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المؤتمر الخامس للجمعية 
الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان
انعقد يومي 8 و9 نونرب 2013 بالعاصمة الفرنسية باريس 
للمؤسسات  الفرنكوفونية  للجمعية  الخامس  املؤمتر 
الوطنية لحقوق اإلنسان، التي يضطلع املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان حاليا برئاستها. وقد افتتح السيد ادريس 
السيدة  رفقة  املؤمتر  أشغال  املجلس،  رئيس  اليزمي، 
االستشارية  الوطنية  اللجنة  رئيسة  الزيرغ،  كريستني 
لحقوق اإلنسان بفرنسا، والسيدة ميينة بينغيغي، الوزيرة 
املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية الفرنيس املكلفة 
بالفرنكوفونية، والسيد عبدو ضيوف، أمني عام املنظمة 
الدولية للفرنكوفونية، والسيد دومينيك بوديس، وسيط 
اليزمي يف كلمته  السيد  الفرنسية. واعترب  الجمهورية 
االفتتاحية أن املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فاعل 
أسايس له وزنه سواء عىل املستوى الوطني أو يف املحافل 
لألمم  التابع  اإلنسان  حقوق  مجلس  خاصة  الدولية، 
املتحدة، باعتبار الدور الهام الذي ميكن أن تلعبه هذه 
املؤسسات يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ويف 
تكريس الدميقراطية ودولة الحق والقانون. إال أن هذه 
املؤسسات، يضيف السيد اليزمي، تبقى مهددة بطبيعتها 
وتحتاج إىل دعم لتعزيز قدراتها ألداء مهامها عىل أكمل 
وجه، يف انسجام مع مبادئ باريس التي تضمن استقاللية 

هذه املؤسسات.

السيد اليزمي رئيسا للجنة تحكيم 
الدورة العاشرة لمهرجان السينما 

والهجرة بأكادير
احتضنت مدينة أكادير ما بني 5 و 9 نونرب 2013 فعاليات 
مهرجان السينام والهجرة يف دورته العارشة التي ترأس 
لجنة تحكيمها السيد إدريس اليزمي. وتضمنت هذه 
الوطنية  السينامئية  األعامل  من  غنيا  برنامجا  الدورة 
والدولية، من أفالم روائية ووثائقية وأفالم قصرية قاسمها 
املشرتك قضايا الهجرة. كام ضم برنامج التظاهرة موائد 
مستديرة وندوات حول جملة من قضايا الهجرة، شارك 
فيها باحثون مختصون يف املجال باإلضافة إىل عرض عدد 
من األفالم القصرية بفضاء الجامعة برشاكة مع جامعة 
ابن زهر لفائدة الطلبة فضال عن ورشات حول السينام 
نشطها أساتذة مختصون ومبدعون وشارك فيها طلبة 

مدارس السينام عىل املستوى الجهوي والوطني.

المجلس يشارك في تونس في أشغال 
المنتدى اإلقليمي الرابع حول مراقبة 

أماكن االحتجاز
شاركت السيدة سعاد اإلدرييس، رئيسة اللجنة الجهوية 
لحقوق اإلنسان بالحسيمة-الناظور والسيد عبد الحق 
الدوق، مكلف مبهمة باملجلس، من 4 إىل 8 نونرب 2013 
بتونس، يف أشغال املنتدى اإلقليمي الرابع حول مراقبة 
أماكن االحتجاز. ومتثل الهدف من هذا املنتدى املنظم 
Digni- الدمناركية  الحكومية  غري  املنظمة  لدن  )من 

التعذيب  تأهيل ضحايا  )Restart( إلعادة  ty( ومركز 
والعنف الكائن مقره بلبنان، يف تسليط الضوء عىل جهود 
األوسط وشامل  الرشق  التعذيب يف منطقة  مناهضة 
منظمة  من  خرباء  اللقاء  أشغال  نشط  وقد  إفريقيا. 
 )APT( ومن جمعية الوقاية من التعذيب )Dignity(

الكائن مقرها بجنيف.

دور  آراء وتوصيات المؤسسات الوطنية 
في حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها

للمؤسسات  الفرنكوفونية  اللجنة  تخليد  عىل هامش 
باريس  مبادئ  لعرشينية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
اإلنسان، شارك  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الناظمة 
السيد ادريس اليزمي يف جلسة عمل حول »صالحيات 
املؤسسات الوطنية يف الدفاع عن حقوق اإلنسان - آراء 
وتوصيات من أجل النهوض بحقوق اإلنسان«، أرشف 
عىل تنظيمها املجلس الوطني لنقابة املحامني بفرنسا، 
مبقره بباريس يوم الجمعة 8 نونرب 2013، برشاكة مع 
بفرنسا  اإلنسان  لحقوق  االستشارية  الوطنية  اللجنة 
ودعم من املنظمة الدولية للفرنكوفونية ووزارة الشؤون 
الخارجية الفرنسية. وأكد السيد اليزمي، خالل مداخلته، 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  آلراء  ميكن  أنه 
وتقاريرها وتوصياتها أن تلعب دورا محوريا يف حامية 
حقوق اإلنسان والنهوض بها وتكريس متتع املواطنني 
واملوضوعية  الجودة  أن  عىل  مشددا  الحقوق،  بهذه 
والدقة رشوط يجب توخيها يف آراء وتقارير وتوصيات 
مع جميع  العمل  عليها  يجب  التي  املؤسسات  هذه 
املتدخلني والفاعلني )الحكومة، الربملان، املنظامت غري 
حقوق  عن  املدافعون  والدولية،  الوطنية  الحكومية 
اإلنسان...(، مع الحفاظ عىل مسافة مالمئة ووافية بني 

املؤسسة وهؤالء الفاعلني.

في ضيافة المجلس

بربملان  الخارجية  والتجارة  الدولية  العالقات  لجنة  رئيس 
: استقبل السيد عبد الرزاق الحنويش، رئيس  كوستا ريكا 
مبقر   2013 نونرب   8 الجمعة  يوم  املجلس،  رئيس  ديوان 
املجلس، السيد أوسكار ألفونسو ثامورا، رئيس لجنة العالقات 
الخارجية بربملان كوستا ريكا. وقد أطلع  الدولية والتجارة 
املجلس  اختصاصات  عىل  ثامورا  السيد  الحنويش  السيد 
الشكايات  بتلقي  يتعلق  وما  الحامية  مجال  يف  خصوصا 
ومستويات معالجتها كام أطلعه عىل التقارير املوضوعاتية 
واملذكرات التي ينجزها املجلس والتي تعالج مواضيع متنوعة 
وتنكب عىل تطوير وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب من 
زوايا مختلفة. وقد شكل اللقاء فرصة كذلك للتعريف بتجربة 
إعامل  تتبع  يف  املجلس  ودور  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة 
توصياتها، والتباحث يف سبل الرشاكة والتعاون وآفاق تطوير 

العالقة بني الطرفني.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

بني مالل – خريبكة
الدورة العادية السادسة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل خريبكة 
دورتها العادية السادسة يوم السبت 09 نونرب 2013 مبدينة 
املنعقدة  الدورة،  هذه  أعامل  جدول  واشتمل  مالل.  بني 
إعامال ملقتضيات الظهري املحدث للمجلس الوطني لحقوق 
أبرزها تقديم  النقط  الداخيل، جملة من  اإلنسان ولنظامه 
ضد  العنف  ملناهضة  جهوية  تنسيقية  تشكيل  عن  تصور 
األطفال بجهة تادلة أزيالل وكذا تقديم تصور عن مهرجان 

الفيلم الرتبوي والحقوقي بالجهة.

فاس مكناس
ورشة تشاركية للنهوض بحقوق 

اإلنسان بالوسط التربوي
يف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة املوقعة بني املجلس الوطني 
والتكوين  للرتبية  الجهوية  واألكادمييات  اإلنسان  لحقوق 
لحقوق  الجهوية  للجنة  الرتايب  االختصاص  ضمن  الواقعة 
 8 الجمعة  يوم  اللجنة،  نظمت  بفاس-مكناس،  اإلنسان 
األكادميية  من  كل  مع  برشاكة  بفاس،  مبدينة   2013 نونرب 
مكناس  فاس-بوملان،  من  بكل  والتكوين  للرتبية  الجهوية 
تافيالت والحسيمة تازة تاونات، ورشة تشاركية إلعامل بنود 
االتفاقية يف مخطط عمل األكادمييات املعنية لسنة 2014. 
مأسسة  ضامن  سبل  يف  التفكري  عىل  املشاركون  وانكب 
املؤسسات  مستوى  عىل  املواطنة  املدرسة  ملرشوع  ناجحة 

التعليمية كآلية لنرش وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان بها .

طنجة
المهرجان الدولي للمسرح الجامعي

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، إىل جانب 
للتجارة  الوطنية  واملدرسة  السعدي  املالك  عبد  جامعة 
للمهرجان  السابعة  الدورة  فعاليات  يف  بطنجة،  والتسيري 
نونرب 2013   9 إىل   4 املنظم من  الجامعي  للمرسح  الدويل 
»املرسح  حول  مستديرة  مائدة  تنظيم  خالل  من  بطنجة، 
وحقوق اإلنسان«، وذلك يوم الخميس 7 نونرب 2013 مبقر 

املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري.

الدار البيضاء - سطات
منتدى لشبونة حول » تثمين دور 

المجتمع المدني ليصبح فاعال في 
الحكامة«

الجهوية  اللجنة  رئيس  رياحة،  شميسة  السيدة  شاركت 
نونرب  و7   6 يومي  البيضاء-سطات،  بالدار  اإلنسان  لحقوق 
من  املنظم  لشبونة  منتدى  يف  )الربتغال(  بلشبونة   2013
وقد  أوروبا.  ملجلس  التابع  شامل-جنوب  مركز  طرف 
نظمت دورة هذه السنة حول شعار »تثمني دور املجتمع 
املدين ليصبح فاعال يف الحكامة – آفاق لجنوب املتوسط«. 
تجارب  عند  الوقوف  يف  املنتدى  من  الهدف  متثل  وقد 
العالقات القامئة بني املجتمع املدين والحكومات والربملانات 
والسلطات املحلية والجهوية باإلضافة إىل التفكري يف الدور 
الذي ميكن أن تلعبه املنظامت الدولية يف دعم هيكلة عمل 
تعزيز مشاركتها يف  املدين وذلك من أجل  املجتمع  هيئات 
مسلسل تعزيز الدميقراطية. وقد شاركت السيدة رياحة يف 
املدين يف عالقته مع  املجتمع  »أدوار  جلسة حول موضوع 

باقي املتدخلني«.
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