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دورة تكوينية حول حقوق األشخاص 
والفئات الهشة

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، برشاكة مع سفارة 
فرنسا باملغرب، دورة تكوينية موجهة ملجموعة من أطر 
املجلس حول حقوق األشخاص والفئات الهشة، تحت 
بسرتاسبورغ،  اإلنسان  لحقوق  الدويل  املعهد  إرشاف 
وذلك من 28 إىل 30 أكتوبر 2014 مبقر املجلس بالرباط.
التي أطرها أساتذة جامعيون،  الدورة،  وتناول برنامج 
املحاور التالية : محاربة العنف ضد النساء، القانون الدويل 
لحقوق اإلنسان، حامية حقوق األشخاص املحرومني من 
الحرية، الحامية الدولية لحقوق املهاجرين، االتفاقية 
الدولية حول حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، إشكالية 
التبني من منظور القانون الدويل لحقوق اإلنسان، فضال 
القانون  الهشاشة يف  عن ندوة ختامية حول »مفهوم 

الدويل لحقوق اإلنسان«.

السيد اليزمي يحاضر بالعرائش حول 
إشكاليات وتحديات حقوق اإلنسان 

بالمغرب

أكتوبر   30 يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  السيد  ألقى 
درسا  بالعرائش،  التخصصات  املتعددة  بالكلية   2014
- 2015 حول  الجامعي 2014  املوسم  برسم  افتتاحيا 
موضوع » حقوق اإلنسان يف املغرب اليوم: اإلشكاليات 
هذا  خالل  اليزمي،  السيد  واستعرض  والتحديات«. 
اللجنة  تنظيمه  أرشفت عىل  الذي  االفتتاحي،  الدرس 
الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة يف إطار تفعيل اتفاقية 
الرشاكة املربمة بني املجلس الوطني وجامعة عبد املالك 
السعدي، أبرز محطات مسلسل تعزيز حقوق اإلنسان  
باملغرب سواء عىل املستوى الترشيعي أو املؤسسايت أو 
عىل مستوى السياسات العمومية. ورأى السيد اليزمي 
أن الوعي الجامعي الحقوقي عرف منوا مهام باملغرب، 
السلمية،  واالحتجاجات  املظاهرات  تعكسه  ما  وهو 
الطفرة  هذه  املدين  املجتمع  يواكب  أن  أهمية  مربزا 
لخدمة التنمية، خاصة بعد أن تعززت أدواره مبقتضيات 
الدستور. من جهة أخرى، أوضح أن التحوالت املجتمعية 
العميقة التي تشهدها البالد ورهانات إعامل الدستور 
املواطنات  وتطلعات  الدولية  االتفاقية  وااللتزامات 
حقوق  مجال  يف  تحديات  خمس  تطرح  واملواطنني 
اإلنسان أال وهي: تحقيق املساواة واملناصفة ومكافحة 
جميع أشكال التمييز، إصالح منظومة العدالة، تكريس 
ضامنات الحريات العامة، ضامن حقوق الفئات الهشة 

وتشجيع املشاركة املواطنة.

في ضيافة المجلس

منتدى فوبريل )27 أكتوبر 2014( : استقبل السيد محمد 
الصبار، أمني عام املجلس، وفدا عن منتدى رؤساء املؤسسات 
 .)FOPREL( الترشيعية بأمريكيا الوسطى ودول الكراييب
وقد قدم السيد الصبار مبناسبة هذا االستقبال عرضا حول 
املسار التاريخي للمجلس وأبرز إسهاماته يف مسلسل تعزيز 
أبرز  استعرض  كام  باملغرب.  وحاميتها  اإلنسان  حقوق 
والدراسات  والتقارير  وجهويا  وطنيا  وتركيبته  اختصاصاته 
الوفد  أعضاء  عرف  جانبهم،  من  أنجزها.  التي  واملذكرات 
بتجارب بلدانهم يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض 

بها.

رئيس لجنة التعاون والصداقة بني الربملان األورويب والربملان 
املغريب )28 أكتوبر 2014( : استقبل السيد الصبار السيد 
الربملان  بني  والصداقة  التعاون  لجنة  رئيس  بارنيو،  جيل 
األورويب والربملان املغريب. وتناول الطرفان جملة من املواضيع 

املرتبطة بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب.

الخارجية  الشؤون  بوزارة  اإلنساين  األمن  قسم  رئيس 
الصبار  السيد  استقبل   :  )2014 أكتوبر   29( السويرسية 
السيد كلود ويلد، السفري رئيس قسم األمن اإلنساين، الدائرة 
السياسية، بوزارة الشؤون الخارجية السويرسية. وقد أطلع 
السيد الصبار ضيف املجلس عىل اختصاصات املؤسسة وطنيا 
وجهويا وأبرز التقارير واملذكرات والدراسات التي أنجزتها. 
بحقوق  املرتبطة  املواضيع  من  جملة  الطرفان  تناول  كام 
اإلنسان باملغرب منها عىل الخصوص الهجرة، وضعية حقوق 
املؤسستني  بني  التعاون  آفاق  الجنوبية،  باألقاليم  اإلنسان 

السيام يف مجال تعزيز قدرات أعضاء وأطر املجلس إلخ.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة

دور الجامعة في ترسيخ قيم 
وثقافة حقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة وجامعة 
امللتقى  –تطوان  طنجة  بجهة  السعدي   املالك  عبد 
الجهوي األول  لنوادي املواطنة وحقوق اإلنسان، وذلك 
يوم فاتح نونرب 2014  مبدرسة امللك فهد العليا للرتجمة 
بطنجة. ومتثل الهدف من هذا امللتقى يف إشاعة وترسيخ 
ثقافة وقيم حقوق اإلنسان يف الوسط الجامعي وتشجيع 
التواصل  وتقوية  الحقوقي  املجال  يف  واإلبداع  املشاركة 
عىل  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  أندية  بني  والتشبيك 
تنظيم  عىل  امللتقى  برنامج  واشتمل  الجامعة.  مستوى 
قيم  ترسيخ  يف  للجامعة  دور  »أي  شعار  تحت  ندوة 
وثقافة حقوق اإلنسان؟« فضال عن ورشات موضوعاتية 
حول »الشباب والعمل السيايس«، »التعصب والعنف يف 

الوسط الجامعي«، »األنرتنت وحامية الحياة الخاصة«.

فاس
دور جمعيات آباء وأولياء التالميذ 

في النهوض بثقافة حقوق اإلنسان 
بالمؤسسات التعليمية

مكناس،   - بفاس  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
يوم 30 أكتوبر 2014 مبركز التكوين املستمر مبدينة فاس، 
مائدة مستديرة يف موضوع » جمعيات آباء وأمهات التالميذ 
حقوق  بثقافة  النهوض  ورهانات  تحديات  والتلميذات: 
املائدة  هذه  ومكنت  التعليمية«.  باملؤسسات  اإلنسان 
املستديرة، املندرجة يف إطار مسلسل بناء مرشوع املدرسة 
املواطنة الذي يروم الرتسيخ املؤسسايت للرتبية عىل حقوق 
اإلنسان باملدرسة املغربية، من مناقشة األدوار والتحديات 
التالميذ والتلميذات  آباء وأمهات  املطروحة عىل جمعيات 
باملؤسسات  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض  مجال  يف 
التعليمية باإلضافة إىل التعرف عىل الربامج املؤسساتية وغري 

املؤسساتية التي تم إنجازها يف هذا الصدد.

ندوة جهوية بفاس حول »العدالة 
الجنائية للنساء: التحديات والمتطلبات«

نظمت لجنة فاس - مكناس وتحالف الكرامة، ممثال يف جمعية 
أكتوبر   31 الجمعة  يوم  النساء،  حقوق  لحامية  مبادرات 
»العدالة  موضوع  حول  جهوية  ندوة  فاس،  مبدينة   2014
الجنائية للنساء: التحديات واملتطلبات«. وسعى هذا اللقاء 
النقاش الوطني حول املنظومة الجنائية والوقوف  إىل إغناء 
العنف  النساء ضحايا  التي تحول دون متكني  النواقص  عند 
من حقهن يف الوصول إىل العدالة والتعريف بتصور كل من 
للعدالة  الكرامة  وتحالف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
محورين  الندوة  برنامج  وتناول  للنساء.  املنصفة  الجنائية 
أساسيني : »واقع املنظومة الجنائية من خالل أبحاث ودراسات 
من  الجنايئ  الترشيع  و«إصالح  مكوناته«  وبعض  التحالف 
منظور مقاربة النوع«، كام تم االشتغال خالل الورشات عىل 

كل من القانون الجنايئ وقانون مناهضة العنف.
 

الرشيدية – ورزازات
العدالة في الموارد والتنمية والتنوع 

على ضوء حقوق اإلنسان
مع  بتنسيق  ورزازات   - الرشيدية  الجوية  اللجنة  نظمت 
تحت  جهوية  ندوة  الرشقي  للجنوب  املدنية  الدينامية 
ضوء  عىل  والتنوع  والتنمية  املوارد  يف  العدالة  شعار:« 
حقوق اإلنسان » وذلك يوم فاتح نونرب 2014 مبدينة تنغري. 
وسعت الندوة إىل تحسيس مختلف الفاعلني بالجهة وكافة 
كل  يف  اإلنسان  حقوق  إعامل  بأهمية  املجتمعية  الرشائح 
من السياسات العمومية بغية الرفع من جودة إطار الحياة 
مختلف  وتوعية  املشرتك،  العيش  جودة  وضامن  والكرامة 
املتدخلني املؤسساتيني والفاعلني الحقوقيني برضورة إدماج 
مقاربة حقوق اإلنسان يف التخطيط والتدبري املجايل لتحقيق 
عدالة مجالية وخلق جهة دامجة باإلضافة إىل املساهمة يف 
وضع آليات للرتافع من أجل جهة قامئة عىل حقوق اإلنسان.

 

الدار البيضاء-سطات
تقديم مشروع العيادات القانونية

 - البيضاء  بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
سطات وكلية العلوم االقتصادية والقانونية واالجتامعية عني 
السبع الدار البيضاء، يوم 28 أكتوبر 2014 مبقر الكلية، لقاء 
لتقديم مرشوع العيادات القانونية وورشات التحسيس حول 
خلقهام  عىل  اللجنة  سترشف  التي  اإلنسان،  حقوق  قضايا 
برشاكة مع مجموعة الباحثني املتخصصني والفاعلني داخل 

املجتمع املدين، وكذا مبشاركة الطلبة من داخل الكلية.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


