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قطب ثقافي ومتحفي بمدينة الداخلة
شارك السيد إدريس اليزمي يوم 3 أبريل يف حفل لتوزيع الجوائز عىل الفائزين 

الخمس األوائل يف املباراة الدولية للهندسة املعامرية، الختيار أحسن مرشوع 

املؤسسة  هذه  وستحتضن  الداخلة.  مبدينة  ومتحفي  ثقايف  قطب  إلنجاز 

ورشات  أروقته  ستضم  كام  الثقايف  للموروث  مؤقتا  ومعرضا  دامئا  معرضا 

لإلبداع وفضاءات لتصور وإنتاج معارض متنقلة. وجرى هذه الحفل بحضور 

السيد أحمد حجي، املدير العام لوكالة الجنوب، السيد املهدي قطبي، رئيس 

الذهب  وادي  جهة  وايل  بنعمر،  ملني  السيد  للمتاحف،  الوطنية  املؤسسة 

عامل  الجوهري،  الرحامن  عبد  والسيد  الذهب  وادي  إقليم  عامل  لكويرة 

إقليم أورسد ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية.

اإلعمال الفعلي للحق في الماء
واملجلس  البيضاء-سطات  الدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

للحق  الفعيل  »اإلعامل  موضوع  حول  دوليا  لقاء  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

من  اللقاء  هذا  ومكن  البيضاء.  الدار  مبدينة  أبريل   3 يوم  وذلك  املاء«  يف 

تبادل التجارب والخربات بني عدد من الفاعلني الوطنيني والدوليني املعنيني 

للامء،  الولوج  ورهانات  سياق   : أبرزها  املحاور  من  جملة  حول  باملوضوع 

اإلعامل  ضامن  ورشوط  باملغرب  املالية  للموارد  املندمج  والتدبري  الحكامة 

الفعيل للحق يف املاء.

 

تقديم تقرير اليونيسيف حول وضعية األطفال 
عبر العالم

قدمت منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة )اليونيسيف( واملجلس الوطني 

وضعية  حول  اليونسيف  تقرير  بالرباط،  أبريل   2 يوم  اإلنسان،  لحقوق 

األطفال عرب العامل والذي يحمل هذه السنة عنوان »كل طفل مهم، كشف 

الفوارق، النهوض بحقوق الطفل«. ويقدم هذا التقرير، الصادر مبناسبة مرور 

التقدم  الطفل، معطيات وأرقاما حول  اتفاقية حقوق  25 سنة عىل اعتامد 

ذاته عىل  الوقت  يف  الضوء  ويسلط  الطفل  إعامل حقوق  مجال  املنجز يف 

العامل. كام  الحقوق عرب  إعامل هذه  املساواة يف  وانعدام  الفوارق  إشكالية 

يحلل التقرير أداء مختلف البلدان يف مجال ضامن حقوق الطفل، ال سيام 

والحق يف  التعليم،  يف  والحق  الصحة،  والحق يف  والعيش،  الحياة  يف  الحق 

الحامية واملشاركة. وقد تم بهذه املناسبة توقيع اتفاق لتنفيذ برنامج عمل 

ومضمون  إطار  يحدد  واليونيسيف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  بني 

التعاون املستقبيل بني املؤسستني.

إطالق حملة وطنية تواصلية حول التوحد
أطلق تحالف الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد باملغرب بدعم من 

الفتية  للغرفة  الرباط  فرع  مع  وبتعاون  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية  الدولية )جاييس( والتحالف من أجل 

إعاقة باملغرب الحملة الوطنية التواصلية حول التوحد. وتهدف هذه الحملة، 

التي ستستمر طيلة شهر أبريل 2014، إىل إذكاء الوعي حول التوحد والتعريف 

به وتعبئة الرأي العام و الفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني من أجل ضامن 

االعرتاف بالتوحد قضية وطنية ودمج قضاياه يف السياسات العمومية.

 

اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني وتحالف 
جمعيات التوحد بالمغرب

 وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتحالف الجمعيات العاملة يف مجال 

إعاقة التوحد باملغرب اتفاقية رشاكة، وذلك يوم الثالثاء فاتح أبريل 2014 

مبقر املجلس. وتهدف هذه االتفاقية إىل تعزيز التعاون بني الطرفني يف مجال 

التحسيس  بالتوحد وحاميتها. كام تهم  النهوض بحقوق األشخاص املصابني 

مبرض التوحد والتعريف به وتكوين الفاعلني املؤسساتيني يف مجال حقوق 

هذه الفئة وإعداد مجموعة من الدالئل التعليمية والوسائل األخرى حول 

أرس  لجمعيات  واملؤسساتية  التنظيمية  القدرات  تعزيز  عن  فضال  التوحد، 

األشخاص املصابني بالتوحد.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
مائدة مستديرة لمؤسسة »فورد«

شارك السيد اليزمي يوم 2 أبريل مبراكش يف مائدة مستديرة حول موضوع 

تأثري  حول  فورد  مؤسسة  نظمتها  مختلفة«  ديناميات  مختلفة،  »لحظات 

الدينامميات الحالية عىل الحركة الدولية لحقوق اإلنسان. وقد تناول السيد 

اليزمي يف مداخلته وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

توقيع شراكة بين المجلس وجمعية هيئات 
المحامين بالمغرب

اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  وقع 

والسيد حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات املحامني باملغرب، اتفاقية رشاكة 

االتفاقية  وتهم  بالرباط.  املجلس  مبقر  أبريل   3 يوم  وذلك  املؤسستني،  بني 

مع  الوطنية  الترشيعات  مالءمة  دراسة  مجال  يف  الطرفني  تعاون  تعزيز 

الترشيع  لتطوير  املبادرات  اتخاذ جميع  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  الصكوك 

املغربية وتتبع تطبيق القانون ومدى احرتام ضامنات حقوق اإلنسان أمام 

القضاء.

دورة تكوينية لفائدة الجمعيات حول 
المحكمة الجنائية الدولية

الدويل  للقانون  الوطنية  واللجنة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 

اإلنساين واللجنة الدولية للصليب األحمر، يوم 3 أبريل مبقر املجلس بالرباط، 

الجمعويني  الفاعلني  لفائدة  الدولية  الجنائية  املحكمة  تكوينية حول  دورة 

احرتام  آليات  التالية:  املحاور  التكوين  وتناول  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف 

حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، املحكمة الجنائية الدولية، املالءمة 

الدستورية والترشيعية مع النظام األسايس للمحكمة الجنائية الدولية، اللجنة 

الوطنية للقانون الدويل اإلنساين وأهميتها وطنيا، إقليميا ودوليا.

في ضيافة المجلس

اليزمي،  ادريس  السيد  استقبل  أبريل(:   4( األمرييك  الخارجية  وزير  نائب 

رئيس املجلس، السيد توماس أو.ميليا، نائب وزير الخارجية األمرييك املكلف 

مرفوقا  ميليا  السيد  وكان  والعمل.  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مبكتب 

مبسؤولني عن السفارة األمريكية بالرباط. وتناول الطرفان يف محادثاتها جملة 

من املواضيع أبرزها وضعية حقوق اإلنسان باملغرب وعمل املجلس الوطني.

هكذا، كام قدم السيد اليزمي خالل اللقاء عمل املجلس ال سيام يف ما يتعلق 

مبعالجة الشكايات وزيارة أماكن الحرمان من الحرية باإلضافة إىل التقارير 

واملذكرات والدراسات التي أعدها املجلس. كام تطرق للدور الذي ميكن أن 

يلعبه املجلس يف تفعيل اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب وباقي اآلليات 

املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان. كام قدم عمل اللجان 

حقوق  حامية  مجال  يف  الجنوبية  األقاليم  يف  للمجلس  التابعة  الجهوية 

والربمان  الحكومة  مع  املجلس  عالقة  إىل  باإلضافة  بها  وللنهوض  اإلنسان 

واملجتمع املدين ومع مؤسسة وسيط اململكة. كام سلط السيد اليزمي الضوء 

الوطنية لحقوق  املؤسسات  تعزيز قدرات بعض  املجلس يف  عىل مساهمة 

العربية  للشكبة  كرئيس  موقعه  من  انطالقا  اإلقليمي  محيطه  يف  اإلنسان 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والجمعية  الفراكفونية للجان الوطنية 

تعزيز قدرات  الوطني، يف  املستوى  اإلنسان، فضال عن دوره، عىل  لحقوق 

هيئات املجتمع املدين واملكلفني بإنفاذ القوانني.

الصبار،  محمد  السيد  استقبل  أبريل(   4( اإلمارايت  الخارجية  وزير  مساعد 

الرحيم يوسف  السيد عبد  اإلنسان،  الوطني لحقوق  للمجلس  العام  األمني 

كان  والذي  القانونية  للشؤون  اإلمارايت  الخارجية  وزير  مساعد  العويض، 

مرفوقا بالسيد سعيد مهري الكتبي، مستشار بسفارة اإلمارات بالرباط. وقدم 

للمجلس  التاريخي  املسار  عن  عامة  ملحة  اللقاء  هذا  خالل  الصبار  السيد 

واختصاصاته ومهامه وطنيا وجهويا وأبرز املشاريع التي يعكف عليها. وقد 

وطنية  مؤسسة  إنشاء  تعتزم  التي  بالده،  رغبة  عن  العويض  السيد  أعرب 

املؤسسات  لعمل  املؤطرة  باريس  ملبادئ  مطابقة  تكون  اإلنسان  لحقوق 

الوطنية لحقوق اإلنسان، يف االستفادة من التجربة املغربية يف املجال السيام 

يف ما يتصل بالنظام القانوين للمؤسسة الوطنية وتشكيلتها وهيكلتها وطريقة 

تلقي الشكايات ومعالجتها والعالقة مع الفاعلني والرشكاء املعنيني.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

أكادير
األيام األمازيغية األولى

حركة  نظمت  بأكادير  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  بتعاون 

الشبيبة الدميقراطية التقدمية بأوالد تامية من 4 إىل 6 أبريل باملركب 

من  شعار«  تحت  األوىل  األمازيغية  األيام  تامية،  ألوالد  البلدي  الثقايف 

أجل مغرب لكل املغاربة«.

الدار البيضاء-سطات
دورة تكوينية حول »مالحظة شروط المحاكمة 

العادلة«
نظمت لجنة الدار البيضاء-سطات مبشاركة لجنة الرباط القنيطرة دورة 

تكوينية حول موضوع: »مالحظة رشوط املحاكمة العادلة« وذلك يوم 

الذي  التكوين،  الهدف من هذا  البيضاء. ومتثل  الدار  أبريل مبدينة   5

الفعاليات  لبعض  باإلضافة  اللجنتني  من  وأطر  أعضاء  مشاركة  عرف 

الحقوقية من جهة الدار البيضاء، إىل إطالع املشاركني واملشاركات عىل 

الترشيعات الدولية والوطنية املتعلقة باملحاكمة العادلة وكذا مختلف 

مراحلها وكيفية إنجاز تقارير حولها. وسلطت الدورة التكوينية الضوء 

املحاكمة  »مفهوم  تهم  املحاور  من  جملة  خالل  من  املوضوع  عىل 

العادلة  و«املحاكمة  العادلة«  للمحاكمة  الدولية  و«املعايري  العادلة« 

من خالل الترشيع الوطني« و«مراحل املحاكمة العادلة«. كام سيعمل 

باملحاكمة  خاص  تقرير  منوذج  مجموعات حول  إطار  يف  املستفيدون 

العادلة.

 
بني مالل-خريبكة

دورة تكوينية بخريبكة حول »حقوق اإلنسان 
والمقاربة المجالية«

نظمت لجنة بني مالل – خريبكة، بدعم من مؤسسة املكتب الرشيف 

واملقاربة  اإلنسان  »حقوق  موضوع  يف  تكوينية  دورة  للفوسفاط، 

املجالية«وذلك يومي 04 و 05 أبريل مبدينة خريبكة. وشارك يف هذه 

القضاة واملحامني ورجال السلطة وعنارص من األمن  الدورة عدد من 

والدرك ومفتيش الشغل ومسؤويل املؤسسات السجنية وأعضاء اللجنة 

الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل خريبكة واملنتخبني.

 
طنجة

مائدة مستديرة حول موضوع »السينما وحقوق 
اإلنسان بالمتوسط«

 

أصدقاء  وجمعية  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

وحقوق  »السينام  موضوع  حول  مستديرة  مائدة  بتطوان  السينام 

وتدارس  تطوان.  مبدينة  مارس   31 يوم  وذلك  باملتوسط«،  اإلنسان 

اليزمي  إدريس  السيد  أشغاله  ترأس  الذي  اللقاء،  هذا  يف  املشاركون 

العرشين  الدورة  فعاليات  إطار  يف  واملنظم  الوطني،  املجلس  رئيس 

ملهرجان تطوان الدويل لسينام بلدان البحر األبيض املتوسط املنعقدة 

ما بني 29 مارس و 05 أبريل، حضور قضايا حقوق اإلنسان يف اإلبداعات 

السينامئية يف الفضاء املتوسطي.

 
فاس-مكناس

إصالح منظومة العدالة وضمانات الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

نظم املكتب الجهوي لودادية موظفي العدل فاس –تاونات وهيئات 

 - فاس  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة  بفاس  املحامني 

االقتصادية  للحقوق  ضامنات  شعار«أية  تحت  فكرية  ندوة  مكناس 

العدالة؟«  منظومة  إصالح  مرشوع  ظل  يف  والثقافية  واالجتامعية 

من  املوضوع  الندوة  وتناولت  تاونات.  مبدينة  أبريل   03 يوم  وذلك 

خالل الزوايا التالية: االجتهاد القضايئ املغريب ودوره يف حامية املبادئ 

الكونية لحقوق اإلنسان، الحقوق االجتامعية واالقتصادية والثقافية بني 

باملامرسة  النهوض  يف  الحكومية  غري  اآلليات  دور  والتدرج،  اإللزامية 

الحقوقية، تفعيل الطابع الرسمي للغة األمازيغية يف مجال العدالة.
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