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السيد اليزمي يستقبل ائتالف كفالة 

أبريل،   21 االثنني  يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  السيد  استقبل 

اليزمي  للسيد  الوفد  قدم  وقد  باملغرب.  كفالة  ائتالف  وفدا عن 

التطورات األخرية للملف فضال مرشوع بحث حول تنفيذ قانون 

الكفالة وآثاره عىل األطفال.

 
السيد محمد الصبار بملتقى وكالة المغرب 

العربي لألنباء

السيد محمد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  عام  أمني  شارك 

ندوات  سلسلة  ضمن  لقاء  يف   ،2014 أبريل   22 يوم  الصبار، 

لألنباء خصص ملوضوع  العريب  املغرب  وكالة  ملتقى  ومحارضات 

: اإلنجازات واآلفاق ».  القانون باملغرب  »حقوق اإلنسان ودولة 

الذي  التطور  عىل  الضوء  الصبار  السيد  سلط  اللقاء،  هذا  خالل 

يف  املغرب  حققها  التي  والرتاكامت  اإلنسان  حقوق  ورش  عرفه 

يف  املغرب  يواجهها  التي  لتحديات  مربزا  اإلنسان،  حقوق  مجال 

املعتقد  وحرية  املرأة  ضد  التمييز  محاربة  خاصة  املجال  هذا 

والحكامة األمنية، وضامن املامرسة املسؤولة للحق يف االحتجاج 

وتكريس ربط املسؤولية باملحاسبة.

 
هجرة : تكريم إيدر أرسال

تكريم  حفل  يف  بأكادير  أبريل   26 يوم  اليزمي  السيد  شارك 

إيدر  بفرنسا،  املغاربة  املهاجرين  حقوق  عن  واملدافع  املناضل 

هذا  نظم  وقد  بفرنسا.  املغاربة  لجمعية  السابق  الرئيس  أرسال، 

الحفل يف إطار لقاء نظم من لدن جامعة ابن زهر بأكادير برشاكة 

املغربية  الجالية  ومجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  مع 

االنخراط  إىل  القرسية  الهجرة  »من  موضوع  حول  بالخارج 

السيايس والجمعوي«.

أربعينية الراحل عمر السعدي : استحضار 
قيم العمل والعطاء واإليمان بحقوق 

اإلنسان

وجدة-  الجهوية  ولجنته  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 

فجيج يوم السبت 19 أبريل 2014 مبدينة فجيج الذكرى األربعينية 

لوفاة عمر السعدي اإلطار باملجلس واملناضل الحقوقي واملعتقل 

السابق الذي وافته املنية بداية مارس 2014. وتوقف الحارضون 

الراحل،  عائلة  وأفراد  ورفاق  أصدقاء  الذي جمع  اللقاء،  يف هذا 

حقوق  عن  الدفاع  يف  والفعال  والصادق  املبكر  انخراطه  عند 

اإلنسان والنهوض بها من خالل إسهامه يف عمل هيأة اإلنصاف 

واملصالحة وتنفيذ برنامج جرب الرضر الجامعي وانخراطه يف عمل 

املكتب اإلداري الجهوي للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بوجدة 

وانتهاء وكذا مشاركته الفعالة يف إطالق دينامية اللجنة الجهوية 

لحقوق اإلنسان وجدة-فجيج قبل أن توافيه املنية. كام استحرضوا 

الخصال اإلنسانية الرفيعة واألخالق النبيلة، وقيم العمل والعطاء 

واإلميان بحقوق اإلنسان التي ميزت الراحل عمر السعدي.

في ضيافة المجلس

 مسؤول بوزارة حقوق اإلنسان والحريات العامة بغينيا كوناكري  

املجلس  مبقر  اليزمي،  السيد  استقبل   :  )2014 أبريل   22 )يوم 

بالرباط، السيد الحسني تيام، رئيس ديوان وزير حقوق اإلنسان 

الغيني  املسؤول  أعرب  وقد  كوناكري.  بغينيا  العامة  والحريات 

خالل هذا اللقاء عن رغبة بالده، التي أطلقت مسلسل إحداث 

مؤسستها الوطنية لحقوق اإلنسان يف االستئناس بتجربة املجلس 

االختصاصات،  القانوين،  باإلطار  يتصل  ما  يف  سيام  ال  الوطني 

الرتكيبة، اآلليات الجهوية.

 

استقبل   :  )2014 أبريل   22( األمريكيني  الطلبة  من  مجموعة 

النهوض  مبديرية  مبهمة  مكلف  الكيفل،  دو  بوشعيب  السيد 

بثقافة حقوق اإلنسان، مجموعة من الطلبة األمريكيني واملغاربة 

فرع  عليه  يرشف  درايس  برنامج  إطار  يف  املغرب  يزرون  الذين 

دو  السيد  وقدم   .)IES( للطلبة  الدويل  التعليم  ملعهد  املغرب 

اإلنسان  حقوق  مسار  عن  عامة  ملحة  املجلس  لضيوف  الكيفل 

اإلصالحات  االنتقالية،  العدالة  مسلسل  سيام  ال  باملغرب 

اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  والدستورية  والترشيعية  املؤسساتية 

املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )التاريخ، االختصاص، الرتكيبة، 

املنجزات...(. كام تناول السيد دو الكيفل مع الطلب جملة من 

القضايا الحقوقية الراهنة باملغرب من قبيل حقوق املرأة، حقوق 

الطفل، وضعية املهاجرين..

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش
الصحافة الجهوية وحماية حقوق اإلنسان 

والنهوض بها
 نظمت لجنة مراكش يوم 25 أبريل2014  مبقرها لقاء تواصليا 

بشكل  الصحافة  ممثيل  تقريب  من  مكن  بالجهة  الصحافة  مع 

الوطني  واملجلس  اللجنة  ومشاريع  ومهام  اختصاصات  من  أكرث 

آفاق  بحث  اللقاء  خالل  تم  كام  عام.  بشكل  اإلنسان  لحقوق 

أجل  من  الجهوية  اإلعالم  ووسائل  اللجنة  بني  املشرتك  العمل 

حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها وإشاعة ثقافتها باإلضافة إىل 

تسليط الضوء عىل واقع الصحافة بالجهة والتحوالت التي يعرفها.

 

الدار البيضاء-سطات
دراسة حول »تعزيز المشاركة السياسية 

للنساء بالمغرب«
الدار  لجنة  مع  برشاكة  اإلنسان،  لحقوق  العريب  املعهد  نظم   

ورشة  املناصفة،  دميقراطية  أجل  من  والحركة  سطات  البيضاء- 

األحزاب  دور  بـ«تعزيز  املتعلقة  الدراسة  نتائج  لتقديم  وطنية 

باملغرب«،  للنساء  السياسية  باملشاركة  النهوض  يف  والنقابات 

علمت  وقد  البيضاء.  الدار  مبدينة   2014 أبريل   25 يوم  وذلك 

املعهد  ينفذه  إقليمي  مرشوع  إطار  يف  املنجزة  الدراسة،  هذه 

من  وبدعم  نوفيب«  »أوكسفام  منظمة  مع  برشاكة  العريب 

االتحاد األورويب، عىل تشخيص وتحليل واقع املشاركة السياسية 

تحول  التي  العقبات  أبرزت  كام  مستوى  عىل  باملغرب  للمرأة 

إىل  الولوج  والنقايب ويف  السيايس  العمل  النساء يف  دون مشاركة 

مواقع القرار، وتقرتح الدراسة صياغة خطة عملية للنهوض بواقع 

املشاركة السياسية للنساء.

 

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 
طنجة

»المواطنة وقيم حقوق اإلنسان« شعار 
الدورة الثامنة لمهرجان تطوان الدولي 

لألشرطة المرسومة
جمعية  نظمت  اإلنسان«،  حقوق  وقيم  »املواطنة  شعار  تحت 

مع  بتعاون  باملغرب،  املرسومة  األرشطة  بفن  للنهوض  شوف 

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، املهرجان الدويل الثامن 

لألرشطة املرسومة من 24 إىل 26 أبريل 2014 مبدينة تطوان. وقد 

لحقوق  الوطني  املجلس  جائزة  منح  املهرجان  فقرات  تضمنت 

لحقوق  العاملي  اإلعالن  تتناول  مرسومة  قصة  ألفضل  اإلنسان 

اإلنسان.

 
وضعية الطب الشرعي بالجهة

حول  ندوة  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت   

الدراسة  ضوء  عىل  تطوان  طنجة  بجهة  الرشعي  الطب  وضعية 

التي أعدها املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وذلك يوم 25 أبريل 

2014 مبدينة طنجة. وقد مكنت الندوة من تسليط الضوء عىل 

األهمية البالغة للطب الرشعي يف ضامن حسن سري العدالة ويف 

حامية الحقوق وتوفري رشوط املحاكمة العادلة وعدم اإلفالت من 

الرشعي  الطب  تقرير متهيدي حول  تقديم  العقاب. وفضال عن 

تقديم عروض  الندوة  تم خالل هذه  املجلس،  لدراسة  وملخص 

»وضعية  باملغرب«،  الرشعي  الطب  مامرسة  »إكراهات  حول 

الطب الرشعي من وجهة نظر أطباء الجامعات املحلية »، »الطب 

الرشعي واملحاكمة العادلة من منظور القضاء«، »الطب الرشعي 

و معايري املحاكمة العادلة من منظور الدفاع«..

 

فاس – مكناس
دورة تكوينية في مجال حقوق اإلنسان

 2014 أبريل   24 و   23 يومي  مكناس،   – فاس  لجنة  نظمت   

لحقوق  مدخل   « عنوان  تحت  تكوينية  دورة  بفاس،  مبدينة 

تنفيذ  وتتبع  اإلرشاف  لجن  وعضوات  أعضاء  لفائدة  اإلنسان«  

اتفاقية الرشاكة املوقعة ما بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

بوملان،  فاس  لجهات  والتكوين  للرتبية  الجهوية  واألكادمييات 

مكناس تافياللت وتازة الحسيمة تاونات. وضم برنامج التكوين 

ثالث ورشات همت األوىل » معايري وآليات حقوق اإلنسان » فيام 

تناولت الثانية » اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكوالت االختيارية 

» أما الورشة الثالثة فتطرقت لـ« اآلليات والتقنيات البيداغوجية 

يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان ».

فقدان المناعة المكتسب ومقاربة المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان

 

مقاربة  حول  وتقاسم  إخبار  لقاء  مكناس   - فاس  لجنة  نظمت 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برسم 2016-2012 يف ما يتصل 

أبريل   25 يوم  وذلك  )السيدا(،  املكتسب  املناعة  فقدان  بداء 

2014 مبدينة فاس. يذكر أن اللجنة سبق وأن شاركت يف دجنرب 

للتحسيس  ورشة  تنظيم  يف  السيدا  محاربة  جمعية  مع   2013

النساء يف  والتعبئة حول موضوع »محاربة الوصم والتمييز ضد 

وضعية صعبة واألكرث عرضة لخطر اإلصابة بفريوس فقدان املناعة 

اإلنسان وقع يف  لحقوق  االستشاري  املجلس  أن  املكتسبة«. كام 

حول  املتحدة  لألمم  املشرتك  الربنامج  مع  اتفاقا   2010 دجنرب 

يهم دعم حامية حقوق  )السيدا(،  املكتسب  املناعة  فقدان  داء 

األشخاص املصابني والحاملني لفريويس السيدا.


