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»التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان«: دليل 
بيداغوجي جديد موجه للشباب المغربي

املجلس  قدم  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اليوم  تخليد  مبناسبة 

الوطني لحقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم 

»دليل  بالرباط،   2015 دجنرب   17 يوم  )اليونسكو(،  والثقافة 

الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان لشباب املغرب«. ويهدف 

الدليل، الذي تم إعداده برشاكة بني املجلس ومكتب اليونسكو 

باملنطقة املغاربية، بدعم من الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل 

من أجل التنمية، إىل توفري مورد تربوي جديد للنهوض بتملك 

ثقافة حقوق اإلنسان خاصة يف أوساط الشباب، وذلك من خالل 

تزويد املكونني واملربني بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا 

يؤلف بني بُعدي املواطنة وحقوق اإلنسان وميزج بني الجوانب 

ومعطيات  الوطنية  والترشيعات  واملعايري  بالنظريات  املتصلة 

الواقع املعيش. كام يطمح الدليل إىل املساهمة يف سد النقص 

املواطنة  الرتبية عىل  البيداغوجية مبجال  األدوات  الحاصل يف 

وحقوق اإلنسان باملغرب. ويتكون الدليل من عرشين بطاقة 

بيداغوجية تجمع بني العام )النظام املعياري الدويل( والخاص 

)الترشيع واملؤسسات املغربيني( مع تخصيص الجزء امليداين من 

كل منها ملعالجة مختلف القضايا امللموسة الخاصة بالتجربة 

املغربية.

 
ورشة إقليمية حول الوقاية من التعذيب في 

منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط
التعذيب«  )CTI( ومركز  اتفاقية مناهضة  نظمت »مبادرة 

املغربية،  والحكومة  للحوار(  دويل  )منتدى  بارك  ويلتون 

وجامعة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  مع  برشاكة 

مبدينة   2015 دجنرب   15 إىل   13 من  الربيطانية،  بريستول 

مراكش، ورشة إقليمية حول موضوع »إعامل اتفاقية مناهضة 

مجال  يف  والتجارب  الفضىل  املامرسات  تقاسم   : التعذيب 

الوقاية من التعذيب خالل الحراسة النظرية يف منطقة شامل 

إفريقيا والرشق األوسط«. وقد مكنت هذه الورشة من توفري 

فضاء للنقاش والتبادل حول التحديات األساسية التي يطرحها 

بشكل  الضوء  تسليط  مع  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  إعامل 

خاص عىل القضاء عىل التعذيب خالل مدة الحراسة النظرية. 

كام انكب املشاركون، الذين ميثلون حكومات ومنظامت غري 

حكومية من مختلف بلدان املنطقة وكذا أصحاب اإلجراءات 

التعاهدية  والهيئات  اإلنسان  لحقوق  األمم  ملجلس  الخاصة 

بحث  عىل  دوليني،  خرباء  عن  فضال  املتحدة  لألمم  التابعة 

كفيلة  ملموسة  حلول  إيجاد  أجل  من  املمكنة  الخيارات 

للرشطة  التابعة  االحتجاز  مراكز  يف  التعذيب  من  بالوقاية 

وكذا تبادل املامرسات الفضىل والدروس املستخلصة يف مجال 

الحوار  التعذيب وتعزيز  الوقاية من  تنفيذ سياسات وبرامج 

بني الفاعلني األساسيني املعنيني يف املنطقة.

المجلس الوطني يقدم مذكرتيه حول 
»التجمعات العمومية« و«حرية الجمعيات«

قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم  9 دجنرب 2015 يف 

ندوة صحفية بالرباط، مذكرتيه حول »التجمعات العمومية« 

و»حرية الجمعيات«. وقد تضمنت املذكرة األوىل، واملعنونة 

والتجمهر  االجتامع  حرية  ضامن  العمومية:  »التجمعات  بـ 

الدورة  خالل  اعتامدها  تم  والتي  السلمي«،  والتظاهر 

الظهري  مراجعة  تهم  مقرتحات  للمجلس،  التاسعة  العادية 

رقم  1.58.377 الصادر يف 15 نونرب 1958 بشأن التجمعات 

الخصوص  عىل  تتعلق  جوانب  توصياتها  وتتناول  العمومية. 

االجتامعات  قانونية  قرينة  العمومي،  باالجتامع  بالتعريف 

املنع،  قرار  يف  الطعن  إمكانية  املساطر،  تبسيط  العمومية، 

الجمعيات،  حرية  حول  باملذكرة  يتعلق  ما  ويف  العقوبات. 

للمجلس  العادية  السادسة  الدورة  خالل  اعتامدها  تم  التي 

وتحليل  وثائقي  فتعترب مثرة بحث  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

الجمعوية يف  الحياة  بشأن  املنشورة  األدبيات  من  مهم  جزء 

املغرب وكذا نتاج مسار من التشاور مع الفاعلني يف »دينامية 

إعالن الرباط من أجل مجتمع مدين قوي ومستقل« ومسؤويل 

املمكنة  الحلول  املذكرة  وتقدم  املعنية.  الوزارية  القطاعات 

تطور  من  تحد  التي  الهيكلية  واملامرسات  القانونية  للقيود 

النسيج الجمعوي والتي تعوق قيامه بدوره يف مجال الدعم 

حاالت  يف  والوساطة  املواطنني  ومتثيل  والتأطري  واملساعدة 

التوتر واألزمات.

لقاءان بالبرلمان حول المجلس االستشاري 
لألسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة 

كل أشكال التمييز
عبد  بالسيد  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

الرزاق الحنويش، مدير ديوان رئيس املجلس، يف لقاءين دراسيني 

نظام يومي 7 و14 دجنرب 2015  مبجلس النواب حول مالحظات 

القانونني  مرشوعي  بشأن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

78.14 و79.14 املتعلقني عل التوايل باملجلس االستشاري لألرسة 

التمييز. وقد  املناصفة ومكافحة كل أشكال  والطفولة وهيئة 

لألحرار،  الوطني  التجمع  فريق  األول مببادرة من  اللقاء  نظم 

فيام نظم اللقاء الثاين مببادرة من فرق األغلبية، ومتيزا مبشاركة 

ممثيل هيئات املجتمع املدين والوزارة املعنية.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
التأكيد على الترابط الحتمي بين مواجهة 
التغيرات المناخية وإعمال حقوق اإلنسان، 

في قلب مشارك المجلس الوطني في مؤتمر 
)COP21( باريس بشأن المناخ

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 30 نونرب إىل 11 
 )COP21( للمناخ  العاملي  املؤمتر  يف  بباريس   2015 دجنرب 
األمم  اتفاقية  يف  األطراف  للدول  والعرشون  الحادي  )املؤمتر 
املجلس،  وفد  وتكون  املناخ(.  تغريرُّ  بشأن  اإلطارية  املتحدة 
الذي ترأسه السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، من األمني 
العام للمجلس، السيد محمد الصبار، وعدد من أعضاء املجلس 
النقاش  يف  اإلسهام  عىل  املجلس  وقد حرص  اإلدارية.  وأطره 
التغريات  تطرحها  التي  واإلشكاليات  القضايا  حول  الدائر 
املناخية وانعكاساتها عىل اإلعامل الفعيل للحقوق اإلنسانية 
وكذا الرتافع من أجل التأكيد عىل الرتابط الحتمي بني جهود 
لكافة  الفعيل  التمتع  املناخية وبني ضامن  التغريات  مواجهة 
املغرب  احتضان  أفق  يف  وذلك  األساسية،  بحقوقها  الشعوب 

سنة 2016 للقمة العاملة املقبلة للمناخ مبدينة مراكش.

الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق 
اإلنسان : السيد اليزمي في زيارة عمل لألرجنتين

لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  قام 
عىل  ضم  وفد  رأس  عىل  لألرجنتني،  عمل  بزيارة  اإلنسان، 
للجنة  التنفيذي  املدير  الرفيع حميض،  السيد عبد  الخصوص 
الجهوية لحقوق اإلنسان الرباط- القنيطرة، و السيد حمودة 
العاملي  للمنتدى  الثانية  للدورة  الوطني  املنسق  صبحي، 
املندرجة يف  الزيارة،  اإلنسان. وقد جرى خالل هذه  لحقوق 
إطار االجتامع الثاين للجنة الدولية لتنسيق وتنظيم املنتديات 
مع  اللقاءات  من  سلسلة  عقد  اإلنسان،  لحقوق  العاملية 
بشأن  للتباحث  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  وفاعلني  مسؤولني 
الدورة الثالثة للمنتدى العاملي املقرر انعقادها يف األرجنتني. 
حول  الالتينية  أمريكا  من  خرباء  مع  ورشات  تنظيم  تم  كام 
إشكاليتي الهجرة والتغريات املناخية اللتني ستكونان يف صلب 

نقاشات الدورة الثالثة للمنتدى. 

السيد الصبار يبرز بتطوان تحديات حقوق اإلنسان 
في عالم معولم ومتصل بالشبكة العنكبوتية
مبناسبة االحتفال باليوم العاملي لحقوق اإلنسان، ألقي األمني 
العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، السيد محمد الصبار، 
والرهانات  اإلنسان  »حقوق  موضوع  حول  افتتاحيا  درسا 
املتعددة  بالكلية   2015 دجنرب   16 يوم  وذلك  الكربى«، 
التخصصات مبدينة تطوان. وتناول السيد الصبار، خالل هذا 
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  بني  برشاكة  املنظم  الدرس 
التطورات  أبرز  السعدي،   املالك  عبد  وجامعة  بطنجة 
خالل  اإلنسان  حقوق  مجال  شهدها  التي  واملكتسبات 
العقدين األخريين، لكنها توقفت بشكل خاص عند التحديات 
والقضايا الضاغطة التي تواجهها حقوق اإلنسان يف عامل معومل 
التحديات  تلك  أهم  بني  ومن  العنكبوتية.  بالشبكة  ومتصل 
املعطيات  وحامية  الرقمي  العهد  يف  اإلنسان  حقوق  احرتام 
الخصوصية وحامية  الحق يف  الشخيص وحامية  الطابع  ذات 
حقوق املسنني واملقاولة وحقوق اإلنسان ومسؤولية الفاعلني 
غري الدولتيني و حقوق األشخاص الحاملني لداء فقدان املناعة 
املكتسبة والتمكني القانوين للفقراء والحق يف التقايض بشأن 
التشكيك  باإلضافة مواجهة  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق 
نزوعات  تنامي  بسبب  اإلنسان  حقوق  كونية  يف  املتزايد 

االنغالق عىل الذات ورفض اآلخر والالتسامح.

االنتخابات و المشاركة السياسية : تقديم دور 
المجلس في تعزيز نزاهة االنتخابات

أحمد  بالسيد  اإلنسان، ممثال  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
ندوة  يف  اإلنسان،  بحقوق  النهوض  مدير  الزينبي،  توفيق 
وطنية حول موضوع »االنتخابات واملشاركة السياسية : قراءة 
يف  االنتخابات الجامعية والجهوية لــ 4 شتنرب 2015«، نظمها 
مركز التفكري االسرتاتيجي والدفاع عن الدميقراطية بدعم من 
يوم 5 دجنرب 2015  وذلك  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 
مبدينة العيون. وقدم السيد الزينبي مداخلة تحت عنوان »دور 
املؤسسات الوطنية يف تعزيز نزاهة االنتخابات: املجلس الوطني 
البوزيدي،  السيد محمد  قدم  فيام  اإلنسان منوذجا«،  لحقوق 
عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة، تجربة 
الجامعية  لالنتخابات  واملستقلة  املحايدة  يف   املالحظة  اللجنة 

والجهوية لـ 4 شتنرب 2015، عىل املستوى الجهوي.

الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح 
الحساني : تثمين الثقافة الحسانية من خالل 

اإلبداع الفني.
الدورة   2015 دجنرب  بني17و19  ما  أكادير  مدينة  احتضنت 
الثالثة للمهرجان الوطني للمرسح الحساين الرامي إىل تثمني 
باعتبارها  موروثها  وحفظ  بها  والتعريف  الحسانية  الثقافة 
مكونا من مكونات الثقافة الوطنية والهوية املغربية املتعددة 
أكادير  وفاء  محرتف  لدن  من  املهرجان  نظم  وقد  الروافد. 
للمرسح برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملكتب 
الرشيف للفوسفاط ووكالة تنمية الجنوب، وبدعم من والية 
جهة سوس ماسة وبلدية أكادير ومركز الدراسات الصحراوية 
ماسة  سوس  وجمعية  بأكادير  للثقافة  الجهوية  واملديرية 
العروض  املهرجان  خالل  الجمهور  وتابع  الثقافية.  للتنمية 
للمرسح  طروبادور  لفرقة  الدم«  »عرس  التالية  املرسحية 
)آسا(، »جمييل«، فرقة أوالد البالد للفن )بوجدور(، »العاصفة 
»كدور  )العيون(،  والفن  للثقافة  وإبداع  شباب  والكامن«، 
فرقة  »الصعلوك«،  )كلميم(،  املرسح  أدوار  فرقة  الذهب«، 
)السامرة( الحبيش  فرقة  والبصمة«،  »بيل  )الداخلة(،  أنفاس 
املهرجان  شهد  )العيون(.كام  بروفا  فرقة  حيني«،  و«مازلنا 
تنظيم لقاءات وموائد مستديرة وورشات تكوينية وأمسيات 

موسيقية وشعرية وأنشطة ثقافية أخرى.

باريس : ورشة تفكير حول مواكبة األطفال 
ضحايا االنتهاكات

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بني  التعاون  إطار  يف 

ومجموعة العمل الفرنكفونية حول حقوق الطفل، مثل السيد 

أشغال  املجلس يف  الطفل،  بحقوق  املكلف  الحنفيوي،  خالد 

ورشة نظمتها مجموعة العمل حول موضوع »االستامع للطفل 

ضحية االنتهاكات ومواكبته« وذلك يوم 16 دجنرب 2015 مبقر 

املنظمة الدولية للفرانكفونية بباريس. وقد تم مبناسبة هذه 

الورشة تقديم الدليل يحمل عنوان »االستامع للطفل ضحية 

االنتهاكات ومواكبته«. ويعترب هذا الدليل، الذي شارك السيد 

الحنفيوي، يف إعداده آلية عمل موجهة للمهنيني املتدخلني يف 

حاالت انتهاك حقوق األطفال.

في ضيافة المجلس

منظمة التجديد الطاليب )18 دجنرب 2015 ( استقبل السيد محمد 
الصبار األمني العام للمجلس وفدا عن منظمة التجديد الطاليب، يضم 
الحاريث  أحمد  السيد  ونائبه  العدوين  رشيد  السيد  املنظمة  رئيس 
وعضو اللجنة التنفيذية السيد رضا بوكامزي. وقد ناقش اللقاء قضايا 
اإلنسان  حقوق  وواقع  املغربية  والجامعات  الطلبة  بواقع  متعلقة 
باملغرب.، مع الرتكيز عىل جملة من القضايا من قبيل ظاهرة العنف 
بالوسط الجامعي تعزيز متثيلية الطلبة ومشاركتهم يف الحياة العامة 

واملؤسسات والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان بالجامعة املغربية.

محمد  السيد  استقبل   )2015 دجنرب   11( السوداين  العدل  وزير 
الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان السيد عوض 
بداية  الصبار يف  السيد  السوداين. وقدم  العدل  النور، وزير  الحسن 
هذا اللقاء عرضا حول أعامل املجلس الوطني وإصداراته وإسهاماته 
تناول محطات  بها، كام  اإلنسان والنهوض  يف مجال حامية حقوق 
من مسار تطور مجال حقوق اإلنسان املغرب ال سيام تجربة هيئة 
اإلنصاف واملصالحة. وسلط الضوء أيضا عىل عدد من التحديات التي 
يواجهها املغرب اليوم يف مجال حقوق اإلنسان منها إعامل الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية وتدبري النقاش حول قضايا حقوق 
املرأة، عقوبة اإلعدام... وأعرب املسؤول السوداين من جهته، عن رغبة 
اإلنسان  مجال حقوق  يف  املغربية  التجربة  من  االستفادة  يف  بالده 

خاصة يف ما يتعلق بعمل وتركيبة وتدبري املؤسسة الوطنية لحقوق.

السيد  استقبل   :  )2015 دجنرب   8 )يوم  الثانوي  باملستوى  تالميذ 
بوشعيب ذو الكيفل، اإلطار مبديرية التواصل، مجموعة من التالميذ 
اختصاصات  عرض  حول  وبعد  الرباط.  مبدينة  املالقي  ثانوية  من 
املجلس وأنشطته وإصداراته، قدمه السيد ذو الكيفل، دار النقاش 
قبيل  اإلنسان من  بحقوق  متصلة  مواضيع  التالميذ حول عدة  مع 
املؤسسات  زيارة  واالجتامعية،  االقتصادية  الحقوق  الطفل،  حقوق 
بعمل  التعريف  اإلعدام،  عقوبة  االحتجاجات،  تدبري  االستشفائية، 

املجلس الوطني يف املؤسسات التعليمية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان تخلد اليوم 
العالمي لحقوق اإلنسان

احتفاال باليوم العاملي لحقوق اإلنسانن املخلد يف العارش من دجنرب 
من كل سنة، نظمت اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان العديد من 
املوائد  من  العديد  نظمت  هكذا،  الجامعة.  مع  برشاكة  األنشطة 
املستديرة والندوات والورشات املوضوعاتية واأليام التحسيسية ما 
بني 10 و16 دجنرب 2015 سعت إىل االنفتاح عىل الجامعة والنهوض 

بحقوق اإلنسان يف صفوف الطلبة.
وقد تناولت تلك اللقاءات العديد من املواضيع من قبيل النهوض 
بدور أندية الرتبية عىل حقوق اإلنسان واملواطنة وإعامل الحقوق 
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، الهجرة واللجوء، حقوق اإلنسان 
بني الكونية والخصوصية، البحث العلمي يف مجال حقوق اإلنسان، 

مكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان وكذا الحق يف البيئة.

االحتفاء باليوم الوطني للسجين على المستوى 
الجهوي

األنشطة  من  العديد  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجان  نظمت 
مبناسبة اليوم الوطني للسجني املخلد يف التاسع من دجنرب من كل 
سنة وذلك بغية النهوض بثقافة حقوق اإلنسان بالوسط السجني 

واملساهمة يف تيسري إدماج السجناء بعد اإلفراج.
املؤسسات  مبختلف  تحسيسية  تواصلية  أيام  تنظيم  جرى  هكذا، 
السجنية لفائدة النزالء وذلك بهدف تعزيز التواصل معهم وتقوية 
احرتام  يف  املساهمة  وكذا  اإلنسان  حقوق  وقيم  ملبادئ  متلكهم 
الدولية والقوانني  للمعايري  السجني طبقا  بالوسط  حقوق اإلنسان 
التواصل  لتعزيز  مناسبة  اللقاءات  تلك  شكلت  كام  الصلة.  ذات 
معارفهم  وتحسني  السجنية  املؤسسات  ومسؤويل  موظفي  مع 

وكفاءاتهم يف مجال احرتام حقوق اإلنسان داخل السجن.

المعرض الدولي للكتاب والنشر : لقاءات تشاورية 
جهوية مع الفاعلني املدنيني العاملني يف مجال اإلعاقة

نظمت اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان، خالل شهر دجنرب 2015، 
لقاءات تشاورية جهوية مع الشبكات والجمعيات العاملة يف مجال 
اإلعاقة، وذلك يف إطار التحضري  ملشاركة املجلس يف الدورة الـ21 
 21 إىل   11 من  البيضاء  )الدار  والكتاب   للنرش   الدويل  للمعرض 
فرباير 2016( والتي سيخصص املجلس أنشطة رواقه بها ملوضوع 
تيسري  إىل  اللقاءات  هذه  وتهدف  اإلنسان«.  وحقوق  »اإلعاقة 
التشاور والتفكري الجامعي من أجل اقرتاح أنشطة وفقرات يف إطار 
فعاليات رواق املجلس مبا يف ذلك تقديم التجارب الناجحة يف مجال 
النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحاميتها وكذا تقديم 

املؤلفات واإلبداعات والكتابات املرتبطة باملوضوع.

الحسيمة -الناظور

المساواة بين الجنسين وفق الفصل 19 من 
الدستور المغربي 

شاركت السيدة سعاد اإلدرييس ، رئيسة اللجنة الجهوية بالحسيمة-
الناظور يف ندوة نظمتها جمعية تيفيور حول موضوع:«املساواة بني 
الجنسني وفق الفصل 19 من الدستور املغريب« وذلك يوم الخميس 
يف  اللقاء  هذا  من  الهدف  متثل  وقد  بالحسيمة.   2015 نونرب   26
دستور2011  ظل   يف  املغرب  يف  املساواة  وضعية  تطور  مناقشة 
وعىل ضوء التقرير املوضوعايت حول املساواة الصادر عن املجلس 

الوطني اإلنسان لحقوق يف 20 أكتوبر2015.

العيون السامرة

الملتقى التالميذي السادس للتربية على 
المواطنة وحقوق اإلنسان

نظمت جمعية الشعلة للرتبية والثقافة و اللجنة الجهوية لحقوق 
الوطنية  الرتبية  وزارة  نيابة  مع  برشاكة  السامرة  بالعيون  اإلنسان 
ببوجدور ومندوبية الثقافة ببوجدور، يوم 8 دجنرب 2015 ببوجدور، 
امللتقى التالميذي السادس للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان. 
وعرف امللتقى تنظيم ندوة علمية حول املدرسة وحقوق اإلنسان 

وورشات للفنون التشكيلية حول مواضيع حقوق اإلنسان.

اتفاقية شراكة للنهوض بحقوق الطفل 
والشباب

لحقوق  الجهوية  رئيس   اللجنة  سامل   رشقاوي  محمد  السيد  وقع 
رئيسة  زيدان،  نفوس  حياة  والسيدة   ، السامرة  بالعيون  اإلنسان 
جمعية   نساء املغرب والبحر األبيض املتوسط  الكائن مقرها بفرنسا،  
النهوض  أجل  من  رشاكة  اتفاقية  بالعيون،   2015 نونرب   24 يوم 
بحقوق الطفل واحرتامها وتقوية أوارص التعاون بني الشباب املغريب 
تحقيق  االتفاقية  تروم  كام  الجنوبية.  باألقاليم  والشباب  بالعامل 
االندماج بني الشباب واألطفال من الجالية املغربية املقيمة بدول 
العامل وبنظرائهم باألقاليم الجنوبية، وتعريفهم بثقافتهم وعاداتهم 

األصلية.

تشكيل خلية تتبع توصيات المجلس الوطني 
بخصوص حقوق السجناء

خلية  تشكيل  بالعيون  املحيل  بالسجن   2015 دجنرب   9 يوم  جرى 
إعامل  مدى  ومراقبة  السجناء،  وأحوال  بالسجون  األوضاع  تتبع 
اإلنسان يف شأن حامية حقوق  لحقوق  الوطني  املجلس  توصيات 
اللجنة  رئيس  من  كل  اللجنة  تشكيل  عىل  وأرشف  السجن.  نزالء 
السجنني  ومديري  بالعيون-السامرة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 
املحليني بالعيون والسامرة، والوكيل العام لجاللة امللك لدى محكمة 

االستئناف بالعيون، ووكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية بالعيون.

 الداخلة – أورسد

»الثقافة الحقوقية« موضوع ورشة تكوينية 
لفاعلين من المجتمع المدني

بالداخلة-أورسد، يوم 12  الجهوية لحقوق اإلنسان  اللجنة  نظمت 
الحقوقية«  »الثقافة  موضوع  حول  تكوينية  ورشة   2015 دجنرب 
لفائدة أطر ومنخرطي جمعية الشباب للتنمية االجتامعية والثقافة 

والرتبية وجمعية التنمية للطفولة والشباب.

طنجة

دور اإلبداع الفني في ترسيخ ثقافة حقوق 
اإلنسان

إىل  تطوان  طنجة  جهة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  شاركت 
الجميلة  للفنون  الوطني  باملعهد  اإلنسان  حقوق  نادي  جانب 
بتطوان يف ندوة حول »دور اإلبداع الفني يف ترسيخ ثقافه حقوق 
اإلنسان« يوم األربعاء 9 دجنرب 2015. وقد ساهم يف تأطري الندوة 
السيد نوفل مخناس باسم اللجنة الجهوية، حيث أبرز الدور الذي 
ميكن أن يلعبه الفن يف خدمة قضايا حقوق اإلنسان. كام استحرض 
تجربة األعامل اإلبداعية لطلبة املعهد يف مهرجان األرشطة املرسومة 
املنظم من طرف املعهد السنة املاضية والذي تطرق ملوضوع دار 
بريشة كمرشوع لحفظ الذاكرة بالشامل باعتباره أقدم معتقل رسي 

باملغرب.

ماراطون فني حول »الهجرة وحقوق اإلنسان«
باملعهد  نظم  الذي  الفني  املاراطون  يف  الجهوية  اللجنة  ساهمت 
 ،2015 دجنرب   10 الخميس  يوم  بتطوان  الجميلة  للفنون  الوطني 
وشارك فيه طلبة وطالبات املعهد وثانويه جابر بن حيان بتطوان 
غذ  الخاصة،  الفاتح  محمد  ومؤسسة  االبتدائية  الفضيلة  ومدرسة 
تباروا طيلة يوم بأكمله من أجل إنجاز أعامل فنية متعلقة مبوضوع 
هذه  يف  اللجنة  انخراط  جرى  وقد  اإلنسان«.  وحقوق  »الهجرة 
التظاهرة يف إطار تنفيذ اتفاقية الرشاكة بني اللجنة الجهوية واملعهد 

الوطني للفنون الجميلة.

أكادير

دورة تكوينية حول »تأطير التداريب الميدانية 
في المؤسسات االجتماعية«

مع  برشاكة  بأكادير  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
الجهوية ملؤسسات  والجمعية  بأكادير  االجتامعي  العمل  تنسيقية 
  )ARIFTS( الفرنسية نانت  العمل االجتامعي مبدينة  التكوين يف 
من 23 إىل 25 نونرب 2015  مبقر اللجنة دورة تكوينية حول موضوع 
»تأطري التداريب امليدانية يف املؤسسات االجتامعية« لفائدة أعضاء 
وعضوات تنسيقية العمل االجتامعي بأكادير. وتندرج هذه الدورة 
االجتامعي  املجال  مهني  مهارات  تنمية   « تنفيذ مرشوع  إطار  يف 
إىل  والرتبوي«، وتهدف  االجتامعي  التدخل  املهني ملهن  والتكوين 
تنمية القدرات املهنية ملؤطري التداريب املكلفني مبرافقة املتدربني 
وكذا  االجتامعية  املصاحبة  يف  املهنية  اإلجازة  مسلك  خريجي  من 

متدريب الجمعية الجهوية ملؤسسات التكوين يف العمل الجمعوي.

الدار البيضاء -سطات

 ورشة تدريبية إقليمية حول »التقاضي 
االستراتيجي: الترافع بواسطة الفيديو 

واستخدامه كدليل«
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء – سطات، 
 ،)PILnet( العامة  املصلحة  أجل  من  للقانون  العاملية  والشبكة 
»أوبن  ملؤسسة  اإلقليمي  املكتب  من  بدعم  عدالة،  وجمعية 
اإلسرتاتيجي:   التقايض  حول  إقليمية  تدريبية  ورشة  سوسايتي«، 
و2   يومي1  وذلك  كدليل«،  واستخدامه  الفيديو  بواسطة  الرتافع 
الساعة  من  ابتداء  البيضاء  بالدار  نوفوطيل  بفندق   2015 دجنرب 
مع  املنظمة برشاكة   ، الورشة،  من  الهدف  ومتثل  التاسعة صباحا. 
منظمة »وويتنيس« ومنظمة إين-ماب« األمريكيتني، يف تحسيس 
والتقايض  اإلنسان  حقوق  قضايا  يف  املختصني  املحامني  وتوعية 
الفيديو  مقاطع  استخدام  حول  امليدانيني  والنشطاء  اإلسرتاتيجي 
قدراتهم  من  الرفع  وكذا  الحقوقية،  القضايا  مختلف  يف  للرتافع 
التقنية يف تصوير واستعامل مقاطع الفيديو من أجل تعزيز قيمتها 
بخروقات  املرتبطة  التحقيقات  خالل  كدليل  واستغاللها  اإلثباتية 

حقوق اإلنسان.
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