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إدماج الثقافة الحسانية في 
منظومة التربية والتكوين

نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم الخميس 

إدماج  حول  دراسيا  يوما  بالرباط   2013 يونيو   27

الثقافة الحسانية يف املنظومة التعليمية. وقد هدف 

اللقاء إىل اإلسهام يف مسلسل وضع إطار بيداغوجي 

لتناقل املوروث الثقايف الحساين بني األجيال وإدماجه 

الصحراوية  باألقاليم  الخاصة  التعليمية  املناهج  يف 

تفعيال لجهوية الربامج التعليمية.

الدورة 34 للجنة العربية الدائمة 
لحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بصفة مراقب 

الدامئة  العربية  للجنة  املستأنفة   34 الدورة  يف 

العربية  الدول  لجامعة  التابعة  اإلنسان  لحقوق 

وذلك من 23 إىل 27 يونيو 2013 بالعاصمة املرصية 

مثلت  التي  الدورة  أعامل  جدول  وتضمن  القاهرة. 

املجلس فيها السيدة حورية إسالمي، عضو املجلس، 

لحقوق  العريب  امليثاق  أبرزها  النقط  من  جملة 

اإلنسان، إحياء اليوم العريب لحقوق اإلنسان، الخطة 

العربية للرتبية عىل حقوق اإلنسان، مرشوع الدليل 

مرشوع  التعذيب،  ملناهضة  العريب  االسرتشادي 

اإلعالن العريب للمدافعني عن حقوق اإلنسان.

اإلجراءات الخاصة لمجلس حقوق 
اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ممثال بالسيد 

االجتامع  أشغال  يف  املجلس  عضو  بلكوش  الحبيب 

السنوي العرشين لإلجراءات الخاصة ملجلس حقوق 

يونيو   28 و   24 بني  ما  بفيينا  نظم  الذي  اإلنسان 

2013. كام شاركت السيدة نجاة مجيد عضو املجلس 

معنية  خاصة  مقررة  بصفتها  اللقاء  هذا  أشغال  يف 

باستغالل يف األطفال

في ضيافة المجلس
 )2013 يونيو   25 )الثالثاء  أمرييك:  أبحاث  مركز 

استقبل السيد األمني العام وفد عن املركز األمرييك 

السيد  ترأسه  السياسات  وتحليل  لألبحاث   )CNA(

الدراسات  ومدير  الرئيس  نائب  تومسن،  إريك 

باملركز.  املتعددة  التحليل  مراكز  بأحد  اإلسرتاتيجية 

مقتضبا حول عمل  عرضا  للوفد  قدم  الصبار  السيد 

التاريخي  والسياق  وآلياته  وصالحياته  املجلس 

اإلنسان  حقوق  وضعية  إىل  تطرق  كام  إلحداثه... 

اإلرهاب من  كانت سياسات محاربة  وقد  باملغرب، 

بني القضايا التي تطرق إليها اللقاء.

استقبل   )2013 يونيو   26 )األربعاء  عراقي:  وفد 

السيد  رأسه  عىل  عراقيا  وفدا  العام  األمني  السيد 

الخارجية  العالقات  لجنة  رئيس  حمودي،  هامم 

باملغرب،  العراقي  والسفري  العراقي  النواب  مبجلس 

اختصاصات  إىل  وباإلضافة  اليوسفي(.  حازم  السيد 

املجلس والتجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية 

اللقاء  تناول  باملغرب  اإلنسان  حقوق  ووضعية 

والبنية  العراقية  الساحة  تشهدها  التي  التطورات 

املؤسساتية لحقوق اإلنسان بالعراق. وقد اقرتح سيد 

حمودي تنظيم مؤمتر عريب لتبادل تجارب املؤسسات 

الوطنية واالستفادة من التجارب الناجحة يف املجال، 

ومن بينها تجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

الفرنيس:  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي  املجلس 

ادريس  السيد  استقبل   )2013 يونيو   25 )الثالثاء 

)Geneviève Bel( بيل  جنيفييفة  السيدة  اليزمي 

البيئي  االجتامعي  االقتصادي،  املجلس  يف  عضو 

الفرنيس وقدم فيه السيد اليزمي للمسؤولة الفرنسية 

املجلس  عمل  وطريقة  وتركيبة  ومهام  اختصاصاته 

وأهم منجزاته كام استعراض عمل املجلس يف مجال 

حقوق اإلنسان يف املقاولة.

األممية االشرتاكية: )االثنني 24 يونيو 2013( استقبل 

بابانديرو  جورج  السيد  اليزمي   ادريس  السيد 

)George Papandreou( رئيس األممية االشرتاكية. 

الرشوحات  من  جملة  لضيفه  اليزمي  السيد  وقد 

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  اختصاصات  حول 

مشاريعه  وأبرز  وجهويا  مركزيا  وتركيبته  ومهامه 

السيام اإلسهام يف إعامل مقتضيات الدستور الجديد 

للمملكة يف شقها املتعلق بحقوق اإلنسان.

يونيو   25 )الثالثاء  االسباين  االشرتايك  الربملاين  الفريق 

اليزمي مبقر املجلس، وفدا عن  السيد  استقبل   :)2013
الفريق االشرتايك بالربملان اإلسباين. بعد تقديم أهم مهام 
املستوى  عىل  واختصاصاته  تدخله  ومجاالت  املجلس 
الجهوي، استعرض السيد اليزمي حصيلة عمل املجلس منذ 
إحداثه عىل املستويني الوطني والدويل كام سلط الضوء 
عىل الجهود التي تبذلها اللجان الجهوية الثالثة للمجلس 
باألقاليم الجنوبية، برشاكة وثيقة مع جميع الفاعلني، يف 
سبيل النهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها بهذه األقاليم، هذا 

فضال عن التتبع اليومي والدقيق لألحداث واملستجدات.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طانطان-كلميم
مهرجان قوافل بمدينة سيدي افني

تشارك اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طانطان-كلميم يف 

افني  منتدى  ينظمه  الذي  قوافل  مهرجان  الرابعة  الدورة 

من  افني  سيدي  مبدينة  والتواصل  للتنمية  باعمران  ايت 

29  يونيو اىل 03 يوليوز 2013 . وقد شاركت اللجنة برواق 

ندوة  أشغال  يف  وكذا  الوطني  املجلس  منشورات  يتضمن 

دولية نظمت عىل هامش املهرجان حول »اإلعالم تحديات 

و رهانات للجهوية املتقدمة«.

الدار البيضاء-سطات
لقاء تواصلي حول اللجنة الجهوية 

لحقوق اإلنسان
البيضاء- بالدار  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تنظم 

لقاء  بنور،  بسيدي  يونيو2013   28 الجمعة  يوم  سطات، 

تواصليا حول موضوع »اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان: أية 

البيضاء- الدار  بجهة  اإلنسان  لحامية حقوق  قيمة مضافة 

سطات ؟« ويهدف هذا اللقاء، إىل التعريف باللجنة الجهوية 

و بدورها كآلية لالنتصاف و الحامية، كام يعد مبثابة انطالقة 

الجهوية  اللجنة  التي ستسهر  القرب  لقاءات  ملجموعة من 

عىل تنظيمها بعامالت و أقاليم الجهة.

فاس - مكناس
تفعيل األرضية المواطنة للنهوض 

بثقافة حقوق اإلنسان
مكناس  بفاس  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تنظم 

للتبادل  لقاء  ميسور  مبدينة   2013 يونيو   29 السبت  يوم 

يف  والجهوي  املحيل  املدين  املجتمع  أدوار  حول  والتقاسم 

تفعيل االرضية املواطنة  ويستهدف هذا اللقاء اكرث من 60 

جمعية محلية وجهوية متثل الديناميكيات املدنية بكل من 

بازة،  ايت  سكورة،  املرس،  كيكو، رسغينة،  ميسور،  بوملان  

مرموشة، أوطاط الحاج.
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