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المعرض الدولي للكتاب  2014 : 
المجلس وهيئة الوقاية من الرشوة 

يقيمان رواقا مخصصا لحقوق 
الطفل

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والهيئة املركزية 

للوقاية من الرشوة يف الدورة العرشين للمعرض الدويل 

 23 إىل   13 من  البيضاء  بالدار  املنظمة  والنرش  للكتاب 

منظمة  من  بدعم  أقيم  مشرتك  برواق   2014 فرباير 

الطفل.  لحقوق  أنشطته  جميع  وخصصت  اليونيسيف 

أنشطة  مختلف  ألف طفل يف   20 من  أزيد  شارك  وقد 

الرواق )فقرة األطفال يناقشون حقوقهم، ورشات التعبري 

مرسحية،  عروض  حكايات،  املطالعة،  حلقات  الفني، 

الرواق  أنشطة  إطار  يف  تم  املجمل،  ويف  كريميس،...(. 

الطفل فاعال  املشرتك للمجلس والهيئة، والتي كان فيها 

حقيقا، تنظيم أزيد من 70 محارضة وحلقة نقاش أطرها 

نحو 150 فاعال وطنيا ودوليا.

اتفاقية شراكة بين المجلس 
وجمعية الشطار الصغار

الشطار  الوطني لحقوق اإلنسان وجمعية  وقع املجلس 

املجلس  برواق   2014 فرباير   23 األحد  يوم  الصغار، 

تهم  رشاكة  اتفاقية  والنرش،  للكتاب  الدويل  باملعرض 

مبوجب  الطرفان،  وسيعمل  اإلنسان.  حقوق  ثقافة  نرش 

هذه االتفاقية، عىل استثامر معارفهام بشكل مشرتك من 

أجل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف صفوف األطفال، 

خاصة من خالل األنشطة الرتفيهية والرتبوية.

استقالل القضاء بالمغرب
محمد  السيد  الوطني،  للمجلس  العام  األمني  شارك 

ندوة  يف  بالحسيمة،  فرباير   15 السبت  يوم  الصبار، 

املغرب  قضاة  لنادي  الجهوي  املكتب  لدن  من  نظمت 

حول موضوع »استقالل القضاء باملغرب بني املكتسبات 

الدستورية ومشاريع القوانني«. وقد نظم اللقاء برشاكة 

الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة-الناظور  اللجنة  مع 

الوطني  واملرصد  بالحسيمة  الشباب  املحامني  وجمعية 

الستقاللية السلطة القضائية.

تكريم عائشة الشنا
الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  شارك 

نظم  حفل  يف  فرباير   10 االثنني  يوم  اإلنسان  لحقوق 

لتكريم  باملغرب،  الفرنسية  الجمهورية  سفارة  لدن  من 

السيد عائشة الشنا، رئيسة ومؤسسة جمعية »التضامن 

الفرنسية وسام  الجمهورية  التي منحها رئيس  النسوي« 

جوقة الرشف من درجة فارس. وقد جرى الحفل، الذي 

ترأسه السيد شارل فِريس، سفري فرنسا بالرباط، العديد 

واملجتمع  والثقافة  السياسة  عامل  من  الشخصيات  من 

املدين.

ندوة إقليمية لمؤسسة فريديريك 
إيبرت ستيفتونغ

لقسم  اإلقليمية  الندوة  أشغال  يف  املجلس  رئيس  شارك 

األملانية  للمؤسسة  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 

املنظمة من 2 إىل 7 فرباير  فريديريك إيربت ستيفتونغ 

بالرباط. ويف هذا الصدد، شارك السيد اليزمي يوم الثالثاء 

3 فرباير يف جلسة حول وضعية املغرب قدم فيها مداخلة 

الدستوري  اإلصالح  بإعامل  املرتبطة  التحديات  حول 

وحول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

لقاء مع رئيس البرلمان السويدي
بالرباط،  فرباير   6 الخميس  يوم  اليزمي،  السيد  أجرى 

لقاء مع رئيس الربملان السويدي، السيد بري ويستريبريغ 

الذي كان يف زيارة عمل للمغرب. وقد تناولت محادثات 

املسؤولني وضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

لقاء مع السيد اسماعيل العلوي
التقى رئيس املجلس يوم االثنني 27 يناير السيد اسامعيل 

حول  الوطني  بالحوار  املكلفة  اللجنة  رئيس  العلوي، 

املجتمع املدين.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
ندوة دولية حول السياسات الجنائية 

في العالم العربي
املجلس  نظم  امللك،  لجاللة  السامية  الرعاية  تحت 

الوطني لحقوق اإلنسان يومي 4 و5 فرباير مبراكش ندوة 

دوليةحول موضوع  »السياسات الجنائية الحديثة آثارها 

 : العريب  العامل  يف  اإلصالحية  النظم  عىل  وانعكاساتها 

العقوبات البديلة وبرامج الرعاية الالحقة«. وقد سلطت 

السادس  محمد  مؤسسة  مع  برشاكة  املنظمة  الندوة، 

إلعادة إدماج السجناء واملنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ، 

بالبلدان  الجنائية  النظم  تطوير  رضورة  عىل  الضوء 

قادرة  ومندمجة  شاملة  جنائية  سياسة  ووضع  العربية 

عىل الوقاية من الجرمية والحد من نسبة حاالت العود 

العقوبات  إقرار  رضورة  وكذا  اإلدماج  إعادة  وتسهل 

البديلة وتبني تدابري الرعاية الالحقة.

مجلس أوروبا: عرض حول وضعية 
المهاجرين والالجئين بالمغرب

عمل  بزيارة  يناير  و30   29 يومي  اليزمي  السيد  قام 

أمام  مداخلة  ألقى  حيث  الفرنسية  اسرتاسبورغ  ملدينة 

بالجمعية  املرحلني  واألشخاص  والالجئني  الهجرة  لجنة 

املهاجرين  وضعية  فيها  تناول  أوروبا  ملجلس  الربملانية 

والالجئني باملغرب. كام أجرى السيد اليزمي، خالل زيارة 

مبجلس  املسؤولني  من  عدد  مع  مباحثات  هذه،  العمل 

نائبة  دراغوين،  باتيني  غابرييال  السيدة  منهم  أوروبا 

سامرتزيك  سنيزانا  والسيدة  للمجلس،  العام  الكاتب 

ماركوفيك، املديرة العامة إلدارة الدميقراطية والسيد نيلز 

مويزنيكس، مفوض يف حقوق اإلنسان. وأجرى أيضا لقاء 

مع السيد جون بول كوستا، رئيس املعهد الدويل لحقوق 

اإلنسان بسرتاسبورغ.

دورة تكوينية لفائدة فاعلين 
ليبيين في مجال حقوق اإلنسان

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 28 إىل 30 يناير 

دورة تكوينية لفائدة أطر من املجلس الوطني للحريات 

العامة وحقوق اإلنسان الليبي. وهمت الدورة مواضيع 

مختلفة منها الصكوك واآلليات الدولية واإلقليمية لحامية 

حقوق اإلنسان، مبادئ باريس الناظمة لعمل املؤسسات 

الوطنية لحقوق اإلنسان، حامية حقوق اإلنسان: الرصد 

والتقنيات،  املنهجية   : االحتجاز  أماكن  زيارة   ، والتقيص 

حقوق  انتهاكات  بادعاءات  املتعلقة  الشكايات  معالجة 

أوضاع  رصد  التوصيات،  متابعة  ووسائل  طرق  اإلنسان، 

حقوق اإلنسان  من خالل وسائل اإلعالم، حامية حقوق 

اإلنسان من خالل مالءمة الترشيعات الوطنية مع املعايري 

الدولية، النهوض بحقوق املجموعات الهشة: املهاجرون 

بعد  إدماج  التقارير،  وإعداد  التوثيق  منوذجا،  األجانب 

حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية...

 

المجلس الوطني يعزز هياكله 
اإلدارية الجهوية

باب  فتح  عن  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  أعلن 

عن  ومسؤولني  تنفذيني  مديرين  لتوظيف  الترشيحات 

حقوق  حامية  أنشطة  بدعم  مكلفة  وأطر  التواصل 

اإلنسان والنهوض بها بلجانه الجهوية.

في ضيافة المجلس

املتحدة  الواليات  سفارة  لدى  مستشار  وزير 

السيد  (: استقبل رئيس املجلس  يناير  األمريكية )27 
الواليات  بسفارة  املستشار  الوزير  لوسونهوب،  ماتيو 

تعزيز  سبل  اللقاء  وهم  بالرباط.  األمريكية  املتحدة 

التعاون مع املجلس، وحرية الجمعيات وأنشطة املجلس 

املجلس  بني  والتعاون  الجنوبية  األقاليم  يف  الوطني 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

املقررة الخاصة لألمم املتحدة املعنية بالعنف ضد 

أمني  الصبار،  السيد محمد  استقبل  يناير(:   31( املرأة 
الخاصة  املقررة  مانجو،  رشيدة  السيدة  املجلس  عام 

أبرز  وقد  املرأة.  ضد  بالعنف  املعنية  املتحدة  لألمم 

السيد الصبار خالل هذا اللقاء إسهام املجلس يف النقاش 

العمومي حول الضامنات الترشيعية الرامية إىل القضاء 

عىل جميع أشكال العنف ضد املرأة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

مراكش
تقرير حول الوضعية البيئية

برصد  املكلفة  العمل  مجموعة  من  عىل طلب  بناء 

اللجنة  قامت  وحاميتها،  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 

الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش بإعداد تقرير أويل 

)نواحي  متصلوحت  مبنطقة  البيئية  الوضعية  حول 

مراكش(. وقد جرى تقديم هذا التقرير إىل مجموعة 

العمل املشار إليها يوم 12 فرباير 2014.

تعاون مع األكاديمية الجهوية 
للتربية والتكوين

اللجنة  بني  املوقعة  التعاون  اتفاقية  تنفيذ  إطار  يف 

واألكادميية  مبراكش  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 

اجتامع  الطرفان  عقد  والتكوين،  للرتبية  الجهوية 

عمل يوم 4 فرباير تم خالله اعتامد مخطط العمل 

السنوي واملرتكز أساسا عىل حقوق الطفل.

اإلذاعة الجهوية لمراكش : برنامج 
حول حقوق اإلنسان

مبراكش  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

الخميس  يوم  الجهوية مبراكش،  اإلذاعة  مع  برشاكة 

30 يناير ، حلقة جديدة من حلقات الحصة اإلذاعية 

هذه  وتبث  اإلنسان.  بحقوق  تعنى  التي  الثابتة 

الحصة اإلذاعية آخر خميس من كل شهر من الساعة 

العارشة إىل الحادية عرشة والنصف مساء.

العيون –السامرة
دورة تكوينية بالعيون لتعزيز ثقافة 

حقوق اإلنسان والنهوض بها
العيون- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

السامرة، برشاكة مع معهد جنيف لحقوق اإلنسان، 

تكوينية  ورشة  العيون،  مبدينة  فرباير   9 إىل   5 من 

اللجنة  أعضاء  لفائدة  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف 

اإلنسان  بحقوق  مهتمة  حكومية  غري  ومنظامت 

الدورة  وهمت  الجنوبية.  املغرب  أقاليم  يف  عاملة 

اإلنسان ومفاهيمها، كام هو معرتف  مبادئ حقوق 

والتتبع  الرصد  تقنيات  إىل  باإلضافة  كونيا،  بها 

وتقنيات إنجاز التقارير.

 
تكوين المكونين في مجال التربية 

على حقوق اإلنسان بالوسط المدرسي
نظمت لجنة العيون-السامرة، برشاكة مع األكادميية 

بوجدور  العيون  لجهة  والتكوين  للرتبية  الجهوية 

مجال  يف  املكونني  لتكوين  دورة  الحمراء،  الساقية 

وذلك  املدريس  بالوسط  اإلنسان  الرتبية عىل حقوق 

يومي السبت 8 واألحد 9 فرباير، مبدينة العيون.

مدرسون  منها  استفاد  التي  الدورة  برنامج  وتضمن 

الرتبوية  األندية  ومنشطو  وتربوية  إدارية  وأطر 

عروض  تقديم  ومؤطروها،  التعليمية  باملؤسسات 

يف مواضيع ذات الصلة مبرتكزات ومرجعيات ثقافة 

وأدوار  وظائف  تطوير  يف  وأدوارها  اإلنسان  حقوق 

اإلنسان  حقوق  ثقافة  تنمية  وكذا  الرتبوية،  األندية 

يف الحياة املدرسية لدعم  تطوير الوظائف الرتبوية 

واالجتامعية للفاعلني الرتبويني.   

بني مالل-خريبكة
دورة تكوينية بأفورار حول »حماية 

الطفولة«
و15   14 يومي  مالل-خريبكة  بني  لجنة  نظمت 
حامية  موضوع  يف  تكوينية  دورة  بأفورار  فرباير 
الجهوية ملناهضة  التنسيقية  لفائدة أعضاء  الطفولة 
العنف ضد األطفال بجهة تادلة أزيالل. وقد مكنت 
هذه الدورة التكوينية من تحسيس مختلف أعضاء 
الدولية  واآلليات  والعهود  باملواثيق  التنسيقية 

لحقوق اإلنسان وخاصة املهتمني بحقوق الطفل.

 
الدورة العادية السابعة

العادية  دورتها  مالل-خريبكة  بني  لجنة  عقدت 
وتضمن  مالل.  بني  فرباير   8 السبت  يوم  السابعة، 
أبرزها  النقط  الدورة جملة من  جدول أعامل هذه 
املجلس وتدخله يف موضوع تسوية  عرض توصيات 
يف  الجهوية  اللجنة  ودور  باملغرب  األجانب  وضعية 
والرشاكة  الشعبية  الجامعات  ومرشوع  الصدد  هذا 

مع جامعة السلطان موالي سليامن ببني مالل.

طانطان –كلميم
الدورة العادية الرابعة

العادية  دورتها  طانطان–كلميم  لجنة  عقدت 

الخامسة يوم األحد 09 فرباير مبقرها مبدينة كلميم. 

وتضمن جدول أعامل الدورة جملة من النقط أبرزها 

املصادقة عىل التقرير السنوي لسنة  2013 ومناقشة 

خطة عمل اللجنة برسم  2014 واملصادقة عليه.

فاس-مكناس
ورشات للرسم التعبيري حول حقوق 

الطفل
فرباير   10 إىل   3 من  مكناس  فاس  لجنة  نظمت 

اتفاقية  حول  والتحسيس  للرسم  ورشات   2014

املدارس  وتالميذ  تلميذات  لفائدة  الطفل  حقوق 

من  بكل  الطفولة  حامية  مراكز  ونزالء  ونزيالت 

من  كل  مع  برشاكة  وذلك  ومكناس  فاس  صفرو، 

بكل من  والتكوين   للرتبية  الجهويتني   األكادمييتني 

جهتي فاس بوملان ومكناس تافاللت  وطلبة ماسرت  

االقتصادية  القانونية،  العلوم  بكلية  والطفل  األرسة 

واالجتامعية بفاس . وعرفت هذه التظاهرة مشاركة 

هذه  وتووجت  وطفلة.  طفل   2000 من  اكرث 

لألطفال حول  تعبريية  لرسومات  بجدارية  الورشات 

التنوع  من  ألف وجه   « الثقايف تحت شعار  التنوع 

الثقايف« عرضت بالرواق املخصص للمجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان يف املعرض الدويل للكتاب يف نسخته 

العرشين.

الدورة العادية السادسة
العادية   دورتها  مكناس   – فاس  لجنة  عقدت 

وتضمن  مكناس.  مبدينة  يناير   31 يوم  السادسة، 

إنجازات  أهم  تقديم  الدورة،  هذه  أعامل  جدول 

الفاصلة  الفرتة  يف  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 

ما بني الدورتني الخامسة والسادسة، تقديم الهيكلة 

تشكيل  وإعادة  الجهوية  للجنة  الجديدة  التنظيمية 

اللجان املوضوعاتية؛ تقديم الدورية املؤطرة للعملية 

املقيمني بصفة  لتسوية وضعية األجانب  االستثنائية 

غري قانونية باملغرب، ودور املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان ولجانه الجهوية.

 

أكادير
دورة تكوينية حول القانون الدولي 

لحقوق اإلنسان
نظمت لجنة أكادير دورة تكوينية لفائدة أعضاءها 

حول القانون الدويل لحقوق اإلنسان يومي 08 و09 

فرباير 2014 مبدينة بأكادير. ومتثل الهدف من تنظيم 

هذه الدورة يف تقوية قدرات أعضاء اللجنة يف مجال 

القانون الدويل لحقوق اإلنسان وإطالعهم عىل آليات 

حامية حقوق اإلنسان وتقريب الرؤى بينهم يف هذا 

املجال.

الرشيدية ورزازات
الدورة العادية السادسة

العادية  دورتها  ورزازات  االرشيدية  لجنة  عقدت 

اإلداري  باملقر  فرباير   فاتح  السبت  يوم  السادسة، 

بورزازات. وتضمن جدول أعامل هذه الدورة النظر 

يف مسودة التقرير السنوي وتعديلها، تحيني مخطط 

عمل اللجنة وتنقيحه، إعداد تصور عميل للمساهمة 

خالصات  عرض  إىل  باإلضافة  الرشاكات  تفعيل  يف 

اللقاءات التشاورية.

2014 فبراير   23 إلى  يناير   27 من   -  28 إلى   26 من  العدد  اإلنــســــان  لــــحـقـــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


