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الدورة العادية الخامسة 
للمجلس

يوم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  عقد 

البيضاء،.دورته  بالدار   2013 يوليوز   20 السبت 

املجلس خالل  أعضاء  وناقش  الخامسة.  العادية 

تهم  للمجلس  مذكرتني  مرشوع  الدورة  هذه 

األوىل القانون التنظيمي املحدد للنظام األسايس 

املجلس  إحداث  الثانية  تهم  فيام  للقضاة  

االستشاري للشباب والعمل الجمعوي، كام انكبوا 

القانون  الكربى ملرشوع  التوجهات  مناقشة  عىل 

املنظم  للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكذا 

ما  املمتدة  الفرتة  خالل  املجلس  تقرير  مرشوع 

بني مارس 2011 ودجنرب 2012.

حقوق األشخاص في وضعية 
اإلعاقة

ما  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

من  بكل  ممثال  بنيويورك،  يوليوز  و19   17 بني 

املجيد  عبد  والسيدين  العمراين  سمية  السيدة 

أعامل  يف  املجلس،  أعضاء  برقية  وأحمد  املكني 

الدورة السادسة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية 

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وناقشت الدورة 

جملة من القضايا املرتبطة بحقوق األشخاص يف 

وضعية إعاقة منها : التنمية اإلدماجية، التمكني 

االقتصادي، إسرتاتيجية الحد من الفقر، الحامية 

االجتامعية، التأهيل وإعادة التأهيل. كام أجرى 

واملباحثات  اللقاءات  من  جملة  املجلس  وفد 

بواشنطن مع عدد من املسؤولني بوزارة الشؤون 

الخارجية للواليات املتحدة األمريكية.

حقوق اإلنسان بالمقاولة

يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

الخميس 18 يوليوز 2003 بالدار البيضاء، يف 

حقوق  موضوع  حول  نظم  إفطار-مناقشة 

عند  الوقوف  إىل  هدف  باملقاولة،  اإلنسان 

سبل اإلعامل الفعيل لحقوق اإلنسان باملقاولة 

اإلنسان  حقوق  مفاهيم  تقريب  سبل  وكذا 

لدى مسريي املقاوالت.

وقد قدم السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان مداخلة خالل هذه 

الندوة، التي نظمتها الجمعية الوطنية ملدبري 

KON- ومؤسسة  البرشية  املوارد  (ومكوين 

فرع   )RAD-ADENAUER-STIFTUNG

املجلس  وجهود  دور  فيها  تناول  املغرب، 

الوطني يف املساهمة يف إعامل حقوق اإلنسان 

مع  املشرتك  العمل  آفاق  وكذا  باملقاولة 

السيدة  أما  املجال.  هذا  يف  الرشكاء  مختلف 

الجهوية  للجنة  التنفيذية  املديرة  الترب،  نبيلة 

حول  عرضا  قدمت  فقد  اإلنسان،  لحقوق 

»تدبري املخاطر املرتبطة بعدم احرتام حقوق 

اإلنسان داخل املقاولة«، فيام تحدث السيدة 

آمال العمري، الكاتبة العام للجامعة الوطنية 

احرتام  »معقيات  عن  األبناك  ملستخدمي 

أطوار  وسري  املقاولة«.  يف  اإلنسان  حقوق 

رئيس  نائب  كرين،  السيد محمد  اللقاء  هذا 

املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الرباط - القنيطرة

دفاتر حقوق اإلنسان
برشاكة  العمومية  للسياسات  املغربية  املجلة  أصدرت 

مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الرباط - القنيطرة 

العدد األول من سلسلة »دفاتر حقوق اإلنسان« والذي 

خصص ملوضوع »دستور حقوق اإلنسان«. ويضم هذا 

العدد األول، الواقع يف نحو 225 صفحة، ما مجموعه 

16 مساهمة علمية همت جملة من املواضيع تسلط 

الدستورية يف عالقاتها مع حقوق  الوثيقة  الضوء عىل 

واللغة،  واملواطنة  الهوية  القضاء،   : قبيل  من  اإلنسان 

الحق يف الحصول عىل املعلومة، الحق يف اإلعالم، دور 

املدين، مكافحة  املجتمع  التنمية، دور  الحق يف  املرأة، 

املعايري  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  الهجرة،  اإلرهاب، 

الدولية لحقوق اإلنسان...

الدورة العادية الخامسة
بالرباط  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

القنيطرة يوم الجمعة 19 يوليوز 2013 مبقرها بالرباط 

تقديم  الدورة  خالل  وتم  الخامسة.  العادية  دورتها 

حصيلة عمل اللجنة الجهوية بني الدورتني باإلضافة إىل 

تقديم اسرتاتيجية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف 

مجايل التدبري وتنفيذ الربامج.

العيون-السامرة
لقاء تواصلي مع نزالء السجن 

المحلي بالعيون

بالعيون-  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

تواصليا  لقاء  يوليوز 2013،   19 الجمعة  يوم  السامرة، 

لفائدة نزالء السجن املحيل بالعيون حول مائدة إفطار 

وحقوقية  فكرية  شخصيات  لحضوره  دعيت  رمضاين، 

الغاية  السجناء.ومتثل  مع  التواصل  أجل  من  محلية 

مع  التضامن  بروح  الرقي  يف  اللقاء  هذا  تنظيم  من 

السجناء والتحسيس بأهمية بناء جسور التواصل معهم 

واالهتامم بأوضاعهم.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


