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أطر المجلس يطلعون على تجربة اآللية 
الوطنية البريطانية للوقاية من التعذيب

مع  برشاكة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 

أكتوبر  و17   16 يومي  باملغرب،  الربيطانية  السفارة 

2014 بالرباط، دورة تكوينية حول تجربة اآللية الوطنية 

من  عدد  فيها  شارك  التعذيب،  من  للوقاية  الربيطانية 

األطر واألعضاء املكلفني بحامية حقوق اإلنسان باملجلس 

ونشطتها  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  واللجان  الوطني 

التعذيب  من  للوقاية  الربيطانية  الوطنية  اآللية  منسقة 

برنامج  الربيطانية. وسلط  السجون  مفتشية  وخبرية من 

الدورة التكوينية الضوء عىل اآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيب باململكة املتحدة من خالل جوانب تهم تشكيلة 

مع  والعالقة  االستقاللية  القانوين،  وإطارها  اآللية  وبنية 

مراقبي  ومع  املدين  املجتمع  مع  العالقات  الحكومة، 

املتعلق  للربتوكول االختياري  االمتثال  السجون،  ومفتيش 

كمفهوم،  الوقايئ  الرصد  التعذيب،  مناهضة  باتفاقية 

منهجية التفتيش وإعداد التقارير والتوصيات...

اجتماع مع وكاالت منظمة األمم المتحدة 
بالمغرب حول حقوق اإلنسان

بالسيدة  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

والتعاون،  الخارجية  العالقات  مبديرية  إطار  أفاية،  ريم 

يوم 14 أكتوبر 2014 بالرباط، يف اجتامع التشاور التبادل 

املتحدة  األمم  منظمة  وكاالت  بني  كل شهر  يعقد  الذي 

يف  املنخرطني  أوالئك  خاصة  باململكة  ورشكائها  باملغرب 

هذا  اجتامع  تناول  وقد  الحكامة.  مجال  تهم  مشاريع 

الشهر موضوع حقوق اإلنسان باملغرب عىل ضوء عرضني 

الوطني  »املجلس  حول  أفاية  السيدة  األول  قدمت 

: االختصاصات، الرتكيبة، أبرز املنجزات  لحقوق اإلنسان 

قراقي،  العزيز  عبد  السيد  قدمه  والثاين  واإلسهامات« 

باملندوبية  اإلنسان  بحقوق  والنهوض  التنسيق  مدير 

»املامرسة  حول  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية 

االتفاقية للمغرب«.

حقوق النساء : مائدة مستديرة حول 
حصيلة منجزات ما بعد مؤتمر بيجين

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية 
املكلفة بحقوق اإلنسان وهيئة األمم املتحدة للمرأة يوم 
من   « موضوع  مستديرة حول  مائدة   2014 أكتوبر   17
الخطابة إىل اإلعامل الفعيل : لنقيم التغيري بعد مرور 20 
سنة عىل مؤمتر بيجني« وذلك يف إطار التحضري للمنتدى 
العاملي لحقوق اإلنسان. وقد عرف اللقاء مشاركة العديد 
من الفاعلني املنخرطني يف النهوض مبساواة النوع باملغرب 
سواء من املجتمع املدين، وكاالت منظمة األمم املتحدة، 
يف  منه  الهدف  ومتثل  الجامعة.  أو  املؤسساتيني  الرشكاء 
الوقوف عند املنجزات التي تم تحقيقها يف مجال الحقوق 
العاملي  املؤمتر  انعقاد  منذ  والفتيات  للنساء  اإلنسانية 
املائدة  مكنت  وقد   .﴾1995 ﴿بيجني  للمرأة  الرابع 
املستديرة من تحليل التحديات والفرص املقبلة والتفكري 
عىل  الكفيلة،  واآلليات  الوسائل  يف  جامعي  بشكل 
العوائق  من  العديد  بتجاوز  والدويل،  الوطني  املستوى 

التي تحول دون اإلعامل الفعيل لحقوق النساء.

في ضيافة المجلس

الوكالة اإلسبانية للتعاون الدويل يف مجال التنمية )16 أكتوبر 
2014( : استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس، 
لفرع  العامة  املنسقة  غارثيا،  ساليناس  كريستينا  السيدة 
باملغرب.  التنمية  مجال  يف  الدويل  للتعاون  اإلسبانية  الوكالة 
عن  نبذة  اللقاء  هذا  خالل  اإلسبانية  للمسؤولة  قدمت  وقد 
أبز  عىل  اطلعت  كام  املجلس  وبرامج  وتركيبة  اختصاصات 
التقارير واملذكرات والدراسات التي أنجزتها املؤسسة يف مجال 
حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. وأعربت السيدة ساليناس 
عن رغبتها األكيدة يف الرفع من مستوى التعاون مع املجلس ال 

سيام يف ميدان حقوق اإلنسان باملؤسسات السجنية.

 :  )2014 أكتوبر   14( الرنويجية  الخارجية  بوزارة  مسؤولة 
استقبل السيد عبد الرزاق الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس 
السيدة تيا مارتني أومتان، مستشارة بقسم الرشق األوسط وشامل 
إفريقيا بوزارة الخارجية الرنويجية والتي كانت مرفوقة بالسيدة 
كجريستي ترومسدال، املستشارة بالسفارة الرنويجية بالرباط. تم 
خالل هذا اللقاء التعريف باملجلس وبرامجه، كام تم التطرق 
إىل وضعية حقوق اإلنسان باملغرب من خالل استحضار مضامني 
يونيو 2014.  الربملان يف 16  أمام  املجلس  قدمه  الذي  التقرير 
ومن أبرز القضايا التي استأثرت باهتامم املسؤولة الرنويجية : 
استكامل اإلصالحات الترشيعية، مسار القانون الخاص مبناهضة 
مكافحة  سياق  اإلنسان يف  النساء، حامية حقوق  العنف ضد 

األعامل اإلرهابية، التعاون بني املجلس والحكومة الرنويجية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طانطان- كلميم
انعقاد الدورة العادية السادسة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان–كلميم 
دورتها العادية السادسة يوم الجمعة 17 أكتوبر 2014 مبقر 
اللجنة مبدينة كلميم. وتضمن جدول أعامل الدورة جملة 
من النقط أبرزها تقديم حصيلة عمل اللجنة خالل األشهر 
املاضية، تحيني الربنامج الدوري، مناقشة تنظيم جائزة ناشئة 
حقوق اإلنسان ومشاركة اللجنة يف املنتدى العاملي لحقوق 

اإلنسان املزمع تنظيمه أواخر شهر نونرب مبراكش.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

مراكش

مائدة مستديرة حول »قضايا حقوق المرأة في 
انشغاالت المجلس الوطني لحقوق اإلنسان«

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش، يوم السبت 
18 أكتوبر 2014  بكلية اآلداب والعلوم اإلنسان مبدينة مراكش، 
مائدة مستديرة حول موضوع« قضايا حـــــــــــقوق املرأة 
يف انشغـــــاالت املجلس الوطني لحقوق اإلنسان« يف إطار 
فعاليات »منتدى أصوات نسائية« وذلك برشاكة مع كلية اآلداب 
الجامعية  والوكالة  الفرنيس  واملركز  مبراكش  اإلنسان  والعلوم 
العاملة  الجمعيات  ومجموعة  الثقافة  ووزارة  الفرانكفونية 
اللقاء، الذي ترأسه السيد  يف مجال حـــــقوق املرأة. وشهد 
مبراكش،  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس  لعريصة،  مصطفى 
تقديم جملة من املداخالت ألقاها كل من السيد عبد الرزاق 
الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
حول »مساهمة املجلس الوطني  يف النقاش العمومي حول 
قضايا النساء« والسيد مصطفى انفلوس، عضو اللجنة الجهوية 
ومقاربة  الجامعي  »امليثاق  حول  مبراكش  اإلنسان  لحقوق 
النوع« والسيدة زهرة دردوري والسيد أحمد الدحامين، عضوا 
التحالف املدين من أجل الجهوية الدميوقراطية حول »الجهوية 

الدميوقراطية : آلية من أجل الحكامة واملساواة«.

الحسيمة – الناظور

منتدى جهوي حول الحقيقة والتاريخ والذاكرة 
على ضوء حقوق اإلنسان

 نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة – الناظور، 
،الدورة األوىل  يومي 17 و18 أكتوبر 2014 مبدينة الحسيمة 
للمنتدى الجهوي حول الحقيقة والتاريخ والذاكرة عىل ضوء 
حقوق اإلنسان، وذلك يف إطار  التحضري للمنتدى العاملي لحقوق 
اإلنسان املزمع تنظيمه مبراكش أواخر نونرب املقبل. ومتثل الهدف 
العام لهذا املنتدى الجهوي يف تقييم وتقاسم منجزات التجربة 
املغربية للعدالة االنتقالية يف مجاالت كشف الحقيقة وكتابة 
عند  الوقوف  إىل  باإلضافة  الجامعية  الذاكرة  وحفظ  التاريخ 
مدى استجابتها للحاجة املجتمعية املتجلية يف توفري اآلليات 
والضامنات الرضورية لتفادي تكرار انتهاكات املايض والتأسيس 

إلعامل الكرامة واملساواة والدميقراطية وسيادة القانون.

العيون – السامرة

لقاء تواصلي مع الفاعلين المحليين بوجدور 
حول المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون - السامرة، 
تواصليا  لقاء  أكتوبر 2014 مبدينة بوجدور،  األربعاء 15  يوم 
مع السلطات املحلية واملجالس املنتخبة واملصالح الخارجية 
الجهوية  اللجنة  بتجربة  التعريف  بغية  الجمعوي  والنسيج 
لحقوق اإلنسان ودورها يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها 
وإشاعة ثقافتها، إىل جانب تسليط الضوء عىل املنتدى العاملي 

لحقوق اإلنسان.


