
اإلنــــــــــــــــســـــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــــــــي  املـــــــــــــجـــــــــــلــــــــــس 

wالعدد 19 - من 18 إىل 24 نونرب  2013 w w . c n d h . m a

واشنطن : ندوة حول »إستراتيجية اإلصالحات 
الشاملة بالمغرب«

نونرب   20 األربعاء  يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  السيد  شارك 

2013 بواشنطن، يف ندوة حول موضوع »إسرتاتيجية اإلصالحات 

الشاملة باملغرب« نظمتها مجموعة التفكري األمريكية »جريمان 

مارشال فاوند أوف يونايتد ستايت« )GMF(، متيزت بحضور 

شخصيات سياسية واقتصادية دولية.

التي  اإلصالحات  أبرز  الستعراض  فرصة  اللقاء  شكل  وقد 

املرتبطة  واإلصالحات  الجديد  الدستور  السيام  املغرب  عرفها 

من  كل  مشاركة  وعرف  اإلنسان،  وحقوق  واإلعالم  بالعدالة 

الرسمي  الناطق  االتصال  وزير  الخلفي،  مصطفى  السيد 

باسم الحكومة، والسيد نزار بركة، رئيس املجلس االقتصادي 

املتجول  السفري  بريديغو،  والسيد سريج  والبيئي،  واالجتامعي 

لجاللة امللك.

عقد سلسلة من اللقاءات بواشنطن

يف إطار الوفد عايل املستوى الذي رافق جاللة امللك يف الزيارة 

الرسمية التي قام بها للواليات املتحدة األمريكية، عقد السيد 

اليزمي، سلسة من اجتامعات العمل مع مسؤولني من املعهد 

الوطني الدميقراطي )NDI( واملعهد الجمهوري الدويل ومركز 

األبحاث »وودرو ويلسون« ووزرة الخارجية األمريكية.

لقاء مغربي سويسري حول مكافحة العنف 
األسري

 شاركت السيدة وردة العامري، مستشارة لدى رئيس املجلس 

يف مجال العالقات العامة عىل املستوى الدويل، من 19 إىل 23 

اجتامع مخصص  السويرسية برين، يف  بالعاصمة  نونرب 2013 

األرسي  العنف  مكافحة  مجال  يف  الجيدة  املامرسات  لتبادل 

املغرب وسويرسا، شهد مشاركة  بني  اإلنسان  وحامية حقوق 

وفاعلني  وبرملانيني  املعنية  الحكومية  القطاعات  عن  ممثلني 

جمعويني.

وتم خالل اللقاء تقديم التجربة السويرسية يف مجال التنسيق 

املؤسسايت عىل مستوى األنشطة التي تهم مكافحة العنف ضد 

املرأة، وطرق اشتغال مراكز استقبال ضحايا العنف األرسي.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

يوم دراسي حول مضامين االتفاقية الدولية 
لحقوق الطفل

بدائل  منظمة  الطفل، نظمت  لحقوق  العاملي  اليوم  مبناسبة 
للطفولة والشباب برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يوما دراسيا حول االتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وذلك يوم 

السبت 23 نونرب 2013 مبقر املجلس بالرباط.
وقد دعى السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس، يف كلمة 
األطفال  لفائدة  التظلم  آلية  مأسسة  إىل  املناسبة،  بهذه  له 
االختياري  الربوتوكول  عليها  ينص  التي  االنتهاكات  ضحايا 

الثالث امللحق باتفاقية حقوق الطفل.

المجلس يحضر أربعينية الفقيد محمد 
العيادي ووقائع جنازة المناضلة الحقوقية زهور 

العلوي

عبد  بالسيد  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  حرض 
الرحيم قاسو، عضو املجلس، أربعينية الفقيد محمد العيادي، 
الجمعة  يوم  وذلك  املعارصة،  االجتامعية  العلوم  يف  الباحث 
يف  قاسو  السيد  وأبرز  البيضاء.  الدار  مبدينة   2013 نونرب   22
»تفاٍن  من  الراحل  عن  عرف  ما  املجلس  رئيس  باسم  كلمة 
ونزاهة ووفاء للمبادئ الكونية لحقوق اإلنسان، وعمله عىل 
وإنجازاته  مساهامته  لغزارة  مشريا  العادلة«،  القضايا  نرصة 
املعارصة  االجتامعية  والعلوم  التاريخ  يف  واإلبداعية  الفكرية 
يوم  املجلس،  حرض  كام  والسيايس.  الثقايف  الحقلنينْ  يف  وكذا 
الصبار،  محمد  السيد  العام،  بأمينه  ممثال  نونرب،   23 السبت 
وقائع جنازة الراحلة زهور العلوي التي ووري جثامنها مبقربة 
من  العديد  مؤسيس  من  الراحلة  وتعد  بالرباط.  الشهداء 
قبيل  من  باملغرب  والنسائية  الحقوقية  واملنظامت  الهيئات 
النسايئ،  العمل  واتحاد  اإلنسان،  لحقوق  املغربية  املنظمة 

ومركز محاربة العنف ضد النساء.

في ضيافة المجلس

نونرب 2013(:  )الثالثاء 19  الحضارات  بني  التحالف  عن  أمرييك-أورويب  وفد 
أطر  مبعية  املجلس،  عضو  إسالمي،  حورية  السيدة  استقبلت 
املتحدة  الواليات  من  الشبابية  القيادات  من  وفدا  املجلس،  من 
األمريكية ودول أوروبية قاموا بزيارة للمغرب يف إطار التعاون بني 
املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم الثقافة )اإليسيسكو( واملندوبية 
السامية لتحالف الحضارات التابعة لألمم املتحدة. ومتكن الوفد، 
من خالل هذا اللقاء، من التعرف عىل املسار التاريخي للمجلس 
واختصاصاته وآليات عمله وأبرز املشاريع التي ينكب عليها، كام 
قُدمت للوفد نبذة عامة عن مسلسل العدالة االنتقالية باملغرب 

السيام عمل هيئة اإلنصاف واملصالحة.

رئيس مجلس الواليات السويرسي )األربعاء 20 نونرب 2013( : استقبل السيد 
عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرباط-
من  أطر  رفقة  املجلس  إسالمي، عضو  والسيدة حورية  القنيطرة 
املجلس، السيد فيليبو  لومباردي، رئيس مجلس الواليات السويرسي 
)مجلس الشيوخ( الذي كان مرفوقا بالسيد كلوديو فيرش، رئيس 
أزريع  السيد  السويرسي. وأطلع  بالربملان  الدولية  العالقات  قسم 
والسيدة إسالمي املسؤوالن السويرسيان عىل اختصاصات املجلس 
وتركيبته وآلياته الجهوية وأبرز مشاريعه فضال عن معطيات عن 

مسار العدالة االنتقالية باملغرب.

.اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

وجدة-فجيج
مائدة مستديـرة حول مبدأ المناصفة

نظمت لجنة وجدة فجيج يوم السبت 23 نونرب 2013 مبقرها بوجدة 

مائدة مستديـرة حول مبدأ املناصفة، متثل الهدف منها يف الوقوف عىل 

حصيلة التقدم املحرز يف تطبيق املضامني الدستورية ذات الصلة باملناصفة 

واملساواة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد املرأة سواء من لدن مختلف 

املؤسسات الدستورية أو الجمعيات.

الرباط – القنيطرة
دورة تكوينية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية
نظمت لجنة الرباط-القنيطرة برشاكة مع فرع املنظمة املغربية لحقوق 

اإلنسان بالقنيطرة دورة تكوينية لفائدة الفاعلني الجمعويني حول الحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وذلك يوم السبت 23 نونرب 2013 مبقر 

املحورين  الدورة  وتناولت  بالقنيطرة.  بني حسن  ارشاردة  الغرب  جهة 

التاليني: العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واآلليات 

الوطنية لحامية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية.

يوم تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني 
والصحافة المحلية والجهوية

نظمت لجنة الرباط-القنيطرة ، يوم الجمعة 22 نونرب 2013 بدار الشباب 

بالهرهورة بتامرة، يوما تواصليا مع فاعلني من املجتمع املدين والصحافة 

املحلية والجهوية. ويندرج هذا اليوم، املنظم من لدن اللجنة املوضوعاتية 

امللكفة بالحامية، يف إطار سلسلة أيام تواصلية هادفة إىل التعريف بدور 

اللجنة الجهوية يف مجال حامية حقوق اإلنسان.

الدار البيضاء-سطات
مائدة مستديرة تحت شعار »أي تفعيل لسياسة 

الهجرة بالمغرب؟«
طموح  وضوح  مع«حركة  برشاكة  البيضاء-سطات  الدار  لجنة  نظمت 

شجاعة«)CAC( فرع الدار البيضاء،مائدة مستديرة حول موضوع »أي 

تفعيل لسياسة الهجرة باملغرب؟« وذلك يوم الخميس 21 نونرب 2013 

والفاعلون  املعنية  الحكومية  الهيئات  ممثلو  حرضها  البيضاء،  بالدار 

املؤسساتيون بجهة الدار البيضاء الكربى وفعاليات من املجتمع املدين.

املوضوعايت  التقرير  »توصيات  تناولت  عروض  اللقاء  خالل  وقدمت 

للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان من أجل سياسة عمومية حول الهجرة«، 

»آليات تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة«، »مساهمة املجتمع املدين يف 

السياسة الجديدة للهجرة«، »انتظارات املهاجرين باملغرب من السياسة 

الجديدة الهجرة« و«دور اإلعالم يف تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة«.

 

اتفاقية شراكة مع األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة دكالة عبدة

تم يوم الجمعة 22 نونرب 2013 توقيع اتفاقية رشاكة وتعاون بني لجنة 

الدار البيضاء-سطات، واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة دكالة 

وذلك مبقر األكادميية مبدينة الجديدة.

بها  والنهوض  االنسان  حقوق  ثقافة  نرش  إىل  االتفاقية  هذه  وتهف 

حول  الفكر  وتعميم  وإثراء  باألكادميية  والتعليم  الرتبية  مبؤسسات 

والبيئية فضال  والثقافية  واإلجتامعية  االقتصادية  والحقوق  الدميقراطية 

عن تعزيز قدرات مؤطري ومنشطي أندية املواطنة وحقــــــوق اإلنسان 

باملؤسسات التابعة لألكادميية.

2013 نونبر    24 إلى   18 -   من       19 العدد  اإلنــســــــان                  لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


