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السيد اليزمي يشارك في ملتقى وكالة المغرب العربي لألنباء
حل السيد اليزمي يوم 25 مارس ضيفا عىل ملتقى وكالة املغرب العريب لألنباء. وقد 

ألقى السيد اليزمي بهذه املناسبة عرضا تحت عنوان »حقوق اإلنسان : املكتسبات 

تم  التي  املكتسبات  مختلف  عىل  الضوء  فيه  سلط  املفتوحة«  واألوراش  املحققة 

تحقيقها مع دستور 2011، مربزا أن النص القانوين األسمى جاء بضامنات دستورية 

الهشة وحقوق  الفئات  املساواة وحقوق  والسياسية وكرس  املدنية  الحقوق  إلعامل 

الدفع  املتقاضني واستقاللية القضاء وقرينة الرباءة وأدخل حقوقا جديدة من قبيل 

األوراش  اليزمي  السيد  استعرض  كام  العرائض.  تقديم  يف  والحق  الدستورية  بعدم 

األساسية املفتوحة من أجل إعامل املكتسبات الدستورية من قبيل : املناصفة وإصالح 

العدالة )قانون القضاء العسكري، املجلس األعىل للسلطة القضائية، النظام األسايس 

للقضاء واملحكمة الدستوري( وحرية الصحافة والولوج للمعلومة والحريات العامة 

وحقوق الطفل وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

اجتماع مع السيدين بيرو والهيبة حول سياسة الهجرة
عقد السيد اليزمي يوم 26 مارس جلسة عمل مع السيدين أنيس بريو، الوزير املكلف 

باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، والسيد املحجوب الهيبة، املندوب الوزاري 

املكلف بحقوق اإلنسان. وقد خصص االجتامع للوقوف عند حصيلة تنفيذ السياسة 

الجديدة للمملكة يف مجال الهجرة.

ندوة رؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان
ترأس السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، يوم 24 مارس اجتامع ندوة رؤساء اللجان 

الجهوية لحقوق اإلنسان الـ13 التابعة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وقد خصص 

هذا اللقاء إلعداد التقرير السنوي برسم 2013 باإلضافة إىل تقديم عرض أويل حول 

نونرب  يف  املغرب  سيحتضنها  التي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية  الدورة 

2014 مبدينة مراكش. وكانت الدورة األوىل من املنتدى قد نظمت بالربازيل يف دجنرب 

.2013

من أجل دينامية جديدة لتنفيذ األرضية المواطنة للنهوض 
بثقافة حقوق اإلنسان

أعضاء مكتب  إطار غذاء عمل مع  االثنني 24 مارس يف  يوم  اليزمي،  السيد  اجتمع 

رضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان. وتم خالل  لجنة اإلرشاف عىل تنفيذ األأّ

هذا اللقاء تدارس سبل إعطاء دينامية جديدة لتنفيذ األرضية يف أفق انعقاد اجتامع 

لجنة اإلرشاف. يذكر أن األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان وثيقة تم 

إعدادها بشكل تشاوري بني العديد من الفاعلني املعنيني غايتها متلك املجتمع عموما 

خاص،  بشكل  اإلنسان  حقوق  إعامل  ضامن  من  متكنهم  مواقع  يف  يوجدون  ومن 

معايري وقيم حقوق  تتجىل يف مواقف وسلوكات ومامرسات تحرتم  لثقافة حقوقية 

حددت  واملواطنات.وقد  للمواطنني  اليومية  الحياة  عىل  إيجابا  وتنعكس  اإلنسان، 

األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان ثالثة مستويات للتدخل تهم الرتبية 

والتكوين والتحسيس. 

 

في ضيافة المجلس

غابرياال  السيدة  اليزمي  السيد  استقبل  مارس(:   25( أوروبا  العام ملجلس  الكاتب  نائبة 

الطرفان خالل هذا  تناول  وقد  أوروبا.  العام ملجلس  الكاتب  نائبة  دراغوين،  باتيني 

مجال  يف  املشرتك  للتعاون  املتاحة  والسبل  باملغرب  اإلنسان  حقوق  وضعية  اللقاء 

حقوق اإلنسان.

رئيس مندوبية االتحاد األورويب )26 مارس(: استقبل السيد اليزمي مبقر املجلس السيد 

روبري جوي، السفري رئيس مندوبية االتحاد األورويب لدى اململكة املغربية. وهم اللقاء 

تعزيز التعاون بني الطرفني يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان باملغرب.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش
»من أجل سياسة مواطنة للتراث«

نظمت لجنة مراكش برشاكة مع جامعة القايض عياض، يوم الجمعة 28 مارس 2014 بكلية 
اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش، محارضة حول موضوع »تراث مراكش : الحصيلة واآلفاق، 
أنشطة كريس  الفايز وذلك ضمن  األستاذ محمد  ألقاها   « للرتاث  من أجل سياسة مواطنة 

جامعة القايض عياض للمواطنة وحقوق اإلنسان.
وقد تم بهذه املناسبة توقيع اتفاقية رشاكة بني اللجنة والكلية تهدف إىل العمل عىل نرش 
ثقافة حقوق اإلنسان وتنظيم ندوات ذات صلة مبواضيع: التعليم والتاريخ الراهن وحفظ 
والوثائق  واملعلومات  الخربات  تبادل  وكذا   الذاكرة،  حفظ  ومشاريع  األرشيف  وتحديث 

واملنشورات.
 

الشباب والسياسات العمومية المحلية
حول  ندوة  مبراكش  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  بكلية  مارس   27 يوم  مراكش  لجنة  نظمت 
تعزيز  يف  املدين  للمجتمع  دور  أي   : املحلية  العمومية  والسياسات  »الشباب  موضوع 
املشاركة«. ومتثل الهدف من هذه الندوة، املنظمة برشاكة مع الكلية املتعددة التخصصات 
بآسفي واملنتدى الجمعوي بأسفي –مركز حكامة، يف توسيع النقاش العمومي حول مشاركة 
الشباب يف تعزيز الدميقراطية املحلية باإلضافة إىل دعم الرتسانة القانونية املؤطرة للمشاركة 

يف إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
 

الحسيمة – الناظور
دعم أندية التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان

 نظمت لجنة الحسيمة-الناضور، برشاكة مع النيابة اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية بالناظور، 
اإلنسان  املواطنة وحقوق  الرتبية عىل  أندية  »تفعيل وتدعيم  تواصليا حول موضوع:  لقاء 
بإقليم الناظور«، وذلك يوم 28 مارس باملنتدى الرتبوي التابع للنيابة اإلقليمية. ومتثل الهدف 
من هذا اللقاء يف تفعيل األندية الحقوقية باملؤسسات الثانوية التأهيلية، من خالل إرشاك 
كام سعى  واملهتمني.  املعنيني  كافة  واالنفتاح عىل  واملؤسساتيني،  الرتبويني  الفاعلني  جميع 
إىل إعداد برامج عمل للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، من خالل تعميم أندية الرتبية عىل 

املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية. 
 

العيون - السامرة
الدورة العادية الخامسة

عقدت لجنة العيون-السامرة يوم 28 مارس مبدينة املرىس، دورتها العادية الخامسة.  واشتمل 
جدول أعامل هذه الدورة عىل جملة من النقاط همت باألساس، تقييم عمل اللجنة خالل 

سنة 2013، ومناقشة الربنامج السنوي برسم سنة 2014 واملصادقة عليه.
 

أكادير
انعقاد الدورة العادية السابعة

وتضمن جدول  اللجنة.  مبقر  مارس   30 يوم  السابعة،  العادية  دورتها  أكادير  لجنة  عقدت 
التقرير السنوي لسنة 2013 ووضع  النقط أبرزها عرض  أعامل هذه الدورة مجموعة من 

برنامج عمل اللجنة لسنة 2014.
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