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ندوة دولية بنيويورك حول الممارسات الجيدة وتحديات« اللجان 
الجهوية للمجالس الوطنية لحقوق اإلنسان بمناطق الحكم 

الذاتي
شارك السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بتاريخ 30 يونيو 
2014 بنيويورك يف ندوة دولية حول موضوع »اللجان الجهوية التابعة للمجالس الوطنية 
لحقوق اإلنسان : املامرسات الجيدة والتحديات«، نظمتها البعثة الدامئة للمغرب لدى 
منظمة األمم املتحدة. وشكلت الندوة، التي شهدت مشاركة مسؤولني باملجالس الوطنية 
باإلضافة إىل  البلدان، وخرباء وباحثني وجامعيني مرموقني  لعدد من  اإلنسان  لحقوق 
وسائل اإلعالم املعتمدة باألمم املتحدة، مناسبة من أجل مقارنة املامرسات املتبعة بعدد 
من البلدان )مثل كندا، إيطاليا، امليكسيك، الفليبني، تانزانيا( يف مجال املجالس الوطنية 
لحقوق اإلنسان واللجان الجهوية التي تعمل باملناطق الخاضعة لحكم ذايت أو تستفيد 
من سياسة الالمركزية، كام شكل فرصة إلجراء مقارنة مع التجربة املغربية يف املجال. 
وقال السيد اليزمي، الذي قدم عرضا عن اختصاصات وأنشطة وحصيلة عمل املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية السيام تلك العاملة يف األقاليم الجنوبية، إن 
»أحد أبرز التحديات التي تجابه بلدان الجنوب اليوم تتمثل يف تعميم ثقافة حقوق 
اإلنسان، وترسيخ هذه الثقافة بني املواطنني، خصوصا من خالل إقامة رشاكة موسعة 

مع الحركة الجمعوية«.

المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تزور المجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان

 استقبل السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 2 يوليوز 
2014 مبقر املجلس املدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودة، 
وذلك بحضور عدد من األعضاء واملسؤولني واألطر باملجلس. وبعد إشادتها بأنشطة 
املجلس ومبادراته التي من شأنها اإلسهام يف بناء دولة الحق والقانون، دعت السيدة 
بنسودة، يف كلمة خالل هذا اللقاء إىل تعزيز عالقات التعاون بني املحكمة الجنائية 
والتحسيس  التوعية  مجال  يف  خصوصا  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  واملجلس  الدولية 
بأن  الصبار  السيد  ذكر  من جهته،  الدويل.  الجنايئ  والقانون  اإلنسان  بثقافة حقوق 
اختصاص  ضمن  تدخل  التي  الجرائم  تجريم  عىل  نص  للمملكة  الجديد  الدستور 
املحكمة الجنائية الدولية، معربا عن رغبة املجلس يف تقوية عالقات التعاون وتبادل 

الخربات مع املحكمة الجنائية الدولية.

في ضيافة المجلس

وزير العدل املايل )4 يوليوز 2014( : استقبل السيد اليزمي، رئيس املجلس، السيد عبد 

الله باثييل، وزير العدل وحقوق اإلنسان وحارس األختام بجمهورية مايل. وقد قدم 
السيد باثييل خالل هذا اللقاء ملحة عن وضعية حقوق اإلنسان مبايل وعن مسلسل 
املصالحة الجاري بالبالد وعملية إعادة هيكلة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبايل 
وتعديل نظامها األسايس مبا يطابق مبادئ باريس املؤطرة لعمل املؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان. من جهته، قدم السيد اليزمي نبذة عن عمل واختصاصات املجلس 
وأبرز التقارير واملذكرات والدراسات التي أنجزها، كام أبرز أهمية النهوض بقدرات 
الوطنية  للجان  الفرنكفونية  للجمعية  املنتمية  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسات 

لحقوق اإلنسان التي يضطلع املجلس برئاستها.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون-السامرة

لقاء تواصلي حول مائدة إفطار رمضاني لفائدة نزالء 
السجن المحلي بالعيون

 
بالعيون-السامرة لقاء تواصليا حول مائدة إفطار  الجهوية لحقوق اإلنسان  اللجنة  نظمت 
رمضاين لفائدة نزالء السجن املحيل بالعيون، وذلك يوم 4 يوليوز 2014. ومتثل الهدف من 
من  من رشكائها  عدد  اللجنة،  أعضاء  إىل  باإلضافة  فيه  شارك  الذي  الجامعي  اإلفطار  هذا 
ممثيل املؤسسات العمومية واملجتمع املدين املحيل وموظفي السجن املحيل بالعيون ونزالئه 
التواصل  بناء جسور  بأهمية  والتحسيس  السجناء  التضامن مع  بروح  الرقي  وعائالتهم، يف 

معهم واالهتامم بأوضاعهم وكذا التعبري عن االهتامم الذي توليه اللجنة لهذه الفئة.
 

الدار البيضاء – سطات

انعقاد الدورة العادية السابعة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء دورتها العادية السابعة، يوم 5 يوليوز 
2014 مبقر اللجنة بالدار البيضاء. ومن أبرز النقاط التي تناولتها الدورة استعراض أهم أنشطة 
اللجنة للفرتة املمتدة بني فاتح يناير و30 ماي 2014، فتح النقاش حول معالجة الشكايات 
الواردة عىل اللجنة خالل الفرتة األخرية، ملف تسوية وضعية املهاجرين جنوب الصحراويني 
واإلشكاالت التي يعاين منها املهاجرين من أجل إدماجهم. كام عرفت الدورة تقديم تقارير 
حقوق  بثقافة  النهوض  وملف  بالجهة  السجون  وأوضاع  العادلة  املحاكامت  مراقبة  حول 
اإلنسان من خالل تفعيل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية 

ومن خالل االبداع الفني يف أوساط الشباب.

مراكش

لقاء من أجل إشراك الجامعة في التحضير للمنتدى 
العالمي لحقوق اإلنسان

 
نونرب  نهاية  املغرب  سيحتضنه  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  للمنتدى  التحضري  إطار  يف 
2014 مبدينة مراكش، وبهدف إرشاك الجامعة يف مختلف مراحل التحضريات، دعت اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش إىل لقاء شارك فيه رئيس جامعة القايض عياض وعمداء 
الكليات التابعة لها بحضور وايل جهة مراكش تنسيفت الحوز. وقدم رئيس اللجنة، السيد 
وأهم  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املنتدى  حول  عرضا  اللقاء  هذا  خالل  العريصة،  مصطفى 
املراحل التي قطعتها عملية التحضري له، كام أعرب مختلف املشاركني عن انخراطهم التام يف 
إنجاح تنظيم هذه التظاهرة العاملية. وقد تم االتفاق عىل تشكيل مجموعات عمل لالشتغال 

عىل مختلف جوانب عملية اإلعداد.
 

الدورة السابعة العادية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش، يوم 5 يوليوز 2014 مبقرها مبدينة مراكش، 
دورتها العادية السابعة. وتناول أعضاء اللجنة خالل هذه الدورة جملة من النقاط أبرزها 
تقديم الحصيلة نصف السنوية ألعامل اللجان املوضوعاتية، تتبع وتقييم تنفيذ خطة عمل 
يف  املدين  املجتمع  وإرشاك  اإلنسان  لحقوق  العاملي  للمنتدى  التحضري  الجهوية،  اللجنة 

التحضري لهذه التظاهرة.
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