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إعادة انتخاب المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان رئيسا للجمعية الفرنكفونية 

للجان الوطنية لحقوق اإلنسان
أعيد انتخاب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل رأس 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للجان  الفرنكفونية  الجمعية 
وذلك مبناسبة انعقاد املؤمتر الخامس للجمعية بالعاصمة 
شعار  تحت   2015 أكتوبر  و29   28 بني  ما  السينغالية 
»املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ورصد أوضاع أماكن 
خالل  الجمعية  اضطلعت  وقد   .« الحرية  من  الحرمان 
من  بالعديد  رئاستها  عىل  الوطني  املجلس  إرشاف  مدة 
املؤسسات  قدرات  تعزيز  إىل  الرامية  والربامج  األنشطة 
الوطنية لحقوق اإلنسان بكل من مايل والكوت ديفوار 
والتشاد،  وموريتانيا  والغابون  القمر  وجزر  والسينغال 
اإلنسان  حقوق  حول  وورشات  اجتمعات  نظمت  كام 
واالستعراض الدوري الشامل وحقوق الطفل، باإلضافة إىل 
الرتافع لدى الدول من أجل تحسيسها بدور املؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان وأهمية تعزيز قدراتها ورضورة 
واختصاصات  لعمل  املؤطرة  باريس  ملبادئ  مطابقتها 

هذه املؤسسات.

المجلس الوطني يصدر 97 توصية للنهوض 
بالمساواة والمناصفة بين الجنسين

ترأس السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

يوم 20 أكتوبر 2015 مبقر املجلس بالرباط ندوة صحفية تم خاللها 

عرض التقرير املوضوعايت للمجلس حول املناصفة واملساواة يحمل 

عنوان »وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب، صون وإعامل غايات 

وأهداف الدستور«. ويعد التقرير الذي أرشفت عىل إعداده السيدة 

ربيعة النارصي، عضو املجلس، مبثابة حصيلة تحليلية تأيت بعد عرش 

سنوات من إصالح مدونة األرسة وأربع سنوات عىل تبني الدستور 

إلعالن  الدويل  املجتمع  تبني  بعد  سنة  وعرشين   )2011( الجديد 

باملرأة  املعني  العاملي  املؤمتر  عن  الصادر  بيجني  عمل  ومنهاج 

)1995(. ويرصد هذا التقرير، الذي يتضمن 97 توصية ويقوم عىل 

تحليل مجموعة من املعطيات اإلحصائية، أشكال التمييز التي تعاين 

منها املرأة يف املجاالت القانونية والصحية واالجتامعية والسياسية 

واالقتصادية والثقافية مع تسليط الضوء عىل السياسات العمومية 

وآثارها السلبية عىل النساء األكرث عرضة النتهاك حقوقهن. ويهدف 

واملساواة  املناصفة  حول  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  تقرير 

مجال  يف  املغرب  أحرزه  الذي  التقدم  مدى  تقييم  إىل  املغرب  يف 

مكافحة التمييز املبارش وغري املبارش، والنهوض باملناصفة واملساواة 

واالجتامعية  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  الحقوق  مجال  يف 

والثقافية، وكذا يف مجال مكافحة العنف ضد املرأة؛ تسليط الضوء 

عىل اإلنجازات والتحديات الرئيسية التي يعرفها املغرب يف مجال 

واملناصفة،  املساواة  وتعزيز  املبارش  وغري  املبارش  التمييز  مكافحة 

القضاء  اتفاقية  أحكام دستور 2011 ومقتضيات  وذلك متاشيا مع 

املرأة؛ تقديم توصيات ومقرتحات  التمييز ضد  عىل جميع أشكال 

إلصالح اإلطار القانوين والتنظيمي واملؤسسايت، فضال عن السياسات 

العامة املعتمدة يف هذا الشأن.

السيد اليزمي يستقبل رئيس مجلس 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة

مبقر   2015 أكتوبر   20 الثالثاء  يوم  مساء  اليزمي،  السيد  استقبل 

املجلس بالرباط، السيد خواكيم روكر، رئيس مجلس حقوق اإلنسان 

التابع لألمم املتحدة الكائن مقره بجنيف، الذي قام بزيارة للمغرب 

املدين.  املجتمع  من  وفعاليات  مغاربة  مبسؤولني  خاللها  التقى 

اإلنسان  بحقوق  املرتبطة  القضايا  من  مجموعة  اللقاء  تناول  وقد 

باملغرب، من بينها التفاعل بني املجلس الوطني والحكومة والربملان، 

محو  التعليم وجهود  يف  الحق  الصحافة،  السلمي، حرية  التظاهر 

األمية، املناصفة واملساواة، مناهضة التمييز... من جهة أخرى، اطلع 

لحقوق  الوطني  املجلس  اختصاصات  عىل  روكر  خواكيم  السيد 

اإلنسان وأبرز مشاريعه وأنشطته وطنيا وجهويا فضال عام يصدره 

اإلنسان  حقوق  حامية  مجال  يف  ودراسات  ومذكرات  تقارير  من 

اللقاء  هذا  خالل  الضوء  اليزمي  السيد  سلط  وقد  بها.  والنهوض 

رفعها يف  املغرب  التي يجب عىل  التحديات  من  أيضا عىل جملة 

مجال حقوق اإلنسان أبرزها: الحفاظ عىل مكتسب التنوع والتدبري 

للمملكة،  الجديد  الدستور  مقتضيات  وإعامل  لالختالف  السلمي 

باإلضافة إىل إرساء مؤسسات قوية وإطار ترشيعي فعال.

 زيارة عمل لبروكسيل
قام السيد اليزمي، رئيس املجلس بزيارة عمل للعاصمة البلجيكية 

مبسؤوليني  خاللها  التقى   2015 أكتوبر   25 إىل   22 من  بروكسيل 

أجرى  الصدد،  هذا  ويف  سياسية.  وشخصيات  وأوروبيني  بلجيكيني 

السيد اليزمي مباحثات مع رئيس لجنة العالقات الخارجية مبجلس 

فتيحة  والنائبة  مايلن  دير  فان  إدريك  السيد  البلجييك،  النواب 

السعيدي املنتخبة عن منطقة بروكسيل.

زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في 
الغذاء

إلفار،  السيدة هالل  أكتوبر 2015   اليزمي، يوم 8  السيد  استقبل 

املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالحق يف الغذاء. وشكل اللقاء 

مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضية الحق يف الغذاء باملغرب 

وكذا الجهود املبذولة من أجل إعامله والتحديات املطروحة يف هذا 

 5 للمغرب من  بزيارة  قامت  التي  إلفار  السيدة  أن  يذكر  املجال. 

إىل 12 أكتوبر 2015 بدعوة من الحكومة املغربية، تعد أول مقررة 

أممية مكلفة بالحق يف الغذاء تزور اململكة.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 

        

توأمة بين المغرب-واالتحاد األوروبي : من 
أجل تعزيز قدرات المجلس الوطني

جرى يوم االثنني 12 أكتوبر 2015 مبدينة الرباط تنظيم حفل إطالق 

والنهوض  اإلنسان  املؤسساتية حول »حامية حقوق  التوأمة  مرشوع 

بها يف املغرب« الذي يقوم بتنفيذه املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

املجلس  رئيس  من  كل  بحضور  وذلك  األوريب  االتحاد  من  بتمويل 

الوطني لحقوق اإلنسان، السيد إدريس اليزمي وسفري االتحاد األورويب 

باملغرب، السيد روبريت جوي. كام جرى الحفل بحضور السيد ميشيل 

فوست، الكاتب العام للجنة الوطنية االستشارية لحقوق اإلنسان بفرنسا 

والسيدة برتيسيا هالدسشيك، املديرة العامة ملعهد لودوينغ بولتزمان 

لحقوق اإلنسان بالنمسا والسيد لوريان كوسرت عن مركز التعاون القانوين 

الدويل، هولندا وكذا سفراء فرنسا وهولندا والنمسا بالرباط. وأشار السيد 

اليزمي يف مداخلة له أن عملية التوأمة هذه ترمي إىل تعزيز القدرات 

التقنية ألعضاء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وطاقمه اإلداري ولجانة 

الجهوية ملواكبة ورش إعادة تنظيم وهيكلة املجلس، مضيفا يف هذا 

الصدد »نحن يف حاجة لتعزيز قدرات أعضائنا وطاقمنا اإلداري من أجل 

التمكن من االستجابة النتظارات املواطنني وهي كام تعلمون انتظارات 

التوأمة ستمكن من تعزيز  اليزمي أن هذه  السيد  أبرز  جمة«. كام 

قدرات فاعيل املجتمع املدين يف مجال حقوق اإلنسان خاصة يف إطار 

معهد التكوين يف مجال حقوق اإلنسان التابع للمجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان الذي فتح أبوابه مؤخرا.

اإلعدام:  عقوبة  لمناهضة  العالمي  اليوم 
المجلس الوطني يقوم بزيارة رمزية لسجينة 

محكومة باإلعدام
العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام، قام وفد  اليوم  عىل هامش إحياء 

من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، برئاسة األمني العام للمجلس 

رمزية  بزيارة   ،2015 أكتوبر   12 االثنني  يوم  الصبار،  محمد  السيد 

الصويرة، وذلك  املحيل مبدينة  بالسجن  باإلعدام  لسجينة محكومة 

كافة  من  العقوبة  هذه  إلغاء  إىل  الداعي  املجلس  مبوقف  للتذكري 

مامثلة  لزيارة  برنامجا  املجلس  سطر  كام  الوطنية.  الترشيعات 

ملعتقلتني محكومتني باإلعدام إحداهام بسجن طنجة واألخرى بسجن 

وجدة. ويجدر التذكري بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية 

للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان التي احتضنها املغرب يف نونرب 2014 

والتي دعت الدول إىل االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق 

بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل إلغاء 

الجمعية  قرار  عىل  اإليجايب  التصويت  إىل  باإلضافة  اإلعدام  عقوبة 

تنفيذ عقوبة اإلعدام يف أفق  املتعلق بوقف  املتحدة  العامة لألمم 

إلغائها. يشار إىل أن عدد املحكومني باإلعدام باملغرب بلغ لحد اآلن 

122 محكوما من بينهم ثالث نساء.

لقاء لتقييم الدورة الثانية للمنتدى 
العالمي لحقوق اإلنسان وآفاق المتابعة

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم السبت 17 أكتوبر 2015 

بالرباط، لقاء تواصليا لتقييم فعاليات املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان 

الذي نظمه املغرب يف نونرب 2014 مبراكش. وقد متثل الهدف من هذا 

اللقاء يف تبادل األفكار واآلراء حول حصيلة املنتدى العاملي لحقوق 

اإلنسان وسبل تتبع وتفعيل التوصيات الصادرة عنه. كام تناول اللقاء 

يف محوره الثاين األجندة الدولية يف مجال حقوق اإلنسان واملتمثلة 

 )COP( املناخ  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  األطراف  مؤمتر  يف 

الذي ستنظم نسخته الحادية والعرشين بفرنسا )2015( والذي من 

 )COP22( املرتقب أن يستضيف املغرب نسخته الثانية والعرشين

وذلك بهدف تدارس رهانات تنظيم هذا املوعد العاملي املهم والتعبئة 

عىل املستويني الوطني والدويل. 

مساهمة المجلس بشأن التقرير الدوري 
الرابع للمغرب المقدم للجنة المعنية 

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  املعنية  اللجنة  نظر  مبناسبة 

والثقافية يف التقرير الدوري الرابع للمغرب حول إعامل مقتضيات 

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، رفع 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مساهمة للجنة املذكورة قدم فيها 

توصياته املتعلقة بالحق يف الرتبية والشغل والصحة واألرسة والزواج 

يوم 28 شتنرب  املجلس  الثقافية. كام شارك  الحقوق  وكذا  والسكن 

2015يف لقاء تشاوري تفاعيل نظمته اللجنة - قبل اجتامع تدارس 

تقرير املغرب - مع املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري 

الحكومية. وقدم املجلس خالل هذا اللقاءات عرضا حول توصياته 

اللجنة حول عدة نقط واردة  ومقرتحات وأجاب عن أسئلة أعضاء 

يف مساهمته السيام تلك املتعلقة باختصاصاته وعالقته مع املندوبية 

املرتبطة  الشكايات  ومعالجة  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية 

بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملوارد املادية والبرشية 

التي يتوفر عليها املجلس لالضالع بهذا العمل.

المقاولة وحقوق اإلنسان: الدعوة إلى وضع 
مخططات عمل وطنية بدول الفضاء 

الفرنكوفوني اإلفريقي 
للمجلس  التابع  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التكوين  معهد  احتضن 

الوطني لحقوق اإلنسان الكائن مبدينة الرباط يومي 28 و29 شتنرب 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  قدرات  لتعزيز  ورشة   ،2015

بدول الفضاء الفرنكوفوين اإلفريقي حول موضوع »دور املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان يف تنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة باألعامل 

مشاركة  الورشة  هذه  شهدت  وقد  اإلنسان«.  وحقوق  التجارية 

الفضاء  من  اإلنسان  لحقوق  وطنية  ملؤسسات  ممثال  نحو عرشين 

الفرانكفوين )بوركينا فاسو، بوروندي، الكامرون، الكوت ديفوار، مايل، 

املغرب، موريتانيا، النيجر، السينغال، الطوغو( وممثلني عن اللجان 

الجهوية لحقوق اإلنسان التابعة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

وممثلني عن القطاع الخاص والنقابات واملجتمع املدين. ومتثل الهدف 

حول  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  معارف  تعزيز  يف  منها 

املوضوع وتحسيسها وتعبئتها يف مجال إدماج جانب حقوق اإلنسان 

واملقاولة يف إسرتاتيجيات عملها وذلك يف أفق وضع مخططات وطنية 

يف هذا املجال. وقد توجت أشغال اللقاء باعتامد إعالن ختامي يدعو 

إىل بلورة خطط عمل وطنية بدول الفضاء الفرنكفوين اإلفريقي يف 

مجال املقاولة وحقوق اإلنسان.

الميكسيك : مشاركة المجلس في 
المؤتمر السنوي الثاني عشر للمؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان
للمؤسسات  عرش  الثاين  الدويل  املؤمتر  يف  الوطني  املجلس  شارك 

 8 من  باملكسيك  مرييدا  مبدينة  املنعقد  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

من  املنظم  اللقاء  هذه  من  الهدف  ومتثل   .2012 أكتوبر   10 إىل 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق  لجنة  لدن 

للمؤسسات  دور  أي   : املستدامة  التنمية  »أهداف  شعار  تحت 

املتاحة  واإلمكانات  األدوار  بحث  يف  اإلنسان؟«  لحقوق  الوطنية 

يف  اإلنسانية  الحقوق  حامية  أجل  من  الوطنية  املؤسسات  أمام 

ضامن  عىل  حرص  كام  املستدامة.  للتنمية   2030 أجندة  سياق 

عىل  مستوف  بشكل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  إطالع 

بحث  عىل  وتشجيعها  املستدامة  للتنمية  الجديدة  األجندة  هذه 

األدوار املمكن أن تلعبها املؤسسات الوطنية يف تنفيذ وتتبع أهداف 

التنمية املستدامة وتشجيع ارتكازها عىل مقاربة حقوق اإلنسان.

السياسات العمومية في مجال 
المخدرات 

مائدة  يف  بالرباط   2015 أكتوبر   5 يوم  اليزمي   السيد  شارك 

مستديرة حول موضوع »السياسات العمومية يف مجال املخدرات: 

التجربة الدولية واإلصالحات املغربية« نظمها املجلس االقتصادي 

اإلنسان  الوطني لحقوق  املجلس  واالجتامعي والبيئي برشاكة مع 

اليزمي يف  السيد  العاملية لسياسات املخدرات. وقد دعى  واللجنة 

يُْجَعَل من ارتكاز جهود مكافحة  اللقاء إىل أن  افتتاح  كلمة خالل 

املخدرات عىل مقاربة حقوق أولوية كربى، وذلك من أجل الوقاية 

من انتهاك حقوق الفئات املعنية بهذه الظاهرة.

تكوين حول مبادئ وتقنيات حماية حقوق 
اإلنسان

 2015 أكتوبر   9 إىل   5 من  اإلنسان  حقوق  الوطني  املجلس  نظم 

برشاكة مع معهد جنيف لحقوق اإلنسان وبدعم من وزارة الشؤون 

الخارجية السويرسية، دورة تكوينية لفائدة فاعيل  املجتمع املدين 

حقوق  حامية  وتقنيات  مبادئ  حول  للمجلس  اإلداري  والطاقم 

الوطنية  اآلليات  خاص  بشكل  التكوينية  الدورة  وهمت  اإلنسان. 

الدولية  االتفاقيات  اإلنسان،  حقوق  لحامية  والدولية  واإلقليمية 

الهيئات  املتصلة بحامية حقوق اإلنسان وبروتوكوالتها االختيارية، 

ملقتضيات  األطراف  الدول  إعامل  مدى  تتبع  )لجان  التعاهدية 

مجلس  وكذا  الشامل  الدوري  االستعراض  الدولية(،  االتفاقيات 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

العربي  المؤتمر  في  المشاركة 
حول »كبار السن بين الرعاية األسرية 

والمؤسسية«
السيدين  من  بكل  ممثال  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

اللجنة  رئيس  مكني،  املجيد  وعبد  املجلس  عضو  برقية،  أحمد 

برشى  والسيدة  مكناس،   – بفاس  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 

أشغال  يف  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  بحقوق  املكلفة  العمراوي 

»املؤمتر العريب حول كبار السن : بني الرعاية األرسية واملؤسسية« 

والذي تم تنظيمه من طرف وزارة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية 

االجتامعية باملغرب برشاكة مع مجلس وزراء الشؤون االجتامعية 

العريب ما بني 6 و 8 أكتوبر  2015 مبدينة مراكش. وتناولت أشغال 

السن  كبار  ومشكالت  واقع   : أبرزها  املحاور  من  العديد  املؤمتر  

األرسية  الرعاية  الدميغرافية،  املتغريات  ضوء  يف  العربية  بالدول 

واملؤسسية يف ضوء التحوالت االقتصادية واالجتامعية والقيمية يف 

الوطن العريب، الحامية القانونية لكبار السن واسترشاف مستقبلهم 

يف الترشيعات العربية.

ماستر حقوق اإلنسان : حفل تسليم 
الشهادات على الخريجيين

جامعة  مبقر   2015 شتنرب   16 األربعاء  يوم  اليزمي  السيد  أرشف 

الرباط الدولية عىل تسليم الدبلومات عىل خريجي »ماسرت حقوق 

عىل  والتطبيق  النظريات   : اإلنسان  حقوق  حامية  حول  اإلنسان 

من  وأعضاء  أطر  أطواره  تابع  الذي  والدويل«  الوطني  املستوى 

السنة  برسم  الجهوية  ولجانه  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 

الجامعية 2014-2013. وقد جرى حفل تسليم الشهادات بحضور 

والسيد  مؤدب،  الدين  نور  السيد  الدولية،  الرباط  جامعة  رئيس 

الفرنسية  ليون  مبدينة  الكاثوليكية  الجامعة  عميد  مانيان،  تيريي 

والسيد أندري ديزداريفيك، مدير معهد حقوق اإلنسان بليون. 

مراقبة أماكن الحرمان من الحرية 
والوقاية من التعذيب

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال بالسيد عبد الواحد 

قي  السجني،  بالوسط  اإلنسان  حقوق  بحامية  املكلف  الدوق، 

»مراقبة  حول  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  منطقة   منتدى 

ما  املنظم  التعذيب«،  من  والوقاية  العبادة  من  الحرمان  أماكن 

بني 19 إىل 22 أكتوبر 2015 ببريوت. وقد انعقد املنتدى، مببادرة 

من املنظمة غري الحكومية الدمناركية )ديغنيتي( برشاكة مع مركز 

»ريستارت« إلعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب يف لبنان، تحت 

شعار »كيفية رصد أماكن الحرمان من الحرية من الخارج؟« وتناول 

عدة محاور منها الخطوط التوجيهية لرصد أوضاع السجون ودور 

اإلنسان يف  لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  الحكومية  غري  املنظامت 

مراقبة أماكن الحرمان من الحرية.

تكوين لفائدة رؤساء مؤسسات سجنية 
من النيجر

يف  الدوق،  بالسيد  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  نظمتها  تكوينية  دورة 

متحور  وقد  النيجر.  من  سجنية  مؤسسات  رؤساء  لفائدة  اإلدماج 

داخل  اإلنسان  »احرتام حقوق  الدوق حول موضوع  السيد  عرض 

السجون : الفلسفة واملعايري«.

في ضيافة المجلس

رئيسة مجلس اللوردات الربيطاين )30 شتنرب 2015( : استقبل السيد 
البارونة  الربيطاين،  اللوردات  مجلس  رئيسة  ترأسته  وفدا  اليزمي 
 28 من  املغرب  إىل  رسمية  بزيارة  قامت  التي  ديسوزا،  فرنسيس 
شتنرب إىل  فاتح أكتوبر. وقد تناول اللقاء، باإلضافة إىل عمل املجلس 
االستشارية  آرائه  خالل  من  الترشيعي  للعمل  ومواكبته  وأولوياته 
ومذكراته، مجموعة من القضايا املرتبطة باإلصالح باملغرب بشكل عام 
وبحقوق اإلنسان بشكل خاص:    املساواة ومحاربة  العنف ضد املرأة، 
  اإلجهاض،   إلغاء_عقوبة_اإلعدام، محاربة   التمييز، الرتبية عىل حقوق 
اإلنسان والتكوين وتعزيز القدرات يف املجال، خاصة من خالل املعهد 

الوطني للتكوين التابع للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

وفد هولندي من أصول تركية ومغربية )5 أكتوبر 2015 ( استقبل السيد 
الصبار وفدا هولنديا مكونا من أمئة وأساتذة وقانونيني، من أصول تركية 
ومغربية، برئاسة املسؤول الديني املغريب يف هولندا إدريس البوجويف.  وقد 
تناول اللقاء سبل بناء تعاون بني الطرفني يف مجال نرش ثقافة التسامح 

واالنفتاح وقبول االختالف ويف مجال تعزيز حقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناظور

الدراسة بالوسط السجني : انطالق 
حملة »التمدرس خطوة نحو تيسير 

االندماج داخل المجتمع«

بالحسيمة- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أطلقت 

الناظور، برشاكة مع نيابة وزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

لفائدة  املدريس  التسجيل  عملية  بالحسيمة،  املهني 

 ،2015/2016 الدرايس  املوسم  برسم  السجناء  التالميذ 

تحت شعار«التمدرس خطوة نحو تيسري االندماج داخل 

املجتمع«، وذلك يوم  الثالثاء 20 أكتوبر 2015 بالسجن 

بكل   2015 أكتوبر   23 الجمعة  ويوم  بالحسيمة  املحيل 

من السجن املحيل للناظور وزايو. وتهدف هذه املبادرة 

إىل النهوض بالحق يف التعليم والتكوين داخل السجون، 

والذي من شأنه أن يساهم يف توسيع اآلفاق املستقبلية 

للسجني من خالل تنمية قدراته وضامن اندماجه داخل 

املجتمع.

الدار البيضاء – سطات

مائدة مستديرة حول »الممارسة 
الطبية وحقوق اإلنسان«

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء – 

وجمعية  الداخليني  األطباء  جمعية  مع  برشاكة  سطات، 

رشد  ابن  الجامعي  االستشفايئ  باملركز  املقيمني  األطباء 

بالدار البيضاء، يوم األربعاء 14 أكتوبر 2015 بنفس املركز، 

مائدة مستديرة حول موضوع »املامرسة الطبية وحقوق 

والنصف  الخامسة  الساعة  من  ابتداء  وذلك  اإلنسان« 

ثقافة  تعزيز  إىل  اللقاء  هذا  من  الهدف  ومتثل  مساء. 

ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق اإلنسان 

وترسيخ املقاربة الحقوقية يف سلوك ومامرسة الطبيب)ة(، 

وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع »الصحة وحقوق 

املائدة املستديرة حول  اإلنسان«. ومتحورت أشغال هذه 

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  »املؤسسات   : التالية  املحاور 

اإلنسان«  وحقوق  الطبية  املامرسة  الطبية«،  واملامرسة 

و«التكوين عىل أخالقيات املهنة وحقوق اإلنسان«.

طنجة

لقاء مع وفد عن الوزارة الفدرالية 
األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية

الجهوية  اللجنة  رئيسة  الطود  سلمى  السيدة  استقبلت 

بطنجة وأطرها اإلدارية مبقر اللجنة بطنجة يوم الخميس 

األملانية  الفدرالية  الوزارة  عن  وفدا   2015 أكتوبر   8

األملانية  السفارة  وممثيل  والتنمية  االقتصادي  للتعاون 

اإلعامر  إعادة  أجل  من  االئتامنية  املؤسسة  عن  وممثل 

الشؤون  وزارة  وممثل  األملاين  التعاون  وكالة  وممثيل 

الخارجية و التعاون املغريب. وهدف هذا اللقاء إىل دراسة 

آفاق العمل مع اللجنة الجهوية يف مجال الهجرة والتعرف 

عىل إنجازاتها واالطالع عىل دينامية الهجرة مبدينة طنجة 

من  مجموعة  اللقاء  وتناول  تواجها.  التي  والتحديات 

النقط تهم إمكانية التعاون املشرتك مع اللجنة يف مجال 

كام  املحلية  الجامعات  و  املدين  املجتمع  قدرات  تعزيز 

تم التطرق إىل الدور الحيوي الذي يلعبه االعالم يف نرش 

وتكريس ثقافة التسامح والتعايش.
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