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الهجرة وحقوق اإلنسان
واملندوبية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
املنظمة  ومكتب  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية 
الدولية للهجرة باملغرب ندوة إقليمية حول »حكامة 
 5 الجمعة  يوم  وذلك  اإلنسان«  وحقوق  الهجرة 
يوليوز بالرباط. وشهدت هذه الندوة، التي نظمت 
يف إطار االحتفال بالذكرى السنوية العارشة لدخول 
العامل  جميع  حقوق  لحامية  الدولية  االتفاقية 
مشاركة  التنفيذ،  حيز  أرسهم  وأفراد  املهاجرين 
العديد من الجامعيني والخرباء من املغرب ومن تسع 
دول )فرنسا، سويرسا، تونس، السينغال، موريطانيا، 

بوركينا فاسو، مايل، إسبانيا ومرص.

 
اإلعمال الفعلي للحق في الصحة

الثانية  الوطنية  املناظرة  أشغال  يف  املجلس  شارك 
للصحة التي انعقدت مبراكش من فاتح إىل 3 يوليوز.
وأكد السيد ادريس اليزمي، أن تبني مقاربة مرتكزة 
عىل حقوق اإلنسان من أجل إعادة صياغة املنظومة 
باألساس، إعطاء  يتطلب  العمومية،  للصحة  الوطنية 
عند  واألطفال  األمهات  وفيات  ملسألة  األولية 
األطفال  الوالدة، واالستجابة بشكل خاص لحاجيات 
واملجموعات الهشة، مع إيالء اهتامم خاص لحقوق 
األشخاص يف وضعية إعاقة وملسألة الصحة اإلنجابية.

 
عرض مخطط تقوية قدرات 

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
لعرض  لقاء  بالصخريات  يوليوز   6 السبت  يوم  نظم 
مرشوع اسرتاتيجية تقوية قدرات املجلس  مبا يتالءم 
مع اختصاصاته وتركيبته وصالحياته الجديدة.  وقد 
قدمت االسرتاتيجية لرؤساء اللجان الجهوية لحقوق 
ومقرري ومنقيس مجموعات العمل الدامئة وأعضاء 
االسرتاتيجية،  هذه  وتهم  باملجلس.  إدارية  وأطر 
متت  افتحاص  عملية  عىل  بناء  بلورتها  جرت  التي 
بدعم من االتحاد األورويب، سبع ركائز كربى لتدبري 
املؤسسة هي : التخطيط،، الهيكل التنظيمي، املوارد 
الربط  اآلليات  العمل،  وأرضيات  املساطر  البرشية، 
التتبع  نظام  واملحاسبي،  املايل  التنظيم  والتنسيق، 

واملراقبة وإعامل مقاربة الجودة.

أندية المواطنة وحقوق اإلنسان
بالرباط   مبقره  يوليوز   7 األحد  يوم  املجلس  نظم 

اإلنسان  وحقوق  املواطنة  أندية  حول  دراسيا  لقاء 

لفائدة أعضاء لجان النهوض التابعة للجان الجهوية 

بني  االنسجام  تحقيق  بهدف  وذلك  للمجلس. 

املقاربات بشأن دور أندية املواطنة وحقوق اإلنسان 

املعطيات  عىل  والتوفر  التعليمية  املؤسسات  داخل 

بثقافة  للنهوض  املواطنة  األرضية  مضامني  إلعامل 

حقوق اإلنسان.

 لقاء مع مدير »البيت العربي« 
بمدريد

يوليوز   3 األربعاء  يوم  اليزمي،  إدريس  السيد  عقد 

لوبيز  إدورادو  السيد  مع  للتبادل  اجتامعا  مبدريد 

دويل  معهد  وهو  العريب«  »البيت  مدير  بوسكيت، 

مبدريد  مقره  اإلسالمي  والعامل  العربية  للدراسات 

أسس سنة 2006.

لقاء مع أعضاء من مجلس 
الشيوخ الفرنسي

أجرى السيد اليزمي، يوم األربعاء 3 يوليوز بالرباط 

دول  حول  العمل  مجموعة  من  وفد  مع  مباحثات 

الشؤون  للجنة  التابعة  للمتوسط  الجنوبية  الضفة 

الخارجية والدفاع الوطني والقوات املسلحة مبجلس 

السيد  من  مكونا  الوفد  وكان  الفرنيس.  الشيوخ 

عضوا  دوريو  جوزيت  والسيدة  كامبون  كريستيان 

من  جملة  املباحثات  وهمت  الشيوخ.  مجلس 

الجارية  املؤسساتية  اإلصالحات  أبرزها  املواضيع 

واآلليات  املتوسط  أجل  من  االتحاد  باملغرب، 

األوروبية للجوار .... وزار الوفد أيضا يف اليوم املوايل 

اطلع  حيث  العيون-السامرة،  الجهوية  اللجنة  مقر 

عىل اختصاصاتها وبرامجها ودورها يف حامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها بالجهة

في ضيافة المجلس
استقبال الكاتبة والناشطة املرصية نوال السعداوي 

مبقر املجلس الوطني استقبل السيد محمد الصبار، 

األمني العام للمجلس وعدد من أعضائه يوم الثالثاء 

4 يوليوز الكاتبة واملفكرة والناشطة يف مجال حقوق 

تناول  السعداوي. وقد  نوال  السيدة  املرأة، املرصية 

الحقوقية  األوضاع  منها  املواضيع  من  جملة  اللقاء 

بالعامل العريب والحراك الذي تعرفه املنطقة.

االنتقالية  العدالة  تجربة  عىل  يطلع  كولومبي  وفدا 

 5 الجمعة  يوم  املجلس،  عام  أمني  استقبل  املغربية 

يوليوز 2013 وفدا كولومبيا ترأسته  السيدة كونسويلو 

مبجلس  اإلنسان  حقوق  لجنة  رئيسة  كونساليس، 

يف  املغرب  تجربة  عىل  وأطلعه  الكولومبي  الشيوخ 

مجال العدالة االنتقالية ويف سياق ذلك تجربة املجلس 

هذا  يف  مساهمة  كمؤسسة  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

املسلسل.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

تطوان
واقع السجون

السجون  »واقع  حول  لقاء  طنجة  الجهوية  اللجنة  نظمت 
بالجهة عىل ضوء تقرير املجلس الوطني لحقوق االنسان« 
وذلك يوم الجمعة 5 يوليوز مبدينة تطوان. وتضمن اللقاء 
مداخالت حول »واقع السجون بالجهة« و«ظاهرة االكتظاظ 
حقوق  »حامية  إىل  إضافة  االحتياطي«،  االعتقال  وترشيد 

السجناء ورهان أنسنة السجون«

الحسيمة-الناظور
الحق في الصحة

مائدة  محور  الريف  مبنطقة  الصحة  واقع  موضوع  شكل 
مستديرة نظمتها اللجنة الجهوية الحسيمة-الناظور، تحت 
شعار »الحق يف الصحة : إمكانات وانتظارات«، يوم السبت 
عىل  اللقاء  هذا  يف  املشاركون  وانكب  مبيضار.  يوليوز   06
طرح اإلكراهات والتحديات املرتبطة باإلعامل الفعيل للحق 

يف الصحة باملنطقة.

طانطان – كلميم
حماية الطفولة

يف  يوليوز   3 يوم  طانطان-كلميم  الجهوية  اللجنة  شاركت 
نظمتها  التي  الطفولة  حامية  حول  األوىل  الوطنية  الندوة 
فرع   – الثالثة  األلفية  أرسة  لتنمية  املغربية  الجمعية 
الطنطان- تحت شعار » التشاركية السبيل الوحيد لحامية 
الطفولة  موضوع  يف  عرضا  اللجنة  قدمت  وقد   .« طفولتنا 
من  انطالقا  وحقوقية  وقانونية  تاريخية  نظرة  شمل 

الترشيعات الدولية والوطنية.

الدار البيضاء-سطات
المسؤولية االجتماعية للشركات

باللجنة  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
حول  مستديرة  مائدة  يف  البيضاء-سطات،  الدار  الجهوية 
بدكار  نظمت  بإفريقيا،  للرشكات  االجتامعية  املسؤولية 
املدين  املجتمع  هيئات  دينامية  طرف  من  يوليوز   4 يوم 
الفرنكفونية بإفريقيا )OSCAF(. وركزت أشغال اللقاء عىل 
مسؤولية الفاعلني االقتصاديني يف ما يتصل بحقوق اإلنسان 

والحكامة االقتصادية والعدالة الرضيبية

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


