
      

اإلنــــــــــــــــســـــــــــــــان لــــــــــحقــــــــــــــــــــوق  الـــــــــــوطنــــــــــــــــــــي  املـــــــــــــجـــــــــــلــــــــــس 

wالعدد 48 و49  من 7 إىل 20 يوليوز 2014 w w . c n d h . m a

تعزيز التعاون بين المجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ومجلس أوروبا

لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  استقبل 

السيد  بالرباط،  املجلس  مبقر   2014 يوليوز   14 يوم  اإلنسان، 

والدميقراطية  السياسية  الشؤون  لجنة  مقرر  كليش،  بوكدان 

للسيد  اليزمي  السيد  وقدم  أوروبا.  ملجلس  الربملانية  بالجمعية 

كليش خالل هذا اللقاء ملحة عن وضعية حقوق اإلنسان باملغرب 

وعن أبرز التقارير واملذكرات والدراسات التي أنجزها املجلس يف 

مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. كام تناولت النقاشات 

هذا  ويف  الطرفني،  بني  التعاون  تقوية  سبل  االجتامع  عرفها  التي 

الصدد قدم السيد اليزمي جملة من مجاالت التعاون ذات أولوية 

من منظور املجلس وهي : دعم وضع اآللية الوطنية للوقاية من 

حقوق  مجال  يف  للمغرب  االتفاقية  املامرسة  وتعزيز  التعذيب 

يف  الجديدة  للسياسة  املعيارية  الجوانب  تعزيز  دعم  اإلنسان، 

مجال الهجرة، دعم عملية مالحظة االستحقاقات االنتخابية، دعم 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان.

المالحظة المستقلة والمحايدة 
لالنتخابات

عقد السيد مراد رغيب، مدير العالقات الخارجية والتعاون والسيد 

ندير املومني، مدير الدراسات والسيد عبد الرزاق الحنويش، مدير 

ديوان رئيس املجلس، يوم االثنني 14 يوليوز 2014، لقاء مع السيدة 

 )NDI( فرانشيسكا بيندا، مديرة فرع املعهد الوطني الدميقراطي

للقاء حول  التحضري  تناول املشاركون يف االجتامع،  باملغرب. وقد 

واملعهد  املجلس  يعتزم  لالنتخابات  واملحايدة  املستقلة  املالحظة 

تنظيمه قريبا.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
في ضيافة المجلس

 )2014 )11يوليوز  الربيطانية  الخارجية  بوزارة  مسؤول  التقى 

استقبل السيد اليزمي رئيس املجلس، السيد ديفيد ويليامز، املسؤول 

والكومنويلث  الخارجية  الشؤون  بوزارة  إفريقيا  شامل  بقسم 

وضعية  اللقاء  هذا  شهدها  التي  املحادثات  وتناولت  الربيطانية. 

السيام  باململكة  الجارية  واإلصالحات  باملغرب  اإلنسان  حقوق 

وحرية  واملساواة  التعددية  وتكريس  العدالة  مبجال  املتصلة 

التعبري، باإلضافة إىل بحث مجاالت التعاون بني الطرفني خاصة يف 

ميدان التكوين وتعزيز القدرات.

السيد  استقبل،   : )11يوليوز 2014(  بال حدود  منظمة محامون 

اليزمي، السيدة باهية زريكم، ممثلة منظمة محامون بال حدود 

اختصاصات  عن  نبذة  اللقاء  اليزمي خالل  السيد  وقدم   .)ASF(

التي  واملذكرات  التقارير  وأبرز  وجهويا  وطنيا  وأنشطته  املجلس 

الطرفني  بني  مثمر  تعاون  إقامة  سبل  اللقاء  تناول  كام  أنجزها. 

خاصة يف مجايل الصحافة، عرب دعم قدرات الصحفيني واملدونني، 

والولوج للقضاء.

 18(  : والدمقرطة  اإلنسان  لحقوق  الجامعي  األورويب  املركز 

يوليوز 2014( استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس 

األورويب  للمركز  العامة  الكاتبة  رومري،  بونوا  فلورانس  السيدة 

 41 تضم  شبكة  عن  عبارة  وهو  والدمقرطة،  اإلنسان  لحقوق 

خصص  وقد  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  مختصة  أوروبية  جامعة 

اللقاء لعرض مرشوع ماسرت يف مجال حقوق اإلنسان يعتزم املركز 

من  مرشوع  إطار  يف  وذلك  املغرب  من  انطالقا  بإفريقيا  إطالقه 

مامثلة  ماسرت  مسالك  إحداث  عىل  يقوم  األورويب  االتحاد  متويل 

جرى  وقد  وساراييفو.  والقوقاز  وآسيا  الجنوبية  أمريكا  من  بكل 

بحث سبل دعم املجلس لهذا املرشوع.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون – سامرة
لقاء تواصلي لفائدة المهاجرين

يوم  بالعيون-السامرة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

11 يوليوز 2014 مبدينة العيون، لقاء تواصليا حول مائدة إفطار 

الهدف  العيون. ومتثل  املقيمني مبدينة  املهاجرين  لفائدة  رمضاين 

عدم  السيام  اإلنسان  حقوق  وقيم  مبادئ  تجسيد  يف  اللقاء  من 

عن  النظر  بغض  بحقوقه  ومتتيعه  اإلنسان  كرامة  التمييز وصون 

انتامئه أو عرقه أو وضعيته.

الحسيمة-الناظور
»السينما في خدمة ذوي التوحد شعار الدورة 

الثانية أليام السينما وحقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الحسيمة – الناضور، من 

17 إىل 19 يوليوز 2014  بكل من الدريوش، ميضار وبن طيب، 

الدورة الثانية أليام السينام وحقوق اإلنسان تحت شعار »السينام 

املنظمة يف إطار  األيام،  برنامج  التوحد«. وتضمن  يف خدمة ذوي 

الحملة الوطنية للتوحد التي تم إطالقها تحت شعار ‘’أنا مختلف 

مثلك« يف أبريل املايض، عرض أفالم دولية تتناول موضوع التوحد 

)رجل املطر، البؤساء الرثثارون، اسمي خان...( باإلضافة إىل تنظيم 

حلقات نقاش حول املوضوع.

الداخلة-أورسد
أيام اجتماعية وثقافية بمدينة الداخلة لفائدة 

المهاجرين

يومي  الداخلة-أورسد  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت   

الداخلة  مبدينة  وثقافية  اجتامعية  أياما   2014 يوليوز  و18   17

لفائدة املهاجرين. واشتمل برنامج التظاهرة، التي متيزت مبشاركة 

ممثلني عن تحالف املهاجرين من دول جنوب الصحراء واملنضوين 

تحت لواء املنظمة الدميقراطية للشغل، أنشطة متنوعة تهم عىل 

بني  القدم  كرة  مقابلة يف  والتنمية،  الهجرة  ندوة حول  الخصوص 

وسهرة  إفطار جامعي  حفل  محيل،  وفريق  املهاجرين  من  فريق 

فنية مبشاركة فرق فنية من املهاجرين بالداخلة.

فاس-مكناس
الدورة العادية السابعة

– مكناس دورتها  بفاس  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

العادية  السابعة، يوم 17 يوليوز 2014 مبدينة فاس. وتضمن جدول 

أعامل هذه الدورة، التي ترأسها السيد عبد املجيد املكني، رئيس 

اإلنسان يف  الجهوية لحقوق  اللجنة  إنجازات  اللجنة، تقديم أهم 

الفرتة الفاصلة ما بني الدورتني السادسة والسابعة، تقديم حصيلة 

تنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية للجنة الجهوية 2014-2012؛ والتداول 

حول مشاركة اللجنة الجهوية يف املنتدى الدويل لحقوق اإلنسان 

املزمع عقده يف نونرب 2014 مبدينة مراكش.

وجدة _ فجيج
الدورة العادية السابعة

دورتها  فجيج   - وجدة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

وتضمن  وجدة.  مبدينة   2014 يوليوز   18 يوم  السابعة  العادية 

الجهوية  اللجنة  الدورة عرض حصيلة أنشطة  جدول أعامل هذه 

األنشطة  السنوي وجدولة  الربنامج  ، تحيني  السادسة  الدورة  منذ 

الجهوية  اللجنة  الضوء عىل مشاركة  الدورة  املتبقية، كام سلطت 

يف املنتدى العاملي الثاين لحقوق اإلنسان املزمع عقده مبراكش يف 

نونرب 2014. 
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