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خطة عمل من أجل تحسين ظروف اعتقال النزالء 
ذوي اإلعاقة

واملجلس  اإلدماج  وإعادة  السجون  إلدارة  العامة  املندوبية  قررت 
وإجراءات  آليات  إلرساء  مشرتكة  إعداد خطة  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
كفيلة بتحسني ظروف اعتقال النزالء يف وضعية إعاقة. ويف هذا الصدد 
عممت املندوبية العامة دورية عىل املؤسسات السجنية تحثها فيها عىل 
اعتامد اإلجراءات الكفيلة بتمتيع النزالء ذوي اإلعاقة بحقوقهم األساسية 
بالغ  وذكر  القانون.  وروح  يتالءم  مبا  الخصوصية  لحاجاتهم  واالستجابة 
مشرتك بني املندوبية العامة واملجلس الوطني، أن هذه املبادرة جاءت 

تتويجا لالجتامعات التنسيقية والتشاورية بني الطرفني يف املوضوع.

دراسة حول اإلطار التشريعي والتنظيمي المتصل 
بفيروس نقص المناعة بالمغرب

جرى يوم الخميس 25 فرباير 2016 بالرباط تقديم دراسة حول اإلطار 
الترشيعي والتنظيمي املتصل بفريوس نقص املناعة باملغرب.

اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اإلسرتاتيجية  إطار  يف  الدراسة  أنجزت  وقد 
والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق 
السيدا  ملكافحة  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج  من  وبدعم  اإلنسان، 

والصندوق العاملي ملكافحة السيدا والسل واملالريا.
العربية للوقاية من  وهمت توصيات الدراسة املصادقة عىل »االتفاقية 
مرض نقص املناعة )اإليدز( وحقوق األشخاص املتعايشني مع فريوسه« 
وتعزيز القوانني التي متنع التمييز يف حق هؤالء األشخاص. كام دعت إىل 
اعتبار مستعلمي املخدرات مرىض من حقهم االستفادة من العالج املالئم 
والتكفل يف سياق صحي وغري جنايئ، باإلضافة إىل منع الصور النمطية يف 
اإلعالم حول املرأة والصور الواصمة لحاميل فريوس السيدا أو املعرضني 
مبنع  الدراسة  أوصت  فقد  التنظيمية،  للتدابري  بالنسبة  أما  به.  لإلصابة 
الطبي واحرتام  الرس  السيدا واحرتام  لحاميل فريوس  العالج  توفري  رفض 
جهود وأنشطة الوقاية املوجهة لألشخاص األكرث عرضة لإلصابة بفريوس 
السيدا وتشجيع الرتبية الجنسية املالمئة حسب السن باإلضافة إىل تعزيز 

تكوين املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ومهني الصحة.

المعرض الدولي للنشر والكتاب : المجلس يخصص 
رواقه لحقوق األشخاص في وضعية إعاقة

للمعرض  الـ22  بالدورة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رواق  شهد 
الدويل للنرش والكتاب املنظم من 12 إىل 21 فرباير 2016 بالدار البيضاء 
احتضن  أيام،  امتداد عرش  وعىل  هكذا،  زائر.  ألف   25 من  أزيد  توافد 
تحت  إعاقة  األشخاص يف وضعية  لحقوق  الذي خصص  املجلس،  رواق 
من  أزيد  مبشاركة  نشاطا  ستني  نحو  ومواطنة«،  حقوق  »إعاقة،  شعار 
)األردن،  بلدا  260 متدخال وطنيني ودوليني منهم 150 متدخال من 24 
أسرتاليا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، تركيا، البنني، تونس، رواندا، 
السلفادور، السينغال، العراق، الغابون، غانا، كينيا، فرنسا، فلسطني، ليبيا، 

مرص، املكسيك، بريطانيا، النيجر، الواليات املتحدة األمريكية(.
أبرزها:  مختلفة  جوانب  من  اإلعاقة  موضوع  الرواق  أنشطة  وتناولت 
اإلعالم  االجتامعية،  واملواكبة  التكوين  واإلعاقة،  واألدب  والفن  اإلبداع 
والولوجية  الوصول(  يف  )الحق  الولوجيات  اإلعاقة،  تكلفة  واإلعاقة، 
العمومية  والسياسات  اإلعاقة  السجنية،  املؤسسات  يف  اإلعاقة  الرقمية، 
املحلية، املشاركة السياسة لألشخاص يف وضعية إعاقة، تجارب املجتمع 
املدين يف مجال اإلعاقة وطنيا ودوليا، اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة، 
الصحة والحامية االجتامعية، رياضات األشخاص يف وضعية إعاقة، التعليم 
الدامج، اإلعاقة والهجرة، اإلطار القانوين لإلعاقة، الحق يف الشغل وقابلية 

التشغيل، األطفال والنساء واإلعاقة...

 
لقاء حول اآللية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة
نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 13 فرباير 2016 بالدار البيضاء 
ورشة دولية حول اآللية املستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة وحاميتها ورصد تنفيذها، مبشاركة خرباء وممثلني عن عدد من 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
 وقد انكب املشاركون عىل تدارس مهام وتركيبة وهيكلة اآللية املستقلة 
التجارب  استعراض  عن  فضال  املجال  هذا  يف  املعمول  الدولية  واملعايري 
من  بكل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الفضىل  واملامرسات 

السنغال وغانا وكينيا واألردن واملكسيك والغابون.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
ندوة حول المسؤولية االجتماعية للمقاوالت في 

الفضاء اإلفريقي الفرنكوفوني

كالس  ملاسرت  األوىل  الدورة  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
األداء  واستدامة حسن  لإلقالع  كآلية  للمقاوالت  االجتامعية  »املسؤولية 
الدولية  املنظمة  لدن  من  املنظم  الفرنكوفوين«  اإلفريقي  الفضاء  يف 

للفرنكفونية يوم 12 فرباير 2016 بأبيدجان.
وشكلت الندوة مناسبة لتعزيز الفهم املشرتك وتبادل األفكار واملعارف 
االجتامعية  املسؤولية  تكريس  أجل  من  حلول  وبلورة  املوضوع  حول 
اللقاء  أشغال  كام سمحت  املقاوالت.  إسرتاتيجيات  يف  اإلنسان  وحقوق 
للمشاركني باإلحاطة برهانات املسؤولية االجتامعية ومكنت من إطالق 
حوار بناء بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والفاعلني االقتصاديني 
من  اإلنسان  حقوق  واحرتام  االجتامعية  املسؤولية  إعامل  أهمية  حول 

لدن املقاوالت.

المنتدى البرلماني حول العدالة االجتماعية
شارك السيد ادريس اليزمي يف املنتدى الربملاين للعدالة االجتامعية الذي 
تحت  بالرباط   2016 فرباير  و20   19 يومي  املستشارين  مجلس  نظمه 

شعار » تنمية  الكرامة اإلنسانية  لتمكني العيش املشرتك ».
وأبرز السيد اليزمي خالل هذا اللقاء أهمية  تعزيز العمل املشرتك الذي 
تقوم به املؤسسات الوطنية الدستورية والربملان من أجل إرساء منوذج 
مبادئ  من  االستفادة  رضورة  إىل  باإلضافة  االجتامعية  للعدالة  مغريب 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان املؤطرة لهذا املجال.

مؤسسة الثقافات الثالث : التعددية الثقافية
التنمیة  منتدى  يف  بإشبيلية   2016 فرباير   24 يوم  اليزمي  السيد  شارك 
املنظم من طرف مؤسسة الثقافات الثالث لحوض البحر األبیض املتوسط 
برشاكة مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقیمین يف الخارج وشؤون الهجرة 

تحت شعار »التنوع الثقايف، فضاء التنمیة ومقاومة التطرف«.
الدينامية املؤسساتية والجمعوية  اللقاء  اليزمي خالل هذا  وأبرز السيد 
الثقايف،  التنوع والتعدد  التي يشهدها املغرب حاليا يف ما يتصل بتدبري 
مذكرا  بأن التنوع قضية نوقشت يف وقت مبكر باملغرب بهدف النهوض 
بالتعددية الثقافية. وأشار إىل الدور الهام الذي من شأن املجلس الوطني 
هذا  يف  يلعبه  أن  الدستور،  مبوجب  املحدث  املغربية،  والثقافة  للغات 

املضامر.

حركة الطفولة الشعبية تكرم السيد اليزمي
يف اختتام الندوة الوطنية التي نظمتها حركة الطفولة الشعبية واملندوبية 
الجديدة  الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان يوم 26 فرباير 2016 مبدينة 
تحت شعار »الطفل كموضوع دستوري«، كرمت الحركة املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان يف شخص رئيسه السيد ادريس اليزمي، وذلك من أجل 
الجهود التي تبذلها املؤسسة يف مجال حامية حقوق الطفل والنهوض بها.

لقاء بتطوان حول ضمانات المحاكمة العادلة
لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  شارك 
موضوع  حول  وطنية  ندوة  يف  بتطوان،   2016 فرباير   26 يوم  اإلنسان، 
»دور ضامنات املحاكمة العادلة يف تكريس العدالة الجنائية من خالل 
‘’نظمتها الكلية املتعددة  التمهيدي والتحقيق القضايئ  مرحلتي البحث 

التخصصات التابعة لجامعة عبد املالك السعدي.
ويف مداخلة له باملناسبة، قدم السيد الصبار تحليال لضامنات املحاكمة 
العدالة مبسودة قانون املسطرة الجنائية ارتكازا عىل املذكرة التي أصدرها 
تتضمن  والتي  املسودة،  هذه  حول  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
مجموعة من املقرتحات الرامية إىل تعزيز الضامنات األساسية للمحاكمة 
من  الوقاية  االحتياطي؛  االعتقال  مسطرة  مستوى  عىل  خاصة  العادلة 

التعذيب واالعتقال التعسفي؛ تبسيط املساطر؛ تعزيز حقوق الدفاع...

نقاش حول المجلس األعلى للسلطة القضائية والنظام 
األساسي للقضاة

شارك السيد محمد الصبار، يوم 23 فرباير 2016 مبكناس، يف لقاء نظمته 
هيئة املحامني حول مشاريع القوانني التنظيمية للسلطة القضائية، قدم 
فيها رؤية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بخصوص هذين املرشوعني 
بشكل  والهادف  ومساهامته  مذكراته  يف  الواردة  املقرتحات  خالل  من 
الترشيع  انسجام  القضائية وضامن  السلطة  استقاللية  أسايس إىل تعزيز 
هذا  يف  الفضىل  واملامرسات  بها  املعمول  الدولية  املعايري  مع  الوطني 

املجال.

في ضيافة المجلس

املعهد الدمنريك لحقوق اإلنسان  )9 فرباير 2016( : استقبل السيد اليزمي 
كابل  نيكالس  السيد  يرأسه  اإلنسان  لحقوق  الدمنريك  املعهد  عن  وفدا 

بيديرسون، املكلف بالربامج مبنطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا.
بني  التعاون  تعزيز  سبل  االجتامع  هذا  خالل  املسؤوالن  وتباحث 
اإلنسان  حقوق  عىل  والرتبية  الهجرة  مجاالت  يف  خاصة  املؤسستني 

واملناخ.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

وجدة فجيج

اللجوء والهجرة : تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ 
القانون

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بوجدة- فجيج، برشاكة مع املفوضية 
يومي 25 و26 فرباير 2016 مبدينة  الالجئني،  املتحدة لشؤون  لألمم  السامية 
يف  الرشق  بجهة  القانون  بإنفاذ  املكلفني  قدرات  لتعزيز  جهويا  لقاء  وجدة، 
مجال قوانني اللجوء والهجرة )أطر من السلطات املحلية ومن إدارات األمن 
الهيئة  عن  ممثلني  ومبشاركة  املساعدة(  والقوات  املليك  والدرك  الوطني 

القضائية واملحامني.
وسعى اللقاء إىل تعزيز قدرات املكلفني بإنفاذ القانون عىل صعيد جهة الرشق 
وتقوية انخراطهم يف تنفيذ اإلسرتاتيجية الوطنية لتدبري مسألة الهجرة واللجوء 
التزم بها املغرب  التي  الدولية ذات الصلة  الوطنية وللمعايري  إعامال للقوانني 

يف هذا املجال.

الرباط - القنيطرة

»أيام السينما واإلعاقة« : معالجة لواقع وتحديات 
اإلعاقة من زاوية سينمائية

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط-القنيطرة برشاكة مع جمعية 
فرباير  و 19   18 ,17  ,12 أيام  بالرباط  واإلعاقة«  السينام  »أيام  فيلم  هاندي 

2016 ، وذلك ضمن فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب.
وتم خالل هذه التظاهرة عرض أفالم قصرية وطويلة إضافة إىل كبسوالت من 
إنجاز تالميذ من جهة الرباط ومن فرنسا، تعالج قضية اإلعاقة مبختلف أبعادها 
من زاوية سينامئية ترمي إىل تصحيح مجموعة من الصور النمطية حول اإلعاقة 

بشتى أشكالها الذهنية أو الجسدية وحول األشخاص ذوي اإلعاقة.

بني مالل - خريبكة

تقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان
بتنسيق مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين تادال أزيالل، نظمت اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل خريبكة يوم 18 فرباير 2016 ببني مالل 
يوما تواصليا  لفائدة منسقات ومنسقي أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
اإلنسان جرى خالله تقديم دليل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 

الذي أصدره املجلس الوطني لحقوق اإلنسان سنة 2015.
ومتثل الهدف من اللقاء يف إطالع منسقات ومنسقي أندية الرتبية عىل املواطنة 
والذي  الدليل  بها  جاء  التي  واملستجدات  التوجيهات  عىل  اإلنسان  وحقوق 
ألندية  مرجعي  كإطار  اعتامده  إىل  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يسعى 
واملرجعيات  األهداف  مستوى  عىل  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية 
واملقاربات وآليات التنشيط، وذلك بهدف تقريب وتوحيد الرؤى ومنهجيات 

العمل لتيسري الفهم والتواصل بني مختلف مكونات األندية .

مراكش

لقاء حول كتاب »في التأسيس الفلسفي لحقوق 
اإلنسان

شارك رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش، السيد مصطفى لعريصة، 
يف فعاليات برنامج »تشجيع القراءة العمومية« املنظم من لدن مؤسسة الكلمة 
للثقافة والفنون بآسفي يوم 26 فرباير 2016 وذلك من خالل تأطري لقاء حول 

مؤلف »يف التأسيس الفلسفي لحقوق اإلنسان«.
يذكر أن هذا الكتاب الهادف إىل املساهمة يف تشكيل الوعي باألسس الفكرية 
نصوصا  يضم  الخصوص،  عىل  املغاربة  التالميذ  لدى  اإلنسان  حقوق  لثقافة 
أعدها وترجمها واختارها فريق عمل يتكون من الباحثني محمد سبيال وعبد 

السالم بنعبد العايل ومصطفى لعريصة.

طنجة

دورة تكوينية حول »اللجوء والهجرة« لفائدة 
المكلفين بانفاذ القانون

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة برشاكة مع املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، يومي الخميس والجمعة 11 و12 فرباير 2016 
مبدينة طنجة، لقاء تكوينيا حول »اللجوء والهجرة« لفائدة املوظفني املكلفني 
القوات  الوطني،  األمن  املليك،  )الدرك  تطوان   – طنجة  بجهة  القانون  بإنفاذ 

املساعدة( إىل جانب ممثيل هيئات القضاة واملحامني.
املجلس  تقرير  الخصوص  عىل  شملت  متعددة  محاور  اللقاء  برنامج  وشمل 
الدولية،  والحامية  اللجوء  باملغرب،  اإلنسان  وحقوق  األجانب  حول  الوطني 
لألمم  السامية  املفوضية  مهام  الحدودية،  باملناطق  الالجئني  إكراهات حامية 
اللجنة  تجربة  تقديم  تم  كام  باملغرب.  وأنشطتها  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
أجل  من  املهاجرين  ومصاحبة  حامية  يف  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 

اإلدماج يف إطار السياسة الجديدة للهجرة التي ينهجها املغرب.

تأطير لقاء تحسيسي حول »حقوق اإلنسان«  
شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة، يوم الجمعة 26 فرباير 2016، 
ممثلة بإطارها اإلداري السيدة سعاد النجار، املكلفة بالنهوض بحقوق اإلنسان، 
يف تأطري لقاء تحسييس حول »قيم ومبادئ حقوق اإلنسان« من تنظيم نادي 
التأهيلية موالي سليامن للتعليم األصيل،  بالثانوية  املواطنة وحقوق اإلنسان 
الرتبوية.  وأطرها  املؤسسة  وتلميذات  تالميذ  من    70 عن  يزيد  ما  حرضه 
وتندرج هذه املشاركة يف إطار مساهمة اللجنة الجهوية يف دعم األنشطة التي 
التعليمية  باملؤسسات  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  نوادي  تنظمها 

بالجهة والهادفة إىل  تعزيز ونرش ثقافة حقوق اإلنسان.
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