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المستقّلة  الوطنية  التنسيقية  يستضيف  المجلس 
للعدالة االنتقالية بتونس

استضاف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، من 27 إىل 29 ماي 2013 مبقره 
بالرباط، أعضاء عن التنسيقية الوطنية املستقلّة للعدالة االنتقالية بتونس.

وقد التقى وفد التنسيقية أعضاء وأطرا سابقني من هيئة اإلنصاف واملصالحة 
حول  عروضا  للوفد  قدموا  الذين  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  ومن 
 : توصياتها  تنفيذ  وتتبع  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  عمل  جوانب  مختلف 
جمع اإلفادات ومعالجة املعطيات، برامج جرب األرضار عىل املستوى الفردي 
االستامع  جلسات  الحقائق،  كشف  أجل  من  التحري  منهجية  والجامعي، 

العمومية للضحايا، تقنيات تحرير التقرير الختامي...

استقبال نائب سفير البرازيل في بالمغرب
استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 

يوم االثنني 27 ماي 2013، السيد بابلو غيتي، نائب سفري الربازيل بالرباط.
وقد أعرب السيد الصبار خالل هذا اللقاء، الذي خصص لبحث سبل التعاون 
املمكنة يف ميدان حقوق اإلنسان، عن اهتامم املجلس باالطالع عىل التجربة 
املستوى  عىل  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  خطتها  تنفيذ  مجال  يف  الربازيلية 

الجهوي وكذا تجربة هذا البلد يف حامية الفئات الهشة.

المنظمة األمريكية )Creative Associates International( تزور 
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

الطفل  حقوق  حامية  مبرشوع  مكلف  كميم،  الحق  عبد  السيد  استقبل 
والنهوض بها، يوم األربعاء 29 ماي 2013 مبقر املجلس بالرباط، وفدا عن 
تهتم  التي   ،»Creative Associates International« األمريكية  املنظمة 
بالتعليم واالنتقال الدميقراطي ومتكني املجتمع املدين... وتركز موضوع اللقاء 
حول سبل التعاون بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملنظمة األمريكية، 
خاصة يف مجال متكني الشباب وحامية حقوق الطفل ومحاربة ظاهرة الهدر 

املدريس.

وفدان من الشيلي والسعودية يطلعان على تجربة 
المجلس في مجال حماية حقوق اإلنسان والنهوض بها  

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  عام  أمني  الصبار،  محمد  السيد  استقبل 
ووفدا  الشييل  من  برملانيا  وفدا  املجلس،  مبقر   2013 ماي   28 الثالثاء  يوم 
من السعودية ترأسه رئيس هيئة التحقيق واالدعاء العام بالسعودية. وقد 
أطلع السيد الصبار الوفدين عىل تجربة املغرب يف مجال العدالة االنتقالية 
وكذا السياق التاريخي الذي أنشأ يف إطاره املجلس فضال عن هيكلته واملهام 
املنوطة به عىل املستوى الوطني والجهوي. كام أشار إىل اإلصالحات الجديدة 
التي عرفها املغرب يف مجال حقوق اإلنسان خاصة من خالل تبني الدستور 

الجديد.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة 
عرض فيلم درب موالي 

الشريف للمخرج حسن بنجلون
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
بتطوان  السينام  أصدقاء  وجمعية  بطنجة 
بتنسيق مع النادي السيناميئ بثانوية القايض 
عياض بتطوان، يوم الخميس 30 ماي 2013، 
لعرض  لقاء  بتطوان،  عياض  القايض  بثانوية 
الذي  الرشيف  موالي  درب  فيلم  ومناقشة 
لحقوق  الجسيمة  االنتهاكات  مايض  يتناول 
ويندرج  بنجلون.  حسن  ملخرجه  اإلنسان 
هذا اللقاء يف إطار تفعيل مقتضيات اتفاقية 
الرشاكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
يف  وكذا  بتطوان،  السينام  أصدقاء  وجمعية 
إطار جهود حفظ الذاكرة بناء عىل توصيات 

هيئة اإلنصاف واملصالحة.

طانطان- كلميم 
ندوة بآسا حول » آليات 

مناهضة العنف ضد النساء«
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
جمعية   « مع  برشاكة  كلميم  طانطان- 
 « باسا-الزاك  املغرب  لنساء  الوطني  االتحاد 
و«املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني باسا« 
ندوة  حول  » آليات مناهضة العنف ضد 
ماي 2013  الثالثاء 28  يوم  وذلك   « النساء 
بدار الشباب املركز مبدينة آسا. وهم برنامج 
الندوة جملة من املحاور منها: »واقع العنف 
ضد النساء ودور مراكز االستامع »، »مناهظة 
»الحامية  النساء«،  ضد  للعنف  اإلسالم 
القانونية للنساء يف إطار قانون مدونة األرسة 

والقانون الجنايئ«.

مراكش 
توقيع اتفاقية شراكة 

مع الكلية المتعددة 
التخصصات بآسفي

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  وقعت 
مبراكش يوم االثنني 27 ماي 2013 مبدينة 
املتعددة  الكلية  مع  اتفاقية رشاكة  آسفي 
التخصصات بآسفي التابعة لجامعة القايض 
عياض. وتهدف هذه االتفاقية إىل وترسيخ 
قيم املواطنة وإثراء الفكر يف مجال حقوق 
كام  اإلنسان،  حقوق  ثقافة  ونرش  اإلنسان 
ترمي إىل تشجيع كل املبادرات الهادفة إىل 
امليداين  والعمل  الحقوقي  بالفكر  النهوض 

املتصل بحقوق اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

الرباط- القنيطرة  
يوم دراسي حول اإلعاقة

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

ماي   28 الثالثاء  يوم  القنيطرة  الرباط- 

موضوع  حول  دراسيا  يوما  بالرباط   2013

وضعية  يف  لألشخاص  الدولية  »االتفاقيات 

أبرز  ومن  واإلعامل.  االلتزام  بني  إعاقة 

املشاركون  إليها  خلص  التي  التوصيات 

وتنفيذ  إعداد  إىل  الدعوة  اللقاء  هذا  يف 

األشخاص  حول  مندمجة  عمومية  سياسة 

املقاربة  من  واالنتقال  إعاقة،  وضعية  يف 

القامئة  املقاربة  إىل  اإلدماج  عىل  القامئة 

عىل الدمج، واعتامد لغة اإلشارة يف وسائل 

االتصال السمعي البرصي العمومية لتمكني 

األشخاص يف وضعية إعاقة من التمتع بالحق 

يف الخرب والولوج إىل املعلومات.

بني مالل - خريبكة  
الدورة العادية الخامسة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ببني 

مالل خريبكة السبت 25 ماي 2013دورتها 

العادية الخامسة. وضم جدول أعامل هذه 

الدورة تقديم تقارير مجموعات العمل يف 

مجال الحامية والنهوض وتقييم قافلة الرتبية 

عىل املواطنة وحقوق اإلنسان وكذا تقديم 

خطة عمل اللجنة لألشهر املقبلة.

العيون - السامرة  
لقاء تشاوريا حول الولوجيات

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 

حول  تشاوريا  لقاء  السامرة  بالعيون- 

الجمعة 31  يوم  بالجهة، وذلك  الولوجيات 

ماي 2013 مبدينة بوجدور. وتتمثل الغاية 

إيجاد  يف  التشاوري  اللقاء  هذا  تنظيم  من 

يف  األشخاص  ولوج  بتيسري  الكفيلة  السبل 

وضعية إعاقة للمرافق العمومية والفضاءات 

املجتمع  الولوجيات يف  ثقافة  العامة ونرش 

البناء  مجاالت  يف  املتدخلني  أوساط  ويف 

والتعمري والنقل. 
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