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حوار جليون الثاني لحقوق اإلنسان، جنيف

السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  شارك 

لحقوق  الثاين  جليون  »حوار  أشغال  يف  اليزمي،  إدريس 

اإلنسان«، الذي نظمته حكومتي الرنويج وسويرسا بدعم 

من منظمة »يونيفرسال رايتس غروب«، وهي مجموعة 

تفكري مستقلة بجنيف تعمل من أجل تعزيز السياسات 

أرضية  الحوار  ويعد  اإلنسان.  حقوق  مجال  يف  الدولية 

ملمثيل أهم هيئات املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان من 

أجل التداول حول التحديات التي تواجهها هذه املنظومة 

الثانية  دورته  يف  ركز  الحوار  أن  يذكر  تطويرها.  وسبل 

اإلنسان  حقوق  مجلس  عمل  تعزيز  سبل  عىل   )2015(

التابع لألمم املتحدة، يف الذكرى العارشة لتأسيسه، خلفا 

كذلك  الحوار  شهد  وقد  األممية.  اإلنسان  للجنة حقوق 

رأسها  عىل  بارزة،  دولية  حقوقية  شخصيات  مشاركة 

املفوض السامي لحقوق اإلنسان ورئيس مجلس حقوق 

وممثيل  مجلس،  تاريخ  يف  رئيس  وأول  الحايل،  اإلنسان 

دولية  ومنظامت  واملفوضية  األممية  املعاهدات  هيئات 

أخرى لحقوق اإلنسان.

ندوة حول تمثيلية النساء في االنتخابات 
المهنية 

يوم  الصبار،  محمد  السيد  املجلس،  عام  أمني  شارك 

حول  وطنية  ندوة  يف  البيضاء،  بالدار  ماي   9 السبت 

االتحاد  تنظيم  من  املهنية،  االنتخابات  يف  املرأة  متثيلية 

االتحاد  لواء  تحت  املنضوي  املغرب،  لنساء  التقدمي 

لحقوق  الوطني  املجلس  مع  برشاكة  للشغل،  املغريب 

اإلنسان. وبهذه املناسبة، أكد السيد الصبار أن االنتخابات 

عىل  االجتامعية  الدميقراطية  لتدعيم  آلية  تعترب  املهنية 

داخل  الدميقراطي  للسلوك  وتجسيدا  الوطني  املستوى 

املقاولة، كام تشكل عامال أساسيا لتقوية العالقات املهنية 

والحفاظ عىل السلم االجتامعي داخل مختلف الوحدات 

اإلنتاجية. وقد دعا إىل اعتامد آلية للتمييز اإليجايب للرفع 

مندويب  للنساء سواء عىل مستوى  املهنية  التمثيلية  من 

لجان  يف  املستخدمني  ممثيل  املنشآت،  يف  املستخدمني 

املنجمية،  املنشآت  يف  واملستخدمني  األسايس  النظام 

وممثيل املوظفني يف اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء.

اجتماع لجنة تعبئة الموارد المالية 
لشبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان

ترأس السيد إدريس اليزمي يف 7 ماي اجتامعا للجنة تعبئة 

الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية  للشبكة  املالية  املوارد 

وقد خصص هذا  بها.  والنهوض  اإلنسان  لحامية حقوق 

االجتامع، الذي حرضته كل من السيدة كاكويرا مبوكوري، 

رئيسة املؤسسة الوطنية بكينيا، والسيد دريسة تراوري، 

والسيد  ديفوار،  بالكوت  الوطنية  املؤسسة  رئيس  نائب 

اإلفريقية،  للشبكة  التنفيذي  املدير  جيلبري،  سبنهوكو 

ملناقشة اسرتاتيجية اللجنة يف مجال تعبئة املوارد املالية 

اللجنة  هذه  تأسيس  تم  أنه  يذكر  بالشبكة.  الخاصة 

يف  املجتمعة  اإلفريقية  الشبكة  إرشاف  لجنة  لقرار  تبعا 

شهر مارس 2015 بجنيف، عىل هامش الجمعية العامة 

الوطنية  املؤسسات  من  اللجنة  هذه  وتتكون  للشبكة. 

لكل من املغرب وكينيا وكوت ديفوار.

في ضيافة المجلس
 

السفري السويدي لدى تونس وليبيا )4 ماي(: استقبل رئيس املجلس 
تونس  لدى  املقيم  غري  السويدي  السفري  فلورين،  فريديريك  السيد 
وليبيا، الذي جاء يف إطار زيارة عمل قام بها مغرب. وقد تناول الجانبان، 
فضال عن تقديم تاريخ املجلس، اختصاصاته وأهم إنجازاته، وضعية 

حقوق اإلنسان باملغرب خصوصا يف األقاليم الجنوبية.

املعهد الدويل للقانون اإلنساين بسان رميو )7 ماي(: استقبل رئيس 
للقانون  الدويل  املعهد  عن  ديريو  فرونسوا  جون  السيد  املجلس 
إمكانيات  لتباحث  مناسبة  اللقاء  شكل  وقد  رميو.  بسان  اإلنساين 
معهد  افتتاح  قرب  مع  خصوصا  واملعهد،  املجلس  بني  التعاون 
التكوين يف مجال حقوق اإلنسان الذي يعتزم املجلس تدشينه قريبا.

بوشعيب  السيد  استقبل  ماي(:   5( وأمريكا  املغرب  من  طلبة 
الطلبة  من  مجموعة  باملجلس،  النهوض  مديرية  عن  دولكيفل، 
الدرايس  برنامجهم  إطار  يف  باملغرب  املقيمني  واألمريكيني  املغاربة 
يف الخارج. وبعد إعطاء نبذة عن عمل املجلس واختصاصاته وأبرز 
تقاريره، شكل اللقاء فرصة لفتح نقاش مع الطلبة حول خصوصيات 

مسار العدالة االنتقالية ووضعية حقوق اإلنسان يف املغرب.

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة الناظور
مائدة مستديرة حول  »سؤال الهجرة والسجون 

بالجهة« 
السبت  يوم  بالحسيمة-الناظور،  الجهوية  اللجنة  نظمت 

الهجرة  »سؤال  حول  مستديرة  مائدة  بالناظور،  ماي   9

إطار  يف  يندرج  الذي  اللقاء،  شكل  وقد  بالجهة«.  والسجون 

عمل اللجنة الحاميئ يف مجال متابعة وضعية السجناء، مبا يف 

الرامي  الحوار  وتعزيز  النقاش  إلغناء  فرصة  املهاجرين،  ذلك 

ومناقشة  الجهة،  يف  والسجناء  السجون  وضعية  تحسني  إىل 

إشكالية  مع  للتعاطي  كخيار  الحقوقية  املقاربة  ترسيخ  مدى 

الهجرة باملنطقة متاشيا مع توصيات التقريرين الصادرين عن 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تحت عنوان »أزمة السجون 

مسؤولية مشرتكة« و«األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب: من 

أجل سياسة جديدة يف مجال حقوق اإلنسان والهجرة«.

بني مالل-خريبكة
الجامعات الشعبية لحقوق اإلنسان

األوىل  الدورة  مالل-خريبكة  ببني  الجهوية  اللجنة  أطلقت 

للجامعات الشعبية لحقوق اإلنسان بالجهة، تحت شعار »جميعا 

من أجل حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها«، والتي متتد طيلة 

دروس  شكل  عىل  الجامعات  هذه  وتقدم   .2015 ماي  شهر 

أعضاء  يؤطرها  أسبوعية،  حصص  شكل  يف  تنتظم  ومحارضات 

جامعيون،  أساتذة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  من  وأطر 

نساء ورجال القانون ) قضاة، محامون(، أساتذة التعليم الثانوي، 

هذه  خالل  وسيتم  متخصصة.  وجمعوية  حقوقية  وفعاليات 

الجامعات الشعبية إلقاء 44 محارضة حول »مبادئ وقيم حقوق 

اإلنسان«، »املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان«، »اآلليات الدولية 

والوطنية لحقوق اإلنسان« و«الحقوق الفئوية«.  ويستفيد من 

فعاليات هذه الجامعات، التي ستحتضنها 11 دار للشباب بأقاليم 

الجهة، أزيد من 1200 مواطن. هذه التظاهرة تنظم بتنسيق مع 

نيابات وزارة الشباب والرياضة بأقاليم بني مالل، أزيالل، الفقيه 

بنصالح، خريبكة وخنيفرة.

الدورة الثانية لمهرجان الفيلم الحقوقي والتربوي 
الثانية  الدورة  مالل-خريبكة  ببني  الجهوية  اللجنة  نظمت 

 9 السبت  يومي  وذلك  والرتبوي،  الحقوقي  الفيلم  ملهرجان 

واألحد 10 ماي. وقد عرف هذا اللقاء، الذي يهدف إىل النهوض 

فيلام   20 مشاركة  املدريس،  الوسط  يف  اإلنسان  حقوق  بثقافة 

املواطنة وحقوق  الرتبية عىل  نوادي  إعداد  تربويا وحقوقيا من 

اإلنسان التابعة لثانويات أقاليم بني مالل، أزيالل، الفقيه بنصالح، 

خريبكة وخنيفرة. وقد متيز افتتاح املهرجان بعرض فيلم رشيط 

»مأساة العائلة الواحدة« ملخرجه عادل أقليعي، الذي يصور واقع 

ومعاناة املغاربة املطرودين من الجزائر سنة 1975.

الرشيدية-ورزازات
تقنيات تنشيط أندية التربية على المواطنة 

وحقوق اإلنسان
النيابة  اللجنة الجهوية بالرشيدية-ورزازات، بتنسيق مع  نظمت 

اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني بكل من إقليم 

زاكورة وإقليم ورزازات، يوم الخميس 7 ماي ، لقاءين إقليميني 

لفائدة منسقي أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان حول 

اإلنسان«.  املواطنة وحقوق  الرتبية عىل  أندية  تنشيط  »تقنيات 

الرامية  الجهوية  اللجنة  إطار جهود  اللقاءين يف  ويندرج هذين 

التعليمية،  بثقافة حقوق اإلنسان داخل املؤسسات  النهوض  إىل 

أندية  منسقي  لفائدة  تكوينية  دورات  تنظيم  خالل  من  وذلك 

الرتبية عىل حقوق اإلنسان.
 

مراكش
لقاء تعريفي للتالميذ حول اختصاصات اللجنة 

استقبلت اللجنة الجهوية مبراكش، يوم الثالثاء 5 ماي، مجموعة 

مرفوقني  مبراكش  الخوارزمي  التأهيلية  الثانوية  تالميذ  من 

مبراكش  الجهوية  اللجنة  اختصاصات  عىل  للتعرف  مبؤطريهم، 

مصطفى  السيد  أطره  الذي  اللقاء  هذا  شكل  وقد  وأدوارها. 

التالميذ يف مجال  لتعزيز معارف  اللجنة، فرصة  لعريصة، رئيس 

حقوق اإلنسان. كام كان فرصة للتعرف عىل أبرز محطات عمل 

ايستعرض  كام  اللقاء   .2012 سنة  منذ  إنجازاتها  وأبرز  اللجنة 

التالميذ تجربتهم وأهم ما أنجزوه يف إطار نادي املواطنة للرتبية 

عىل املواطنة وحقوق اإلنسان الذي ينتمون إليه.
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