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مفوضة األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان في ضيافة المجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان
استضاف املجلس الوطني لحقوق  اإلنسان يوم 28 ماي 

اإلنسان،  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  مفوضة   2014

خاللها  حظيت  املغرب  إىل  رسمية  بزيارة  قامت  التي 

املسؤولني  بكبار  والتقت  ملكيني  وتوشيح  باستقبال 

املفوضة  وركزت  عديدة.  ومدنية  سياسية  وفعاليات 

عمداء  ضم  مميز  حضور  أمام  ألقتها  كلمة  يف  السامية، 

السلك الدبلومايس وممثيل املؤسسات الوطنية واألحزاب 

عىل  وبرملانيني،  الحكومية  غري  واملنظامت  السياسية 

التحديات التي تواجه الدول بشكل عام يف مجال حقوق 

اإلنسان، خاصة مناهضة التمييز وانتشار خطاب الكراهية 

املهاجرين  حقوق  وإعامل  السلبية  النمطية  والصور 

اإلرهاب يف عالقتها مع حامية حقوق  وإشكالية محاربة 

والتصدي  املساواة  وإقرار  اإلعدام  وإلغاء عقوبة  اإلنسان 

للعنف ضد املرأة. وأشادت السيدو بيالي باإلصالحات التي 

أطلقها املغرب لتعزيز حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها 

وبدينامية املجتمع املدين املغريب واستقالليته، كام سلطت 

الضوء عىل بعض التحديات التي يواجهها املغرب، شأنه يف 

ذلك شأن باقي الدول، مثل القضاء بشكل تام عىل سوء 

املعاملة والعنف ضد النساء وتحسني وتطوير التعامل مع 

العامل املهاجرين. ومن جانبه، اعترب السيد ادريس اليزمي 

املغرب  إىل  اإلنسان  لحقوق  السامية  املفوضية  زيارة  أن 

التي  اإلصالحات  ملسلسل  تشجيٌع  وتشجيع:  أمل  رسالة 

هذه  تساهم  أن  يف  وأمٌل  سنوات...  منذ  املغرب  أطلقها 

الزيارة وتوصيات املفوضية السامية يف ترسيع وترية هذه 

اإلصالحات، خاصة أن املغرب فتح أوراش إصالح العدالة 

ومحاربة  واملناصفة  واملساواة  الصحافة  حرية  وضامن 

العنف ضد املرأة والقضاء بشكل تام عىل سوء املعاملة. 

يف  نظمتها  صحفية  ندوة  خالل  بالي،  السيدة  وأشادت 

املغرب  وجهها  التي  بالدعوات  للمغرب،  زايارتها  ختام 

للخرباء املستقلني يف مجال حقوق اإلنسان من أجل زيارة 

يف  الجهوية  اللجان  تلعبه  الذي  الدور  واصفة  اململكة، 

بيالي  السيدة  اعربت  وقد  باملشجع.  الجنوبية  املناطق 

بهذه املناسبة عن استعداد مؤسساتها لتقديم الدعم لهذه 

اللجان يف مجال الدعم التقني وتعزيز قدرات.

التعاون شمال-جنوب : استثمار 
إمكانات جديدة للتنمية والنمو

شارك السيد اليزمي يوم 28 ماي بالرباط يف ندوة نظمها  
األمريكية  املتحدة  للواليات  مارشال«  »جريمان   صندوق 
) GMF ( حول موضوع »التعاون شامل-جنوب : استثامر 
إمكانات جديدة للتنمية والنمو«.وقد ألقى السيد اليزمي 
بني  والنامذج  الدينامية  حول  »الحوار  إطار  يف  مداخلة 

اإلثنية لفائدة التعددية بالعامل العريب«.

 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

قوافل جهوية بالحسيمة والدار البيضاء 
ومراكش حول التوحد تحت شعار »أنا 

مختلف مثلك » 
 نظمت اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان.الحسيمة – الناظور، 
الدار البيضاء – سطات ومراكش ما بني 24 و 29 ماي 2014، 
قوافل جهوية حول التوحد تحت شعار »أنا مختلف مثلك«، 
وذلك يوم 24 ماي بالحسيمة ويوم 28 ماي بالدار البيضاء 
ويوم 29 ماي 2014 مبراكش. وتندرج هذه القوافل يف سياق 
الحملة التواصلية الوطنية األوىل حول التوحد تحت شعار »أنا 
مختلف مثلك«، التي تهدف إىل التعريف بالتوحد وتعبئة 
الرأي العام الوطني والفاعلني الحكوميني و غري الحكوميني من 
أجل االعرتاف بالتوحد واعتباره قضية وطنية. وقد تم إطالق 
الحملة يف فاتح أبريل من لدن تحالف الجمعيات العاملة 
يف مجال إعاقة التوحد باملغرب 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.
 

مراكش

 العيش المشترك محور تظاهرة »أيام 
المهاجر«

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش مبعية عدد 
»العيش  شعار  تحت  املهاجر«  »أيام  تظاهرة  الرشكاء  من 
املشرتك، يف ضيافة مراكش« وذلك يومي 30 و31 ماي 2014 
الذي شهد  اللقاء،  الهدف من هذا  الحمراء. ومتثل  باملدينة 
مشاركة دبلوماسيني ومثقفني وفنانني من مختلف الجنسيات 
باإلضافة إىل ممثلني عن الجاليات املقيمة مبراكش، إىل تسليط 
الضوء عىل التحديات القامئة أمام السياسية الجديدة يف مجال 
الهجرة التي اعتمدها املغرب. وضم برنامج التظاهرة مائدة 
تتناول  أفالم قصرية  املشرتك وعرض  العيش  مستديرة حول 
املوضوع فضال عن  محارضات همت املواضيع التالية : »نحو 
سياسة للهجرة باملغرب«، »إفريقيا الرتحال واالستقرار : نحو 
هجرة بني – إفريقية بجنوب الصحراء«، »من إفريقيا إىل أخرى 

: أي مسار لإلندماج؟«.

 ندوة حول الحريات الفردية في المغرب
 

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش يوم 28 ماي 
   2014يف يوم درايس منظم من طرف املدرسة العليا للتسيري 
مبراكش حول موضوع »الحريات الفردية يف املغرب واقع – 
وبحضور  جامعيني  وأساتذة  مثقفني  مبشاركة  تحديات«،  و 
عدد كبري من طلبة املدرسة. وقد ألقى السيد ياسني دريان، 
إطار باللجنة، مداخلة حول »تاريخ الحريات باملغرب«، كام 
تطرق لعمل املجلس الوطني ولجانه الجهوية يف مجال  حامية 

الحريات و تكريسها.
 

الداخلة-أورسد

الحق في البيئة
الداخلة-أورسد  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت   
يف  الحق  حول  ندوة  مبادرة  الطبيعة  جمعية  مع  برشاكة 
البيئة وذلك يوم 30 ماي 2014، مبدينة الداخلة. وتم خالل 
هذه الندوة تسليط الضوء عىل أهمية الحق يف البيئة من 
خالل استعراض التطور التاريخي ملفهوم البيئة والترشيعات 
والقوانني البيئية باملغرب، وكذا اإلكراهات التي تعرتض اإلعامل 

الفعيل للحق يف البيئة.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

الرباط - القنيطرة

التربية على حقوق اإلنسان: المرجعية 
والمنهجية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط - القنيطرة 
برشاكة مع فرع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان بالقنيطرة 
ندوة حول »الرتبية عىل حقوق اإلنسان: املرجعية واملنهجية«، 
وذلك يوم 31 ماي 2014 مبدينة القنيطرة .  ومكنت الندوة 
من فتح نقاش بني الفاعلني املعنيني حول سبل تطوير الثقافة 
الحقوقية واالرتقاء بالوعي الحقوقي لدى املواطن وكذا تحويل 
الثقافة الحقوقية إىل مامرسة تربوية يومية تنتج قيم العدل 
والحرية وتحمي الكرامة اإلنسانية. وعرف اللقاء تقديم عرضني 
يهم األول »الرتبية عىل حقوق اإلنسان: أية مرجعية« فيام 

يتناول الثاين »تجربة املغرب يف الرتبية عىل حقوق اإلنسان«.
 

فاس- مكناس

إعمال مبادئ المدرسة المواطنة
مأسسة  يتوخى  الذي  املواطنة  املدرسة  مرشوع  إطار  يف 
بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  ثقافة  عىل  الرتبية  ترسيخ  و 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت  التعليمية،  باملؤسسات 
اإلنسان فاس - مكناس الدورة التكوينية الثانية تحت عنوان 
» إعامل مبادئ املدرسة املواطنة« وذلك يومي 27 و 28 ماي 
2014 مبدينة فاس. وتناول برنامج الدورة املحورين اللتاليني:  
الدعامات الثقافية للرتبية عىل املواطنة والرتبية عىل املواطنة 

: النظرية واملامرسة.

طنجة 

دورة تكوينية لفائدة األطفال البرلمانيين
يف إطار اتفاقية الرشاكة املربمة بني املجلس الوطني لحقوق 
االنسان واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة طنجة 
تطوان، شاركت اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطنجة  ممثلة 
التكوينية  الدورة  تأطري  يف  أزاليل  نفيسة  األستاذة  بعضوتها 
تطوان  طنجة  من جهة  الجدد  الربملانيني  لألطفال  الجهوية 
وجهة الغرب الرشاردة بني احسن للفرتة ما بني -2014 2016 
الرتبية  الطفل ووزارة  لحقوق  الوطني  املرصد  نظمها  ،التي 

الوطنية والتكوين املهني، وذلك يوم 29 ماي 2014 بطنجة.
وتناولت األستاذة نفيسة أزاليل خالل مداخلتها ظروف ميالد 
التوجيهية  ومبادئها  الطفل  لحقوق  املتحدة  األمم  اتفاقية 
وخاصياتها، كام تطرقت إىل لجنة حقوق الطفل وكيفية تتبع 

إعامل االتفاقية.

أكادير

 تعزيز مواكبة منتدى جمعيات أكادير
 

يف إطار اضطالع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير بدعم 
ومواكبة منتدى جمعيات أكادير يف سياق الرشاكة التي تجمعه 
مع املجلس العام لجهة »لوار أطلنتيك« الفرنسية ومجلس 
عاملة أكادير إيداوتنان واملجلس اإلقليمي شتوكة أيت باها، 
شاركت اللجنة رفقة باقي الرشكاء يف الفرتة ما بني 25 إىل 29 
ماي 2014 يف زيارات ميدانية ملشاريع ترشف عليها عدد من 
الجمعيات العضوة يف منتدى جمعيات أكادير والتي تهم ولوج 
إىل  باإلضافة  إعاقة.  واألشخاص يف وضعية  واألطفال  النساء 
تجديد االتفاقيات بني املجلس العام واملجلس اإلقليمي شتوكة 
أيت باها وتوقيع اتفاقية مع املجلس اإلقليمي ألكادير، وذلك 
يف إطار زيارة لوفد من املجلس العام لجهة »لوار أطلنتيك« 

ألكادير يف الفرتة ذاتها.
 .

النـــشرة   األسبــوعـية  للمجلـس  الوطنــي  لــحقـــوق        اإلنســـان - العدد 42 – من 26 ماي إلى فاتح يونيو 2014

اجتماع لجنة اإلشراف على تنفيذ 
األرضية المواطنة للنهوض بثقافة 

حقوق اإلنسان
انعقد يوم 27 ماي 2014، مبدينة الرباط اجتامع لجنة اإلرشاف 
عىل تنفيذ األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان 
بهدف إعطاء دفعة جديدة لتنفيذ األرضية من خالل تحيني 
مضامينها ووضع برنامج عمل إلعاملها .  وبهذه املناسبة، جدد 
السيد أحمد العبادي، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
التأكيد، يف كلمة له، عىل إرادة املجلس، الذي يضطلع برئاسة 
واللوجستية  البرشية  اإلمكانيات  توفري  يف  اإلرشاف،  لجنة 
الرضورية للدفع بعمل لجنة اإلرشاف. وأوضح أن هذه األخرية 
يجب أن ترتكز يف املرحلة املقبلة عىل تحيني مضامني األرضية 
عىل ضوء التغريات املؤسساتية والسياسية الجديدة التي عرفها 
املغرب وضامن تكامل األرضية مع خطة العمل الوطنية يف 
مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان باإلضافة إىل خلق االنسجام 
والتكامل بني األنشطة التي ستتم برمجتها يف إطار األرضية 
واألنشطة املنفذة يف مجال الرتبية والتكوين عىل حقوق اإلنسان 
ويف األخري ضامن انخراط واسع ملختلف الفاعلني املؤسساتيني 

واملدنيني الوطنيني واملحليني يف تفعيل األرضية.

 

في ضيافة المجلس
 

الشباب )26 ماي  السياسيني  للقادة  األمرييك  املجلس  وفد من 
2014( : استقبل السيد اليزمي رئيس املجلس والسيد مراد راغب، 
مدير العالقات الدولية والتعاون باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  من  الشبابية  القيادات  من  وفدا 
وبعد   .) ACYPL ( الشباب  السياسيني  للقادة  األمرييك  املجلس 
عرض قدمه السيد راغب حول اختصاصات املجلس وتركيبته وطنيا 
وجهويا وكذا مشاريعه وتقاريره، انصب النقاش خالل هذا االستقبال 
عىل جملة من املواضيع املرتبطة بواقع حقوق اإلنسان باملغرب 
السيام مالءمة القوانني الوطنية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان، 
التفاعل بني املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان والجهازين التنفيذي 

والترشيعي، الوقاية من التعذيبـ، عقوبة اإلعدام...

مسؤوالن عن الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )27 ماي 2014( 
: استقبل السيد مصطفى الناوي، مكلف مبهمة لدى رئيس املجلس، 
كال من السيدة دلفني كارلنس والسيد منذر الشارين، مكلفان مبهمة 
بالفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان يف إطار مهمة للتحري واملرافعة 
من   )201 يونيو  و5  ماي   26 )بني  باملغرب  الفدرالية  بها  تقوم 
أجل تقييم اإلصالحات التي تم القيام بها يف مجال حامية حقوق 
اإلنسان وإعامل توصيات اآلليات الدولية، السيام يف مجال العدالة 
الناوي  السيد  قدم  الصدد  هذا  ويف  العادلة.  املحاكمة  وضامنات 
للمسؤولني عرضا حول مساهمة املجلس يف مجال تأهيل العدالة 
سواء من خالل تنشيط النقاش العمومي أو من خالل مشاركته يف 
هيئة الحوار الوطني حول إصالح منظومة العدالة أو عرب مجمل 
التقارير واملذكرات والدراسات التي أعدها يف هذا املضامر )املذكرات 
للقضاة،  األسايس  النظام  القضائية،  للسلطة  األعىل  املجلس  حول 
الدفع بعدم دستورية القوانني واملحكمة الدستورية، الدراسة حول 
الطب الرشعي، أشغال ندوات نظمها املجلس حول إصالح السلطة 

القضائية، إصدارات هيئة اإلنصاف واملصالحة حول املوضوع(.

دبلوماسيون من مجلس أوروبا )27 ماي 2014( استقبل السيد 
العالقات  مقرري  مجموعة  أعضاء  السفراء  من  وفدا  اليزمي 
الخارجية بلجنة الوزراء مبجلس أوروبا. وقد تألف الوفد من سفراء 
االستقبال  تركيا والنورفيج. وجاء  أملانيا، هنغاريا،  إيطاليا، فرنسا، 
يف سياق زيارة يقوم بها الوفد للمغرب من أجل التحضري لخطة 
يف   2015-2017 بني  للفرتة  أوروبا  املغرب-ومجلس  بني  العمل 
مجال سياسية الجوار. وبعد إطالع الوفد األورويب عىل اختصاصات 
وتركيبة وعمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تناولت النقاشات 
التي عرفها اللقاء جملة من املجاالت همت سبل تعزيز الرشاكة 
بني املغرب ومجلس أوروبا وأولويات هذه الرشاكة السيام يف ما 
يتصل بإصالح العدالة، إرساء سياسة املناصفة ومكافحة التمييز ضد 

املرأة وتكوين فاعيل املجتمع املدين.


