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السيد اليزمي يشارك في المؤتمر الدولي 
لتنصيب »هيئة الحقيقة والكرامة« بتونس

شارك السيد إدريس اليزمي رئيس املجلس الوطني لحقوق 

يف  التونسية،  بالعاصمة   2014 يونيو   9 يوم  اإلنسان، 

بتونس.  الحقيقة والكرامة«  لتنصيب »هيئة  الدويل  املؤمتر 

ومسار  تجربة  املناسبة  بهذه  اليزمي  السيد  استعرض  وقد 

وخصوصيات العدالة االنتقالية يف املغرب، مربزا أنه »ما كان 

للمملكة املغربية أن تنخرط يف مسار العدالة االنتقالية لوال 

سلمية  معالجة  عىل  للعمل  الفاعلني  مختلف  إرادة  تالقي 

التاريخ  التي شهدها  السياسية  النزاعات  لتبعات  وتوافقية 

الجسيمة  لالنتهاكات  الثقيل  ولإلرث  للمغرب،  املعارص 

لحقوق االنسان«. وأبرز القيمة املضافة التي حملتها التجربة 

الجامعي،  الرضر  جرب  قبيل  من  املجال  هذا  يف  املغربية 

من  جرى  ما  تحليل  يف  االجتامعي  النوع  مقاربة  إدراج 

عنف سيايس ويف جرب األرضار الناجمة عنه، حفظ األرشيف 

والتاريخ والذاكرة، إسناد مهمة تتبع توصيات هيئة االنصاف 

أن  يذكر  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  للمؤسسة  واملصالحة 

التأسييس التونيس كان قد صادق يف ماي  املجلس الوطني 

2014 عىل تركيبة »هيئة الحقيقة والكرامة« التي من املقرر 

تونس منذ  اإلنسان يف  انتهاكات حقوق  تنظر يف ملف  أن 

1955 وإرساء العدالة االنتقالية.

التدخل الطبي على األشخاص 
الموضوعين تحت الحراسة النظرية

املغربية  والجمعية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 

البيضاء،  الدار  يونيو 2014 مبدينة  يوم 14  الرشعي،  للطب 

يوما دراسيا حول التدخل الطبي عىل األشخاص املوضوعني 

النقاش  إغناء  اللقاء من  النظرية. وقد مكن  الحراسة  تحت 

حول مرشوع القانون املغري واملتمم لقانون املسطرة الجنائية 

مسلسل  وإطالق  النظرية  بالحراسة  املتعلقة  جوانبه  يف 

التفكري يف إرساء منوذج تنظيمي مغريب لنشاط الطب الرشعي 

وكذا تحسيس مهنيي الصحة ورجال القانون عىل حد سواء 

بالجوانب األخالقية والقانونية واملهنية املتعلقة بهذا النشاط 

من  املوضوع  عىل  الضوء  املشاركون  الخرباء  وسلط  الطبي. 

خالل عدة محاور أبرزها: املقاربة الحقوقية للتدخل الطبي 

التأطري  النظرية،  الحراسة  تحت  املوضوعني  األشخاص  عىل 

تحت  املوضوعني  األشخاص  عىل  الطبي  للتدخل  القانوين 

املوضوعني  األشخاص  إزاء  الطبيب  مهام  النظرية،  الحراسة 

تحت الحراسة النظرية: التجربة الفرنسية، التحقيق يف مزاعم 

التعذيب وغريه من رضوب املعاملة املهينة يف ضوء القانون 

الدويل لحقوق اإلنسان، التحقيق يف مزاعم ومساءلة مقرتفيه 

توثيق  املغريب،  القضايئ  الوطنية واالجتهاد  القوانني  يف ضوء 

وتقييم األدلة البدنية والنفسية الناجمة عن التعذيب وغريه 

من رضوب سوء املعاملة، إلخ.

»إفريقيا المستقبل« موضوع المنتدى 
الفكري لمهرجان  كناوة بالصويرة 

احتضنت  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  مع  برشاكة 
الدورة ال17 ملهرجان كناوة وموسيقى العامل بالصويرة يومي 
13 و14 يونيو 2014 منتدى فكريا حول موضوع »إفريقيا 
املستقبل« استدعي لتنشيط فقراته خرباء ومفكرون وفنانون 
الغنية  النقاشات  ومكنت  اآلفاق.  مختلف  من  ومثقفون 
التي عرفها اللقاء من تسليط الضوء عىل الوضعية الحالية 
واالجتامعية  الثقافية  املستويات  القارة عىل  تشهدها  التي 
الفضاءات  مختلف  بني  والعالقات  والسياسية،  االقتصادية 
التي  والتحديات  إفريقيا،  منها  تتشكل  التي  الجيو-ثقافية 
لبلدان  بالنسبة  وخاصة  الكثيفة  الهجرة  حركات  تفرضها 
شامل إفريقيا. وقد دعا املشاركون إىل بناء تقارب بني شامل 
القارة  بتاريخ  واالهتامم  الصحراء  جنوب  وإفريقيا  إفريقيا 
اإلفريقية وتثمني التالقح والتامزج الثقايف بني بلدان وشعوب 
واألديب فضال  الثقايف  وبتاريخها  برثواتها  الغنية  القارة  هذه 
التنمية البرشية ووضع الشباب اإلفريقي  عن االستثامر يف 

يف صلب هذه التنمية.
 

المجلس يشارك بجنيف في الدورة السادسة 
والعشرين لمجلس حقوق اإلنسان

يرتأسه  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  من  وفد  يشارك 
الدورة  أشغال  يف  الصبار،  محمد  السيد  العام  األمني 
السادسة والعرشين ملجلس حقوق اإلنسان املنعقدة مبقر 
يونيو  و27   10 بني  ما  بجنيف،  األمم  بقرص  املتحدة  األمم 
2014. هكذا سيشارك وفد املجلس، الذي يضم أيضا أعضاء 
التفاعيل  الحوار  أهمها  وأطرا، مبداخالت يف عدة جلسات، 
االتجار  مبسألة  املعنية  املتحدة  لألمم  الخاصة  املقررة  مع 
السنوي حول  النساء واألطفال والنقاش  باألشخاص، السيام 
األطفال  زواج  عىل  القضاء  حول  وجلسة  املرأة  حقوق 
والزواج املبكر والقرسي. وستتميز مشاركة املجلس يف أشغال 
الدورة السادسة والعرشين ملجلس حقوق اإلنسان األممي 

باملشاركة يف فعاليات منتدى حقوق اإلنسان واملقاوالت.

في ضيافة المجلس

صحفيون من أمريكا الالتينية )10 يوينو 2014(: استقبل 
إعالمية  منابر  ميثلون  صحفيني  من  وفدا  الصبار،  السيد 
واإلكواتور،  والربازيل  )األرجنتني  الالتينية  أمريكا  دول  من 
والشييل وكولومبيا( يف إطار رحلة صحفية للمملكة املغربية. 
املسار  حول  عرضا  الصحفي  للوفد  اليزمي  السيد  وقدم 
واختصاصاته  اإلنسان  لحقوق  الوطني  للمجلس  التاريخي 
والدراسات  التقارير  إىل  باإلضافة  أنشطته  وأبرز  ومهامهم 
واملذكرات التي أصدرها يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان 
وحاميتها. كام تناول النقاشات التي عرفها اللقاء جملة من 

املواضيع املتصلة بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

استقبل   :)2014 يونيو   9( األجانب  الطلبة  من  مجموعة 
السيد بوشعيب ذو الكيفيل، املكلف مبهمة مبديرية النهوض 
بحقوق اإلنسان، مجموعة من الطلبة من جنسيات مختلف 
ترعاه  ثقايف  برنامج  إطار  يف  للمغرب  زيارة  يف  يوجدون 
مؤسسة »قلم ولوح«. وعىل إثر استامع الطلبة لعرض قدمه 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  حول  الكيفل  ذو  السيد 
)االختصاصات واملهام والرتكيبة واملنجزات(، همت أسئلتهم 
واستفساراتهم جملة من املواضيع من قبيل ثقافة حقوق 
الوطنية  املجلس  عالقة  التعليمية،  باملؤسسات  اإلنسان 

باملجتمع املدين، قانون الجنسية باملغرب.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

بني مالل – خريبكة
قافلة جهوية حول التوحد  تحت شعار 

»أنا مختلف مثلك«
يوم  خريبكة  مالل  بني  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
12 يونيو 2014 مبدينة بني مالل قافلة جهوية حول التوحد تحت 
الحملة  إطار  يف  القافلة  هذه  وجاءت  مثلك«.  مختلف  شعار«أنا 
التواصلية الوطنية األوىل حول التوحد التي أطلقها تحالف الجمعيات 
العاملة يف مجال إعاقة التوحد باملغرب يف فاتح أبريل 2014 برشاكة 
مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، و بتعاون مع منظمة جاييس 
الرباط )الغرفة الفتية الدولية بالرباط( والتحالف من أجل النهوض 
بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب. وشهدت هذه املحطة 
تنظيم ورشات عمل مع الفاعلني املحليني، الشباب واألرس والجمعيات 
الجهوية  الخصوصيات  تراعي  عمل  مبقرتحات  الخروج  أجل  من 
واملحلية للمساهمة يف صياغة برنامج ترافعي وطني مندمج للنهوض 

بأوضاع هذه الفئة الهشة ودعم األرس املعنية.

 

الرباط –القنيطرة
»دور القضاء في حماية الحريات 

والحقوق اإلنسانية«
اللجنة  مع  برشاكة  اإلنسانية  للحقوق  املعمورة  منتدى  نظم 
الجهوية لحقوق اإلنسان الرباط – القنيطرة ومحكمة االستئناف 
يف  القضاء  »دور  حول  دراسيا  يوما  بالقنيطرة،  املحامني  وهيئة 
حامية الحريات والحقوق اإلنسانية« وذلك يوم 12 يونيو 2014 
مبدينة سوق األربعاء. وشارك يف اللقاء مختلف الفاعلني املعنيني، 
والذين سعوا إىل معالجة املوضوع من خالل جملة من املحاور 
وتكريسها  اإلنسان  حقوق  حامية  يف  القضاء  »أهمية  أبرزها 
»العمل  الدستورية«،  واملستجدات  الدولية  املعايري  ضوء  عىل 
»تجربة  والحريات«،  الحقوق  حامية  يف  ودوره  املغريب  القضايئ 
خاليا التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف، الحصيلة واآلفاق« 
حقوق  منظومة  تكريس  يف  القضاء  ومساعدي  املحامني  و«دور 

اإلنسان، وتكريس سمو القوانني الدولية يف مهمة الدفاع«.

انعقاد الدورة العادية التاسعة
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط القنيطرة، يوم 13 يونيو 
2014 مبدينة الرباط، دورتها العادية التاسعة. وتضمن جدول أعامل 
الدورة تقديم حصيلة عمل اللجنة الجهوية يف الفرتة الفاصلة بني الدورة 
الثامنة والدورة التاسعة وكذا حصيلة انخراطها يف الربامج ذات الطابع 
الوطني وخاصة التسوية االستثنائية لوضعية املهاجرين يف وضعية غري 
نظامية وقافلة التوحد. كام تناولت الدورة التحضري لعدد من اللقاءات 
املرتقبة من قبيل امللتقى الجهوي حول املدينة وحقوق اإلنسان وامللتقى 
الجهوي للسينام وحقوق اإلنسان وكذا املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان. 
لتكريم  الدورة  برنامج  اللجنة فقرة من  من جهة أخرى، خصصت 
السيدتني مينة معاد، عضو اللجنة الجهوية وسمية العمراين، عضو 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اعرتافا بنضالهام يف مجال حامية حقوق 

األشخاص يف وضعية إعاقة والتحسيس بوضعهم.

وجدة-فجيج
قراءة في مؤلف »المسيرة السوداء« 
حول المغاربة ضحايا الطرد الجماعي 

من الجزائر
يوم  بوجدة–فجيج،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
لقاء فكريا حول كتاب »املسرية  يونيو 2014 مبدينة وجدة،   12
السوداء« )La marche noire( ملؤلفه محمد الرشفاوي، رئيس 
اللقاء يف  ويندرج هذا  الجزائر.  من  املطرودين  املغاربة  جمعية 
األرشيف  حفظ  جهود  يف  الجهوية  ولجانه  املجلس  إسهام  إطار 
والذاكرة والتاريخ الراهن للمغرب.ويف إثراء الحوار التعددي حول 

القضايا الحقوقية.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


