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منتدى لشبونة 2014 : »المغرب كسب منذ 12 سنة رهان 
التدبير المحايد لالنتخابات« )إدريس اليزمي(

 

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  شارك 
السنة  الذي نظم هذه  يومي 15 و16 شتنرب 2014، يف منتدى لشبونة 
بلدان  يف  الدميقراطية  وتعزيز  االنتخابية  »املسلسالت  موضوع  حول 
جنوب املتوسط«. وقد أكد السيد اليزمي، خالل كلمة ألقاها يف مائدة 
مستديرة حول »القوانني والهيئات االنتخابية«، نظمت يف إطار املنتدى، 
أن املغرب كسب منذ 12 سنة رهان التدبري املحايد لالنتخابات من قبل 
باملغرب  االنتخابية  به املسلسالت  الحكومي، كام ذكر مبا تتسم  الجهاز 
القوانني  انتظامية وتطبيع )تجري يف مواعيدها وفق  بشكل متزايد من 
ويف ظروف عادية( يف املغرب منذ االنتخابات الربملانية لسنة 2002. وأبرز 
االستشاري  )املجلس  الوطنية  الحقوقية  املؤسسة  دور  أهمية  اليزمي 
سنة  خلفه  الذي  اإلنسان  لحقوق  الوطني  واملجلس  اإلنسان  لحقوق 
إصالح  بشأن  اقرتاحية  كقوة  أيضا  ولكن  االنتخابات،  مراقبة  يف   )2011

القانون االنتخايب ككل.
 

انعقاد االجتماع الثالث للجنة العلمية للمنتدى العالمي 
الثاني لحقوق اإلنسان

 
عقدت اللجنة العلمية الخاصة باملنتدى العاملي الثاين لحقوق اإلنسان، 
املزمع تنظيمه مبراكش يف نونرب املقبل، اجتامعها الثالث وذلك يوم السبت 
االجتامع،  هذا  برنامج  واشتمل  البيضاء.  الدار  مبدينة   2014 شتنرب   20
عىل  املصادقة  املاضيني،  ويونيو  ماي  يف  اللجنة  اجتامعي  بعد  املنعقد 
املوضوعات املقرتحة من قبل املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية 

وتحديد أشكال انخراط باقي الفاعلني ومشاركتهم يف املنتدى.
 

لقاء مع رئيس لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان

 
 27 الدورة  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  مشاركة  هامش  عىل 
ملجلس حقوق اإلنسان بجنيف )26-8 شتنرب 2014( ويف إطار التعاون مع 
لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومع مجموع 
حورية  السيدة  عقدت  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  املؤسسات  شبكات 
والعالقات  التعاون  الراغب، مدير  املجلس، والسيد مراد  إسالمي، عضو 
الدولية، اجتامع عمل يوم 15 شتنرب مع الرئيس لجنة التنسيق الدولية، 
االجتامع  شهدها  التي  النقاشات  درات  وقد  موشوانا.  لورانس  السيد 
حول نقطتني هام : التعاون بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجنة 
التنسيق الدولية والتحضري لالستحقاقات القادمة ألجهزة لجنة التنسيق 
لجنة  مشاركة  أكتوبر،  يف  عقده  املزمع  املكتب  اجتامع  السيام  الدولية، 
مبراكش  سينعقد  الذي  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املنتدى  يف  التنسيق 
والذي ستنظم اللجنة يف إطاره برشاكة مع املجلس الوطني ورشة حول 

خصوصيات عمل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
        

في ضيافة المجلس

مجموعة تفكري هندية حول الدراسات الدولية )15 شتنرب( :
الوطني لحقوق اإلنسان، السيد  الحبيب بلكوش، عضو املجلس  استقبل 
الدولية  الدراسات  حول  الهندية  التفكري  مجموعة  رئيس  باسو،  طارون 
»سوسايتي فور فروين ستاديز«. وقد أبدى السيد طارون باسو، اهتاممه 
باإلصالحات التي انخرط فيها املغرب وبالدور الذي يلعبه املجلس الوطني 

لحقوق اإلنسان خاصة يف ما يتصل بأثري ونطاق توصيات املؤسسة.

الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا( وهيئة األمم املتحدة للنساء )16 
شتنرب( :

استقبلت السيدة جميلة السيوري، عضو املجلس، والسيدة نعيمة بنواكريم، 
مديرة حامية حقوق اإلنسان والرصد، وفدا من الوكالة السويدية للتنمية 
الدولية )سيدا( وهيئة األمم املتحدة للمرأة. ويندرج هذا االستقبال يف إطار 
مهمة تقوم بها الوكالة السويدية من أجل االطالع عىل وضعية حقوق املرأة 
باملغرب، وذلك بهدف إعداد إسرتاتيجية إقليمية لحامية حقوق اإلنسان 

والنهوض بها.
 

وفد من الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان )15 شتنرب( :
استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس، والسيد  الرزاق  السيد عبد  برفقة 
األورومتوسطية  الشبكة  من  وفدا  باملجلس،  مبهمة  مكلف  الكام،  حميد 
وهم  الشبكة.  رئيس  توبيانا،  ميشال  السيد  رأسه  عىل  اإلنسان  لحقوق 
اللقاء بشكل خاص الجهود التي يبذلها املجلس يف مجال إعامل مقتضيات 
الدستور، وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب بشكل عام وباألقاليم الجنوبية 
للمغرب يف  الجديدة  السياسة  تفعيل  االحتجاج،  الحق يف  بشكل خاص، 

مجال الهجرة.

مسؤول مبندوبية االتحاد األورويب باملغرب )18 شتنرب( :
استقبلت السيدة جميلة السيوري، عضو املجلس، رفقة السيد مراد الراغب، 
مدير التعاون والعالقات الدولية، السيدة أنييس بريتوليي، مكلفة بربامج 
األورويب  االتحاد  مبندوبية  والحكامة  املدين  واملجتمع  اإلنسان  حقوق 
باملغرب، والتي كان يرافقها فريق من الباحثني. ويندرج هذا اللقاء يف إطار 
مهمة إعداد وتحضري وتشاور تقودها مندوبية االتحاد األورويب من أجل 
العمل ابتداء من سنة 2015 عىل تنفيذ مرشوع رشاكة مع املندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج يرمي إىل تعزيز خربة ووسائل عمل هذه 
اللقاء، عرضا حول  السيوري، خالل هذا  السيدة  املؤسسة.  وقد قدمت 
العمل الذي يقوم به املجلس يف ميدان السجون مشرية بوجه خاص للتقرير 
اليومي  والتتبع  السجنية  املؤسسات  املؤسسة حول وضعية  أعدته  الذي 

لوضعية السجون الذي يضطلع به املجلس من خالل لجانه الجهوية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش، وفاس-مكناس

المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان : لقاءان تحضيريان 
بالصويرة ومكناس

يف إطار التحضري للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان املزمع عقده يف نونرب 

وفاس- مراكش   اإلنسان  لحقوق  الجهويتان  اللجنتان  نظمت  املقبل، 

مكناس، لقاءين تحضرييني يوم األربعاء 17 شتنرب 2014 بكل من الصويرة 

الفاعلني  تعبئة  يف  اللقاءات  هذه  مثل  من  الهدف  ويتمثل  ومكناس. 

املحليني وضامن مشاركتهم مشاركة فعالة يف هذه التظاهرة العاملية. وقد 

متحور لقاء مدينة مكناس حول موضوع »الحق يف املدينة والنوع«.

 
العيون-السامرة، الداخلة-أورسد

دورة عادية مشتركة

واللجنة  بالعيون-السامرة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة-أورسد دورة عادية مشرتكة ثانية. وقد 

شكلت الدورة مناسبة لتعزيز التنسيق بني اللجنتني وتوحيد الرؤى فيام 

بينهام، خاصة بالنظر للخصوصيات االجتامعية املشرتكة لألقاليم الجنوبية 

وتقاطع رهانات ومخططات عمل اللجنتني، كام مثل فرصة لفتح النقاش 

حول مشاركة اللجنتني يف املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان املزمع تنظيمه 

يف نونرب 2014.

 مراكش

توقيع اتفاقية شراكة مع مركز المسيرين الشباب

وقعت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش ومركز املسريين الشباب، 

يوم الجمعة 19 شتنرب 2014 مبدينة مراكش، اتفاقية رشاكة تهم النهوض 

املقاوالت،  وداخل  عموما،  األعامل،  وسط  يف  اإلنسان  حقوق  بثقافة 

خصوصا. وتندرج هذه االتفاقية، التي متيز حفل توقيعها بحضور السيد 

ادريس اليزمي، رئيس املجلس، يف إطار صالحيات اللجنة يف مجال حامية 

حقوق اإلنسان والنهوض بها. وتهدف إىل تطوير التعاون وتعزيز التنسيق 

مع املقاولني من أجل النهوض بحقوق اإلنسان داخل املقاوالت من خالل 

تشجيعهم عىل تطبيق واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان.

 
الرشيدية-ورزازات

انعقاد الدورة العادية السابعة

دورتها  بالرشيدية-ورزازات  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 

بورزازات.  اإلداري  باملقر   2014 شتنرب   21 األحد  يوم  السابعة،  العادية 

مجال حقوق  يف  املستجدات  تقديم  الدورة  هذه  أعامل  وتناول جدول 

اإلنسان، اإلعداد للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان، إعداد منهجية تفعيل 

مع  الرشاكات  وتفعيل  اإلنسان  بحقوق  النهوض  مجموعة  عمل  خطة 

الفاعلني، فضال عن معالجة الشكايات وتتبع التحقيقات

2014 شتنبر   21 إلى   15 من   –  58 العدد  اإلنــســــــان            لــحـقـــــوق  الــوطـنــــي  للــمـجلـــــس  األســبــــوعـــــية  الـــنــــشــرة 


