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التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان 
ديناميات وابتكارات المجتمع المدني

الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  شارك 
بالرباط   2015 نونرب   3 الثالثاء  يوم  اإلنسان،  لحقوق 
وحقوق  املواطنة  عىل  »الرتبية  موضوع  حول  ندوة  يف 
نظمتها  املدين«  املجتمع  وابتكارات  ديناميات  اإلنسان 
والثقافة  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  منظمة 
)اليونيسكو( بتعاون مع املعهد العريب لحقوق اإلنسان. 
اللقاء،  هذا  خالل  له  كلمة  يف  اليزمي،  السيد  وسلط 
اإلنسان،  حقوق  ثقافة  عىل  الرتبية  أهمية  عىل  الضوء 
خاصة بالنسبة للمجتمعات التي تعيش وضعية االنتقال، 
مربزا املبادرات التي قام املجلس يف هذا املجال ال سيام 
اإلنسان  ثقافة حقوق  تقييم  بغية  أطلقها  التي  الدراسة 
والتدابري  املنجزات  عىل  والوقوف  املواطنني  أوساط  يف 
تقديم  الندوة  شهدت  وقد  املضامر.  هذا  يف  املتخذة 
تقرير إقليمي أويل حول تجربة حقوق اإلنسان يف أربعة 
أرشفت  وتونس(  ولبنان  ومرص  )املغرب  عربية  بلدان 
عىل إنجازه اليونيسكو بتعاون مع املعهد العريب لحقوق 
اإلنسان. وقد كشف التقرير أن البلدان العربية يف حاجة 
شأن  من  اإلنسان  حقوق  ثقافة  تحويل  إىل  اليوم  ماسة 
عمومية  سياسة  إىل  الحكومية  غري  املنظامت  به  تعنى 

شاملة يجسدها مختلف الفاعلون عىل أرض الواقع.

تونس : المؤتمر الدولي الثاني حول تحديات 
األمن وحقوق إلنسان في المنطق العربية

يف   2015 نونرب   4-5 يومي  الصبار  محمد  السيد  شارك 
حول  الثاين  الدويل  املؤمتر  أشغال  يف  تونس  العاصمة 
تحديات األمن وحقوق إلنسان يف املنطق العربية الذي 
لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  األمن  األجهزة  بني  يجمع 
اإلنسان يف الدول العربية. وتناولت نقاشات اللقاء جملة 
من املحاور أبرزها:«دور هياكل حقوق اإلنسان يف وزارات 
اإلنسان«،  حقوق  وتطوير  حامية  مجال  يف  الداخلية 
حقوق  ومسألة  األمنية  لألجهزة  االسرتشادية  »الدالئل 
مع  واملحلية  واإلقليمية  الدولية  »الرشاكات  اإلنسان«، 
األجهزة األمنية يف مجال حقوق اإلنسان«، باإلضافة إىل 
سبل تفعيل توصيات املؤمتر الدويل األول حول تحديات 
يف  املنعقد  العربية  املنطقة  يف  اإلنسان  وحقوق  األمن 
أوىص  وقد  الدوحة.   القطرية  بالعاصمة   2014 نونرب 
األجهزة  بني  والتنسيق  التعاون  عالقات  بتعزيز  املؤمتر، 
اإلنسان ومنظامت  لحقوق  الوطنية  األمنية واملؤسسات 
املجتمع املدين، يف مجال حامية وتعزيز حقوق اإلنسان 
والحريات العامة. ونظم اللقاء من لدن اللجنة الوطنية 
لحقوق اإلنسان بقطر بالتعاون مع األمانة العامة ملجلس 
وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية والشبكة 
العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملفوضية 

السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة.

تدبير وحماية المعطيات الشخصية بين 
متطلبات األمن وحماية حقوق اإلنسان

بالرباط، يف  أكتوبر 2015   19 يوم  الصبار،  السيد  شارك 
يف  األمن  بقطاع  الجيدة  »الحكامة  موضوع  حول  ندوة 
بني  الشخصية  املعطيات  وحامية  تدبري  الرقمي:  العهد 
مركز  نظمها  اإلنسان«  حقوق  وحامية  األمن  متطلبات 
شامل  وقسم  والدميقراطية  اإلنسان  حقوق  دراسات 
للقوات  الدميقراطية  للمراقبة  جنيف  مبركز  إفريقيا 
إىل   مداخلته  يف  الصبار  السيد  أشار  وقد  املسلحة. 
القائم بني حفظ األمن واحرتام حقوق اإلنسان  »التالزم 
الحفاظ  ميكن  فال  القانون،  لدولة  رئيسيني  كمرتكزين 
عىل أحدهام دون اآلخر«. كام دعى إىل تعميق النقاش 
حول التحديات الكربى التي تواجهها حقوق اإلنسان يف 
الفعالة  القانونية  الحامية  يف  واملتمثلة  الرقمي  العرص 
االنتصاف.  وسبل  الفعالة  والرقابة  اإلجرائية  والضامنات 
وكذا بشأن مبادئ الرضورة والتناسبية واملرشوعية فيام 

يخص مامرسات املراقبة.

حقوق الطفل في األعالم
بالرباط  املجلس  نونرب 2015 مبقر  األربعاء 3  يوم  انعقد 
الطفولة  لرعاية  املتحدة  األمم  منظمة  بني  اجتامع 
البرصي  السمعي  لالتصال  العليا  والهيئة  )اليونيسيف( 
الطفل  اإلنسان حول موضوع  لحقوق  الوطني  واملجلس 
يف اإلعالم. ومتثل الهدف من هذا اللقاء يف إطالق نقاش 
وتفكري حول املعالجة اإلعالمية للقضايا املرتبطة بحقوق 
الطفل وذلك من أجل اعتامد خارطة طريق تسعى للنهوض 

بحقوق الطفل يف املشهد اإلعالمي بكل أصنافه ودعامئه.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
السياسة الجديدة للهجرة : تدابيرا جديدة 
من  المائة  في   92 لـ  باالستجابة  تسمح 

الطلبات
وضعية  تسوية  ملفات  لتتبع  الوطنية  اللجنة  عقدت 
 26 يوم  الرابع  اجتامعها  الطعون  ودراسة  املهاجرين 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  مبقر   2015 أكتوبر 
عددها   البالغ  املتبقية  امللفات  يف  تداولت  و  بالرباط، 
اللجان املحلية  8644 ملفا، والتي سبق رفضها من قبل 
الوضعية  تسوية  طلبات  بدراسة  املكلفة  اإلقليمية 
للهجرة.  الجديدة  السياسة  إطار  للمهاجرين يف  اإلدارية 
مع  الليونة  من  بنوع  بالتعامل  اللجنة  أوصت  وقد 
املعايري املحددة يف دورية 16 دجنرب 2013، حتى يتسنى 
املتزوجون  أو  املتزوجات  التالية:  الفئات  أوضاع  تسوية 
قانونية؛  إدارية  وضعية  يف  أجانب  من  أو  مغاربة  من 
األجانب  خطرية؛  أمراض  من  يعانون  الذين  األجانب 
تقديم  عليهم  وتعذر  اشتغالهم  دليال عىل  قدموا  الذين 
باملغرب  إقامتهم  أكدوا  الذين  األجانب  الشغل؛  عقد 
إثبات  من  التمكن  دون  سنوات،  عن خمس  تزيد  ملدة 
يعادل  تعليمي  مستوى  عىل  املتوفرون  األجانب  ذلك؛ 
وستسمح  االعدادي.  الثانوي  املستوى  شهادة  يفوق  أو 
هذه التوصيات الجديدة بتسوية أوضاع 92 يف املائة من 
مجموع األشخاص الذين تقدموا بطلباتهم.علام أنه خالل 
اجتامعها الثالث، أوصت اللجنة الوطنية للطعون بتسوية 
أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر 
الدورية. ولقد سمحت هذه  إليها يف  املعايري املشار  عن 
قررت  كام  امرأة.   10201 وضعية  تسوية  من  التوصية 
االعتبار  بعني  األخذ  قصد  للحكومة  توصية  رفع  اللجنة 
بالرتاب  التحقوا  املرافقني والذين  القارصين غري  وضعية 

الوطني، بعد انتهاء آجال العملية االستثنائية للتسوية.
 

الصحة في السجون : السيد الصبار يدعو 
إلى توفير الرعاية الصحية للسجناء بنفس 

المستوى المتاح في المجتمع
شارك السيد محمد الصبار  يف ندوة وطنية حول موضوع 
أفضل  صحية  لرعاية  نظام  أي  السجون:  يف  »الصحة 
بالوسط السجني« نظمت يومي 26 و 27 أكتوبر 2015 
بالرباط من طرف وزارة الصحة واملندوبية العامة إلدارة 
محمد  مؤسسة  مع  برشاكة  اإلدماج  وإعادة  السجون 
السادس إلعادة إدماج السجناء واملجلس الوطني لحقوق 
والصندوق  للصحة  العاملية  املنظمة  من  ودعم  اإلنسان 
األمم  وبرنامج  واملالريا  والسل  السيدا  ملكافحة  العاملي 

املتحدة املشرتك ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية.
أن  اللقاء  هذا  خالل  مداخلته  يف  الصبار  السيد  واعترب 
السجون  يف  بالصحة  املتعلقة  االختالالت  عىل  القضاء 
ملعاملة  النموذجية  القواعد  مضامني  تطبيق  يف  يكمن 
توفري  يف  ملسؤوليتها  الدولة  تحمل  خالل  من  السجناء 
الرعاية  مستوى  بنفس  للسجناء  الصحية  الرعاية 
الصحية املتاح يف املجتمع وتوفري خدمات صحية تضمن 
استمرارية العالج وتوفري مصلحة طبية داخل كل مؤسسة 
سجنية مكلفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء، 
والحصول عىل  املهني  الرس  واحرتام  الخربة  يتطلب  مام 
عند  أو  املستعجلة  الحاالت  يف  سواء  الصحية  الرعاية 

رضورة العالج يف املستشفيات العمومية املتخصصة.
 

القاهرة : اجتماع حول مدونتي قواعد 
سلوك رجل األمن العربي والموظفين 

العموميين
بالسيد  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
محمد الصبار، يوم 29 أكتوبر 2015 بالقاهرة يف أشغال 
النموذجية  املدونة  وتقييم  ملناقشة  خصص  اجتامع 
العربية  واملدونة  العريب  األمن  رجل  سلوك  لقواعد 
وشكل  العموميني.  املوظفني  سلوك  لقواعد  االسرتشادية 
املؤسسات  من  خرباء  مشاركة  شهد  الذي  االجتامع 
مناسبة  الوطنية  للمؤسسات  العربية  بالشبكة  األعضاء 
)املعتمدتني  املدونتني  بتفعيل  الكفيلة  الوسائل  القرتاح 
من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب(، وفقاً للتوصيات 
الصادرة عن املؤمتر الدويل حول تحديات األمن وحقوق 
اإلنسان يف املنطقة العربية الذى عقد بالدوحة يومي 5 
و6 نونرب 2014. وقد نظم هذا االجتامع من لدن املجلس 
الشبكة  مع  بالتعاون  مبرص  اإلنسان  لحقوق  القومي 
العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملفوضية 
السامية لحقوق اإلنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب 

وجامعة الدول العربية. 

السيدان اليزمي والصبار يلتقيان بالسيد 
بنشماش رئيس مجلس المستشارين

الحكيم  عبد  السيد  املستشارين،  مجلس  رئيس  استقبل 
السيد  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  بنشامش، 
إدريس اليزمي وأمينه العام السيد محمد الصبار، وذلك يوم 
14 أكتوبر 2015 بالغرفة الثانية. وقد أكد الطرفان، خالل 
هذا اللقاء الذي جاء بعد انتخاب السيد بنشامش عىل رأس 
مجلس املستشارين يف 13 أكتوبر 2015، عىل أهمية التعاون 

القائم بني املجلسني وعىل الحاجة إىل إغنائه وإثرائه.

النظاميين  اتفاقية تتيح للمهاجرين  توقيع 
األولية  الصحية  الرعاية  من  االستفادة 

والخدمات االستشفائية األساسية
احتضن مقر املجلس يوم 26 أكتوبر 2015 توقيع اتفاقية 
باململكة  املوجودين  والالجئني  املهاجرين  لجميع  تتيح 
األولية  الصحية  الرعاية  من  االستفادة  قانونية،  بصفة 
لسلة عالجات  املامثلة  األساسية  االستشفائية  والخدمات 
الرشوط  وفق  وذلك  »راميد«  الطبية  املساعدة  نظام 
االتفاقية  توقيع  النظام. وقد جرى  إطار هذا  املطبقة يف 
من قبل وزرات الداخلية، االقتصاد واملالية، الصحة والوزارة 

املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة.

هجرة : توقيع اتفاق بين المجلس 
والمفوضية السامية لشؤون الالجئين

وقع السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، والسيد جون 
السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية  ممثل  كافاليريي،  بول 
لشؤون الالجئني باملغرب، يوم 27 أكتوبر 2015 بالرباط، 
حامية  مجال  يف  القدرات  لتعزيز  برنامج  بتنفيذ  اتفاق 
إىل  االتفاق  ويهدف  اللجوء.  وطالبي  الالجئني  حقوق 
املهاجرين  لجمعيات  والتدبريية  التقنية  القدرات  تقوية 
والجمعيات املغربية العاملة يف مجال الهجرة باإلضافة إىل 

منحها دعام لوجيستيكيا.

الكامرون : المؤتمر العاشر للشبكة 
اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان
يرتأسه  بوفد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس  العمريت،  محمد  السيد 
 2015 أكتوبر   23 إىل   21 من  بوجدة-فجيج،  اإلنسان 
العارش  املؤمتر  أشغال  يف  ياوندي،   الكامرون  بعاصمة 
للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، 
من  لـ«الوقاية  السنة  هذه  موضوعه  خصص  والذي 
املؤسسات  دور  والتحديات:  الفرص  بإفريقيا،  التعذيب 
املؤمتر،  أشغال  وتناولت  اإلنسان«.  لحقوق  الوطنية 
املؤسسات  بني  التجارب  لتبادل  فرصة  شكل  الذي 
موضوع  تهم  املحاور  من  جملة  اإلفريقية،  الوطنية 
الدروس  بإفريقيا:  التعذيب  من  الوقاية   : التعذيب 
االختياري  الربوتوكول  الفضىل،  واملامرسات  املستقاة 
التفاقية مناهضة التعذيب واآلليات الوطنية للوقاية من 
التعذيب، التحديات الجديدة يف مجال حقوق اإلنسان، 
التفكري يف السبل املمكنة للعمل. كام شهد اللقاء تقديم 
املنفذ  التعذيب«  ضد  موحدة  »قارة  مرشوع  حصيلة 
من لدن جمعية الوقاية من التعذيب )APT( والشبكة 
والذي  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية 
شارك  كام   .2011 شتنرب  يف  الرباط  يف  عنه   اإلعالن  تم 
وفد املجلس يف أشغال الجمعية العامة للشبكة اإلفريقية 
لجنة  واجتامع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 

اإلرشاف عىل الشبكة التي يعد املجلس عضوا فيها.

 في ضيافة المجلس

السيد  استقبل  نونرب 2015(   3( األمريكية  املتحدة  الواليات  سفري 
اليزمي السيد دوايت بوش، سفري الواليات املتحدة األمريكية باملغرب. 
وقد تناول اللقاء جملة من املواضيع من بينها التقرير األخري للمجلس 
املناصفة واملساواة وكذا مساهامت  اإلنسان حول  لحقوق  الوطني 
املجلس يف النهوض بحقوق اإلنسان باملغرب ويف النقاش العمومي 
الجديد  الدستور  حول قضايا حقوق اإلنسان ويف إعامل مقتضيات 
للمملكة ال سيام عىل مستوى النصوص القانونية املحالة عىل الربملان 
)هيئة املناصفة، القانون املنظم للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ....

سفري إسبانيا باملغرب )3 نونرب 2015( التقى السيد إدريس اليزمي، 
السيد ريكاردو دياز هوشليترن، سفري إسبانيا باملغرب الذي كان مرفوقا 
بالسيد خويس لويس لوزانو غارسيا، مستشار سيايس بالسفارة. وقد 
انصب اللقاء عىل بحث سبل تعزيز التعاون بني الطرفني يف جملة من 
مجاالت حقوق اإلنسان ال سيام التكوين يف مجال حقوق اإلنسان 
واملواطنة لفائدة الفاعلني الحقوقيني والرفع من قدرات الجمعيات 
تدارس  كام  املهاجرين.  جمعيات  خاصة  الهجرة  مجال  يف  العاملة 
الذي  األمرييك  االيبريي  العريب  الحوار  وإغناء  تقوية  سبل  الجانبان 
العربية  املنطقة  من  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  يجمع 

وأوروبا وأمريكا الالتينية.

السيدة  اليزمي  السيد  استقبل   )2015 نونرب   3( السويد  سفرية 
إيريكا فريير، السفرية الجديدة للسويد باملغرب. وفضال عن اطالع 
الدبلوماسية السويدية عىل اختصاصات ومشاريع وأنشطة وتقارير 
حقوق  بوضعية  املرتبطة  القضايا  من  جملة  اللقاء  تناول  املجلس، 
مجال  يف  التكوين  الطفل،  املرأة، حقوق  )حقوق  باملغرب  اإلنسان 
حقوق اإلنسان...( باإلضافة إىل سبل التعاون بني الطرفني يف مجال 
التكوين  مجاالت  يف  السيام  وحاميتها  اإلنسان  بحقوق  النهوض 

والبحث العلمي وإشاعة ثقافة حقوق اإلنسان.

منسق منظومة األمم املتحدة باملغرب )27 أكتوبر 2015( : استقبل 
السيد اليزمي السيد فيليب بوانسو، منسق منظومة األمم املتحدة 
واملمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ باملغرب. وقد تناولت 
محادثات املسؤولني العديد من املواضيع منها حقوق األشخاص يف 
تنمية  سبل  بحثا  كام  والنساء،  الرجال  بني  املساواة  إعاقة،  وضعية 
وتطوير التعاون بني املجلس واألمم املتحدة خاصة يف مجال التكوين 

وتعزيز قدرات فاعيل املجتمع املدين.

رئيس مؤسسة »ريس بوبليكا« لألبحاث )27 أكتوبر 2015( : استقبل 
السيد اليزمي، السيد جون بيري شوفينمون، الوزير الفرنيس السابق 
مناسبة  اللقاء  وشكل  لألبحاث.  بوبليكا«  »ريس  مؤسسة  ورئيس 
للمسؤول الفرنيس لالطالع عىل أنشطة املجلس وتقاريره وتفاعله مع 
الربملان بغرفتيه وكذا الجهود التي يبذلها يف ميدان الرتبية عىل حقوق 

اإلنسان.

وفد من منظمة تجديد الوعي النسايئ )27 أكتوبر 2015( : يف إطار 
تفاعل وانفتاح املجلس عىل كافة اآلراء ووجهات النظر حول القضايا 
التي يسلط عليها الضوء من خالل تقاريره، استقبل أمني عام املجلس 
منظمة  عن  وفدا  الصبار،  محمد  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
تجديد الوعي النسايئ مكون من السيدات فاطمة أيت أومغار، إميان 
الذي  اللقاء  تم خالل هذا  بودشيش. وقد  والسيدة جزيلة  لعوينا، 
جاء استجابة لطلب املنظمة، باإلضافة إىل التعريف باملنظمة وأهم 
املجلس،  مع  التعاون  تعزيز  سبل  وبحث  بها  تقوم  التي  األنشطة 
واملناصفة  املساواة  “وضعية  حول  األخري  املجلس  تقرير  مناقشة 

باملغرب: صون وإعامل غايات وأهداف الدستور”،

 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون-السامرة
أبواب مفتوحة لنشر ثقافة حقوق 

اإلنسان بالجهة
للمسرية  األربعني  للذكرى  املخلدة  االحتفاالت  مبناسبة 
الخرضاء، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-
السامرة من فاتح إىل 6 نونرب مبدينة العيون أبوابا مفتوحة 
ودورة  واملواطنني  املواطنات  لفائدة  تحسيسية  ولقاءات 
التعليمية  املؤسسات  وتلميذات  تالميذ  لفائدة  تكوينية 
وأنشطة اجتامعية وثقافية ورياضية لفائدة نزالء السجن 
جنوب  دول  من  املنحدرين  واملهاجرين  بالعيون  املحيل 
الصحراء، للتعريف مبهام اللجنة وتجربتها يف خدمة حقوق 
حقوق  ثقافة  لنرش  وكذا  سنوات،  أربع  لقرابة  اإلنسان 
بنزالء  الخاصة  الفئوية  بالحقوق  والتحسيس  اإلنسان 
املرأة  املهاجرين،  إعاقة،  وضعية  يف  األشخاص  السجن، 
والطفل.وسعت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-
السامرة من خالل تنظيمها لهذه األبواب املفتوحة، التي 
وبعض  املدنيني  الفاعلني  من  العديد  مشاركة  عرفت 
القطاعات املعنية، إىل إشاعة قيم ومبادئ حقوق اإلنسان 
يف بعدها الكوين، والرتبية عليها، وتسليط الضوء عىل املهام 
املوكولة للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية 
عنها  والدفاع  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض  مجال  يف 

وحاميتها كرافعة قوية لتنمية مندمجة ومستدامة. 

طنجة
المهرجان الدولي للمسرح الجامعي : 
فرقة جامعة جازان السعودية تفوز 
بجائزة أحسن عمل يثير قضايا حقوق 

اإلنسان
العربية  باململكة  جازان  لجامعة  املرسحي  النادي  فاز 
حقوق  موضوع  تناول  عمل  أحسن  بجائزة  السعودية 
اإلنسان التي متنحها اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة 
وذلك عن مرسحيته »ثالثة« التي عرضت يف إطار فعاليات 
الدورة التاسعة للمهرجان الدويل للمرسح الجامعي املنظم 
من 26 إىل 31 أكتوبر 2015 مبدينة طنجة من لدن جمعية 
العمل الجامعي ورشكائها. كام عملت اللجنة الجهوية يف 
إطار مشاركتها يف هذه التظاهرة، عىل إقامة رواق طيلة 
أيام املهرجان بجامعة نيو إنجالند األمريكية عرضت فيه  
و  اإلنسان.  لحقوق  الوطني  املجلس  وإصدارات  كتب 
شكلت هذه املناسبة فرصة لتعريف املتتبعني لفعاليات 
باختصاصات  املشاركة  الجامعات  طلبة  خاصة  املهرجان 

اللجنة الجهوية والدور الذي تقوم به.

دبلوماسية هولندية تتعرف على 
اختصصات وعمل اللجنة

الجهوية  اللجنة  رئيسة  الطود  سلمى  السيدة  استقبلت 
جهة طنجة تطوان وأطرها اإلدارية مبقر اللجنة بطنجة 
شيربس  كالرا  السيدة   2015 أكتوبر   29 الخميس  يوم 
الهوالندية  السفارة  ممثلة   Klara SCHEEPERS
باملغرب. وتروم الزيارة التعرف عىل عمل اللجنة الجهوية  
وإنجازاتها خاصة يف مجال الهجرة، كام اهتمت السيدة 
الجهوية  اللجنة  مع  التعاون  سبل  ببحث  شيربس  كالرا 
من أجل تفعيل مرشوعها حول »الهجرة والتنمية« الذي 

يهدف إىل إدماج املهاجرين يف املجتمع.

استدراك
مساهمة المجلس حول التقرير الدوري 

الرابع للمغرب المقدم للجنة المعنية 
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مبناسبة نظر اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية 

إعامل  حول  للمغرب  الرابع  الدوري  التقرير  يف  والثقافية 

االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  مقتضيات 

واالجتامعية والثقافية، رفع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

مساهمة للجنة املذكورة قدم فيها توصياته املتعلقة بالحق يف 

الرتبية والشغل والصحة واألرسة والزواج والسكن وكذا الحقوق 

السيدة  ترتأسه  بوفد  ممثال  املجلس،  شارك  كام  الثقافية. 

حورية إسالمي، عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 

28 شتنرب 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 ومقرتحات وأجاب عن أسئلة 

أعضاء اللجنة حول عدة نقط واردة يف مساهمته السيام تلك 

املتعلقة باختصاصاته وعالقته مع املندوبية الوزارية املكلفة 

بالحقوق  املرتبطة  الشكايات  ومعالجة  اإلنسان  بحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملوارد املادية والبرشية 

التي يتوفر عليها املجلس لالضالع بهذا العمل.
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