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انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق
اإلنسان في ماي  2017باألرجنتين

خبراء دوليون ووطنيون يسلطون الضوء على معالم
تشريع انتخابي دامج وقائم على حقوق اإلنسان

شارك السيد ادريس اليزمي ،رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
يوم  23يناير  2016ببورتو أليغري بالربازيل يف اجتامع خصص للدورة
الثالثة للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان .وقد تقرر خالل هذا االجتامع
الذي شارك فيه أيضا السيد كالوديو أبروخ ،كاتب الدولة املكلف
بحقوق اإلنسان والتعدد باألرجنتني والسيدة نيلام لينو غوميز ،وزيرة
املرأة واملساواة وحقوق اإلنسان بالربازيل ،عقد الدورة الثالثة للمنتدى
العاملي لحقوق اإلنسان يف ماي  2017باألرجنتني .كام تقرر تشكيل
لجنة تنسيق تضم املغرب والربازيل واألرجنتني باإلضافة إىل عقد اجتامع
اللجنة العملية للمنتدى يف أبريل  2016بيونس إريس باألرجنتني من
أجل االطالع عىل سري التحضريات لهذه الدورة.

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملؤسسة الدولية للنظم االنتخابية
( )IFESوالجمعية املغربية للقانون الدستوري ندوة دولية حول إصالح
الترشيع االنتخايب تحت شعار «من أجل ترشيع انتخايب يف مستوى
املتطلبات الدستورية وااللتزامات التعاهدية للمغرب» ،وذلك يومي 19
و 20يناير  2016مبقر مجلس املستشارين مبدينة الرباط مبشاركة فاعلني
وخرباء وطنيني ودوليني من املغرب ،كندا والواليات املتحدة األمريكية.
وخرج اللقاء بالعديد من التوصيات تهم بشكل خاص توسيع الجسم
االنتخايب الوطني وتصحيح تفاوتات التقطيع االنتخايب لتقوية الطابع
التمثييل النسبي للعملية االنتخابية ،تعزيز الولوجية العامة لألشخاص
يف وضعية إعاقة اإلعاقة ملجموع املسلسل االنتخايب ،تحسني مقروئية
ورقة التصويت وإعطائها رقم ترتيب مبا ال يخرق رسية التصويت مع
االحتفاظ بأوراق التصويت الصحيحة لغايات املنازعات االنتخابية،
ومتكني املنظامت الحكومية الدولية للقيام بعملية املالحظة املستقلة
لالنتخابات وكذا مراجعة تركيبة اللجنة الخاص العتامد املالحظني مبنح
السلطة التنفيذية صفة استشارية بها وفتح إمكانية الطعن يف قرارات
رفض االعتامد الصادرة عن اللجنة .من جهة أخرى ،أوىص املشاركون بنرش
جميع املعلومات املتعلقة بالعمليات االنتخابية وبصفة خاصة النتائج
املفصلة ملكاتب التصويت حسب كل مكتب بشكل استباقي وتلقايئ.
ودعوا إىل إخضاع االقتصاد االنتخايب للمراقبة من خالل تحديد املصاريف
القابلة للتمويل االنتخايب ،نرش التقارير املالية املتعلقة مبصاريف الحملة
االنتخابية ،...مع إعداد مواثيق أخالقية خاصة باملجال االنتخايب.

بورتو أليغري  :نقاش حول التربية الشعبية وحقوق
اإلنسان

يف إطار الدورة الخامس عرش للمنتدى االجتامعي العاملي املنعقد ببورتو
أليغري بالربازيل ( 19-23يناير) ،شارك السيد اليزمي يوم  22يناير 2015
إىل جانب السيدة نيلام لينو غوميز ،الوزيرة الربازيلية املكلفة باملرأة
واملساواة وحقوق اإلنسان ،يف لقاء مناقشة حول موضوع «التقائية
الرتبية  :الرتبية الشعبية وحقوق اإلنسان».
واشنطن  :السيد اليزمي يجري لقاءات مع العديد من
المسؤولين األمريكيين

يف إطار زيارة عمل قام بها للواليات املتحدة األمريكية ،أجرى السيد
اليزمي يوم  19يناير  2015بواشطن اجتامعات مع العديد من املسؤولني
والفاعلني .هكذا ،التقى السيد اليزمي بكل من مارك الجون ،رئيس
منظمة فريدوم هاوس ،دوخي فاسيهيان ،مكلفة مبنطقة الرشق األوسط
وشامل إفريقيا بنفس املنظمة ،ويليام سويني ،رئيس املؤسسة الدولية
للنظم االنتخابية ( )IFESوعدد من زمالئه املكلفني مبنطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا .كام التقى مباروف أحمد ،مكلف باملغرب بوزارة
الخارجية األمريكية وأليسون نوبل ،مكلفة مبنطقة الرشق األوسط وشامل
إفريقيا بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDفضال عن مسؤولني
بربنامج مبادرة الرشاكة األمريكية الرشق أوسطية ( .)MEPIوتناولت هذه
االجتامعات وضعية حقوق اإلنسان باملغرب وسبل تعزيز التعاون مع
املجلس الوطني يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.
المجلس يستقبل خبيــرة األمم المتحدة المعنيـة
بحقـوق اإلنسـان والتضـامن الدولــي

استقبل أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،السيد محمد الصبار،
يوم الجمعة  15يناير  2016مبقر املجلس ،السيدة فريجينيا دادان ،خبيــرة
األمم املتحدة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان والتضـامن الدولــي والتي توجد
يف زيارة للمغرب ما بني  15و 19يناير  .2016وقد شكل هذا اللقاء
مناسبة من أجل إطالع املسؤولة األممية عىل التجربة املغربية يف هذا
املجال وعىل مساهمة املغرب يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها
واحرتام التزاماته يف هذا املجال .وتأيت زيارة فريجينيا دادان للمغرب يف
سياق عدد من التحركات التي قامت بها هذه األخرية نحو مجموعة
من الدول لتسليط الضوء عىل مفهوم التضامن وتداعياته عىل املستوى
الدويل واالطالع عىل كيفية التضامن يف مختلف البلدان ،والتعرف عىل
تجاربها يف املجاالت املرتبطة بحقوق اإلنسان .وتتمثل مهمتها يف إعداد
مسودة إعالن أممي حول الحق يف التضامن الدويل ،بطلب من مجلس
حقوق اإلنسان بجنيف ،معتمدة يف ذلك عىل مشاورات إقليمية من أجل
تكوين أفكار حول الحق يف التضامن الدويل.

لقاء بالدوحة حول «دور المفوضية السامية في تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان بالمنطقة العربية»

شارك املجلس الوطني لحقوق االنسان ،ممثال يف أمينه العام السيد محمد
الصبار  ،يومي  13و 14يناير  2016بالعاصمة القطرية الدوحة ،يف أشغال
مؤمتر إقليمي حول «دور املفوضية السامية يف تعزيز وحامية حقوق
اإلنسان باملنطقة العربية» .وركزت نقاشات هذا اللقاء ،املنظم من قبل
اللجنة القطرية لحقوق اإلنسان واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان
بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،عىل مدى استجابة املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان
مبكوناتها التقنية والتنظيمية لتعزيز واحرتام حقوق اإلنسان يف املنطقة
العربية ،فضال عن استعراض املناهج املتبعة ذات الصلة مبنظومة األمم
املتحدة لحقوق اإلنسان ،السيام دور املفوضية السامية يف تعزيز وحامية
حقوق اإلنسان يف سياق الوضع الراهن باملنطقة العربية وكيفية تطوير
سبل آليات الهيئات املنشأة مبوجب املعاهدات باألمم املتحدة ،إىل جانب
متابعة تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل .ويف مداخلة له ،جدد
السيد الصبار التأكيد عىل أن األمم املتحدة «مطالبة اليوم وأكرث من أي
وقت مىض بإيالء اهتامم أكرب لقضايا حقوق اإلنسان إىل جانب القضايا
األخرى املتعلقة بالسلم واألمن والتنمية وسيادة القانون وتخصيص
املوارد املالية والبرشية التي تضمن للمفوضية السامية القيام مبهامها يف
أحسن الظروف».
اجتماع بالقاهرة حول اإلستراتيجية العربية لحقوق
اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ممثال بالسيد خالد الرميل،
اإلطار مبديرية العالقات الخارجية والتعاون ،يومي  20و 21يناير 2016
بالقاهرة ،يف ورشة للتشاور حول اإلسرتاتيجية العربية لحقوق اإلنسان
من تنظيم جامعة الدول العربية واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان،
مبشاركة مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان ومنظامت غري حكومية
من املغرب واألردن ومرص وفلسطني وموريتانيا وقطر والبحرين
واليمن والعراق ،إضافة إىل املنظمة العربية لحقوق اإلنسان .وتهدف
اإلسرتاتيجية العربية لحقوق اإلنسان إىل تعزيز التنسيق والتعاون من
أجل حامية حقوق اإلنسان وتشجيع الدول عىل املصادقة عىل الصكوك
الدولية لحقوق اإلنسان ومساعدتها عىل تنفيذ التوصيات الصادرة عن
منظومة حقوق اإلنسان الدولية والعربية .كام ترمي إىل نرش وتعزيز
ثقافة حقوق اإلنسان وتعميم املعايري الدولية لحقوق اإلنسان ورصد
أوضاع وتطورات الحقوق اإلنسانية يف املنطقة العربية .ويقرتح مرشوع
اإلسرتاتيجية إنشاء هيئة تنسيق ملتابعة تنفيذ اإلسرتاتيجية ومساهمة
الدول األعضاء يف تغطية نشاطات هذه اإلسرتاتيجية من خالل وضع بند
مايل خاص يف ميزانية الجامعة العربية لهذا الغرض.

في ضيافة المجلس

سفريا السويد والدامنرك  :استقبل السيد ادريس اليزمي يوم الثالثاء 12
واألربعاء  13يناير  ،2016عىل التوايل ،سفرية السويد وسفري الدامنرك بالرباط
ملناقشة مجموعة من القضايا ذات االهتامم املشرتك وتبادل وجهات النظر
بشأنها .وتناول اللقاءان بالخصوص قضايا الهجرة واللجوء باملغرب وأوروبا
وحقوق املرأة بشكل عام ،خاصة قضايا النوع االجتامعي والتمييز واملساواة
والعنف ضد النساء ...كام تم التطرق أيضا إىل سبل تعزيز التعاون املشرتك
بني السفارتني السويدية والدمنركية واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف عدة
مجاالت من بينها التكوين.
طلبة وباحثون من جامعة هارفارد األمريكية ( 15يناير  : ) 2016استقبل
السيد عبد الرزاق الحنويش ،رئيس ديوان رئيس املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،وأطر من املجلس ،مجموعة من الطلبة والباحثني من جامعة هارفارد
األمريكية ،يف دراسة ميدانية حول موضوع الهجرة يف حوض املتوسط ،طيلة
شهر يناير  .2016وركز اللقاء ،الذي تناول أيضا مجموعة من القضايا املرتبطة
بحقوق اإلنسان وعمل املجلس ،عىل الهجرة يف املنطقة املتوسطية وواقعها
باملغرب وتحدياتها باإلضافة إىل تقييم سياسة املغرب الجديدة يف املجال .يذكر
أن هذه الدراسة امليدانية حملة أطلقها طلبة جامعة هارفارد للوقوف عىل
الدروس التي ميكن استخالصها من التجربة املغربية يف تدبري قضايا الهجرة
واقرتاحها عىل دول االتحاد األورويب كحل ألزمة الهجرة واللجوء التي تعيش
عىل وقعها القارة األوروبية.
وفد أملاين ( 22يناير  : )2015استقبل أمني عام املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان ،السيد محمد الصبار ،وفدا أملانيا يرتأسه مدير الشؤون القانونية
والقنصلية والقضايا املرتبطة بالهجرة بوزارة الخارجية األملانية ،السيد غوتز
شميت بريم ،الذي أجرى زيارة عمل للمغرب من  20إىل  22يناير .2016
وتناول اللقاء مجموعة من القضايا املرتبطة بالهجرة واللجوء باإلضافة إىل
قضايا حقوق اإلنسان يف املغرب والعامل ،خاصة العدالة االنتقالية وحقوق املرأة
واملشهد املؤسسايت املغريب ودور املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ...يذكر
أن زيارة املسؤول األملاين يف املغرب تأيت يف إطار التحضري للرئاسة املشرتكة
املغربية-األملانية للمنتدى العاملي للهجرة والتنمية ،الذي سينعقد هذه السنة
ببنغالديش ( )2016ثم برئاسة مغربية مشرتكة يف ..2018 2017

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
طنجة
تأطير لقاء حول «حقوق المهاجرين بالمغرب»
لفائدة طلبة مؤسسة ميزونوف الكندية

يف إطار الجامعة الشتوية التي تنظمها مؤسسة برومثيوس للمواطنة
والدميقراطية ،وجمعية «إنسانية بال حدود»  ،ومنتدى الشباب للمواطنة
والدميقراطية ،استقبلت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة ،يوم السبت
 9يناير  2016مبقرها ،وفدا مكونا من طلبة وطالبات مؤسسة ميزونوف
الكندية مبقر اللجنة الجهوية مبدينة طنجة ،يرافقهم السيد ماثيو ديليسل،
أستاذ التاريخ ،واألستاذة أولكا لوسيو ،أستاذة علم االجتامع بنفس املؤسسة
الجامعية .وقدمت رئيسة اللجنة الجهوية ،السيدة سلمى الطود خالل اللقاء
عرضا حول «الهجرة وحقوق املهاجرين باملغرب» تابعه إىل جانب الطلبة
الكنديني بعض أعضاء اللجنة الجهوية وأطرها اإلدارية.

العيون
يومان دراسيان حول حقوق األشخاص في وضعية احتجاز

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون_السامرة ،يومني دراسيني حول
حقوق األشخاص يف وضعية احتجاز ،لفائدة املوظفني العاملني باملؤسسات السجنية
واألمنية بجهة العيون-السامرة ،وذلك يومي  16و  17يناير  ،2016مبدينة العيون.
ومتثل الهدف من هذان اليومني الدراسيني ،اللذين أطرهام السيد محمد صربي،
مكلف مبهمة لدى السيد األمني العام باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،يف الرفع من
قدرات أطر املؤسسة السجنية واملؤسسات األمنية عىل املستوى الجهوي ،يف مجال
حقوق اإلنسان من خالل التعريف بالحقوق املكفولة للمحتجزين مبوجب املعايري
الدولية والقوانني الوطنية وكذلك مناقشة القواعد املثىل ملعاملة األشخاص يف وضعية
اعتقال ،كام يهدفان إىل الرفع من مؤهالت املوظفني ومتكينهم من تفعيل دورهم يف
مجال إنفاذ القوانني ،وفق مقاربة حقوقية.

الداخلة-أورسد
مباحثات مع خبيــرة األمم المتحدة المعنيـة
بحقـوق اإلنسـان والتضـامن الدولــي

أجرى رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة أورسد ،السيد محمد
األمني السماليل يوم  20يناير  2015مبدينة الداخلة مباحثات مع خبيــرة
األمم املتحدة املعنيـة بحقـوق اإلنسـان والتضـامن الدولــي ،السيدة فريجينيا
داندان .ومتحورت حول وضعية حقوق اإلنسان بالجهة والعمل الذي تقوم به
اللجنة الجهوية يف مجال حاميتها والنهوض بها.
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