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المساواة والمناصفة: تقديم مساهمات 
المؤسسات الدستورية األربعة بالرباط

واملجلس  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  من  كل  نظم 

اململكة  وسيط  ومؤسسة  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي 

العليا لالتصال السمعي البرصي لقاء تواصليا مشرتكا  والهيئة 

حول موضوع » املساواة واملناصفة يف قلب أشغال املؤسسات 

الدستورية الوطنية.« وشكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء 

تعزيز  أجل  من  وأنشطتها  املؤسسات  هذه  مساهامت  عىل 

قيم املساواة وتكريس مبدأ املناصفة باملغرب. وأبرز املجلس 

هذا  يف  أنشطته  اللقاء  هذا  خالل  اإلنسان  لحقوق  الوطني 

الوطني  القانوين  اإلطار  مالمئة  مستوى  عىل  خصوصا  الصدد 

مع معايري الدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك مذكراته حول هيئة 

االستشاري  واملجلس  التمييز  أشكال  كل  ومكافحة  املناصفة 

ضد  العنف  مناضهة  حول  قانون  ومرشوع  والطفولة  لألرسة 

بناء عىل طلب من  أصدره،  الذي  الرأي  إىل  باإلضافة  النساء. 

 12-19 رقم  القانون  مرشوع  حول  املستشارين،   مجلس 

املنزليني  بالعامل  املتعلقة  والتشغيل  الشغل  رشوط  بتحديد 

بحامية  املتعلق    97-13 رقم  اإلطار  القانون  مرشوع  وكذا 

والقانون  بها  والنهوض  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  حقوق 

التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية.

مسيرة كبرى بتونس لمناهضة اإلرهاب

مسرية  يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  شارك 

حاشدة »ضد اإلرهاب« شهدتها العاصمة تونس يوم األحد 26 

مارس. وتجدر اإلشارة إىل أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

وحقوق  اإلرهاب  مناهضة  موضوع  عىل  اشتغاله  إطار  يف 

اإلنسان، قد أصدر مذكرة حول مرشوع القانون 86.14 املعدل 

واملكمل ملقتضيات القانون الجنايئ وقانون املسطرة الجنائية 

املتعلقة مبحاربة اإلرهاب. وتناولت هذه املذكرة عدة جوانب 

والجرائم  اإلرهابية  املنظامت  تعريف   : القانون  مرشوع  من 

اإلرهابية و التدريب عىل ذلك ونطاق تفعيل اإلطار القانوين 

املتعلق مبحاربة اإلرهاب ومسألة تجنيد األطفال واستخدامهم 

من طرف التنظيامت اإلرهابية وكذا التحريض عىل اإلرهاب. 

لقاء حول المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان 
بجنيف

األمم  بقرص  اإلنسان  حقوق  ملجلس   28 الدورة  هامش  عىل 

الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  بجنيف، شارك 

اجتامع  يف   ،2015 مارس   23 اإلثنني  يوم  اإلنسان،  لحقوق 

اإلنسان  لحقوق  العاملي  املنتدى  بجنيف حول  املستوى  رفيع 

واألرجنتني  والربازيل  املغرب  بعثات  من  كل  من  مببادرة  عقد 

الدامئة لدى  األمم املتحدة. وقد أبرز السيد اليزمي، أمام ثلة 

الديبلوماسيني والربملانيني وممثيل منظامت غري حكومية،  من 

دولية  استحقاقات  اقرتاب  مع  خاصة  املنتدى  هذا  إسهامات 

مهمة من بينها املؤمتر العاملي حول املناخ والنقاش حول أهداف 

التنمية ملا بعد سنة 2015. ويف هذا الصدد، ذكر  بأن الدورة 

مبراكش  املنعقدة  اإلنسان  لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية 

يف نونرب 2014 قد  شهدت عقد أزيد من 200 لقاء وورشات 

الحكومات  بني  الرشاكة  إطار  يف  ثقافية  وأنشطة  موضوعاتية 

واملنظامت غري الحكومية و النقابات و منظومة األمم املتحدة.

في ضيافة المجلس
 

نائب الوزير األول الهولندي ) 26 مارس 2015(: استقبل السيد ادريس 
اليزمي وفدا رفيع املستوى من مسؤوليني هولنديني يرتأسه السيد لودويك 
آشري، نائب الوزير األول، وزير الشؤون االجتامعية والتشغيل بالحكومة 
الهولندية. وبعد تناول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، تطرق اللقاء 
لقضايا الهجرة واإلدماج ومحاربة التمييز وكذا تدبري التعددية الدينية 
ومناهضة التطرف. وتباحث الطرفان أيضا سبل توطيد التعاون خاصة 
يف مجال تكوين وتقوية القدرات يف مجال حقوق اإلنسان. وانعقد هذا 

اللقاء بحضور السيد رونالد سرتيكر، سفري هوالندا باملغرب.

ممثلة صندوق األمم املتحدة للسكان باملغرب)يوم 25 مارس 2015(: 
استقبل السيد اليزمي ، السيدة ميكو يابوتا، ممثلة صندوق األمم املتحدة 
‘الصحة اإلنجابية’  للسكان باملغرب، ومنال بن كريان، مكلفة بربنامج 
بصندوق األمم املتحدة للسكان باملغرب. وقد دار اللقاء بشكل خاص 
حول وضعية الصحة اإلنجابية باملغرب  والعامل مبا فيها مسألة اإلجهاض.

السيد  استقبل   :)2015 مارس   26  ( املستوى  رفيع  بلجييك  وفد 
إدريس اليزمي وفدا  رفيع املستوى من مسؤولني  بلجيكيني ترأسه 
وزير الداخلية، السيد جان جومبون وكاتب الدولة املكلف بالهجرة، 
السيد تيو فرانكن، ومستشار السفري البلجييك باملغرب، السيد جون 
لويس سرييف. وهم اللقاء اإلصالحات الجارية يف مجال حقوق اإلنسان 
باملغرب باإلضافة إىل قضايا الهجرة واندماج املواطنني البلجكيني من 

أصل مغريب وحول الوقاية من التطرف الديني.

منظمة سويدية )26 مارس 2015 (: استقبل رئيس املجلس وفدا عن 
الحركة السويدية من أجل املصالحة، وهي منظمة غري ربحية تعمل 
السالم.  إشاعة  و  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  عىل   1919 عام  منذ 
االحتجاجية  الحركة  وتطور  اإلنسان  حقوق  وضعية  اللقاء  وتناول 
أنشطة  وكذا حول  الجنوبية خصوصا،  األقاليم  ويف  عموما  باملغرب 

وفلسفة عمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية.

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء- سطات
يوم دراسي حول وضعية المهاجرين بالمغرب

يوم  -سطات  البيضاء  بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  شاركت 

السبت 28 مارس يف اليوم الدرايس الذي انعقد مبدينة املحمدية حول 

مع  للتعاطي  مقاربات  أية  باملغرب:  املهاجرين  »وضعية  موضوع 

شبكة  نظمته  الذي  اللقاء  هذا  ويدخل  واإلدماج؟«.  التسوية  إشكالية 

الفضاء الحر للمواطنة و التكوين والتنمية باملحمدية برشاكة مع اللجنة 

الجهوية  واألكادميية  البيضاء وسطات  بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية 

للرتبية والتكوين ونيابة الرتبية الوطنية يف إطار املجهودات الرامية إىل 

ترسيخ املقاربة الحقوقية كخيار للتعاطي مع إشكالية الهجرة واإلدماج 

يف املغرب، خاصة فيام يتعلق بتيسري إدماج أبناء املهاجرين يف منظومة 

التعليم.

وجدة –فجيج
»ملتقى السينما في خدمة حقوق اإلنسان«

الجهوية لحقوق اإلنسان وجدة – فجيج، برشاكة مع  اللجنة   نظمت 

وجدة،  مبدينة   2015 مارس   28 السبت  يوم  »سينيمغرب«،  جمعية 

إىل  اللقاء  هذا  وسعى  اإلنسان«.  حقوق  خدمة  يف  السينام  »ملتقى 

وشهد  السيناميئ  اإلبداع  خالل  من  اإلنسان  حقوق  مببادئ  النهوض 

مشاركة عدد من املهتمني والفاعلني يف مجال حقوق اإلنسان باإلضافة 

إىل ممثلني عن أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات 

التعليمية. كام تضمن برنامج امللتقى عرض فيلمني قصريين األول تحت 

 )2011( أمجكاك  اللطيف  عبد  للمخرج  جديدة«  حياة  عنوان«نحو 

والثاين بعنوان »رحمة«  للمخرجة منية الروخ ) 2012 (، تالهام نقاش 

مفتوح بني املشاركني.

الحسيمة - الناظور
انطالق دروس الدعم لفائدة الطلبة السجناء

برشاكة  الحسيمة-الناظور  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أرشفت 

الناظور- املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  النيابة  مع 

انطالق  عىل  الناظور  املحيل  بالسجن   2015 مارس   27 يوم  الدريوش 

عملية دروس الدعم لفائدة الطلبة السجناء الراغبني واملسجلني الجتياز 

امتحانات املوسم الدرايس 2014/2015. وتهدف هذه العملية إىل ضامن 

تكوين السجناء بهدف تسهيل تأهيلهم وإدماجهم داخل املجتمع.
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