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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يشارك في الدورة الخامسة للمنتدى 

العالمي لحقوق اإلنسان بمدينة نانت 
الفرنسية

من  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  يشارك 
الفرنسية  نانت  مبدينة   2013 ماي   25 إىل   22
لحقوق  العاملي  للمنتدى  الخامسة  الدورة  يف 
اإلنسان  املنظمة تحت شعار »التنمية املستدامة 
وسيساهم  ذاتها؟«  املعركة   : اإلنسان  وحقوق 
املجلس، املمثل بكل من السيدة حورية إسالمي، 
والسيد  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  عضو 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  رئيس  شارف،  محمد 
مستشار  الكام،  حميد  والسيد  بإكادير  اإلنسان 
يف  ستنظم  التي  النقاشات  يف  املجلس،  رئيس 
إطار املحاور الثالث الكربى للمنتدى : أي تنمية 
وأي منوذج أو مناذج اقتصادية من أجل عامل أكرث 
إنسانية وأكرث عدال؟، أي مساواة بني البرش يف زمن 
األزمة؟. أي مجاالت ترابية للمستقبل، للسياسات 
املواطنة  لضامن  اإلنسان،  حقوق  عىل  املرتكزة 
للجميع وللدميقراطية؟. كام يقيم املجلس رواقا 
املنتدى  يف  واملشاركات  للمشاركني  فيه  يعرض 
مجموعة غنية من إصداراته تضم أزيد من 300 

إصدار باإلضافة إىل دعامات إلكرتونية.

السيد اليزمي يشارك بإسطنبول : 
في منتدى المؤتمر الثامن والثالثين 

للفدرلية الدولية لحقوق اإلنسان
املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  يشارك 
الوطني لحقوق اإلنسان يف أشغال منتدى املؤمتر 
املنعقد  اإلنسان  لحقوق  الدولية  للفدرالية  الـ38 
يومي 23 و24 ماي 2013 مبدينة إسطنبول الرتكية.

االنتقال   « شعار  تحت  املنظم  املؤمتر  ويسعى 
السيايس وحقوق اإلنسان : تجارب وتحديات« إىل 
تشجيع تبادل التجارب بني مدافعني عن حقوق 
دولة.  مائة  من  أزيد  من  ومنظامت  اإلنسان 
وسيناقش املشاركون جملة من املواضيع املرتبطة 
بينها  من  السيايس  االنتقال  مسلسالت  مبوضوع 
العدالة،  تعزيز  العقاب،  من  اإلفالت  مناهضة 
الحكومية،  غري  واملنظامت  املؤسسات  دعم 
مرحلة  يف  كفاعالت  النساء  دور  الدين،  مكانة 
االقتصادية  الحقوق  األقليات،  حقوق  االنتقال، 
املالية  واملؤسسات  املقاوالت  دور  واالجتامعية، 

الدولية يف مراحل االنتقال.

تقرير موضوعاتي للمجلس : مراكز 
حماية الطفولة بالمغرب غير 

متالئمة مع المعايير الدولية
قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم االثنني 
20 ماي 2013 يف ندوة صحفية تقريره املوضوعايت 
الثالث حول مراكز حامية الطفولة الذي يحمل 
طفولة   : الحامية  مراكز  يف  »األطفال  عنوان 
لحامية  مندمجة  سياسة  أجل  من  خطر...  يف 
الختصاصاته  طبقا  املجلس،  قام  وقد  الطفل؟«. 
مقرر  مبقتىض  املودعني،  األطفال  واقع  بتحليل 
تقييم  بهدف  الطفولة،  حامية  مراكز  يف  قضايئ، 
مدى مالءمة كيفيات إيداع األطفال والتكفل بهم 
مع املعايري املحددة يف االتفاقية الدولية الخاصة 
بحقوق الطفل. وقد عمل املجلس يف هذا اإلطار 
وإجراء  الطفولة  لحامية  مركزا   17 زيارة  عىل 
مقابالت ولقاءات مع جميع الفاعلني العموميني 
)مركزيا ومحليا( والجمعويني واألطفال والعائالت 
مع أخذ بُْعِد النوع بعني االعتبار. وخلص املجلس 
يف تقريره إىل أن جميع مراحل مسار عملية إيداع 
األطفال يف مراكز حامية الطفولة غري متالمئة مع 
معايري اتفاقية حقوق الطفل واملبادئ التوجيهية 
لعدالة األحداث)البنية التحتية، اإلرشاف، التأطري، 
مشاركة  ضامن  السالمة،  األمن،  العيش،  ظروف 
الطفل يف مسار املحاكمة، سبل التظلم...(. ودعى 
توصيات  من  إليه  دعى  ما  ضمن  من  املجلس، 
عامة وخاصة بكل قطاع معني وأخرى مستعجلة، 
حامية  مراكز  حول  وطنية  مناظرة  تنظيم  إىل 
املنخرطة  األطراف  جميع  فيها  تشارك  الطفولة 
وضع  أجل  من  الطفل،  حقوق  مجال حامية  يف 

سياسة عامة وشاملة ومندمجة.

السيد اليزمي يستقبل الوزير 
البحريني لحقوق اإلنسان ويطلعه 

على تجربة المجلس كمؤسسة 
وطنية للنهوض بحقوق اإلنسان 

وحمايتها
املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد  استقبل 
ماي   21 الثالثاء  يوم  اإلنسان،  لحقوق  الوطني 
2013 مبقر املجلس، وفدا بحرينيا يرتأسه السيد 
اإلنسان  حقوق  وزير  الرحمن،  عبد  صالح 
العدل  وزارة  ممثيل  بعض  ويضم  البحريني، 
التجربة  اطالعه عىل  بالبحرين، قصد  والداخلية 
املغربية يف مجال حقوق اإلنسان عموما، وعىل 
واختصاصاته  املجلس  إحداث  وسياق  مسار 
وأنشطة وأبرز مشاريعه. كام قدم السيد اليزمي 
املجلس  تركيبة  البحريني حول  للوفد  رشوحات 
وطريقة اشتغاله واملقاربة التي يعتمدها، القامئة 
عىل التعاون واالنفتاح عىل جميع الفاعلني خاصة 

املجتمع املدين.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الدار البيضاء – سطات

انعقاد الدورة العادية الرابعة
بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  عقدت 
العادية  البيضاء يوم السبت 18 ماي 2013 دورتها 

الرابعة.
واشتمل جدول أعامل هذه الدورة، املنعقدة يف إطار 
إعامل مقتضيات النظام الداخيل للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، والتي ترأست أشغالها رئيسة اللجنة 
السيد شميسة رياحة، تقديم تقرير أنشطة اللجنة 
الثالثة أشهر األوىل من سنة 2013 ومناقشة  خالل 
تقديم مسار تحضري خطة العمل باإلضافة إىل تقديم 

خطة العمل برسم 2013-2014.

ببني مالل-خريبكة

اتفاقية شراكة مع نيابة وزارة التربية 
الوطنية بإقليم خريبكة

ببني مالل- اإلنسان  الجهوية لحقوق  اللجنة  توقع 
الرتبية  وزارة  نيابة  مع  رشاكة  اتفاقية  خريبكة 
 24 الجمعة  يوم  وذلك  خريبكة،  بإقليم  الوطنية 
ماي 2013 باملركب الثقايف مبدينة خريبكة. وتسعى 
القيام بربامج وأنشطة مشرتكة  إلـى  هذه االتفاقية 
النهوض بثقافة املواطنة وحقوق اإلنسان  يف مجال 

وتعزيزها وترسيخها يف منظومة الرتبية والتكوين.

العيون - السامرة

مائدة مستديرة بطرفاية تحت شعار 
»الحقوق البيئية : ركيزة للنهوض 

بثقافة حقوق اإلنسان«
 - العيون  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تنظم 
مجال  يف  مختصة  جمعيات  مع  برشاكة  السامرة، 
البيئة باملنطقة، مائدة مستديرة حول الحق يف البيئة 
تحت شعار »الحقوق البيئية : ركيزة للنهوض بثقافة 
حقوق اإلنسان«، وذلك يوم الجمعة 24 ماي 2013 
اللقاء  هذا  ويهدف  طرفاية.  مبدينة  البلدية  بقاعة 
البيئي  املجال  عىل  الحفاظ  بأهمية  التحسيس  إىل 
البيئة  حول  تفصيلية  معطيات  وتقديم  باملنطقة 
وتحديد  )الصحراوية(.  القارية  والبيئة  الساحلية 

اإلكراهات واآلفاق املستقبلية يف هذا املجال.
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