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زيارة عمل لألرجنتين حول قمة المناخ «مراكش »2016

دورة تكوينية بمراكش حول العدالة االنتقالية

قام السيد إدريس اليزمي ،رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومسؤول
قطب املجتمع املدين بلجنة اإلرشاف عىل تنظيم قمة املناخ «كوب »22
التي ستنعقد يف شهر نونرب املقبل مبراكش ،بزيارة عمل للعاصمة األرجنتينية
بوينوس آيروس ،ما بني  2و 5ماي  ،2016التقى خاللها مبسؤولني حكوميني
وبرملانيني وفعاليات من املجتمع املدين األرجنتيني.
ويف هذا اإلطار استعرض السيد اليزمي يف لقاء مع عدد من أعضاء لجنتي
البيئة مبجليس النواب والشيوخ األرجنتيني أولويات قمة مراكش ،2016
التي لخصها يف تعزيز قدرات البلدان يف مواجهة التغريات املناخية
والتكيف مع هذه التغريات ،تعزيز مساهمة ودور الجامعات الرتابية
يف تنزيل السياسات العمومية التي تراعي الحفاظ عىل البيئة ،والتمويل
ونقل التكنولوجيا ،السيام لفـائدة دول الجنوب والبلدان األقل تقدما يف
إفريقيا وأمريكا الالتينية ،والدول الجـزرية الصغرية.
كام أجرى رئيس املجلس الوطني مباحثات مع وزير البيئة والتنمية
املستدامة األرجنتيني ،السيد سريخيو بريغامن ،متحورت حول االستعدادات
الجارية لعقد هذه القمة واملشاركة األرجنتينية فيها ،باإلضافة إىل عقد
لقاء مفتوح مع ممثيل منظامت املجتمع املدين باألرجنتني حول نفس
املوضوع حرضه فاعلون مدنيون ينتمون ملنظامت غري حكومية تنشط يف
مجاالت التنمية املستدامة والتغريات املناخية.

أطرت السيدة حورية إسالمي ،عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
يوم  2ماي  2016عرضا يف إطار دورة تكوينية حول العدالة االنتقالية،
نظمت عىل مدى خمسة أيام ،مبدينة مراكش ،برشاكة مع املبادرة العاملية
للعدالة والحقيقة واملصالحة ( )GIJTRوأكادميية العدالة االنتقالية
مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا وجمعية أماكن الضمري ،لفائدة
منظامت غري حكومية وفاعلني من الرشق األوسط وشامل إفريقيا .وقد
قدمت السيدة إسالمي التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية من
خالل أربع مداخل رئيسية :مفهوم العدالة االنتقالية والديناميات املدنية
والسياسية قبل إحداث هيئة اإلنصاف واملصالحة؛ إحداث هيئة اإلنصاف
واملصالحة ومنهجية عملها ونتائجها؛ تنفيذ ودسرتة توصيات الهيئة؛
والدروس املستخلصة :العدالة االنتقالية واالنتقال الدميقراطي.

الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

يف إطار التحضري للدورة الثالثة للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان ،شارك
السيد اليزمي يوم  4ماي  2016يف لقاء تنسيقي بني املغرب واألرجنتني
والربازيل بالعاصمة األرجنتينية بوينوس أيرس ،حرضه كل من كالوديو
أبروخ ،كاتب الدولة األرجنتيني املكلف بحقوق اإلنسان ،ونظريه
الربازييل ،روجرييو صوتييل .وقد أكد اللقاء عىل أهمية ضامن تنوع
تركيبة اللجنة التحضريية للمنتدى املقبل بشكل يعكس شمولية حقوق
اإلنسان والقضايا األساسية املرتبطة بها ،ال سيام التنمية املستدامة يف
عالقتها بالتغريات املناخية ،والدميقراطية وحقوق اإلنسان والسياسات
العمومية وحقوق اإلنسان ،باعتبارها من القضايا التي يتعني أن تكون
يف صلب محاور الدورة الثالثة للمنتدى .كام أجمع املشاركون عىل أن
دورات هذا املوعد الدويل ال ينبغي أن تستنسخ نفسها ،بل يتعني أن
تراعي السياقات الوطنية واإلقليمية وتحافظ عىل الروح والفكرة التي قام
عليها املنتدى ،واملتمثلة يف إرشاك مختلف الفاعلني يف املجال الحقوقي.
الدياسبورا اإلفريقية في قلب منتدى مهرجان كناوة
بالصويرة

يف إطار فعاليات الدورة  19ملهرجان ڴناوة وموسيقى العامل ،نظم املهرجان
برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الدورة الخامسة ملنتدى
حقوق اإلنسان الذي ناقش هذه السنة مجموعة من القضايا املرتبطة
بالهجرة والدياسبورا اإلفريقية ،مبشاركة عدد من الخرباء والشخصيات
البارزة .يذكر أن املنتدى ركز يف الدورات الثالثة األخرية عىل إفريقيا ،وهو
اختيار طبيعي ،حسب السيد ادريس اليزمي ،رئيس املجلس الوطني،
تفرضه طبيعة املهرجان واملدينة التي تحتضنه ،التي كانت لقرون عديدة
وجهة للقوافل اإلفريقية العابرة للصحراء ،مضيفا أن املنتدى مساهمة
بسيطة من املهرجان واملجلس يف طموح كبري يتجىل يف الغوص يف هذا
العمق الجيو-اسرتاتيجي الذي ننتمي إليه.
ندوة دولية حول جرائم اإلبادة الجماعية

الحريات الفردية والمسؤوليات الجماعية

شارك السيد الصبار يوم  28أبريل  2016يف ندوة نظمها حزب االتحاد
الدستوري حول موضوع «الحريات الفردية واملسؤوليات الجامعية:
التقدم يف رهان أحداث املجتمع» ،يف إطار نقاشات «الخميس الدستوري»،
التي أطلقها الحزب .وقد سلط السيد الصبار الضوء يف مداخلته عىل
آراء ومذكرات املجلس الوطني التي تهدف إىل تعزيز الحريات الفردية،
خاصة عىل مستوى اإلصالح الجنايئ حتى تتمحور فلسفته حول احرتام
وحامية حقوق اإلنسان ومراجعة قانون الصحافة بشكل يضمن حرية
التعبري وحامية الحياة الخاصة لألفراد وكرامتهم طبقا للمعاهدات الدولية
واملقتضيات الدستورية.
اتفاقية شراكة مع جمعية هيئات المحامين
بالمغرب

أبرم املجلس الوطني وجمعية هيئات املحامني باملغرب يوم  5ماي
بالرباط اتفاقية رشاكة لتعزيز قدرات املحامني املغاربة يف مجال حقوق
اإلنسان ،من بني مقتضياتها أن يسهر املعهد الوطني للتكوين يف مجال
حقوق اإلنسان ،التابع للمجلس ،عىل تنظيم دورات تكوينية للمحامني،
يف مجال القانون الدويل لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين .تجدر
اإلشارة إىل أنه سيتم إحداث لجنة مشرتكة ستعمل عىل وضع وإعامل
خطة عمل سنوية للتكوين وعىل تعبئة رشكاء جدد واملوارد املالية
الرضورية لتنفيذ برامج التكوين.

في ضيافة المجلس

طلبة أمريكيون من معهد الدراسة الدولية للطلبة ( :)IESاستقبل أطر
من املجلس يومي  26أبريل و 11ماي  2016مجموعتني من الطلبة
األمريكيني يف زيارة دراسية (لفصل درايس واحد) مبعهد الدراسة الدولية
للطلبة باملغرب ( .)IES Abroad Rabatوشكل اللقاء فرصة للطلبة
األمريكيني للتعرف عىل اختصاصات املجلس أدواره وأبرز إسهاماته
وأولوياته ،باإلضافة إىل مسار تطور حقوق اإلنسان باملغرب وتجربة
هيئة اإلنصاف واملصالحة ومسار العدالة االنتقالية وأهم اإلصالحات
التي بارشتها اململكة لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والتحديات
املطروحة يف هذا املجال.

شارك السيد محمد الصبار ،أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
يوم  5ماي  2016يف أشغال ندوة دولية حول جرائم اإلبادة الجامعية
احتضنتها كلية الحقوق السوييس بالرباط ،عىل مدى يومني .وقد دعا
السيد الصبار يف مداخلته إىل تعزيز مالمئة القوانني الوطنية مع مقتضيات
االتفاقيات الدولية يف هذا املجال .يذكر أن هذا املنتدى شهد مشاركة
مجموعة من الخرباء والشخصيات البارزة ،عىل رأسهم املدعية العامة
للمحكمة الجنائية الدولية فاطو بنسودة ،قايض التحقيق اإلسباين السابق
بالتاسار غارثون ،رئيس الجمعية الدولية لعلم اإلجرام إميليو فيانو،
والسيد محمد عياط ،مستشار املدعية العامة للمحكمة الجنائية وعضو
باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

وسيط جمهورية الكوت ديفوار ( 3ماي  :)2016استقبل السيد الصبار
وسيط جمهورية الكوت ديفوار السيد نغولو كوليبايل ومستشارته
الخاصة السيدة إسيامت-مريان باتريسيا مريم .واستعرض السيد الصبار
خالل هذا اللقاء تجربة املجلس منذ إحداث املجلس االستشاري يف
 ،1991مرورا بإعادة تنظيمه يف  2001ليكون عمله متالمئا مع مبادئ
باريس وصوال إىل إحداث املجلس الوطني يف مارس  .2011كام تناول
اللقاء أبرز إسهامات املجلس وتقاريره املوضوعاتية وعالقته مع غرفتي
الربملان .وقد أشاد املسؤول اإليفواري بتجربة املجلس وأعرب عن الرغبة
يف تقاسم تجربة املؤسسة الوطنية مستقبال ،خاصة ما يتعلق باآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب التي يطمح املجلس إىل احتضانها.

أهداف التنمية المستدامة

شباب مغاربة مقيمني بإيطاليا ( 10ماي  :)2016استقبل املجلس
الوطني مجموعة من الشباب املغاربة املقيمني بإيطاليا يف رحلة دراسية
إىل املغرب ،مببادرة من جمعية الهالل للرياضة والثقافة املغربية ،التي
يوجد مقرها مبدينة بولونيا بإيطاليا .وقد شكلت هذه الزيارة فرصة
للشباب املغاربة ومرافقيهم لالطالع عىل اختصاصات املجلس ودوره يف
حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

شارك السيد الصبار يف أشغال ورشة وطنية حول أهداف التنمية
املستدامة ،منظمة بالرباط يومي  3و 4ماي  ،2016من قبل وزارة الشؤون
الخارجية والتعاون ،أكد خاللها أن أهداف األلفية للتنمية السابقة مل تعر
ما يكفي من اهتامم لقضايا حقوق اإلنسان ،وهو األمر الذي تداركته
أهداف التنمية املستدامة التي ترتكز بشكل كبري عىل اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان وباقي الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان .وقد أشار السيد
الصبار إىل أن أهداف التنمية املستدامة تعكس بشكل مبارش ،أو غري
مبارش ،معايري حقوق اإلنسان وتدمج بشكل عرضاين مبادئ املشاركة
واملساءلة وعدم التمييز ،مشددا أن التطبيق السليم ينبغي أن يتم عىل
أساس مقاربات تشاركية وتشاورية ينخرط فيها الجميع دون استثناء ،من
حكومة ،ومجتمع مدين ومؤسسات وطنية وفاعلني دوليني.

خرباء أمريكيون يف ضيافة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان (12
ماي  :)2016استقبل السيد محمد الصبار ،أمني عام املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،بعثة «منتدى الرومي» ( ،)Rumi Forumالتي
التي قامت برحلة دراسية للمغرب ،من  6إىل  13ماي« ،للتعرف عىل
القضايا االجتامعية واالقتصادية والثقافية واألمنية والسياسية باملغرب».
وباإلضافة إىل اختصاصات املجلس وتاريخ تأسيسه وأدواره وإسهاماته،
تناول اللقاء تطور حقوق اإلنسان باملغرب وتجربة العدالة االنتقالية
والتحديات املطروحة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها .كام
تطرق اللقاء إىل قضايا الهجرة باملغرب واستقاللية القضاء وعقوبة اإلعدام
وواقع السجون ودور املجلس ولجنتيه الجهويتني باألقاليم الجنوبية،
باإلضافة إىل قضايا األقليات الدينية ببعض الواليات األمريكية .يذكر أن
منتدى الرومي ،الذي يحمل لقب العامل املتصوف جالل الدين الرومي
ويوجد مقره بواشنطن العاصمة ،تأسس سنة  1999لتعزيز الحوار بني
الثقافات وتحفيز التفكري وتبادل اآلراء لدعم تعزيز الدميقراطية والسالم
وتوفري أرضية مشرتكة للتعلم وتقاسم املعلومات.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
الدار البيضاء-سطات
لقاءات تواصلية حول مؤتمر األمم المتحدة بشأن
تغير المناخ ()COP22

يف إطار التحضريات الجارية ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ
( )COP22الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش يف نونرب ،2016
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات برشاكة
مع االئتالف املغريب للعدالة املناخية سلسلة من اللقاءات التواصلية مع
مختلف الفاعلني املعنيني بالشأن البيئي بالجهة ،وذلك يف الفرتة املمتدة
ما بني  9و 14ماي .2016
ومتثل الهدف من هذه اللقاءات يف وضع تشخيص للمخاطر التي تهدد
البيئة برتاب الجهة ،وجرد مختلف املبادرات والربامج يف مجال حامية البيئة
والتكيف مع تغري املناخ وصياغة مقرتحات وتوصيات لبلورة الخطوط
العريضة ملخطط عمل جهوي مندمج يف هذا املجال ،باإلضافة إىل تعبئة
كافة املتدخلني ال سيام فعاليات املجتمع املدين استعدادا النعقاد اللقاء
الجهوي ملا قبل مؤمتر املناخ ( )Pré COP régionaleاملزمع تنظيمه يف
شهر يوليوز املقبل مبدينة الدار البيضاء مببادرة من االئتالف املغريب للعدالة
املناخية واللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات.

طنجة
الجامعة ورفع الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها على
حقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة ،برشاكة مع املدرسة
الوطنية للتجارة والتسيري وبتعاون مع جامعة عبد املالك السعدي ،يوم
 14ماي  ،2016امللتقى الجهوي الجامعي الثاين تحت شعار« :من أجل
تعزيز دور الجامعة يف رفع الوعي بالتغريات املناخية وآثارها عىل حقوق
اإلنسان» ،وذلك يف إطار االنخراط يف االستعدادات لتنظيم مؤمتر األمم
املتحدة بشأن تغري املناخ وكذا تحضري قمة «ميدكوب ( »22منتدى املجتمع
املدين باملتوسط) الذي سينظم مبدينة طنجة يف يوليوز املقبل.
ومتثل الهدف من هذا امللتقى يف تعبئة وتحسيس الطلبة بالجامعة
بالتغريات املناخية وتأثريها عىل الحق يف التنمية املستدامة ،وعالقتها
بالنوع االجتامعي ،وكذا الرفع من الوعي بهذه الظاهرة فضال عن
التعريف بدور املجتمع املدين يف مؤمترات األطراف حول املناخ.
وتضمن برنامج امللتقى تقديم ومناقشة آثار التغريات املناخية عىل مثان
دول (املغرب ،كندا ،مرص ،جزر القمر ،فرنسا ،أملانيا ،الصني ،السويد)،
وتقديم مالحظات كل دولة حول اتفاقية باريس املنبثقة عن مؤمتر
األطراف  ،21باإلضافة إىل عرض إسرتاتيجيات هذه الدول حول التكيف
والتخفيف من مخاطر التغريات املناخية ،إضافة إىل انتظاراتها من املؤمتر
املقبل مبراكش.

فاس – مكناس
لقاءات تشاورية مع الفاعلين الجهويين للتحسيس
وتدارس التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ

يف إطار التحضري ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ()COP22وكذا
التحضري ملؤمتر «ميدكوب  ،»22الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 18
و 19يوليوز  ،2016أطلقت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بفاس-مكناس
مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مجموع الفاعلني عىل املستوى الجهوي
من أجل تدارس التحديات املرتبطة بالبيئة واملناخ ،والتي متتد من  9إىل
غاية  18ماي  .2016ويندرج تنظيم هذه اللقاءات كذلك يف إطار التعبئة
والتحضري للقاء الجهوي ملا قبل مؤمتر املناخ ( )Pré COP régionaleالذي
سينعقد مبدينة وجدة بتاريخ  28-29ماي برشاكة مع االئتالف املغريب من
أجل عدالة مناخية ،الذي سيشهد مشاركة ما يناهز  2000مشارك ومشاركة
ميثلون جهات فاس-مكناس وجهة وجدة-فكيك وجهة طنجة-تطوان-
الحسيمة .هكذا تم عقد لقاءات تشاورية مع مجموعة من الفاعلني بالجهة
(رئيس جهة فاس-مكناس ،رؤساء الجامعات ،رؤساء املجالس الحرضية
والقروية ،املستشارون واملستشارات ،األساتذة الباحثون يف املجال البيئي،
جمعيات املجتمع املدين ،املصالح الخارجية املعنية بالبيئة ،املرصد الجهوي
للبيئة والتنمية املستدامة ،القطاع الخاص والفاعلون يف مجال اإلعالم املحيل
والجهوي) وذلك بهدف التحســــــيس بالرهانـــــــات والتحديات املتعلقة
بالتغريات املناخية والرفع من درجة الوعي باملسؤولية اتجاه القضايا البيئية
لدى مختلف الفاعلني يف الجهة ،فضال عن تشخيص الوضع البيئي بالجهة
وبلورة التوجهات العامة إلسرتاتيجيات محلية وجهوية ملواجهة التحديات
املرتبطة بالبيئة واملناخ.
األندية التربوية  :أيام تحسيسية حول الرهانات البيئية
والتحديات المناخية

يف إطار التحضري ملؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ ،نظمت اللجنة
الجهوية لحقوق اإلنسان بفاس-مكناس ،برشاكة مع األكادميية الجهوية
للرتبية والتكوين بجهة فاس-مكناس ،وبتنسيق مع شباب حركة بدائل مواطنة
ومجموعة من الباحثني يف سلك الدكتوراه يف املجال البيئي بكل من كلية
العلــــــــوم القانونيــــــة واالقتصادية واالجتامعية وكلية العلوم بجامعة
سيدي محمد بن عبد الله ،أياما تحسيسية حول الرهانات البيئية والتحديات
املناخية لفائدة منشطي ومنشطات وتلميذات وتالميذ أندية الرتبوية عىل
املواطنة وحقوق اإلنسان بالثانويات التأهيلية باملديريات اإلقليمية لوزارة
الرتبية الوطنية والتكوين املهني بكل من فاس ،مكناس وصفرو.
ويتمثل الهدف من هذه األيام التحسيسية ،املمتدة بني  5و 18ماي يف
املساهمة يف متكني األجيال الصاعدة من إدراك الرهانات البيئية واملناخية
التي تهدد جودة الحياة وتحسيسهم من أجل االنخراط يف العمل من
أجل بيئة سليمة .وتناولت اللقاءات عددا من املحاور األساسية« :دور
األندية املدرسية يف الرتبية وتنمية السلوك البيئي السليم»« ،الوضع
البيئي باملغرب والتحديات املطروحة» ،باإلضافة إىل «تقديم خالصات
وتوصيات ( )COP21وتحديات (.)COP22
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