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المجلس الوطني يصدر رأيا حول الحق في تقديم 
الملتمسات والعرائض

حول  رأيا   2016 أبريل   14 يوم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  قدم 
مرشوعي القانونني التنظيميني بشأن الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال 
الرأي  هذا  وجاء  العمومية.  السلطات  إىل  العرائض  تقديم  ويف  الترشيع 
عىل إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس املستشارين موجه للمجلس 
بخصوص مرشوع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد رشوط وكيفيات 
القانون  الترشيع ومرشوع  امللتمسات يف مجال  الحق يف تقديم  مامرسة 
التنظيمي رقم 44.14 بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم 
العرائض إىل السلطات العمومية. وقد توخت مقرتحات املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان الواردة يف رأيه تبسيط رشوط تقديم امللتمسات يف مجال 
البنيات  عدد  تقليص  قبولهام،  عدم  أسباب  تدقيق  العرائض،  و  الترشيع 
هذين  إطار  يف  يعملون  الذين  الفاعلني  دعم  وضامن  للعرائض  الحاملة 
الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية. وذكر املجلس يف رأيه بعدد من 
املسلامت األساسية منها : تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية باإلضافة 
إىل رضورة تسهيل رشوط مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات والعرائض 
وهام الحقان املضمونان مبقتىض الفصلني 14 و 15 من الدستور عىل التوايل.

الطوغو-المغرب: العدالة االنتقالية وتجربة هيئة 
اإلنصاف والمصالحة

استقبل السيد ادريس اليزمي يوم 11 أبريل 2016 مبقر املجلس بالرباط، 
بعثة عن الهيئة العليا للمصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية بالطوغو، وذلك 
الزيارة فرصة  للمجلس. وشكلت  البعثة  بها  قامت  زيارة عمل  إطار  يف 
الهيئة،  رئيسة  دابويا،  انا  أوان  السيدة  ترئستها  التي  الطوغولية،  للبعثة 
للتعرف أكرث عىل مقومات التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية، 
من خالل مداخالت متحورت بالخصوص حول مسار تتبع تنفيذ توصيات 
تنفيذ  تتبع  آليات  الحقيقة،  مجال كشف  واملصالحة يف  اإلنصاف  هيئة 
اإلنصاف  هيئة  وتوصيات  الرضر،  وجرب  بالتعويض  الخاصة  التوصيات 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  تكرار  عدم  ضامنات  إلرساء  واملصالحة 
اإلنسان )محاربة اإلفالت من العقاب واإلصالحات الدستورية والترشيعية 

واملؤسساتية(.

السيد اليزمي يشارك في دورة اللجنة الوطنية 
الفرنسية االستشارية لحقوق اإلنسان

شارك السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يف 
دورة اللجنة الوطنية الفرنسية االستشارية لحقوق اإلنسان املنعقدة يوم 
اللقاء،  اليزمي كلمة خالل هذا  السيد  بباريس. وألقى  أبريل 2016   14
أبرز فيها أهمية الرشاكة البناءة التي تجمع بني املؤسستني، كام قدم فيها 
ملحة عن عمل املجلس يف مجال مراقبة وتتبع وضعية حقوق اإلنسان 
االتفاقيات  مع  الوطني  الترشيع  مالءمة  جهود  يف  واإلسهام  باملغرب 
الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، باإلضافة إىل اإلسهام يف 

مسلسل اإلصالحات الدميقراطية باملغرب.

دور اإلعالم في التربية على المناصفة

شارك السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
يف تأطري ندوة فكرية حول“دور اإلعالم يف الرتبية عىل املناصفة” نظمتها 
حركة الطفولة الشعبية فرع تاونات وجريدة “صدى تاونات” الجهوية 
وذلك يوم 23 أبريل 2016 مبدينة تاونات. وجاء اللقاء يف سياق اإلسهام 
الذي  الدستور  الفصل 19 من  تفعيل  الدائر حول  العمومي  النقاش  يف 
ينص عىل »متتع الرجل واملرأة، عىل قدم املساواة، بالحقوق والحريات 
الواردة  والبيئية،  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية 
يف الدستور ويف االتفاقيات واملواثيق الدولية،كام صادق عليها املغرب«. 

وعىل عمل الدولة » عىل تحقيق مبدإ املناصفة بني الرجال والنساء«.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
القاهرة : تعزيز مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في 

العملية االنتخابية

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ممثال بالسيدتني مارية عامر، عن 
مديرية  عن  العمراوي،  وبرشى  والتوثيق،  واألبحاث  الدراسات  مديرية 
حامية حقوق اإلنسان، عىل التوايل، يومي 12 و13 أبريل 2016 بالعاصمة 
املرصية القاهرة يف مؤمتر حول موضوع »تعزيز مشاركة األشخاص ذوي 
املجلس  نظمه  ودولية«  : خربات مرصية  االنتخابية  العملية  يف  اإلعاقة 
 .)IFES( االنتخابية  للنظم  الدولية  واملؤسسة  اإلعاقة  لشؤون  القومي 
وسعى اللقاء إىل تسليط الضوء عىل أفضل املامرسات واألدوات املعتمدة 
باإلضافة إىل  االنتخابات  اإلعاقة يف  حاليا لدعم مشاركة األشخاص ذوي 
لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  املدين  واملجتمع  اإلعالم  دور  التعرف عىل 
ممثلتا  قدمت  وقد  الفئة.  لهذه  االنتخابية  الحقوق  إعامل  يف  اإلنسان 
املجلس عرضا حول موضوع »دور املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 
ذوي  لألشخاص  االنتخابية  الحقوق  دعم  يف  الحكومية  غري  واملنظامت 

اإلعاقة«.

دورة تكوينية لفائدة المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بجمهورية الكونغو الديمقراطية

قام السيد حميد بن حدو، إطار مبديرية الدراسات واألبحاث والتوثيق، 
من 11 إىل 16 أبريل 2016 بكنشاسا بتأطري دورة تكوينية لفائدة أطر 
ومسؤويل اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بجمهورية الكونغو الدميقراطية 
التخطيط  أبرزها  الجوانب  من  جملة  التكوين  وشمل  حديثا.  املحدثة 
وتدبريها،  الشكايات  معالجة  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  اإلسرتاتيجي 

التحريات والتحقيقات، جهود الوساطة...

في ضيافة المجلس

السيدتان  استقبلت   )2016 أبريل   12( ورزازت  الجمعوي«متَّاس«  الفضاء 

أمينة أمعيز وآمال اإلدرييس، إطاران مبديرية النهوض بحقوق اإلنسان، وفدا 

من الفضاء الجمعوي »متَّاس« من ورزازت يضم تالميذ وطلبة وأطرا مرافقة. 

واطلع زوار املجلس عىل عرض حول صالحيات املجلس وأعامله جهويا ووطنيا 

الجمعوي  الفضاء  ممثيل  أسئلة  وانصبت  ومشاريعه.  إصداراته  عن  فضال 

مجال  والخصوصية يف  الكونية  تدبري سؤال  أبرزها  املواضيع  من  حول جملة 

حقوق اإلنسان، تطور صالحيات املجلس الوطني منذ إحداثه، تدخل املجلس 

تنفيذ  واقع  والحكومة،  املجلس  تفاعل  األطفال،  حقوق  انتهاكات  حاالت  يف 

املغرب لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها، تعامل املجلس 

مع االحتجاجات وتدبريه للشكايات وجهود التحسيس والتوعية يف مجال نرش 

ثقافة حقوق اإلنسان.

السيد  استقبل   :  )2016 أبريل   20( الفرنسية  تولوز  مدينة  من  ديني  وفد 

اليزمي وفدا من ممثيل هيئات دينية من مدينة تولوز الفرنسية. وقد تعرف 

حقوق  حامية  مجال  يف  وأعامله  املجلس  اختصاصات  عىل  الفرنيس  الوفد 

اللقاء جملة من  التي شهدها  املحادثات  تناولت  بها، كام  والنهوض  اإلنسان 

املواضيع من بينها الحرية الدينية باملغرب، وضعية األجانب...

ديوان املظامل العامة بالسودان )20 أبريل 2016( : استقبل أمني عام املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان، السيد محمد الصبار، وفدا عن ديوان املظامل العامة 

وأمينه  أحمد  زيد  أبو  أحمد  السيد  الديوان  رئيس  السودان، ضم  بجمهورية 

العام السيد بشري محمد بشري وأطر من الديوان وسفارة جمهورية السودان 

باملغرب.  وقد شكل اللقاء فرصة باألساس للتبادل بشأن التجارب واملبادرات 

واإلصدارات والتعرف أكرث عىل تاريخ املؤسستني والدور املنوط بهام يف مجال 

إرساء  إىل  باإلضافة  اختصاصاته،  حسب  كل  بها،  والنهوض  الحقوق  حامية 

الدعامات األولية لتعزيز التعاون وتبادل الزيارات لتقاسم املامرسات الفضىل 

واآلراء.

الرزاق  عبد  السيد  استقبل   :  )2016 أبريل   20( الربيطاين  الثقايف  املجلس 

الثقايف  املجلس  عن  وفدا  الوطني  املجلس  رئيس  ديوان  رئيس  الحنويش، 

الربيطاين مكون من أندي هانسن، مدير مشاريع، وشيالف ستيوارت، مشتشار 

إقليمي حول  مستشار  الجبايل،  وصادم  االستقرار،  وبناء  الرصاعات  يف شؤون 

)املغرب(. الربامج  مديرة  برادو،  وإبتسام  )تونس(  والحكامة  املدين  املجتمع 

وقد عرض الوفد خالل هذا اللقاء مرشوعه املوجود قيد اإلعداد حول مناهضة 

التطرف.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

الرباط -القنيطرة

لقاء مع منشطي األندية البيئية حول الحق في الماء

نظمت األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة بتعاون مع 

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط –القنيطرة، يوم 13 أبريل 2016 بالرباط، 

بالجهة  التعليمية  باملؤسسات  البيئية  الرتبوية  األندية  منشطي  لفائدة  جهويا  لقاء 

تحت شعار »املاء حق وأمانة لألجيال القادمة«، وذلك احتفاال باليوم العاملي للامء 

الذي احتفى به العامل يوم 22 مارس.

ويندرج هذا اللقاء يف إطار تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني اللجنة الجهوية لحقوق 

اإلنسان واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوي  وإسهاما يف استعداد املغرب لتنظيم 

قمة املناخ )COP 22( التي ستستضيفها مدينة مراكش يف نونرب 2016.

املؤسسات  تالميذ  تحسيس  إىل  الجهوي  اللقاء  هذا  تنظيم  من  الطرفان  وسعى 

املناخ  قمة  وخالصات  نقاشات  مواكبة  وبأهمية  املناخية  التغريات  بآثار  التعليمية 

مبثابة  تربوية  مادة  إصدار  إىل  القريب  املستقبل  اللقاء سيفيض يف  أن  كام  املقبلة، 

»ميثاق املسؤولية البيئية«سيتم وضعها رهن إشارة املؤسسات التعليمية.

العيون-السامرة

تحديات مالئمة التشريع الوطني مع االتفاقيات 
الدولية لحقوق اإلنسان

الساقية  العيون  جهة  مبقر   ،2016 أبريل   16 السبت  يوم  العيون،  مدينة  احتضنت 

لحقوق  الدولية  االتفاقيات  املغريب مع  الترشيع  ندوة وطنية حول مالمئة  الحمراء، 

اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، شهدت حضور ثلة من األساتذة والخرباء واملهتمني 

وممثيل السلطات املحلية واملصالح القضائية واألمنية واملنتخبني واملصالح الخارجية 

وفعاليات املجتمع املدين واإلعالمي.

بالعيون-السامرة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  لدن  من  الندوة  هذه  ونظمت 

أكدال  واالجتامعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  الخامس،  محمد  وجامعة 

بالرباط، برشاكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات 

واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، 

وبدعم من وكالة الجنوب.

باملالءمة  الصلة  ذات  الفضىل  املامرسات  استحضار  يف  الندوة  من  الهدف  ومتثل 

املناهج  عىل  والوقوف  والقضائية  واملؤسساتية  والقانونية  الدستورية  أبعادها  يف 

والتقنيات واملقاربات املعتمدة يف مالءمة الترشيعات الداخلية مع االتفاقيات الدولية 

الترشيعات وحركية  إصالح  أوراش ومخططات  وتقييم  الصلة من خالل رصد  ذات 

االجتهاد القضايئ.

طنجة

ملتقى جهوي حول إشكالية التغيرات المناخية

السعدي،  املالك  عبد  وجامعة  اللجنة  بني  املشرتك  السنوي  العمل  لربنامج  تفعيال 

الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، يوم   اللجنة  الطود، رئيسة  السيدة سلمى  عقدت 

للتجارة  الوطنية  املدرسة  مدير  الزنايت،  محمد  السيد  مع  اجتامعا  أبريل2016   19

والتسيري، متحور بشكل خاص حول تنظيم امللتقى الجهوي الجامعي الثاين يف شهر 

ملؤمتر  املغرب  وتنظيم  املناخية  التغريات  إشكالية  الوطنية حول  املدرسة  مبقر  ماي 

املناخ )كوب 22(. كام تم االتفاق عىل تنظيم ندوة حول األبعاد الفكرية والنظرية 

للحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية مساهمة يف تحفيز النقاش وتعميق الوعي 

لدى الطلبة بهذه القضايا.

لقاء حول وضعية حقوق اإلنسان بالجهة

السيدة  الحسيمة، اجتامع بني  أبريل 2016 مبقر جهة طنجة تطوان  عقد يوم  12 

املسؤوالن وضعية حقوق  تناول  وقد  الجهة.  رئيس  العامري،  إلياس  والسيد  الطود 

إطار  يف  الجهوية  اللجنة  عليها  تشتغل  التي  القضايا  خالل   من  بالجهة  اإلنسان 

العديد  اإلنسان مع  بثقافة حقوق  النهوض  أو  الحامية  اختصاصاتها سواء يف مجال 

من الرشكاء املؤسساتيني واملدنيني. كام تم التطرق آلفاق العمل املشرتك خاصة فيام 

كوب  »ميد  املتوسط  لبلدان  املناخ  قمة  إعداد  واملشاركة يف  الذاكرة  بحفظ  يتعلق 
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