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مناهضة العنف ضد النساء والتفاعل مع 
آلية االستعراض الدوري الشامل، أبرز محاور 
اجتماع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان
شارك املجلس الوطني من 11 إىل 13 مارس 2015 بقرص 
الدولية  التنسيق  للجنة   28 االجتامع  يف  بجنيف  األمم 
تضمنت  الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
املنضوية  اإلقليمية  الشبكات  ملختلف  لقاءات  أجندته 
من  بوفد  املجلس  شارك  اإلطار،  هذا  ويف  للجنة.  تحت 
حورية  والسيدة  اليزمي  ادريس  السيد  املجلس  رئيس 
مدير  الرغيب،  مراد  والسيد  املجلس،  عضو  إسالمي، 
التعاون والعالقات الخارجية، يف أشغال الجمعية العامة 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية  للشبكة 
والتي خصصت لتقديم واعتامد التقرير السنوي للشبكة 
وخطة عملها برسم فرتة 2019-2015. كام ترأس السيد 
للجان  الفرنكفونية  للجمعية  رئيسا  بصفته  اليزمي، 
للجمعية،  اإلداري  املجلس  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
عمل  خطة  اعتامد  خاص  بشكل  أعامله  جدول  تضمن 
قدرات  تعزيز  تتناول  والتي   2015 سنة  برسم  الجمعية 
املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف مختلف املجاالت 
ودعم إحداث مؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان جديدة 
يف الفضاء الفرانكفوين. كام شارك املجلس ، ممثال بالسيد 
خالد الرميل، إطار مبديرية العالقات الخارجية والتعاون، 
الدوري  الثاين لالستعراض  لقاء حول موضوع »الدور  يف 
الشامل : أي دروس تستقى بالنسبة للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان؟«، وكذا يف لقاء حول العنف ضد النساء 

حرضته السيدة إسالمي، عضو املجلس.

األشخاص ذوي اإلعاقة : المجلس يوصي 
باعتماد لغة برايل ولغة اإلشارات ووسائل 

التواصل البديلة في التعليم
مارس   10 يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
2015 بقرص األمم بجنيف، يف حلقة نقاش حول حقوق 
واإلدماج  املستقل  العيش  يف  اإلعاقة  ذوي  األشخاص 
حقوق  ملجلس   28 الدورة  إطار  يف  وذلك  املجتمع،  يف 
سمية  السيدة  قدمت   باملناسبة،  مداخلة  يف  اإلنسان. 
التوصيات  من  جملة  الوطني،  املجلس  عضو  العمراين، 
الرامية إىل النهوض بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة منها 
االتفاقية  مع  الصلة  ذات  الوطنية  الترشيعات  مالمئة 
الدولية املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة وضامن اإلدماج 
وباقي  اإلشارات  ولغة  برايل  لغة  وإدراج  التمييز  وعدم 

وسائل التواصل البديلة يف املدرسة.

حقوق الطفل : الدعوة ألخذ حقوق 
األطفال بعين االعتبار لدى وضع 

وتنفيذ الميزانية العامة للدولة
يف إطار الدورة 28 ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف، شارك 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 12 مارس 2015، 
يف حلقة نقاش حول موضوع »تعزيز االستثامر يف مجال 
السنوي  النقاش  أشغال  ضمن  عقدت  الطفل«،  حقوق 
التفاعيل حول حقوق الطفل. ويف مداخلة، قدمها السيد 
خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل،  أشار إىل غياب 
امليزانية،  وضع  حول  التقارير  وإعداد  للتنسيق  آلية 
الحقيقي  اإلعامل  أنه ال ميكن ضامن  املجلس  اعترب  كام 
لحقوق الطفل وللخدمات املوجهة له من قبيل الصحة 
والرتبية والحامية االجتامعية إال عرب امليزانيات العمومية. 
وشدد عىل أن تنفيذ وضع امليزانية العامة للدولة يجب 
أوالئك  خاصة  األطفال،  حقوق  االعتبار  بعني  يأخذ  أن 
الذين يعيشون يف وضعية هشاشة. من جهة أخرى، جدد 
املجلس التأكيد عىل تشبثه بأهمية خطة العمل الوطنية 
إىل  تسعى  التي  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  مجال  يف 
العمومية.  السياسات  يف  اإلنسان  حقوق  مقاربة  إدماج 
للتجزيء  القابل  غري  بالطابع  التذكري  املجلس  أعاد  كام 
كليتها  يف  اعتامدها  رضورة  عىل  مؤكدا  الخطة،  لهذه 

وتخصيص املواد املالية الالزمة إلعاملها.

لقاء حول اإلجهاض: التأطير القانوني 
ومتطلبات السالمة الصحية

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ممثال بأمينه العام، السيد 
محمد الصبار، يف ندوة نظمتها وزارة الصحة يوم 11 مارس 2015، 
حول موضوع »اإلجهاض: التأطري القانوين ومتطلبات السالمة 
الصحية«. وقارب السيد الصبار يف كلمة باملناسبة موضوع إيقاف 
الحمل أو إمتامه بشكل طوعي من منظور حق النساء يف الصحة 
ومحاربة التمييز، مستحرضا جملة من مقتضيات الصكوك 
واإلعالنات والتعاليق الدولية ذات الصلة وكذا التجارب الدولية 

املقارنة.

في ضيافة المجلس

طلبة أجانب )10 مارس 2015( : استقبل السيد  بوشعيب دوالكيفل، 
عن مديرية النهوض بحقوق اإلنسان، مبقر املجلس، مجموعة من 
الطلبة األجانب الذين يتابعون دروسا نظرية وتطبيقية، يف اللغة 
العربية، تؤطرهم جمعية لوح وقلم لتعليم اللغة العربية لألجانب. 
واطلع الطلبة، الذين ينتمون إىل 14 بلدا من مختلف القارات، عىل 
اإلنسان واختصاصاته وأهم  الوطني لحقوق  عرض عن املجلس 
إنجازاته وتقاريره العامة واملوضوعاتية. كام متت اإلجابة عىل مختلف 
أسئلتهم التي متحورت أساسا حول معالجة املجلس للشكايات، 
مامرسة الحق يف التظاهر واالحتجاج يف املغرب، نرش ثقافة حقوق 
الالجئني  أوضاع  الخاصة،  الفئات  وبعض  املواطنني  بني  اإلنسان 

واملهاجرين يف املغرب ودور املجلس يف هذا املضامر.
 

 : مارس 2015(   09( العربية  اللغة  أجل  الوطني من  االئتالف 
استقبل السيد  محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، رفقة السيد عبد الرزاق الحنويش، رئيس ديوان رئيس 
املجلس، ممثلني عن االئتالف الوطني من أجل اللغة العربية، ضم 
كال من فؤاد بوعيل، رئيس االئتالف، وفاطمة الحسيني وعدنان 
التازي وعيل األربعني، أعضاء املنسقية الوطنية لالئتالف. وقد قدم 
الوفد خالل هذا اللقاء تعريفا باالئتالف ودوره يف الدفاع عن اللغة 
العربية يف إطار إعامل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة. كام 
قدم السيد الصبار عرضا عن اهتاممات املجلس فيام يخص املسألة 
اللغوية يف أبعادها املختلفة والحقوق الثقافية. وتدارس الطرفان 

سبل التنسيق املستقبيل.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة - الناظور
 دروس الدعم والتقوية لفائدة الطلبة 

السجناء
بالحسيمة–الناظور،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أرشفت 
بتنسيق مع النيابة اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني، 
بالحسيمة، عىل  بالسجن املحيل  الجمعة 13 مارس 2015  يوم 
انطالق دروس الدعم املوجهة للطلبة السجناء املسجلني الجتياز 
امتحانات املوسم الدرايس 2014/2015 . وقد متيز إطالق هذه 
العملية، التي سبقها تنظيم حملة تحسيسية لتشجيع السجناء 
من مختلف املستويات عىل االنخراط يف املبادرة، بحضور مختلف 

الهيئات املعنية والحاضنة للمبادرة وكذا األساتذة املؤطرين.
 

ورشة حول »حقوق اإلنسان، المناهج 
والعوائق«

مبدينة   2015 مارس   11 يوم  الحسيمة-الناظور،  لجنة  نظمت 
والتكوين  الوطنية  الرتبية  وزارة  نيابة  مع  بالتنسيق  الحسيمة، 
املهني بالحسيمة، لقاء تكوينيا لفائدة منسقي األندية الحقوقية 
يف املؤسسات التعليمية، املنخرطني يف مرشوع« املدرسة الحاضنة 
لحقوق اإلنسان«. وسلط اللقاء الضوء عىل مناهج الرتبية عىل 
حقوق اإلنسان، استنادا إىل خربات وتجارب وطنية ودولية وعىل 
التي تقف حاجزا ضد  النفسية والثقافية واالجتامعية  العوائق 
انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باإلضافة إىل الوقوف عند سبل الحد 

من العوامل واألفكار املقاومة لها تربويا وحقوقيا.
 

طنجة
تصحيح : يف ما ييل تصحيح لخرب لقاء حول أندية حقوق 

اإلنسان ورد به خطأ يف الفقرة الثانية. 
 

لقاء تواصلي مع أندية حقوق اإلنسان 
بالجامعة

انعقد مبقر اللجنة الجهوية، يوم 25 فرباير 2015 ، اجتامع جمع 
16 من الطالبات والطلبة ممثالت وممثلني نوادي حقوق اإلنسان 
من مختلف الكليات واملعاهد الجامعية (كلية الحقوق، مدرسة 
امللك فهد العليا للرتجمة، املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري، املعهد 
الوطني للعمل االجتامعي، الكلية املتعددة التخصصات بتطوان، 
الكلية املتعددة التخصصات بالعرائش، املدرسة الوطنية للعلوم 
التطبيقية بطنجة، املعهد العايل الدويل للسياحة) ومتثل الهدف من 
هذا اللقاء، الذي أطره كل من السيد الطاهر القور، عضو اللجنة 
الجهوية، والسيدة سعاد النجار، إطار إداري، يف تقاسم التجارب 
بني األندية وتعزيز وتقوية التواصل بينها والقيام بتقييم موضوعي 

ألدائها وكذا تقديم األنشطة املتبقية من برنامج عملها السنوي.

 وجدة – فجيج
أندية المواطنة وحقوق اإلنسان

نظمت لجنة وجدة – فجيج، بتعاون مع النيابة اإلقليمية للرتبية 
الوطنية والتكوين املهني  بإقليم جرادة، يوم 10 مارس 2015، لقاء 
عمل مع مؤطري أندية املواطنة وحقوق اإلنسان التابعة للمؤسسات 
الثانوية التأهيلية باإلقليم. وهدف هذا اللقاء إىل فتح حوار مبارش مع 
مؤطري أندية حقوق اإلنسان وتبادل الرأي حول السبل املثىل لتعزيز 
التعاون وتطوير العمل املشرتك بني هذه األندية واللجنة الجهوية يف 
إطار الرشاكة املوقعة مع أكادميية الجهة الرشقية للرتبية والتكوين. 
من جهة أخرى نظمت اللجنة يوم 07 مارس 2015 مبقرها مبدينة 
وجدة  لقاء تواصيل مع عدد من مؤطري ومؤطرات أندية املواطنة 
وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية التابعة لنيابة الرتبية الوطنية 
بوجدة – أنجاد. وقد أكد املشاركون يف اللقاء عىل أهمية طرح النوادي 
الحقوقية للظواهر السلبية التي يشهدها الوسط املدريس من قبيل 

العنف، التحرش الجنيس، املخدرات...

برنامج تحسيسي حول الهجرة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بوجدة – فجيج، يومي 
13 و14 مارس 2015 بوجدة ، برنامجا تحسيسيا يف مجال الهجرة 
املهاجرين  وحقوق  بالهجرة  ومهتمة  عاملة  جمعيات  لفائدة 
التالية  املحاور  الربنامج  تناول  والناظور وفجيج. وقد  من وجدة 
املفاهيم،  املصطلحات،  )التعاريف،  الهجرة  دراسة  إىل  مدخل   :
املتعلق  الدويل  القانوين  اإلطار  املهاجرين(،  فآت  الهجرة،  أنواع 
لتسوية   اإلستئثائية  العملية  حصيلة  واملهاجرين،  بالهجرة 
إىل  مدخل  نظامية،   غري  وضعية  لألجانب يف  اإلدارية  الوضعية 
اإلتجار يف البرش و الفرق بني اإلتجار و تهريب األشخاص،  تدخل 
املفوضية السامية لالجئني يف مسألة اإلتجار يف البرش، من خالل 

اتفاقية جنيف الخاصة بوضع الالجئني لسنة 1951.

بني مالل - خريبكة
واقع الخدمات الصحية

 نظمت لجنة بني مالل - خريبكة لقاء لتقديم تقرير حول واقع 
الخدمات الصحية مبستشفى الحسن الثاين بخريبكة، وذلك يوم 
االثنني 09 مارس 2015 مبدينة خريبكة. وكانت اللجنة، يف إطار 
االقتصادية واالجتامعية مبا فيها  بالحقوق  النهوض  املساهمة يف 
التقرير من خالل  إعداد هذا  قد عملت عىل  الصحة،  الحق يف 
عمل ميداين وتشاريك مع عدد من الجهات و الفاعلني. علام أن  
اللجنة سبق وأن قدمت سنة 2014 خالصات تقرير حول واقع 

الخدمات الصحية باملستشفى الجهوي بني مالل.

 

الدار البيضاء – سطات
وضعية المهاجرين في المغرب

نظمت شبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية باملحمدية 
 – البيضاء  الدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة 
سطات واألكادميية الجهوية للرتبية والتعليم لجهة دكالة ـ عبدة 
النسائية بالجديدة، يوم 13 مارس2015 مبدينة  وجمعية السناء 
أية  املغرب:  املهاجرين يف  يوما دراسيا حول »وضعية  الجديدة، 
وسعى  واإلدماج؟«.  التسوية  إشكاليات  مع  للتعاطي  مقاربات 
اللقاء إىل ترسيخ املقاربة الحقوقية كخيار للتعاطي مع إشكالية 
أبناء  إدماج  بتيسري  يتعلق  فيام  خاصة  املغرب،  يف  الهجرة 

املهاجرين يف منظومة التعليم.

العيون – السامرة
منتدى كرانس مونتانا يختار السيد الشرقاوي 

ضمن »رواد الغد الجدد 2015«
اختتم  الذي   ،)2015 )الداخلة،  مونتانا  كرانس  منتدى  اختار 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس   ،2015 مارس   14 يوم  فعالياته 
ضمن  الرشقاوي،  سامل  محمد  السيد  بالعيون-السامرة،  اإلنسان 
الئحة »رواد الغد الجدد 2015«، التي تتيح الفرصة لرواد شباب 
وأوروبا  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ومنطقة  إفريقيا  من 
إطار  يف  عالقاتهم  وتعزيز  للتشبيك  الجنوبية  وأمريكا  وآسيا 
شبكات إقليمية ودولية. ويختار املنتدى رواد املستقبل بناء عىل 
مساراتهم املهنية املتميزة وخرباتهم الريادية يف مجاالت عملهم، 
وورشات  ولقاءات  منتديات  يف  للمشاركة  الفرصة  ومينحهم 
وتعزيز  ال21  القرن  تحديات  مواجهة  يف  وللمساهمة  املنتدى 

التعاون جنوب-جنوب.

 

مراكش
أنشطة تحسيسية بالمؤسسات التعليمية 

حول الرشوة
يوم 13 مارس  اإلنسان مبراكش  الجهوية لحقوق  اللجنة  عقدت 
2015 اجتامعا مع مسؤويل الجمعية األمريكية للقضاة واملحامني 
من  الرشوة  تحسيسية حول  لورشات  للتحضري  باملغرب، خصص 

املزمع تنظيمها باملؤسسات التعليمية بالجهة.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


