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لقاء للخبراء حول «االختفاء القسري والفاعلين غير
الدولتيين»

برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،نظم الفريق العامل املعني
بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي ومفوضية األمم املتحدة السامية
لحقوق اإلنسان يوم  7فرباير  2016لقاء للخرباء حول موضوع «حاالت
االختفاء القرسي والفاعلني غري الدولتيني».
وشكل هذا اللقاء ،الذي ترأس جلسته االفتتاحية ،السيد ادريس اليزمي ،رئيس
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،فضاء للنقاش بني الخرباء وباقي الفاعلني
املعنيني حول ظاهرة االحتفاء القرسي ،ومكن من إغناء عمل وتفكري الفريق
العامل حول سبل التصدي للظاهرة.
المجلس الوطني يساهم في دينامية إحداث المؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان بالكويت

شارك السيد محمد الصبار ،األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
يوم  2فرباير  2016بالكويت ،يف لقاء حول املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
نظمته وزارة الخارجية الكويتية يف إطار مسلسل التحضري إلحداث «الديوان
الوطني لحقوق اإلنسان يف الكويت» .وقدم السيد الصبار خالل هذا اللقاء
عرضني متحور أولهام حول تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة
وطنية مصنفة يف الفئة (أ) من لدن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ،فيام تضمن الثاين مالحظات حول مسودة القانون املؤسس
للديوان الوطني لحقوق اإلنسان يف الكويت عىل ضوء مبادئ باريس املؤطرة
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وتطرق السيد الصبار أيضا لبعض تجارب
املؤسسات الوطنية بكل من أمريكا الالتينية وأوروبا وآسيا وإفريقيا.
السيد اليزمي يشارك في ندوة حول دور البرلمان في تعزيز
وتحقيق المساواة والمناصفة

شارك السيد اليزمي يوم  27يناير  2016مبجلس النواب ،يف أشغال ندوة
نظمتها املجموعة املوضوعاتية حول املساواة واملناصفة ،تحت عنوان «أي
دور للربملان يف تعزيز وتحقيق املساواة واملناصفة؟».
واعترب السيد اليزمي يف مداخلة باملناسبة أن إنشاء املجموعة املوضوعاتية
حول املساواة واملناصفة مبجلس النواب ،كمؤسسة تعنى بالترشيع يشكل يف
حد ذاته حدثا مهام جدا يف املسار الدميقراطي املغريب مشريا إىل أن املجلس
أصدر لحد اآلن سبعة تقارير حول موضوع املساواة واملناصفة.
ويف هذا الصدد أشار إىل أن مبدأ املناصفة تم تكريسه دستوريا وأن إعامله
يجب أن يتم من خالل السياسات العمومية مبساهمة وانخراط من مختلف
الفاعلني يف القطاعني العمومي والخاص.
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اجتماع مؤسسة «أوبن سوسايتي» بمراكش

شارك السيد اليزمي ،يوم  25يناير  2016مبراكش ،يف اجتامع مؤسسة «أوبن
سوسايتي» خصص لتدارس املخطط االسرتاتيجي لهذه املؤسسة مبنطقة الرشق
األوسط وشامل إفريقيا.
«مؤسسة أوبن سوسايتي» هي شبكة من املنظامت أحدثت سنة  1979من
طرف جورج سوروس بهدف النهوض بالحكامة الدميقراطية وحقوق اإلنسان
واإلصالحات االقتصادية واالجتامعية.
في ضيافة المجلس

مجموعة من الفاعالت االشرتاكيات من بلجيكا ( 6فرباير)  :استقبل السيد
اليزمي مجموعة من الفاعالت االشرتاكيات البلجيكيات .وقد تناول اللقاء
بشكل خاص تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول وضعية املناصفة
واملساواة باملغرب.
مؤسسة القائد اآلخر املغربية للتميز ( 26يناير  :)2016استقبل السيد بوشعيب
ذو الكيفل ،عن مديرية النهوض بحقوق اإلنسان ،مجموعة من التالميذ من
جهة درعة تافياللت يقومون بزيارة دراسية وثقافية ملدينة الرباط تؤطرهم
مؤسسة القائد اآلخر املغربية للتميز ،عاملة تنغري ،وذلك يف إطار برنامج
«القائد اآلخر لدعم التفوق والتميز الدرايس» .وسمحت هذه الزيارة للتالميذ
باكتشاف املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان عىل مستوى االختصاصات
والتنظيم واملشاريع باإلضافة إىل فتح نقاش حول وضعية حقوق اإلنسان
باملغرب.
رئيس مجلس النواب الشييل ( 2فرباير  :)2016أجرى رئيس املجلس الوطني
لحقوق اإلنسان ،السيد إدريس اليزمي ،مباحثات مع السيد ماركو أنطونيو
نونيز لوثانو ،رئيس مجلس النواب الشييل ،الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب يف
الفرتة ما بني  01و 07فرباير الجاري.
وقد قدم السيد اليزمي لضيف املجلس ملحة عن تاريخ تأسيس املؤسسة
الوطنية لحقوق اإلنسان باملغرب واختصاصاتها وأدوارها ومكانتها داخل
املشهد املؤسسايت والحقوقي يف املغرب وأوجه تعاونها وتفاعلها مع املؤسسة
الترشيعية .كام سلط الضوء عىل تقارير املجلس ومذكراته ودور املجلس
ولجانه الجهوية يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ومساهمته يف مواكبة
النقاش العمومي بشأن تفعيل مقتضيات دستور  2011املتعلقة بحقوق
اإلنسان .كام ركز النقاش بني الجانبني عىل العديد من القضايا ذات االهتامم
املشرتك وأفق التعاون يف إطار التحضري ملوعد املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان
املزمع تنظيم نسخته الثالثة يف ماي  2017باألرجنتني والتحضري للدورة املقبلة
للمؤمتر العاملي حول املناخ ( (COP22مبراكش يف نونرب .2016
مؤسسة «بيس نيكسوس» ( 26يناير  :)2016استقبل السيد اليزمي ،السيد
سانتياغو بورتو ،ممثل مؤسسة «بيس نيكسوس» وذلك يف إطار زيارة عمل
قام بها السيد بورتو للمغرب من  25إىل  28ينارير.
وفضال عن قضايا حقوق اإلنسان واملقاولة يف شموليتها ،تناول االجتامع بشكل
خاص مرشوع إحداث «صندوق الوساطة باملغرب» ،وهو صندوق موجه
للوقاية وتسوية النزاعات املمكن أن تنشأ بني املقاولة والعاملني بها ومحيطها.
يذكر أن مؤسسة «بييس نيكسوس» هي منظمة يوجد مقرها بسويرسا،
تعنى بشكل خاص بتعزيز قدرات الفاعلني السياسيني واملؤسساتيني واملدنيني
واالقتصاديني يف مجال بناء السلم وتعزيز االستقرار وتسوية النزاعات داخل
املجتمعات.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
طانطان-كلميم
كلميم  :مبادرة لتعزيز مبادئ حقوق اإلنسان
بالسجن المحلي بويزكارن

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطانطان كلميم ،يومي  29و  30يناير
 ،2016أنشطة تفاعلية مع املؤسسة السجنية ببويزكارن ،وذلك يف أفق بلورة
خطة عمل مشرتكة مع إدارة هذه املؤسسة السجنية تتوخى إشاعة مبادئ حقوق
اإلنسان داخل السجن واملساهمة يف أنسنة فضاءاته وفق مقاربة حقوقية.
وقدتم يف سياق هاذين النشاطني القيام بزيارة تفقدية يوم الجمعة  29يناير
لسجن بويزكارن قصد االطالع عىل مرافقه وعىل ظروف إقامة السجناء .كام جرى
تنظيم لقاء تواصيل يوم السبت  30يناير مبقر اللجنة الجهوية مع موظفي هذه
املؤسسة (قرابة  35موظفا) بهدف تشخيص حاجياتهم يف مجال تقوية القدرات
يف أفق إعداد برنامج تكويني متكامل يف هذا الشأن .وكان اللقاء من تأطري السيد
عبد الحق الدوق ،مكلف بحقوق اإلنسان بالوسط السجني باملجلس الوطني.

طنجة
تعزيز الشراكة والتعاون مع مركز المصاحبة
وإعادة إدماج السجناء

عقدت السيدة سلمى الطود ،رئيسة اللجنة الجهوية لقاء مع السيد حسن
الرحية ،منسق مركز املصاحبة وإعادة إدماج السجناء التابع ملؤسسة محمد
السادس إلعادة إدماج السجناء ،وذلك يوم  3فرباير  2016مبقر املركز بطنجة.
وجرى خالل اللقاء ،املنعقد يف أفق إبرام اتفاقية رشاكة بني الطرفني ،تقديم
مجاالت تدخل املركز و برامجه التكوينية وتفاعله مع قطاعات الصحة والتعليم
والشباب والرياضة والثقافة ،إضافة إىل أنشطته مع املجتمع املدين .فضال عن
مهام وتدخالت اللجنة الجهوية يف ما يتعلق بالفضاء السجني ومجال اإلدماج.
تقديم «دليل التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان»

نظمت اللجنة الجهوية بطنجة برشاكة مع النيابات التعلمية السبع بجهة
طنجة-تطوان لقاءات مع مؤطري ومؤطرات نوادي حقوق اإلنسان من أجل
تقديم وتوزيع «دليل الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان» الذي أعده املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،وذلك يف الفرتة ما بني  30دجنرب  2015و  8فرباير .2016
وقد استفاد من هذه اللقاءات  137مؤطرا ومؤطرة وبعض مدراء ومديرات
املؤسسات التعليمية بكل من طنجة ،أصيلة ،وزان ،املضيق ،الفنيدق ،الفحص
أنجرة ،العرائش ،تطوان وشفشاون.
هكذا ،تم تقديم أبرز محاور الدليل من قبيل املفاهيم األساسية للرتبية عىل
حقوق اإلنسان وأهدافها ،أدوار مؤسسات التنشئة االجتامعية يف هذا املجال،
الدميقراطية يف الوسط املدريس ،التعريف بأندية حقوق اإلنسان (املبادئ،
األهداف ،مراحل اإلحداث ،الهيكلة ،طريقة االشتغال ،التعبئة)...
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