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ندوة دولية حول »القانون الجنائي وقانون المسطرة 
الجنائية: رهانات إصالح«

الوطنيني  الرشكاء  من  عدد  مبعية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم   

والدوليني ندوة دولية يومي 15 و 16 يونيو 2015 مبقر مجلس النواب بالرباط 

إصالح«.  رهانات  الجنائية:  املسطرة  وقانون  الجنايئ  »القانون  موضوع  حول 

ومتثل الهدف من اللقاء يف تحديد الرهانات األساسية إلصالح الترشيع الجنايئ 

جهة  ومن  الجنائية؛  واملسطرة  الجنايئ  القانون  مسوديت مرشوعي  من خالل 

أخرى تحديد التعديالت الرئيسية التي ميكن إدخالها عىل مسوديت مرشوعي 

اإلنسان. وقد متت  قامئة عىل حقوق  أفق وضع سياسة جنائية  القانونني، يف 

الدعوة يف هذه الخالصات األولية التي قدمت يف ختام اللقاء إىل إرساء نظام 

جديد لعدالة جنائية فعالة ومنصفة وإنسانية ومسؤولة، قامئة عىل املالءمة 

منظومة  وتوصيات  ومالحظات  اإلنسان  لحقوق  الدولية  املعايري  مع  التامة 

مداخلة    50 من  أكرث  الدولية  الندوة  هذه  أشغال  وشهدت  املتحدة.  األمم 

من قضاة ومحامني وأساتذة جامعيني من كليات بطنجة، سال، أكادير، وجدة، 

مكناس، الرباط، فاس، املحمدية ومراكش. كام سيغني أشغالها مجموعة من 

املتخصصني يف القانون والباحثني من تونس، األردن، فرنسا، سويرسا والسينغال. 

وقد نظمت هذه الندوة من لدن املجلس والودادية الحسنية للقضاة، نادي 

باملغرب،  املحامني  هيئة  جمعية  القاضية،  للمرأة  املغربية  الجمعية  القضاة، 

الفيدرالية  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة  الكرامة،  ربيع  تحالف 

الدولية لحقوق اإلنسان، اللجنة الدولية للحقوقيني واملنظمة الدولية لإلصالح 

.» MarocDroit « الجنايئ، ودعم من موقع العلوم القانونية

 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي : توقيع 

اتفاق توأمة بهدف تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية 
للمجلس

 
اليوم  اليزمي،  ادريس  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  وقع 

بالرباط، والسيد ميشيل كوهلر، مدير  الثالثاء 16 يونيو 2015 مبقر املجلس 

املجلس  بني  مؤسساتية  توأمة  اتفاق  األووربية،  باللجنة  املتوسطي  الجوار 

للمجلس.  والتقنية  التنظيمية  القدرات  تعزيز  إىل  ترمي  األورويب  واالتحاد 

وسيتم تنفيذ هذا املرشوع، الذي سيمتد عىل 24 شهرا، من خالل تجمع يضم 

االستشارية  الوطنية  اللجنة    : وهولندا  النمسا  فرنسا،  من  مؤسسات  ثالث 

اإلنسان  لحقوق  بولتزمان  لودويج  معهد  فرنسا،  بجمهورية  اإلنسان  لحقوق 

بالنمسا ومركز التعاون القانوين الدويل بهولندا. ويهدف املرشوع، املمول من 

لدن االتحاد األورويب بغالف مايل يبلغ أزيد من 13 مليون درهم، إىل تعزيز 

اإلداري  وطاقمه  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  ألعضاء  التقنية  القدرات 

مجال  يف  واختصاصاتهم  بهامهم  االضطالع  حسن  أجل  من  الجهوية  ولجانة 

تبني  ومواكبة  للمجلس  الجديدة  التنظيمية  الهيكلة  إرساء  اإلنسان؛  حقوق 

مقاربة الجودة ؛ التعريف بأنشطة املجلس وأنشطة واختصاصاته املجلس عىل 

املستوى الوطني والدويل.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
تقديم تجربة المجلس في مؤتمر دولي للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان بإسطانبول

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بأمينه العام السيد محمد الصبار، 

يف املؤمتر الدويل للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املنعقد يومي 12 و13 

يونيو 2015 مبدينة إسطنبول برتكيا. وخالل هذا املؤمتر، قدم املجلس تجربته 

يف مجال التعاون والتفاعل مع الحكومة والربملان واملجتمع املدين وكذا آليات 

حامية حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، خاصة آلية االستعراض الدوري 

الصبار  السيد  توقف  كام  الخاصة.  واإلجراءات  التعاهدية  واآلليات  الشامل 

الدولية، وكذا  الصكوك  الوطنية مع  الترشيعات  عند دور املجلس يف مالءمة 

مجال تعزيز القدرات الذي سيتطور بشكل أكرب بعد إحداث املعهد الوطني 

للتدريب عىل حقوق اإلنسان الذي سيفتحه أبوابه قريبا. كام تطرقت مداخلة 

املذكورين،  الفاعلني  التي ينظمها مع مختلف  األنشطة املشرتكة  املجلس إىل 

شاركت  املجلس،  جانب  وإىل  التقارير.  وإعداد  والتحريات  املشاورات  وكذا 

مجموعة املؤسسات الوطنية يف هذا املؤمتر من اململكة املتحدة وجمهورية 

إيرلندا وإيرلندا الشاملية ونيوزيلندا وإسبانيا وبولونيا والهند والفيليبني وكينيا. 

كام حرضته اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب بأملانيا وكذا منظامت دولية 

كهيومان رايش ووتش ومنظمة العفو الدولية. وعىل هامش هذا اللقاء، أجرى 

برتكيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  رئيس  مع  مباحثات  الصبار  السيد 

مجال  يف  املؤسستني  بني  التعاون  تعزيز  سبل  تناولت  تولن،  حكمت  السيد 

حقوق اإلنسان والنهوض بها.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين يخلدان اليوم العالمي 

لالجئ

احتفاال باليوم العاملي لالجئ املخلد يف 20 يونيو من كل سنة، أقام املجلس 

الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  واملفوضية  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

مبشاركة الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، ما بني 18 

و 20 يونيو 2015، رواقني للتحسيس مبوضوع اللجوء بكل من محطة القطار 

الهدف من هذه  امليناء. ومتثل  البيضاء  الدار  القطار  املدينة ومحطة  الرباط 

الالجئني )نت خالل  الجانب اإلنساين لقصص  العموم من  املبادرة يف تقريب 

وحقوقه  الالجئ  لوضع  فهمهم  وتحسني  الالجئني(  بعض  مع  املبارشة  اللقاء 

وواجباته من خالل توزيع وثائق وعرض مواد سمعية برصية تتناول وضعية 

الالجئني عرب العامل.يذكر أن حملة التحسيس التي أطلقتها املفوضية السامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني هذه السنة مبناسبة اليوم العاملي لالجئ تحمل 

شعار »أشخاص عاديون يعيشون ظروفاً غري عادية« وتسعى إىل تسليط الضوء 

عىل قصص الالجئني وما يتمتعون به من أمل وعزمية باإلضافة إىل إبراز الروابط 

املشرتكة بني الجمهور والالجئني والعائدين والنازحني داخلياً والالجئني الذين 

أعيد توطينهم.

 
حصيلة المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان، الهجرة 

والعدالة االنتقالية في قلب زيارة عمل للسيد اليزمي 
لبرازيليا

 2015 يونيو   26 إىل   23 من  املجلس،  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  أجرى 

زيارة عمل للعاصمة الربازيلية، خصصت أساسا لتقييم حصيلة الدورة الثانية 

للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان التي احتضنتها مدينة مراكش يف نونرب املايض 

وكذا للتحضري للدورة املقبلة املزمع تنظيمها يف األرجنتني. وقد أجرى السيد 

للدورة  الوطني  املنسق  صبحي،  حمودة  بالسيد  مرفوقا  كان  الذي  اليزمي، 

املسؤولني  من  العديد  مع  لقاءات  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية 

وكذا  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الهيئات  الحكومة،  الرئاسة،  ميثلون  الربازيليني 

اليزمي مباحثات مع مسؤولني  غرفتي الربملان. من جهة أخرى، أجرى السيد 

من قسم شؤون األجانب التابع لوزارة العدل وكذا مع أعضاء سابقني للجنة 

الوطنية للحقيقة همت قضية الهجرة والعدالة االنتقالية.

إطالق المخطط اإلستراتيجي للشبكة اإلفريقية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان برسم 2015-2019

ترأس السيد اليزمي يوم 4 يونيو بالعاصمة البلجيكية بروكسيل حفل إطالق 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية  للشبكة  اإلسرتاتيجي  املخطط 

برسم فرتة 2019-2015. وينص املخطط عىل تحقيق جملة من األهداف تهم 

طبقا  القامئة  املؤسسات  وتعزيز  اإلنسان  لحقوق  وطنية  مؤسسات  إحداث 

االقتصادية  بالحقوق  النهوض  املؤسسات،  لعمل هذه  املؤطرة  باريس  ملبادئ 

واالجتامعية والنهوض بالحكامة الجيدة والحد من اإلفالت من العقاب وتعزيز 

لالستجابة  يؤهلها  مبا  والدول  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  قدرات 

للقضايا املستجدة يف مجال حقوق اإلنسان، من قبيل املقاولة وحقوق اإلنسان.

إدراج مذكرات جديدة للمجلس ضمن الوثائق الرسمية 
لألمم المتحدة

أدرجت املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ثالث مذكرات للمجلس 

النساء  إزاء  والعنف  والتعذيب  الرتبية  مواضيع  اإلنسان حول  لحقوق  الوطني 

ضمن وثائقها الرسمية املرجعية املتاحة للعموم. ويتعلق األمر باملذكرات التالية : 

»من أجل إعامل متساو ومنصف للحق يف الرتبية والتكوين«، »مقتضيات الترشيع 

الجنايئ املتعلقة مبكافحة اإلرهاب«، » محاربة العنف ضد النساء«.

في ضيافة المجلس

أري-جوستان  السيد  اليزمي،  السيد  استقبل  يونيو(:   19( الرنويج  سفارة 

نورهيم، سفري الرنويج باملغرب والسيد كجريستي ترومسدال، مستشار السفري. 

وقد اطلع املسؤوالن الرنويجيان خالل هذا اللقاء عىل عمل املجلس يف مجال 

حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، كام تم التأكيد عىل رضورة تعزيز التعاون 

بني الطرفني وتكثيف املبادرات من أجل تحسني معرفة املؤسسات الرنويجية 

بالدينامية التي يشهدها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان.

للمجلس  العام  األمني  استقبل   : يونيو(   15( بإسبانيا  املغرب  أصدقاء  نادي 

الوطني لحقوق اإلنسان، السيد محمد الصبار، وفدا عن نادي أصدقاء املغرب 

بإسبانيا كان يف زيارة للمغرب من 14 إىل 19 يونيو. وأعطى السيد الصبار خالل 

الجهوية وإصداراته،  املجلس وآلياته  اللقاء ملحة عن مهام واختصاصات  هذا 

كام سلط الضوء عىل وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

الوسيط الهولندي )24 يونيو( : استقبل السيد الصبار السيد رينيي فان زوطفني، 

الوسيط الوطني بهولندا. وهمت املباحثات التي عرفها اللقاء أوضاع السجون 

باملغرب، الهجرة، والعالقة بني اختصاصات املجلس واختصاصات وسيط اململكة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة
المشاركة في المعرض الجهوي للكتاب 

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة يف النسخة الخامسة من املعرض 

الجهوي للكتاب والنرش، الذي نظمته مندوبية وزارة الثقافة بطنجة من 22 اىل 

28 يونيو 2015، مبدينة طنجة  تحت شعار »التحفيز عىل القراءة مسؤولية األرسة 

الرواق الذي ستعرض فيه مختلف إصدارات  اللجنة من خالل  أيضا«. وتهدف 

املجلس الوطني من تقارير موضوعاتية ومذكرات ودراسات حول وضعية حقوق 

مبهام  التعريف  إىل  للمجلس،  الرقمية  املكتبة  تضم  مدمجة  وأقراص  اإلنسان، 

وأدوار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية . وسيعرف هذا املعرض 

مشاركة العديد من الجمعيات و الهيئات النشيطة يف مجال الثقافة والنرش.
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