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شراكة من أجل النهوض بالتنوع ومناهضة 
التمييز عبر وسائل اإلعالم

)ميديا  اإلعالمي  التنوع  ومعهد  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  وقع 

إىل  ترمي  رشاكة  اتفاقية  بالرباط  أبريل   28 يوم  انستتيوت(  دايفريسيتي 

النهوض بثقافة حقوق اإلنسان عرب وسائل اإلعالم. وجرى خالل حفل توقيع 

االتفاقية إطالق دورة تكوينية دامت ثالثة أيام حول موضوع »تعزيز التنوع 

الوطني  املجلس  أطر  لفائدة   اإلعالم«،  وسائل  اإلنسان عرب  وثقافة حقوق 

لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية. وتنص االتفاقية أيضا علىى تنظيم ورشات 

نقاش جهوية حول موضوع حقوق اإلنسان واإلعالم.

السيد اليزمي يلتقي أعضاء لجنة الشؤون 
الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية

بالجمعية  الخارجية  الشؤون  لجنة  رئيسة  غيغو،  إليزابيث  السيدة  نظمت 

الوطنية الفرنسية جلسة يوم 30 أبريل بباريس حول وضعية حقوق اإلنسان 

للسيد  لعرض  االستامع  خاللها  تم  الجاري،  اإلصالحات  ومسلسل  باملغرب 

إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

لقاء بباريس مع الجمعية الفرنكفونية للجان 
الوطنية لحقوق اإلنسان

مبناسبة زيارة عمل قام بها لباريس، عقد السيد اليزمي جلسة عمل مع السيد 

لحقوق  الوطنية  للجان  الفرنكفونية  للجمعية  العام  الكاتب  فوكو،  ميشيل 

اإلنسان )AFNCDH( والسيد كويف كونتي، مكلف مبهمة بالجمعية. ومكن 

هذا االجتامع، الذي حرضه أيضا السيد ألبري ساسون، مستشار السيد اليزمي، 

من الوقوف عند األنشطة الجارية للجمعية ووضعيتها املالية.

منتدى »منبر النساء« 2014

شارك السيد اليزمي يوم 2 ماي بالصويرة يف فعاليات الدورة الخامسة ملنتدى 

املؤنت:  بصيغة  »الجهوية  شعار  تحت  السنة  هذه  املنعقد  النساء«  »منرب 

الحوار  إطار  يف  مداخلة  اليزمي  السيد  وألقى  ورهانات«.  ومؤهالت  وعود 

التقيدمي حول موضوع  »نظرة عامة عن الالمركزية والجهوية يف التجارب 

العاملية : مكانة املرأة ودورها«.

إعادة انتخاب السيد السعدية بلمير نائب رئيس 
لجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب

القاضية  بلمري،  السعدية  السيدة  انتخاب  إعادة  الفارط،  األسبوع  تم خالل 

املتحدة  األمم  لجنة  لرئيس  نائبة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  وعضو 

ملناهضة التعذيب وذلك خالل الدورة الربيعية للجنة.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
السيد اليزمي يشارك في »الليلة الفلسفية« 

بمراكش

شارك السيد اليزمي، يف ليلة 2 و3 ماي يف »الليلة الفلسفية« التي نظمتها 

املدرس الكربى للتجارة مبراكش برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

الراحل  للمفكر  تكرميا  املعرفة  أصدقاء  ونادي  الفرنيس  واملعهد  مبراكش 

الذين  الشخصيات  املئات من  الليلة مشاركة  أركون. وشهدت هذه  محمد 

استمعوا لعروض فلسفية مقتضبة قدمها فالسفة فرنسيون ومغاربة منهم 

رئيس اللجنة الجهوية، السيد مصطفى العريصة، ورشيد بن الزين وكريستني 

ديلورم، إلخ. وتخللت هذه الدروس الفلسفية العديد من الفقرات الفنية من 

موسيقى ومرسح ورقص أعدها طالب املدرسة.

تعزيز حقوق المرأة موضوع منتدى الحوار 
العربي- اإلفريقي حول الديمقراطية وحقوق 

اإلنسان

السيد محمد  العام،  بأمينه  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

وفاتح  أبريل   30 يومي  املجلس،  عضو  وضاح،  السعدية  والسيدة  الصبار 

اإلفريقي حول  العريب  الحوار  ملنتدى  الثاين  اللقاء  يف  بالقاهرة،   2014 ماي 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان والذي متحور هذه السنة حول موضوع »حقوق 

املرأة يف املنطقة العربية واإلفريقية«. وألقى السيد الصبار مداخلة يف إطار 

بجمهورية  اإلنسان  لحقوق  القومي  املجلس  لدن  من  املنظم  املؤمتر،  هذا 

)اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  العربية ومنظمة  مرص 

وجامعة الدول العربية، شدد فيها عىل رضورة اضطالع املؤسسات الوطنية 

خالل  من  السيام  النساء،  حقوق  إحقاق  يف  ريادي  بدور  اإلنسان  لحقوق 

تفاعلها مع اآلليات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان واملساهمة يف رفع 

تحفظات دولها عىل الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، ومساعدة 

الدولية يف مجال حقوق  التزاماتها  مع  الوطنية  النصوص  الدول يف مالءمة 

النساء فضال عن املساهمة يف تقوية قدرات املنظامت غري الحكومية الفاعلة 

يف مجال حقوق النساء.

االجتماع العشرون للشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

أشغال  يف  بالقاهرة،   2014 ماي  و2   1 يومي  الصبار  محمد  السيد  شارك 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  العربية  للشبكة  العرشين  االجتامع 

 .2013 يونيو  منذ  برئاستها  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يضطلع  التي 

التقرير  استعراض  أبرزها  النقط  من  اللقاء جملة  أعامل هذا  وضم جدول 

السنوي، إقرار النظام الداخيل املصادق عليه من اللجنة التنفيذية للشبكة، 

التنفيذية، تعيني مخاطب  العمل  الخطة اإلسرتاتيجية للشبكة وخطة  إقرار 

للمدير التنفيذي عىل مستوى كل مؤسسة، إطالق املوقع اإللكرتوين الجديد 

للشبكة.

لبنان : المنتدى اإلقليمي الخامس حول مراقبة 
أماكن االحتجاز

اإلدرييس،  سعاد  بالسيدة  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

عبد  والسيد  بالحسيمة-الناظور،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيسة 

يف  السجنية،  املؤسسات  يف  اإلنسان  حقوق  بحامية  مكلف  الدوق،  الحق 

نظم  الذي  االحتجاز  أماكن  مراقبة  الخامس حول  اإلقليمي  املنتدى  أشغال 

من  املنظم  املنتدى،  أشغال  وهمت   .2014 أبريل   26 إىل   23 من  ببريوت 

لدن معهد مناهضة التعذيب )DIGNITY( الكائن مقره بالدامنارك ومركز 

للمجلس  التابع  اللبناين   )  RESTART( والتعذيب  العنف  ضحايا  تأهيل 

الدويل إلعادة تأهيل ضحايا التعذيب )IRCT(، محورين أساسيني : أنشطة 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بأماكن االحتجاز وتتبع تنفيذ الربوتوكول 

االختياري التفاقية مناهضة التعذيب.

في ضيافة المجلس

القادر  السيد عبد  استقبل  النواب األسرتايل )2 ماي 2014(:  رئيسة مجلس 
أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط- القنيطرة، والسيد إييل 
براوين  السيدة  ترتأسه  األسرتاليني،  املسؤولني  من  وفدا  املجلس،  عضو  الباز، 
بيشوب، رئيس مجلس النواب األسرتايل. وقد السيد أزريع والسيد الباز خالل 
هذا االستقبال عرضا للوفد األسرتايل حول املجلس الوطني لحقوق اإلنسان : 
السياق التاريخي والسيايس لإلحداث، االختصاصات، املهام، األنشطة واملنجزات.

طلبة املعهد املليك لتكوين األطر  )29 أبريل 2014(: استقبل السيد بوشعيب 
النهوض بحقوق اإلنسان مجموعة من  الكيفل، املكلف مبهمة مبديرية  دو 
وقدم  الصغرى(.  الطفولة  تربية  )وحدة  األطر  لتكوين  املليك  املعهد  طلبة 
وأبرز  وجهويا  مركزيا  املجلس  اختصاصات  عن  عرضا  الكيفل  دو  السيد 
التقارير واملذكرات التي أنجزها، كام فتح نقاشا مع الطلبة حول عدد من 

املواضيع الحقوقية الراهنة مثل حقوق الطفل، حقوق املرأة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

طانطان- كلميم
المعرض الجهوي للكتاب بكلميم

 شاركت لجنة طانطان- كلميم يف املعرض الجهوي للكتاب الذي نظمته املديرية 
الجهوية للثقافة مبدينة كلميم من 28 أبريل إىل 04 ماي 2014 تحت شعار  »نِْعَم 
املعلم الصامت : الكتاب«. وشملت مشاركة اللجنة إقامة رواق يعرض مختلف 
املكتبة  الوطني وأقراص مدمجة تحتوي عىل  املجلس  إصدارات و منشورات 

الرقمية للمجلس، فضال عن تقديم رشوحات للزائرين عن طبيعة عمل املجلس.

الحسيمة - الناضور
أهمية الطب الشرعي في ضمان سير العدالة

 نظمت لجنة الحسيمة - الناضور يوما دراسيا حول »أهمية الطب الرشعي 
يف ضامن سري العدالة« وذلك يوم 03 ماي 2014 مبدينة الحسيمة. وتم خالل 
هذا اليوم الدرايس، الذي شهد مشاركة عدد من املختصني والباحثني وممثلني 
عن الهيئات املهنية املعنية باملوضوع، تقديم ملخص لدراسة املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان املنجز حول الطب الرشعي باملغرب مع مناقشة مستجدات 

قانون الطب الرشعي.

العيون-السامرة 
دورة تكوينية حول التوحد وتقنيات تعليم األطفال 

التوحديين
احتضنت لجنة العيون-السامرة يومي 2 3 ماي 2014، مبدينة العيون، دورة 
مجموعة  لفائدة  التوحديني  األطفال  تعليم  وتقنيات  التوحد  حول  تكوينية 
تنظيم  التوحديني. وجاء  األطفال  أمهات وآباء  األساتذة واملؤطرين وكذا  من 
الدورة يف سياق الحملة الوطنية التواصلية حول التوحد التي أطلقها تحالف 
الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد باملغرب يف فاتح أبريل 2014 تحت 
شعار »أنا مختلف مثلك« بدعم من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وبتعاون 
مع وبتعاون مع الغرفة الفتية الدولية )جاييس(، فرع الرباط والتحالف من 
تنفيذا  جاء  باملغرب. كام  إعاقة  األشخاص يف وضعية  بحقوق  النهوض  أجل 
لتوصيات الدراسة التشخيصية التي أنجزها املجلس بشأن واقع ولوج األشخاص 
يف وضعية إعاقة لحقوقهم بالجهات الجنوبية الثالث )كلميم، العيون، الداخلة(.

 
أكادير

جائزة حقوق اإلنسان بالمهرجان الدولي للشريط 
الوثائقي بأكادير

حاز الفيلم الوثائقي »يوميات شهرزاد« ملخرجته زينة دكاش بجائزة حقوق 
للرشيط  الدويل  للمهرجان  السادسة  الدورة  فعاليات  إطار  يف  اإلنسان، 
رئيس  الشارف،  محمد  السيد  سلمها  التي  الجائزة  وهي  بأكادير،  الوثائقي 
حفل  خالل  اللبنانية  للمخرجة  بأكادير،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 

اختتام املهرجان يوم األحد 5 ماي

2014 ماي   4 إلى  أبريل   28 من   -   38 العدد  اإلنــســان     لــــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــــــشــرة 


