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اجتماع مع رئيس الحكومة
بطلب من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، استقبل السيد 

عبد اإلله ابن كريان، رئيس الحكومة، يوم الخميس 22 ماي 

السيد  الدولة،  وزير  باها،  الله  عبد  بالسيد  مرفوقا   ،2014

بالسيد  مرفوقا  كان  الذي  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس 

حورية  والسيدتان  للمجلس  العام  األمني  الصبار،  محمد 

إسالمي وربيعة النارصي والسيد عبد القادر أزريع، أعضاء 

رئيس  ديوان  رئيس  الحنويش،  الرزاق  عبد  والسيد  املجلس 

املجلس. وقد هم االجتامع جملة من النقط أبرزها ترسيع 

وترية تصفية ما تبقى من ملفات هيئة اإلنصاف واملصالحة، 

تفعيل القرار الحكومي بشأن التعامل مع الشكايات الواردة 

من املجلس، إحالة القوانني ذات الصلة بحقوق اإلنسان عىل 

املجلس إلصدار رأي استشاري حولها، تحضري املنتدى العاملي 

لحقوق اإلنسان وتعبئة كافة اإلمكانيات إلنجاحه، دعم املوارد 

املالية للمجلس.

السيد اليزمي في ضيافة المركز 
العلمي العربي لألبحاث والدراسات 

اإلنسانية
حل السيد اليزمي يوم 24 ماي 2014 ضيفا عىل املركز العلمي 

فكري  لقاء  إطار  يف  اإلنسانية،  والدراسات  لألبحاث  العريب 

متحور حول أربعة محاور رئيسية هي: الدميقراطية، عىل ضوء 

أطروحة االنتقال )املغرب وبلدان املنطقة(، املساواة بني املرأة 

والرجل )عدم التمييز، املناصفة، الخ(، املواطنة اليوم: التحوالت 

اإلنسان،  حقوق  والجامعية،  الفردية  )الحريات  والرهانات 

قضايا الهجرة، الخ( وعنارص الهوية املغربية واملقاربة املمكنة.

 

مؤتمر بالقاهرة حول العدالة االنتقالية
شارك السيد الحبيب بلكوش،عضو املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، يومي 17 و18 ماي 2014 بالقاهرة، يف املؤمتر الدويل 

الذي  الفرانكفونيني  للقانونيني  املرصية  للجمعية  السابع 

خصص ملوضوع »العدالة االنتقالية«. وقد قدم السيد الحبيب 

بلكوش يف إطار جلسة مخصصة للتجارب اإلفريقية عرضا 

حول التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية السيام عمل 

هيئة اإلنصاف واملصالحة.

الهجرة اإلفريقية وحقوق اإلنسان
شارك السيد الصبار، األمني العام للمجلس يوم 21 ماي 2011 

 : املغرب   - »أوروبا  موضوع  حول  دولية  ندوة  يف  بالرباط 

الهجرة اإلفريقية ورهانات حقوق اإلنسان« نظمت مببادرة 

اإلنساين،  والقانون  اإلنسان  لحقوق  املتوسطي  املعهد  من 

وبدعم من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والوزارة املكلف 

باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة. وأبرز السيد الصبار 

خالل هذا اللقاء التحديات الجديدة التي تواجهها السلطات 

العمومية املغربية عىل مستوى تدبري الهجرة وحامية حقوق 

املهاجرين وطالبي اللجوء من أجل اإلعامل الفعيل املقتضيات 

الدستورية تقر مبدأ عدم التمييز والقانون الدويل وكذا الوفاء 

بااللتزامات الدولية للمغرب يف هذا املجال.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء-سطات
ورشة حول مشروع »العيادة القانونية في 

مجال حقوق اإلنسان«
نظمت لجنة الدار البيضاء-سطات وكلية العلوم االقتصادية 
والقانونية واالجتامعية عني السبع )جامعة الحسن الثاين – 
املحمدية الدار البيضاء( يوم 22 ماي 2014 مبقر الكلية ورشة 
القانونية يف مجال حقوق  »العيادة  تعريفية حول مرشوع 
التي  الرشاكة  اتفاقية  اللقاء يف إطار  اإلنسان« ويندرج هذا 
تم توقيعها بني املجلس والكلية يف 17 ماي 2014 والرامية 
إىل النهوض بحقوق اإلنسان، وإثراء الفكر حول الدميقراطية 
داخل  والبيئية  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  والحقوق 
الطلبة   قدرات  تقوية  عىل  العمل  مع  الجامعي،  الوسط 
اللقاء  وعرف  اإلنسان.   مجال حقوق  يف  بالجهة  والفاعلني 
مشاركة طلبة وأساتذة ورشكاء من املجتمع املدين منخرطون 
يف األنشطة املرتبطة باملواطنة وحقوق اإلنسان املنظمة من 

لدن الكلية.

 

الرباط – القنيطرة
قافلة حول التوحد

نظمت لجنة الرباط - القنيطرة قافلة جهوية حول التوحد يوم 
21 ماي 2014 مبركز االستقبال بوهالل - حي العكاري بالرباط. 
وتندرج هذه القافلة يف سياق الحملة التواصلية الوطنية األوىل 
حول التوحد تحت شعار »أنا مختلف مثلك«، التي تهدف إىل 
تعبئة الرأي العام الوطني والفاعلني الحكوميني وغري الحكوميني 
من أجل االعرتاف بالتوحد واعتباره قضية وطنية. وكان تحالف 
الجمعيات العاملة يف مجال إعاقة التوحد باملغرب قد أطلق 
الحملة التواصلية الوطنية األوىل حول التوحد  برشاكة مع 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وبتعاون مع منظمة جاييس 
الرباط )الغرفة الفتية الدولية بالرباط( والتحالف من أجل 

النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب.

 
دورة تكوينية حول تقنيات التسير اإلداري 

والمالي للجمعيات واألندية الحقوقية
الرباط-القنيطرة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
ورشة تكوينية حول تقنيات التسري اإلداري واملايل للجمعيات 
واألندية الحقوقية يوم األحد 25 ماي 2014 بالرباط. واستفاد 
البسطي، عضو  قاسم  السيد  التي أطرها  الورشة،  من هذه 
دور  يف  الحقوقية  األندية  ومسريو  مديرو  الجهوية،  اللجنة 
الشباب التابعة ملندوبية الشباب والرياضة بالرباط، والعاملني 

يف مجال تكوين وتأطري الشباب واألطفال.

طنجة
انعقاد الدورة العادية السابعة 

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة دورتها العادية 
السابعة، يوم  24 ماي 2014 مبدينة طنجة. واشتمل جدول 
اللجان  عمل  حصيلة  ومناقشة  تقديم  الدورة  هذه  أعامل 
املوضوعاتية وحصيلة عمل اللجنة يف مجال الهجرة، باإلضافة 
إىل تقديم  أرضية حول اسرتاتيجية اللجنة املتعلقة بتطوير 
االشتغال داخل املؤسسات الجامعية، و كذا منهجية  االشتغال 

املتعلقة مبناهضة العنف يف املالعب الرياضية. 

نادي المواطنة وحقوق اإلنسان
اإلنسان بطنجة يوم 13  الجهوية لحقوق  اللجنة  استقبلت 
ماي 2014 مبقرها، تلميذات وتالميذ ومؤطري نادي املواطنة 
وحقوق اإلنسان للثانوية التأهيلية الشيخ محمد امليك النارصي 
بتطوان. وتم إطالع التالميذ خالل هذا اللقاء عىل املهام التي 
تضطلع بها اللجنة الجهوية خاصة يف مجال الرتبية والتكوين، 
ويف مجال دعم نوادي حقوق اإلنسان، مع التذكري باتفاقية 
الرشاكة التي تجمع بني اللجنة الجهوية واألكادميية الجهوية 
للرتبية والتكوين. كام تناولت النقاشات التي شهدها االستقبال 
جملة من القضايا الحقوقية منها حامية حقوق املهاجرين 
األشخاص يف  و  النساء  التمييز يف حق  السجناء،  والالجئني، 

وضعية هشاشة، التواصل مع املؤسسات التعليمية...

 

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

الحسيمة - الناضور
قافلة لفائدة التالميذ للتربية على حفظ 

الذاكرة والتاريخ
نظمت لجنة الحسيمة - الناضور ونيابتي وزارة الرتبية الوطنية 
بكل من الناضور والدريوش، يوم 25 ماي 2014، قافلة لفائدة 
تالميذ  إعدادية عالل الفايس بزايو، إقليم الناضور والثانوية 
األعدادية الفارايب بإقليم الدريوش، للتعريف باملواقع الرتاثية 
والتاريخية التي يزخر بها إقليم الناضور  : موقع ثازوضا ، 
املدينة األثرية غساسة ومرورا بقصبة اجنادة. ومتثل الهدف 
باملؤسسات  الرتبوية  األندية  تفعيل  يف  النشاط  هذا  من 
التعليمية باملنطقة وغرس ثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف 
بأهمية  تحسيسهم  إىل  باإلضافة  وسلوكا،  معرفة  التالميذ، 

الحفاظ عىل ذاكرة املنطقة.

أكادير
ورشة تكوينية حول المبادئ األساسية 

لحقوق اإلنسان لفائدة منشطي التربية 
الغير النظامية

بدعم من اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير وجمعية 
الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  النيابة  مع  وبرشاكة  الجنوب  نساء 
الوطنية النزكان ايت ملول نظمت جمعية تيفاوين للمرأة 
والتنمية ورشة تكوينية حول املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان 
وذلك يوم 17 ماي 2014 بالدشرية الجهادية. واستفاد من هذه 
الورشة، املنظمة يف إطار تفعيل مرشوع تأهيل وتقوية برنامج 
الرتبية غري النظامية يف مجال حقوق اإلنسان من خالل متكني 
منشطي الرتبية غري النظامية من املفاهيم واملبادئ األساسية 

لحقوق اإلنسان، 30 مشاركا ومشاركة.

العيون
زيارات ميدانية للتعرف على عمل 

مؤسسات عمومية محلية لفائدة أعضاء 
نوادي حقوق اإلنسان بإقليم العيون

نظمت العيون-السامرة، زيارات ميدانية لفائدة تالميذ وأطر 
إقليم  وثانويات  إعداديات  مبختلف  اإلنسان  حقوق  نوادي 
أولها  كان  املحلية،  العمومية  املؤسسات  لعدد من  العيون، 
زيارة للمستشفى اإلقليمي »بن املهدي« بالعيون يومي 22 
و23 ماي 2014. ويهدف تنظيم مثل هذه الزيارت امليدانية، 
التي تندرج يف إطار املساهمة يف مأسسة الرتبية عىل حقوق 
األندية  دور  تفعيل  خالل  من  املدريس  الوسط  يف  اإلنسان 
الحقوقية مبؤسسات التعليمية، إىل إثراء معارف التالميذ حول 
أدوار املؤسسات العمومية ووظائفها داخل املجتمع والوقوف 
عن قرب عىل مجاالت اشتغال وتدخل هذه املؤسسات. وتروم 
اللجنة من خالل هذه املبادرة إىل نرش قيم التسامح والحرية 
واملساواة و إرشاك األطفال يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان 
وحاميتها، عرب خلق تواصل إيجايب وتعزيز سلوكيات بناءة تجاه 

هذه املؤسسات العمومية.

 

مراكش
مشاركة في يوم دراسي حول المدينة 

والعنف
شارك السيد جامل الدين أحامدي والسيدة فاطمة تاسويكت، 
عضوا اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش يف أشغال يوم 
درايس نظم حول موضوع »املدينة والعنف«، نظم يوم 16 ماي 
2014 من طرف مركز تنمية جهة تنسيفت برشاكة مع مجلس 
مقاطعة جيليز وجامعة القايض عياض. وقد شكل هذا اللقاء 
مناسبة لتقديم تقريرن حول ظاهرة العنف باملدينة منجزان من 
طرف منظمة اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات 
االجتامعية  األسباب  بتحليل  التقريران  قام  وقد  البرشية. 

واالقتصادية الستفحال هذه الظاهرة خاصة داخل األرس.

 
مشاريع لفائدة سجناء سابقين

شاركت اللجنة الجهوية مبراكش يوم 22 ماي 2014 مبقر والية 
آسفي يف عملية توزيع عدد من املشاريع االجتامعية لفائدة 
سجناء سابقني، وهي العملية املنظمة مببادرة من جمعية أصدقاء 
مراكز اإلصالح وحامية الطفولة. وقد استفاد من هذه العمل نحو 

خمسني شخصا منهم أربع نساء وشخصني يف وضعية إعاقة.
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البحرين : مؤتمر دولي حول المحكمة 
العربية لحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بأمينه العام 
عضو  العزيزي،  الحق  عبد  والسيد  الصبار  محمد  السيد 
العربية  املحكمة  حول  الدويل  املؤمتر  أشغال  يف  املجلس، 
لحقوق اإلنسان املنظم يومي 25 و26 ماي 2014 مبملكة 
البحرين. وتناولت أشغال املؤمتر، الذي شهد مشاركة العديد 
من الخرباء والفاعلني من أوروبا وأمريكيا وإفريقيا واملنطقة 
املحكمة  إنشاء  مسار   : أبرزها  املحاور  من  العربية، جملة 
العربية لحقوق اإلنسان، مسلسل اإلصالحات يف جامعة الدول 
العربية يف مجال حقوق اإلنسان، دور مفوضية األمم املتحدة 
العربية  املحكمة  إنجاح عمل  اإلنسان يف  لحقوق  السامية 
من  كل  تجارب  تقديم  اللقاء  عرف  كام  اإلنسان.  لحقوق 
املحكمتني األوروبية واألمريكية لحقوق اإلنسان وكذا املحكمة 

الجنائية الدولية.

 

المنظومة االنتخابية : أية عدالة ؟
شارك السيد ندير املومني، مدير الدراسات والبحث والتوثيق 
باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 21 ماي 2014 مبدينة 
الرباط، يف ندوة وطنية حول موضوع »املنظومة االنتخابية 
الناخب  الوطني لحقوق  املرصد  تنظيم  أية عدالة؟« من   :
بتعاون مع مؤسسة كونراد أدناور األملانية مبشاركة عدد من 
وقدم  واملهتمني.  والخرباء  والباحثني  واألكادمييني  السياسيني 
السيد املومني عرضا حول تجربة املجلس الوطني لحقوق 
املالحظة  منذ سنة 2007 يف مجال  انطلقت  التي  اإلنسان 
املستقلة لالنتخابات ثم يف مجال اإلرشاف عىل عملية املالحظة 
منذ سنة 2011 مبوجب القانون 30.11 القايض بتحديد رشوط 
وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات. كام أبرز 
أهم الخالصات والدروس املستفادة من هذه التجربة وكذا 

أهمية املالحظة يف ضامن شفافية العملية االنتخابية.

 
في ضيافة المجلس

 
للمستوطنات  املتحدة  األمم  بربنامج  والربامج  املشاريع  مدير 

استقبل السيد اليزمي والسيد عبد   : البرشية  )22 ماي 2014( 

الرحيم قاسو، عضو املجلس، السيد أليون باديان، مدير املشاريع 

UN–HA- )والربامج بربنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية 

BITAT( والسيد منصف فاضيل، مستشار بنفس الهيئة. ومن بني 

املواضيع التي همها اللقاء آفاق التعاون بني الطرفني يف مجال سياسة 

املدينة وكذا املؤمتر اإلفريقي الوزاري الثالث حول السكن والتنمية 

املزمع تنظيمه باملغرب سنة 2016.

ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان )22 ماي 2014( : استقبل 

السيد اليزمي السيدة مييكو يابوطا، املمثلة املقيمة لصندوق األمم 

املتحدة للسكان )FNUAP( بالرباط. وتناول اللقاء بشكل خاص 

الجنسية  الصحة  مجال  يف  للسكان  املتحدة  األمم  صندوق  عمل 

واإلنجابية السيام يف صفوف الشباب باإلضافة إىل الرشاكة مع املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان.

تالميذ بنادي للرتبية عىل املواطنة من الخميسات )22 ماي 2014( 

: استقبل السيد بوشعيب دو الكيفل، املكلف مبهمة مبديرية النهوض 

بحقوق اإلنسان، مجموعة من تالميذ ثانوية الياسمني التأهيلية من 

مدينة الخميسات من نادي الرتبية عىل املواطنة. وقدم السيد دو 

الكيفل للتالميذ عرضا حول املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل 

مستوى االختصاصات واملهام واملشاريع والرتكيبة واآلليات الجهوية. 

كام همت النقاشات التي جرت خالل هذا اللقاء جملة من املواضيع 

من قبيل حقوق األطفال يف نزاع مع القانون، عالقة املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان مع الجهاز التنفيذي، زيارات املجلس ألماكن الحرمان 

من الحرية، متدرس األطفال يف الوسط القروي...


