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أنشطة الطب الشرعي : الحاجة إلى إصالح شامل
قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم االثنني 8 يوليوز 2013 مبقره بالرباط، 

عنوان  تحمل  الرشعي  الطب  أنشطة  حول  أنجزها  دراسة  صحفية،  ندوة  يف 

»أنشطة الطب الرشعي باملغرب : الحاجة إىل إصالح شامل«.

الوثيقة بني الطب الرشعي وحقوق  الدراسة إىل لفت االنتباه للعالقة  وسعت 

اإلنسان، سواء تعلق األمر بالضحية أو باملشتبه فيه أو بالشخص املدان وذلك 

خالل جميع مراحل املسلسل القضايئ. كام وقفت عند مجمل االختالالت التي 

املتعلقة  األنشطة   : الرشعي  الطب  ألنشطة  األساسية  الثالثة  الحقول  تعرفها 

بالوفيات مبا يف ذلك الترشيح والفحص الخارجي للجثث؛ مجال شواهد الطب 

الرشعي؛ الخربة الطبية القضائية.

وتقرتح الدراسة جملة من التوصيات الكفيلة بإصالح املنظومة الوطنية للطب 

للنصوص  والعميقة  الشاملة  املراجعة   : أساسية  محاور  أربعة  تهم  الرشعي 

لنشاط  وطني  مؤسسايت  إطار  إحداث  للمهنة؛  املؤطرة  والتنظيمية  الترشيعية 

الطب الرشعي؛ تحسني جذري للعرض يف مجال الطب الرشعي وأخريا تحقيق 

أفضل إدماج ألنشطة الطب الرشعي يف منظومة العدالة.

لقاء تشاوري بجنيف حول الذاكرة والتاريخ
شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف  5 يوليوز 2013 بقر األمم بجنيف 

السيدة  اللغوية،  الحقوق  مجال  يف  الخاصة  املقررة  نظمته  تشاوري  لقاء  يف 

فريدة شهيد حول موضوع »يف مجال التاريخ والذاكرة يف املجتمعات املتسمة 

بالتعددية«.

لتقريرين حول  الخاصة  التشاوري يف إطار إعداد املقررة  اللقاء  وقد جاء هذا 

مجال التاريخ والذاكرة يف املجتمعات املتسمة بالتعددية يف ما يتصل بالكتب 

املدرسية الخاصة بالتاريخ والنصب التذكارية واملتاحف السيام متاحف التاريخ، 

يف  اإلنسان  حقوق  ملجلس   )A/HRC/RES/23/10( رقم  للقرار  طبقا  وذلك 

املقبل عىل  تقريرها  العمل يف  إىل  الخاصة  املقررة  فيه  الذي دعا  الـ23  دورته 

»بحث سبل تحسيس املؤسسات واملجتمع بأهمية تنوع الرتاث الثقايف وتعزيز 

التعاون من أجل حفظ الرتاث والنهوض به«.

بحث علمي حول مؤشرات التنمية االقتصادية 
واالجتماعية في األقاليم الجنوبية

اسقبل السيد إدريس اليزمي، رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم االثنني 

األكادمييني، مغاربة وأجانب،  الباحثني  املجلس وفدا من  يوليوز 2013 مبقر   8

يقوم بزيارة للمغرب من 3 إىل 9 يوليوز قصد القيام ببحث علمي ميداين حول 

مؤرشات التنمية االقتصادية واالجتامعية يف األقاليم الجنوبية للمملكة، يف أفق 

إعداد دراسة حول رهان الحكم الذايت.

املستوى  عىل  الوطني  املجلس  جهود  الباحثني  أمام  اليزمي  السيد  واستعرض 

املركزي أو من خالل لجانه الجهوية الثالثة ) طانطان-كلميم، الداخلة-أورسد، 

العيون-السامرة( لحامية حقوق اإلنسان والنهوض باألقاليم الجنوبية.

)NDI( لقاء مع مديرة المعهد الوطني الديمقراطي
السيدة  املجلس،  مبقر   2013 يوليوز   8 االثنني  يوم  اليزمي،  السيد  استقبل 

الدولية  للشؤون  الدميقراطي  الوطني  املعهد  فرع  مديرة  بيندا،  فرانسيسكا 

يف  املؤسستني  بني  التعاون  إمكانات  مختلف  اللقاء  وتناول  باملغرب.   )NDI(

الكائن  الدميقراطي،  الوطني  املعهد  أن  يذكر  املشرتكة.  اهتامماتهام  مجال 

مقره الرئييس بواشنطن، منظمة غري حكومية غري ربحية تسعى لتعزيز ونرش 

الدميقراطية عرب العامل.

حماية الطفل من كل أشكال العنف
يشارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 12 إىل 19 يوليوز 2013  بكندا يف 

الدورة التكوينية الصيفية الدولية الخاصة بحقوق الطفل. وسيخصص موضوع 

هذه الدورة الثانية من نوعها، والتي تنظمها مجموعة العمل املعنية بحقوق 

الطفل يف الفضاء الفرانكفوين بتعاون مع املجلس الكندي للمدافعني عن األطفال 

والشباب وجامعة مونكتون لدراسة املادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل الخاصة 

بـ«حامية الطفل من كافة أشكال العنف أو الرضر أو اإلساءة البدنية أو العقلية 

واإلهامل أو املعاملة املنطوية عىل إهامل، وإساءة املعاملة أو االستغالل«.

لحقوق  والفلسفية  التاريخية  األسس   : املحاور  من  جملة  الدورة  وستتناول 

الطفل، جمع املعطيات والبحث يف مجال حقوق الطفل، نفسية الطفل، حق 

الطفل يف الرتبية، آليات إعامل اتفاقية حقوق الطفل، الحق يف الحامية من كل 

أشكال العنف الجسدي والعقيل وسوء املعاملة

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


