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انتخاب المجلس رئيسا للشبكة العربية 
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

باإلجامع،  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  انتخب 

العربية  للشبكة  رئيسا   ،2013 يونيو   16 األحد 

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وجرى ذلك يف 

اختتام االجتامع السنوي التاسع للمؤسسات الوطنية 

العربية لحقوق اإلنسان الذي نظمه املجلس يومي 

15 و16 يونيو 2013.

المحكمة العربية لحقوق اإلنسان
بالجامعة  يونيو   19 األربعاء  يوم  املجلس  شارك 

رفيعة  للجنة  األول  االجتامع  يف  بالقاهرة  العربية 

مرشوع  بإعداد  املكلفة  القانونيني  للخرباء  املستوى 

اإلنسان.  لحقوق  العربية  للمحكمة  األسايس  النظام 

األطراف  الدول  تنفيذ  مراقبة  إىل  املرشوع  ويهدف 

اللتزاماتها الناشئة عن امليثاق العريب لحقوق اإلنسان 

وكذا عن االتفاقيات الدولية األخرى لحقوق اإلنسان 

ذات الصلة...

بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة 
االجتماعية بالدول العربية

شارك املجلس يف امللتقى الثالث لجهة الرشق األوسط 

االجتامعي  للعمل  العاملي  للمجلس  إفريقيا  وشامل 

حول »الحوار املدين يف املجتمعات العربية«، املنعقد 

اعترب  وقد  بالرباط.  الجاري  يونيو  و18   17 يومي 

مداخلته  يف  اليزمي،  إدريس  السيد  املجلس،  رئيس 

أن  كشفت  العريب  العامل  يف  العميقة  التحوالت  أن 

مجرد  من  انتقل  جديد،  اجتامعي  كفاعل  الشباب، 

دميقراطيا  إلرسائها  السعي  إىل  الحرية  إىل  التطلع 

وإقرار  جديدة  وقوانني  بدساتري  املطالبة  خالل  من 

التحدي  أن  إىل  مشريا  املواطنة،  وتعزيز  التعددية 

بناء  يف  اليوم  يتمثل  العربية  البلدان  أمام  املشرتك 

العدالة  وتحقيق  التنمية  وترسيع  الدميقراطية 

االجتامعية.

استقبال وفد عن »مجموعة االشتراكيين 
والديمقراطيين« بالبرلمان األوروبي

استقبل أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

»مجموعة  عن  وفد   ،،2013 يونيو   21 الجمعة 

األورويب.  بالربملان  والدميقراطيني«  االشرتاكيني 

وتناول الطرفان عدة قضايا خاصة االختفاء القرسي، 

العقاب،  من  اإلفالت  اإلعدام،  عقوبة  التعذيب، 

اتفاقية القضاء عىل التمييز ضد املرأة...

استقبال المقررة المعنية باالتجار بالبشر
اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  استقبل 

نغوزي  جوي  السيدة   ،2013 يونيو   18 الثالثاء 

بالحقوق  املعنية  الخاصة  األممية  املقررة  إيزيلو، 

املغرب  زارت  التي  بالبرش  االتجار  لضحايا  األساسية 

مع  املغرب  تفاعل  إطار  يف  يونيو   20 و   17 بني  ما 

تباحثا  املتحدة. املسؤوالن  الخاصة لألمم  اإلجراءات 

يف عدة قضايا: وضعية املهاجرين يف املغرب، االتجار 

حقوق  مجال  يف  الفاعلني  قدرات  تعزيز  البرش،  يف 

اإلنسان... 

»أية سياسة مندمجة لحماية 
الطفولة المغربية؟«

ناقش برملانيون وحقوقيون وممثلو قطاعات وزارية 

 2013 يونيو   17 االثنني  وإعالميون،  وجمعيات 

الطفولة،  حامية  حول  درايس  يوم  خالل  بالرباط، 

وضعية األطفال خاصة املوجودين يف وضعية صعبة 

وذلك عىل ضوء خالصات وتوصيات تقرير املجلس 

حول مراكز حامية الطفولة.

منتدى مهرجان كناوة وموسيقى العالم 
نظم يف إطار »مهرجان كناوة موسيقى العامل«، بدعم 

من املجلس ، منتدى فكريا تحت شعار »مجتمعات 

الوطني  املجلس  رئيس  العامل«.  شباب   .. تتحرك 

بحرص  املنتدى  اختتام  أشاد خالل  اإلنسان  لحقوق 

الرتاث  من  جزء  تثمني  بني  التوفيق  عىل  املهرجان 

املجلس  إرادة  مؤكدا  العامل،  عىل  واالنفتاح  املغريب 

يف ضامن استمرارية املنتدى من خالل جعله فضاء 

للتداول الودي والذيك.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناظور 
قافلة للذاكرة والمواطنة

 ،2013 يونيو   23 األحد  الحسيمة-الناظور،  لجنة  نظمت 

بتعاون مع جمعية دار الطالبة بالدريوش وجمعية التضامن 

النسائية  األمل  وجمعية  بالحسيمة  البيئة  عىل  واملحافظة 

الذاكرة واملواطنة  للرتبية عىل  قافلة  بجامعة آيت يطفت، 

للآمثر  زيارة  تضمنت  الدريوش،  إقليم  تلميذات  لفائدة 

سنادة  وجامعة  بوفراح  بني  بدائرة  والرتاثية  التاريخية 

وقيادة أجدير بإقليم الحسيمة.

طانطان- كلميم  
ترشيد االعتقال االحتياطي

 2013 يونيو   19 األربعاء  طانطان-كلميم،  لجنة  نظمت 

ببلدية كلميم، مائدة مستديرة حول »االعتقال االحتياطي 

وظاهرة االكتظاظ يف السجون« شارك فيها فاعلون وباحثون 

السجون،  مندوبية  ممثلو  محامون،  )قضاة،  ومهتمون 

الجهوية.  اللجنة  وأعضاء  املدين  املجتمع  ممثلو  جامعيون، 

وقد دعا املشاركون يف الندوة إىل ترشيد االعتقال االحتياطي 

االعتقال  نسبة  لتتبع  لجنة  إحداث  وإىل  استثنايئ،  كتدبري 

وإحداث  والوطني  الجهوي  الصعيدين  عىل  االحتياطي 

مؤسسة قضائية مستقلة للبت يف االعتقال االحتياطي عىل 

غرار مؤسسة قايض االعتقال والحريات بفرنسا .

بني مالل - خريبكة 
شروط المحاكمة العادلة

تكوينية  دورة  -خريبكة  مالل  بني  لجنة  نظمت 
العادلة  املحاكمة  رشوط  حول  واملحامني  للقضاة 
الحامئية  واآلليات  الوطنية  القوانني  خالل  من 

الدولية،يومي 21 و22 يونيو 2013 بأزيالل.

العيون-السامرة 
دورة تكوينية في مجال حقوق 

اإلنسان
نظمت لجنة العيون-السامرة من 17 إىل 21 يونيو 
2013 مبدينة العيون دورة تكوينية رابعة مع معهد 
اللجنة  أعضاء  لفائدة  اإلنسان،  لحقوق  جنيف 

وجمعيات حقوقية عاملة يف األقاليم الجنوبية.
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