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منتدى إقليمي بالبرازيل حول الحق في الصحة
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف املنتدى اإلقليمي الالتيني األمرييك 
الثالث حول الحق يف الصحة واألنظمة الصحية املنعقد بالعاصمة الربازيلية، 
من 3 إىل 5 يونيو 2013. ومتثل الهدف من املنتدى يف تحديد الحلول واألنشطة 
املمكن إيجادها من أجل معالجة األسباب الكامنة وراء تنامي اللجوء للقضاء 
التجارب  تبادل  الالتينية باإلضافة إىل  بأمريكا  الصحة  بالحق يف  يف ما يتصل 

واملعارف بني مختلف الفاعلني يف مجال قطاع الصحة واألنظمة الصحية.

نحو تطوير المنظومة العربية لحقوق اإلنسان
محمد  السيد  العام  بأمينه  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
الصبار، يومي 3 و4 يونيو 2013 بالعاصمة القطرية الدوحة يف أشغال مؤمتر 
ومن  العربية.  الدول  بجامعة  اإلنسان  حقوق  منظومة  تطوير  حول  عريب 
الدول  جامعة  وآليات  معايري  لتطوير  عمل  بخطة  الخروج  املؤمتر  أهداف 
برنامج  تضمها  التي  املحاور  بني  ومن  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  العربية 
إحداث  اإلنسان،  حقوق  ومواثيق  اتفاقيات  واستحداث  تطوير  املؤمتر: 

وتطوير اآلليات التعاقدية وغري التعاقدية لحامية حقوق اإلنسان.

التنمية المستدامة وحقوق اإلنسان بالمغرب :
أية ارتباطات

يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  ألقى 
التنمية  حول  محارضة  الفرنسية  رانس  مبدينة   2013 يونيو   7 الجمعة 
مجلس  طرف  من  اللقاء  هذا  ونظم  باملغرب.  اإلنسان  وحقوق  املستدامة 

.)A2RiveS( مدينة رانس برشاكة مع جمعية أدوريف

السيد اليزمي يبرز أهمية الحقوق االقتصادية وجهود 
المجلس في اإلسهام في إعمالها

أبرز السيد اليزمي، خالل ندوة سهرت عىل تنظيمها اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان مبراكش والكلية املتعددة التخصصات بآسفي، بتنسيق مع مجموعة 
األبحاث والدراسات حول الدميقراطية والحكامة املحلية، األهمية التي يوليها 
املجلس للحقوق االقتصادية وجهوده يف اإلسهام يف إعاملها، السيام يف ما يتصل 
بآسفي.   2013 يونيو   4 الثالثاء  يوم  وذلك  املقاولة،  داخل  اإلنسان  بحقوق 
»الحق يف  التي متحورت حول  الندوة  افتتاح  اليزمي، خالل  السيد  ذكر  كام 
البرشية  التي أبرمها املجلس مع جمعية مديري املوارد  التنمية«، باالتفاقية 
ملقاوالت املغرب والرامية لتحقيق ثالث أهداف: املناصفة داخل املقاولة، إدماج 
األشخاص يف وضعية إعاقة والقضاء عىل تشغيل األطفال. املشاركون يف هذا 
اللقاء خرجوا بجملة من التوصيات تهمها عىل الخصوص: إنشاء منتدى للنهوض 
بالتنمية، تفعيل مراكز البحث، إنشاء مركز محيل لتنمية املقاوالت الصغرى، 
انفتاح الجامعة عىل محيطها لتحقيق التنمية، استغالل املوروث، أخذ مقاربة 

النوع بعني االعتبار يف صياغة وبلورة الربامج التنموية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

 أكادير 
تقوية قدرات الجمعيات 

التنموية
اإلنسان  لحقوق  املغربية  الهيئة  نظمت 

لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة 

املندوبية  من  وبدعم  بأكادير  اإلنسان 

الوزارية لحقوق اإلنسان الدورة التكوينية 

تفعيل  إطار  يف  املربمجة  الثانية  الوطنية 

لدى  الحقوقية  املهارات  »تفعيل  مرشوع 

 31 يومي  وذلك  التنموية«،  الجمعيات 

ماي وفاتح يونيو2013، بأكادير. واشتملت 

اآلليات  حول  عروض  تقديم  عىل  الدورة 

لحقوق  والوطنية  الدولية  الحامئية 

الترشيع  يف  املدين  املجتمع  ودور  اإلنسان 

االقتصادية  الحقوق  حول  مداخالت  وكذا 

واللغوية،  الثقافية  الحقوق  واالجتامعية، 

إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  حقوق 

ضد  التمييز  ملناهضة  الدولية  االتفاقية 

املرأة، كيفية رصد الخروقات.

الرشيدية - ورزازات  
اتفاقية شراكة مع نيابة 

التربية الوطنية بزاكورة
جرى يوم الخميس 06 يونيو 2013 مبدينة 

بني  وتعاون  رشاكة  اتفاقية  توقيع  زاكورة 

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية 

الوطنية  الرتبية  وزارة  ونيابة  ورزازات 

بإقليم زاكورة. وتسعى االتفاقية إىل وضع 

مجال  يف  الطرفني  بني  للتعاون  عام  إطار 

منظومة  يف  اإلنسان  بحقوق  النهوض 

من خالل  زاكورة  بإقليم  والتكوين  الرتبية 

التشبع  أنشطة وبرامج تهدف إىل تشجيع 

وإمناء  وقيمها  اإلنسان  حقوق  مببادئ 

واآلخرين،  الذات  تجاه  إيجابية  مواقف 

األساسية  اإلنسان  بحقوق  الوعي  تنمية 

وواجباتهم،  واملواطنات  املواطنني  وحقوق 

بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نرش 

املؤسسة  إشعاع  وتعزيز  ومامرسة  فكرا 

وانفتاحها عىل محيطها.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

طانطان - كلميم 
العنف بالوسط المدرسي

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

األكادميية  مع  برشاكة  بطانطان-كلميم، 

كلميم- بجهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية 

الجهوي  املركز  مع  تواصليا  لقاء  السامرة، 

 7 الجمعة  يوم  بكلميم  املدريس  للعنف 

يونيو 2013 مبقر األكادميية. ومتثل الهدف 

من هذا اللقاء يف دراسة سبل  تفعيل دور 

املركز واملراصد اإلقليمية يف محاربة ظاهرة 

العنف املدريس.

وجدة – فجيج  
المحكمة الدستورية 
والدفع بعدم الدستورية

االنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

مخترب  مع  بتعاون  فجيج،   – بوجدة 

اإلنسان  حقوق  يف  األبحاث  و  الدراسات 

مائدة  الدستورية،  الدراسات  ومخترب 

مستديرة حول موضوع: »قراءة يف مذكريت 

بشأن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

باملحكمة  املتعلقني  لتنظيميني  القانونني 

الدستورية«  بعدم  الدفع  و  الدستورية 

بكلية   2013 يونيو   04 الثالثاء  يوم  وذلك 

الحقوق بوجدة.

فاس – مكناس  
مهرجان فاس للموسيقى 

العريقة
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

ماي   25 السبت  خريبكة  مالل  ببني 

وضم  الخامسة.  العادية  2013دورتها 

تقارير  تقديم  الدورة  هذه  أعامل  جدول 

الحامية  مجال  يف  العمل  مجموعات 

والنهوض وتقييم قافلة الرتبية عىل املواطنة 

عمل  خطة  تقديم  وكذا  اإلنسان  وحقوق 

اللجنة لألشهر املقبلة.
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