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مشاركة المجلس في المعرض الدولي 
للكتاب )الدار البيضاء 22-12 فبراير 2015(

الوطني  املجلس  رواق  أنشطة  فرباير 2015  يوم 22  اختتمت 
لحقوق اإلنسان املقام بتعاون مع هيئة األمم املتحدة للمرأة، 
والكتاب.  للنرش  الدويل  للمعرض  الدورة 21  فعاليات  إطار  يف 
»مناصفة، مساواة« كان شعار رواق مفتوح أمام أزيد من 15 
ألف زائر وخمسة آالف مشارك يف فضاء للنقاش والرتافع من 
أجل حقوق النساء كام تكرسها أحكام الدستور املغريب واملواثيق 
الدولية لحقوق اإلنسان. رواق امتدت فضاءاته عىل مساحة 300 
األنشطة ساهمت  برمجة غنية ومتنوعة من  اقرتح  مرت مربع 
يف تنشيطها أزيد من 50  هيئة رشيكة )جمعيات، جامعات، 
عىل  سياسية،...(.  أحزاب  اإلنسان،  لحقوق  وطنية  مؤسسات 
مدى عرشة أيام التأم إذن أزيد من 200 فاعل جهوي ووطني 
اإلنسان،  حقوق  عن  ومدافعون  )مدافعات  ودويل  وإقليمي 
سياسيون،  فاعلون  باحثون،  كتاب،  املدين،  املجتمع  ممثيل 
مجموعة  حول  والتفاعل  والتبادل  للنقاش  فنانون،...(  خرباء، 
من املواضيع ملناقشة قضايا حقوق املرأة من مختلف جوانبها، 
مثل الهجرة واإلعاقة والشغل والصحة والعنف والرتبية واإلعالم 

والبيئة والسياسات العمومية… 

المجلس يصدر رأيا حول مشروع قانون إطار 
حول حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

استشاريا  رأيا  اإلنسان مؤخرا  لحقوق  الوطني  املجلس  أصدر 
القانون اإلطار رقم 97.13 املتعلق بحامية  بخصوص مرشوع 
عىل  بناء  بها،  والنهوض  إعاقة  وضعية  يف  األشخاص  حقوق 
إحالة من رئيس مجلس املستشارين بتاريخ 22 يناير 2015. 
قامئة  تشاركية  مقاربة  وفق  الرأي  هذا  املجلس  أعد  وقد 
بحقوق  املعنيني  والفاعلني  الفاعالت  كافة  آراء  استقاء  عىل 
القانون-اإلطار،  األشخاص يف وضعية إعاقة بخصوص مرشوع 
من خالل العديد من اللقاءات التشاورية الجهوية والوطنية، 
بضامن  املتعلق  الدويل  املعياري  اإلطار  استلهام  إىل  باإلضافة 
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. ويتضمن الرأي عددا من 
التوصيات واملقرتحات الرامية إىل النهوض بحقوق األشخاص يف 
وضعية إعاقة يف مجاالت تعزيز الحامية االجتامعية والتغطية 
الصحية والولوج للحقوق الصحية والحق يف التعليم والحق يف 
التشغيل والولوجيات، باإلضافة إىل تدقيق طبيعة مهام اللجنة 
اإلطار، وذلك عىل  القانون  عليها مرشوع  ينص  التي  الوطنية 

ضوء اتفاقية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. 

مساهمة المجلس في إعمال حق األشخاص 
في وضعية إعاقة في التربية والتكوين

يف إطار الرتافع من أجل حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، وبعد 
إصدار رأي استشاري حول مرشوع القانون اإلطار املتعلق بحامية 
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض بها، خص املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان املجلس األعىل للتعليم مبساهمة للرتافع 
من أجل إعامل فعيل لحق األشخاص يف وضعية إعاقة يف الرتبية 
والتكوين، تضمنت عددا من التوصيات تهم مراجعة املنظومة 
الترشيعية والتنظيمية املهيكلة للمجال التعليمي لتحقيق إدماج 
شامل وتفعيل مبدأ عدم التمييز ومحاربة التصورات النمطية 
يف  األشخاص  بكرامة  متس  التي  واملامرسات  باإلعاقة  املرتبطة 
التنوع وتوسيع  الوسط املدريس ونرش ثقافة  وضعية إعاقة يف 
العرض املدريس ليشمل كافة األشخاص يف وضعية إعاقة وضامن 
الحقوق  قامئة عىل  مقاربة  اعتامد  من خالل  تعليمهم  جودة 
وإلغاء املقتضيات التي من شأنها إقصاء األطفال يف وضعية إعاقة 

من التعليم النظامي...

في ضيافة المجلس

دبلوماسية سويدية )16 فرباير(: استقبل رئيس املجلس مبقر 
مستشارة  فيتبولد،  داجريا  فيكتوريا  السيدة  بالرباط  األخري 
بسفارة السويد، للحديث عن قضايا حقوق اإلنسان باملغرب 
ودور املجلس يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. وشكل 
لالطالع  السويدية  السفارة  ملستشارة  فرصة  أيضا  اللقاء 
وأبرز  صالحياته  عىل  أكرث  والتعرف  املجلس  إصدارات  عىل 
وبرامجها،  الجهوية  اللجان  جهود  إىل  تطرق  كام  مساهامته، 
خاصة باألقاليم الجنوبية للملكة، وإىل سبل تعزيز التعاون بني 

املجلس والسفارة.  

اليزمي  السيد  استقبل  فرباير(:   16( بريطانيا  من  برملانيات 
وفدا يتكون من أربع بارونات من مجلس اللوردات الربيطاين، 
مع  الربملانية  الصداقة  لجنة  عن  يودان،  باوال  السيدة  ترتأسه 
املغرب، كان يف زيارة للمغرب للتعرف عن قرب عىل مسلسل 
الدميقراطية  مجال  يف  املغرب  يشهدها  التي  اإلصالحات 
بالخصوص  اللقاء  وتناول  اإلنسان.  البرشية وحقوق  والتنمية 
خالل  من  تعزيزها،  وسبل  املغرب  يف  املرأة  حقوق  قضايا 

الحديث عن اإلسهامات الرئيسية للمجلس يف هذا اإلطار.

التقى  فرباير(:   17( البلغارية  بانيتزا«  »دمييرتي  مدرسة 
التنفيذية  املديرة  أليكسيفا،  إيرنا  بالسيدة  املجلس  رئيس 
منظمة  وهي  للسياسة،  البلغارية  بانيتزا«  »دمييرتي  ملدرسة 
غري حكومية تسعى لتكوين قادة سياسيني يدافعون عن قيم 
الدميقراطية والحداثة والتعددية والتسامح، من مؤسيس شبكة 
مدارس العلوم السياسية التي يرعاها مجلس أوروبا ويدعمها، 
)إطار  السياسية  للدراسات  املواطنة  املدرسة  تعترب  والتي 
أحد   )2012 دجنرب  يف  باملغرب  تأسس  ربحي  غري  جمعوي 
املشرتك  التعاون  لتباحث فرص  اللقاء فرصة  أعضائها. وشكل 
بني املغرب والشبكة، وبحث سبل تعزيز هذا التعاون، خاصة 

مع املدرسة املواطنة للدراسات السياسية

خبرية بالكونغرس األمرييك )17 فرباير(: أجرى السيد اليزمي 
لقاء مع السيدة أليكسيس أرييف، محللة مختصة يف السياسة 
اإلفريقية بقسم األبحاث بالكونغرس األمرييك، تناول وضعية 
والنهوض  املجلس يف حاميتها  ودور  باملغرب  اإلنسان  حقوق 
بها. وباإلضافة إىل أبرز إسهامات املجلس وتقاريرها ومذكراته، 
حول  املجلس  بآراء  بالخصوص  األمريكية  الخبرية  اهتمت 
تعاون  بالخصوص  اللقاء  تناول  حيث  الوطنية،  الترشيعات 
املجلس مع املؤسسة الترشيعية وآرائه حول مشاريع القوانني 

املرتبطة بحقوق اإلنسان وإصالح القضاء.

بفلسطني  اإلنسان  لحقوق  الوطنيتني  املؤسستني  رئيستي 
مشاركة  فعاليات  إطار  يف  فرباير(:   20( والهرسك  والبوسنة 
 12-22 البيضاء،  )الدار  للكتاب  الدويل  املعرض  يف  املجلس 
رئيس  السنيورة،  راندا  السيدة  من  كل  حلت   ،)2015 فرباير 
بولينا  والسيدة  بفلسطني،  اإلنسان  لحقوق  املستقلة  الهيئة 
بالبوسنة  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  املؤسسة  رئيسة  سالزار، 
من  ورواقه،  املجلس  عىل  ضيفتان  )األمبودسامن(  والهرسك 
يف  الوطنية  املؤسسات  تجارب  حول  لقاء  يف  املشاركة  أجل 
تفعيل حقوق النساء. اللقاء شكل فرصة الستعراض اإلسهامات 
املقارنة  الدراسة  خاصة  اإلطار،  هذا  يف  للمجلس  الرئيسية 
ومذكرة  التمييز  مكافحة  مأسسة  مجال  يف  الدولية  للتجارب 
املجلس حول الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال 
التمييز ومساهمته املرتبطة مبكافحة كافة أشكال العنف ضد 
املحدد  القانون  مرشوع  حول  مذكراته  إىل  باإلضافة  املرأة، 
لرشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامل املنزليني واملجلس 
واملنصف  املتساوي  واإلعامل  والطفولة  لألرسة  االستشاري 

للحق يف الرتبية والتكوين....

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناظور

تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية
الرتبية  لوزارة  اإلقليمية  والنيابة  الحسيمة-الناظور  لجنة  نظمت 
الوطنية والتكوين املهني بإقليم الناظور يوم 21 فرباير 2015 لقاء 
زياد  بن  طارق  اإلعدادية  بالثانوية  تربويني  فاعلني  مع  تواصليا 
باملؤسسات  اإلنسان  حقوق  ثقافة  تعزيز  حول  الناظور  مبدينة 
املؤسسة  أطر  من  مشارك   40 نحو  اللقاء  يف  وشارك  التعليمية. 
وأمهات  آباء  جمعيات  عن  ممثلني  وكذا  املعنية،  التعليمية 
لحقوق  الجهوية  اللجنة  وأطر  أعضاء  إىل  باإلضافة  التالميذ، 
اإلنسان. ومتثل الهدف من اللقاء يف تفعيل دينامية أندية الرتبية 

عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، ودعمها أنشطتها.

 ببني مالل – خريبكة

إدماج المهاجرين المستفيدين من 
عملية التسوية االستثنائية

نظمت لجنة بني مالل – خريبكة، برشاكة مع هيئات املجتمع 
املدين األعضاء يف اللجنة اإلقليمية املكلفة مبعالجة طلبات تسوية 
مع  تواصليا  لقاء  النظاميني،  غري  للمهاجرين  اإلدارية  الوضعية 
السبت  يوم  وذلك  وضعيتهم،  تسوية  متت  الذين  املهاجرين 
املبادرات  تشجيع  إىل  اللقاء  وسعى  خريبكة.  مبدينة  فرباير   21
واألنشطة الرامية إىل إدماج هؤالء املهاجرين وتشجيع انخراطهم 
اللجنة  بني  املمكنة  التعاون  أشكال  يف  النظر  عن  فضال  فيها، 

والجمعيات العاملة يف مجال حقوق املهاجرين.

طنجة

ورشة تكوينية في مجال حقوق اإلنسان

عضو  الناير،  نادية  بالسيدة  ممثلة  الجهوية  اللجنة  ساهمت 
باللجنة، يوم الجمعة 20 فرباير، بكلية الحقوق بطنجة يف تأطري 
لنوادي  ممثلة  ممثل   35 لفائدة  اإلنسان  حقوق  حول  ورشة 
لجامعة  التابعة  واملعاهد  الكليات  مختلف  من  اإلنسان  حقوق 
العليا  فهد  امللك  مدرسة  الحقوق،  )كلية  السعدي  املالك  عبد 
الوطني  واملعهد  والتسيري  للتجارة  الوطنية  املدرسة  للرتجمة، 
الطالبات  متلك  دعم  إىل  الورشة  وسعت  االجتامعي(.  للعمل 
اإلنسان  بحقوق  املرتبطة  األساسية  واملفاهيم  للمبادئ  والطلبة 
من خالل االتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان.

العنف في الوسط المدرسي

احتضنت ثانوية ابن ياسني التأهيلية مبدينة وزان يوم 19 فرباير 
املدريس تحت شعار  الوسط  العنف يف  أشغال يوم درايس حول 
»جميعا من أجل مؤسسات تعليمية بدون عنف«، نظم من لدن 
نيابة الرتبية الوطنية برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
بطنجة. وقد خرج املشاركون يف اللقاء مبجموعة من التوصيات، 
أبرزها تبني الدميقراطية املدرسية كإطار إلعامل حقوق اإلنسان 
أجل  من  التعليمية  باملؤسسات  الرتبوية  األندية  دور  وتفعيل 
وفتح  املدريس  الوسط  يف  العنف  ظاهرة  تحجيم  يف  املساهمة 
أبواب املؤسسات التعليمية أمام جمعيات املجتمع املدين لتفعيل 
الحياة املدرسية. وقد شارك يف اللقاء السادة محمد حميض، عبد 
العزيز بنزيدة واملصطفى سكم، أعضاء باللجنة الجهوية لحقوق 

اإلنسان.
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