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اجتماع عمل خاص بالمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان
االثنني 21 شتنرب 2015  يوم  اإلنسان،  الوطني لحقوق  املجلس  اجتمع رئيس 
مجموعة  مناقشة  أجل  من  برازييل-أرجنتيني  بوفد  بالرباط،  املجلس  مبقر 
الذي احتضن املغرب  العاملي لحقوق اإلنسان،  باملنتدى  الخاصة  القضايا  من 
نسخته الثانية )مراكش 2014( بعد انطالقه بالربازيل )برازيليا 2013(. وتضمن 
برنامج اللقاء بالخصوص تعزيز الهيكلة التنظيمية للمنتدى وإعداد »برتوكول 
للنسخة  عريضة  وخطوط  ومقرتحات  العاملية  التظاهرة  بهذه  خاص  عمل« 
الثالثة للمنتدى التي ستحتضنها األرجنتني يف 2016، من أهمها تنظيم منتديات 
موضوعاتية مصغرة قبل التظاهرة والرتكيز عىل بعض القضايا الرئيسية الراهنة 
مثل الهجرة واللجوء وحامية البيئة والنهوض بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 
والثقافية... وقد ضم الوفد املنسقة العامة للمنتدى، الربازيلية كاتيا ديديك، 
وأدريانا أريش، املديرة العامة للمركز الدويل لحقوق اإلنسان باألرجنتني، ومدير 
لومباردي،  إىل جيسيكا  باإلضافة  فونتانا،  باملركز خويس  املؤسساتية  العالقات 

مستشارة قانونية بوزارة العدل وحقوق اإلنسان باألرجنتني.

لقاء تفاعلي مع اللجنة المعنية بحاالت االختفاء القسري
املعنية  اللجنة  مع  تفاعيل  لقاء  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
املتحدة  األمم  مبقر   2015 شتنرب   17 الخميس  يوم  القرسي  االختفاء  بحاالت 
بجنيف، يف إطار الدورة التاسعة للجنة )18-7 شتنرب 2015(. وقد شكل اللقاء 
فرصة ملمثيل املجلس، السيد حميد الكام، مكلف مبهمة لدى رئيس املجلس، 
لتسليط  املجلس،  عام  أمني  لدى  مبهمة  مكلف  مصدق،  الحق  عبد  والسيد 
الضوء عىل الجهود الوطنية يف مجال الرتافع من أجل املصادقة عىل االتفاقية 
الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي. ويف مداخلة باسم لجنة 
بها،  والنهوض  اإلنسان  لحامية حقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق 
أكد املجلس رضورة تعزيز دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومكانتها 
داخل املنظومة األممية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. وقد شكل اللقاء 
اللجنة األممية  باهتامم مشرتك بني  للنقاش حول قضايا تحظى  فرصة كذلك 
ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض 
بها، خاصة تعزيز عالقة اللجنة مع املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتعزيز 
الدولية  االتفاقية  بتفعيل  املرتبطة  املجاالت  يف  املؤسسات  هذه  قدرات  بناء 
لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي وضامن مشاركتها، بشكل فعال 

ومستقل، يف أشغال دورات اللجنة ومختلف أنشطتها.

 حقوق اإلنسان والمرفق العمومي
االثنني  يوم  اليزمي  إدريس  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  شارك 
شعار  تحت  تكوينية  لدورة  االفتتاحية  الجلسة  فعاليات  يف   2015 شتنرب   14
»حقوق اإلنسان واملرفق العمومي«، منظمة من قبل وزارة الوظيفة العمومية 
)لجنة  القانون  خالل  من  للدميقراطية  األوروبية  واللجنة  اإلدارة  وتحديث 
البندقية( التابعة ملجلس أوروبا. وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي امتدت 
من 14 إىل 17 شتنرب، إىل دعم وتطوير قدرات األطر العليا لإلدارة العمومية 
يف دول منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف مجاالت دولة الحق والقانون 
أطر من  الدورة  اإلنسان. وشارك يف  والدميقراطية وحقوق  الجيدة  والحكامة 

ليبيا والجزائر وتونس وموريتانيا ومرص وفلسطني واألردن ولبنان واملغرب.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
مناهضة خطاب الكراهية والتطرف - الحوار العربي 
االيبيري األمريكي الثالث للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان
شارك أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، السيد محمد الصبار، يومي 

الثالثاء 15 واألربعاء 16 شتنرب 2015، يف أشغال الحوار العريب االيبريي األمرييك 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، الذي ناقش يف دورته الثالثة، املنعقدة 

الكراهية والتطرف«.  الدوحة، موضوع »مناهضة خطاب  القطرية  بالعاصمة 

بقطر،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  قبل  من  املنظم  الحوار،  ناقش  وقد 

بتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، عدة محاور 

رئيسية أبرزها )1( ضامنات حامية حرية الرأي والتعبري وااللتزامات املتعلقة 

واإلشكاليات  املعارصة  األشكال   )2( والتعصب،  الكراهية  خطاب  مبواجهة 

بحق  التمييز  )مثل  والتعصب  الكراهية  عىل  بالتحريض  املتعلقة  الحديثة 

الالجئني واملهاجرين وملتميس اللجوء، التمييز الطبقي، التعصب الديني ورفض 

التعددية الثقافية، التحريض عىل الكراهية العرقية أو اإلثنية أو الدينية، الربامج 

السياسية التي تحرض عىل التمييز العنرصي أو تشجع عليه...(، )3( املقاربات 

ظل  يف  األمني  النهج  وسيادة  والتعصب  الكراهية  خطاب  ملناهضة  املختلفة 

جهود مواجهة اإلرهاب، )4( دور املؤسسات اإلعالمية والدينية يف تعزيز ثقافة 

التسامح ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، )5( حقوق اإلنسان و إشكالية 

اإلساءة إىل األديان و)6( دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف مواجهة 

الكراهية والتعصب ونرش ثقافة التسامح.

انتخاب السيدة حورية إسالمي، عضو المجلس، على رأس 
فريق عمل األمم المتحدة المعني باالختفاء القسري

تم يوم الخميس 18 شتنرب 2015، مبقر األمم املتحدة بجنيف، انتخاب السيدة 

مجموعة  ومنسقة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  عضو  إسالمي،  حورية 

رئيسة-مقررة  والتعاون،  والرشاكات  الدولية  العالقات  بتنمية  املكلفة  عمله 

لفريق عمل األمم املتحدة املعني باالختفاء القرسي أو الالإرادي. وقد التحقت 

السيدة إسالمي، التي جاء انتخابها بإجامع أعضاء فريق العمل األممي خالل 

هذا  قبل  سنة  بالفريق   ،2015 شتنرب   18 إىل   14 من  املنعقدة   107 الدورة 

Bernard Du-( الكندي برينارد دوهايم انتخاب  2014(، كام تم  )االنتخاب 

بجامعة  الدولية  والعالقات  الدويل  القانون  برنامج  ومدير  أستاذ   ،)haime

الكيبيك مبوريال، نائبا لها. يذكر أن السيدة حورية إسالمي، وهي »أول امرأة 

االختفاء  املختفني وضحايا  تنسيق عائالت  بلجنة  املجموعة«، عضو  تاريخ  يف 

القرسي يف املغرب منذ سنة 1998 وعضو مؤسس للمنتدى املغريب من أجل 

الحقيقة واإلنصاف. انتخبت سنة 2011 رئيسة ملنتدى بدائل املغرب، بعد أن 

كانت عضوا بأمانته التنفيذية، عملت مديرة تنفيذية ملؤسسة ادريس بنزكري 

عدة  و2010   1996 سنتي  بني  شغلت  كام  والدميقراطية.  اإلنسان  لحقوق 

للتـربيــة  اإلسالمية  واملنظمة  للحكومة  العامة  األمانة  يف  مسؤولية  مناصب 

والعلــوم والثقــافــة وكذا بصندوق اإليداع والتدبري.

الدورة 16 لمهرجان البولفار لموسيقى الشباب
الشباب  ملوسيقى  البولفار  ملهرجان   16 الدورة  فعاليات  يف  املجلس  شارك 

)الدار البيضاء، 11 - 20 شتنرب 2015(،  من خالل رواق للتواصل مع شباب 

البولفار وعرض إصدارات املجلس، بالسوق الجمعوي بفضاء املجازر القدمية 

الثقايف )13-11 شتنرب( ومبلعب األوملبيك البيضاوي )20-17 شتنرب(. وقد شكل 

الفنية  الرتبية  قبل جمعية  من  املنظم  البولفار،  ملهرجان  الرئيسيني  الفضائني 

لحقوق  الوطني  املجلس  بينهم  من  الرشكاء،  من  مجموعة  بدعم  والثقافية، 

اإلنسان، فرصة ألطر من مديريتي التواصل والنهوض واللجنة الجهوية لحقوق 

الشباب  مع  املهرجان  أيام  طيلة  للتواصل  البيضاء-سطات  بالدار  اإلنسان 

لتعريفهم بأدوار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واإلجابة عىل استفساراتهم 

حول مجاالت حقوق اإلنسان بشكل عام وعمل املؤسسة بشكل خاص.

في ضيافة المجلس

استقبال وفد برملاين برازييل )الثالثاء 22 شتنرب 2015(: استقبل السيد إدريس 

اليزمي مبقر املجلس بالرباط وفدا برملانيا برازيليا يرتأسه السيد كليرب فريدي، 

اللقاء  هذا  شكل  وقد  املغربية.  الربازيلية  الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيس 

فرصة للوفد للتعرف عىل عمل املجلس، خاصة يف مجال حقوق الطفل والعامل 

املنزليني وحقوق املرأة. كام شكل فرصة ملناقشة أوجه التعاون وتقاسم التجارب 

خاصة يف مجال العدالة االنتقالية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناضور
تسليم جائزة تشجيعية بالسجن المحلي بالحسيمة  

نيابة  بالحسيمة-الناظور، برشاكة مع  اإلنسان  الجهوية لحقوق  اللجنة  أرشفت 

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، يوم الخميس 10 شتنرب 2015 عىل تتويج 

تلميذ متفوق بالسجن املحيل بالحسيمة، بعد حيازته لشهادة الباكالوريا. وتأيت 

دراستهم  متابعة  عىل  السجناء  للطلبة  اللجنة  تشجيع  إطار  يف  املبادرة  هذه 

وبالتايل تسهيل إعادة إدماجهم، وكذا يف إطار جهود اللجنة الرامية إىل املساهمة 

يف النهوض بالحق يف التعليم.

أكادير
حفل تتويج طلبة اإلجازة المهنية في المصاحبة االجتماعية

بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، نظمت كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية بأكادير حفال بالكلية لتتويج طلبة اإلجازة املهنية يف املصاحبة االجتامعية 

بشعبة علم االجتامع يوم الجمعة 18 شتنرب 2015. يذكر أن تكوين طلبة املصاحبة 

االجتامعية أنجز يف إطار مرشوع »تنمية مهارات مهنيي املجال االجتامعي« الذي 

الجهوية  والجمعية  الفرنيس  لوار-اطلنطيك  العام  واملجلس  الكلية  بني  يجمع 

ملؤسسات التكوين يف املجال االجتامعي بنانت واملجلس اإلقليمي لعاملة أكادير-

اداوتنان، باإلضافة إىل اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، التي تولت مهمة 

اإلقليمي  املجلس  أطلنتيك،  للوار  اإلقليمي  املجلس  بني  الرشاكة  وتتبع  تنسيق 

ألكادير-إداوتنان واملجلس اإلقليمي الشتوكة ايت باها وكذا مهمة تيسري عمل 

تنسيقية العمل االجتامعي ألكادير.

صدر حديثا
الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
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