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هيئة الحقيقة والكرامة التونسية تطلع على 
تجربة المغرب في مجال مقاربة النوع في مسلسل 

العدالة االنتقالية
 

استقبل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 25 إىل 28 ماي 2015 وفدا عن 
هدفها  والتبادل  للتواصل  زيارة  إطار  يف  التونسية،  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
االطالع عىل التجربة املغربية يف مجال إدماج مقاربة النوع يف مسلسل العدالة 
للمجلس  العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  تطرق  وقد  باملغرب.  االنتقالية 
مميزات  أهم  إىل  للزيارة،  االفتتاحية  الجلسة  يف  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
االنتقالية السيام عىل مستوى عمل هيئة اإلنصاف  للعدالة  املغربية  التجربة 
تجربة  يف  حارضة  كانت  االجتامعي  النوع  مقاربة  أن  إىل  مشريا  واملصالحة، 
الهيئة عىل عدة أصعدة، خصوصا عىل مستوى جرب الرضر، حيث تم اعتامد 
مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف تحديد مبالغ التعويضات. وضم برنامج 
الزيارة ورشات متعددة أطرها بعض أعضاء املجلس، من بينها تجربة النساء 
خالل فرتة انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب، وحركية حقوق النساء وولوجهن 
يف  النوع  مقاربة  إلشكالية  إضافة  باملغرب،  االنتقالية  العدالة  مسلسل  إىل 
مسلسل العدالة االنتقالية، كام سيجمعهم حوار مع نساء ضحايا، شاركن يف 

جلسات االستامع العمومية لهيئة اإلنصاف واملصالحة.
 

اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب في شمال 
افريقيا و الشرق األوسط

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف ندوة إقليمية نظمها املنتدى املغريب 
من أجل الحقيقة واإلنصاف وشبكة أمان إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب يوم 
29 مايو 2015 بالرباط حـول موضوع »اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب 
يف شامل إفريقيا والرشق األوسط ». وبهذه املناسبة، قدم السيد حميد بنحدو، 
حول  عاما  عرضا  باملجلس،  والتوثيق  واألبحاث  الدراسات  مبديرية  اإلطار 
الربتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب وحول فلسفة وكيفية 
التي  التعذيب  للوقاية من  الوطنية  لآللية  املضافة  والقيمة  عمل وصالحيات 
عرضه  من  الثاين  الجزء  يف  استعرض  كام  إليه.  املشار  الربوتوكول  عليها  ينص 
وضعية إعامل الربوتوكول االختياري عىل مستوى بلدان إفريقيا الشاملية، مركزا 
إحداث  مسلسل  بارشت  التي  واملغرب  وموريتانيا  تونس  بلدان  تجربة  عىل 
اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب. كام متيز هذا اللقاء مبشاركة األمني العام 
مائدة مستديرة  الصبار، يف  السيد محمد  اإلنسان،  الوطني لحقوق  للمجلس 

حول آفاق إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب باملغرب.

في ضيافة المجلس

التحالف العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام )28 ماي 2015( : استقبل السيد عبد 
الرزاق الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس، وفدا عن التحالف العاملي ملناهضة 
عقوبة اإلعدام. وتم خالل هذا االجتامع تناول حملة التحالف العاملي ملناهضة 
الربوتوكوالت  املصادقة عىل  التشجيع عىل  أجل  برسم سنة 2015 من  اإلعدام 
الدولية واإلقليمية املتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام، وهي الحملة التي تستهدف 
عرشة دول منها املغرب. وذكر السيد الحنويش، مبوقف املجلس الداعي إللغاء 
عقوبة اإلعدام مستعرضا التطور الذي شهده النقاش حول عقوبة اإلعدام عىل 
املستوى الوطني خاصة يف إطار املناقشات الدائرة حول مسودة القانون الجنايئ.

الصندوق األورويب من أجل الدميقراطية )29 ماي 2015(: استقبل السيد عبد 
اللطيف منري، املدير التنفيذي للمجلس والسيد عبد الرزاق الحنويش، رئيس ديوان 
رئيس املجلس، وفدا من الصندوق األورويب من أجل الدميقراطية، يرأسه السيد 
التنفيذي للصندوق والسيد شادي سيدهوم، مكلف  جيزي بوميانويس، املدير 
بربنامج الجنوب. وهم اللقاء مسألة تعزيز قدرات أعضاء املجلس وطاقمه اإلداري 
السيام من خالل املعهد الوطني للتكوين يف مجال حقوق اإلنسان التابع للمجلس 
والتي سيفتتح قريبا، كام تم تناول التعاون بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
والتحريات.  بالتحقيقات  يتصل  ما  يف  املجلس  عمل  وكذا  والربملان  والحكومة 

وحرض هذا اللقاء أيضا السيد مراد الراغيب، مدير التعاون والعالقات الدولية.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
الكونفدرالية السويرسية )21 ماي 2015( : استقبل السيد ادريس اليزمي، رئيس 
املجلس، وفدا من الكونفدرالية السويرسية يرتأسه غابريال سيجونتالري، رئيس 
الشاملية بقسم منطقة الرشق األوسط وشامل  بإفريقيا  العمل املكلف  فريق 
إفريقيا، بالوكالة السويرسية للتنمية والتعاون. وتناول اللقاء مكتسبات املغرب 
والتحديات املاثلة أمامه يف مجال حقوق اإلنسان، التعاون مبنطقة الرشق األوسط 
وشامل إفريقيا، سبل التعاون القامئة بني الطرفني السيام يف إطار مركز التكوين 

التابع للمجلس الوطني الذي سريى النور قريبا.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الدار البيضاء - سطات
يوم دراسي حول إشكاليات تسوية وضعية 

المهاجرين وإدماجهم
برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء – سطات، نظمت شبكة 
الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية باملحمدية يوما دراسيا حول موضوع 
التسوية  للتعاطي مع إشكاليات  أية مقاربات  املغرب:  املهاجرين يف  »وضعية 
واإلدماج؟« وذلك يوم 28 ماي 2015 مبقر كلية الحقوق بسطات. ويندرج هذا 
القانونية واالقتصادية االجتامعية  العلوم  كلية  أيضا مع  املنظم برشاكة  اللقاء، 
إطار مرشوع  املقارن، يف  الدميقراطي  االنتقال  األبحاث حول  ومخترب  بسطات 
»من أجل إدماج ميرس للمهاجرين األجانب يف النسيج االقتصادي واالجتامعي 
والرتبوي والثقايف املغريب« الذي يسعى ملواكبة املجهودات املبذولة من طرف 
املجتمع املدين واملؤسسات الحقوقية ومؤسسات الدولة، من أجل إثراء النقاش 
للمغرب يف مجال  الجديدة  السياسة  العمومي حول مقاربات جديدة إلعامل 

الهجرة واللجوء باملغرب.

بني مالل –خريبكة
الدورة العادية الحادية عشرة

عقدت لجنة بني مالل-خريبكة دورتها العادية الحادية عرشة يوم 24 ماي 2015 
مبدينة بني مالل. وضم جدول أعامل هذه الدورة مجموعة من النقط أبرزها 
عرشة،  والحادية  العارشة  الدورتني  بني  اللجنة  أنشطة  تقرير  ومناقشة  تقديم 
تقييم مسابقة القصة القصرية ذات املضمون الحقوقي والدورة الثانية ملهرجان 
الفيلم الحقوقي والرتبوي، والوقوف عند تقدم تنفيذ مرشوع الجامعات الشعبية 
لحقوق اإلنسان، املنظمة طيلة شهر ماي الجاري. كام ستناقش الدورة تقريرين 
للجنة حول واقع الولوجيات ببني مالل وظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة بعد 

انتهاء املرحلة االبتدائية بجهة تادلة أزيالل.
 

الحسيمة – الناظور
من أجل مقاربة جديدة للتعامل مع متعاطي 

المخدرات مبنية على الصحة وحقوق اإلنسان
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  السيدا  محاربة  جمعية  نظمت 
بالحسيمة-الناظور، لقاء تشاوريا جهويا من أجل مقاربة جديدة للتعامل مع 
متعاطي املخدرات مبنية عىل الصحة وحقوق اإلنسان، وذلك يوم 23 ماي 2015 
بالحسيمة. وسمح هذا اللقاء بالرتافع من أجل اعتامد مقاربة جديدة يف مجال 
محاربة السيدا ومجال اإلدمان واملخدرات، قامئة عىل النهوض بالصحة وحقوق 
اإلنسان تفعيال ل’’إعالن الرباط’’  الذي متت صياغته خالل انعقاد الندوة الوطنية 
الثانية مببادرة  من جمعية محاربة السيدا وبرشاكة مع املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان يف 9 أكتوبر 2014 بالرباط.
 

لقاء مع قضاة األحداث
نظمت اللجنة يوم 27 ماي 2015 لقاء مع املستشارين والقضاة عىل مستوى 
اللقاء  الهدف من هذا  بالحسيمة. ومتثل  االستئناف  القضائية ملحكمة  الدائرة 
مصلحته  وتحقيق  الحدث  بوضعية  للرقي  تهدف  تشاركية  مقاربة  صياغة  يف 
الفضىل ومتكينه من فرص إعادة الرتبية والتأهيل، كام شكل فرصة الطالع القضاة 
حامية  مجال  يف  الجهوية  اللجنة  عمل  عىل  باألحداث  املكلفني  واملستشارين 

حقوق األحداث املودعني مبركز حامية الطفولة بالناظور.

أكادير
مجموعةمن التالميذ والتلميذات يضطلعون عن 

عمل واختصاصات اللجنة
بأكادير يوم 28 ماي 2015 تالميذ  الجهوية لحقوق اإلنسان  اللجنة  استقبلت 
وتلميذات مؤسسة تعليمية بأكادير. وتم خالل هذه الزيارة التعريف باملجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية تعمل من أجل حامية حقوق اإلنسان 
و النهوض بها وذلك مبعية آلياتها الجهوية الثالثة عرش التي تشتغل عن قرب مع 
جميع املعنيني واملهتمني بحقوق اإلنسان. استفاد من هذا اللقاء التواصيل 30 
تلميذا و تلميذة  مبستوى األوىل إعدادي باإلضافة إىل مرافقيهم.  بعد العرض تم 
فتح نقاش مع التالميذ لإلجابة عن أسئلتهم و التي تتامىش مع املقرر الدرايس يف 

الشق املرتبط بالتعرف عىل املؤسسات و الجمعيات الحقوقية.

مراكش
إطالق دينامية جهوية لخلق نوادي حقوق اإلنسان

عقدت اللجنة املشرتكة بني اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان واألكادميية الجهوية 
ماي 2015،  إىل 29  الحوز، من 26  تانسيفت  مراكش  بجهة  والتكوين  للرتبية 
سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف النيابات التابعة لألكادميية من أجل 
تفعيل مضامني اتفاقية الرشاكة املربمة بني املؤسستني والتداول يف كيفية إرساء 
بثقافة حقوق اإلنسان  املواطنة وحقوق اإلنسان والنهوض  الرتبية عىل  نوادي 
داخل املؤسسات التعليمية، ولنفس الغاية عقد أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان مبراكش اجتامعات مع النيابات التابعة إلقليم آسفي. وقد تم االتفاق 
خالل هذه اللقاءات عىل السعي نحو التعميم التدريجي لنوادي الرتبية عىل 
تعزيز  عىل  العمل  مع  التعليمية،  املؤسسات  عىل  اإلنسان  وحقوق  املواطنة 
قدرات الفاعلني املعنيني بهذه النوادي يف مجال حقوق اإلنسان وإعداد الدعامات 

البيداغوجية وتعبئة املوارد املالية الالزمة.
 

الدورة العادية التاسعة
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش دورتها العادية التاسعة يوم 30 
ماي 2015 مبقرها مبدينة مراكش. وضم جدول أعامل هذه الدورة مجموعة من 
النقط أبرزها  تدقيق اسرتاتيجية عمل اللجنة الجهوية عىل ضوء طموح املجلس 
مع عرض  والتظلم  الحامية  آليات  الساعي الحتضان  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
موجز حول هذه اآلليات األربع. كام تناول جدول األعامل، تحديد خطة العمل 
يف مجال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية وتكوين نوادي 
الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، باإلضافة إىل تقييم عمل اللجنة بشكل عام.

 

طنجة
المدرسة والمواطنة

للرتبية  الجهوية  واألكادميية  بتنسيق  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
املدرسة   « موضوع  حول  ندوة  وزان  مبدينة   2015 ماي   20 يوم  والتكوين، 
واملواطنة«، بهدف تعزيز وتقوية دور نوادي الرتبية عىل املوانة وحقوق اإلنسان 
يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية. وقد شارك يف اللقاء، 
الذي استضاف السيد مصطفى محسن، مختص يف سوسيولوجية الرتبية، أزيد 
من 140 مشاركا ومشاركة )منسقو ومنسقات أندية حقوق اإلنسان باملؤسسات 
التعليمية، أطر ادارية وتربوية، نقابات تعليمية، جمعيات مدنية، فيدرالية آباء 
وأمهات التالميذ ، تلميذات وتالميذ،نائب رئيس املجلس اإلقليمي (. كام تم خالل 
اللقاء، املنظم تفعيال التفاقية الرشاكة املوقعة بني اللجنة الجهوية لحقوق االنسان، 
عىل  للرتبية  املدرس)ة(  »دليل  تقديم  والتكوين،  للرتبية  الجهوية  واألكادميية 
حقوق اإلنسان يف الفضاء الفرنكفوين«الصادر عن املنظمة الدولية للفرنكفونية 

الذي أرشف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل ترجمته إىل العربية.
 

الحق في الوصول للمعلومة
شاركت اللجنة الجهوية ممثلة بعضوها السيد عبد الصبور عقيل  يوم الجمعة 22 
ماي 2015 مبقر الجهة يف ندوة »الحق يف الوصول للمعلومة« نظمتها مجموعة 
عمل منظمة حريات اإلعالم و التعبري »حاتم«. وقد أكد ممثل اللجنة أن الحق يف 
الوصول اىل املعلومة جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان ودليل عىل مدى دميقراطية 

املجتمع، كام أنه صامم أمان ملبادئ النزاهة والدميقراطية.

منتدى حول مدرسة التسامح وأنماط الحياة السليمة
قامت اللجنة الجهوية يوم السبت 23 ماي 2015 بالثانوية التقنية موالي يوسف 
بطنجة، ممثلة بإطارها اإلداري السيدة سعاد النجار بتأطري ورشة حول »العنف 
باملؤسسات التعليمية« وذلك يف إطار املنتدى اإلقليمي األول لألندية الصحية 
بنيابة طنجة املنظم تحت شعار » جميعا من أجل مدرسة التسامح وأمناط الحياة 
السليمة ». وتطرقت الورشة لجملة من املحاور أبرزها تعريف العنف والعنف 
املدريس  العنف  أشكال  املدريس،  بالعنف  متعلقة  دالة  إحصاءات   ، املدريس 
ومظاهره ، الروافد املغذية للعنف يف املدارس والنتائج املرتتبة عنه، طرق الوقاية 
والعالج. وخرج املشاركون يف الورشة بعدد من التوصيات أهمها أن الوقاية من 
العنف تتطلب تجفيف منابعه من خالل معالجة العوامل املسببة له، ال سيام 
عرب نرش وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان النابذة للعنف واملؤكدة عىل قيم التسامح 
وقبول اآلخر ، واإلميان باالختالف  وتنظيم حمالت تحسيسية وأوراش للتوعية 

مناهضة للعنف مع مأسسة مراكز االستامع وتأهيل الفاعلني يف هذا املجال.

2015 ماي   31 إلى   18 من    -  94  -  93 عدد   - اإلنــســــــان  لــــحـقـــوق  الــوطـنــــي  للــمــجلـــــس  األســــبــــوعــــــية  الــــنـــــــشــرة 


