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المجلس الوطني يعرض بجنيف 
الخطوط الكبرى الستراتيجيته في 

مجال المقاولة وحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف أشغال 

املقاوالت  حول  الثاين  املتحدة  األمم  منتدى 

 4 إىل   2 من  بجنيف  املنعقد  اإلنسان  وحقوق 

الكربى  الخطوط  إطاره  يف  قدم   ،2013 دجنرب 

حقوق  باحرتام  النهوض  مجال  يف  السرتاتيجيته 

خالل  وذلك  باملغرب   املقاوالت  داخل  اإلنسان 

التنسيق  لقاء نظم يوم 2 دجنرب من لدن لجنة 

الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وقد 

مثل املجلس يف  هذا املنتدى كل من السيد ألبري 

سعيد  والسيد  املجلس  رئيس  مستشار  ساسون، 

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  السقاط، عضو 

الترب،  نبيلة  والسيدة  –سطات  البيضاء  بالدار 

املديرة التنفيذية بذات اللجنة.

اللجنة التحضيرية للعدالة االنتقالية 
لسوريا تطلع على التجربة المغربية  

في المجال

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  استضاف 

اللجنة  من  أعضاء  إىل 4 دجنرب 2013  فاتح  من 

التحضريية للعدالة االنتقالية يف سوريا الطالعهم 

االنتقالية.  العدالة  مجال  املغرب يف  تجربة  عىل 

ويف هذا اإلطار، قدمت للوفد عروض حول أبرز 

باملغرب  االنتقالية  العدالة  مسلسل  محطات 

وهيئة  للتعويض  املستقلة  الهيئة  عمل  سيام  ال 

الرتكيبة،  املرجعي،  )اإلطار  واملصالحة  اإلنصاف 

األرضار  جرب  االستامع،  جلسات  التحريات، 

وفد  وتكون  التوصيات...(.  والجامعية،  الفردية 

لسوريا  االنتقالية  للعدالة  التحضريية  اللجنة 

السيد  من  كل  من  الزيارة  هذه  يف  شارك  الذي 

محمد أبو الخري شكري، رئيس املجلس السوري 

املدير  زيادة،  رضوان  والسيد  األهيل،  للسلم 

السياسية  للدراسات  السوري  للمركز  التنفيذي 

واإلسرتاتيجية، والسيد مهند الحسني، عن املنظمة 

السورية لحقوق اإلنسان »سواسية«، والسيد عمر 

الرساج، خبري باملركز السوري للدراسات السياسية 

واإلسرتاتيجية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء – سطات
تكوين في مجال حقوق 

اإلنسان لفائدة الشباب

تم يوم السبت 7 دجنرب 2013 بكلية الحقوق عني 
السبع بالدار البيضاء، اإلعالن عن انطالق برنامج 
تكويني لفائدة الشباب، يهدف إىل تعزيز معارفهم 
اإلنسان  حقوق  حامية  بآليات  يتعلق  ما  يف 
والنهوض بها وذلك من أجل الرفع من حظوظ 
الراغبني  حصولهم عىل فرص عمل، وكذا متكني 
منهم من أن يصبحوا مكونني يف مجال حقوق 
يناير  من  ميتد  الذي  الربنامج،  وينفذ  اإلنسان. 
إىل يوينو 2014، من لدن فرع املغرب للمنظمة 
 )EFE( التوظيف«  أجل  من  »التعليم  الدولية 
برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار 
لحقوق  املغربية  واملنظمة  سطات   – البيضاء 
اإلنسان، فرع الدار البيضاء، بدعم من مؤسسة 
 The MasterCard( ذي ماسرت كارد فونديشن«

.)Foundation
 

الدورة السادسة العادية 
للجنة

عقدت لجنة الدار البيضاء – سطات، يوم السبت 7 
دجنرب 2013 مبقرها بالدار البيضاء، دورتها العادية 
السادسة. وتطرق جدول أعامل هذه الدورة، التي 
حرضها السيد اليزمي، عرض ومناقشة جملة من 
املحاور منها، أنشطة اللجنة منذ الدورة الخامسة، 
توصيات  تفعيل  مجال  يف  اللجنة  عمل  برنامج 
املجلس املتعلقة مبراكز حامية الطفولة، تشخيص 
خالل  من  اإلنسان  حقوق  عىل  الرتبية  واقع 
أندية املواطنة وحقوق اإلنسان بالجهة، برنامج 
اإلنسان  حقوق  قيم  حول  والتحسيس  التوعية 
يف الجامعات بالجهة وأنشطة التواصل الخارجي 

للجنة الجهوية.
 

الرباط – القنيطرة
لقاء تواصلي مع المجتمع 

المدني

نظمت لجنة الرباط – القنيطرة، يوم السبت 7 
دجنرب 2013 بدار الشباب تابريكت بسال، لقاء 
باملدينة. املدين  املجتمع  جمعيات  مع  تواصليا 
اللجنة  اسرتاتيجة  ضمن  اللقاء  هذا  ويدخل 
تربطها  التي  الرشاكة  عالقات  تطوير  أجل  من 
بالجمعيات عىل مستوى جهة الرباط القنيطرة 
حقوق  مجال  يف  قدراتها  تقوية  يف  واإلسهام 

اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

طنجة
حفظ الذاكرة

نظمت لجنة طنجة، يوم الخميس 5 دجنرب 2013 
مبدينة تطوان، ندوة تحت شعار »املعتقل الرسي 
لحفظ  الوطني  املرشوع  من  جزء  بريشة  دار 
توصيات هيئة  تفعيل  إطار  وذلك يف  الذاكرة«، 
اإلنصاف واملصالحة، خاصة تلك املتعلقة بالحفظ 
اإليجايب للذاكرة. وقد قدم، السيد اليزمي، خالل 
»املجلس  موضوع  حول  مداخلة  الندوة،  هذه 
تلتها  الذاكرة«  اإلنسان وحفظ  لحقوق  الوطني 
الدفايل ومصطفى  مداخالت األستاذين معروف 
الغايش، باحثني يف التاريخ املعارص، إضافة اىل عرض 
رشيط مصور من إعداد اللجنة الجهوية وجمعية 
بريشة كام  بتطوان حول »دار  السينام  أصدقاء 

يرويها بعض الناجني من جحيم املوت«.

حقوق اإلنسان بين المسار 
الدولي والسياق المغربي

ألقى السيد اليزمي يوم الخميس 5 دجنرب 2013 
درسا  بتطوان  الجميلة  للفنون  الوطني  باملعهد 
بني  اإلنسان:  »حقوق  موضوع  حول  افتتاحيا 
املسار الدويل والسياق املغريب«. كام عرف هذا 
اللقاء، توقيع اتفاقية رشاكة بني املجلس واملعهد 
تهدف إىل ترسيخ قيم وثقافة حقوق اإلنسان عرب 

اإلبداع الفني.

الداخلة – أورسد
مناهضة العنف ضد النساء

نظمت لجنة الداخلة - أورسد، يوم الخميس 5 
دجنرب 2013 مبدينة الداخلة، ندوة حول موضوع 
الهدف  ومتثل  النساء«.  العنف ضد  مناهضة   «
من الندوة يف تسليط الضوء عىل تعريف القانون 
الجنايئ لظاهرة العنف ضد النساء ومعالجته لها، 
سواء تعلق األمر بالعنف املادي الظاهر جسديا أو 
العنف االقتصادي فضال عن التطرق لإلشكاليات 

املرتبطة بالطالق يف عالقتها بظاهرة العنف.

ببني مالل – خريبكة
محاربة العنف ضد النساء

نظمت لجنة بني مالل – خريبكة برشاكة مع 
جمعية إنصات، يوم السبت 7 دجنرب 2013 مبدينة 
أزيالل، لقاء حول مرشوع القانون املتعلق مبحاربة 
مواكبة  إىل  اللقاء  وسعى  النساء.  ضد  العنف 
النقاش العمومي حول مرشوع القانون املذكور 
وممثيل  واملحامني  القضاة  من  عدد  مبشاركة 

هيئات املجتمع املدين وفاعلني حقوقيني بالجهة.
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االستعراض الدوري الشامل : 
ندوة دولية حول التجارب المقارنة 

والممارسات الفضلى

شارك السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، يومي 
3 و4 دجنرب 2013 بالصخريات، يف ندوة دولية حول 
الدوري  آلية االستعراض  موضوع »تتبع توصيات 
والشامل والتخطيط االسرتاتيجي يف مجال حقوق 
الفضىل«.  املقارنة واملامرسات  التجارب   : اإلنسان 
وشكل اللقاء، الذي نظمته املندوبية الوزارية املكلفة 
بحقوق اإلنسان بتعاون مع مكتب برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ يف املغرب، مناسبة لتقاسم التجارب 
واملامرسات الفضىل للمنظامت الدولية والحكومات 
تنفيذ  ومتابعة  املرحلية  التقارير  بلورة  مجال  يف 
الدوري  االستعراض  آلية  عن  الصادرة  التوصيات 
عىل  املعنية  األطراف  مختلف  ومتكني  الشامل، 
الصعيد الوطني من هذه التجارب، وذلك متهيدا 
إلعداد وتقديم التقرير املرحيل للمغرب يف شهر 

ماي 2014.

لقاء حول السياسية الجديدة 
للمغرب في مجال الهجرة واللجوء 

خروز،  مريم  السيدة  رفقة  اليزمي  السيد  عقد 
اجتامعا   ،2013 دجنرب   3 يوم  املجلس،  عضو 
لألمم  السامية  املفوضية  مع ممثلني من مكتب 
ومندوبية  باملغرب  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
االتحاد األورويب. وتناول املوضوع مستوى تقدم 
إعامل السياسة الجديدة يف مجال الهجرة باملغرب 
املجلس  إصدار  أعقاب  يف  مسارها  انطلق  التي 
عنوان  يحمل  لتقرير  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
أجل  من   : باملغرب  اإلنسان  وحقوق  »األجانب 

سياسة جديدة يف مجال اللجوء والهجرة«.

في ضيافة المجلس 

استقبل  التشيك )6 دجنرب 2013(:  مسؤول من 

رئيس  ديوان  الحنويش، مدير  الرزاق  عبد  السيد 

مدير  السفري،  كمونيك،  هاينك  السيد  املجلس، 

العالقات الخارجية برئاسة جمهورية التشيك.

 :)2013 دجنرب   4( بريطاين  حكومي  مسؤول 

حورية  السيدة  رفقة  اليزمي  السيد  استقبل 

شابالند،  غريغ  السيد  املجلس،  عضو  إسالمي، 

الشؤون  بوزارة  الشاملية  إفريقيا  يف  مختص 

بالسيد  مرفوقا  كان  والذي  الربيطانية  الخارجية 

بريطانيا  بسفارة  الثاين  السكرتري  كلريي،  هوغ 

بالرباط.


