
اإلنــــــــــــــــســـــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــــــــي  املـــــــــــــجـــــــــــلــــــــــس 

wالعدد 23-22 - من 9 إىل 22 دجنرب 2013 w w . c n d h . m a

ندوة إقليمية بالرباط حول دور 
البرلمانيين في مسارات العدالة 

االنتقالية
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 
لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية 
اإلنسان يومي 19 و20 دجنرب 2013 بالرباط 
يف  الربملانيني  »دور  حول  إقليمية  ندوة 
مسارات العدالة االنتقالية يف الرشق األوسط 
هذه  من  الهدف  وتجىل  إفريقيا«.  وشامل 
التجارب والخربات  تبادل  اإلقليمية يف  الندوة 
والوقوف  املجال  الفضىل يف هذا  واملامرسات 
بدور  يتعلق  ما  يف  املطروحة  التحديات  عند 
الربملانيني يف مسلسل العدالة االنتقالية السيام 
الحقيقة  عن  والبحث  املشاورات  مراحل  يف 
وشهدت  املؤسساتية.  لإلصالحات  واإلعداد 
الندوة مشاركة برملانيني وبرملانيني سابقني من 
اللجان  وأعضاء  السياسية  األحزاب  مختلف 
الربملانية املكلفة بحقوق اإلنسان والترشيعات 
وممثلني عن مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان 
وعن القطاعات الحكومية املعنية من عرش بلد 
املغرب، سوريا،  العراق،  ليبيا، تونس، مرص،   :

البحرين، السودان، موريتانيا واليمن.

السيد اليزمي : ال يمكن بناء وطن 
الديمقراطية وحقوق اإلنسان دون 
تربية األطفال والشباب على مبادئ 

حقوق اإلنسان
باملستوى  التلميذة  بومهدي،  كوثر  احتلت 
آسفي  بنيابة  الثاين  الحسن  بثانوية  الثانوي 
الحقوقي  الفكر  ناشئة  لجائزة  األوىل  املرتبة 
لسنة 2013 التي أرشفت عىل تنظيمها اللجنة 
برشاكة  مبراكش  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 
والتكوين  للرتبية  الجهويتني  األكادمييتني  مع 
وقد  ودكالة-عبدة.  مراكش-تانسيفت-الحوز 
تم تتويج التلميذة بومهدي إىل جانب التالميذ 
سمية رسستو )املرتبة الثانية - نيابة الرحامنة( 
وسكينة العاجي )املرتبة الثالثة - نيابة آسفي( 
وسامية عالوي )املرتبة الرابعة - نيابة اليوسفية( 
وعبد الكبري أيت الحاج )املرتبة الخامسة - نيابة 
الصويرة( يف حفل نظم يوم السبت 14 دجنرب 
2013 مبدينة مراكش متيز بحضور رئيس املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان السيد إدريس اليزمي 
الوطنية  الرتبية  وزير  لدى  املنتدب  والوزير 
كروج  العظيم  عبد  السيد  املهني  والتكوين 
الوطني  املجلس  عضو  عبادي  أحمد  والسيد 
أكادمييات  مدراء  جانب  إىل  اإلنسان،  لحقوق 
الرتبية  وزارة  ونواب  والتكوين  للرتبية  جهوية 
الوطنية وأطر املنظومة الرتبوية وممثلو هيئات 
املجتمع املدين وعدد من التالميذ املشاركني يف 
املسابقة وعدد من أولياء األمور. ويف كلمة له 
باملناسبة، اعترب السيد اليزمي أنه »ال ميكن بناء 
وطن الدميقراطية وحقوق اإلنسان، املنفتح عىل 
اإلنسانية وامللتزم بكونية حقوق اإلنسان دون 
إرشاك الشباب«. من جانبه دعا السيد الكروج 
وتحمل  وجامعية  فردية  بـ«تعبئة  القيام  إىل 
املسؤولية كل من موقعه للنهوض بثقافة حقوق 
اإلنسان وإشاعتها وترسيخ قيم املواطنة والسلوك 
أنه  يذكر  التعليمية«.  املؤسسات  املدين داخل 
سيتم تنظيم جائزة ناشئة الفكر الحقوقي تباعا 
يف كل جهات اململكة. ويف هذا الصدد تم اإلعالن 
يف ختام الحفل عن تنظيم النسخة الثانية لهذه 
الجائزة تحت إرشاف اللجان الجهوية لحقوق 
كلميم  وطانطان  السامرة  بالعيون  اإلنسان 

والداخلة أورسد.

المغرب يحتضن سنة 2014 
النسخة الثانية للمنتدى العالمي 

لحقوق اإلنسان
لحقوق  العاملي  املنتدى  سكريتارية  أعلنت 
الدورة  فعاليات  اختتام  حفل  خالل  اإلنسان 
املنظمة بربازيليا من 10 إىل  للمنتدى،  األوىل 
13 دجنرب، عن اختيار املغرب الحتضان الدورة 
هذا  جاء  وقد   .2014 سنة  للمنتدى  الثانية 
الوفد  قادها  مثمرة  مفاوضات  بعد  اإلعالن 
العديد  الذي كان مكونا من  بربازيليا  املغريب 
والقطاعات  املدين  املجتمع  من  الفاعلني  من 
الوزارية املعنية وكذا املجلس الوطني لحقوق 
الجغرايف  املوقع  املفاوضون  وأبرز  اإلنسان. 
الذي يتميز به املغرب واإلصالحات واملنجزات 
اإلنسان  التي حققها يف مجال حامية حقوق 
يؤهله  املجال، مام  بها وتجربته يف  والنهوض 

لتنظيم املنتدى.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
استقبال فريق العمل األممي 
المعني باالعتقال التعسفي

استقبل السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس 
مبقر  دجنرب   9 يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
لألمم  التابع  العمل  فريق  أعضاء  املجلس، 
املتحدة املعني باالعتقال التعسفي الذي أجرى 
بدعوة  دجنرب   18 إىل   9 من  للمغرب  زيارة 
اللقاء  هذا  وخالل  املغربية.  الحكومة  من 
تناول فريق العمل، الذي يرتأسه السيد مادس 
أندناس، يف محادثاته مع رئيس املجلس العديد 
من املواضيع املتصلة باختصاصات الفريق من 
قبيل التحقيق يف ادعاءات التعرض للتعذيب، 
العدالة  تنفيذه،  وآليات  االحتياطي  االعتقال 
الحراسة  ومساطر  باألحداث  الخاصة  الجنائية 
النظرية. من جانبه، قدم السيد اليزمي للفريق 
األممي نبذة عن اختصاصات املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان وكذا أبرز التقارير املوضوعاتية 
التقارير  التي قام بإنجازها لحد اآلن، ال سيام 
العقلية  والصحة  السجون  بوضعية  املتعلقة 
ومراكز حامية الطفولة وسياسة الهجرة واللجوء 
باملغرب. وقد أجرى أعضاء فريق العمل لقاءات 
السلطة  مستوى  عىل  الفاعلني  من  عدد  مع 
التنفيذية والترشيعية والقضائية واملجتمع املدين 
ووكالة األمم املتحدة كام زاروا اثنا عرش مركزا 
لالحتجاز بالرباط والدار البيضاء وسال وطنجة 
والعيون. يذكر أنه سيتم تقديم التقرير الختامي 
ملهمة فريق العمل ملجلس حقوق اإلنسان التابع 

لألم املتحدة يف شتنرب 2014.

نشر قيم حقوق اإلنسان 
بالمؤسسات التعليمية موضوع 

اتفاقية وشراكة بين المجلس 
الوطني ووزارة التربية الوطنية

مبناسبة إقامة حفل تتويج املتفوقني يف جائزة 
التي   2013 لسنة  الحقوقي  الفكر  ناشئة 
أرشفت عليها اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
والسيد  اليزمي  إدريس  السيد  وقع  مبراكش، 
عبد العظيم الكروج الوزير املنتدب لدى وزير 
السبت  الوطنية والتكوين املهني يوم  الرتبية 
14 دجنرب 2013 مبدينة مراكش، اتفاقية رشاكة 
باألساس إىل نرش قيم حقوق  وتعاون تهدف 
اإلنسان باملؤسسات التعليمية وتعزيز قدرات 

املتدخلني يف املجال.

عقد اتفاق لتكوين فاعلين 
ليبيين في مجال العدالة 

االنتقالية وتحقيق المصالحة
وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهيئة 
شؤون املحاربني الليبية، يوم السبت 14 دجنرب 
2013 مبدينة مراكش، عقد اتفاق لتكوين نحو 
العدالة  مجال  يف  الليبيني  الفاعلني  من   200
الذي  العقد،  هذا  إبرام  جاء  وقد  االنتقالية. 
والسيد  اليزمي  ادريس  السيد  لدن  من  وقع 
هيئة  مدير  الساقزيل،  الوهاب  عبد  مصطفى 
تتويج  حفل  هامش  عىل  املحاربني،  شؤون 

املتفوقني يف جائزة ناشئة الفكر الحقوقي.

تونس : ندوة حول انتهاكات 
حقوق اإلنسان

شاركت السيدة نعيمة بنواكريم، مكلفة مبهمة 
لدى رئيس املجلس، يف ندوة نظمت بالعاصمة 
لدن  من  دجنرب  و19   17 بني  ما  التونسية 
التنسيقية الوطنية املستقلة للعدالة االنتقالية 
حقوق  »انتهاكات  موضوع  حول  بتونس 
الذاكرة  بني   )1956-2003( بتونس  اإلنسان 
والتاريخ«. وتضمن برنامج هذه الندوة، التي 
رشكاء  جانب  إىل  املجلس  من  بدعم  نظمت 
آخرين، جملة من املحاور منها : »إعادة النظر 
االنتقالية  املرحلة  خالل  والذاكرة  التاريخ  يف 
وجنوب  املغرب  بولونيا،  الربتغال،  تجارب   –
لتخليد  نريد  انتقالية  عدالة  »أي  إفريقيا«، 
الذاكرة؟«، »االنتهاكات يف حق النساء«... كام 
شاركت السيدة بنواكريم يف لقاء حول مسلسل 
العدالة االنتقالية املراعي لبعد النوع نظم من 

لدن الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات.

رهانات الشراكة بين االتحاد 
األوروبي والمغرب في مجال 

التنقل
 2013 دجنرب   13 يوم  اليزمي،  السيد  شارك 
موضوع  حول  مستديرة  مائدة  يف  بالرباط، 
»رهانات الرشاكة بني االتحاد األورويب واملغرب 
الجديدة  السياسية  إطار  يف  التنقل  مجال  يف 
تناولت  وقد  الهجرة«.  ميدان  يف  للمغرب 
الشبكة  لدن  من  املنظم  اللقاء،  هذا  أشغال 
والجمعية  اإلنسان  لحقوق  األورومتوسطية 
املغربية لحقوق اإلنسان، ما متثله الرشاكة بني 
املغرب واالتحاد األورويب يف مجال التنقل من 

رهانات وتحديات.

باماكو : ورشة حول دور 
البروتوكول االختياري التفاقية 

مناهضة التعذيب
الكام،  حميد  بالسيد  ممثال  املجلس،  شارك 
مستشار لدى رئيس املجلس، يف ورشة للتشاور 
والتحسيس منظمة من لدن املنظمة الدولية 
للفرانكوفونية ووزارة العدل واللجنة الوطنية 
الربوتوكول  دور  حول  مبايل  اإلنسان  لحقوق 
وغريه  التعذيب  مناهضة  التفاقية  االختياري 
أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  رضوب  من 
و13   12 يومي  وذلك  املهينة،  أو  الالإنسانية 
هذه  من  الهدف  ومتثل  مبايل.  بباماكو  دجنرب 
الورشة يف املساهمة يف تحضري لقاء من املزمع 
إلحداث  بباريس   2014 يونيو  يف  تنظيمه 
للوقاية  اإلفريقية  الوطنية  لآلليات  شبكة 
الدولية  الصكوك  عىل  ارتكازا  التعذيب،  من 

واإلقليمية ذات الصلة.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يشارك بالجزائر في ندوة دولية 

حول تدبير تدفقات الهجرة
العام  األمني  الصبار،  محمد  السيد  شارك 
للمجلس، يومي 10 و11 دجنرب 2013 بالعاصمة 
الجزائرية، يف ندوة دولية حول موضوع تدبري 
تدفقات الهجرة. وسعت هذه الندوة، املنظمة 
لرتقية  االستشارية  الوطنية  اللجنة  طرف  من 
واملجلس  بالجزائر  وحاميتها  اإلنسان  حقوق 
اإليطاليني  القانونيني  واتحاد  لالجئني  اإليطايل 
واملركز  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  أجل  من 
واملفوضية  الهجرة  سياسات  لتطوير  الدويل 
إىل  اإلنسان،  لحقوق  املتحدة  لألمم  السامية 
إيجاد حلول ملموسة وفعالة ومستدامة لرفع 
تحدي تدبري تدفقات الهجرة من خالل تبني 
مقاربة جامعية، شاملة ومتوازنة. كام عرفت 
الصبار، عرب  أشغال هذا املؤمتر تكريم السيد 
منحه تذكار اإلشادة بالنضال الدءوب يف مجال 

حقوق اإلنسان.

ندوة دولية حول المهاجرين
اختتم السيد اليزمي يوم الخميس 19 دجنرب 
الدميقراطية  املنظمة  نظمتها  دولية  ندوة 
دعا  وقد  املهاجرين.  بيوم  احتفاء  للشغل 
املجتمع  فاعيل  اللقاء  هذا  يف  اليزمي  السيد 
إنجاح  موقعهم، يف  املساهمة، من  إىل  املدين 
عملية التسوية االستثنائية لوضعية عدد من 
املساهمة  إىل  باإلضافة  باملغرب  املهاجرين 
بشكل عام يف تنفيذ السياسية الجديدة للهجرة 

التي تبناها املغرب.

السيد اليزمي يشارك بالرباط في 
ندوة حول »المغرب وحقوق 

اإلنسان«
شارك السيد اليزمي، يف ندوة تنظمها املدرسة 
الوطنية لإلدارة تحت عنوان »املغرب وحقوق 
اإلنسان«، وذلك يوم األربعاء 18 دجنرب 2013 
مبقر املدرسة. ويأيت تنظيم هذه الندوة تفعيال 
املؤسستني موقعة يف 27  بني  التفاقية رشاكة 

شتنرب 2013.

حقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية
دجنرب   20 الجمعة  يوم  اليزمي  السيد  ألقى 
محارضة بعنوان حول »حقوق اإلنسان باألقاليم 
الجنوبية« وذلك بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
بالعرفان بالرباط. وسلط السيد اليزمي الضوء 
ماسرت  طلبة  نظمه  الذي  اللقاء  هذا  خالل 
الثقافية  األيام  إطار  يف  الصحراوية  الدراسات 
الدراسات  مركز  نظمها  التي  األوىل  والعلمية 
الصحراوية، عىل رؤية املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان مللف الصحراء وعىل مهام واختصاصات 
باألقاليم  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجان 
اإلنسان  حقوق  حامية  مجال  يف  الجنوبية 
والنهوض بها باملنطقة. وقد حرض املحارضة عدد 

من الطلبة واألساتذة الباحثني.
 

في ضيافة المجلس

 16 )االثنني  األمرييك  الكونغرس  من  وفد 
إسالمي،  حورية  السيدة  استقبلت   : دجنرب( 
عضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وفدا 

من الكونغرس بالواليات املتحدة األمريكية.

للهجرة  الدولية  املنظمة  مكتب  مديرة 
اليزمي  السيد  عقد   : دجنرب(   18 )األربعاء 
اجتامع عمل مع السيدة أونك سرتوس، مديرة 
مكتب املنظمة الدولية للهجرة بالرباط. وقد 
درجة  عند  الوقوف  من  االجتامع  هذا  مكن 
يف  للمغرب  الجديدة  السياسة  تنفيذ  تقدم 

مجال الهجرة.

برملانية فرنسية )الجمعة 20 دجنرب ( : استقبل 
السيد اليزمي السيدة إليزابيث غيغو، رئيسة 
العامة  بالجمعية  الخارجية  الشؤون  لجنة 

الفرنسية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

فاس – مكناس
ندوة فكرية حول :« السياسات 

العمومية بالمغرب في مجال 
الهجرة : الواقع والتحديات 

المستقبلية
دجنرب   09 يوم  فاس-مكناس  لجنة  نظمت 
»السياسات  حول  فكرية  ندوة  فاس  مبدينة 
الواقع   : الهجرة  مجال  يف  باملغرب  العمومية 
والتحديات املستقبلية«. ومكنت هذه الندوة، 
فتح  الطلبة، من  التي حرضها عدد كبري من 
واملصالح  العمومية  السلطات  بني  نقاش 
والخاصة  العمومية  واملقاوالت  الالمركزية 
والجهوية  املحلية  املدين  املجتمع  ومنظامت 
الذي  التقرير  خالصات  إعامل  تدابري  حول 
أصدره املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مؤخرا 

حول الهجرة.

وجدة–فجيج
مائدة مستديرة في 

موضوع«الهجرة واللجوء بالمغرب: 
نحو مقاربة جديدة«

مع  بتعاون  وجدة–فجيج،  لجنة  نظمت 
رئاسة جامعة محمد األول ومخترب الدراسات 
لكلية  التابع  اإلنسان  حقوق  يف  واألبحاث 
حول  مستديرة  مائدة  بوجدة،  الحقوق 
نحو  باملغرب:  واللجوء  »الهجرة  موضوع 
مقاربة جديدة«، وذلك يوم 10 دجنرب مبدينة 
وجدة. وسعى هذا اللقاء الدرايس، الذي نظم 
إىل  اإلنسان،  لحقوق  العاملي  لليوم  تخليدا 
بشؤون  املعنيني  املؤسساتيني  الفاعلني  إرشاك 
والجمعيات  الجامعيني  والباحثني  املهاجرين 
املحيل  واإلعالم  الهجرة  مجال  يف  العاملة 
الجديدة  السياسة  تنفيذ  مسار  مواكبة  يف 
املتعلقة باملهاجرين والالجئني و إغناء النقاش 
والوطنية  الدولية  القانونية  مرتكزاتها  حول 

والحقوقية.

لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع 
المدني المحلي بإقليم فجيج

دجنرب   21 يوم  وجدة-فجيج  لجنة  نظمت 
املجتمع  فعاليات  مع  تواصليا  لقاء  ببوعرفة 
املدين بإقليم فجيج وذلك بهدف إطالع هؤالء 
املجلس  واختصاصات  مهام  عىل  الفاعلني 
ولجانه الجهوية سواء يف مجال حامية حقوق 
اإلنسان والنهوض بها أو إثراء الفكر يف مجال 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

الداخلة-أورسد
لقاء تحسيسي حول حقوق الطفل 

لفائدة تالميذ التعليم اإلعدادي
نظمت لجنة الداخلة-أورسد برشاكة مع نادي 
املواطنة والرتبية عىل حقوق اإلنسان بثانوية 
محمد السادس اإلعدادية، يوم 13 دجنرب مبدينة 
الداخلة، لقاء تواصليا تحسيسيا حول موضوع 
»حقوق اإلنسان: الطفل منوذجا«. وتم خالل 
هذا اللقاء تقديم عرضني يهم األول »حقوق 
»اختصاصات  عىل  الثاين  يركز  فيام  الطفل« 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان«.

طانطان-كلميم
تخليد باليوم العالمي لحقوق اإلنسان

مبناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان، نظمت 
لجنة طانطان - كلميم عدة أنشطة برشاكة مع 
مختلف الفاعلني الجمعويني والرتبويني مبجال 
االختصاص الرتايب للجهة وذلك ما بني 10 و26 
دجنرب 2013 .ويف هذا اإلطار تم تنظيم لقاءات 
تواصلية مع جمعيات وتأطري أنشطة حقوقية 
باملؤسسات التعليمية وتنظيم موائد مستديرة 
حول حقوق اإلنسان ودورات تكوينية يف املجال.

طنجة
انعقاد الدورة العادية السادسة 

للجنة
السادسة  العادية  عقدت لجنة طنجة دورتها 
وضم جدول  بطنجة.  دجنرب   21 السبت  يوم 
أعامل هذه الدورة تقديم ومناقشة الحصيلة 
تقرير  تقديم  املوضوعاتية،  للجان  السنوية 
تقديم  بالجهة،  اإلنسان  حول وضعية حقوق 
الخطوط العريضة لربنامج عمل جهوي للتدخل 
املجلس  تقرير  ضوء  عىل  الهجرة  مجال  يف 
الوطني  واملرشوع  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
الربنامج  سيشمل  كام  املهاجرين.  إلدماج 
تقديم أهداف مرشوع »مدارسنا« الذي يهدف 
الهدر  أسباب  املواطنني يف محاربة  اىل إرشاك 
املدريس، وتقديم أرضية حول مناهضة العنف 
يف املالعب الرياضية، فضال عن عرض برنامج 

عمل اللجنة لسنة 2014.

الرباط القنيطرة
لقاء المجتمع المدني حول المقاربة 

الحقوقية لقضايا الهجرة
واملندوبية  القنيطرة   - الرباط  لجنة  نظمت 
لقاء  بالرباط  والرياضة  للشبيبة  اإلقليمية 
مفتوحا مع مسؤويل جمعيات األحياء بكل من 
يعقوب املنصور والتقدم حول »السياق العام 
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  لتوصيات 
حول الهجرة«، وذلك يوم 18 دجنرب بالرباط. 
تحسيس  يف  اللقاء  هذا  من  الهدف  ومتثل 
الشعبية  األحياء  بهذه  الجمعويني  الفاعلني 
وضعية  يف  املهاجرون  بكرثة  يقطنها  -والتي 
لقضايا  الحقوقي  البعد  بأهمية  نظامية-  غري 

الهجرة.

إحياء اليوم العالمي لحقوق اإلنسان
العاملي لحقوق اإلنسان، نظمت  لليوم  إحياء 
اإلقليمية  واملندوبية  القنيطرة  الرباط  لجنة 
لوزارة الشباب والرياضة بالرباط، يوم الثالثاء 
تحت  األنشطة  من  عدد   ،2013 دجنرب   10
ثقافة  نرش  يف  أسايس  فاعل  الشباب  شعار« 
حفل  تنظيم  تم  هكذا،  اإلنسان«.  حقوق 
يعقوب  بحي  النور  الشباب  بدار  مرسحي 
يف  الحق  حول  مستديرة  ومائدة  املنصور، 
اليوسفية  بحي  الفرح  الشباب  بدار  التعليم 
بدار  األطفال  لفائدة  الرسم  يف  ومسابقة 
رشيط  عرض  إىل  باإلضافة  الليمون  الشباب 
باملدينة  السويقة  النسوي  بالنادي  سيناميئ 

العتيقة بالرباط.

بني مالل خريبكة
لقاء إخباري حول لمهرجان الفيلم 

الحقوقي و التربوي
نظمت لجنة بني مالل خريبكة لقاء إخباريا 
والرتبوي«  الحقوقي  الفيلم  »مهرجان  حول 
املزمع تنظيمه يف شهر ماي 2014، وذلك يوم 
للرتبية  الجهوية  األكادميية  مبقر  دجنرب   18
الحقوقي  الفيلم  مهرجان  ويهدف  والتكوين. 
مختلف  بني  التنسيق  تقوية  إىل  والرتبوي 
بثقافة  النهوض  أجل  من  بالجهة  الفاعلني 
حقوق اإلنسان يف األوساط التعليمية خاصة، 

ولدى فئات الشباب عامة.

دورة تكوينية حول«المقاربة 
الحقوقية والتدبير اإليجابي للنزاعات«

من  بدعم  خريبكة  مالل-  بني  لجنة  نظمت 
يوم  للفوسفاط  الرشيف  املكتب  مؤسسة 
يف  تكوينية  دورة  خريبكة  مبدينة  دجنرب   20
موضوع :«املقاربة الحقوقية والتدبري اإليجايب 
القوانني«.  بإنفاذ  املكلفني  لفائدة  للنزاعات« 
استفاد  التي  التكوينية،  الدورة  هذه  وتهدف 
منها عدد من القضاة واملحامني ورجال السلطة 
وعنارص األمن والدرك املليك ومفتيش الشغل 
إىل  باإلضافة  السجنية،  املؤسسات  ومسؤويل 
أعضاء اللجنة الجهوية، إىل إشاعة قيم وثقافة 
الفاعلني  قدرات  وتقوية  اإلنسان  حقوق 

املؤسساتيني وغري املؤسساتيني يف املجال.

أكادير
قافلة حقوق اإلنسان تحط الرحال 

بإقليم طاطا
التي تنظمها  حطت قافلة »حقوق اإلنسان« 
اإلنسان  بأكادير، تحت شعار » حقوق  لجنة 
 20 أيام  ...جامية...نهوض...إثراء...مهمتنا«، 
و21 و 22 دجنرب 2013، بإقليم طاطا. واشتمل 
برنامج القافلة تنظيم عدة أنشطة منها تنظيم 
وإقامة  الجامعي«  الرضر  جرب  حول«  ندوة 
لقاء  إىل  باإلضافة  اإلنسان  لحقوق  خيمة 
تواصيل مع هيئات وفعاليات املجتمع املدين 
االنتهاكات  وعرض رشيط سيناميئ عن مايض 
الربنامج  ضم  كام  املركز.  بطاطا  الطالبة  بدار 
تنظيم ندوة حول« املرأة والحق يف التنمية« 
إلقليم  الخارجية  املصالح  مع  تواصيل  ولقاء 
اللجنة  بني  رشاكة  توقيع  عن  فضال  طاطا 

الجهوية واملجلس البلدي لطاطا.

الحسيمة-الناظور
حول »نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

بالمؤسسات التعليمية«
نظمت لجنة الحسيمة - الناضور يوم 20 دجنرب 
2013 برشاكة مع نادي املواطنة والرتبية عىل 
حقوق اإلنسان بثانوية اإلمام مالك التاهيلية 
تحسيسيا  تواصليا  لقاء  الحسيمة  مبدينة 
اإلنسان  حقوق  ثقافة  »نرش  موضوع  حول 
باملؤسسات التعليمية« وتم خالل هذا اللقاء 
تقديم عرض حول أندية الرتبية واملواطنة، كام 
تم التعريف باملجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
الجهوية  للجنة  املكونة  املوضوعاتية  واللجان 
باإلضافة إىل عرض فيلم حول »مفهوم حقوق 

اإلنسان : الكونية والشمولية«.
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