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السيد اليزمي يحاضر في منتدى الجامعة 
الحرة بمراكش

ألقى رئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم االثنني 5 

ماي محارضة بالجامعة الحرة مبراكش حول موضوع »املغرب 

السيد  وسلط  والتحديات«.  املكتسبات  اإلنسان:  وحقوق 

املكتسبات  أهم  عىل  الضوء  املحارضة  هذه  خالل  اليزمي 

التي تم تحقيقها يف مجال حقوق اإلنسان، مؤكدا أن تكريس 

مستمر  مسار  إطار  يف  يندرج  باملغرب  اإلنسان  حقوق 

فعليا  انخراطا  واملؤسسات،  القوانني  إىل  باإلضافة  يتطلب، 

ليتطرق  تفعيلها،  وبرضورة  بحقوقهم  الواعني  للمواطنني 

املغرب  يواجها  التي  الراهنة  التحديات  مختلف  إىل  كذلك 

 2011 دستور  مقتضيات  تفعيل  بينها  ومن  اإلطار،  هذا  يف 

وإصالح القضاء وتبني نظام للعقوبات البديلة، باإلضافة إىل 

عدة قضايا ترتبط باملساواة واملناصفة وعاملة األطفال.

رئيس المجلس يشارك بلندن في لقاء 
بالمعهد الملكي للعالقات الدولية )شتام 

هاوس(
شارك السيد اليزمي يوم الثالثاء 6 ماي يف أشغال لقاء باملعهد 

املليك للعالقات الدولية )شتام هاوس(، الكائن مقره بلندن.

السيد اليزمي بالكتابة الدولية لمنظمة 
العفو الدولية

عقد رئيس املجلس يوم األربعاء 7 ماي جلسة عمل حول 

لوثر  فيليب  السيد  مع  باملغرب  اإلنسان  حقوق  وضعية 

والسيدة حسيبة حاج صحراوي، مدير ومساعدة مدير قسم 

شامل إفريقيا والرشق األوسط عىل التوايل بالكتابة الدولية 

ملنظمة العفو الدولية.

جلستا عمل مع ممثلي منظمة »أوبن 
سوسايتي انستيتيوت«

عقد السيد اليزمي جلستا عمل مع بعثة للمنظمة الدولية 

»أوبن سوسايتي انستيتيوت«، يف زيارة للمغرب من االثنني 

يف  ضمت  التي  البعثة،  زيارة  وتأيت  ماي.   9 الجمعة  إىل   5

عضويتها السيد عامر أبوزيد والسيد سعيد بنعطية والسيد 

جو كامبانا، يف أفق اإلعداد لربنامج عمل للمنظمة الدولية 

باملغرب.

صدى تونات تكرم السيد اليزمي
مبناسبة االحتفال بالذكرى العرشين لتأسيس جريدة صدى 

اليزمي، رئيس  تونات، نظمت الجريدة لقاء لتكريم السيد 

املجلس، يوم السبت 10 ماي مبدينة تاونات.

حرية اإلعالم في العالم العربي
العام يف فعاليات ملتقى املدافعني عن  السيد األمني  شارك 

و11   8 بني  ما  انعقد  الذي  العريب،  العامل  يف  اإلعالم  حرية 

يف  الصبار  السيد  ألقى  وقد  )األردن(.  بعامن   2014 ماي 

هذا امللتقى كلمة يف محور »اإلعالم ما بعد تحوالت الربيع 

العريب... املشهد والصورة العامة )ماذا حدث... ماذا تغري... 

إىل أين منيض؟(«.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

 الرباط-القنيطرة
النهوض بثقافة حقوق اإلنسان في الوسط 

المدرسي

للرتبية  الجهوية  واألكادميية  الرباط-القنيطرة  لجنة  وقعت 

رشاكة  اتفاقية  زعري  زمور  سال  الرباط  بجهة  والتكوين 

املواطنة والرتبية عىل حقوق اإلنسان  أندية  للنهوض بدور 

بالجهة، وذلك يوم الخميس 8 ماي بالرباط. ويلتزم الطرفان، 

والرتبية  املواطنة  بأندية  بالنهوض  االتفاقية،  هذه  مبوجب 

التعاون  خالل  من  خاصة  بالجهة،  اإلنسان  حقوق  عىل 

التكوينية  والدورات  وامللتقيات  الندوات  عقد  مجال  يف 

أعضاء  لفائدة  اإلنسان  حقوق  مجال  يف  التفكري  وورشات 

التعليمية  باملؤسسات  اإلداريني  واملوظفني  التدريس  هيئة 

بالجهة. وبهذه املناسبة، قدم رئيس املجلس الوطني عرضا 

حول موضوع »املدرسة وحقوق اإلنسان«، كان فرصة لنساء 

الرتبية  مبنظومة  املعنية  األطراف  وكافة  التعليم  ورجال 

والتكوين للتفاعل حول موضوع حقوق اإلنسان يف عالقتها 

بفضاء املؤسسات التعليمية.

أكادير
استقبال تالمذة الثانوية اإلعدادية 20 غشت

استقبلت لجنة أكادير يومي 5 و8 ماي 2014 تالميذ الثانوية 

بأكادير. وخصصت هذه  اللجنة  اإلعدادية 20 غشت مبقر 

الوطني  املجلس  ومهام  باختصاصات  للتعريف  الزيارة 

الجهوية وتقاريره وأنشطته. كام تم تسليط الضوء  ولجانه 

عىل الرشاكة املربمة مع األكادميية الجهوية للرتبية والتكوين 

ثقافة  ونرش  النهوض  بخصوص  درعة  ماسة  سوس  بجهة 

عىل  والرتبية  املواطنة  نوادي  دور  وكذا  اإلنسان  حقوق 

حقوق اإلنسان و يف نرش قيم حقوق اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

الراشيدية-ورزازات
لقاء دراسي مع فعاليات المجتمع المدني 

بالجنوب الشرقي

فعاليات  مع  دراسيا  لقاء  الرشيدية-ورزازات  لجنة  نظمت 

 10 السبت  يومي  الرشقي  بالجنوب  املدين  املجتمع 

للتعريف  فرصة  شكل  ورزازات،  مبدينة  ماي   11 واألحد 

وتقاريره  الجهوية  ولجانه  الوطني  املجلس  باختصاصات 

ومذكراته، باإلضافة إىل أهداف األرضية املواطنة ومضامينها 

حول  الورشات  من  مجموعة  تنظيم  عن  فضال  ورهاناتها، 

والنهوض  والتحسيس  التعبئة  املدين يف  املجتمع  دور  واقع 

بثقافة حقوق اإلنسان واملساهمة يف نرشها بالجهة.

الحسيمة-الناضور
محاربة المخدرات بالوسط المدرسي

تحت  تحسيسية  حملة  الحسيمة-الناضور  لجنة  أطلقت 

املخدرات  آفة  ملحاربة  مواطنة  مقاربة  أجل  »من  شعار 

الثانوية  التعليمية  املؤسسات  بجميع  املدريس«  بالوسط 

هذه  وتركز   .)2014 ماي   15 إىل   8 )من  الدريوش  بإقليم 

الصحة ونيابة  املنظمة برشاكة مع مندوبية وزارة  الحملة، 

إقليم  عاملة  من  وبدعم  املهني  والتكوين  الوطنية  الرتبية 

باملوضوع  املرتبطة  القانونية  الجوانب  عىل  الدريوش، 

جانب  إىل  القانون،  احرتام  عىل  الناشئة  تحفيز  وعىل 

األفراد،  صحة  عىل  املخدرات  مبخاطر  والتحسيس  التوعية 

وتوزيع مطويات  تربوية  أفالم  الحملة عرض  وتشهد هذه 

والنتائج  املخدرات  ملخاطر  تتطرق  تحسيسية  وملصقات 

عروض  إلقاء  وكذا  املدريس،  الوسط  يف  الستهالكها  السلبية 

حول الجوانب القانونية ذات الصلة، باإلضافة إىل استعراض 

األرضار الصحية والنفسية واألخطار االجتامعية واالقتصادية 

املرتبطة باملخدرات واقرتاح سبل الوقاية من هذه اآلفة.

طنجة
الملتقى اإلقليمي الثاني لألندية الصحية 

شاركت السيدة فاطمة الزهراء فزازي، عضو بلجنة طنجة، 

يف امللتقى اإلقليمي الثاين لألندية الصحية الذي تم تنظيمه 

 2014 ماي   3 السبت  يوم  بوزان،  التعليم  نيابة  قبل   من 

بوزان.  الشباب  مبادرات  لدعم  االجتامعي  الثقايف  باملركز 

وقد متثل الهدف من امللتقى، املنظم تحت شعار »األندية 

األندية  املدريس...  العنف  لإلبداع ومناهضة  الرتبوية فضاء 

الصحية منوذجا«، يف ترصيد وتقاسم التجارب الناجحة بني 

األندية الصحية يف املجال وتشجيعها عىل العمل عىل الرفع 

من أدائها  وتطوير برامج عملها.


