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كلميم : تثمين التراث الصخري

األثرية  واملواقع  الصخري  »الرتاث  موضوع  شكل 

محور  وتثمني«  دراسة  و  جرد   : الجنوبية  باألقاليم 

 18 السبت  يوم  كلميم  مدينة  احتضنته  درايس  يوم 

يناير 2014. وقد نظم اللقاء من لدن مركز الدراسات 

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  واللجان  الصحراوية 

بطانطان-كلميم، والعيون-السامرة، والداخلة-أورسد 

والتنمية  اإلنعاش  ووكالة  الثقافة  وزارة  مع  برشاكة 

الجنوب واملكتب  أقاليم  االقتصادية واالجتامعية يف 

اللقاء  يف  املشاركون  دعا  وقد  للفسفاط.  الرشيف 

الرتاث  وتثمني  لحامية  شاملة  إسرتاتيجية  تبني  إىل 

الصخري، تقوم عىل إرشاك جميع املتدخلني وتضمن 

دعوا  كام  الصخري،  للرتاث  وفعلية  حقيقية  حامية 

إىل جعل الجامعة الرتابية والنخب املحلية يف صلب 

هذه املقاربة.
 

اجتماعات حول السياسة الجديدة 
في مجال الهجرة بالمغرب

شارك السيد اليزمي، رئيس املجلس، يومي 23 دجنرب 

تشاوريني  اجتامعني  يف   2014 يناير   23 و   2013

الجديد يف مجال  السياسة  املدين حول  املجتمع  مع 

الهجرة باملغرب. وقد شهد هاذين االجتامعني اللذين 

باملغاربة  الوزير املكلف  أنيس بريو،  السيد  ترأسهام 

العديد  مشاركة  الهجرة،  وشؤون  بالخارج  املقيمني 

عن  الدفاع  يف  املنخرطة  والهيئات  الجمعيات  من 

عقد  أخرى،  جهة  من  والالجئني.  املهاجرين  حقوق 

السيد اليزمي، جلسة عمل يوم 23 يناير بالرباط مع 

رؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان. وقد همت 

تعرفها  التي  األخرية  التطورات  اللقاء  هذا  نقاشات 

سياسية الهجرة يف املغرب وأدوار اللجان الجهوية.
 

أربعينية الراحلة زهور العلوي

بتعاون  املدغري  العلوي  زهور  املرحومة  عائلة  نظمت 

الفقيدة  أربعينية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  مع 

العديد من  الرباط، بحضور  يناير مبدينة  يوم السبت 4 

أصدقائها ورفاقها وأفراد عائلتها وكذا العديد من أعضاء 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورئيسه وأمينه العام.

التي  والشهادات  الكلامت  مختلف  توقفت  وقد 

ونضالها  مناقبها  عند  الفقيدة  حق  يف  قدمت 

وتكريس  املرأة  حقوق  إحقاق  سبيل  يف  املستميت 

بدعم  املناسبة،  بهذه  ونرش  والحرية.  املواطنة  قيم 

حق  يف  شهادة   40 نحو  يجمع  كتيب  املجلس،  من 

الراحلة والعديد من صورها.

جلسة استماع حول المجلس 
االستشاري للشباب والعمل 

الجمعوي

استضافت اللجنة االستشارية املكلفة بإعداد أرضية 

والعمل  للشباب  االستشاري  املجلس  قانون  مرشوع 

رئيس  الشباب  قانون  مرشوع  وأرضية  الجمعوي 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي قدم ألعضائها 

يف  املجلس  أعدها  التي  للمذكرة  الكربى  الخطوط 

اللجنة،  هذه  يف  ممثل  املجلس  أن  يذكر  املوضوع. 

التي ترأسها السيدة نادية الربنويص، مديرة املدرسة 

الفالحي،  أسامء  السيدة  لدن  من  لإلدارة،  الوطنية 

مكلفة مبلف الشباب باملجلس.

الحق في التظاهر السلمي

عقد املجلس يوم الخميس 23 يناير اجتامعا لتقديم 

عىل  املجلس  يرشف  التي  للدراسة  األولية  الصيغة 

وتندرج  السلمي.  التظاهر  يف  الحق  حول  إعدادها 

هذه الدراسة يف إطار مسلسل إعداد مذكرة للمجلس 

حول الترشيعات املنظمة للتجمعات العمومية.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
اجتماع حول مشروع دار تاريخ 

المغرب

عقد السيد اليزمي يوم 16 يناير رفقة السيد املهدي 

والسيد  املغرب  متاحف  مؤسسة  رئيس  القطبي، 

مصطفى ملوك، رئيس جمعية الدار البيضاء الكربى 

خالد سفري،  السيد  مع  اجتامعا  سانطرال،  كاريان   -

وايل جهة الدار البيضاء الكربى. وقد تناول االجتامع 

مرشوع دار تاريخ املغرب الذي متت بلورته يف إطار 

شقها  يف  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  إعامل 

املتعلق بالتاريخ واألرشيف الذاكرة.

حماية المعطيات ذات الطابع 
الشخصي

عقد السيد اليزمي يوم 20 يناير اجتامعا مع السيد 

حامية  ملراقبة  الوطنية  اللجنة  رئيس  إهراي،  سعيد 

اللقاء  هم  وقد  الشخيص.  الطابع  ذات  املعطيات 

إمكانات الرشاكة املتاحة بني املؤسستني.

اجتماع مع لجنة الحالة المدنية

بدعوة من اللجنة العليا للحالة املدنية، التي يرتأسها 

املجلس  رئيس  شارك  املريني،  الحق  عبد  السيد 

للثقافة  املليك  املعهد  عميد  بوكوس،  أحمد  والسيد 

حول  اللجنة  عقدتها  عمل  جلسة  يف  األمازيغية، 

إشكالية األسامء الشخصية األمازيغية، نظمتها.

لقاء حول تدبير الولوج للمعلومة 
العمومية

برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورشكاء 

 )ANI( لإلعالميني  الوطنية  نظمت جمعية  آخرين، 

»تدبري  موضوع  حول  دراسيا  يوما  دجنرب   25 يوم 

العمومية«.  للمعلومة  للولوج  رافعة   : املعلومة 

نقاش حول  فتح  من  الدرايس  اليوم  هذا  مكن  وقد 

تدبري املعلومة بالهيئات العمومية عىل ضوء التأطري 

التنظيمي والقانوين للولوج للمعلومة العمومية وكذا 

فضال  املجال  هذا  يف  العمل  بها  الجاري  املامرسات 

عن دور املهنيني املناط بهم تدبري وتجميع ومعالجة 

وحفظ املعلومة وإتاحتها للعموم.

ورشة داخلية حول مشروع القانون 
التنظيمي المتعلق بقانون المالية

األربعاء  يوم  اإلنسان  الوطني لحقوق  املجلس  نظم 

القانون  حول  داخلية  ورشة  بالرباط  مبقره  يناير   8

هذا  خالل  ومن  املالية.  بقانون  املتعلق  التنظيمي 

التنظيمي  القانون  مرشوع  حول  األويل  التفكري 

يتابع  الذي  املجلس  يسعى  املالية،  بقانون  املتعلق 

مسلسل  إطالق  إىل  التنظيمية  القوانني  إنتاج  مسار 

السياسات  وتقييم  لتتبع  إطار  وضع  إىل  رامي 

العمومية بناء عىل مقاربة حقوقية.

جمعية األعمال االجتماعية 
للعاملين والعامالت بالمجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان

للعاملني  االجتامعية  األعامل  »جمعية  إحداث  تم 

والعامالت باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان«، وذلك 

خالل جمع عام تأسييس انعقد يوم السبت 24 يناير 

، مبقر املجلس بالرباط. وتهدف الجمعية إىل تقديم 

باملجلس  والعامالت  للعاملني  اجتامعية  خدمات 

اإلخاء  أوارص  وتوثيق  للمؤسسة  انتامئهم  وتعزيز 

أعضاء  قدرات  تقوية  إىل  باإلضافة  بينهم  والتضامن 

والفني  الثقايف  للتنشيط  فضاءات  وخلق  الجمعية 

والرتبوي والريايض والرتفيهي. وتتكون أجهزة تسيري 

ومكتب  إداري  ومجلس  العام  الجمع  من  الجمعية 

تنفيذي.

في ضيافة المجلس

استقبل   : يناير(   6 )االثنني  بلجيكيتان  برملانيتان 

السيد اليزمي وفدا برملانيا بلجيكيا مكونا من السيدة 

الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيسة  جينوت،  زوي 

السعيدي  فتيحة  والسيدتني  البلجيكية   – املغربية 

وفوزية الطالحاوي، عضوتا مجلس الشيوخ البلجييك 

الوفد  وكان  فدرايل.  نائب  دوكارم،  دونيس  والسيد 

بلجيكا  سفري  كاروي،  لوك  جون  بالسيد  مرفوقا 

باملغرب.

األرجنتينية  الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيس 

السيد  استقبل   )2014 يناير   21 )الثالثاء  املغربية 

السيد  من  مكونا  أرجنتينيا  برملانيا  وفدا  اليزمي 

الربملانية  الصداقة  مجموعة  رئيس  سيخاس،  ألربتو 

منسق  سيتو،  روبان  والسيد  املغربية  األرجنتينية 

الثالثة  النائبة  املجموعة والسيدة أليسيا سيسيلياين، 

الوفد  اللقاء  مكن  وقد  األرجنتيني.  الربملان  لرئيس 

املجلس  اختصاصات  عىل  االطالع  من  األرجنتيني 

وبحث إمكانيات التعاون مع املجلس خاصة يف إطار 

سيحتضنه  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املنتدى 

املغرب سنة 2014 واألرجنتني سنة 2015.

 

كوكوس«  »بالك  تجمع  من  وفد  مع  عمل  غذاء 

ألعضاء مجلس الشيوخ األفروأمريكيني

من  وفد  مع  عمل  غذاء  اليزمي  السيد  عقد 

الشيوخ  مجلس  ألعضاء  كوكوس(  )بالك  تجمع 

والذي  األمريكية(  املتحدة  )الواليات  األفروأمريكيني 

أهايو.  والية  ممثلة  فودجي،  مارسيا  السيدة  ترتأسه 

إىل  باإلضافة  برملانيا ومعاونيهم   12 الوفد  وقد ضم 

سفري اململكة املغربية بواشنطن.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

وجدة–فجيج
الدورة السادسة العادية

عقدت لجنة وجدة–فجيج دورتها السادسة العادية 

وتناولت  بوجدة.  ببمقرها  يناير   18 السبت  يوم 

الدورة عددا من النقط أبرزها تقديم حصيلة أنشطة 

اللجنة الجهوية منذ الدورة الخامسة ليوليوز 2013 

وتقييمها باإلضافة إىل تقديم مقرتحات برامج عمل  

اللجان املوضوعاتية  برسم سنة 2014 وتدارسها.

الدار البيضاء-سطات
لقاء بالجديدة حول المساواة وعدم 

التمييز القائم على الجنس

يناير   10 يوم  البيضاء-سطات،  الدار  لجنة  نظمت 

مبدينة الجديدة، لقاء تواصليا مع الجمعيات النسائية 

املساواة  إقرار  أجل  من  »التنسيق  موضوع  حول 

وعدم التمييز القائم عىل النوع«. ويندرج هذا اللقاء 

يف إطار األهمية التي توليها اللجنة الجهوية لرضورة 

النهوض  مجال  يف  الفاعلني  مختلف  بني  التنسيق 

بحقوق النساء، ويهدف إىل تطوير الحوار والرشاكة 

يف هذا املجال.

أكادير
لقاء بإنزكان حول »الصحة العقلية 

وحقوق اإلنسان«

إنزكان،  مبدينة  يناير   23 يوم  أكادير،  لجنة  نظمت 

سوس  لجهة  للصحة  الجهوية  املديرية  مع  بتنسيق 

الذي  املوضوعايت  التقرير  لتقديم  لقاء  درعة  ماسة 

أعده املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول الصحة 

هذا  من  الهدف  ومتثل  اإلنسان.  وحقوق  العقلية 

املؤطر  الوطني  القانوين  اإلطار  تقديم  يف  اللقاء، 

ملجال الصحة العقلية وتقديم واقع مؤسسات الطب 

املجلس  بها  خرج  التي  التوصيات  وكذا  النفيس 

الوطني لحقوق اإلنسان بهذا الخصوص.

مراكش
محاضرة حول تاريخ العبودية

للمواطنة  عياض  القايض  جامعة  كريس  إطار  يف 

وحقوق اإلنسان، نظمت لجنة مراكش بتنسيق مع 

املعهد الفرنيس ورشاكة مع املدرسة العليا للتكنولوجيا 

»التحسيس  حول  محارضة  يناير،   21 يوم  مبراكش، 

فريجي،  فرانسواز  السيدة  ألقتها  العبودية«  بتاريخ 

الوطنية  اللجنة  ورئيسة  السياسية  العلوم  يف  باحثة 

الفرنسية للذاكرة و تاريخ العبودية.

بني مالل-خريبكة
دورة تكوينية بأزيالل حول ثقافة 

حقوق اإلنسان بالمؤسسات التعليمية

نظمت لجنة بني مالل خريبكة دورة تكوينية لفائدة 

مؤطري أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 

ويندرج  أزيالل.  مبدينة  يناير  و26   25 يومي  وذلك 

لفعاليات  التحضري  سياق  يف  الدورة  هذه  تنظيم 

مهرجان الفيلم الحقوقي والرتبوي املزمع تنظيمه يف 

التنسيق  تقوية  إىل  يهدف  والذي   ،2014 ماي  شهر 

بني مختلف الفاعلني بالجهة من أجل النهوض بثقافة 

حقوق اإلنسان يف األوساط التعليمية خاصة، ولدى 

فئات الشباب عامة.

طانطان- كلميم
ندوة بتغجيجت حول » التنمية 

وحقوق اإلنسان«

نظم القطب الجمعوي بتغجيجت، يوم الجمعة 24 

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  يناير، 

»التنمية  موضوع  حول  ندوة  كلميم،  بطانطان- 

تغجيجت  القروية  بالجامعة  اإلنسان«  وحقوق 

مداخلتني  تقديم  الندوة  خالل  وتم  كلميم.  بإقليم 

املواثيق  خالل  من  التنمية  يف  »الحق  األوىل  تهم 

الثانية  تتناول  »فيام  اإلنسان  لحقوق  الدولية 

الجهوية،  الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه  »املجلس 

عبد  السيد  التوايل  عىل  قدمهام  واملهام«،  األدوار 

اللجنة  الوزاين، عضوا  املالك ليدريب والسيدة جميلة 

الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان- كلميم.

الرشيدية – ورزازات
شراكة مع جماعة أيت والل، زاكورة

مع  رشاكة  اتفاقية  الرشيدية-ورزازات  لجنة  وقعت 

يناير.   21 يوم  زاگورة،  بإقليم  والل،  أيت  جامعة 

تفعيل  سياق  يف  االتفاقية  هذه  توقيع  جاء  وقاد 

مبادرة »الجامعة الصديقة لألطفال والشباب«، التي 

مع  تعاون  برنامج  إطار  يف  الجامعة  فيها  انخرطت 

إىل  يهدف  الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة 

عامة  بصفة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  ونرش  التوعية 

وحقوق الطفل بصفة خاصة.

الرباط-القنيطرة
التعدد الثقافي واللغوي رافعة 

لحقوق اإلنسان بالجهة

الرباط- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

يوما  الخميسات،  مبدينة  يناير   18 يوم  القنيطرة، 

رافعة  واللغوي  الثقايف  »التعدد  تحت شعار  دراسيا 

الدرايس  اليوم  مكن  وقد  بالجهة«.  اإلنسان  لحقوق 

من تسليط الضوء عىل مسألة التعدد اللغوي والثقايف 

يف الدستور املغريب والوقوف عند التعدد يف الدساتري 

املقارنة يف تجارب جنوب إفريقيا وسويرسا.

2014 يناير   27 إلى   2013 دجنبر   30 من   -  25 العدد  اإلنــســــــان  لــــحـقـــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


