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السيد اليزمي يقدم أمام أعضاء البرلمان تقريرا عن أنشطة 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصياته

 16 يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  قدم 
يونيو 2014 مبجلس املستشارين، عرضا أمام أعضاء الربملان بغرفتيه وبحضور 
السيد رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، تناول فيه أبرز أنشطة املجلس منذ 
باملغرب. هكذا  اإلنسان  بحقوق  للنهوض  املجلس  توصيات  إحداثه فضال عن 
قدم السيد اليزمي أهم األنشطة التي قام بها املجلس يف مجال استكامل تسوية 
لجملة  املجلس  وتحليل  اإلنسان،  لحقوق  الجسمية  االنتهاكات  مايض  ملفات 
من اإلشكالية املركزية كالهجرة وضامن الحق يف االحتجاج السلمي والحريات 
الجمعوية وادعاءات التعرض للتعذيب، وتدبري الشكايات الواردة عىل املجلس 
والتكوين يف مجال ثقافة حقوق اإلنسان. وبعد ذكر مبختلف اآلراء واملذكرات 
التي أنجزها املجلس، قدم السيد اليزمي جملة من توصيات املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان الرامي إىل النهوض باإلطار القانوين واملؤسسايت والتدبريي لحقوق 
اإلنسان باملغرب. وتهم هذه التوصيات عىل الخصوص مجال الوقاية من التعذيب 
و مكافحته، الحق يف االحتجاج السلمي، حرية الصحافة، حقوق الفئات الهشة، 

إشاعة ثقافة حقوق اإلنسان، اإلطار القانوين املنظم للعمليات االنتخابية.

  
اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني وسفارة فرنسا 

بالمغرب
 أبرم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وسفارة جمهورية فرنسا باملغرب يوم 18 يونيو 2014 

مبقر املجلس بالرباط، اتفاقية إطار للتعاون يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

وينص االتفاق، الذي وقعه كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس والسيد شارل 

فري، السفري الفرنيس باملغرب، عىل تنفيذ جملة من األنشطة تهم دعم وضع املجلس 

إلطار وطني للتكوين وتنمية القدرات يف مجال حقوق اإلنسان، بلورة الدعامات والدالئل 

حول املرجعيات املعيارية لحقوق اإلنسان، تنمية رصيد وثائقي متعلق بحقوق اإلنسان، 

تنظيم ندوات ودورات تكوينية باملغرب حول الحامية الدولية لحقوق اإلنسان يف ارتباط 

مع املؤسسات الفرنسية املختصة يف هذا املجال، تنظيم عمليات لتعزيز القدرات )الحكامة، 

إعداد وتدبري املشاريع والبحث عن التمويل( لفائدة فاعيل املجتمع املدين املغريب وأخريا 

التنظيم املشرتك لندوات وتظاهرات باملغرب وفرنسا يف مجال حقوق اإلنسان.

لقاء مع فرق للمسرح الحساني
بدعوة من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومركز الدراسات الصحراوية ويف أعقاب تنظيم 

الدورة الثانية للمرسح الحساين بأكادير، عقد اجتامع مبقر املجلس يوم 19 يونيو 2014 ضم 

12 فرقة مرسحية باألقاليم الجنوبية ، ترأسه السيد اليزمي، رئيس املجلس، بحضور السادة 

توفيق الربديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان-كلميم، رحال بوبريك، 

رئيس مركز الدراسات الصحراوية، مصطفى جلوق، مكلف مبهمة لدى رئيس املجلس، عبد 

الرحيم شهيد، إطار مبديرية النهوض بحقوق اإلنسان. وقد مكن، اجتامع العمل هذا، من 

الوقوف عند وضعية املرسح الحساين وبحث سبل تعزيز عمل الفرق املرسحية باألقاليم 

الصحراوية وباقي الجهات.

 
»عقوبة اإلعدام: اآلن والمستقبل ؟« موضوع لقاء دراسي 

بالرباط
نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برشاكة مع شبكة املحاميات واملحامني ضد عقوبة 

اإلعدام، يوم 20 يونيو 2014 مبقره بالرباط، لقاء دراسيا حول موضوع »عقوبة اإلعدام: 

املغرب  انضامم  إىل  الدرايس  اللقاء  هذا  يف  املشاركون  دعا  وقد  ؟«.  واملستقبل  اآلن 

املدنية  بالحقوق  الخاص  الدويل  للعهد  الثاين,  االختياري  الربوتوكول  عىل  ومصادقته 

والسياسية, الهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام. وشهد اللقاء تقديم العديد من املداخالت 

تناولت بشكل خاص »مسار عقوبة اإلعدام يف القانون املغريب«، »عقوبة اإلعدام : عقوبة 

أم انتقام ؟ نحو الجديد من الحلول«، »القضاء الدستوري وعقوبة اإلعدام«، »أوضاع 

املحكومني باإلعدام:  األمن اإلنساين والحقوقي«، »الحمالت الدولية واملحلية وعوملة 

املناهضة«، »عقوبة اإلعدام يف املنظومة الجنائية، أية بدائل بعد اإللغاء«.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

ندوة حول ضمان الحق في االحتجاج السلمي
بدعوة من جمعية الشعلة، نظمت ندوة للتفكري حول موضوع ضامن الحق يف االحتجاج 

يوم 19 يونيو 2014 مبقر املجلس، وقد افتتح السيد اليزمي أشغال هذا اللقاء مبداخلة قدم 

فيها تحليل املجلس لهذا الحق.

الولوج إلى العدالة في مجال الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية بالمغرب

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للحقوقيني)ICJ(، يومي 16 و 17 

يونيو 2014 بالرباط، مائدة مستديرة حول الولوج إىل العدالة يف مجال الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية والثقافية باملغرب. وقد شهد اللقاء تقديم نتائج وتوصيات دراسة أصدرتها 

اللجنة الدولية للحقوقيني حول املوضوع شملت مجموعة من الدول من بينها املغرب. وقد 

خرج املشاركون يف هذا اللقاء بجملة من التوصيات أبرزها الدعوة إىل مصادقة املغرب عىل 

الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

والعمل عىل تعزيز دور القضاء وضامن سبل االنتصاف عند انتهاك هذه الحقوق.

 
المنتدى العالمي )الثاني( لحقوق اإلنسان : انعقاد الندوة 

التداولية الوطنية والدولية األولى
نظمت اللجنة املكلفة بالتحضري للمنتدى العاملي الثاين لحقوق اإلنسان، الذي سينعقد 

مبدينة مراكش يف نونرب 2014، الندوة التداولية الوطنية األوىل يومي 19 و20 يونيو 

الجاري مبدينة الدار البيضاء مع فعاليات املجتمع املدين املغريب بهدف التداول بشأن 

املوضوعات الرئيسية والفرعية التي سيتناولها املنتدى العاملي الثاين وعدد الجلسات 

العامة والندوات واملوائد املستديرة التي سيتم تنظيمها. كام تم يوم السبت 21 يونيو 

فيه هيئات وشبكات حقوقية  والتي شاركت  الدولية  التداولية  الندوة  تنظيم   2014

عاملية : املفوضية السامية لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان،  الفدرالية الدولية لحقوق 

العنرصية،  األوروبية ضد  الشبكة  اإلنسان،  لحقوق  األورومتوسطية  الشبكة  اإلنسان، 

املنتدى اإلفريقي لجمعيات حقوق اإلنسان...

الدورة 26 لمجلس حقوق اإلنسان بجنيف : المجلس يشارك 
في النقاش السنوي حول حقوق المرأة

يف إطار مشاركة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف أشغال الدورة 26 ملجلس حقوق 

اإلنسان املنعقدة بجنيف من 10 إىل 27 يونيو 2014، ألقت السيدة فاطمة عراش، عضو 

املجلس مداخلة، يف إطار النقاش السنوي حول حقوق املرأة، أعربت فيها عن حث املجلس 

الوطني للحكومة عىل اإلرساع يف تنفيذ األحكام الدستورية الخاصة بتعزيز مكانة وحقوق 

النساء والفتيات السيام إنشاء هيئة املناصفة وإصدار قانون ملناهضة العنف ضد املرأة.

كام ذكرت بدعوة املجلس جميع الفاعلني املعنيني ملناقشة هذا املوضوع يف املنتدى العاملي 

الثاين لحقوق اإلنسان، الذي سيعقد يف مراكش يف نونرب عام 2014.

  
تخليد اليوم العالمي لالجئ تحت شعار »أسرة واحدة 

مزقتها الحرب رقم أكبر من أن ُيْحَتمل«
خلد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 

اليوم العاملي لالجئ، املحتفل به يف 20 يونيو من كل سنة، وذلك يف إطار الحملة العاملية 

لإلخبار والتحسيس املتمحورة هذه السنة حول آثار الحروب عىل األرس تحت شعار 

»أرسة واحدة مزقتها الحرب رقم أكرب من أن يُْحتَمل«. ويف هذا اإلطار، أقام املجلس 

واملفوضية من 17 إىل 20 يونيو 2014 فضاء للتحسيس بساحة باب الحد مبدينة الرباط 

التفهم  الالجئني وخلق إحساس  املواطنني لوضعية  الهدف منه يف تحسني فهم  متثل 

والتعاطف لديهم مع هؤالء األشخاص الذي اقتلعوا من ديارهم باإلضافة إىل تعريفهم 

بالسياسة الجديدة يف مجال الهجرة واللجوء التي تبناها املغرب.

في ضيافة المجلس

مسؤول سويرسي  )19 ماي 2014( : استقبل السيد محمد الصبار األمني العام للمجلس 

السيد بيري مودي، الوزير املسؤول عن حقيبتي األمن واالقتصاد بحكومة جنيف املحلية. 

املكلف  العادة  فوق  السفري  الخصوص  عىل  وفد ضم  رأس  عىل  مودي  السيد  وكان 

بالتعاون الدويل يف مجال الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية السويرسية وسفري سويرسا 

الوفد السويرسي عىل أبرز اختصاصات وأنشطة وتركيبة  باملغرب. وفضال عن اطالع 

املرتبطة  املواضيع  من  جملة  تناول  اللقاء  عرف  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 

بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب السيام السياسة الجديدة يف مجال الهجرة واللجوء 

التي تبنتها اململكة.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة – الناظور
الدورة العادية الثامنة

 

عقدت لجنة الحسيمة – الناظور دورتها العادية الثامنة، يوم 21 يونيو 2014 مبدينة 
سنوية  النصف  التقارير  ومناقشة  تقديم  الدورة  أعامل  جدول  وتضمن  الحسيمة. 
للجان املوضوعاتية )الحامية، النهوض واإلثراء(، تتبع وتقييم مدى التقدم يف تنفيذ 
مع  املواطنة  عىل  الرتبية  مجال  يف  العمل  بشأن  والتداول    2014 السنوي  املخطط 
النيابات التعليمية بالجهة، خالل املوسم الدرايس 2014/2015. كام ضم جدول أعامل 
الدورة التداول بشأن تنظيم دورة تكوينية حول:  آليات الرصد يف مجال حامية حقوق 
اإلنسان ودورات تكوينية  لفائدة موظفي املؤسسات السجنية باإلضافة إىل مناقشة 

إطالق دراسة علمية حول الحق يف الصحة.
 

بني مالل – خريبكة 
الدورة العادية الثامنة

 

عقدت اللجنة الجهوية بني مالل– خريبكة، يوم 20 يونيو 2014 مبدينة بني مالل، 
دورتها الثامنة العادية. ومن بني النقط التي تناولها جدول أعامل الدورة تقديم تقرير 
عن عمل لجنتي الحامية والنهوض باإلضافة إىل التداول يف برنامج عمل الدورة املقبلة.

  

الرشيدية – ورزازت
ورشة حول »التطبيق القضائي لمدونة األسرة«

لحقوق  الجهوية  واللجنة  عادلة  محاكمة  يف  الحق  أجل  من  عدالة  جمعية  نظمت 
اإلنسان بالرشيدية ورزازات، يوم 20 يونيو 2014 مبدينة الرشيدية، ورشة حول موضوع 
»التطبيق القضايئ ملدونة األرسة«، شارك فيها قضاة من كل من الرشيدية وورزازات 
ومحامون وعدول وممثلو جمعيات  حقوقية ومراكز استامع. ومتثل الهدف من اللقاء 
يف الوقوف، بعد عرش سنوات عىل إصدار مدونة األرسة، عىل اإلشكاليات التي تثريها 
الحلول  إيجاد  الفاعلني من أجل  النص وحشد جهود مختلف  بعض مقتضيات هذا 
واملجتمع  األرسة  خدمة  يف  املتمثلة  األساسية  غايته  مع  يتوافق  مبا  لتطبيقه  املالمئة 
وحقوق الطفل.  كام سعى إىل البحث عن معوقات التطبيق القضايئ السليم ملدونة 

األرسة سواء كانت نابعة من النص القانوين أو البيئة التي يطبق فيها.
  

طنجة
اإلعالن عن نتائج المباراة الجهوية األولى لنوادي التربية على 

المواطنة وحقوق اإلنسان
 

أعلنت اللجنة املشرتكة املكلفة بانتقاء امللفات املقدمة يف إطار املباراة الجهوية األوىل 
لنوادي الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان بالثانويات التأهيلية بجهة طنجة تطوان، 
عن النوادي الفائزة يف هذه املباراة، وذلك يف اجتامع عقدته مؤخرا مبقر األكادميية 
الجهوية للرتبية وللتكوين. وقد أسفر اجتامع تقييم امللفات الواردة والبث فيها عىل 

ضوء معايري ورشوط حددت سلفا عن النتائج التالية :
§ الجائزة األوىل : الثانوية التأهيلية محمد السادس، مقريصات ) نيابة وزان (

الكبري  القرص  األصيل،  للتعليم  املخازن  وادي  التأهيلية  الثانوية   : الثانية  الجائزة   §
)نيابة  العرائش(.

§ الجائزة الثالثة : مناصفة بني الثانوية التأهيلية عمر بن الخطاب  بوادي لو ) نيابة 
تطوان ( والثانوية التأهيلية عبد الرحيم بوعبيد  بالفنيدق ) نيابة املضيق -الفنيدق ( 

 

وجدة-فجيج
قافلة جهوية حول التوحد  تحت شعار »أنا مختلف مثلك«

 

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان وجدة - فجيج  يوم 17 يونيو 2014 مبدينة 
وجدة قافلة جهوية حول التوحد تحت شعار«أنا مختلف مثلك«. وتأيت هذه القافلة 
يف إطار الحملة التواصلية الوطنية األوىل حول التوحد التي أطلقها تحالف الجمعيات 
املجلس  مع  برشاكة   2014 أبريل  فاتح  يف  باملغرب  التوحد  إعاقة  مجال  يف  العاملة 
الوطني لحقوق اإلنسان، و بتعاون مع منظمة جاييس الرباط )الغرفة الفتية الدولية 

بالرباط( والتحالف من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب.

2014 يونيو   22 إلى   16 من              45 العدد  اإلنــســــــان            لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


