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اللقاء العربي اإليبيرو-أمريكي الثاني للمؤسسات 
الوطنية لحقوق اإلنسان: تعزيز حماية حقوق 

المهاجرين والنهوض بها
نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان باملكسيك 

اللقاء العريب-اإليبريو أمرييك الثاين للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، وذلك 

يومي 2 و3 يونيو 2014 مبدينة تيخوانا باملكسيك.  وضم وفد املجلس كال من 

السادة توفيق الربديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان-كلميم، 

عبد الرحيم قاسو، عضو املجلس، وألبري ساسون، مستشار رئيس املجلس. ومتحور 

اللقاء، الذي انصبت أشغاله عىل موضوع الهجرة، حول جملة من املحاور أبرزها 

»ظاهرة الهجرة يف املجتمعات املعارصة« و»السياسات العامة يف مجال الهجرة 

ودور املؤسسات الوطنية« و»دور املؤسسات الوطنية: آفاق التعاون«. وقد شهد 

اللقاء مشاركة ممثيل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بكل من األوراغواي، 

باراغواي، بنام، بورتوريكو، فنزويال البوليفارية، قطر، املغرب، املكسيك، نيكاراغوا، 

هندوراس، باإلضافة إىل برملانيني وممثيل مؤسسات املدافع عن الشعب وأمني 

املظامل. وتبنى املشاركون يف هذا اللقاء الثاين »إعالن تيخوانا« التزموا من خالله 

كرامتهم  واحرتام  املهاجرين  حقوق  حامية  تعزيز  أجل  من  التعاون  بتعزيز 

اإلنسانية وبتعزيز الرشاكات من أجل تقوية قدرات املؤسسات لرصد انتهاكات 

وأكدت  ومعالجتها.  بشأنها  والبحث  أرسهم  وأفراد  املهاجرين  العامل  حقوق 

املؤسسات الوطنية مسؤولية الدول يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، سواء 

تعلق األمر باملواطنني أو باملهاجرين، كيفام كانت أوضاعهم، وكذا مسؤوليتها يف 

وضع إطار قانوين مناسب يضمن حقوق املهاجرين ويعرتف بها. يذكر أن املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان كان قد بادر إىل إطالق الحوار العريب-اإليبريو أمرييك 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واستضاف اللقاء األول للحوار يف أكتوبر 

2010 مبدينة الدار البيضاء.

 

السيد اليزمي يلقى عرضا حول حقوق اإلنسان 
بالمغرب أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان 

السويدي
لجنة  نظمتها  بستوكهومل، يف جلسة  يونيو 2014   4 يوم  اليزمي،  السيد  شارك 

الشؤون الخارجية بالربملان السويدي حول املغرب. وخالل هذا اللقاء، استعرض 

السيد اليزمي، املنجزات التي حققها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان وقدم تجربة 

هيئة اإلنصاف واملصالحة وكذا أوراش اإلصالح الجارية يف ميدان حقوق اإلنسان. 

الربوتوكول االختياري  التصديق عىل  كام ذكر بأن املغرب سيقدم قريبا وثائق 

التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة. كام سيقوم بإحداث آلية وطنية ومستقلة للوقاية من التعذيب، مؤكدا 

أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشكل الجهة املؤهلة لالضطالع بهذه اآللية، 

وميكنه يف إطارها القيام بزيارات مفاجئة إىل مراكز الحرمان من الحرية.

المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة 
المغربية

العام للمجلس، يوم 6 يونيو 2014 مبدينة  الصبار، األمني  السيد محمد  حرض 

طنجة، افتتاح أشغال املؤمتر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة املغربية.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 

        

ندوة بباريس حول اإلصالحات بالمغرب
شارك السيد اليزمي، يوم 6 يونيو بباريس، يف ندوة حول اإلصالحات باملغرب 
نظمتها األكادميية الدبلوماسية الدولية والتي يرشف عليها السيد كلود كوسريون، 
السفري املدير العام ومركز الدراسات واألبحاث يف العلوم االجتامعية الذي يرأسه 
السيد عبد الله ساعف.وقال السيد اليزمي يف مداخلة له إن االصالحات التي 
انخرط فيها املغرب وأساسا تلك املرتبطة برتسيخ الدميقراطية وحقوق االنسان 
تعترب مثرة التقاء اإلرادة السياسية مع التحوالت االجتامعية والتفاعل بني الفاعلني 
السياسيني وفاعيل املجتمع املدين. وقد شهد هذا اللقاء، الذي قامت بتسيري فقراته 
السيدة مريييل دوتيل، صحافية، مشاركة كل من السيدة أمينة املريني الوهايب، 
رئيسة الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي،  السيدة نادية الربنويص، أستاذة 
القانون الدستوري باملدرسة الوطنية لإلدارة، السيد جاك ولد عودية، باحث يف 
االقتصاد والتنمية، السيد محمد شفيقي، مدير الدراسات والتوقع بوزارة االقتصاد 
واملالية، السيد فؤاد بن صديق، عضو املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، 
السيد بودوان دوبري، مدير مركز جاك بريك الدراسات يف مجال العلوم اإلنسانية 
واالجتامعية باملغرب والسيد جون – بول سينيولو، أستاذ جامعي ومدير معهد 

.)Confluences( البحث والدراسات حول املتوسط والرشق األوسط ودورية

»الحق في الثقافة« شعار مشاركة المجلس في 
موسم طانطان للتراث الثقافي غير المادي لإلنسانية

 شارك املجلس يف فعاليات موسم طانطان تراث ثقايف غري مادي لإلنسانية املنظم 
ما بني 4 و9 يونيو 2014 مبدينة طانطان، وذلك بربنامج ثقايف متنوع تحت شعار 
»الحق يف الثقافة«. ومتيزت مشاركة املجلس بإقامة رواق يقدم إصدارات حول 
الصحراء والثقافة الحسانية فضال عن إصدارات حول حقوق اإلنسان. كام تم 
الدراسية«  املقررات  يف  الحساين  الرتاث  »إدماج  حول  مستديرة  مائدة  تنظيم 
وندوة حول »ثقافة الرحل« باإلضافة إىل عرض الرشيط الوثائقي »أهل املوسم« 
لسهيل بن بركة وتنظيم ورشة لأللعاب التقليدية الذهنية وتوقيع أعامل أدبية 
وتنظيم أمسية للشعر الحساين تم يف إطارها تنظيم مسابقة شعرية لليافعني 
ومحمد  أگني  ول  الغيث  ومحمد  بابا  سامل  محمد  للشعراء  دواوين  وتوقيع 
بوسحاب اجغاغ. كام تم تقديم أنطولوجيا املوسيقى الحسانية التي أنجزها مركز 
الدراسات الصحراوية. واحتضن رواق املجلس أيضا عرض مرسحية »املرشدون« 

من أداء مجموعة من التالميذ.

في ضيافة المجلس

رئيس الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان )2 يونيو 2014( : استقبل السيد اليزمي وفدا 

الفدرالية  الدولية لحقوق اإلنسان يرأسه السيد كريم لحيدجي رئيس  الفدرالية  عن 

ويضم السيدات أمينة بوعياش، الكاتبة العامة، ماري كامربالن، املسؤولة عن مكتب 

شامل إفريقيا والرشق األوسط وديلفني كارلون، مكلفة مبهمة.

وفد من الربملانيني اإليطاليني )2 يونيو 2014( : استقبل السيد اليزمي وفدا من الربملانيني 

اإليطاليني أعضاء بلجان الدفاع، حلف الشامل األطليس، البيئة والرتبية. وتناولت النقاشات 

التي عرفها اللقاء جملة من املواضيع أبرزها : النظام االنتخايب واملناصفة، حقوق املرأة داخل 

املقاولة، زواج القارصات، الحق يف الصحة....، كام قدم السيد اليزمي بهذه املناسبة عرضا 

حول اختصاصات وأنشطة املجلس وتركيبته مركزيا وجهويا.

 

وفد من الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان )7 يونيو( : استقبل السيد اليزمي 

وفدا عن الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان. وهمت املحادثات التي عرفها اللقاء 

جملة من املواضيع أبرزها إشكالية تسوية وضعية املهاجرين، املنتدى العاملي لحقوق 

اإلنسان الذي سيحتضنه املغرب يف نونرب 2014، إعامل مقتضيات الدستور وأولويات 

املجلس الوطني يف هذا اإلطار.

مسؤولة عن الهيئة الرنويجية املكلفة بالهجرة )5 يونيو 2014( : استقبل السيد مراد 

النهوض  مدير  الزينبي،  توفيق  والسيد  والتعاون  الخارجية  العالقات  مدير  الراغب، 

بحقوق اإلنسان والسيد مصطفى الناوي، مكلف مبهمة لدى رئيس املجلس، السيدة 

آن موزينغ كنوسنت، مسؤولة بالهيئة املكلفة بالهجرة يف الرنويج. وتناول اللقاء وضعية 

أبرز  إىل  باإلضافة  باملغرب  األجانب  لوضعية  االستثنائية  التسوية  وعملية  املهاجرين 

التوصيات الواردة يف تقرير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول »األجانب وحقوق 

اإلنسان باملغرب«.

محمد  السيد  استقبل   : يونيو(   4( فلسطني   لتحرير  الدميقراطية  الجبهة  عام  أمني 

الصبار، أمني عام املجلس، السيد نايف حوامتة، أمني عام الجبهة الدميقراطية لتحرير 

فلسطني وذلك بحضور السيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 

بالرباط-القنيطرة، والسيد مراد الراغيب، مدير العالقات الخارجية والتعاون باملجلس. 

وقدم السيد الصبار خالل هذا االستقبال ملحة عن اختصاصات املجلس وتركيبته وآلياته 

الجهوية وأنشطته والتقاير واملذكرات التي أنجهزها. كام قدم التجربة املغربية يف مجال 

التي  التحديات  إىل  املغرب، مشريا  بارشها  التي  اإلصالحات  وأهم  االنتقالية   العدالة 

يواجهها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان وعىل رأسها ضامن متتع املواطنني بحقوقهم 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية كاملة.

وقدم السيد حوامتة عرضا حول الوضع بدول املرشق العريب، خاصة األوضاع يف الضفة 

الغربية وقطاع غزة بفلسطني، مشددا عىل حالة االنسداد التي يشهدها امللف.

 

مجموعة من التالميذ من مدينتي سال واملحمدية : استقبل السيد بوشعيب دو الكيفل، 

املكلف مبهمة مبديرية النهوض، مجموعة من التالميذ من مؤسسة محمد بن عبد الله 

بسال ومؤسسة املعارف باملحمدية، للتعليم الخصويص، من مستوى اإلعدادي والثانوي، 

وذلك يومي 3 يونيو و4 يونيو عىل التوايل. وبعد أن تابعوا عرضا للسيد دو الكيفل عن 

اختصاصات وتركيبة وأنشطة املجلس، طرح التالميذ جملة من األسئلة وأثاروا عددا من 

اإلشكاليات املتعلقة عىل الخصوص باملامرسة االتفاقية للمغرب، القيمة املضافة للمجلس 

يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها يف املغرب، حرية التعبري واالحتجاج السلمي، 

معالجة الشكايات الواردة عىل املجلس....(.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

قافلتان حول التوحد بالرشيدية وأكادير
يونيو  و4   2 يومي  الرشيدية-ورزازات  الجهوية  واللجنة  أكادير  الجهوية  اللجنة  نظمت 
بتارودانت والرشيدية عىل التوايل قافلتني جهويتني حول التوحد. وتندرج القافلتان يف سياق 
الحملة التواصلية الوطنية األوىل حول التوحد تحت شعار »أنا مختلف مثلك«، التي تهدف 
الحكوميني  غري  و  الحكوميني  والفاعلني  الوطني  العام  الرأي  وتعبئة  بالتوحد  التعريف  إىل 
أبريل  فاتح  يف  الحملة  إطالق  تم  وقد  وطنية.  قضية  واعتباره  بالتوحد  االعرتاف  أجل  من 
املجلس  مع  برشاكة  باملغرب  التوحد  إعاقة  مجال  يف  العاملة  الجمعيات  تحالف  لدن  من 
الوطني لحقوق اإلنسان، وبتعاون مع منظمة جاييس الرباط )الغرفة الفتية الدولية بالرباط( 

والتحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب.
 

بني مالل-خريبكة
الدورة األولى لمهرجان  الفيلم الحقوقي والتربوي

تحت شعار »السينام دعامة للرتبية عىل حقوق اإلنسان و النهوض بها »، نظمت لجنة بني 
مالل-خريبكة الدورة األوىل ملهرجان الفيلم الحقوقي والرتبوي وذلك يومي 06 و 07 يونيو 
2014 مبدينة بني مالل برشاكة  مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة تادلة أزيالل 
ونيابة إقليم خريبكة ومؤسسة مهرجان السينام اإلفريقية بخريبكة. وتهدف هذه التظاهرة 
إىل تقوية التنسيق بني مختلف الفاعلني بالجهة من أجل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف 
األوساط التعليمية خاصة، و لدى فئات الشباب عامة.  وشارك يف املهرجان 14 فيلام حقوقيا 
بنيابات  التعليمية  للمؤسسات  التابعة  الرتبوية  األندية  إنتاج  ومن  هواة  ملخرجني  وتربويا 

أقاليم أزيالل-بني مالل، الفقيه بن صالح وخريبكة.
 
 

أكادير
لقاء تحت شعار »إبداعات وراء القضبان«

نظم اللجنة الجهوية أكادير، برشاكة من جامعة ابن زهر وجمعية سوس ماسة درعة للتنمية 
الثقافية، لقاء تحت شعار »إبداعات وراء القضبان« يومي 6 و7 يونيو 2014  مبدينة أكادير.

ويندرج هذا اللقاء يف إطار التعريف بإبداعات ضحايا مايض االنتهاكات من مبدعني ومبدعات 
حاربوا عتمة السجون بإضاءاتهم الشعرية و األدبية. وتم خالل هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة 
عدد من الضحايا وعائلتهم، مثل صالح الوديع وفاطنة البويه وليىل الشافعي، تقديم كتاب 

»مناديل وقضبان« للراحلة ثريا السقاط وديوان »البالة والفاس« للراحل عبد الله ودان.
 

طنجة
ورشة تكوينية حول »التربية على المواطنة وحقوق 

اإلنسان من خالل الصورة«
عىل  »الرتبية  حول  تكوينية  ورشة  بتأطري  بطنجة  االنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  قامت   
املواطنة وحقوق اإلنسان من خالل الصور الثابتة واملتحركة« يوم 8 يونيو 2014 مبجموعة 
ضمن  النشاط  هذا  ويندرج  تطوان.  بإقليم  املالليني  القروية  بالجامعة  املالليني  مدارس 
مشاركة اللجنة يف امللتقى الوطني الخامس لجمعية الشعلة الذي ينظم تحت شعار »الطفل 
القروية  الجامعة  مع  برشاكة  املنظمة  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  قافلة  إطار  يف  والصورة«، 
حقوق  ثقافة  إشاعة  إىل  الورشة  هذه  وتهدف  بتطوان.  السينام  أصدقاء  وجمعية  املالليني 
كقيم  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  قيم  وترسيخ  والصورة،  التعبري  أنشطة  خالل  من  اإلنسان 
متأصلة، كونية، مرتابطة وغري قابلة للتجزيء، لدى اليافعني واألطفال باملؤسسات التعليمية 

العمومية باملجال القروي، 

2014 يونيو   8 إلى   2 من            43 العدد  اإلنــســــــان            لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


