
اإلنــــــــــســــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــي  املــــــــــــــجــــــــــلــــــــس 

النـــشرة األسبــوعـــية للمجلـــس الوطـنـــي لــحقـــوق اإلنســـان              العدد 2 - من 11 إلى 17 ماي 2013

العدد 2 - من 11 إىل 17 ماي 2013

املــــــــــــــجــــــــــلــــــــس الـــــــــــوطنــــــــــــــي لــــــــــحقــــــــــــــوق اإلنــــــــــســــــــــــــان

w w w . c n d h . m a

محمد عبروق العلمي الموجود 
في المنفى منذ سنة 1964 

يعود إلى أرض الوطن
يوم  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يستقبل 
عربوق  محمد  السيد   2013 ماي   18 السبت 
يف  ساهم  سيايس  وناشط  مقاوم  وهو  العلمي، 
وقد  الشعبية،  للقوات  الوطني  االتحاد  تأسيس 
اضطر إىل مغادرة املغرب سنة 1964 إىل الجزائر 
ثم إىل يوغوسالفيا لداوفع سياسية كام توصل إىل 
هيئة  لتوصيات  متابعته  إطار  يف  املجلس،  ذلك 
مجهودات  توجت  وقد  واملصالحة.  اإلنصاف 
املجلس يف هذا اإلطار، بقرار السيد محمد عربوق 

بشكل طوعي العودة إىل أرض الوطن.

أكادير تحتضن الدورة األولى 
للمهرجان الوطني للمسرح 

الحساني
تحتضن أكادير من 16 إىل 19 ماي 2013 الدورة 
الحساين  للمرسح  الوطني  للمهرجان  األوىل 
روافد  من  رافد  »املرسح  شعار  تحت  املنظمة 

الثقافة الحسانية«.
ويندرج هذه التظاهرة الفنية، املنظمة من لدن 
املنتدى  وجمعية  للمرسح   )AWA( محرتف 
املجلس  من  بدعم  الصحراء  لشباب  الوطني 
اليوم  تخليد  إطار  يف  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 

الوطني للمرسح.
من  مرسحية  فرق  مشاركة  املهرجان  وسيشهد 
وأكادير،  والداخلة  والعيون  والسامرة  طانطان 
تحكيم  لجنة  وأعضاء  ضيوفا  يستضيف  كام 

معروفني عىل الصعيد الوطني يف املجال.

اللوكسوبورغ : مشاركة السيد 
اليزمي في حلقة نقاش حول 

اإلصالحات بالمغرب
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  شارك 
حول  نقاش  حلقة  يف  اليزمي،  إدريس  السيد 
إطار  يف  نظمت  باملغرب،  اإلصالحات  موضوع 
األسبوع الثقايف املغريب باللوكسوبوغ من 10 إىل 
الثقايف،  األسبوع  هذا  ويحتفي   .2013 ماي   17
املنظم بتعاون مع الشبكات املغربية والبلجيكية 
أناليد،  ملؤسسة  التابعة  باللكوسوبورغ  والكائنة 
يف  نجح  الذي  البلد  هذا  املغرب،  وتنوع  بغنى 
ملتقى  الزمن  من  قرون  امتداد  عىل  يكون  أن 
للثقافات والحضارات واألديان وشتى التوجهات 

واالختيارات.

جلسة عمل بين رئيس المجلس 
ورئيس المؤسسة األمريكية 

»جيرمان مارشال فاند«
املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  أجرى 
ماي   13 االثنني  يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
أليساندري،  إميليانو  السيد  مع  مباحثات   ،2013
مارشال  »جريمان  األمريكية  املؤسسة  رئيس 
همت    )German Marshall Fund( فاند« 
من  إفريقيا  شامل  مبنطقة  السياسية  التطورات 
املؤسستني.  بني  التعاون  وإمكانيات  وآفاق  جهة 
وقد قدم السيد أليساندري مرشوع »أوسربينغ« 
شهرا   30 عىل  ميتد  الذي   )EUSPRING(
البحث  العرشات من مراكز  تنظيمه  ويشرتك يف 
املتحدة  والواليات  الشاملية  وإفريقيا  بأوروبا 
ملدرسة  التابع  البحث  مركز  منها  األمريكية 
الحكامة واالقتصاد بالرباط. ويهدف املرشوع إىل 
اإلنسان  وحقوق  الحكامة  دعم  سياسات  تقييم 
حول  بتحليالت  والقيام  توصيات  إصدار  وإىل 
التحوالت السياسية مبنطقة إفريقيا الشاملية كام 
يرمي إىل تحديد الكيفيات التي ميكن من خاللها 

دعم تلك السياسات.

اجتماع مع معهد جنيف لحقوق 
اإلنسان 

عقد السيد اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، اجتامع عمل مع السيد نزار عبد القادر، 
اإلنسان.  لحقوق  جنيف  ملعهد  التنفيذي  املدير 
للمجلس يف عدد  أن معهد جنيف رشيك  يذكر 
اللجنة  تنظمها  التي  التكوينية  الدورات  من 

الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة - الناظور
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
تعتمد خطة عملها برسم سنة 

2013
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالحسيمة 
- الناظور يوم السبت 11 ماي 2013 دورتها العادية 

الرابعة باملركب الثقايف مبدينة الناظور.
وقد متت بهذه املناسبة املصادقة عىل حصيلة أنشطة 
اللجنة واعتامد خطة عملها ملا تبقى من سنة 2013

فاس - مكناس 

ورشة عمل حول متابعة تنفيذ 
التوصيات الصادرة عن المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان الخاصة 

بالسجون
 14 يومي  مكناس   - فاس  الجهوية  اللجنة  نظمت 
لبلورة  و 15 ماي 2013  مبدينة فاس ورشة عمل 
الصادرة عن  التوصيات  ملتابعة  اسرتاتيجية جهوية 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الخاصة بالسجون، 
وذلك يف أفق إصدار تقارير خاصة مبتابعة وقياس 
مدى تنفيذ هذه التوصيات عىل املستوى الجهوي. 
وشارك يف اللقاء أعضاء اللجنة وبعض رؤساء اللجان 
الجهوية إىل جانب كل من املندوب الجهوي إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج مبكناس وفاس وعدد من 

مدراء السجون بجهة فاس مكناس.

أكادير
ندوة حول السياسات العمومية 

وحقوق اإلنسان
بأكادير  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
ندوة حول  تارودانت،  مبدينة   2013 ماي   10 يوم 
وانصبت  اإلنسان.  وحقوق  العمومية  السياسات 
كل  تفعيل  أبرزها  محاور  عدة  عىل  اللقاء  أشغال 
حقوق  عىل  الرتبوية  لألندية  الوطني  الربنامج  من 
بثقافة حقوق  للنهوض  املواطنة  اإلنسان واألرضية 
اإلنسان. من جهة أخرى، شاركت اللجنة يف أشغال 
ندوة نظمت يوم 11 ماي 2013 من طرف حركة 
العنف  الشعبية حول موضوع »مناهضة  الطفولة 

ضد االطفال«.
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