة وموظفي مصالح شؤون الهجرة باإلضافة 
قدراتهم  تعزيز  أجل  من  املالمئني  واملنهجية  املحتوى  من  التأكد  إىل 

لتحديد ضحايا االتجار بالبرش.

الشغل  مفتيش  تستهدف  تكوينات  تنظيم  من  التأكد  الثانية:  املهمة 
تعزيز  أجل  من  املالمئني  واملنهجية  املحتوى  من  التأكد  إىل  باإلضافة 

قدراتهم لتحديد ضحايا االتجار بالبرش.

تحديدهم  تم  الذين  األشخاص  جميع  أن  من  التأكد  الثالثة:  املهمة 
عىل أنهم ضحايا االتجار بالبرش قد ُوجهوا تلقائيا إىل املصالح املختصة.

تحديدهم  تم  الذين  األشخاص  أن جميع  من  التأكد  الرابعة:  املهمة 
عىل أنهم ضحايا االتجار بالبرش قد ُوجهوا تلقائيا إىل املصالح املختصة.

الجهة املختصة:
وزارة الداخلية

الجهة املختصة:
وزارة الداخلية

الجهة املختصة: 
وزارة الشغل واإلدماج املهني

الجهة املختصة:
واإلدماج  الشغل  وزارة 

املهني
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5. بلورة النتائج واألنشطة : 

مثال:

املهمة األوىل : التأكد من تنظيم تكوينات تستهدف املكلفني بإنفاذ القانون، السيام عنارص الرشطة 
وموظفي مصالح شؤون الهجرة باإلضافة إىل التأكد من املحتوى واملنهجية املالمئني من أجل تعزيز 

قدراتهم لتحديد ضحايا االتجار بالبرش.

الهجرة داخل  الرشطة وموظفي مصالح شؤون  تكوين عدد معني من عنارص  املستهدفة:  النتيجة 
أجل سنة واحدة.

مؤرش النتيجة: عدد عنارص الرشطة وموظفي مصالح 
شؤون الهجرة الذين شاركوا يف التكوين. 

التكوين  ومنهجية  محتوى  أهمية  النتيجة:  مؤرش 
)مثال: التقييم من طرف خرباء خارجيني أو من طرف 

املشاركني(. 

النشاط رقم 1: 
• يسهر القطاع الحكومي "أ" عىل ضامن تكوين عدد "محدد" من عنارص الرشطة وموظفي مصالح شؤون 

الهجرة يف أجل سنة واحدة. 
• سيتم اختيار األشخاص الذين سيستفيدون من التكوين حسب احتامل مساهمتهم بشكل فعال يف بلوغ 

الهدف املتمثل يف ضامن دقة تحديد ضحايا االتجار بالبرش.  
تقديم  التكوين من خالل  برنامج  إعداد  دعم  اإلنسان عىل  بحقوق  املكلفة  الوزارية  املندوبية  • ستعمل 

الخربة الالزمة. 

النتيجة املستهدفة: استفادة عدد "محدد" من مفتيش الشغل من التكوين خالل أجل سنة واحدة.

مؤرش النتيجة: مشاركة عدد "محدد " مفتيش الشغل 
الذين شاركوا يف التكوين.

التكوين  ومنهجية  محتوى  أهمية  النتيجة:  مؤرش 
)مثال: التقييم من طرف خرباء خارجيني أو من طرف 

املشاركني(.

النشاط رقم 2: 
• يضمن القطاع الحكومي "ب" تكوين عدد "محدد" من مفتيش الشغل خالل أجل سنة واحدة. 

• سيتم اختيار األشخاص الذين سيستفيدون من التكوين حسب احتامل مساهمتهم بشكل فعال يف بلوغ 
الهدف املتمثل يف ضامن دقة تحديد ضحايا االتجار بالبرش.  

• ستدعم املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان إعداد برامج التكوين من خالل تقديم الخربة الالزمة.
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امللحق رقم 5: مصفوفة تطبيق منهجية الدليل

الطور األول : تحديد األنشطة والمؤشرات

املكلفةاملسؤولية املرحلة األوىل: تلقي توصيات آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان وتصنيفها الوزارية   املندوبية 
 بحقوق اإلنسان

املحور : 

املحاور الفرعية         الرقم                       التوصية                          الجهات املعنية
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املرحلة الثانية: تحديد عنارص كل توصية عىل حدة

العنرص رقم 1:

العنرص رقم 2:

العنرص رقم 3:

العنرص رقم...

املرحلة الثالثة: تحديد األثر املتوخى 

العنرص رقم 1:

العنرص رقم 2:

العنرص رقم 3:

العنرص رقم... :

األثر األول:

األثر الثاين:

األثر الثالث:

األثر الثالث:

مؤرش األثر رقم 1:  

مؤرش األثر:  

مؤرش األثر:  

مؤرش األثر:  

مؤرش األثر رقم...

املرحلة الرابعة: وضع سياق املهام وتحديدها

العنرص األول/األثر األول:

العنرص الثاين/ األثر الثاين:

الجهات املعنية

الجهات املعنية

املهمة األوىل يف إطار السياق الوطني:  

املهمة األوىل يف إطار السياق الوطني:  

املهمة الثانية يف إطار السياق الوطني:  

املهمة الثانية يف إطار السياق الوطني:  

املهمة .... يف إطار السياق الوطني:  

املهمة .... يف إطار السياق الوطني:  
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بحقوقاملسؤوليةاملرحلة الخامسة: بلورة النتائج واألنشطة املكلفة  الوزارية   املندوبية 
اإلنسان والقطاعات الحكومية املختصة

عملية التشاور مع القطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية املعنية، التي تخلص إىل اتفاق حول 
اآلثار واملهام واملؤرشات

العنرص األول/ األثر األول

النشاط األول

النشاط األول

النشاط الثاين

النشاط الثاين

النشاط الثالث

النشاط الثالث

املهمة األوىل

املهمة األوىل

النتيجة املستهدفة رقم 1: 

النتيجة املستهدفة رقم 2:

املؤرش األول للنتيجة: 

املؤرش األول للنتيجة: 

املؤرش الثاين للنتيجة:

املؤرش الثاين للنتيجة:

املؤرش .... للنتيجة:

املؤرش .... للنتيجة:
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 الطور الثاني: تنفيذ وتقييم األنشطة

املرحلة السادسة: تنفيذ األنشطة

املرحلة السابعة : تقييم النتائج

مسؤولية القطاعات الحكومية املختصة املرافقة من قبل املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان

األنشطة
املحور األولالنشاط األول

املحور األول النشاط الثاين

املحور الثانية

املحور الثانية

النشاط .....

املحور الثالث

املحور الثالث

الجهات املختصةالــــمـــحاور املهمة األوىل

النتيجة املستهدفة

النتيجة الفعلية

صعوبات التنفيذ:

الدروس املستخلصة:

الخطوات القادمة:

املحددة  للنتيجة  األول  املؤرش 
يف املرحلة الخامسة

املحددة  للنتيجة  الثاين  املؤرش 
يف املرحلة الخامسة

املؤرش... 
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 املرحلة الثامنة : تقييم األثر

املرحلة التاسعة: التوصيات - رد الحكومة املوجه إىل الهيئات األممية

مساهمة النتائج يف األثر:

العوامل املسهلة لعملية التنفيذ 

صعوبات التنفيذ 

املراحل التالية:

الدروس املستخلصة:

املؤرش... املرحلة  لألثر  األول  املؤرش 
الثالثة 

املرحلة  لألثر  الثاين  املؤرش 
الثالثة 

األثر املتوخى

األثر الفعيل 

عرض النتائج و اآلثار

األسبابتنفيذ التوصية: كليا 

األسباب 
الخطوات القادمة

األسباب
الخطوات القادمة

تنفيذ التوصية: جزئيا 

تنفيذ التوصية: ال  

مجموع اآلثار املنجزة من أجل تنفيذ التوصية
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مرشوع التوأمة املؤسساتية بني املغرب واالتحاد األوريب

تم إعداد هذه الطبعة األوىل من الدليل حول "تنفيذ التوصيات األممية" بدعم مايل من االتحاد األوريب يف 

إطار مرشوع التوأمة املؤسساتية بني املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان باململكة املغربية واالتحاد 

األوريب من خالل مؤسسات دول أعضاء فيه، وهي مركز الدراسات السياسية والدستورية التابع لوزارة رئاسة 

الحكومة باململكة اإلسبانية، ومعهد لودفيك بولتزمان لحقوق اإلنسان بجمهورية النمسا، واللجنة الوطنية 

االستشارية لحقوق اإلنسان بجمهورية فرنسا.

املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان هي الجهة الوحيدة املسؤولة عن محتوى هذا اإلصدار، الذي ال 

ميكن اعتباره تعبريا عن وجهة نظر االتحاد األوريب.



دلــيــل مــنــهــجــي 39

مـــنـــهـــجـــي دلـــيــــل 

األمـمـيـة الـتـوصـيــات  تـنـفـيـذ 

ملتقى شارع ابن سينا وزنقة واد املخازن, أكدال - الرباط

05/06/ 04 04 27 37 5 (0) 212+ الهاتف:

 55 11 67 37 5 (0) 212+ الفاكس:


