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رئيس المجلس يتباحث مع مسؤولين أرجنتينيين في قضايا 
تهم حقوق اإلنسان

وثاين  فاتح  يومي  أيرس،  لبوينوس  زيارته  خالل  اليزمي،  ادريس  السيد  أجرى 
بالعاصمة األرجنتينية،  شتنرب 2014، لقاءات مع مجموعة من كبار املسؤولني 
عىل رأسهم كاتبة الدولة للسياسة الخارجية وكاتب الدولة للشؤون املؤسساتية 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  واإلدارة  الدفاع  بوزارة  ومسؤولني  الخارجية  بوزارة 
والقانون الدويل اإلنسان وكاتب الدولة األرجنتيني لحقوق اإلنسان،  باإلضافة إىل 
 Abuelas de Plaza de عدد من الفعاليات املدنية، من أبرزها رئيسة منظمة
Mayo )منظمة َجّدات ميدان ماي(، التي تأسست سنة 1977 بهدف العثور عىل 
األطفال الذين تعرضوا لالختطاف أثناء فرتة االنتهاكات الجسيمة التي شهدتها 
األرجنتني خالل تلك الحقبة، ومدير املركز الدويل للنهوض بحقوق اإلنسان.  كام 
عقد السيد اليزمي لقاء مع أعضاء لجنتي حقوق اإلنسان والعالقات الخارجية 
بالربملان األرجنتيني. وقد تناولت هذه اللقاءات، باإلضافة إىل مسار اإلصالحات 
التي يعيش عىل وقعها املغرب وتجربة العدالة االنتقالية باملغرب والدور الذي 
يلعبه املجلس لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها وسياق تطور حقوق اإلنسان 
مبدينة  سينعقد  الذي  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  املنتدى  تحضريات  باألرجنتني، 
مراكش يف نونرب 2014، قبل أن يحط الرحال باألرجنتني، يف دورته الثالثة يف 2015.

حقوق  للجنة   67 الدورة  في  للمجلس  كتابية  مداخلة 
الطفل بجنيف

املنعقدة   الطفل،  حقوق  للجنة   67 الدورة  يف  كتابية  مبداخلة  املجلس  شارك 
بجنيف ما بني فاتح و19 شتنرب الجاري، والتي تناقش تقريري املغرب الدوريني 
الثالث والرابع حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتقرير األويل بشأن تنفيذ 
وقف  وقد  املسلحة.  املنازعات  يف  األطفال  إرشاك  بشأن  االختياري  الربوتوكول 
املجلس يف مداخلته الكتابية عىل أبرز الجهود املبذولة لحامية حقوق األطفال 
باملغرب وكذا أهم التحديات املطروحة يف هذا اإلطار، خاصة عىل مستوى الولوج 
إىل الرعاية الصحية والتعليم األويل وظروف عيش األطفال مبراكز حامية الطفولة 
واملؤسسات السجنية، ارتفاع نسبة زواج القارصات، غياب آليات فعالة للتنسيق 
املجلس يف مداخلته  املعتمدة،.... وقدم  والربامج  للسياسات  املنتظم  والتقييم 
السياسة  تنفيذ  إىل  الدعوة  أبرزها  لعل  والتوصيات  االقرتاحات  من  مجموعة 
ومراجعة  إعدادها حديثا  تم  التي  الطفل  لحامية حقوق  املندمجة  العمومية 
الترشيعات لتتالءم مع مقتضيات االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب، 
خلق قضاء مناسب لألطفال وفق املعايري الدولية، واإلرساع بوضع اآللية املستقلة 

للتظلم وتتبع حقوق الطفل.
 

لقاء بجنيف حول الحق في الطعن في قانونية االعتقال 
أمام المحكمة

شارك السيد عالل البرصاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بخريبكة-
بني مالل، يف أشغال لقاء حول الحق يف الطعن يف قانونية االعتقال أمام املحكمة، 
نظمته مجموعة العمل األممية املعنية باالعتقال التعسفي يومي 1 و2 شتنرب. 
وألقى السيد البرصاوي خالل هذا اللقاء مداخلة سلط من خاللها الضوء عىل 
توصيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومقرتحاته الرامية إىل تعزيز ضامن 
الحق يف املحاكمة العادلة والوقاية من أي انتهاكات لحقوق اإلنسان، مبا يف ذلك 
االعتقال التعسفي، عىل ضوء املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وأحكام دستور 

فاتح يوليوز 2011.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة تضطلع على 

مقومات التجربة المغربية في مجال العدالة االنتقالية 

والكرامة  للحقيقة  التونسية  الهيئة  وفد  زيارة  شتنرب  الجمعة 5  يوم  اختتمت 
للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يف إطار دورة دراسية امتدت عىل مدى خمسة 
أيام، لالضطالع عىل مقومات التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية، السيام 
عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة وفق ثالثة محاور كربى هي »سياق ونشأة العدالة 
و«اإلشكاليات  واملصالحة«  اإلنصاف  هيئة  والية  »تفعيل  باملغرب«،  االنتقالية 
والدروس املستخلصة«. وناقشت جلسات العمل املربمجة مجموعة من املواضيع 
املرتبطة بالعدالة االنتقالية باملغرب، من بينها »السياق: مدخل للتاريخ السيايس 
للمغرب«، »حقوق اإلنسان: اإلصالحات املؤسساتية والفاعلني املجتمعيني«، »بروز 
باإلضافة إىل عروض  للتحكيم«،  املستقلة  »الهيئة  االنتقالية«،  العدالة  إشكالية 
حول عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة )تفعيل الهيئة، كشف الحقيقة، جلسات 
االستامع العمومية، جرب الرضر الفردي والجامعي، التقرير الختامي، تتبع تنفيذ 
التوصيات...(. كام شمل برنامج هذه األيام الدراسية لقاءات مع بعض جمعيات 
املجتمع املدين والضحايا وزيارة مؤسسة »أرشيف املغرب« ومقربة ضحايا أحداث 

سنة 1981 والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب.

في ضيافة المجلس

الوزير املكلف بالجالية املالية بالخارج )12 غشت 2014( استقبل السيد ادريس اليزمي 

الوزير املكلف بالجالية املالية بالخارج، السيد عبد الرحامن سيال، بحضور سفري مايل 

باملغرب، السيد عصامن أمادو يس. وقد تناولت محادثات الطرفني اإلشكاليات املرتبطة 

بقضايا الهجرة، ليؤكد السيد اليزمي، يف هذا الصدد، عىل راهنية إحداث تحالف إفريقي 

للهجرة لتدبري القضايا املرتبطة بالهجرة والدفاع عن حقوق مهاجري القارة اإلفريقية 

الدول  جاليات  قضايا  بتدبري  املرتبطة  والتجارب  املامرسات  ولتبادل  مشرتك  بشكل 

اإلفريقية املقيمة بالخارج. كام استعرض جهود تكريس احرتام كرامة األجانب وحقوقهم 

باملغرب، وهي جهود تكرسها سياسة اململكة الجديدة املرتبطة بالهجرة، التي جاءت 

استجابة لتوصيات وخالصات تقرير املجلس حول الهجرة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون-السامرة
لقاءات تواصلية مع الفاعلين والشركاء المحليين

نظمت لجنة العيون-السامرة لقاء تواصليا مع ممثيل السلطات املحلية واملجالس املنتخبة 

يوم 5 شتنرب 2014 مبدينة طرفاية.  بإقليم طرفاية،  الجمعوي  والنسيج  الخارجية  واملصالح 

ومتثل الهدف من تنظيم هذا اللقاء يف االنفتاح عىل الفاعل املحيل وتقاسم تجربة اللجنة معه 

وإبراز دورها يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها وإشاعة ثقافتها، باإلضافة إىل تسليط 

الضوء عىل مشاركة اللجنة يف املنتدى العاملي الثاين لحقوق اإلنسان. كام عقدت اللجنة يوم 

3 شتنرب  بالعيون لقاء مع وكالة تنمية األقاليم الجنوبية بحضور مديرها العام، دعا خاللها 

السيد محمد سامل الرشقاوي، رئيس اللجنة، إىل تضافر الجهود وتعزيز التواصل والرشاكة بني 

اللجنة والوكالة، من أجل تعزيز النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتامعية باألقاليم الجنوبية. 

ويف سياق لقاءات اللجنة التواصلية، عقدت اللجنة يوم 19 غشت مبدينة العيون، لقاء مع 

والتعاون والرشاكة  التواصل  الجهوي، ملد جسور  املستوى  اإلعالمي والصحفي عىل  الجسم 

بني اللجنة واإلعالميني، باعتبار الدور األسايس الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم يف املساهمة يف 

نرش ثقافة حقوق اإلنسان. وشكل هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة مختلف مكونات املشهد 

اإلعالمي الجهوي، فرصة للتواصل حول صالحيات اللجنة وبرامجها يف مجال حامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها وتسليط الضوء عىل تحضريات املنتدى العاملي )مراكش 2014(، وكذا 

لبناء أرضية عمل مشرتكة ترمي إىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عرب وسائل اإلعالم  فرصة 

عىل املستوى الجهوي.

طانطان-كلميم
لقاء تواصلي مع المجتمع المدني المحلي

مختلف  مع  تواصليا  لقاء  كلميم،  مبدينة  غشت   28 يوم  طانطان-كلميم،  لجنة  نظمت 

مكونات املجتمع املدين املحيل تم خالله تسليط الضوء عىل أهداف املنتدى العاملي لحقوق 

اللقاء انطالق سلسلة لقاءات ستنظمها اللجنة مبختلف األقاليم التي  اإلنسان. وشكل هذا 

يشملها اختصاصها الرتايب من أجل التعبئة والتشاور مع املجتمع املدين لضامن مشاركة فعالة 

للجمعيات املحلية  يف فعاليات املنتدى.

طنجة
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان: السياقات والرهانات

أرشفت لجنة طنجة ، يوم 21 غشت، عىل تأطري لقاء تواصيل حول »املنتدى العاملي لحقوق 

يف  وزان،  بإقليم  مبقريصات  القروية  الجامعة  مبقر  انعقد  والرهانات«،  السياقات  اإلنسان: 

مبقريصات  للتنمية  أجيال  جمعية  نظمته  الذي  الرابع،  مقريصات  مهرجان  فعاليات  إطار 

و   21 بني  ما  القروية«،  السياحة  خدمة  يف  الثقايف  واملوروث  املحلية  »املوارد  شعار  تحت 

ورهانات  سياقات  باللجنة،  عضو  حميض،  محمد  السيد  لخص  وقد  مبقريصات.  غشت   24

تنظيم املنتدى وتطرق إىل أهم القضايا واملواضيع التي سيتناولها وأهمية املشاركة فيه عىل 

املستوى الجهوي والوطني والدويل كذلك، بحضور رئيس الجامعة القروية لوزان ومجموعة 

من فعاليات املجتمع املدين املحيل ومنتخبني وأطر عليا من مدن مختلفة.

 

الحسيمة-الناضور
الحقيقة والذاكرة والتاريخ

نظمت لجنة الحسيمة-الناضور، يوم الجمعة 29 غشت 2014 مبدينة ميضار، إقليم الدريوش، 

لقاء تشاوريا مع فعاليات املجتمع املدين حول املشاركة يف املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان 

وأبرز  املنتدى  سياق  عرض حول  إىل  باإلضافة  اللقاء،  هذا  تم خالل  وقد   .)2014 )مبراكش 

والتاريخ و  الحقيقة  الذي سيرتكز حول  اللجنة ورشكاءها،  تقديم موضوع مشاركة  أهدافه، 

الذاكرة، وكذا تقديم ومناقشة التصور العام ملشاركة اللجنة يف املنتدى. وخرج املشاركون يف 

اللقاء مبجموعة من التوصيات تروم إنجاح مشاركة اللجنة ورشكاؤها يف املنتدى. يذكر أن هذا 

النسيج الجمعوي املحيل، بعد لقاء الحسيمة يوم 22 غشت،  اللقاءات مع  اللقاء يعد ثاين 

التي تهدف اللجنة من خاللها إىل تأمني مشاركة واسعة ونوعية للديناميات الجمعوية املحلية 

فعالياته  يف  يشارك  أن  املحتمل  من  الذي  العاملي،  الحقوقي  الحدث  هذا  يف  الريف  بجهة 

املتنوعة ما يزيد عن 5000 مشارك من مختلف بلدان العامل.

 

مراكش
رصد أماكن االحتجاز

قامت لجنة مراكش/ يوم 2 شتنرب، تحت إرشاف رئيسها السيد مصطفى لعريصة، بإجراء زيارة 

رصد وتقيص للمركب السجني مول الربيك والسجن املحيل مبدينة أسفي. وقد جاءت هاتني 

حقوق  انتهاكات  برصد  املكلفة  الوطني  املجلس  عمل  مجموعة  ملراسلة  استجابة  الزيارتني 

اإلنسان وحاميتها تهم شكايات وتظلامت مجموعة من السجناء. ويف إطار سلسلة اللقاءات 

التشاركية التعبوية التي أطلقتها اللجنة لضامن مشاركة فعالة للجمعيات املحلية يف املنتدى 

العاملي لحقوق اإلنسان )مراكش 2014(، نظمت اللجنة لقاء تواصليا مع فعاليات املجتمع 

املدين بإقليم الصويرة يوم 30 غشت، بالفضاء الجمعوي للثقافة واإلبداع. وقد تم تأطري هذا 

اللقاء من قبل السيد خليد رسحان، عضو باللجنة. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات 

مامثلة بكل من عاملة مراكش وأقاليم آسفي والرحامنة وقلعة الرساغنة.

الرباط-القنيطرة
والية الجهة تحتفي باللجنة الجهوية

احتفت والية جهة الغرب الرشاردة بني احسن، يوم 25 غشت، بلجنة الرباط-القنيطرة، يف 

شخص رئيسها السيد عبد القادر أزريع، اعرتافا بأهمية دور اللجنة يف حامية حقوق اإلنسان 

والنهوض بها عىل مستوى الجهة. وجاء هذا التقدير يف إطار مبادرة االحتفاء بالتفوق والتميز، 

عىل مستوى إقليم القنيطرة، التي أطلقتها السيدة زينب العدوي، وايل جهة الغرب الرشاردة 

بني احسن وعامل إقليم القنيطرة، لتشجيع التفوق والتميز يف مختلف املجاالت وللمساهمة 

يف تحقيق التنمية الشاملة باملنطقة، يف انتظار تعميم هذه املبادرة عىل مستوى جهة الغرب. 

يذكر أنه تم االحتفاء، باإلضافة إىل لجنة الرباط-القنيطرة، بعدد من املؤسسات والصحفيني 

والفنانني واألبطال الرياضيني املعروفني عىل الساحة الوطنية والدولية.

 

الدار البيضاء- سطات
تطوير معايير الجودة لبرامج تعليم حقوق اإلنسان

شاركت رئيسة لجنة الدار البيضاء-سطات، السيدة سميشة الرياحة، يف أشغال ورشة عمل 

األمم  مركز  تنظيمها  عىل  سهر  اإلنسان،  حقوق  تعليم  لربامج  الجودة  معايري  تطوير  حول 

املتحدة للتدريب والتوثيق يف مجال حقوق اإلنسان، ما بني 31 غشت و2 شتنرب بالعاصمة 

برامج تعليم حقوق  املساهمة يف تطوير  العام يف  الورشة  القاهرة. وتلخص هدف  املرصية 

قابلة  ومؤرشات  معايري  عىل  باالعتامد  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة  يف  اإلنسان 

أبرزها  واملفاهيم  املواضيع  من  مجموعة  الورشة  هذه  خالل  املشاركون  وناقش  للتحقيق. 

منظومة الجودة وتطبيقاتها الرتبوية، التدقيق يف الجودة )audit(، واقع نرش ثقافة حقوق 

اإلنسان ونقائصها، املؤرشات واملعايري ومقاربة الجودة يف مجال حقوق اإلنسان، أدوات تعزيز 

حقوق اإلنسان عىل أساس هذه املقاربة...، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل بعض التجارب 

الناجحة ومناقشتها.

2014 شتنبر   7 إلى  غشت   11 من   -  56  -  53 العدد   - اإلنــســــــان  لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


