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تقاسم تجربة المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان مع أعضاء اللجنة الوطنية 

لحقوق اإلنسان بموريتانيا
 13 من  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  استقبل   
الجديد، وفدا من أعضاء  الجاري، مبقره  يناير  إىل 15 
أجل  من  مبوريتانيا،  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة 
تقاسم تجربة املجلس يف مختلف تجلياتها. هكذا اطلع 
أعضاء اللجنة املوريتانية عىل مجاالت تدخل املجلس 
واختصاصاته يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض 
الجهوية  لجانه  وأدوار  واختصاصات  وتشكيلته  بها 
إعداد  ويف  ومعالجتها  الشكايات  تلقي  يف  ومنهجيته 
املوضوعاتية  والتقارير  االستشارية  واآلراء  املذكرات 
والسنوية وتتبع تنفيذ توصياتها، خاصة تقارير املجلس 
حول أوضاع السجون املغربية ومستشفيات األمراض 
كذلك  الوفد  أعضاء  واطلع  هذا  والهجرة.  العقلية 
الدوليني،  التفاعل مع رشكائه  املجلس يف  تجربة  عىل 
التي  والتقارير  وآلياتها  املتحدة  األمم  هيئات  خاصة 
املجلس  تواصل  آليات  وكذا  األممية  للهيئات  يقدمها 
خاصة  الرشيكة،  املؤسسات  مع  وعالقته  محيطه  مع 
حقوق  تعزيز  يف  جهوده  وكذا  الترشيعية،  املؤسسة 
هذه  برنامج  وتضمن  بثقافتها.  والنهوض  اإلنسان 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  مع  التواصلية  األيام 
مبوريتانيا، التي أطرها بعض أعضاء ومسؤويل املجلس 
وزيارات  لقاءات  وتفاعل،  نقاش  جلسات  وتخللتها 
ميدانية خاصة للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار 
البيضاء-السطات ومؤسسة وسيط اململكة واملندوبية 

الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان.
 

برشلونة : دورة حول السينما المغربية 
المعاصرة وحقوق اإلنسان

تنظيم  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  ساهم 
فعاليات دورة حول السينام املغربية املعارصة وحقوق 
اإلنسان احتضنتها الخزانة السينامئية الكاطالونية مبدينة 
برشلونة اإلسبانية من 13 إىل 23 يناير 2015. وتهدف 
هذه الدورة السينامئية، التي ساهم يف تنظميها، فضال 
عن املجلس والخزانة السينامئية الكاطالونية، جمعية 
املغرب  سفارة  مع  بالتعاون  )أرتدا(  والكرامة  الفن 
التعريف  إىل  املغريب،  السيناميئ  واملركز  إسبانيا  يف 
عددا  تناولت  أفالم  وتقديم  املغريب  السيناميئ  بالفن 
من املواضيع املرتبطة بحقوق اإلنسان. ويضم برنامج 
املخرجني  من  لعدد  سينامئية  أرشطة  عرض  التظاهرة 
كنور الدين الخامري، ونرجس النجار، وفوزي بنسعيدي، 

وليىل كيالين ومحمد عسيل ونبيل عيوش وغريهم.

بريطانيا : المجلس يشارك في لقاء حول 
تعزيز نظام اآلليات التعاهدية لألمم 

المتحدة
لوزارة  التابعة  بارك«  »ويلتون  وكالة  من   بدعوة 
الوطني  املجلس  الربيطانية، شارك  الخارجية  الشؤون 
الهيئات  نظام  تعزيز  حول  ندوة  يف  اإلنسان  لحقوق 
ساسكس  مبقاطعة  وذلك  املتحدة  لألمم  التعاهدية 
الندوة  يناير 2015. وشهدت  بإنجلرتا من 14 إىل 16 
مشاركة رؤساء الهيئات األممية املنبثقة عن الصكوك 
الوطنية  واملؤسسات  الحكومات  وممثيل  الدولية 
لحقوق اإلنسان واملجتمع املدين. وشكل اللقاء مناسبة 
ممثال  كان  الذي  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس 
إلبراز  التعاون،  مبديرية  إطار  الرميل،  خالد  بالسيد 
لحقوق  الوطنية  املؤسسات  تلعبه  الذي  الهام  الدور 
تتبع  التعاهدية ويف  الهيئات  مع  التفاعل  اإلنسان يف 
تنفيذ توصياتها. وذكر املجلس يف هذا الصدد باللقاء 
الذي نظمه مبدينة مراكش سنة 2010 حول التفاعل 
بني املؤسسات الوطنية والهيئات التعاهدية كام عرض 
آلية  وضع  السيام  املجال  هذا  يف  املغربية  التجربة 

لتنسيق العمل الحكومي يف مجال حقوق اإلنسان.

في ضيافة المجلس

الخارجية  الشؤون  يف  الربيطانية  الدولة  وزيرة 

ادريس  السيد  أجرى   :  )2015 يناير   12( والكمونويلث 

جوييس  السيدة  مع  مباحثات  املجلس،  رئيس  اليزمي، 

الشؤون  يف  الربيطانية  الدولة  وزيرة  جونز  سانت  أنيالي 

عمل  بزيارة  قامت  التي  والكمونويلتث  الخارجية 

نبذة  الربيطانية  للمسؤولة  اليزمي  السيد  وقدم  للمغرب. 

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  ومهام  اختصاصات  عن 

التقارير  أبرز  إىل  باإلضافة  ومنجزاته  مشاريعه  وأهم 

املوضوعاتية واملذكرات التي أعدها يف مجال حامية حقوق 

اإلنسان والنهوض بها ومالءمة الترشيع الوطني مع املعايري 

املقتضيات  إعامل  واملساهمة يف  اإلنسان  لحقوق  الدولية 

الجانبان  تناول  كام  اإلنسان.  بحقوق  املتعلقة  الدستورية 

خالل هذا اللقاء الذي حرضه سفري بريطانيا باملغرب، سبل 

النهوض بالتعاون بني املجلس والسفارة الربيطانية يف مجال 

حقوق اإلنسان.

السفري الهولندي باملغرب )12 يناير 2015( : عقد السيد 

اليزمي لقاء مع السفري الهولندي املعتمد باملغرب، السيد 

رونالد جريار ستيكر. وتناول اللقاء سبل إجراء تقييم أويل 

للرشاكة التي تربط الجانبان السيام يف ما يتعلق بالتكوين 

إىل بحث سبل  باإلضافة  اإلنسان  يف مجال حامية حقوق 

تطوير هذا التعاون

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

وجدة-فجيج
اإلبداع األدبي في خدمة حقوق اإلنسان 

بالجهة الشرقية
 

مبدينة   2015 يناير   17 يوم  فجيج،   – وجدة  لجنة  نظمت 

وجدة، مائدة مستديرة يف موضوع » اإلبداع األديب يف خدمة 

اللقاء،  برنامج  وتضمن  الرشقية«.  بالجهة  اإلنسان  حقوق 

الرشقية، مداخالت  بالجهة  الذي شهد مشاركة كتاب وأدباء 

تهم »تيمة حقوق اإلنسان يف املنت الشعري للجهة الرشقية« 

و«املرسح وحقوق اإلنسان يف الجهة الرشقية« كام تم تقديم 

قراءة من زاوية حقوقية لثالث روايات من إبداع كتاب من 

اللجنة  جهود  إطار  يف  اللقاء  هذا  تنظيم  ويندرج  الجهة. 

اإلنسان  حقوق  قضايا  حول  والحوار  الفكر  إثراء  مجال  يف 

والنهوض بها.

 

بني مالل – خريبكة
لقاء  تحضيري لمهرجان الفيلم 

الحقوقي والتربوي ومسابقة القصة 
القصيرة ذات المضمون الحقوقي

 

 – مالل  بني  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

إخباريا  لقاء  بأفورار،   2015 يناير   18 و   17 يومي  خريبكة، 

وتكوينيا لفائدة أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان 

باملؤسسات التعليمية بالجهة وذلك يف إطار التحضري للنسخة 

الثانية ملهرجان الفيلم الحقوقي والرتبوي املزمع تنظيمه شهر 

املضمون  ذات  القصرية  القصة  مسابقة  وكذا   ،2015 أبريل 

الحقوقي املزمع تنظيمها شهر مارس 2015 لفائدة تلميذات 

وتالميذ املؤسسات التعليمية بالجهة. وقد عرف اللقاء تقديم 

التظاهرتني ومراحلهام وأجندتهام،  تنظيم هاتني  عرض حول 

السينام  حول  املشاركني  لفائدة  تكوينية  ورشة  إىل  باإلضافة 

السينام  مهرجان  مؤسسة  عليها  أرشفت  اإلنسان  وحقوق 

اإلفريقية بخريبكة
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