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»العقوبات البديلة : ضرورة 
مستعجلة«شعار ندوة دولية 

بالرباط
مع  برشاكة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
جمعية أصدقاء مراكز اإلصالح وحامية الطفولة وجمعية 
عدالة ندوة دولية حل العقوبات البديلة عن اإليداع 
رضورة   : البديلة  »العقوبات  شعار  تحت  بالسجن 
مستعجلة« وذلك يوم األربعاء 30 أكتوبر 2013 بفندق 
غولدن توليب فرح بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة 
املنظمة بعد  الندوة،  الهدف من هذه  صباحا. ومتثل 
مرور سنة من إصدار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
لتقرير »أزمة السجون : مسؤولية مشرتكة«، يف مناقشة 
باملغرب  البديلة  العقوبات  تطبيق  وآفاق  إمكانيات 
واالطالع عىل التجارب الدولية املعتمدة يف هذا املجال 
مثل فرنسا والواليات املتحدة األمريكية. وقد عرف هذا 
اللقاء احتفاء بذكرى الراحلة آسية الوديع، العضو السابق 
املجلس  اإلنسان وعضو  لحقوق  االستشاري  باملجلس 
اإلداري ملؤسسة محمد السادس إلعادة إدماج السجناء، 

التي وافتها املنية منذ سنة.

توقيع اتفاقية للنهوض بإعمال 
حقوق اإلنسان بالمقاولة

وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملعهد املغريب 
لالفتحاص االجتامعي )IMAS( يوم الخميس 31 أكتوبر 
2013 بالدار البيضاء اتفاقية تعاون تهم النهوض بحقوق 
االتفاقية،  هذه  أهداف  أبرز  ومن  باملقاولة.  اإلنسان 
التحسيس بأهمية إعامل حقوق اإلنسان داخل املقاولة 
السيام ما يتصل مبناهضة التمييز ضد املرأة والنهوض 
باملناصفة وإدماج األشخاص يف وضعية إعاقة ومكافحة 
تشغيل األطفال، كام تسعى االتفاقية إىل بلورة »ميثاق 
التنوع باملقاولة« من أجل الحث عىل تجنب كل أشكال 
التمييز يف كل مراحل ومستويات تدبري املوارد البرشية. 
وقد تم هذا التوقيع خالل مائدة مستديرة نظمت حول 
 : اإلنسانية  والحقوق  االجتامعي  »االفتحاص  موضوع 
أي منوذج للمقاولة املغربية« حرضها رئيس املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.

في ضيافة المجلس

وفد برملاين بريويف )الخميس 31 أكتوبر 2013(: 
التقى السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، وفدا برملانيا من البريو مكونا من السيد 
روالندو رياتيغي، رئيس مجموعة الصداقة الربملانية بني 
البريو واملغرب بالربملان البريويف، السيد مارتني بيالوندي، 
البريويف،  بالكونغرس  الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس 
والتنظيم،  الدستور  لجنة  رئيس  شهادي،  عمر  السيد 
السيد فيكتور ايسال، عضو بالكونغرس، السيدة سيسيليا 
تشاكون، رئيسة لجنة املرأة واألرسة بالكونغرس. وكان 
كارلوس  السيد  باملغرب،  البريو  بسفري  مرفوقا  الوفد 
تجربة  اللقاء  نقاشات  همت  مينديوال.وقد  بيالسكو 
تقديم  عن  فضال  االنتقالية  العدالة  مجال  املغرب يف 
اختصاصات املجلس وتركيبته وأهم ما جاء به الدستور 
املغريب يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 
هذا باإلضافة إىل طرح جملة من القضايا مثل الهجرة 

واملرأة والسجون، إلخ.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الرباط – القنيطرة
الملتقى الجهوي الثاني للسينما 

وحقوق اإلنسان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الرباط - القنيطرة 

والنادي السيناميئ بالقنيطرة امللتقى الجهوي الثاين للسينام 

وحقوق اإلنسان، وذلك من 12 إىل 16 نونرب 2013 تحت 

اإلنسان«.  حقوق  قضايا  خدمة  يف  السابع  »الفن  شعار 

ويشمل برنامج امللتقى عرض مجموعة متنوعة من األفالم 

الرواية والوثائقية املتناولة لقضايا حقوق اإلنسان من فرنسا، 

يضم  كام  مرص.  فلسطني،  املغرب،  تونس،  أملانيا،  لبنان، 

الربنامج تنظيم ندو ة حول »االعتقال والسجن يف السينام« 

باإلضافة إىل تنظيم لقاء مفتوح حول تجربة االعتقال السيايس 

مع الكاتب والروايئ املرصي رشيف حتاتة. وتنظم فعاليات 

امللتقى بكل من القنيطرة، سيدي قاسم ،سيدي سليامن ، 

بلقصريي باإلضافة إىل املؤسسات السجنية التالية : املركب 

السجني بسال ، السجن املحيل مبدينة تيفلت ،السجن املحيل 

مبدينة سوق األربعاء الغرب.

طنجة
»حقوق اإلنسان بين االجتهاد النظري 

والتطبيق«
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، برشاكة مع 
جامعة عبد املالك السعدي جهة طنجة-تطوان، درسا افتتاحيا 
ألقاه الدكتور أحمد الخملييش »مدير دار الحديث الحسنية« 
يف موضوع »حقوق اإلنسان بني االجتهاد النظري والتطبيق«، 
و ذلك يوم الثالثاء 29 أكتوبر 2013، باملدرسة الوطنية للتجارة 
بتوقيع  االحتفاء  اللقاء  تم خالل هذا  وقد  بطنجة.  والتسيري 
التي  الجهوية، و  اللجنة  الجامعة و بني  الرشاكة بني  اتفاقية 
تسعى ضمن أهدافها إىل التأسيس لفعل ثقايف وتأهييل يرسخ 

قيم حقوق اإلنسان بالجامعة.

الداخلة-أورسد والعيون-السامرة
دورة عادية مشتركة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة واللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة-أورسد بشكل مشرتك دورتهام 
العادية الرابعة، يومي 2 و3 نونرب 2013 مبدينة الداخلة. وسعت 
هذه الدورة املشرتكة، التي حرض أشغالها رئيس املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، السيد اليزمي، إىل تعزيز التنسيق بني اللجنتني 
وتوحيد الرؤى فيام بينهام، خاصة بالنظر للخصوصيات االجتامعية 
املشرتكة لألقاليم الجنوبية وتقاطع رهانات ومخططات عمل 
اللجنتني. وقد عىل هامش الدورة يوم 3 نونرب 2013، تنظيم دورة 
تكوينية حول آلية الوقاية من التعذيب نشطها السيد حميد الكام، 

مكلف مبهمة باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

  

الدار البيضاء-سطات
مائدة مستديرة : »االفتحاص االجتماعي 
والحقوق اإلنسانية : أي نموذج للمقاولة 

المغربية«
نظم املعهد املغريب لالفتحاص االجتامعي واللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان الدار البيضاء-سطات يوم الخميس 31 أكتوبر 2013، مائدة 
مستديرة حول موضوع »االفتحاص االجتامعي والحقوق اإلنسانية : 
أي منوذج للمقاولة املغربية« وذلك يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 
مبدينة الدار البيضاء. وقد متيز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون 
بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملعهد املغريب لالفتحاص 

االجتامعي )IMAS( تهم النهوض بحقوق اإلنسان باملقاولة.

أكادير
دورة تكوينية لفائدة مربي و مربيات 

الطفولة الصغرى
نظمت اللجنة الهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، يف إطار رشاكتها مع 
املجلس اإلقليمي أكادير إدا اوتنان وجهة »لوار أتلنتيك« بفرنسا، 
دورة تكوينية لفائدة مريب و مربيات الطفولة الصغرى من 28 
أكتوبر إىل فاتح نونرب 2013 مبقر اللجنة الجهوية بأكادير. وتهدف 
الدورة إىل تطوير استخدام املالحظة لدى املربيني كأداة للدعم 
من أجل فهم أفضل للطفل ومتكينهم من تحديد مراحل التطور 
النفيس واالجتامعي والعاطفي للطفل بناء عىل احتياجاته األساسية 
إضافة إىل ترسيخ ثقافة مشرتكة لدى املستفيدين واملستفيدات 

قصد التعرف عىل عالمات املعاناة لدى األطفال الصغار.
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