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المنتدى الدولي األول لحركة حقوق 
اإلنسان في العالم العربي

نظم مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان من 8 إىل 10 نونرب 2014 
بالدار البيضاء املنتدى الدويل األول لحركة حقوق اإلنسان 
يف العامل العريب تحت شعار »إشكاليات التحول الدميقراطي 
يف إطار الربيع العريب وأولويات اإلصالح والتغيري«. وتناول 
موضوع  عربية  دول  من عرش  قدموا  الذي  املشاركون 
املؤمتر من خالل جملة من املحاور تهم عىل الخصوص: 
االنتخابات والفاعلني السياسيني الجدد بعد الربيع العريب 
من منظور حقوق اإلنسان، الفاعلون الجدد والقدامى: 
الدوليني،  والفاعلني  العريب  الربيع  واآلفاق،  الديناميات 
دالالت صعود التطرف باملنطقة العربية؟ أي مستقبل؟. 
كام تناول اللقاء محاور تهم حصاد الربيع العريب والتحول 
الدميقراطي ودور الشباب يف إطالق عملية التغيري ودور 

الحركة الحقوقية.

المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان : 
ورشة تحضيرية حول التربية على حقوق 

اإلنسان
نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برشاكة مع املعهد 
العريب لحقوق اإلنسان،  يوم 7 نونرب 2014 مبدينة الدار 
البيضاء ورشة تحضريية للمنتدى املوضوعايت حول الرتبية 
عىل حقوق اإلنسان الذي سينعقد يف إطار املنتدى العاملي 
لحقوق اإلنسان املزمع تنظيمه مبدينة مراكش من 27 إىل 
30 من نونرب الجاري. وسيسلط املنتدى املوضوعايت الضوء 
تهم  زوايا  عدة  عند  الوقوف  خالل  من  املوضوع  عىل 
بشكل خاص النظرية والتطبيق، تعزيز املعارف واملوارد، 
توظيف تكنولوجيا االتصال ووسائل اإلعالم االجتامعية، 

الرتبية واألمن اإلنساين والنزاعات...

األردن : مؤتمر دولي حول اإلصالح الجنائي 
وحقوق اإلنسان

بالسيد  اإلنسان، ممثال  الوطني لحقوق  املجلس  شارك 
عبد الحق الدوق، مكلف بحقوق اإلنسان باملؤسسات 
السجنية، يومي 3 و4 نونرب 2014 بالعاصمة األردنية عامن، 
يف مؤمتر دويل حول موضوع »اإلصالح الجنايئ وحقوق 
هذا  يف  املشاركون  وانكب  وتطلعات«.  واقع  اإلنسان: 
اللقاء، املنظم من لدن املنظمة الدولية لإلصالح الجنايئ 
ومفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان وإدارة 
باألردن،  العام  األمن  مبديرية  والتأهيل  اإلصالح  مراكز 
بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية )سيدا(، عىل 
دراسة اإلطار اإلقليمي الناظم ملنظومة العدالة الجنائية 
التي طرأت عىل هذه  والتطورات والتوجهات الحديثة 
املنظومة خالل العرش سنوات املاضية ومدى انسجامها 
الرشق  الوطني يف دول  الواقع  مع  التطبيق  من حيث 
األوسط وشامل إفريقيا، كام ناقشوا أوضاع الفئات الهشة 
ضمن منظومة العدالة الجنائية خاصة األطفال واألشخاص 

يف وضعية إعاقة.

الدوحة : مؤتمر دولي حول تحديات 
األمن وحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال يف شخص 
أمينه العام السيد محمد الصبار، يف فعاليات »املؤمتر الدويل 
حول تحديات األمن وحقوق اإلنسان يف املنطقة العربية«، 
وذلك يومي 5 و6 نونرب 2014 بالعاصمة القطرية الدوحة، 
بتنظيم مشرتك بني الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية 
لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر 
واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم املتحدة، برشاكة 
مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية واألمانة العامة 
ملجلس وزراء الداخلية العرب. ومتثل الهدف من املؤمتر 
الداخلية  وزارات  بني  التشاريك  الحوار  وتشجيع  فتح  يف 
الوطنية لحقوق  املدين واملؤسسات  املجتمع  ومنظامت 
اإلنسان ملناقشة تحديات العالقة بني األمن وحقوق اإلنسان، 
عالوة عىل التعرف عىل أفضل املامرسات الوطنية واإلقليمية 

والدولية يف هذا الشأن.

تعيين السيد محمد عياط خبيرا 
مستقال لألمم المتحدة مكلفا بحالة 

حقوق اإلنسان في الكوت ديفوار
 عني السيد محمد عياط، عضو املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان وخبري القانون الدويل، يوم 6 نونرب 2014 بجنيف، 
خبريا مستقال لألمم املتحدة مكلفا بحالة حقوق اإلنسان 
يف الكوت ديفوار، وذلك خالل جلسة عامة ملجلس حقوق 
اإلنسان باألمم املتحدة. يذكر أن السيد عياط الحاصل عىل 
دكتوراه يف الحقوق من جامعة تولوز بفرنسا سنة 1979، 
يعمل أيضا مستشارا قانونيا للمدعية العامة باملحكمة 
الجنائية الدولية. وقد انتخب يف عام 2008 خبريا مستقال 
بلجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة، كام عني من 
قبل يف منصب مقرر خاص بدولة الكوت ديفوار. وسبق له 
أن شغل منصب مستشار قانوين رئييس باملحكمة الجنائية 
الدولية لرواندا )2012-1997(. وساهم السيد عياط يف 
صياغة مدونات منوذجية للعدالة الجنائية االنتقالية لألمم 
املتحدة. وله العديد من اإلسهامات واملنشورات يف مجال 

القانون الجنايئ وعلم الجرمية.

في ضيافة المجلس

وزير العدل وحقوق اإلنسان بجزر القمر )7 نونرب 2014(: 
الوطني  املجلس  عضو  إسالمي،  حورية  السيدة  استقبلت 
رئيس  الحنويش،  الرزاق  عبد  والسيدان  اإلنسان  لحقوق 
ديوان رئيس املجلس ومراد الرغيب، مدير التعاون والعالقات 
الخارجية، السيد عبدو حسني، وزير العدل وحقوق اإلنسان 
اإلسالمية  والشؤون  اإلداري  واإلصالح  العمومية  والوظيفة 
بجزر القمر. واطلع املسؤول القمري خالل هذا اللقاء عىل 
اختصاصات وتركيبة وبرامج وتقارير املجلس الوطني لحقوق 
التعاون بني املجلس  اللقاء سبل تعزيز  تناول  اإلنسان، كام 

والوزارة يف مجال النهوض بحقوق اإلنسان.

الرئيس األول للمجلس األعىل بالتشاد )5 نونرب 2014(: أجرى 
الرئيس األول للمجلس األعىل  بجمهورية التشاد، السيد سمري 
آدم نور، مباحثات مع السيدة حورية إسالمي، عضو املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان، والسيدان عبد الرزاق الحنويش، رئيس 
ديوان رئيس املجلس ومراد الرغيب، مدير التعاون والعالقات 
الخارجية. وتعرف املسؤول التشادي خالل هذا االستقبال عىل 

عمل املجلس ال سيام مساهامته يف مسلسل إصالح العدالة.

سفراء سالم من جمهورية رومانيا )3 نونرب 2014(: استقبل السيد 
مراد الرغيب، مدير التعاون والعالقات الخارجية وفدا دبلوماسيا 
لسفراء السالم من جمهورية رومانيا ينتمون للمنظمة الدولية 
برنامج  إطار  يف  املغرب  يف  يوجدون  العاملية«  الصداقة  »قوة 
للتبادل الثقايف ترعاه منظمة جرس الثقافات بأزرو. وقدم السيد 
الرغيب، أمام الدبلوماسيني الرومانيني عرضا حول اختصاصات 
املؤسسة وتركيبتها وإسهاماتها يف مسلسل حامية حقوق اإلنسان 
والنهوض بها باملغرب. كام تناولت النقاشات التي عرفها اللقاء 
جملة من النقاط أبرزها عالقة املجلس بهيئات املجتمع املدين، 
التحديات املطروحة عىل املغرب يف مجال حقوق اإلنسان، متدرس 

األطفال، برامج محو األمية، الحقوق االقتصادية...

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

أكادير
 جائزة حقوق اإلنسان لفائدة أندية 

التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان
نظمت لجنة أكادير واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين لجهة 
الثانية من تظاهرة جائزة حقوق  النسخة  سوس ماسة درعة 
اإلنسان لفائدة أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان يوم 
4 نونرب 2014 مبقر اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير. 
وتحفيز  تشجيع  يف  الحقوقية  التظاهرة  هذه  هدف  ومتثل 
وترصيد  الفاعلة  اإلنسان  املواطنة وحقوق  الرتبية عىل  أندية 
باملؤسسات  اإلنسان  ثقافة حقوق  تجاربها، باإلضافة إىل نرش 
التعليمية وترسيخ مبادئ وقيم الرتبية عىل املواطنة وحقوق 
اإلنسان باإلضافة إىل املساهمة يف تفعيل أدوار الحياة املدرسية. 
وتسعى أيضا إىل انتقاء النوادي للمشاركة يف املنتدى العاملي 
الثاين لحقوق اإلنسان بناء عىل معايري تهم انخراط ومشاركة 
التالميذ يف تدبري النادي وتوفر النادي عىل خطة عمل وتنظيمه 
األنشطة وتخليد األيام الوطنية والدولية وانخراطه يف نرش ثقافة 
النادي  اشتغال  باإلضافة إىل  بالوسط املدريس  اإلنسان  حقوق 

بشكل دائم ومستمر.

بني مالل-خريبكة
ندوة بخريبكة حول السياسة 

الجديدة للمغرب في مجال الهجرة
مبدينة   2014 نونرب   4 يوم  مالل-خريبكة  بني  لجنة  نظمت 
للمغرب يف  الجديدة  »السياسة  ندوة حول موضوع  خريبكة 
مجال الهجرة«. وفضال عن تقديم خالصات وتوصيات املجلس 
باملغرب«،  واللجوء  »الهجرة  حول  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
تضمن برنامج الندوة تقديم جملة من العروض حول »اإلطار 
بني  باملغرب  الهجرة  ملف  للهجرة«،»تدبري  املنظم  القانوين 
املقاربة التكتيكية واملقاربة اإلسرتاتيجية« و»الهجرة واملجتمع 

املدين باملغرب«.
 

فاس – مكناس
توطين مشروع المدرسة المواطنة 

بالمؤسسات التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية ما بني 4 و14 نونرب 2014 بتعاون مع 
مكناس  بوملان،  فاس  لجهات  والتكوين  الرتبية  أكادمييات 
تافيالت وتازة الحسيمة تاونات، لقاءات تحضريية مع مسؤويل 
املؤسسات التعليمية من أجل توطني مرشوع املدرسة املواطنة 
الرامي إىل الرتسيخ املؤسسايت لثقافة حقوق اإلنسان باملؤسسات 
الرتبوية وإدماجها يف السلوكيات اليومية لكل مكونات املدرسة. 
وسيعقب هذه اللقاءات انطالقا من شهر دجنرب 2014  تنظيم 
مجموعة من الورشات بـ 58 مؤسسة تعليمية مستهدفة من 
مرشوع املدرسة املواطنة، سيتم خاللها االشتغال عىل القانون 
الداخيل و ميثاق املواطنة الخاص بكل مؤسسة تعليمية بشكل 

يدمج قيم املساواة والحرية واملسؤولية واملشاركة.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


