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حماية التراث : اتفاقية إطار للتعاون بين 
المجلس ووزارة الثقافة

وقع السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس والسيد محمد 
بالرباط،  مارس   19 يوم  الثقافة،  وزير  الصبيحي،  األمني 
اتفاقية-إطار للتعاون تهم حفظ وتثمني الرتاث الصحراوي 
وشبه الصحراوي. وتهدف هذه االتفاقية إىل إعداد وتنفيذ 
الثقايف والطبيعي بوصفه  الرتاث  تثمني  برنامج يرمي إىل 
رافعة للتنمية الثقافية واالقتصادية واالجتامعية للمناطق 
الصحراوية وشبه الصحراوية. كام تسعى إىل ضامن التنسيق 
الجيد بني مختلف التدخالت املتصلة بتدبري وحامية الرتاث 
الثقايف والطبيعي باإلضافة إىل تعبئة االمكانيات والوسائل 
املالمئة للتصدي للتهديدات التي يواجهها الرتاث فضال عن 
بلورة إسرتاتيجية لحامية الرتاث الطبيعي والثقايف وتثمينه 
والنهوض به. وقد جرى توقيع االتفاقية خالل افتتاح ندوة 
نظمتها وزارة الثقافة حول موضوع »الفن الصخري : تراث 
التنمية«،  ورهانات  املحافظة  تحديات  بني  عريق  ثقايف 
شارك فيها، إىل جانب السيد اليزمي، السيد رحال بوبريك، 

مدير مركز الدراسات الصحراوية.
 

مشروع قانون القضاء العسكري : 
خطوة كبيرة في مسار تعزيز دولة 

الحق والقانون
عىل إثر مصادقة املجلس الوزاري، يف اجتامع ترأسه صاحب 
الجاللة امللك محمد السادس، يوم 14 مارس، عىل مرشوع 
القانون املتعلق بالقضاء العسكري، رحب املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان باملصادقة عىل هذا املرشوع الذي يتالءم 
القانون  مقتضيات  وأهم  الدستور  أحكام  مع  متاما  نصه 
املجتمع  راكمها  التي  والقوانني  اإلنسان  لحقوق  الدويل 
الدويل يف هذا املجال. وأكد السيد اليزمي يف ترصيح أصدره 
باملناسبة أن هذا املرشوع »يشكل خطوة كبرية يف مسار 
تعزيز دولة الحق والقانون وإصالح القضاء وحامية حقوق 
اإلنسان«.  يذكر أن املجلس كان قد أصدر يف مارس 2013 

مذكرة دعا فيها إىل إصالح قانون القضاء العسكري.
 

المجلس يشارك بجنيف في االجتماع 
الـ27 للجنة التنسيق الدولية 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 11 إىل 14 مارس 
ـ27 للجنة التنسيق الدولية  2014 بجنيف يف أشغال االجتامع ال
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. كام شارك وفد املجلس 
الذي ترأسه السيد محمد الصبار، األمني العام، وضم كال من 
السيدة حورية إسالمي والسيد إييل الباز، عضوا املجلس، يف 
أشغال الجمعية العامة للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان ويف أشغال الدورة 25 ملجلس حقوق اإلنسان 
نظمتها  الشامل  الدوري  االستعراض  حول  ورشة  يف  وكذا 
AFC- الجمعية الفرانكوفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان(

NDH(، التي يضطلع املجلس حاليا برئاستها.
 

ندوة دولية بجامعة األخوين حول 
العنف ضد األطفال

شارك األمني العام للمجلس يوم 8 مارس بإفران يف ندوة 
حركة  نظمتها  األطفال  ضد  العنف  حول  دولية  فكرية 
األخوين. وشهدت  مع جامعة  الشعبية برشاكة  الطفولة 
واملنظامت  الدوليني  الخرباء  من  العديد  مشاركة  الندوة 
الفرنيس  واملعهد  الييك«  »صوليداريتي  منها  الدولية 

لحقوق اإلنسان بباريس.
 

المجلس يصدر مذكرة حول محاربة 
العنف ضد النساء

قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 6 مارس 2014، 
يف ندوة صحفية، املذكرة التي أعدها للمساهمة يف النقاش 
حول مرشوع القانون ملحاربة العنف ضد النساء. وتقرتح 
املذكرة، التي تم اعتامدها خالل الدورة العادية السادسة 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان املنعقدة يف 28 فرباير، 
باإلطار  خاص  بشكل  املرتبطة  التوصيات  من  العديد 
املرجعي واملفاهيمي الدويل للعنف ضد املرأة، مسؤولية 
االجتامعي،  النوع  عىل  القائم  العنف  محاربة  يف  الدولة 
زجر العنف العمدي واملعاقبة عليه، حامية حقوق الضحايا 
والناجيات من العنف وضامن ولوجهن للعدالة وخدمات 

التكفل، وتدابري الحامية والوقاية.
 

زيارة لمركز العبور بمطار محمد 
الخامس

قام املجلس يوم 4 مارس مبهمة تقيص مبركز العبور واملراقبة 
البيضاء وذلك من  بالدار  الخامس  الدويل محمد  باملطار 
أجل االطالع عىل وضعية األجانب املوجودين به. وتكون 
اللجنة  رئيسة  رياحة،  السيدة سميشة  املجلس من  وفد 
الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء - سطات والسيدة 
ومصطفى  الزينبي  التوفيق  أحمد  والسادة  الترب  نبيلة 
الناوي وعبد الرفيع حميض، أطر من املجلس. وقد أجرى 
وفد املجلس لقاءات مع املسؤولني باملركز والطاقم الطبي 
ومع 14 مسافرا محتفظا بهم يف منطقتي العبور واملراقبة 
كام زار الوفد املركز الصحي. ويف أعقاب هذه الزيارة، قدم 
وفد املجلس يف إطار جلسة عمل بعض التوصيات العملية 

للمسؤولني باملطار.

 

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
يوم دراسي مع الجمعيات الممثلة 

في اللجان اإلقليمية المكلفة بدراسة 
طلبات تسوية وضعية األجانب 

بالمغرب
مارس   7 يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
اللجان  يف  املمثلة  الجمعيات  مع  دراسيا  يوما  بالرباط، 
من  املقدمة  التسوية  طلبات  بدراسة  املكلفة  اإلقليمية 
اللقاء،  هذا  من  الهدف  ومتثل  باملغرب.  األجانب  طرف 
املنعقد بعد مرور أكرث من شهرين عىل إعطاء االنطالقة 
لدراسة  اململكة  أقاليم  مختلف  عىل  موزعة  مكتبا  بـ83 
املغرب  يف  املقيمني  األجانب  لدن  من  املقدمة  الطلبات 
بطريقة غري نظامية، يف الوقوف عند مستوى تقدم عملية 
التسوية االستثنائية والنظر يف تطور العملية وخصائصها 
املحلية ورصد نقاط قوتها وضعفها واقرتاح توصيات كفيلة 

بتثمني املكتسبات ومعالجة االختالالت.
 

»حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 
والحق في التنمية« موضوع لقاء 

دراسـي بالعيون
 نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بتعاون مع لجانه 
الجهوية الثالث باألقاليم الجنوبية، يوم 8 مارس بجامعة فم 
الواد )إقليم العيون(، لقاء دراسـيا حول »حقوق األشخاص 
يف وضعية إعاقة والحق يف التنمية«. وشهد اللقاء تقديم 
النتائج والخالصات األولية للدراسة التشخيصية التي أعدها 
إعاقة  وضعية  يف  األشخاص   ولوج  واقع  بشأن  املجلس 
العيون- )طانطان-كلميم،  الجنوبية  باألقاليم  لحقوقهم 
السامرة، الداخلة-أورسد(. ومن بني توصيات هذه الدراسة 
تبني منوذج اجتامعي جديد يرتكز عىل املقاربة الحقوقية 
وتحيني الترشيعات ومراجعة السياسات العمومية الوطنية 
وضعية   يف  لألشخاص  الكامل   التمتع  لضامن  والجهوية 

إعاقة بحقوقهم.
 

انعقاد الدورة العادية السادسة 
للمجلس

 28 يوم  السادسة  العادية  دورته  الوطني  املجلس  عقد 
املصادقة  الدورة  هذه  خالل  وتم  بالرباط.  مبقره  فرباير 
عىل مذكرات للمجلس بشأن مناهضة العنف ضد النساء 
وحرية الجمعيات ومسطرة العفو والعقوبات البديلة. كام 
صادقت الدورة عىل مرشوعي مذكرتني تكميليتني بشأن 
القانون التنظيمي مبثابة النظام األسايس للقضاة ومرشوع 

القانون التنظيمي للمجلس األعىل للسلطة القضائية.
 

ورشة حول حرية الجمعيات
عقد  الجمعيات،  حرية  حول  ملذكرة  إعداده  إطار  يف 
املجلس الوطني يوم 23 فرباير اجتامعا للتبادل والتشاور 
التي  التحديات  مختلف  حول  الجمعويني  الفاعلني  مع 
تواجهها هيئات املجتمع املدين يف إطار اضطالعها مبهامها.

 
اجتماع مع اللجنة الوطنية للحوار 

الوطني حول المجتمع المدني
وأعضاء  أطر  من  العديد  مبعية  اليزمي،  السيد  استقبل 
عن  وفدا  بالرباط،  املجلس  مبقر  مارس   5 يوم  املجلس، 
املدين  املجتمع  حول  الوطني  للحوار  الوطنية  »اللجنة 
هذا  خالل  جرى  وقد  الجديدة«.  الدستورية  واألدوار 
االجتامع، املنعقد بطلب من السيد موالي اسامعيل العلوي 
رئيس اللجنة، تبادل وجهات النظر بني الطرفني حول حرية 

الجمعيات باملغرب.
 

اجتماع عمل مع المفوضية السامية 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

عقد السيد اليزمي، رئيس املجلس والسيدة مريم خروز، 
عضو املجلس والسيد توفيق الزينبي، إطار باملجلس، يوم 
السامية  املفوضية  اجتامع عمل مع وفد من  10 مارس، 
مكتب  مديرة  ترأسته  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم 
مكن  وقد  أوبكار.  أورسوال  السيدة  بالرباط  املفوضية 
االجتامع من الوقوف عند وضعية الالجئني وطالبي اللجوء 

باملغرب واالطالع عىل انشغاالت املفوضية يف هذا الشأن.

 
رئيس المجلس في زيارة عمل لبريطانيا

عمل  بزيارة  مارس  و12   11 يومي  اليزمي،  السيد  قام 

للعاصمة الربيطانية لندن أجرى خاللها عدة لقاءات مع 

مسؤولني رفيعي املستوى من وزارة الخارجية وكذا عدد 

من الربملانيني.

 

وفد من المجلس الوطني بفرنسا
يف إطار التحضري الحتضان املغرب للدورة الثانية للمنتدى 
الوطني  املجلس  من  وفد  قام  اإلنسان،  لحقوق  العاملي 
باريس  الفرنسية  للعاصمة  بزيارة عمل  اإلنسان  لحقوق 
الدولية  الفدرالية  من  مع مسؤولني  لقاءات  عقد خاللها 
األورومتوسطية  والشبكة   )FIDH( اإلنسان  لحقوق 
لحقوق اإلنسان )REMDH( والعصبة الفرنسية لحقوق 
CE- )اإلنسان ومركز الدراسات ومبادرات التضامن الدويل 

DETIM( العديد من جمعيات املهاجرين املغاربيني.

لقاء مع الشبكة األورومتوسطية 
لحقوق اإلنسان

حورية  والسيدتني  املجلس  رئيس  اليزمي،  السيد  التقى 
إسالمي وجميلة السيوري والسيد عبد القادر أزريع، أعضاء 
املجلس، يوم 17 مارس حول مائدة عشاء عمل، وفدا من 
الشبكة األورومتوسطية لحقوق االنسان ضم السيد شاد 
مكلف  الصالحي،  رامي  والسيد  الشبكة  مدير  بولسان، 
باملنطقة املغاربية والسيدة إميييل درومزي، مكلفة مبهمة 

بربوكسيل.
 

رئيس المجلس الوطني يشارك في 
االحتفاء باليوم العالمي للمرأة

وزارة  نظمت  للمرأة،  العاملي  باليوم  االحتفال  إطار  يف 
الشؤون الخارجية والتعاون ومتثيلية منظمة األمم املتحدة 
باملغرب، يوم 7 مارس بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع 
»املساواة بني الرجال والنساء : ضامنة للتقدم«. وقد نشط 
السيد اليزمي، إحدى جلسات اللقاء والتي متحورت حول 

موضوع »العيش يف منأى عن العنف«.
 

المجلس الوطني يشارك بإشبيلية في 
لقاء حول الربيع العربي في منطقة 

البحر األبيض المتوسط
 شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيدة 
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيسة  رياحة،  سميشة 
بالدار البيضاء-سطات، يومي 11 و12 فرباير 2014 مبدينة 
إشبيلية )إسبانيا( يف أشغال لقاء حمل عنوان »الربيع العريب 
يف منطقة البحر األبيض املتوسط: زمن التغيري«، نظم من 
املتوسط.  األبيض  بالبحر  الثالث  الثقافات  طرف مؤسسة 
وقد عملت السيدة سميشة رياحة، يف إطار مداخلتها يف 
تشخيص  عىل  العريب«،  العامل  يف  املرأة  »دور  هم  محور 
وتحليل  العريب،  الربيع  إطار  املرأة يف  لعبته  الذي  الدور 
بقضايا  املرتبط  والسيايس  واالجتامعي  االقتصادي  الواقع 
الثقافية  والتحديات  الصعوبات  عىل  والوقوف  النساء، 
واالجتامعية والسياسية التي تواجه النساء مبنطقة البحر 
األبيض املتوسط، مع التذكري بالعمل الذي يقوم به املجلس 
لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها واعتباره قضية املرأة 
من القضايا املحورية وذات األولوية التي يشتغل باستمرار 

عليها.

 
في ضيافة المجلس

برملانيون من كرواتيا )5 مارس( : استقبل السيد اليزمي 
الربملانية  الصداقة  مجموعة  من  وفدا  املجلس  مبقر 
الكرواتية –املغربية ترأسته السيد سونينا كالفاك، رئيسة 
املجموعة. وقد هم اللقاء وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

 
محمد  السيد  استقبل  مارس(:   4( الكامبودج  من  وفد 
الصبار، األمني العام للمجلس والسيد حورية إسالمي، عضو 
املجلس، وفدا من الجمعية الوطنية )الربملان( الكامبودية، 
ترأسه السيد هانج سامران، رئيس الجمعية الوطنية وضم 
)التنمية،  مختلفة  قطاعات  ميثلون  الربملانيني  من  عددا 

التجارة، اإلعالم، الرتبية والعالقات الدولية(.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

مراكش
تكوين حول حقوق اإلنسان لفائدة 

التعاونيات النسائية
حول  تكوينية  دورة  مارس   5 يوم  مراكش  لجنة  نظمت 
نسائية  فالحية  تعاونيات  مثان  لفائدة  اإلنسان  حقوق 
مبقر  تنظيمها  تم  التي  الدورة،  شهدت  وقد  بالصويرة. 
تدزي  القروية  بالجامعة  أركان  لزيت  أجديك  تعاونية 
اإلنسان  حقوق  اتفاقيات  مختلف  حول  عروض  تقديم 

وآليات املطالبة بالحقوق والرتافع وتقنيات التشبيك.

 
لقاء مع  أساتذة جامعة القاضي 

عياض
للمواطنة  عياض  القايض  جامعة  كريس  أنشطة  إطار  يف 
وحقوق اإلنسان نظمت لجنة مراكش يوم  12 مارس لقاء 
تواصليا مع أساتذة الجامعة وبعض مثقفي الجهة وذلك 
بغية بحث سبل التعاون ووضع معامل خطة العمل برسم 

سنة 2014.

  
االحتفال باليوم العالمي للمرأة

مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، نظمت لجنة مراكش، برشاكة 
آسفي  ذاكرة  وجمعية  آلسفي  الجمعوي  املنتدى  مع 
وجمعية الشعلة للرتبية والفنون وجمعية كلمة بآسفي، 
تظاهرة إبداعية وفنية يوم 15 مارس مبدينة الفنون بآسفي. 
التشكيلية  للوحات  معرضا  التظاهرة  برنامج  وتضمن 
وأمسية شعرية وحفال موسيقيا. كام نظمت اللجنة حفال 
مامثال ببلدية تاملست بإقليم الصويرة يوم 8 مارس، برشاكة 

مع جمعية الوادي األخرض للتنمية وبلدية تاملست.

 

وجدة-فجيج
مدونة األسرة بعد عشر سنوات من 

التطبيق
شاركت لجنة وجدة فجيج يوم 7 مارس يف مائدة مستديرة 
األرسة.  مدونة  حول  بوجدة  املحامني  هيئة  تنظيم  من 
وكانت اللجنة ممثلة يف هذا اللقاء بعضوتها السيدة فتيحة 
االتفاقيات  أبرزت يف مداخلتها مقتضيات  التي  السويس، 
الدولية لحقوق اإلنسان خاصة اتفاقية القضاء عىل جميع 

أشكال العنف ضد املرأة وأثرها عىل مدونة األرسة.

 
بني مالل-خريبكة

دورة تكوينية حول مقاربة النوع
نظمت لجنة بني مالل- خريبكة يومي 01 و 02 مارس 
بخريبكة، دورة تكوينية يف موضوع«مقاربة النوع«لفائدة 
الجهة. واستفاد من  القوانني عىل صعيد  بإنفاذ  املكلفني 
الرشيف  املكتب  مؤسسة  بدعم  املنظمة  الدورة،  هذه 
السلطة  ورجال  واملحامني  القضاة  من  عدد  للفوسفاط، 
ومسؤويل  الشغل  ومفتيش  والدرك  األمن  من  وعنارص 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  وأعضاء  السجنية  املؤسسات 
اإلنسان بني مالل خريبكة واملنتخبني واملنتخبات. ومتثل 
الهدف منها يف إشاعة قيم وثقافة حقوق اإلنسان وخلق 
دينامية لتعبئة وتقوية قدرات الفاعلني املؤسساتيني وغري 

املؤسساتيني يف املجال.

 
الرباط-القنيطرة

مكافحة كل أشكال التمييز
بكلية  مارس   5 يوم  الرباط–القنيطرة،  لجنة  نظمت 
»فريونيك  السيدة  ألقته  درسا  بالرباط،  الحقوق 
لوفرون«Véronique Lefrancq ، مستشارة بديوان وزير 
»سياسة  موضوع  يف  البلجييك  الفرص  وتكافؤ  الداخلية 
النهوض بالتنوع ومكافحة كل أشكال التمييز«. وقد نظم 
هذا الدرس برشاكة مع ماسرت حقوق اإلنسان بكلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتامعية أكدال.

ورشة حول »اإلعالم وحقوق اإلنسان«
 3 يوم  بالرباط،  واالتصال  لإلعالم  العايل  املعهد  احتضن 
مارس،.ورشة حول »اإلعالم وحقوق اإلنسان« من تنشيط 
الصحايف األمرييك »طوماس كينان« )Thomas Keenan(. وشهدت 
لإلعالم  العايل  املعهد  بني  بتعاون  نظمت  التي  الورشة، 
بالرباط- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  واللجنة  واالتصال 
بالرباط  األمريكية  املتحدة  الواليات  وسفارة  القنيطرة 
ومركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية، حضور 
حوايل 50 مشاركة ومشاركا: طلبة معهد االتصال وطلبة 
تربوية  وأطر  حقوقيون  ونشطاء  اإلنسان  حقوق  ماسرت 

وجامعيون.

المشاركة في فعاليات مهرجان 
تامسنا

مارس   16 إىل   13 من  الرباط-القنيطرة،  لجنة  شاركت 
2014، يف فعاليات الدورة الثانية ملهرجان تامسنا، املنظم 
من طرف النسيج الجمعوي مبدينة تامسنا، تحت شعار 
»جميعا من أجل مدينة مواطنة«. ونظمت اللجنة بهذه 
املناسبة ورشتني حول »الشباب وحقوق اإلنسان« و«النساء 

والعنف«.

 
طنجة

الوضعية االجتماعية والقانونية 
للمهاجرين في وضعية غير نظامية

شاركت لجنة طنجة يوم 27 فرباير يف لقاء منظم من لدن 
نادي حقوق اإلنسان باملعهد الوطني للعمل االجتامعي 
والقانونية  االجتامعية  »الوضعية  موضوع  حول  بطنجة 
للمهاجرين يف وضعية غري نظامية باملغرب«. وقد مثلت 
اللجنة السيدة نجاة شنتوف التي قدمت يف مداخلة لها 

توصيات املجلس يف مجال الهجرة وسياسة اللجوء.

 
االحتفاء باليوم العالمي للمرأة

يف  طنجة  لجنة  شاركت  للمرأة،  العاملي  باليوم  احتفاال 
تظاهرات نظمها تالميذ ثانوية موالي عبد الله الرشيف 
بوزان. وقد شارك أزيد من 200 تلميذا وتلميذة يف هذه 
عىل  الرشكاء  من  العديد  لدن  من  املنظمة  التظاهرات 
الرتبية  وزارة  مندوبية  خاصة  واملحيل،  الجهوي  املستوى 
بوزان  اإلنسان  لحقوق  املغربية  الجمعية  وفرع  الوطنية 

واللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة.

يوم دراسي بتطوان حول مناهضة 
العنف ضد النساء

العنف  ضحايا  واألطفال  بالنساء  التكفل  خلية  نظمت 
الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  بتطوان  االستئناف  مبحكمة 
يوم  املدين،  املجتمع  وجمعيات  بطنجة  اإلنسان  لحقوق 
19 مارس مبحكمة االستئناف بتطوان، يوما دراسيا حول 
اللقاء  برنامج  وتضمن  النساء«.  ضد  العنف  »مناهضة 
تقديم عروض حول »واقع العنف ضد النساء واإلفالت من 
العقاب« و»العنف الرمزي كآلية إلقصاء النساء«و»املقاربة 
العنف  خلية   : النساء  ضد  للعنف  والقانونية  القضائية 
منوذجا«، كام تم خالل هذا اللقاء تقديم مذكرة املجلس 
حول  الكرامة  ربيع  ومذكرة  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

مرشوع قانون مناهضة العنف ضد النساء.

2014 مارس   23 إلى  فبراير   24 من   -  32 إلى   29 من  العدد  اإلنــســــان  لــــحـقـــوق  الـوطـنــــي  للــمـجلــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


