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غرناطة : مائدة مستديرة حول الوضع 
بالمنطقة المغاربية وعالقاتها مع االتحاد 

األوروبي
غرناطة  مبدينة  نونرب 2013  األربعاء 13  يوم  اليزمي،  السيد  شارك 
اإلسبانية، يف مائدة مستديرة حول الوضع باملنطقة املغاربية وعالقاتها 
مع االتحاد األورويب نظمتها مجموعة التحالف التقدمي لالشرتاكيني 
والدميقراطيني يف الربملان األورويب واملنتدى التقدمي العاملي يف إطار 
»الحوار املتوسطي التقدمي : السلم، التقدم والدميقراطية«. وفضال عن 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، عرف اللقاء مشاركة املبعوث الخاص 
لالتحاد األورويب لجنوب املتوسط وأعضاء من الربملان األورويب ومن 

أحزاب سياسية من املغرب وتونس والجزائر.

 دورة تكوينية لفائدة وفد من المفوضية 
القومية لحقوق اإلنسان بالسودان

نظم املجلس، ما بني 11 و15 نونرب 2015 مبقره بالرباط، دورة تكوينية 
بالسودان هم  اإلنسان  لحقوق  القومية  املفوضية  من  وفد  لفائدة 
محورين أساسيني : »اختصاصات املجلس وهيكلته وبرامجه ومنط 
هيئة  عمل  باملغرب، السيام  االنتقالية  العدالة  و»مسلسل  تدبريه« 
اإلنصاف واملصالحة«. هكذا، متيزت هذه الدورة بإلقاء عدد من العروض 
واملداخالت تناولت جملة من الجوانب املرتبطة مبوضوع الدورة من 
قبيل »النهوض بحقوق اإلنسان: الوسائل واملنهجيات واملقاربات«، 
»تقديم األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان«، »املالءمة 
وتتبع السياسات العمومية يف مجال حقوق اإلنسان«، »وسائل حامية 
مبعالجة  الخاصة  اإلستشفائية  املؤسسات  »زيارة  اإلنسان«،  حقوق 
األمراض النفسية والعقلية« و»طريقة استقبال الشكايات ومعالجتها«. 
كام هم الربنامج عروضا »سياق ومسلسل العدالة اإلنتقالية عىل ضوء 
التجارب الدولية«، »تجربة هيئة التحكيم املستقلة للتعويض وتقديم 
أسس وفلسفة التحكيم«، »تقديم عام حول هيئة اإلنصاف واملصالحة«، 
» فلسفة الهيئة ومنهجيتها يف مجال جرب األرضار« و»ضامنات وتدابري 

عدم التكرار«.

السيد الصبار يدعو الحكومة إلى تسريع 
انضمام المغرب التفاقية»حقوق العمال 

المنزليين«
شارك السيد الصبار، أمني عام املجلس، يوم األربعاء 13 نونرب مبجلس 
املستشارين، يف أشغال يوم درايس حول »مدونة الشغل بعد مرور عرش 
سنوات عىل صدورها« نظمه الفريق الفيدرايل للوحدة والدميقراطية. 
وقد دعا السيد الصبار يف كلمة له باملناسبة الحكومة إىل استكامل 
انخراط املغرب يف منظومة القانون الدويل لحقوق اإلنسان السيام من 
خالل إىل اإلرساع باالنضامم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 
الخاصة بـ«حقوق العامل املنزليني«، التي تم اعتامدها سنة 2011 

ودخلت حيز التنفيذ عىل املستوى الدويل، يف 5 شتنرب املايض.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

ستراسبورغ : اللقاء العشرون لشبكة 
مجلس أوروبا لمنسقي التربية على المواطنة 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان
لحقوق  الجهوية  اللجنة  تيمجردين، عضو  عاطفة  السيدة  شاركت 

اإلنسان بالرباط-القنيطرة، يف أشغال اللقاء العرشين لشبكة مجلس 

اإلنسان،  الدميقراطية وحقوق  املواطنة  الرتبية عىل  أوروبا ملنسقي 

املنعقد يومي 14 و 15 نونرب بقرص أوروبا بسرتاسبورغ، فرنسا. يذكر 

أن اللقاء سعى إىل تقاسم املعلومات حول التطورات األخرية بالدول 

أوروبا ومنظامت  الثقافية األوروبية ومبجلس  االتفاقية  األطراف يف 

تنظيمها  للتنسيق، سيتم  أنشطة مستقبلية  دولية أخرى ومناقشة 

يف إطار برنامج »تعلم الدميقراطية وحقوق اإلنسان« لسنة 2014، 

باإلضافة إىل اإلسهام يف وضع برنامج األنشطة )2015-2016(.

في ضيافة المجلس
وفد من وزارة الخارجية األمريكية )االثنني 11 نونرب 2013(: استقبل السيد 

مهانتي،  دانيال  السيد  يضم  أمريكيني  مسؤولني  من  وفدا  اليزمي 

مسؤول مبكتب الديقراطية وحقوق اإلنسان والشغل بوزارة الشؤون 

الخارجية بالواليات املتحدة األمريكية، والسيد ويليام رويبوك، مكلف 

الثاين  الكاتب  فيشويك،  كوالن  والسيد  املغاربية  املنطقة  بشؤون 

للشؤون السياسية بسفارة الواليات املتحدة األمريكية بالرباط والسيدة 

سلمى أباعوس مسؤولة عن وحدة الشؤون السياسية بالسفارة. وقدم 

السيد اليزمي خالل اللقاء ملحة عامة عن اختصاصات املجلس وتركيبته 

وآلياته املركزية والجهوية ومشاريعه باإلضافة إىل عمله عىل مستوى 

األقاليم الجنوبية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. كام 

بحث  الطرفان سبل تنمية التعاون خاصة يف مجال دعم مشاريع 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

وزير الرتبية والتعليم، عضو حوار التوافق الوطني البحريني : )الثالثاء 12 نونرب 

2013(: استقبل السيد الصبار، أمني عام املجلس، السيد ماجد بن عيل 

الذي  بالبحرين  الوطني  التوافق  بحوار  الحكومي  املمثل  النعيمي، 

يشغل أيضا منصب وزير الرتبية والتعليم، مرفوقا بالسيد إبراهيم 

بن محمد أحمد جناحي، رئيس جامعة البحرين. وقدم السيد الصبار 

لضيفيه عرضا حول أهم محطات مسلسل العدالة االنتقالية باملغرب 

املعتقلني  اإلفراج عىل  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  )إحداث 

عىل خلفية قضايا سياسية، هيئة التحكيم املستقلة، هيئة اإلنصاف 

واملصالحة، الوثيقة الدستورية الجديدة...(. وتم يف هذا اللقاء كذلك 

التعبري عن الرغبة يف تقوية التعاون يف مجال النهوض  بثقافة حقوق 

اإلنسان يف املنظومة الرتبوية.

املقرر الخاص السابق لحقوق اإلنسان بالسودان )الخميس 14 نونرب 2013(: 

وسيايس  محامي  بوم،  ر.  جريهارت  السيد  الصبار،  السيد  استقبل 

الخاص  املتحدة  األمم  األملانية سابقا( ومقرر  الداخلية  )وزير  أملاين 

حول حقوق اإلنسان بالسودان. السيد الصبار قدم للمسؤول األممي 

السابق عرضا حول اختصاصات املجلس وسياق إحداثه وتطور حقوق 

اإلنسان باملغرب وتجربة اململكة يف مجال العدالة االنتقالية. ومل يخفي 

املسؤول األملاين إعجابه بالتجربة املغربية وعمل املجلس ودوره يف 

حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، مذكرا بتوصية مؤمتر فيينا حول 

حقوق اإلنسان )1993( الذي دعا الدول إىل إحداث مؤسسات وطنية 

لحقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة- الناظور
حماية الطفولة

الناضور، يوم الجمعة 15 نونرب 2013، مبدينة  نظمت لجنة الحسيمة- 

الطفولة  لحامية  مقاربة  »أية  شعار  تحت  مستديرة  مائدة  الناضور، 

املغربية« وذلك تفاعال مع التقرير املوضوعايت املنجز من طرف املجلس 

حول األطفال يف مراكز حامية الطفولة.

تشاركية بني  مقاربة  بلورة  إطار  املنظمة يف  املستديرة،  املائدة  وسعت 

تعزيز حامية حقوق  اإلسهام يف  إىل  بالجهة،  املعنيني  الفاعلني  مختلف 

دور  تفعيل  وإىل  بها  والنهوض  اإلصالحية  باملؤسسات  النزالء  األطفال 

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان يف حامية األطفال النزالء بالجهة وتحسني 

وضعيتهم.

طنجة
قراءة في ميثاق إصالح منظومة العدالة على 

ضوء المعايير الدولية

نظمت لجنة طنجة، يوم الجمعة 15 نونرب، لقاء داخليا حول ميثاق إصالح 

منظومة العدالة عىل ضوء املعايري الدولية.

ومتثل الهدف من هذا اللقاء يف تعزيز فهم أعضاء اللجنة للمبادئ األساسية 

التي ترتكز عليها منظومة العدالة باإلضافة إىل تقوية انخراطهم يف النقاش 

العمومي املطروح حول ميثاق العدالة.

 

العيون-السامرة
تقديم خالصات دراسة تشخيصة حول األشخاص في 

وضيعة إعاقة باألقاليم الجنوبية

نظم يوم السبت 16 نونرب 2013 مبدينة العيون لقاء لتقديم خالصات 

لحقوق  الوطني  املجلس  أطلقها  التي  التشخيصة  الدراسة  وتوصيات 

اإلنسان مؤخرا مبعية اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية 

حول األشخاص يف وضيعة إعاقة باألقاليم الجنوبية والتي أرشف عليها 

مكتب دراسات متخصص.

وعرف االجتامع نقاشا معمقا حول وضعية األشخاص يف وضعية إعاقة 

باألقاليم الجنوبية وإسرتاتيجية العمل املستقبيل للنهوض بحقوق هذه 

الفئة.
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