
اإلنــــــــــســــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــي  املــــــــــــــجــــــــــلــــــــس 

النـــشرة األسبــوعـــية للمجلـــس الوطـنـــي لــحقـــوق اإلنســـان        العدد 36 - من 14 إلى 20 أبريل 2014

wالعدد 36 - من 14 إىل 20 أبريل 2014 w w . c n d h . m a

اتفاقية شراكة بين المجلس والخطوط 
الملكية المغربية تهم النهوض بثقافة 

حقوق اإلنسان ونشرها
وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان والرشكة الوطنية »الخطوط 

بالرباط،  املجلس  مبقر   2014 أبريل   17 يوم  املغربية«،  امللكية 

ونرشها.  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض  تهم  رشاكة  اتفاقية 

السيد  املؤسستني،  رئيسا  وقعها  التي  االتفاقية،  هذه  وتعكس 

الوطني  املجلس  عزم  بنهيمة،  إدريس  والسيد  اليزمي  إدريس 

التعاون  عالقات  تقوية  عىل  املغربية  امللكية  الجوية  والخطوط 

اإلنسان  لحقوق  الكونية  القيم  لتعزيز  والتنسيق  والتشاور 

وتهم  الوطنية.  الطريان  رشكة  موظفي  بني  والتسامح  واالنفتاح 

االتفاقية، أساسا، برنامج تكويني سينشطه خرباء مكلفني من لدن 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وسيستفيد منه موظفو الرشكة 

طريان يوجدون يف اتصال دائم مع الزبناء، والذين سيصل عددهم 

امللكية  الجوية  بالخطوط  وإطار  موظف   1500 إىل  اإلجاميل 

املغربية. وستستغرق مدة التكوين ثالثة أشهر.

 
»إفريقيا القادمة« شعار منتدى الدورة 

الـ 17 لمهرجان كناوة وموسيقى العالم 
بالصويرة

قدم السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، يوم 16 أبريل، خالل 

ندوة صحفية نظمت من لدن جمعية الصويرة موغادور لتقديم 

املهرجان  العامل  وموسيقى  كناوة  ملهرجان   17 الـ  الدورة  برنامج 

الذي ستحتضنه الصويرة من 12 إىل 15 يونيو ، الخطوط العريضة 

ملنتدى املهرجان الذي ينظم للسنة الثالثة عىل التوايل والذي يتخذ 

هذه الدورة شعار »إفريقيا القادمة«. وأبرز السيد ادريس اليزمي، 

القادم، سيكون  أن املنتدى املزمع تنظيمه يومي 13 و14 يونيو 

بالعالقات  يتعلق  ما  وخاصة  املواضيع  من  عدد  لبحث  مناسبة 

مؤهالت  وكذا  إفريقيا  مع  واملغرب  الصويرة  ملدينة  التاريخية 

وتحديات تنمية هذه القارة. وذكر أن املنتدى، الذي يضم كالعادة 

باحثني وفاعلني اجتامعيني ومتخصصني، يتوخى إعادة إحياء هذا 

وإمكانياتها  وإكراهاتها  اليوم  إفريقيا  راهن  مناقشة  عرب  التاريخ 

ومكانتها يف عامل اليوم، ودينامياتها الجهوية، مام ميكن أن يشكل 

حلم وطموح إفريقيا القادمة.

 
السيد اليزمي يشارك في الجامعة الثانية 

للشباب والمواطنة
الجلسة  يف  بوزنيقة  مبدينة  أبريل   18 يوم  اليزمي،  السيد  شارك 

لدن  من  املنظمة  واملواطنة  للشباب  الثانية  للجامعة  االفتتاحية 

جمعية الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان. وقد ذكر 

السيد اليزمي يف مداخلة له مبركزية إشكالية الشباب يف املغرب، 

مربزا أن األمر يتقتيض اعتامد سياسة عمومية متعددة القطاعات 

تفعيل  يف  املواطنني  انخراط  يستدعي  كام  أفقي  طابع  وذات 

والدميقراطية  اإلنسان  بحقوق  املتعلقة  الدستوري  املقتضيات 

التشاركية.

المنتدى الدولي للمجاالت الحضرية: اإلنصاف 
الحضري

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مثال بالسيد عبد الرحيم 

قاسو، عضو املجلس، يف الدورة السابعة للمنتدى الحرضي العاملي 

يف  أنتيوكيا  مقاطعة  يف  الواقعة  ميديلني  مدينة  احتضنته  الذي 

التنمية  أبريل تحت شعار »العدالة يف  كولومبيا ما بني 5 و 11 

الحرضية – مدن من أجل الحياة«. وقد تناولت أشغال املنتدى 

عدة محاور أبرزها : »املجتمع املدين : عمليات موجهة لحاجيات 

املستقبل«،  يف  إنصافا  أكرث  مدينة  أجل  من  فقرا  األكرث  الفئات 

واملنفتحة«،  املتأقلمة  املدينة  خصاص  تقوية  ميكن  »كيف 

»الرهانات  العربية«،  املنطقة  املاء يف  وتدبري  املناخية  »التغريات 

الجديدة لتدبري املدن التاريخية«، »من أجل مدن دامجة بفضل 

مداخالته  خالل  قاسو  السيد  عمل  وقد  العمومية«.  التجهيزات 

الثنائية عىل تقديم عمل  اللقاءات  أو  يف إطار املوائد املستديرة 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان خاصة يف القضايا املتعلقة بالحق 

يف املدينة، املدن الدامجة، حفظ الرتاث...

 

في ضيافة المجلس

 18( بإسبانيا  املغربية  الجالية  أبناء  الطالبات من  مجموعة من 

خالد  والسيد  القباج  غزالن  السيدة  استقبلت   :)2014 أبريل 

مجموعة  باملجلس  الخارجية  العالقات  بشعبة  طاران  اإلإّ الرميل، 

املقيمة  املغربية  الجالية  أبناء  من  والتلميذات  الطالبات  من 

بإسبانية، توجد يف زيارة للمغرب قصد متابعة دروس ومحارضات 

حول اللغة العربية والثقافة املغربية مبعهد الدراسات واألبحاث 

بعمل  الزائرات  تعريف  االستقبال،  هذا  خالل  وتم  للتعريب. 

واختصاصات املجلس وأبرز منجزاته.

وفد من الحزب الليربايل األملاين )17 أبريل(: استقبل السيد محمد 

الدولية  الشؤون  لجنة  عن  وفدا  للمجلس،  العام  األمني  الصبار، 

الليربايل األملاين من والية تورنغن املستقلة. وقدم السيد  للحزب 

الصبار للوفد األملاين مهام واختصاصات املجلس باإلضافة إىل معامل 

السياسة الجديدة للمغرب يف مجال الهجرة.

 :)2014 أبريل   14( األطليس  شامل  لحلف  الربملانية  الجمعية 

استقبل السيد الصبار وفدا عن الجمعية الربملانية ملنظمة حلف 

الحكامة  حول  الفرعية  اللجنة  عن  أعضاء  يضم  األطليس  شامل 

والدميقراطية وعن اللجنة الفرعية حول االنتقال والتنمية التابعتني 

عن  عرضا  االستقبال  هذا  خالل  الصبار  السيد  وقدم  للجمعية. 

وجهويا  وطنيا  وتركيبته  واختصاصاته  للمجلس  التاريخي  املسار 

النقاشات  همت  كام  إحداثه.  منذ  بها  قام  التي  األعامل  وأبرز 

التي عرفها اللقاء وضعية حقوق اإلنسان باملغرب السيام األوضاع 

بالسجون، الحريات الفردية...

لقاء مع السيد إفان مارتان )16 أبريل(: استقبل السيد اليزمي، 

السيد إفان مارتان، الخبري اإلسباين يف السياسات املتوسطية وقضايا 

الشغل والتكوين. وقد تناول اللقاء السياسة الجديدة للمغرب يف 

مجال الهجرة باإلضافة إىل تفعيل الرشاكة من أجل التنقل املربمة 

بني املغرب وأوروبا.

جمعية »السيامد« ملساعدة املهاجرين )17 أبريل(: أجرى السيد 

اليزمي مباحثات مع السيد جون كلود ماس، األمني العام للجمعية 

الفرنسية »السيامد« العاملة يف مجال مساعدة املهاجرين والذي 

بنفس  مبهمة  مكلفة  ويندر،  آن-صويف  بالسيدة  مرفوقا  كان 

واللجوء  الهجرة  السياسة  تنفيذ  املباحثات  الجمعية. وقد همت 

باملغرب.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 
اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الرباط-القنيطرة
اتفاقية شراكة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 

بالمؤسسات التعليمية
 

للرتبية  الجهوية  واألكادميية  القنيطرة   - الرباط  لجنة  وقعت 

والتكوين لجهة الغرب الرشاردة بني حسن اتفاقية رشاكة وتعاون 

بالجهة،  التعليمية  باملؤسسات  اإلنسان  حقوق  بثقافة  للنهوض 

االتفاقية  وتنص  القنيطرة.  مبدينة   2014 أبريل   16 يوم  وذلك 

عىل عقد الندوات وامللتقيات وورشات التفكري يف مجال حقوق 

اإلنسان وتأطري دورات تكوينية يف املجال لفائدة األطر الرتبوية 

املتعلقة  بالوثائق  املدارس  خزانة  تزويد  عن  فضال  واإلدارية، 

وكذا  اإلنسان  بحقوق  املرتبطة   واإلقليمية  الدولية  بالصكوك 

بإصدارات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

 

أكادير
يوم تحسيسي حول األنشطة المدرة للدخل 

لفائدة المرأة القروية 

شاركت لجنة أكادير يوم الخميس 17 ابريل 2014 يف أشغال يوم 

تحسييس  نظمته الغرفة الفالحية لجهة سوس ماسة درعة حول 

األنشطة املدرة للدخل لفائدة املرأة القروية  تحت شعار »املرأة 

لعرض  اللجنة  تقديم  اللقاء  وشهد  التنمية«  صلب  يف  القروية 

حول »استقاللية املرأة القروية و أدوارها يف محاربة الفقر« كام 

متيز بتقديم مداخالت أخرى همت »دور األنشطة املدرة للدخل 

»الحكامة  والهشاشة«،  للفقر  للتصدي  القروية  املرأة  تأهيل  يف 

يف تدبري التعاونيات«، » تجربة برنامج املبادرة الوطنية للتنمية 

البرشية يف متويل املشاريع املدرة للدخل«...

 

طنجة
المشاركة في مخيم اإلدماج في خدمة 

التربية على المواطنة

شاركت اللجنة الجهوية بطنجة يف أنشطة املخيم الربيعي املنظم 

إىل 20  الشعبية من 14  الطفولة  لدن جمعية  مبدينة وزان من 

الرتبية عىل  اإلدماج يف خدمة  أبريل 2014 تحت شعار »مخيم 

املواطنة«. ويف هذا اإلطار، عملت اللجنة يوم الجمعة 18 أبريل 

عىل تأطري لقاء مع األطفال حول »حقوق الطفل«.


