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محاضرة بواشنطن حول موضوع 
»آفاق حقوق اإلنسان بالمغرب«

ألقى السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، يوم 7 أبريل بواشنطن، مبقر مركز 
حول  محارضة  والدولية  اإلسرتاتيجية  الدراسات 
وأبرز  باملغرب«.  اإلنسان  حقوق  »آفاق  موضوع 
الدستور  أهمية  اللقاء  هذا  خالل  اليزمي  السيد 
الجديد يف تكريس ثقافة واحرتام حقوق  املغريب 
اإلنسان، مشريا إىل أن ما ال يقل عن 60 مادة يف 
الدستور املغريب تنظم بشكل مبارش قضية حقوق 
أزيد  منذ  اختارت  اململكة  أن  ذكر  كام  اإلنسان. 
إصالحات  يف  طوعي  بشكل  االنخراط  عقد  من 
كربى تروم تعزيز حقوق مواطنيها، خصوصا من 
خالل إصالح مدونة األرسة، وتجربة هيئة اإلنصاف 
واللغوية  الثقافية  بالهوية  واالعرتاف  واملصالحة، 

واملتعددة للبالد.

 
السيد اليزمي يجري جملة من 

المباحثات مع مسؤولين أمريكيين

استُقِبل السيد اليزمي يوم 8 أبريل 2014 بالبيت 
عقد  كام  األمريكية،  الخارجية  وبوزارة  األبيض 
سلسلة من اللقاءات مع مسؤولني مبنظامت غري 
رايتس ووتش، فريدم هاوس،  حكومية )هيومان 
وأبرز السيد اليزمي خالل هذه اللقاءات الدينامية 
اإلنسان،  اململكة يف مجال حقوق  تشهدها  التي 
خصوصا باألقاليم الجنوبية. وأشار يف هذا اإلطار، إىل 
إصالح القضاء العسكري وإخراج األشخاص املدنيني 
الفوري  التفاعل  الحكومة  وقرار  اختصاصه،  من 
والناجع مع الشكايات الفردية املحالة عليها من قبل 
اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان. 
الجهوية  اللجان  به  قامت  الذي  العمل  أبرز  كام 
الثالث للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالصحراء 
خالل السنة املنرصمة، مشددا عىل أن عمل هذه 
اللجان اتسع ليشمل حقوقا أخرى، عوض االقتصار 
عىل الحقوق املدنية والسياسية.  ويف هذا الصدد، 
مجال  يف  تحقيقها  تم  التي  للمكتسبات  تطرق 
النهوض بالحقوق الثقافية باألقاليم الجنوبية، من 
خالل إطالق مرشوع بناء متحف الصحراء بالداخلة 
والجهود املبذولة يف مجال حامية املواقع األثرية 
حول  كلميم  احتضنته  الذي  واملنتدى  الصخرية 

املحافظة عىل هذا الرتاث.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناضور
لقاء حول أندية حقوق اإلنسان باقليم 

الدريوش
 نظمت لجنة الحسيمة-الناضور، برشاكة مع النيابة 
الدريوش،  بإقليم  الوطنية  الرتبية  لوزارة  اإلقليمية 
لقاء تواصليا حول تفعيل وتدعيم أندية الرتبية عىل 
املواطنة وحقوق اإلنسان باإلقليم وذلك يوم 09 أبريل 
يندرج  الذي  اللقاء،  هذا  ومتثل  بالدريوش.   2014
تفعيل  اإلنسان، يف  بثقافة حقوق  النهوض  إطار  يف 
التأهيلية  التعليمية  باملؤسسات  الحقوقية  األندية 
واملؤسساتيني  الرتبويني  الفاعلني  جميع  وإرشاك 
باإلضافة إىل إعداد برامج عمل لتعميم أندية الرتبية 
عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية.

 

الدار البيضاء-سطات
لقاء بسيدي بنور تحت شعار 

»تفعيل األندية التربوية مسؤولية 
مشتركة«

 نظمت لجنة الدار البيضاء-سطات، برشاكة مع النيابة 
اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني بإقليم 
سيدي بنور، لقاء تواصليا تحت شعار »تفعيل األندية 
الرتبوية مسؤولية مشرتكة«وذلك يوم 10 أبريل 2014 
بنيابة سيدي بنور. ويندرج هذا اللقاء، الذي شارك فيه 
منسقو ومنسقات وكذا تالميذ أندية املواطنة والرتبية 
عىل حقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية التأهيلية 
املوجودة داخل النفوذ الرتايب لنيابة سيدي بنور ، يف 
إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة املربمة بني اللجنة الجهوية 
واألكادميية الجهوية للرتبية الوطنية والتكوين لجهة 
دكالة – عبدة يف مجال النهوض بأندية املواطنة والرتبية 

عىل حقوق اإلنسان.

 

وجدة-فجيج
لقاء تواصلي مع جمعيات 

المجتمع المدني بإقليم تاوريرت
 نظمت لجنة وجدة – فجيج، يوم 12 أبريل 2014 
جمعيات  مع  وتحسيسيا  تواصليا  لقاء  بتاوريرت 
املجتمع املدين  باإلقليم.  ويهدف اللقاء إىل تعريف 
الجهوية  اللجنة  واختصاصات  مبهام  الفاعلني  هؤالء 
اإلنسان  حقوق  حامية  مجاالت  يف  اإلنسان  لحقوق 
الدميقراطية  مجال  يف  الفكر  إثراء  و  بها  والنهوض 
ترأسه  الذي  اللقاء،  هذا  ومكن  اإلنسان.  وحقوق 
تعريف  من  لعمريت،  محمد  السيد  اللجنة،  رئيس 
املشاركني بطرق وآليات عمل اللجنة وما أنجزته من 
مهام وأنشطة منذ إحداثها، وكذا  مبحاور خطة عملها 
لسنة 2014، باإلضافة إىل استرشاف سبل وآفاق التعاون 
والعمل املشرتك بني اللجنة وفعاليات املجتمع املدين 

بإقليم تاوريرت.

 

فاس - مكناس
يوم دراسي بمكناس حول المدرسة 

المواطنة
بتنسيق مع  لجنة فاس - مكناس نظمت األكادميية 
يوما  تافياللت  مكناس-  والتكوين  للرتبية  الجهوية 
دراسيا يف موضوع  »املؤسسة املواطنة ،نحو ترسيخ 
مبدينة   2014 أبريل   11 يوم  وذلك   « مؤسسايت 
يف  الدرايس  اليوم  هذا  من  الهدف  ومتثل  مبكناس. 
تعميق النقاش بني الفاعلني لبناء تصور مشرتك حول 
املواطنة  املدرسة  مأسسة   مرشوع  تفعيل  آليات 
حقوق  لثقافىة  العرضاين  اإلدماج  يتوخى  الذي 

اإلنسان لدى كل مكونات املدرسة وبواسطتها.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

طنجة
تسليم جائزة المجلس في اختتام 

مهرجان تطوان الدولي لسينما البحر 
األبيض المتوسط

بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  شاركت 
يوم 05 أبريل 2014  مبدينة تطوان يف حفل اختتام 
البحر  الدويل لسينام  الـ20 ملهرجان تطوان  الدورة 
األبيض املتوسط املنظم من 29 مارس إىل 05 أبريل 
لحقوق  الوطني  املجلس  جائزة  بتسليم    ،2014
لفيلم  بتطوان   السينام  أصدقاء  وجمعية  اإلنسان 
رشيد  الفلسطيني  للمخرج  سترييو«  »فلسطني 
فيلم،  كأفضل  اختياره  إثر  عىل  وذلك  مشهراوي 
اهتم  بحقوق اإلنسان وأثارها إثارة جاملية وفنية، 
التي  الرسمية  املسابقة  املشاركة يف  األفالم  من بني 

بلغ عددها 38 فيلام.

استقبال أعضاء نادي حقوق اإلنسان 
لمدرسة الملك فهد العليا للترجمة

استقبلت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة يوم 
10 أبريل 2014 أعضاء نادي مدرسة امللك فهد العليا 
للرتجمة لحقوق اإلنسان الكائن مقرها مبدينة طنجة. 
وهو النادي الذي تم إحداثه بدعم من اللجنة. ومكن 
هذا اللقاء، املندرج يف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة 
التي تجمع اللجنة بجامعة عبد املالك السعدي من 
إطالع الطلبة عىل أدوار واختصاصات اللجنة خاصة 
طلبة  قدم  كام  اإلنسان.  بحقوق  النهوض  مجال  يف 
تنظيم  بعض  تهم  املقرتحات  النادي مجموعة من 
اإلنسان  حقوق  حول  فكرية  ندوة  منها  األنشطة 
ودورة تكوينية يف املجال وكذا تأسيس مركز للتوثيق 

يخص حقوق اإلنسان بلغات مختلفة.

 طانطان-كلميم
دورة تكوينية حول » المقاربة 

الحقوقية«لفائدة المجتمع المدني 
بكلميم وبويزكارن

لفائدة  تكوينية  دورة  طانطان-كلميم  لجنة  نظمت 
فعاليات من املجتمع املدين بكلميم وبويزكارن حول 
موضوع » املقاربة الحقوقية« وذلك  يومي 12 و 13 
أبريل 2014 مبقر اللجنة بكلميم. وضم برنامج الندوة 
»حقوق   : الخصوص  عىل  تهم  العروض  من  جملة 
املرجعي  »اإلطار  والقيم«،  املبادئ  املفهوم،  اإلنسان: 
لحقوق اإلنسان«، »املقاربة الحقوقية: الغايات، واألسس، 

واملبادئ«، »عملية وضع الربامج من منظور حقوقي«.

 

العيون-السامرة
ورشة تكوينية بالعيون حول تيمة 

حقوق اإلنسان في كتابة السيناريو
نظمت لجنة العيون-السامرة، يوم 12 أبريل 2014 
الوطنية إلعالم  الشبكة  العيون، برشاكة مع  مبدينة 
الشباب، ورشة تكوينية حول تيمة حقوق اإلنسان 
التي  الورشة،  الهدف  ومتثل  السيناريو.  كتابة  يف 
أطرها املخرج وكاتب السيناريو محمد عريوس، يف 
تقنيات  من  ومتكينهم  املشاركني  قدرات  من  الرفع 
حقوق  ثقافة  نرش  يف  واستثامرها  السيناريو  كتابة 

اإلنسان.
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دورة تكوينية بالبندقية حول 
الحكامة الديمقراطية

شاركت السيدة نبيلة الترب، املديرة التنفيذية للجنة 
البيضاء-سطات،  بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 
يف أكادميية تكوينية حول »الحكامة الدميقراطية« 
نظمت مبدينة البندقية اإليطالية من 5 إىل 13 أبريل 
الجنوبية  بالضفة  الشباب  املهنيني  لفائدة   2014
للمتوسط. ويتم تنفيذ مرشوع األكادميية، املمول 
من لدن االتحاد األورويب، من طرف مجلس أوروبا 
برشاكة مع املركز الجامعي األورويب لحقوق اإلنسان 
 .)VIU( وجامعة البندقية )EIUC( والدميقراطية
حقوق  قضايا  حول  األكادميية  برنامج  واشتمل 
الحق  دولة  ومبادئ  الجيدة  والحكامة  اإلنسان 

والقانون.
التفاعل بين المؤسسة الوطنية 

والمجتمع المدني : عرض التجربة 
المغربية في لقاء بالبحرين

ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
بالسيدة جميلة السيوري، عضو املجلس، يف ندوة 
لحقوق  الوطنية  املؤسسة  »دور  حول  باملنامة 
اإلنسان يف تعزيز وحامية حقوق اإلنسان يف مملكة 
وقدمت  أبريل2014.   10 يوم  وذلك  البحرين« 
السيدة السيوري، خالل هذا اللقاء، املنظم برشاكة 
بني مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان 
واملؤسسة الوطنية بالبحرين، عرضا حول الدينامية 
التي يشهدها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان مبا 
باملجتمع  الفاعلني  مختلف  بني  التفاعل  ذلك  يف 
الوطنية  واملؤسسة  املدين  املجتمع  )الحكومة، 

لحقوق اإلنسان(.

 
في ضيافة المجلس

 
برملانيون من بلغاريا )8 أبريل( : استقبل السيد 
عن  وفدا  للمجلس،  العام  األمني  الصبار،  محمد 
البلغارية-املغربية  الربملانية  الصداقة  مجموعة 
يرتأسه السيد حسني حافازوف، رئيس املجموعة. 
سيميونوفا،  بوريانا  بالسيدة  مرفوقا  الوفد  وكان 
سفرية الجمهورية البلغارية باملغرب. وقدم السيد 
املجلس يف  اختصاصات  اللقاء  الصبار خالل هذا 
مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها باإلضافة 
إىل التقارير املوضوعاتية واملذكرات التي أصدرها. 
كام استعرض السيد الصبار، من جهة أخرى، أهم 

مراحل مسلسل العدالة االنتقالية باملغرب.


