
اإلنــــــــــــــــســـــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــــــــي  املـــــــــــــجـــــــــــلــــــــــس 

wعدد 60 و61 - من 29 شتنرب إىل 12 أكتوبر 2014 w w . c n d h . m a

شارك السيد اليزمي يشارك في ندوة بمعهد العالم 
العربي بباريس حول »حقوق اإلنسان في المغرب«

شارك السيد اليزمي يوم األحد 12 أكتوبر 2014 بباريس، يف أشغال ندوة 
بباريس  العريب  العامل  معهد  نظمها  املغرب«  يف  اإلنسان  »حقوق  حول 
الكربى  التظاهرة  إطار  اإلنسان يف  الوطني لحقوق  املجلس  برشاكة مع 
للمعهد حول »املغرب املعارص«. وقال السيد اليزمي يف مداخلة له إن 
املغرب يواصل بعزم مسلسل اإلصالحات، ووضع إطار قانوين، يرمي إىل 
تفعيل املقتضيات الدستورية املتعلقة بحقوق اإلنسان، مضيفا أن إعداد 
يجب  الدستور،  تطبيق  أجل  من  القانوين  واإلطار  التنظيمية  القوانني 
التوافق والتشاور التي  أن يأخذ الوقت الكايف، أخذا بعني االعتبار روح 
متيز هذه اإلصالحات. ومتيز اللقاء مبشاركة السيد ميشال توبيانا، رئيس 
الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان والسيد كريم لحيدجي، رئيس 

الفدرالية  الدولية لحقوق اإلنسان.
 

يوم دراسي بالرباط حول »العالقات المغربية اإلفريقية«

يف  الرباط،  مبدينة   2014 أكتوبر   3 الجمعة  يوم  اليزمي،  السيد  شارك   
يوم درايس حول »العالقات املغربية اإلفريقية«، الذي نظمه مركز جاك 
بريك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية باملغرب ومركز الدراسات الصحراوية 
الوطني لحقوق اإلنسان واملؤسسة األملانية كونراد  برشاكة مع املجلس 
أديناور. وقد سلطت النقاشات التي شهدها اللقاء الضوء عىل العالقات 
يف  املغربية  »الدبلوماسية  تهم  محاور  خالل  من  اإلفريقية  املغربية 
إفريقيا«، »املصالح اإلفريقية يف املغرب«، »رهانات الرافعة االقتصادية« 
السيد  ذكر  الهجرة،  موضوع  وبخصوص  املغرب«.  يف  الهجرة  و«سياسة 
عىل  تقوم  للهجرة  سياسة  وضع  يف  سنة  قبل  املغرب  برشوع  اليزمي 
االندماج وإدماج املهاجرين األفارقة، مربزا أن سياسة االندماج تتطلب 
ينبغي  وأنه  السيام  والسكن  والتعليم  التشغيل  إشكاليات  حول  تفكريا 
تسويتها يف سياق اقتصادي صعب، داعيا إىل جعل املهاجرين املقيمني يف 

املغرب »مواطنني فعليني«.
 

وضع حقوق اإلنسان بفلسطين : اجتماع استثنائي 
للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

حورية  والسيدة  للمجلس،  العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  شارك 
إسالمي، عضو املجلس، يوم فاتح أكتوبر 2014 بالعاصمة املرصية القاهرة، 
يف اجتامع استثنايئ للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. 
الجسيمة  لالنتهكات  القانونية  الوضعية  ملناقشة  االجتامع  خصص  وقد 
لحقوق اإلنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وكذا للخروج بخطة 

عمل لدعمه وحاميته وفقا لآلليات القانونية الدولية لحقوق اإلنسان.
 

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
تعزيز التعاون بين األمم المتحدة واآلليات اإلقليمية 

للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيد خالد الرميل، رئيس 
والتعاون،  الخارجية  العالقات  األطراف مبديرية  الثنايئ  التعاون  مصلحة 
يومي 8 و9 أكتوبر 2014 بجنيف، يف ورشة عمل حول »تعزيز التعاون 
بني األمم املتحدة واآلليات اإلقليمية للنهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها«، 
نظمتها املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان. ومتثل الهدف 
من الورشة يف الخروج مبقرتحات ملموسة تهم تقوية التعاون بني منظمة 
حامية  مجال  يف  اإلنسان  لحقوق  اإلقليمية  واآلليات  املتحدة  األمم 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والنهوض بها مبا يف ذلك لفائدة 
األشخاص يف وضعية إعاقة والنساء. وقد أبرز املجلس خالل هذا اللقاء 
إسهاماته يف مجال إعامل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، منها مشاركته 
يف تنظيم الحملة الوطنية التحسيسية حول التوحد ويف جلسات الحوار 
التفاعيل مع الهيئات الخاصة ملجلس حقوق اإلنسان بشأن األشخاص يف 
وضعية إعاقة، مؤكدا حرصه باستمرار عىل إدماج بعد اإلعاقة يف جميع 
تقاريره، وآرائه ومذكراته. وشهد اللقاء مشاركة ممثيل مختلف املنظامت 
واآلليات اإلقليمية ودون اإلقليمية لحقوق وخرباء ميثلون منظومة حقوق 
الوطنية  واملؤسسات  الحكومات  ووممثيل  املتحدة  األمم  يف  اإلنسان 

لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية وأكادمييني.
 

المغرب – االتحاد األوروبي : اجتماع الدورة الثامنة للجنة 
الفرعية لـ»حقوق اإلنسان والدمقرطة والحكامة«

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيد مراد الراغب، مدير 
التعاون والعالقات الخارجية، يوم 9 أكتوبر 2014 بربوكسيل، يف اجتامع 
الدورة الثامنة للجنة الفرعية لـ«حقوق اإلنسان والدمقرطة والحكامة« 
وبروكسيل. الرباط  بني  املنتظم  السيايس  الحوار  إطار  يندرج يف  والذي 
وقد تناولت أشغال االجتامع جملة من القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان 
والدميقراطية ودولة القانون يف املغرب وداخل اإلتحاد األوريب. ويف هذا 
املغرب  التي حققها  املنجزات  املغريب مختلف  الوفد  استعرض  السياق، 
العدالة  منظومة  وإصالح  الجديد  الدستور  مقتضيات  إعامل  مجال  يف 
إىل  ،إضافة  واملرأة  الرجل  بني  باملساواة  والنهوض  السجون  وإصالح 
يف  املغربية  والسياسة  األساسية  الحريات  بخصوص  املحققة  املنجزات 

مجال الهجرة.
 

السيدا والمخدرات : من أجل مقاربة جديدة قائمة على 
حفظ الصحة وإعمال حقوق اإلنسان

لحقوق  الوطني  املجلس  مع  بتعاون  السيدا  محاربة  جمعية  نظمت   
اإلنسان، بدعم من  مؤسسات »أوبن سوسايتي«، مشاركة جمعية حسنونة 
 RDR( ملساندة متعاطي املخدرات وجمعية الوقاية من أرضار املخدرات
أجل  من  للرتافع  وطنيا  لقاء   ،2014 أكتوبر   9 الخميس  يوم   ،)Maroc
الصحة  للتعامل مع تعاطي املخدرات قامئة عىل حفظ  مقاربة جديدة 
واحرتام حقوق اإلنسان. ومتثل الهدف من هذا اللقاء التشاوري الوطني 
اإلسرتاتيجية  لتنفيذ  للرتافع  خطة  بلورة  يف  الجمعويني  الفاعلني  مع 
املكتسب السيام  املناعة  اإلنسان وداء فقدان  الوطنية يف مجال حقوق 
ثالث  إطار  يف  اللقاء  أشغال  وجرت  املخدرات.  مبستعميل  يتصل  ما  يف 
جلسات تناولت املحاور التالية : حقوق اإلنسان والحق يف الصحة لفائدة 
تقليص أخطار اإلصابة  الحالية لسياسية  الوضعية  املخدرات،  مستعميل 
انتهاكات حقوق  لدى مستعميل املخدرات وحقوق اإلنسان عرب العامل، 

مستعميل املخدرات...إلخ.

المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان : لقاء مع هيئات 
المجتمع المدني

يف إطار التحضري للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان املزمع تنظيمه من 27 إىل 
30 نونرب املقبل مبراكش، نظمت املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان 
واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم السبت 11 أكتوبر بالرباط لقاء مع 
هيئات املجتمع املدين. وقد شارك يف هذا اللقاء أزيد من 300 شخص ميثلون 
نحو 110 جمعية من أجل فتح النقاش حول مختلف املحاور التي سيتضمنها 

برنامج املنتدى العاملي الذي سيتميز بتنظيم نحو أربعني منتدى موضوعاتيا.
 

استقبال أعضاء من مكتب الجمعية المغربية لحقوق 
اإلنسان

لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  استقبل 
اإلنسان، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2014 مبقر املجلس بالرباط، أعضاء من 
املكتب املركزي للجمعية املغربية لحقوق اإلنسان، وذلك بطلب من هذا 
األخري. وقد خصص االجتامع ملناقشة املنع الذي تتعرض له الجمعية عىل 
مستوى أنشطتها املربمجة بالقاعات العمومية يف اآلونة األخرية. وقد عرب 
األمني العام عن املوقف املبديئ للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف ما 
التعبري والتنظيم واالحتجاج والتجمع السلمي، وفق  يخص قضايا حرية 

القانون الوطني وما تضمنه املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.

في ضيافة المجلس

املؤسسة الرتبوية األمريكية  )IES Abroad(: استقبل السيد بوشعيب دو 
الكيفل، مكلف مبهمة مبديرية النهوض بحقوق اإلنسان والسيد عبد الغاين 
بردي، إطار مبديرية التواصل، مجموعة من الطلبة األمريكيني املوجودين 
الرتبوية  املؤسسة  إرشاف  تحت  درايس  ثقايف  برنامج  إطار  يف  املغرب  يف 
األمريكية  )IES Abroad(، فرع املغرب. وقد تابع الطلبة خالل هذا اللقاء 
املسار  الخصوص  عىل  اإلنسان هم  لحقوق  الوطني  املجلس  عرضا حول 
واملشاريع،  الربامج  الجهوية،  اآلليات  الرتكيبة،  االختصاصات،  التاريخي، 

املذكرات والتقارير والدرسات املنجزة....

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

فاس-مكناس

نحو عقد لقاء وطني حول أندية حقوق اإلنسان والمواطنة
 

من  بكل   2014 أكتوبر  و2  شتنرب   30 يومي  الجهوية،  اللجنة  عقدت 

مدينتي مكناس وفاس والحسيمة، لقاءات مع األكادمييات الجهوية للرتبية 

والتكوين الرشيكة للتحضري ألول لقاء وطني حول أندية حقوق اإلنسان 

واملواطنة الذي سينظم يف إطار املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان مبراكش 

بتتبع  املقبل. هكذا تم عقد لقاءات مع لجن اإلرشاف املكلفة  يف نونرب 

اتفاقيات الرشاكات املوقعة بني املجلس الوطني لحقوق االنسان  تنفيذ 

بوملان،  فاس  جهة  من  بكل  والتكوين  للرتبية  الجهوية  واألكادمييات 

شتنرب   30 الثالثاء  يوم  وذلك   تاونات،  الحسيمة  وتازة  تافيالت  مكناس 

2014 مبدينتي مكناس وفاس والخميس 02 أكتوبر 2014 بالحسيمة. كام 

يف  مساهمتها  يف  التداول  عىل  اللقاءات  هذه  يف  اإلرشاف  لجان  انكبت 

فعاليات املنتدى العاملي.
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