املـــــــــــــجـــــــــــلــــــــــس الـــــــــــوطنــــــــــــــــــــي لــــــــــحقــــــــــــــــــــوق اإلنــــــــــــــــســـــــــــــــان

الـنـــشـرة األســـبـــوعيـــــة

عدد  - 137من  21إىل  27مارس 2016

w w w . c n d h . m a

تجديد اعتماد المجلس في الدرجة (أ) كمؤسسة
وطنية مطابقة لمبادئ باريس

دورة تكوينية حول منهجية جديدة لمالحظة
االنتخابات

قررت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان تجديد
اعتامد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية
مستوفية لرشوط االستقاللية والتعددية واختصاص حامية وتعزيز حقوق
اإلنسان مبا يطابق مبادئ باريس املؤطرة لعمل هذا النوع من املؤسسات.
وقد جرى تسليم شهادة االعتامد ،الذي يرسي عىل الفرتة ما بني  2015و2020
 ،للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف حفل نظم مساء يوم  22مارس 2016
بقرص األمم بجنيف يف إطار االجتامع السنوي العام التاسع والعرشين للجنة
التنسيق الدولية التي أصبحت تحمل ابتداء من هذه الدورة اسم «التحالف
العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان» .وتعترب هذه املرة الرابعة عىل
التوايل التي يتم فيها تجديد اعتامد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف الدرجة
(أ) ،إذ ُم ِنح املجلس هذه الدرجة سنة  ،2002ومتت إعادة اعتامده سنتي
 2007و .2011وكانت اللجنة الفرعية لالعتامد التابعة للجنة التنسيق الدولية
قد استعرضت عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف نونرب  ،2015حيث
شمل هذا االستعراض اإلطار القانوين املنظم للمجلس وإعامل مقتضياته،
أنشطة ومبادرات املجلس يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها إىل
جانب الحكامة والتنظيم عىل املستوى املركزي والجهوي .وقد رفعت اللجنة
الفرعية لالعتامد تقريرا ملكتب لجنة التنسيق الدولية تويص فيه بتجديد
اعتامد املجلس الوطني يف الدرجة «أ».

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملعهد الدميقراطي الوطني(،)NDI
يوم  24مارس  2016بالرباط ،دورة تكوينية حول منهجية مالحظة االنتخابات
باستعامل العينة العشوائية املمثلة ،لفائدة حوايل ثالثني فاعال وطنيا (مكونون
ومنسقون).
ومتثل الهدف من هذه الدورة التكوينية ،التي متيزت أيضا مبشاركة مجموعة
من الخرباء والفاعلني من منظامت غري حكومية من املغرب ،واألردن وتونس،
يف تقديم منهجية مالحظة االنتخابات باستعامل العينة العشوائية املمثلة،
باإلضافة إىل تقديم الدروس املستخلصة من عمليات املالحظة التي استخدمت
هذه املنهجية خالل االنتخابات الجامعية والجهوية األخرية .وستتمحور أشغال
هذه الدورة حول ثالثة محاور رئيسية« :مفهوم املالحظة باستعامل العينة
العشوائية املمثلة»« ،رشوط استعامل هذه املنهجية ومقارنتها بباقي منهجيات
املالحظة األخرى»« ،بناء العينة العشوائية املمثلة وتقديم التجارب الوطنية
والدولية يف هذا املجال».

المجلس اإلداري للجمعية الفرنكفونية للجان
الوطنية لحقوق اإلنسان يحدد أولويات خطة عمل
2016

عقدت الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان ،التي يضطلع
برئاستها حاليا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،مجلسها اإلداري يوم  21مارس
 2016بقرص األمم بجنيف عىل هامش االجتامع التاسع والعرشين للتحالف
العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وقد تم خالل هذا االجتامع،
الذي ترأس أشغاله السيد اليزمي ،رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان،
تقديم الخطوط الكربى لخطة عمل الجمعية برسم سنة  2016وجرى تحديد
خمس أهداف اعتربت ذات أولوية أال وهي  :تقوية قدرات املؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان ال سيام يف مجال الحصول عىل االعتامد من لدن لجنة التنسيق
الدولية وكذا يف موضوع املقاولة وحقوق اإلنسان؛ الحكامة والتدبري؛ تعزيز
التواصل املؤسسايت؛ حامية أعضاء املؤسسات الوطنية وأطقمها اإلدارية ثم
تقنيات البحث عن مصادر التمويل.
الشباب وظاهرة التطرف

شارك السيد اليزمي يف يوم  25مارس  2016يف لقاء حول سبل حامية
الشباب من ظاهرة التطرف نظم مببادرة من جمعية مغاربة بصيغة الجمع
(.) Marocains pluriels
واعترب السيد اليزمي أن وضع سياسة إلدماج الشباب من شأنه القضاء عىل
هذه الظاهرة ،مشددا عىل أنها مسؤولية جامعية .التطرف ظاهرة كونية ال
ترتبط بأي ديانة وأبرز الدور املجتمع املدين واملؤسسات التعليمية واملراكز
الثقافية يف مكافحة التطرف.

الحقوق اإلنسانية للنساء

شارك السيد اليزمي يوم  25مارس  2016يف ندوة وطنية حول موضوع
«الحقوق اإلنسانية للنساء ما بني األداء الحكومي واإلنتاج الترشيعي» ،نظمها
حزب التقدم واالشرتاكية ومنتدى املناصفة واملساواة.
واعترب رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،السيد إدريس اليزمي ،أن
النقاش حول قضايا املرأة هو مبثابة تحدي مصريي من وجهة نظر القيم
وحيوية التنمية والتقدم بالبالد ،داعيا إىل إرشاك مختلف الفاعلني يف بلورة
األفكار واملقرتحات التي تخدم مبادئ املساواة وتعزز حقوق املرأة.
التكيف مع التغيرات المناخية  ..أي دور للمجالس
االقتصادية واالجتماعية والبيئية؟

شارك السيد اليزمي ومسؤول قطب املجتمع املدين يف لجنة التحضري لقمة
(كوب  )22يوم  24مارس  2016بالرباط يف ندوة دولية حول موضوع «التكيف
مع التغريات املناخية  ..أي دور للمجالس االقتصادية واالجتامعية والبيئية يف
مواكبة العمل الحكومي وتعبئة املجتمع املدين ؟» نظمها املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي.
وذكر السيد اليزمي بأن اتفاقية باريس حول املناخ ،التي تشكل منعطفا مهام
يف املعركة الطويلة ملكافحة آثار التغريات املناخية ،أطلقت دينامية حقيقية
وأحدثت تعبئة كونية يف املجاالت ذات الصلة .وأضاف أن املنظامت غري
الحكومية العاملة يف القطاع البيئي وبعض الشخصيات السياسية الدولية،
تراهن عىل رفع هذا التحدي من أجل تحقيق انتقال حقيقي للطاقة وبلوغ
التحديات ذات الصلة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
العيون-السامرة
ندوة دولية حول التغيرات المناخية و سبل التصدي
آلثارها

نظمت مجموعة البحث والدراسات حول ساحل الصحراء واللجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة ،برشاكة مع األكادميية الجهوية للرتبية
والتكوين العيون-الساقية الحمراء ،ندوة دولية حول موضوع التغريات
املناخية وسبل التصدي آلثارها ،يف إطار امللتقى الربيعي للرتبية البيئية ،تحت
شعار «املناخ يتغري ،فلنستعد حقوقيا واقتصاديا وإعالميا وتربويا» ،وذلك يوم
 25مارس .2016
وتأيت هذه الندوة الدولية ملواكبة التحضريات الجارية للمؤمتر الثاين والعرشون
تغي املناخ الذي سيحتضنه
لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن رُّ
املغرب خالل نونرب  2016مبدينة مراكش ،كام تروم اإلحاطة بدور الرتبية
والتواصل واإلعالم واملجتمع املدين يف الحد من التأثريات املناخية ،وبتجارب
الهيئات واملنظامت املدنية واملؤسسات العمومية املعنية يف التصدي آلثار
التغريات املناخية باألقاليم الصحراوية.

طنجة
لقاء حول حفظ الذاكرة

قامت السيدة سلمى الطود ،رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة،
بتأطري لقاء حول حفظ الذاكرة وذلك يوم  24أبريل  2016لفائدة  60طالبا
وطالبة باملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بتطوان ،وذلك تفعيال الختصاصات
اللجنة املتعلقة بالنهوض بالثقافة الحقوقية باملؤسسات الجامعية وتعزيزا
للرشاكة مع املؤسسة.
وقد سلطت السيدة الطود الضوء يف معرض تناولها لجهود حفظ الذاكرة التي
تندرج يف إطار املساهمة يف تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة،
عىل املرشوع الذي تعتزم اللجنة الجهوية إنجازه مع رشكائها واملتعلق بتحويل
املعتقل الرسي دار بريشة إىل متحف ودار لحقوق اإلنسان.

في ضيافة المجلس

وفد عن برملان أمريكا الوسطى ( 21مارس  : )2016استقبل أمني عام املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،السيد محمد الصبار ،وفدا عن برملان أمريكا الوسطى،
يقوده السيد موريسيو دياث ،أمني برملان أمريكا الوسطى (نيكاراغوا).
وقد شكل هذا اللقاء فرصة من أجل تعريف أعضاء الوفد باختصاصات املجلس
ومجاالت وآليات اشتغاله وتجربة املغرب يف مجال العدالة االنتقالية من خالل
عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة ،باإلضافة إىل مناقشة عدد من القضايا ذات
االهتامم املشرتك .الطرفان تباحثا كذلك سبل تعزيز التعاون ونقل التجارب
وتبادل الخربات بني املجلس وبرملان أمريكا الوسطى.
تالميذ مستوى ثانوي من العرائش ( 16مارس  )2016استقبلت السيدتان أمينة
أمعيز ونزهة برنويس ،اإلطاران مبديرية النهوض بحقوق اإلنسان ،مجموعة من
التالميذ من الثانوية التأهيلية ليكسوس بالعرائش.
يف هذا اإلطار تابع التالميذ عرضا تضمن نبذة تاريخية عن مسار وإسهامات
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باإلضافة إىل مهامه واختصاصاته وتركيبته
وتنظيمه اإلداري مركزيا وجهويا ،باإلضافة إىل أبرز أنشطته وإصداراته.
كام شكل اللقاء فرصة للتالميذ واملرافقني لهم لطرح عدد من التساؤالت
واإلشكاالت املتعلقة بالشأن الحقوقي الوطني يف ارتباطه بعمل املجلس والتي
متحورت أساسا حول :نرش ثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات التعليمية؛
عالقة املجلس برشكائه خاصة الحكومة وباملجتمع املدين ،اإلطار الترشيعي املنظم
لحقوق اإلنسان باملغرب؛ االختصاص الحاميئ للمجلس.
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