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الدورة الثالثة للحوار اإلستراتيجي بين 
المغرب والواليات المتحدة

انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015 بواشنطن الدورة لثالثة 
وهمت  املتحدة.  والواليات  املغرب  بني  اإلسرتاتيجي  للحوار 
اإلصالحات  دعم  أبرزها  املحاور  من  جملة  الدورة  أشغال 
الدميقراطية، التعاون االقتصادي، دعم إفريقيا، قضية الصحراء، 
التعاون يف املجال األمني، القضايا اإلقليمية والتعاون يف مجال 
الثقافة والرتبية. وناقش اللقاء األممي مبادرات مشرتكة للعمل 
من أجل النهوض بحقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل خاصة 
البيان املشرتك  الدويل. ويف  من خالل مجلس حقوق اإلنسان 
إىل  كريي،  جون  السيد  األمرييك،  الدولة  كاتب  أشار  للدورة، 
عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ال سيام مبادرته األخرية 
بشأن لالعرتاف القانوين ببعض جمعيات املجتمع املدين، كام 
الذي  املهم  بالدور  املغريب،  الوفد  رئيس  مزوار،  السيد  أشاد 

يلعب املجلس عىل املستوى الوطني.

في ضيافة المجلس

مؤسسة »هيرنيش بول شتيفتونغ« األملانية )2 أبريل 2015(: 
دوروتيا  السيدة  املجلس،  رئيس  اليزمي،  السيد  استقبل 
ريشوفسيك، مديرة فرع شامل إفريقيا ملؤسس »هيرنيش بول 
شتيفتونغ« األملانية، التي كانت مرفوقة بالسيدتني زينب الكراب 
وفد  وأبرز  املؤسسة.  بنفس  برامج  منسقتي  قادري،  وسلمى 
املؤسسة خالل هذا اللقاء اهتاممه البالغ بعمل املجلس السيام 
يف ما يتصل مبجايل الهجرة والحق يف البيئة. وقدم السيد اليزمي، 
نبذة عن أهم األوراش التي ينخرط فيها املجلس حاليا من قبيل 
تعديل القانون املنظم للمؤسسة، مالحظة االنتخابات، املساهمة 
يف إصالح العدالة، إحداث مركز للتكوين يف مجال حقوق اإلنسان 
ومواكبة السياسة الجديدة للهجرة، باإلضافة إىل عمله عىل قضايا 
حرية التجمعات، املناصفة واملساواة، اإلعاقة واإلجهاض الرسي، 
مؤكدا سعي املجلس لتطوير معارفه وتدخالته يف مجال الحق 
يف البيئة. يذكر أن مؤسسة »هيرنيش بول شتيفتونغ« األملانية 
ومكافحة  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  بناء  دعم  عىل  تعمل 
عن  والدفاع  للنزاعات  السلمية  التسوية  ودعم  البيئة  تدهور 
الحقوق الفردية كام تدعم بروز مجتمع مدين دميقراطي وتدافع 

عن التكافؤ يف الحقوق والفرص دون متييز.

 
 :)2015 أبريل  أوروبا)9  ملجلس  الربملانية  بالجمعية  مقرر 
السياسية  القضايا  لجنة  مقرر  كليش،  بودغان  السيد  التقى 
أوروبا،  ملجلس  الربملانية  للجمعية  التابعة  والدميقراطية 
عىل  لالطالع  اإلنسان  لحقوق  الوطني  باملجلس  مبسؤولني 
الربملانية ملجلس  الجمعية  املجلس وتقييمه للرشاكة بني  رأي 
كليش  السيد  إعداد  إطار  يف  وذلك  املغريب،  والربملان  أوروبا 
لتقرير حول تقييم وضع الرشيك من أجل الدميقراطية الذي 
ملجلس  الربملانية  الجمعية  لدى  املغريب  الربملان  به  يحظى 
أوروبا. اللقاء حرضه عن املجلس الوطني السادة عبد الرزاق 
الحنويش، رئيس الديوان، عبد اللطيف منري، املدير التنفيذي، 
مراد الراغيب، مدير العالقات الخارجية، وندير املومني، مدير 

الدراسات، وأطر مديريات أخرى.

عبد  السيد  استقبل  أبريل 2015(:   1( نيوزلندية  دبلوماسية 

لحقوق  الوطني  للمجلس  التنفيذي  املدير  منري،  اللطيف 

الخارجية  العالقات  مدير  الراغيب،  مراد  والسيد  اإلنسان 

املقيم   غري  السفري  نائبة  مورتون،  تارا  السيدة  والتعاون، 

وتركيبة  اختصاصات  حول  عرض  وبعد  باملغرب.  لنيوزيالندا 

التنفيذي  الجهازين  مع  وتفاعله  وجهويا  وطنيا  املجلس 

والترشيعي وكذا انخراطه يف الدينامية الدولية لحقوق اإلنسان 

الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  إطار  يف  السيام 

املجلس  دور  خاص  بشكل  اللقاء  تناول  اإلنسان،  لحقوق 

باألقاليم  ذلك  يف  مبا  وحاميتها  اإلنسان  بحقوق  النهوض  يف 

الجنوبية.

خالد  السيد  استقبل   :)2015 مارس   31( إسبانيا  من  طلبة 

الرميل، إطار مبديرية العالقات الخارجية، مجموعة من الطلبة 

املغاربة بإسبانيا. وقد اطلع زوار املجلس عىل عمله يف املجاالت 

العقلية،  األمراض  مستشفيات  السجون،  بوضعية  املتصلة 

الصكوك  عىل  املغرب  مصادقة  وضعية  الشكايات،  معالجة 

الدولية لحقوق اإلنسان، مناهضة التعذيب، اإلجهاض الرسي، 

الرتبية والتعليم واملنتدى العاملي لحقوق اإلنسان. كام حرض 

اللقاء السيدة غزالن القباج والسيدة فاطمة الزهراء ميسكيد، 

عن مديرية العالقات الخارجية.

 

منظمة الكشاف املغريب )8 أبريل 2015(: استقبلت السيدة 

نزهة الربنويص والسيدة أمينة أمعيز، إطاران مبديرية النهوض 

املشاركني  الشباب  الكشافة  من  مجموعة  اإلنسان،  بحقوق 

منعقد تحت إرشاف  املغربية  الكشفية  الحركة  لقاء حول  يف 

الشباب خالل هذا  الكشافة  الكشاف املغريب. واطلع  منظمة 

يف  اختصاصاته  وأبرز  املجلس  ومشاريع  أنشطة  عىل  اللقاء 

مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها وطنيا وجهويا.

 :)2015 أبريل   8( اإلنسان  وحقوق  املواطنة  حقوق  نادي 

أمعيز،   أمينة  والسيدة  الربنويص  نزهة  السيدة  استقبلت 

املواطنة  عىل  الرتبية  نادي  أعضاء  التالميذ  من  مجموعة 

وجدة،  مدينة  من  النفزاوية  زينب  بثانوية  اإلنسان  وحقوق 

حيث اطلعوا عىل عمل املؤسسة وأهم تقاريرها ومذكراتها.

تالميذ من اشتوكة آيت باها)10 أبريل 2015(: استقبل السيد 

بوشعيب دولكيفل، إطار مبدريرية النهوض بحقوق اإلنسان، 

اإلنسان  وحقوق  املواطنة  بنادي  أعضاء  وتالميذ،  تلميذات 

بالثانوية اإلعدادية إنشدان، نيابة اشتوكة آيت باها، مرفوقني 

وكذا  وأدواره  املجلس  اختصاصات  عىل  للتعرف  مبؤطريهم، 

الوطني  للحديث عن وضعية حقوق اإلنسان عىل املستويني 

واإلقليمي. وقد شكل اللقاء فرصة النفتاح التالميذ عىل مجال 

واآلليات  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  اإلنسان  حقوق 

لقيم  متلكهم  وتعزيز  الوطنية  والقوانني  واإلقليمية  الدولية 

ومبادئ املواطنة وحقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طانطان- كلميم
جائزة ناشئة الفكر الحقوقي : دورة تكونية 

لفائدة التالميذ المتفوقين
نظمت لجنة طانطان- كلميم، من 6 إىل9 أبريل 2015 مبدينة الوطية، 
دورة تكوينية لفائدة التلميذات والتالميذ املتفوقني جهويا يف تصفيات 
السنة  الجنوبية  باألقاليم  نظمت  التي  الحقوقي  الفكر  ناشئة  جائزة 
وتلميذا، حول  تلميذة  فيها 40  التي شارك  الدورة،  املاضية. ومتحورت 
شملت  كام  اإلنسان  بحقوق  الخاصة  واملفاهيم  املبادئ  من  مجموعة 
تتناول  مرسحية  وعروضا  وثائقية  وأرشطة  تطبيقية  وورشات  عروضا 
شخصيات  مع  لقاءات  إىل  باإلضافة  اإلنسان  بحقوق  مرتبطة  قضايا 

حقوقية وسياسية محلية.

تقديم مؤلف جماعي بكلميم حول الهجرة 
المغربية لجزر الكناري

 يف إطار جهود حفظ الذاكرة والرتاث، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق 
حفل  كلميم،  مبدينة   2015 أبريل   11 يوم  كلميم،   - طانطان  اإلنسان 
Migra- الكناري  لجزر  املغربية  الهجرة  مؤلف جامعي حول  )تقديم 
ويؤرخ  الذي  املؤلف،  وأصدر   .)tions marocaines aux Canaries
الخالدات،  نحو جزر  لها  املحاذي  واملجال  وادنون  أبناء منطقة  لهجرة 
بالرباط  الخامس  محمد  لجامعة  التابع  الصحراوية  الدراسات  مركز 
ومحمد  بنعتو  ومحمد  شارف  محمد  الجامعيون  الباحثون  وأنجزه 
وهبي، بإرشاف من السيد محمد شارف مدير املرصد الجهوي للهجرة : 

فضاءات ومجتمعات، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.

فاس-مكناس
يوم دراسي حول الجهوية المتقدمة

يوما  العام  الشأن  وتدبري  الحكامة  ومرصد  فاس-مكناس  لجنة  نظمت 
دراسيا حول موضوع »الجهوية املتقدمة عىل ضوء املبادئ الدستورية 
أبريل   9 يوم  وذلك  بالجهات«  املتعلق  التنظيمي  القانون  ومرشوع 
املرتبطة  اإلشكاالت  مقاربة  إىل  اللقاء  فاس. وسعى هذا  2015 مبدينة 
إىل  لالنتقال  أداة  وفرصة حقيقية  بوصفها  املتقدمة  الجهوية  مبرشوع 
مرحلة جديدة لالمركزية والالمتركز والدميقراطية املحلية. وضم برنامج 
اللقاء، الذي ساهم يف تأطريه مجموعة من الخرباء والفاعلني يف القضايا 
املرتبطة بالجهة بجملة من املحاور تهم »أجهزة تسيري الجهة: مجلس 
الجهة والنظام األسايس للمنتخب«، »اختصاصات الجهة وغاية تحقيق 
التنمية االقتصادية واالجتامعية«، »اآلليات التشاركية للحوار والتشاور 
تحقيق  وغاية  ومواردها  للجهة  املايل  »النظام  العرائض«،  وتقديم 
االستقالل املايل« و«قواعد الحكامة املتعلقة مببدأ التدبري الحر )املساواة، 

االستمرارية، الشفافية، نرش املعلومات...(«.
 

أكادير
نحو ميالد ناد جديد للتربية على المواطنة 

وحقوق اإلنسان
أبريل 2015  يوم 8  بأكادير  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  استقبلت 
مجموعة من تلميذات السنة أوىل إعدادي بالثانوية اإلعدادية 20 غشت 
بنيابة أكادير. وقدم السيد التيجاين الهمزاوي، إطار إداري مكلف بالحامية 
باللجنة، عرضا حول اختصاصات ومهام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
التالميذ. وجرى خالل هذا  ولجانه الجهوية كام أجاب عن استفسارات 
اللقاء االتفاق عىل إحداث نادي للرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 
اللجنة يف  التعاون والتنسيق مع  بالثانوية اإلعدادية 20 غشت وتعزيز 

سبيل نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف الفضاءات الرتبوية.

ورشة تكوينية لفائدة اليافعين حول المسار 
التاريخي لتطور حقوق اإلنسان

قامت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، ممثلة بالسيد الهمزاوي، 
لليافعني  الربيعية  الجامعة  يف  املشاركني  لفائدة  تكوينية  ورشة  بتأطري 
بأكادير املنظمة من طرف جمعية الشعلة للرتبية والثقافة وذلك يوم 7 
أبريل 2015 مبدينة أكادير. وهمت الورشة، التي شارك فيها 42 مشاركا، 
املسار التاريخي لتطور حقوق اإلنسان وأهم اآلليات الدولية لحاميتها 
لحقوق  الوطني  املجلس  إحداث  عىل  الضوء  سلطت  كام  املكلفة، 
للجانه  املوكولة  واألدوار  وتركيبته  اختصاصاته  وأهم  باملغرب  اإلنسان 

الجهوية يف مجال النهوض بثقافة حقوق اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 
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