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السيد اليزمي يلتقي بجنيف 
بالمفوضة السامية لحقوق اإلنسان

أجرى السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، يوم الثالثاء 11 يونيو 2013 بجنيف 

مباحثات مع املفوضة السامية لألمم املتحدة لحقوق 

خاللها  لها  .وقدم  بيالي،  نايف  السيدة  اإلنسان، 

النهوض  مجال  يف  املغرب  حققها  التي  املنجزات 

مستوى  عىل  ذلك  يف  مبا  وحاميتها  اإلنسان  حقوق 

اليزمي،  السيد  استعرض  iكام  الجنوبية.  أقاليمه 

املتحدة  األمم  مبقر  جرى  الذي  اللقاء  هذا  خالل 

حقوق  ملجلس  الـ23  الدورة  هامش  عىل  بجنيف 

اإلنسان، حصيلة أنشطة املجلس عىل امتداد سنتني 

من إحداثه سنة 2011، كمؤسسة ذات اختصاصات 

مع  وإدماجية  تشاركية  مقاربة  وفق  تعمل  واسعة 

الفاعلني باملجتمع املدين.

 
الصبار : ضرورة مالئمة مشروع 
قانون الحق في الحصول على 
المعلومات للنص الدستوري

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بأمينه 

يونيو  الخميس 13  يوم  الصبار،  السيد محمد  العام 

حول  الوطنية  املناظرة  أشغال  يف  بالرباط،   2013

موضوع »الحق يف الحصول عىل املعلومات : رافعة 

للدميقراطية التشاركية« الذي تنظمه وزارة الوظيفة 

يف  الصبار  السيد  وأبرز  اإلدارة.  وتحديث  العمومية 

كلمة له باملناسبة رضورة ضامن واالنسجام واملالمئة 

الحصول  الحق يف  املرتقب حول  القانوين  النص  بني 

مشموالت  و  الدستوري  املنت  مع  املعلومات  عىل 

حقوق  قبيل  من  الحق  لهذا  املجاورة  الحقوق 

املستهلك والحق يف املعرفة وامللكية الفكرية والحياة 

الخاصة...إلخ

استقبال رئيس مجلس النواب 
البلجيكي بمقر المجلس

استقبل األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
السيد محمد الصبار، يوم االثنني 10 يونيو 2013 مبقر 
املجلس بالرباط، السيد أندري فالهوت، رئيس مجلس 
هذا  الصبار خالل  السيد  قام  وقد  البلجييك.  النواب 
اللقاء باستعراض اختصاصات وأنشطة وبرامج املجلس 
مجال  يف  اململكة  راكمتها  التي  املنجزات  أهم  وكذا 

حقوق اإلنسان تسعينات القرن املايض.

الدعوة إلى بلورة وتنفيذ برنامج 
دولي فعلي لنشر ثقافة حقوق 

اإلنسان
ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
نقاش  حلقة  يف  اليزمي،  ادريس  السيد  برئيسه 
يف  الدول  تواجهها  التي  املشرتكة  التحديات  »بشأن 
إطار جهودها الرامية إىل ضامن الدميقراطية وسيادة 
القانون من منظور حقوق اإلنسان« نظمت يف إطار 
أشغال الدورة 23 ملجلس حقوق اإلنسان  )املنعقدة 
بجنيف من 27 ماي إىل 14 يونيو2013(. وأكد السيد 
النقاش،  هذا  إطار  يف  ألقاها  مداخلة  يف  اليزمي، 
القيام  رضورة  تقتيض  إليها  املشار  التحديات  أن 
املتحدة  األمم  بلد من طرف  لكل  بتشخيص عميق 
تقدم  حسب  الدويل،  للمجتمع  ميكن  كيف  ملعرفة 
وضعية اإلصالحات يف كل بلد، أن يقدم الدعم الالزم 
لتعزيز تلك اإلصالحات، باإلضافة إىل خلق االنسجام 
دعا  كام  الدوليني،  الفاعلني  مختلف  تدخالت  بني 
املؤسساتيني  السياسيني  الفاعلني  تأهيل مختلف  إىل 
والعموميني وفاعيل املجتمع املدين وكذا بلورة وتنفيذ 

برنامج دويل فعيل لنرش ثقافة حقوق اإلنسان.

المجلس يشارك بمدريد في 
المؤتمر العالمي الخامس 

لمناهضة عقوبة اإلعدام
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  من  وفد  يشارك   
يف املؤمتر العاملي الخامس املناهض لعقوبة اإلعدام، 
 .2013 يونيو   15 إىل   12 من  مدريد  يف  املنعقد 
»جميعا  جمعية  تنظمه  الذي  املؤمتر،  يف  ويشارك 
الحكومة  من  بدعوة  وذلك  اإلعدام«  عقوبة  ضد 
الرنويجية والسويرسية  الحكومات  اإلسبانية ورعاية 
والفرنسية، عىل مدى ثالثة أيام، فاعلون من املجتمع 

املدين الدويل وسياسيني وقانونيني.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء - سطات 
مساطر رد االعتبار

 – البيضاء  بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

وجمعية  مجتمع«  سجن-  وصل  »حلقة  وجمعية  سطات، 

اإلجراءات  تبسيط  االعتبار:  موضوع«رد  حول  عدالة،ندوة 

املجتمع«،  يف  حقيقي  إدماج  أجل  من  القانونية  واملساطر 

البيضاء.  الدار  مبدينة   2013 يونيو   10 االثنني  يوم  وذلك 

وسعت الندوة إىل فتح النقاش حول إشكالية رد االعتبار من 

تقديم رؤى  بغية  والترشيعي واملؤسسايت  القانوين  الجانب 

واملساطر  اإلجراءات  بتبسيط  كفيلة  مستقبلية  وتصورات 

القانونية من أجل إدماج حقيقي للسجناء يف املجتمع.

طنجة  
إدماج المعايير الدولية لحقوق 

اإلنسان في الترافع أمام المحاكم
بتنسيق  بطنجة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

حول«املعايري  تكوينية  دورة  املحامني،  هيئة  مجلس  مع 

أمام  الرتافع  يف  إدماجها  وسبل  اإلنسان  لحقوق  الدولية 

نادي  مبقر   2013 يونيو  و15   14 يومي  وذلك   ،« املحاكم 

قدرات  تعزيز  إىل  الدورة  هذه  وتهدف  بطنجة.  املحامني 

لحقوق  الجهوية  واللجنة  بطنجة  املحامني  هيئة  أعضاء 

اإلنسان حول كيفية تطبيق اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان 

وإعامل مبادئها وفلسفتها. كام تهدف إىل اطالع املشاركني 

عىل كيفية بناء املرافعات أمام املحاكم تبعا لنوعية وطبيعة 

يف  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  للمغرب  الدولية  االلتزامات 

القضايا والنزاعات ذات الصلة .

العيون السامرة 
دور األطر الطبية في اإلعمال الفعلي 

للحق في الصحة
بالعيون-  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
السامرة برشاكة مع جمعية أصدقاء املرىض للدعم 
الطبية  األطر  بعض  لفائدة  تكرمييا  حفال  الطبي 
يوم  وذلك  العيون،  مدينة  مبستشفيات  واإلدارية 
األحد 09 يونيو 2013 مبدينة العيون. ومتثل الهدف 
من تنظيم هذا الحفل يف التحسيس بدور الطبيب 
واملمرض والعاملني يف مجال الصحة عموما يف الرقي 
النهوض  يف  إرشاكهم  وبأهمية  الصحة  يف  بالحق 
بحقوق اإلنسان. وقد قدمت اللجنة يف هذا اإلطار، 

عرضا حول موضوع الحق يف الصحة.
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