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برنامج دعم االتحاد األوروبي 
لمسلسل إصالح العدالة 

بالمغرب
التقت كل من السيدة جميلة السيوري والسيدة 

أعضاء  بلمري،  السعدية  والسيدة  وضاح  السعدية 

ندير  والسيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 

يوم  املجلس،  رئيس  لدى  مبهمة  مكلف  املومني، 

بالرباط،  املجلس  مبقر   2013 أكتوبر   8 الثالثاء 

خبريان  أساف،  وجورج  بلوجر  والرت  بالسيدين 

منتدبان من لدن مندوبية االتحاد األورويب لالضطالع 

مبهمة تحديد وبلورة برنامج لدعم مسلسل إصالح 

العدالة باملغرب. وقد قدم ممثلو املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان للخبريين األوروبيني النقاط التي 

يراها املجلس ذات أولوية يف مجال إصالح العدالة 

املوضوعاتية  التقارير  مجمل  يف  وردت  والتي 

واملذكرات التي أعدها املجلس.

مشاركة المجلس في ندوة 
ببروكسيل حول كونية حقوق 

اإلنسان
شارك السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان، والسيد محمد الصغري جنجار، عضو 

املجلس، يوم 14 أكتوبر 2013 بربوكسيل، يف ندوة 

حول موضوع »الدفاع عن كونية حقوق اإلنسان يف 

املنطقة العربية«، نظم من طرف السيد  سرتافروس 

المرينيديس،  ممثل االتحاد األورويب املكلف بشؤون 

التحديات  الندوة  تناولت  وقد  اإلنسان.  حقوق 

بالنهوض  املرتبطة  والعراقيل  والفرص  الراهنة 

بحقوق اإلنسان السيام حقوق املرأة وحرية التعبري 

والحرية الدينية وحرية املعتقد وعمل املنظامت غري 

الحكومية وحرية تكوين الجمعيات وسيادة القانون 

وتعزيز املؤسسات وإلغاء عقوبة اإلعدام...

في ضيافة المجلس

الصبار،  محمد  السيد  استقبل   : أمريكية  خبرية 

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني 

يوم الثالثاء 8 أكتوبر 2013 بالرباط، السيدة جوان 

الصحة  بكلية  أستاذة   ،)Joanne Csete( سيتي 

وتندرج  بنيويورك.  كولومبيا  بجامعة  العمومية 

والتي عملت عىل  للمغرب،  الخبرية  زيارة هذه 

االلتقاء بعدد من املسؤولني املكلفني بالسياسات 

املعتمدة يف مجال حقوق اإلنسان واملخدرات، يف 

إطار التحضري للدورة املقبلة للجنة األمم املتحدة 

للمخدرات املزمع عقدها يف مارس 2014 والتي 

املخدرات.  حول  الدولية  االتفاقيات  يف  ستنظر 

العام  األمني  اجتامع  أعامل  جدول  اشتمل  وقد 

بالخبرية األمريكية ثالث عىل نقط  همت تنظيم 

عند  ستقف  التي   2016 لسنة  العاملية  القمة 

حصيلة النظام العاملي ملراقبة املخدرات؛ تجربة 

املغرب يف مجال برامج تقليص األخطار والنقاش 

حول تحرير نظام مراقبة القنب الهندي.

الصبار،  محمد  السيد  استقبل   : هولندي  وفد 

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  العام  األمني 

يوم الثالثاء 8 أكتوبر 2013، وفدا هولنديا يرأسه 

شامل  قسم  مدير  بلوج،  بيشور  جيل  السيد 

إفريقيا والرشق األوسط بوزارة الشؤون الخارجية 

الزائر  للوفد  الصبار  السيد  قدم  وقد  الهولندية. 

املجلس  واختصاصات  مهام  حول  موجزا  عرضا 

الوطني لحقوق اإلنسان وآليات عمله، فضال عن 

معطيات حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش
إطالق جائزة »ناشئة الفكر الحقوقي

أرشفت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش يوم الخميس 

10 أكتوبر 2013عىل إطالق املرحل األوىل لجائزة »ناشئة الفكر 

ثانويات جهتي مراكش-تانسيفت- الحقوقي«، عىل مستوى 

الحوز ودكالة عبدة. وترمي الجائزة إىل إغناء االطالع املعريف يف 

مجال الفكر الحقوقي بصفة عامة، ونرش ثقافة حقوق اإلنسان 

عىل نطاق واسع بني أوساط الشباب واملهتمني، بصفة خاصة.

 الدار البيضاء-سطات
لقاء تواصلي مع وسائل اإلعالم بالجهة

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء - سطات 

لقاء تواصليا مع صحفيي جهة الدار البيضاء وذلك يوم الخميس 

10 أكتوبر 2013. ومتثل الهدف من هذا اللقاء، الذي انطلق من 

قناعة اللجنة بخصوص الدور الهام الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف 

غرس أسس ثقافة حقوق اإلنسان وتكريسها، يف فتح الحوار ومد 

جسور التواصل والتعاون مع مختلف املنابر اإلعالمية بالجهة 

باإلضافة إىل حث الفاعلني اإلعالميني عىل اإلسهام يف تفعيل 

التزامات اململكة املغربية يف مجال حقوق اإلنسان.

أكادير
الهجرة الداخلية والحقوق االجتماعية 

والمرأة العاملة
شكل موضوع »الهجرة الداخلية والحقوق السوسيو-اقتصادية 

للمرأة العاملة .. بني الحقيقة واإلستيهام« محور لقاء نظم يوم 

السبت 13 أكتوبر 2013 بأكادير من لدن طلبة ماسرت »الهجرة 

والتنمية املستدامة« بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، بجامعة 

ابن زهر بأكادير، بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

واملجتمعات  املجاالت   : للهجرات  الجهوي  واملرصد  بأكادير 

.)ORMES(

وجدة-فجيج
تنظم لقاء تواصلي مع فعاليات 

المجتمع المدني
يوم  بوجدة–فجيج  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

السبت 12 أكتوبر 2013لقاء تواصليا مع فعاليات املجتمع املدين 

بعاملة وجدة-أنجاد. ومتثل الهدف من هذا اللقاء التواصيل يف 

عىل  وإطالعهم  املدين  املجتمع  فعاليات  مع  التواصل  تعزيز 

اإلنسان ولجانه  الوطني لحقوق  املجلس  اختصاصات ومهام 

الجهوية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ويف مجال 

إثراء الفكر والحوار حول قضايا الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


