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األيام التكوينية األولى للباحثين في الدكتوراه حول 
الصحراء

 
شارك السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يومي 24 
و25 أبريل 2015 مبدينة الرباط ، يف األيام التكوينية األوىل لفائدة الباحثني الذين 
يحرضون أطروحة الدكتوراه حول مواضيع مرتبطة باملجتمع الصحراوي واألقاليم 
الجنوبية، املنظمة من لدن مركز الدراسات الصحراوية وسلك تكوين الدكتوراه 
حول »الديناميات االجتامعية بالصحراء« بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة 
القدرات  تعزيز  يف  املبادرة  هذه  من  الهدف  ومتثل  الخامس-الرباط.  محمد 
العملية واملنهجية للباحثني املستفيدين، من خالل ورشات وتكوينات يف مجال 
العلوم اإلنسانية واالجتامعية والسياسية املرتبطة بالصحراء، إىل جانب ورشات يف 
منهجية البحث العلمي األكادميي، يرشف عىل تأطريها 87 أستاذا جامعيا مختصا 
الدكتوراه. وقد استعرض  لفائدة 60 طالبا يف سلك  من داخل وخارج املغرب، 
السيد اليزمي يف مداخلة باملناسبة جملة من جهود املجلس الوطني يف مجال 
حفظ الرتاث الصحراوي والنهوض بالحق يف الثقافة من قبيل إطالق مسلسل 
إحداث متحف الداخلة، وفتح النقاش حول إدماج الثقافة الحسانية يف املناهج 
الدراسية وتشجيع املرسح الحساين واإلسهام يف فعاليات موسم طانطان بأنشطة 
متمحورة حول الحق يف الثقافة.كام أبرز السيد اليزمي رضورة النهوض بالبحث 
العلمي حول الصحراء وتعزيز قدرات الباحثني الشباب ومواكبة أعاملهم باإلضافة 

إىل تعزيز التشبيك بني الباحثني والخرباء املهتمني بهذا املجال.

ورشة للخبراء حول إعداد دليل عملي لمواكبة 
األطفال ضحايا العنف

ساهم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف أشغال ورشة للخرباء حول إعداد دليل 
العنف ومواكبتهم«، نظمت يوم  عميل يحمل اسم »االستامع لألطفال ضحايا 
22 أبريل 2015 بالرباط، مببادرة من املنظمة الدولية للفرانكوفونية والشبكة 
لتكوين الرشطة )فرانكوبول(. وكان املجلس ممثال بكل  الفرنكوفونية  الدولية 
من السيدة نجاة مجيد، عضو املجلس، التي قدمت عرضا حول مختلف مراحل 
تطور الطفل والسيد خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل باملجلس، الذي أبرز 
رؤية املجلس يف ما يتعلق بتدبري الشكايات املتعلقة بحقوق الطفل. وقد جدد 
السيد اليزمي، رئيس املجلس، يف تدخل له لدى اختتام الورشة، التأكيد عىل التزام 
املجلس بضامن نرش الدليل يف صفوف رشكائه. ومن جهة أخرى، أهاب باملشاركني 
العمل عىل املساهمة يف مسلسل تعزيز قدرات أعضاء املجلس الوطني وطاقمه 
اإلداري وكذا الفاعلني باملجتمع املدين يف إطار مخطط عمل مركز التكوين يف 

مجال حقوق اإلنسان الذي يعتزم املجلس إطالقه.

الصبار : التبرع باألعضاء البشرية ينبغي أن يتم وفق 
مبدأ احترام الكرامة اإلنسانية

شارك السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 22 
أبريل 2015 بالرباط، يف لقاء وطني حول »تشجيع التربع باألعضاء واألنسجة 
البرشية« من تنظيم وزارة الصحة. وقال السيد الصبار يف مداخلة له »إن جميع 
اإلجراءات املتعلقة بالتربع باألعضاء ينبغي أن تكون محددة مببدأ احرتام الكرامة 
اإلنسانية«، مضيفا أن »أي تطوير للمنظومة القانونية الوطنية املتعلقة بالتربع 
الدستورية  املحددات  لجملة من  توازن دقيق  يرتكز عىل  أن  ينبغي  باألعضاء 
األساسية : أال و هي الحق يف الحياة، عدم املس بالسالمة الجسدية لألفراد، الحق 
الفئات  وحامية  الصحية  والعناية  العالج  من  املساواة  قدم  عىل  االستفادة  يف 
الهشة واألشخاص يف وضعية إعاقة«. كام دعى السيد الصبار إىل اإلرساع بوضع 
القانون املحدث للجنة الوطنية لألخالقيات، والتي سيكون من مهامها تقديم آراء 
حول مختلف القضايا األخالقية وقضايا املجتمع التي يطرحها التطور العلمي 

والتكنولوجي يف ميدان البيولوجيا والطب والصحة.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
تونس : تأسيس التحالف المدني ضد خطاب التحريض 

على الكراهية وتعزيز التسامح

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يومي 20 و21 أبريل 2015 بالعاصمة 
تونس، يف املؤمتر التأسييس للتحالف املدين ضد خطاب التحريض عىل الكراهية 
وتعزيز التسامح. وقد شارك املجلس، ممثال بالسيد خالد الرميل، إطار مبديرية 
التعاون والعالقات الدولية، يف هذه التظاهر بصفة مراقب إىل جانب املجلس 
القومي لحقوق اإلنسان مبرص. ويندرج هذا املؤمتر، الذي يحظى بدعم مفوضية 
األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، يف إطار »خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة 
إىل الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل تحريضاً عىل التمييز 
أو العداء أو العنف« التي تم اعتامدها سنة 2012 وكذا يف إطار إعامل توصيات 
العاملي  للمنتدى  الثانية  الدورة  يف  املوضوع  حول  املنظم  املوضوعايت  املنتدى 
لحقوق اإلنسان املنعقد مبراكش يف نونرب 2014. وفضال عن اعتامده للمرجعية 
التأسيسية التي تحدد رؤية التحالف وأهدافه وكذا نظامه األسايس، شكل اللقاء 
اإلعالم  املدين ووسائل  املجتمع  دور  منها  القضايا  العديد من  ملناقشة  مناسبة 

واملؤسسات الدينية يف تعزيز التسامح ومناهضة الكراهية.

 

في ضيافة المجلس

عبد  السيد  استقبل   : أبريل(   20( مغربية  أصول  من  فرنسيني  منتخبني  وفد 
الرزاق الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس، والسيد مراد الرغيب، مدير التعاون 
والعالقات الدولية، وفدا يضم نحو 15 منتخبا فرنسيا من أصول مغربية من جهة 
»غون ألب« بفرنسا. وبعد تقديم أهم أعامل املجلس منذ إحداثه سنة 2011، 
هم اللقاء العديد من القضايا من قبيل تفاعل املجلس مع مؤسسة الربملان، إعامل 

املناصفة، وضعية األمهات العازبات، تزويج القارصات، السياحة الجنسية...

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )22 أبريل ( : استقبل السيد نور الدين مؤدب، 
عضو املجلس والسيد مراد الرغيب، مدير التعاون والعالقات الدولية، السيدة 
بياج ألكسندر، مكلفة مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا بالوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية. وتناول اللقاء العديد من املواضيع منها تعزيز قدرات أعضاء 
املجلس وطاقمه اإلداري السيام يف إطار مركز التكوين يف مجال حقوق اإلنسان 
الذي سيفتح أبوابه قريبا، باإلضافة إىل موضوع مسلسل مالحظة االستحقاقات 

االنتخابية املقبلة.

منظمة قوة الصداقة الدولية )17 أبريل ( : استقبل السيد دو الكيفل، عن مديرية 
النهوض مبعية أطر من مديرية التعاون، وفدا عن منظمة قوة الصداقة الدولية. 
واطلع الوفد عىل عرض حول أنشطة واختصاصات املجلس وأبرز إصداراته، كام 
هم اللقاء عمل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل قضايا 
من قبيل املناصفة، مساطر تلقي ومعالجة الشكايات مبا فيها تلك الصادرة عن 

املعتقلني فضال عن السياسية الجديدة يف مجال الهجرة التي اعتمدها املغرب.

جميلة  السيدة  استقبلت   :  ) أبريل   14( التعذيب  ملناهضة  الدمناريك  املعهد 
السيوري والسيدة هنو العاليل، عضوا املجلس، وفدا عن املعهد الدمناريك ملناهضة 
التعذيب )Dignity(. وهمت املحادثات التي شهدها اللقاء جملة من املواضيع 
من قبيل وضعية املؤسسات السجنية باملغرب والرصد الذي يضطلع به املجلس 
ومسطرة معالجة الشكايات كام تم الرتكيز عىل مسألة التعذيب، اآللية الوطنية 
للوقاية من التعذيب والطب الرشعي باملغرب. وقد حرض اللقاء كل من السيدة 
مدير  الرغيب،  مراد  والسيد  اإلنسان  حقوق  حامية  مديرة  بنواكريم،  نعيمة 

التعاون.

املنظمة الدميقراطية للعامل املهاجرين )14 أبريل( : استقبل السيد عبد الرزاق 
الحنويش، رئيس الديوان، والسيدة أميناتا بانيي، عن الخلية املكلفة مبلف الهجرة 
للمنظمة  التابعة  املهاجرين،  للعامل  الدميقراطية  املنظمة  باملجلس، وفدا من 
الجديدة  السياسة  إعامل  موضوع  الطرفان  واستعرض  للشغل.  الدميقراطية 
للمغرب يف مجال الهجرة، خاصة يف شقها املتعلق بإدماج املهاجرين السيام يف 

مجاالت العمل والتعليم والتغطية الصحية واملواكبة االجتامعية.

: استقبل  أبريل 2015(  بالعرائش )21  للمواطنة وحقوق اإلنسان  ناد  أعضاء 
السيد بوشعيب دو الكيفل والسيدة أمينة أمعيز، عن مديرية النهوض بحقوق 
اإلنسان، مجموعة من التالميذ، أعضاء نادي املواطنة والرتبية عىل حقوق اإلنسان 
اآلباء  وجمعية  النادي  مبؤطري  مرفوقني  بالعرائش  التقنية  التأهيلية  بالثانوية 
اللقاء تقديم عرض عن عمل املجلس وإسهاماته يف  واألولياء. وتم خالل هذا 
مجال العدالة االنتقالية خاصة عرب تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة، كام جرى 
فتح نقاش حول واقع حقوق اإلنسان باملغرب، يف ضوء املعايري الدولية والحقوق 

الفئوية، وعمل أندية املواطنة بالوسط املدريس.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الدار البيضاء ـ سطات
المنتدى الجهوي األول حول أندية التربية على 

المواطنة وحقوق اإلنسان
 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاءـ  سطات املنتدى الجهوي 
باملؤسسات  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  أندية  »واقع  حول  األول 
أبريل 2015  الجمعة 24  يوم  ـ سطات« وذلك  البيضاء  الدار  بجهة  التعليمية 
مبدينة الدارالبيضاء. وتم خالل هذا اللقاء تقديم تقرير أعدته اللجنة الجهوية 
يقف عند واقع هذه األندية العاملة بـ490 مؤسسة تعليمية للثانوي اإلعدادي 
والثانوي التأهييل ويصف اإلكراهات والصعوبات التي تعرتض إحداثها أو تفعيلها 

كام يقدم خطة عمل لرفع التحديات التي تواجه الرتبية عىل حقوق اإلنسان.
 

دعم وصول المرأة لمناصب المسؤولية
للرتبية  الجهوية  األكادميية  ـ سطات  برشاكة مع  البيضاء  الدار   نظمت لجنة 
املرأة  وتحفيز  دعم  آليات  حول  تكوين  ورشة  عبدة،  دكالة  لجهة  والتكوين 
للوصول إىل مناصب املسؤولية، وذلك يومي 21 و 22 أبريل 2015  مبقر األكادميية 
الجهوية دكالة عبدة بالجديدة. ومتثل الهدف من هذه الدورة يف دعم قدرات 
نساء التعليم عىل مستوى هذه األكادميية، لولوج مواقع املسؤولية ومراكز القرار 
واالرتقاء يف مسارهن اإلداري يف أفق تحقيق مبدأ املناصفة بني الرجال والنساء، 
كام ينص عىل ذلك دستور اململكة. وضم برنامج الورشة تقديم عرض حول القيم 
العاملي حول حقوق املرأة  الكونية لحقوق اإلنسان واإلطار املرجعي  واملبادئ 

واملقتضيات الدستورية املتعلقة بتحقيق املناصفة واملساواة.
 

الحسيمة – الناظور
ورشة تكوينية في مجال حقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة-الناظور، بالتنسيق مع النيابة 
اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني بالناظور، لقاء تكوينيا لفائدة 
مرشوع  يف  املنخرطني  اإلنسان،  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  أندية  منسقي 
املدرسة الحاضنة لحقوق اإلنسان، حول موضوع »الرتبية عىل حقوق اإلنسان، 
مرشوع  ويسعى  الناظور.  مبدينة   2015 أبريل   18 يوم  وذلك  مقاربة؟«،  أي 
املدرسة الحاضنة لحقوق اإلنسان إىل تقوية قدرات الفاعلني الرتبويني ومتكينهم 
من دعامات بيداغوجية تساعدهم عىل تأطري أنشطتهم بشكل يسمح بإدماج 
واآلليات  املدين  والسلوك  النوع  ومبقاربات  املواطنة  بقيم  صلة  لها  مواضيع 
الدولية،  الحقوقية  واالتفاقيات  املواثيق  مبضامني  التعريف  وكذا  الدميقراطية، 
خاصة املتعلقة منها بحقوق الطفل يف مختلف األنشطة الرتبوية والثقافية داخل 

املؤسسات التعليمية.
 

تقنيات تنشيط أندية التربية على المواطنة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة-الناظور، بتنسيق مع النيابة 
اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني إلقليم الدريوش، لقاء تكوينيا 
حول تقنيات تنشيط أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، وذلك يوم 15 

أبريل 2015 بالدريوش. 
 

بني مالل – خريبكة
مسابقة للقصة القصيرة ذات المضمون الحقوقي

 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ببني مالل-خريبكة، يوم 21 أبريل مبدينة 
تلميذات  لفائدة  الحقوقي  املضمون  ذات  القصرية  القصة  مسابقة  مالل،  بني 
وتالميذ املؤسسات التعليمية بالجهة. وعرف املسابقة مشاركة تلميذات وتالميذ 
املؤسسات التعليمية التابعة لنيابات أقاليم أزيالل، بني مالل، الفقيه بن صالح، 
خنيفرة، خريبكة وميدلت من املستويني اإلعدادي والثانوي، بأزيد من 200 قصة 
قصرية تعنى بحقوق اإلنسان باللغات الثالث: العربية األمازيغية والفرنسية. وقد 
متثل الهدف منها يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف األوساط التعليمية بشكل 
خاص ولدى فئات الشباب عموما من خالل تشجيع األعامل اإلبداعية األبدية 

املستحرضة للقيم الكونية لحقوق اإلنسان.
 

طنجة
المقاولة وحقوق اإلنسان

 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان يوم 15 أبريل2015 برشاكة مع غرفة 
وحقوق  املقاولة   « موضوع  يف  ندوة  بطنجة  والخدمات  والصناعة  التجارة 
ومسريو  وخاصة  عمومية  رشكات  عن  ممثلون  اللقاء  يف  وشارك   . اإلنسان« 
وفاعلون  جامعيون  وباحثون  البرشية  املوارد  تدبري  عن  ومسؤولون  مقاوالت 
مبنظامت املجتمع املدين. وضم برنامج الندوة تقديم مداخالت حول »املقاولة 
وحقوق اإلنسان«، »مجاالت املسؤولية االجتامعية للمقاولة و املقاربة املعيارية« 

و«املقاولة النسائية و حقوق اإلنسان«.

2015 أبريل   26 إلى   13 من   -  89  -  88 العدد  اإلنــســــــان             لــــحـقـــوق  الــوطـنــــي  للــمــجلـــــس  األســــبــــوعــــــية  الــــنـــــشــرة 


