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السيد محمد الصبار بالقاهرة
يشارك السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، من 8 إىل 13 ماي 2013 
القاهرة.  املرصية  بالعاصمة  دوليتني  ندوتني  يف 
»التنمية  حول  دولية  بندوة  األمر  ويتعلق 
العريب«  اإلقليمي  النظام  وتطوير  والدميقراطية 
العربية  املؤسسات  شبكة  تنظيمها  يف  تساهم 
العربية  واملنظمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
بـ»املنتدى  وكذا  ماي(  و10   9( اإلنسان  لحقوق 
الفرص  االنتقالية:  العدالة  حول  األول  اإلقليمي 
العربية  املنظمة  تنظمه  الذي  والتحديات«، 
األمم  برنامج  مع  بتعاون  اإلنسان  لحقوق 
اإلنسان  حقوق  دراسات  ومركز  اإلمنايئ  املتحدة 

والدميقراطية باملغرب )12 و13 ماي(.

حقوق اإلنسان واملقاولة
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

يعرض تجربته بجنيف
الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية  الشبكة  نظمت 
للجنة   26 الدورة  هامش  عىل  اإلنسان  لحقوق 
لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية  التنسيق 
بجنيف  املتحدة  األمم  بقرص  املنعقدة  اإلنسان 
من 6 إىل 8 ماي 2013، لقاء موازيا يوم 8 ماي 
اإلنسان«. وقد  حول موضوع »املقاولة وحقوق 
التنفيذية  املديرة  الترب،  نبيلة  السيدة  شاركت 
للجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء – 
استعرضت  حيث  اللقاء  هذا  أشغال  يف  سطات 
يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  تجربة 
مجال متلك موضوع املقاوالت وحقوق اإلنسان. 
عمل  املجلس  أن  الترب  السيدة  أوضحت  هكذا، 
املسؤولية  حول   2008 سنة  ندوة  تنظيم  عىل 
االجتامعية للمقاوالت وأعد تقريرا حول محاور 
ثانية  ندوة  نظم  كام  املضامر  هذا  يف  العمل 
إىل  فيه  شارك  البيضاء  بالدار   2013 فرباير  يف 
املغرب  مقاوالت  اتحاد  من  كل  املجلس  جانب 

والنقابات.

المجلس يشارك في فعاليات 
معرض طنجة الدولي للكتاب 

والفنون
يف  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يشارك 
الدويل  طنجة  ملعرض  الـ17  الدورة  فعاليات 
للكتاب والفنون املنعقد من 8 إىل 12 ماي 2013 
اإليطالية مبدينة طنجة.ويقيم  املؤسسات  بقرص 
املجلس يف هذه التظاهرة الثقافية والفنية، التي 
يشارك فيها عارضون من مختلف املشارب وتتميز 
اللقاءات  بني  يجمع  ومتنوع  ثقايف غني  بربنامج 
رواقا  الفنية،  والحفالت  املستديرة  واملوائد 
يعرض فيه العديد من إصداراته : تقارير سنوية 
مراجع  مؤلفات،  آراء،  مذكرات،  وموضوعاتية، 
ودالئل يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض 
املعرض بحفل ملوسيقى  بها. وستختتم فعاليات 
الفن الحساين تحييها فرقة أمنات عيشاتة »سالم 
املجلس  املنظم برشاكة مع  الحفل  ميدح«. وهو 

الوطني لحقوق اإلنسان.

الجمعية الفرنكفونية للجان 
الوطنية لحقوق اإلنسان تعتمد 

مخططها االستراتيجي برسم 2013
الدولية  التنسيق  للجنة   26 الدورة  هامش  عىل 
املنظمة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
املتحدة  األمم  بقرص   2013 ماي  إىل8   6 من 
للجان  الفرنكوفونية  الجمعية  عقدت  بجنيف، 
املجلس  يرتأسها  التي  اإلنسان،  لحقوق  الوطنية 
الوطني لحقوق اإلنسان، اجتامعا توجت أشغاله 
للجمعية  املندمج  االسرتاتيجي  املخطط  باعتامد 
برسم سنة 2013 وذلك يوم 7 ماي. وتهم محاور 
الوطنية  املؤسسات  تعزيز قدرات  املخطط  هذا 
مجال  يف  والتكوين  الرتبية  اإلنسان،  لحقوق 
حقوق اإلنسان، االستعراض الدوري الشامل وكذا 
تنفيذ مخطط العمل املعتمد خالل املؤمتر األخري 

للجمعية املنعقد بالدار البيضاء سنة 2012.

انتخاب لجنة حقوق اإلنسان بجنوب 
إفريقيا رئيسة للجنة التنسيق 
الدولية للمؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان 
التنسيق  للجنة  الـ26  الدورة  أشغال  متيزت 
اإلنسان  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية 
إىل   6 من  بجنيف  املتحدة  األمم  بقرص  املنعقد 
للجنة.  الجديد  الرئيس  بانتخاب   2013 ماي   8
رئيس  موشوانا،  الورانس  بالسيد  األمر  ويتعلق 
لجنة جنوب إفريقيا لحقوق اإلنسان خلفا للسيد 
الوطني  للمركز  العام  املفوض  بريزات،  موىس 

لحقوق اإلنسان باألردن.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طانطان - كلميم
المعرض الجهوي للكتاب بكلميم

 شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان- 
تنظمه  الذي  للكتاب  الجهوي  املعرض  يف  كلميم 
مبدينة  القسم  بساحة  للثقافة  الجهوية  املديرية 
شعار   تحت   2013 ماي   09 اىل    04 من  كلميم 
اللجنة  وتسعى  الكتاب«.   : الصامت  املعلم  »نعم 
من خالل مشاركتها يف هذه التظاهرة، التي عملت 
إصدارات  يعرض مختلف  رواق  إقامة  خاللها عىل 
مدمجة  وأقراص  الوطني  املجلس  ومنشورات 
تعزيز  إىل  للمجلس،  الرقمية  املكتبة  عىل  تحتوي 
التواصل  وتعزيز  الجهوي  املستوى  عىل  حضورها 

والتعاول املستدامني مع مختلف الفاعلني.

العيون - السامرة

ورشة تدريبية بالعيون حول حقوق 
اإلنسان لفائدة فاعلين في المجال 

باألقاليم الجنوبية
العيون- اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
السامرة برشاكة مع معهد جنيف لحقوق االنسان، 
لفائدة  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  تدريبية  ورشة 
مهتمة  حكومية  غري  ومنظامت  اللجنة  أعضاء 
بحقوق اإلنسان وعاملة يف األقاليم الجنوبية، وذلك 
أيام 06 إىل 10 ماي  2013 مبدينة العيون. وتعترب 
املنظمة مع معهد  الثالثة من نوعها  الدورة،  هذه 
الجهوية  اللجنة  من طرف  املنظمة  والـ15  جنيف 
الفاعلني  قدرات  بتعزيز  الخاص  برنامجها  إطار  يف 

املحليني يف مجال حقوق اإلنسان.

الدار البيضاء - سطات
توقيع اتفاقية شراكة وتعاون 

مع األكاديمية الجهوية للتربية 
والتكوين لجهة الشاوية ورديغة

بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  وقعت 
مع  وتعاون  رشاكة  اتفاقية  البيضاء-سطات، 
األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة الشاوية 
ورديغة وذلك يوم الثالثاء 07 ماي 2013. وتهدف 
هذه  خالل  من  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة 
الرشاكة إىل النهوض بحقوق اإلنسان وإثراء ثقافتها 
وكذا  والتكوين،  الرتبية  منظومة  يف  وترسيخها 
مجال  يف  الفاعلني  مختلف  مع  والتواصل  االنفتاح 

حقوق اإلنسان بالجهة.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


