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نيويورك: الهجرة الدولية والتنمية
املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  شارك 

الوطني لحقوق اإلنسان، يف لقاء موازي تم تنظيمه 

الهجرة  حول  املستوى  الرفيع  الحوار  هامش  عىل 

الدولية والتنمية. وقد دعا املغرب، الذي كان ممثال 

إىل  العثامين،  الدين  سعد  السيد  خارجيته،  بوزير 

يهدف  والتنمية«  للهجرة  إفريقي  »تحالف  إقامة 

إىل تعميق »رؤية إفريقية مشرتكة« حول الهجرة، 

قامئة عىل مبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان. 

الدور  عىل  مداخلته  يف  اليزمي  السيد  أكد  وقد 

التنمية  يف  البرشي  التنقل  يلعبه  الذي  األسايس 

حامية  اتفاقية  توقيع  يتم  مل  أنه  مذكرا  البرشية، 

دول  طرف  من  إال  اآلن  حتى  املهاجرين  العامل 

تقرير  توصيات  اليزمي  السيد  قدم  كام  الجنوب. 

املجلس حول الهجرة واللجوء يف املغرب خصوصا 

تسوية  باللجوء،  خاصة  سياسة  بوضع  يتعلق  ما 

تعزيز  نظامية،  غري  املهاجرين يف وضعية  وضعية 

مكافحة االتجار بالبرش، وضع سياسة إلدماج بعض 

ملقتضيات  وفقا  وذلك  باملغرب،  املهاجرين  فئات 

الدستور والقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

المجلس يشارك في »معرض الرباط 2013«
شارك املجلس يف »معرض الرباط 2013« املنعقد 

املحلية  للسلطات  العاملية  »القمة  مع  مبوازاة 

ورابع  فاتح  بني  تنظيمه  تم  والذي  والجهوية« 

بني  الوطيدة  بالعالقة  منه  ووعيا   .2013 أكتوبر 

املجلس  اختار  املحلية،  والتنمية  اإلنسان  حقوق 

ملشاركته شعار »الجامعات الرتابية رافعة لحقوق 

قدم  الذي  املجلس،  رواق  واستقبل  اإلنسان«. 

الشخصيات  من  عددا  املنشورات،  من  مجموعة 

العامل  مدن  مختلف  من  ومسؤولني  السياسية 

وشكل فضاء ملناقشة مجموعة من املواضيع املهمة 

من بينها االختصاصات الجديدة للمجلس، العدالة 

املوضوعاتية،  املجلس  تقارير  باملغرب،  االنتقالية 

اإلنسان،  بثقافة حقوق  للنهوض  املواطنة  األرضية 

خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق 

اإلنسان، الخ.

قطر: المجلس يشارك في اجتماع 
الشبكة العربية للمؤسسات 

الوطنية ومنتدى المؤسسات الوطنية 
بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ

بصفته  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
رئيسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان، ممثال بأمينه العام، السيد محمد الصبار، 
فاتح  الثالثاء  يوم  املنعقد  الشبكة،  اجتامع  يف 
أكتوبر 2013 بالعاصمة القطرية الدوحة، لتباحث 
إسرتاتيجية الشبكة )النظام الداخيل، املوقع، خطة 
العمل...( وفق توصيات جمعيتها العامة املنعقدة 
شارك  كام   .2013 يونيو  و16   15 يومي  بالرباط، 
رئيس  العمريت،  محمد  بالسيد  ممثال  املجلس، 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بوجدة-فكيك، يف 
أشغال اللقاء 18 ملنتدى املؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان مبنطقة آسيا واملحيط الهادئ، يومي 2 و3 
أكتوبر 2013 بالدوحة )قطر(، الذي احتضنته هذه 
السنة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر، التي 

تولت رئاسة املنتدى لسنتني خلفا للتايالند.

بلمير  السعدية  السيدة  انتخاب  إعادة 
باللجنة األممية لمناهضة التعذيب

انتخاب  إعادة  أكتوبر 2013  فاتح  الثالثاء  تم يوم 
باملجلس  وعضو  قاضية  بلمري،  السعدية  السيدة 
األممية  اللجنة  لعضوية  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
الخريفية.  افتتاح دورتها  التعذيب خالل  ملناهضة 
من  صوت   100 عىل  بلمري  السيدة  حصلت  وقد 
بني ال139 صوتا املعرب عنها خالل جلسة تصويت 
الدولية  االتفاقية  يف  األطراف  البلدان  ملمثيل 
الثالثة  املرتبة  بذلك  لتحتل  التعذيب،  ملناهضة 
بعد اإليطايل أليسيو بروين والصيني كينني زهانغ. 
واإلفريقية  العربية  الخبرية  بلمري  السيدة  وتعد 
الدولية،  الهيئة  هذه  لعضوية  املنتخبة  الوحيدة 
التي أصبحت عضوا بها يف نونرب 2005، قبل إعادة 
حاليا  بلمري  السيدة  وتزاول   .2009 سنة  انتخابها 

مهام نائبة رئيس اللجنة.

وفد فلسطيني يضطلع على تجربة 
العدالة االنتقالية بالمغرب

املجلس  عام  أمني  الصبار،  محمد  السيد  استقبل 
أكتوبر   5 السبت  يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
من  مجموعة  يضم  وفدا  املجلس،  مبقر   2013
الناشطني الفلسطينيني الذين عقدوا جلسات عمل 
مع أعضاء وأطر من املجلس متحورت حول العدالة 
وتأيت  واملصالحة.  اإلنصاف  هيئة  وعمل  االنتقالية 
زيارة الوفد الفلسطيني يف إطار مشاركته يف ندوة 
حول »التحديات التي تواجهها فلسطني عىل ضوء 
التحوالت التي يعيشها العامل العريب وتجربة االنتقال 
الدميقراطي باملغرب«، املنظمة من طرف الجمعية 
الدولية لدعم فلسطني، بتعاون مع املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، يومي 3 و4 أكتوبر 2013.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء-سطات
ورشة لتفعيل توصيات المجلس 

بخصوص مراكز حماية الطفولة 
بجهة الدار البيضاء

استجابة لطلب مديري مراكز حامية الطفولة املتواجدة 

بالجهة، نظمت لجنة الدار البيضاء-سطات ورشة عمل 

لحقوق  الوطني  املجلس  تقرير  توصيات  تفعيل  حول 

اإلنسان حول مراكز حامية الطفولة، وذلك يوم الجمعة 

4 أكتوبر2013. ومتثل الهدف من تنظيم هذه الورشة 

مراكز  حول  املجلس  توصيات  تفعيل  سبل  تدارس  يف 

اللجنة  نفوذ  دائرة  داخل  املتواجدة  الطفولة  حامية 

بناين  السالم  عبد  ومركزي  برشيد  )بنسليامن،  الرتايب 

والفداء-مرس السلطان بالدار البيضاء(.

العيون-السامرة
مائدة مستديرة حول الممارسة 

القضائية وحقوق اإلنسان
بالعيون- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

القضائية  املامرسة  حول  مستديرة  مائدة  السامرة 

أكتوبر   2 األربعاء  يوم  وذلك  اإلنسان،  وحقوق 

وعدول  قضاة  حرضه  الذي  اللقاء،  تناول  وقد   .2013

يف  اإلنسان  حقوق  مبادئ  تطبيق  واقع  ومحامون...، 

وبرامج  مقرتحات  بلورة  أفق  يف  القضائية،  املامرسة 

لدعم إدماج املقاربة الحقوقية داخل منظومة القضاء 

بالجهة.

الرشيدية-ورزازات
دورة تكوينية

دورة  تأطري  يف  الراشيدية-ورزازات  لجنة  شاركت 

تكوينية حول »آليات بناء املخططات الجامعية للتنمية 

وتتبعها وتقييمها«، من تنظيم جمعية الواحة الخرضاء 

أكتوبر  و6   4 بني  ما  بورزازات،  والدميقراطية  للتنمية 

2013 مبدينة ورزازات، ألقى خالل جلستها االفتتاحية 

السيد عبد الحق كميم، إطار باملجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، مداخلة حول »مؤرشات تتبع حامية الطفل يف 

الجامعة الصديقة لألطفال«.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


