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 السيدا وحقوق اإلنسان
ترأس السيد ادريس اليزمي والسيد الحسني الوردي، وزير الصحة، يوم 

االثنني 12 ماي 2014 مبقر املجلس، حفل إطالق اإلسرتاتيجية الوطنية 

حول حقوق اإلنسان وداء فقدان املناعة املكتسب )السيدا(. وتهدف 

ملكافحة  املتحدة  األمم  برنامج  من  بدعم  املنفذة  اإلسرتاتيجية،  هذه 

إىل  واملالريا،  والسل  السيدا  ملكافحة  العاملي  والصندوق  السيدا  داء 

إصابة  صفر  بلوغ  أفق  يف  بالسيدا  املصابني  األشخاص  حقوق  حامية 

متيز  وقد  وصم.  وصفر  املرض  جراء  من  وفاة  وصفر  باملرض  جديدة 

هذا الحفل بتوقيع اتفاقية رشاكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

ووزارة الصحة يف مجال حقوق اإلنسان وداء فقدان املناعة املكتسب 

)السيدا( والتي تهم عىل الخصوص إعداد إسرتاتيجية للتحسيس ضد 

حاميتهم  وتعزيز  السيدا  بفريوس  املصابني  األشخاص  حق  يف  الوصم 

السيدا يف  بداء  يتصل  ما  اإلنسان يف  احرتام حقوق  وإدماج  القانونية 

املسار التكويني الطبي.

مهرجان المسرح الحساني
بدعم من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومجموعة املكتب الرشيف 

وفاء  محرتف  نظم  آخرين،  الجنوب ورشكاء  تنمية  ووكالة  للفوسفاط 

الثانية  الدورة  بأكادير   2014 ماي   18 إىل   14 من  للمرسح  أكادير 

االفتتاحي  الحفل  متيز  وقد  الحساين.  للمرسح  الوطني  للمهرجان 

املجلس  عام  أمني  الصبار،  محمد  السيد  ألقائها  بكلمة  للمهرجان 

الوطني لحقوق اإلنسان، عرب خاللها عن التزام املجلس بدعم النهوض 

اإلنسان  لحقوق  الدولية  املواثيق  بها  جاءت  التي  الثقافية  بالحقوق 

الثقافية  الحقوق  تعزيز  عىل  نص  الذي  يوليوز  فاتح  دستور  وكرسها 

واالعرتاف بتنوع مكونات وروافد الهوية الثقافية الوطنية، التي تعترب 

الحسانية أحد مكوناتها. وأضاف أن دعم املجلس للمهرجان الوطني 

للمرسح الحساين يأيت يف إطار الجهود التي يقوم بها املجلس ولجانه 

حقوق  بوضعية  النهوض  أجل  من  الجنويب  باألقاليم  الثالثة  الجهوية 

اإلنسان بهذه األقاليم بشكل عام وتعزيز الحقوق الثقافية بها بشكل 

خاص.

 

النهوض بحقوق اإلنسان بالجامعة
وقع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكلية العلوم القانونية واالقتصادية 

الدار  املحمدية   – الثاين  الحسن  )جامعة  السبع  عني  واالجتامعية 

البيضاء(، يوم الخميس 15 ماي 2014 مبقر الكلية، اتفاقية رشاكة تهم 

النهوض بحقوق اإلنسان يف الوسط الجامعي. وتسعى هذه االتفاقية 

التي وقعها كل من السيد اليزمي والسيدة جميلة ستار، عميدة كلية 

ثقافة  لنرش  السبع،  عني  واالجتامعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم 

حقوق اإلنسان والنهوض بها، وإثراء الفكر حول الدميقراطية والحقوق 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية داخل الوسط الجامعي، مع 

الطلبة  والفاعلني بالجهة يف مجال حقوق  العمل عىل تقوية قدرات 

اإلنسان.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

مناظرة وطنية حول استقالل السلطة القضائية
شارك السيد ندير املومني، مدير الدراسات باملجلس، يف أشغال املناظرة 

املدين  النسيج  نظمها  التي  القضائية  السلطة  استقالل  حول  الوطنية 

الدولية  الفيدرالية  بتعاون مع  القضائية  السلطة  استقالل  للدفاع عن 

 : شعار  تحت  بالرباط   2014 ماي   16 الجمعة  يوم  اإلنسان  لحقوق 

هذه  عقد  ويندرج  ؟«.  ضامنات  أية   ، القضائية  السلطة  استقالل   «

املناظرة يف إطار انخراط الفاعلني املعنيني يف مسلسل إصالح العدالة 

السيام عرب املواكبة النقدية واالقرتاحية ملرشوعي القانونني التنظيميني 

املتعلقني باملجلس األعىل للسلطة القضائية والنظام األسايس للقضاة.

اجتماع اللجنة العلمية للمنتدى العالمي 
لحقوق اإلنسان )مراكش 2014(

انعقد يوم السبت 17 ماي 2014 اجتامع اللجنة العلمية املعنية بالتحضري 

للمنتدى العاملي )الثاين( لحقوق اإلنسان، املزمع تنظيمه يف شهر نونرب 

2014 مبدينة مراكش. وناقشت اللجنة العلمية اقرتاحات تخص املوضوع 

العام للمنتدى واملوضوعات الفرعية والفضاءات التي سيتم تخصيصها 

للجلسات واألنشطة املختلفة )من بينها األنشطة املسرية ذاتيا(، التي سيتم 

الحسم فيها يف ندوة دولية سيتم تنظيمها يف القادم من األيام، ستنعقد 

قبلها ندوة وطنية يف املوضوع. وقد حرض هذا اللقاء عدد من الفعاليات 

الحقوقية واملسؤولني من املغرب والربازيل )السيد اليزمي، رئيس املجلس، 

حقوق  بسكريتارية  التنفيذية  املديرة  بارسيلوس،  باتريشيا  والسيدة 

اإلنسان بالربازيل، وممثيل املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان وحقوقيني 

وأكادمييني بارزين من تونس واألرجنتني وكولومبيا والسينغال وبلجيكا(. 

يذكر أن املغرب اختري بإجامع سكريتارية املنتدى بربازيليا )دجنرب 2013( 

الحتضان امللتقى الثاين الذي سيكون فرصة لتعزيز إشعاع البعد الدويل 

للمنتدى )خاصة أن املغرب ينتمي إىل فضاءات مختلفة - إفريقيا والعامل 

العريب، الذي يجمع بني إفريقيا وآسيا، والفضاء املتوسطي، الذي يضم 

مجموعة من الدول األوروبية(.

في ضيافة المجلس

املمثل الخاص  لألمني العام لألمم املتحدة يف ليبيا  )15 ماي 2014(: التقى 
لألمم  العام  الخاص  لألمني  املمثل  بالسيد طارق مرتي،  اليزمي  السيد 
املتحدة يف ليبيا. وقد استعرض املسؤوالن الوضع يف ليبيا واملبادرات التي 
اتخذها املغرب بشكل عام واملجلس الوطني عىل وجه الخصوص من 

أجل اإلسهام يف البناء املؤسسايت وإنجاح االنتقال الدميقراطي بالبالد.

اليزمي، وفدا يضم  السيد  استقبل  وفد نقايب إسباين )14 ماي 2014(:  
وقد   .)UGTE( بإسبانيا  للشغالني  العام  االتحاد  أعضاء  من   30 نحو 
بها املجلس  التي يقوم  املبادرات  الرتكيز خالل هذا االجتامع عىل  تم 
األخري  تقريره  ذلك  يف  مبا  الهجرة،  مجال  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
حول املوضوع والذي حمل عنوان  »األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب: 
من أجل سياسة جديدة قي مجال اللجوء والهجرة«. كام تم التطرق 
للجهود التي يبذلها املجلس يف مجال إعامل مقتضيات الدستور الجديد 

للمملكة.

قضاة من قطر )14 ماي 2014(: استقبل كل من السيد عبد القادر أزريع، 
والسيدة  بالرباط-القنيطرة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس 
يف  كانوا  القطريني  القضاة  من  وفدا  املجلس،  السيوري، عضو  جميلة 
وقدمت   .2014 ماي   16 إىل   12 من  بالرباط  النقض  ملحكمة  زيارة 
للقضاة القطريني، ملحة عامة عن مسار تطور حقوق اإلنسان باملغرب، 
بتجربة  اإلنسان، مرورا  االستشاري لحقوق  املجلس  بإحداث  بدء من 
اإلنصاف واملصالحة، وصوال  توصيات هيئة  االنتقالية ودسرتة  العدالة 
التخصصات،  )املهام،  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  إحداث  إىل 

اآلليات الجهوية، التقارير املوضوعاتية...(.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون-السامرة
النهوض بحقوق اإلنسان بالمؤسسات التعليمية

شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة، يف الفرتة املمتدة من 15 إىل 18 
ماي 2014، يف عدة أنشطة نظمتها مؤسسات تعليمية بالعيون، بهدف املساهمة يف نرش 
البيئية  األيام   : األنشطة  وتضمنت هذه  املدريس.  بالوسط  اإلنسان  ثقافة حقوق  وتعزيز 
الثقافية والذكرى الوطنية لتأسيس مديرية األمن الوطني، املنظمة بالثانوية التأهيلية ابن 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة ووالية أمن  زهر بالعيون، بتنسيق مع 
العيون، وامللتقى األول لألدب املنظم من طرف جمعية الرؤى املستقبلية برشاكة مع اللجنة 
باملركب الرتبوي األمل، ثم األيام الثقافية املنظمة بثانوية عالل بن عبد الله برشاكة أيضا مع 

اللجنة، تحت شعار »املؤسسة التعليمية تضمن حق اإلبداع«.

 

الدار البيضاء- سطات
دعم مهرجان » لنذهب إلى المسرح«

بدعم من اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء- سطات، نظمت مؤسسة الفنون 
 2014 ماي   18 إىل   14 من  املرسح«  إىل  لنذهب   « ملهرجان  الخامسة  الدورة  الجميلة  
بالدار البيضاء. وهمت العروض املقدمة خالل املهرجان مواضيع متعددة حول العنف ضد 
النساء، محاربة الرشوة وحقوق الطفل. وشمل برنامج التظاهرة تقديم عروض مرسحية، 
حفالت بالهواء الطلق، ندوات صحفية وعروض من أجل الشباب واألطفال. وتأيت مساهمة 
اللجنة يف هذه التظاهرة إميانا منها  بأهمية النهوض بثقافة حقوق اإلنسان عرب دعم برامج 
التوعية بالحقوق الثقافية لفائدة مختلف الفاعلني املحليني بالجهة، واملساهمة الفاعلة يف 
نرش ثقافة حقوق اإلنسان من خالل توظيف الرثوات الثقافية والقدرات الفنية كاملرسح 

واملوسيقى والسينام والتشكيل والدراما واآلداب ومختلف مكونات اإلبداع.

 

فاس-مكناس
مائدة مستديرة حول مراكز حماية الطفولة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بفاس-مكناس مائدة مستديرة حول موضوع »مراكز 
حامية الطفولة أية بدائل للحرية املحروسة؟« وذلك يوم الخميس 15 ماي 2014 مبكناس. 
وتناولت هذه املائدة املستديرة، التي شاركت فيها السيدة السعدية وضاح، عضو املجلس، 
وساهم يف تأطريها ثلة من املهنيني يف سلك القضاء وقطاع الشباب والرياضة والحقوقيني 
والجامعيني وفعاليات من املجتمع املدين، املحاور التالية: »دور قايض األحداث يف مراقبة 
تدبري  يف  والرياضة  الشباب  مندوبية  »دور  الطفولة«،  حامية  مراكز  نزالء  وحامية  وتتبع 
بدائل ممكنة؟«  أية  الطفولة:  الطفولة«، »مؤسسات حامية  وتتبع ومراقبة مراكز حامية 

و«املجتمع املدين: تجربة واقرتاحات«.

 
لقاء تواصلي حول التوحد

نظمت لجنة فاس – مكناس يوم 16 ماي 2014 مبدينة فاس لقاء تواصليا حول التوحد، 
وذلك بهدف الخروج بخطة عمل مندمجة من أجل النهوض بحقوق األشخاص املصابني 
بالتوحد مع أخذ الخصوصيات املحلية بعني االعتبار. ويندرج تنظيم هذه الدورة يف إطار 
الحملة الوطنية التواصلية حول التوحد التي أطلقها تحالف الجمعيات العاملة يف مجال 
إعاقة التوحد باملغرب يف فاتح أبريل 2014 تحت شعار »أنا مختلف مثلك«  بدعم من 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وبتعاون مع »جاييس الرباط« والتحالف من أجل النهوض 

بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب.

 

ببني مالل-خريبكة
ورشة عمل دولية حول قوانين األسرة المغاربية 

والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ببني مالل-خريبكة، بتنسيق مع ملتقى الحقوقيني 
املغاربيني، ورشة عمل دولية يف موضوع »قوانني األرسة املغاربية وتطبيقاتها املحلية عىل 
ضوء املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان«، وذلك من 15 إىل 17 ماي 2014، مبدينة أزيالل. 
ومكنت هذه الورشة من تسليط الضوء عىل القضايا املشرتكة بني الدول املغاربية املتعلقة 
الجهوية  التطبيقات  عىل  والوقوف  القارصات(  وتزويج  الزوجات  )تعدد  الندوة  مبحوري 
التداول يف مقرتحات  وكذا  باملحورين  يرتبط  ما  الكبري يف  املغرب  األرسة يف دول  لقوانني 
مشاركة  الورشة  هذه  وشهدت  اإلنسان.  لحقوق  الدولية  املواثيق  ضوء  عىل  املشاركني، 
محامني وقضاة وباحثني وجامعيني وفاعلني جمعويني من املغرب والجزائر وتونس وليبيا، 

عالوة عىل ضيوف مهنيني من مرص والعراق وسوريا واألردن وفلسطني.

 

الحسيمة-الناظور
حفظ الذاكرة

التعاون والرشاكة التي تجمعها  اتفاقية  اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان يف إطار  نظمت 
املؤسسات  وتالميذ  تلميذات  لفائدة  قافلة  الوطنية،  الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  النيابة  مع 
التعليمية بكل من الثانوية االعدادية أربعاء توريرت والثانوية التأهيلية بجامعة امرابطن 
متاسينت، للتعريف باملواقع األثرية والتاريخية التي يزخر بها اقليم الحسيمة وتوعيتهم 
وتحسيسهم بأهمية الحفاظ عىل الذاكرة. وشملت الزيارة كل من مجمع الصناعة التقليدية 
بأحد الروايض ، منطقة بادس التاريخية ، رضيح أيب يعقوب الباديس، منطقة قوس قزح » 

كاليريس، و خليج منطقة النكور ومعلمتها األثرية » املزمة«، 

2014 ماي   18 إلى   12 من   40 العدد  اإلنــســــــان                  لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


