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السيد اليزمي يلقي محاضرة بصوفيا حول »تحديات حقوق 
اإلنسان في عالم معولم« 

ألقى السيد اليزمي، يف إطار زيارة العمل التي قام بها إىل بلغاريا، محارضة حول موضوع 
»حقوق اإلنسان يف عامل معومل، أي رهانات؟«، بجامعة سانت كليامنت أوهريد بصوفيا، يوم 
الثالثاء 28 أبريل 2015. وأكد السيد اليزمي خالل هذه املحارضة أن حقوق اإلنسان أضحت 
بالتأكيد انشغاال عامليا ومتغريا محوريا يف العالقات الدولية، مضيفا أن قضية حقوق اإلنسان 
اكتسبت أهمية متزايدة نتج عنها إبراز الدور األسايس الذي تقوم به املؤسسات الوطنية 
لتقنني حقوق اإلنسان، وخلق نقاش حقيقي داخل املجتمع املدين يف كل بلد. يذكر أن زيارة 
رئيس املجلس جاءت بعد دعوة من نائبة رئيس الجمهورية البلغارية، السيدة مارغاريتا 
بوبوفا. وقد التقى السيد اليزمي يف إطار هذه الزيارة، باإلضافة إىل السيدة مارغاريتا بوبوفا، 
بعدد من املسؤولني البلغاريني، من بينهم نائب الوزير األول املكلف بالسياسة الدميغرافية 
واالجتامعية ووزير الشغل والسياسة االجتامعية ونائبة وزير العالقات الخارجية ورئيس 
لجنة األديان وحقوق اإلنسان بالربملان البلغاري ورئيس وكالة الدولة لالجئني. كام أجرى 
محادثات مع األمبودسامن البلغاري ورئيسة مكتب الجمعية األوربية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان ببلغاريا ورئيس »لجنة هيلسنيك البلغارية« )منظمة غري حكومية مستقلة لحامية 
حقوق اإلنسان( واملديرة العامة للمدرسة البلغارية »دميرتي بانتيزا« للعلوم السياسة ومدير 

عام منظمة الصليب األحمر بجمهورية بلغاريا. 

الديمقراطية التشاركية: المجلس يوصي باعتماد مقاربة النوع 
والمقاربة المرتكزة على حقوق اإلنسان في بلورة السياسات 

العمومية الترابية
شارك السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يف أشغال يوم درايس 
التنظيمية حول الجامعات«،  التشاركية يف مشاريع القوانني  حول »مكانة الدميقراطية 
يوم األربعاء 29 أبريل مبقر مجلس املستشارين. ويف معرض كلمته، قال السيد الصبار أن 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إدراكا منه برضورة تقوية ودعم آليات التمثيل واملشاركة 
والوساطة عىل املستوى الرتايب، بوصف ذلك إعامال للدستور، يويص بتعزيز الدميقراطية 
التشاركية واعتبار مقاربة النوع واملقاربة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان واملفهوم الدامج يف 
مسلسل بلورة السياسات العمومية الرتابية. كام دعا إىل حذف رشطي التسجيل يف اللوائح 
االنتخابية و»املصلحة العامة املشرتكة«من مشاريع القوانني التنظيمية الثالث املتعلقة 
بالجامعات الرتابية، وذلك من أجل مامرسة حق تقديم العرائض باإلضافة إىل تسهيل 

مسطرة إيداع العرائض وتقليص مدة البث يف قبولها.

في ضيافة المجلس
تالميذ من الخميسات )29 أبريل( : استقبل املجلس مجموعة مكونة من نحو خمسني 
تلميذا وتلميذة من ثانوية الياسمني من مدينة الخميسات، أعضاء نادي الرتبية عىل 
املواطنة وحقوق اإلنسان. وقد اطلع التالميذ عىل أبرز املحطات التاريخية للمؤسسة 
كام قدمت لهم مجموعة من الرشوحات حول اختصاصاتها ومهامها وتركيبتها وبرامجها 
وأبرز التقارير واملذكرات والدراسات التي أنجزتها. وعرف اللقاء أيضا فتح نقاش هم 
جملة من املواضيع منها وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، تفاعل املجلس مع الربملان 
ودوره يف املساهمة يف إعامل اتفاقيات حقوق اإلنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل، 

فضال عن عالقته باملجتمع املدين.

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الحسيمة-الناظور

العنف في الوسط المدرسي
نظمت لجنة الحسيمة-الناظور، بتنسيق مع النيابة اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية بإقليم الحسيمة، 
يوما دراسيا حول موضوع »العنف يف الوسط املدريس، أي مقاربات للحل«، يف 29 أبريل 2015 مبدينة 
العنف  إشكالية  اإلنسان،  الحاضنة لحقوق  املدرسة  املندرج ضمن مرشوع  اللقاء،  وتناول  الحسيمة. 
املدريس وكيفية التصدي لها ارتكازا عىل مقاربة تشاركية ينخرط فيها كل من اآلباء واألمهات واألساتذة 
واألطر اإلدارية. كام سلط اللقاء الضوء عىل دور األندية الحقوقية باملؤسسات التعليمية يف املساهمة 
يف نرش مبادئ الكرامة واملساواة والسلم والحوار وقبول االختالف. وقد أوىص املشاركون برضورة توسيع 
خاليا االستامع واملصاحبة بالوسط املدريس وتقوية التكوين املستمر يف مجال حقوق اإلنسان لفائدة 
جميع الفئات املعنية، فضال عن تعديل محتوى املناهج واملقررات والتشجيع عىل االنخراط يف األنشطة 

الرتبوية.
 

لقاء تواصلي مع الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة
مع  الحسيمة  تواصليا مبقرها مبدينة  لقاء  أبريل،  الخميس 30  يوم  الحسيمة-الناظور،  لجنة  نظمت 
الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة يهدف إىل تسطري برنامج مشرتك من أجل النهوض بوضعية األشخاص 
يف وضعية إعاقة. وشكل اللقاء مناسبة للتذكري بالتوصيات املنبثقة عن اللقاء املنعقد يف 24 ماي  2014  
حول التوحد بالحسيمة ولقاء 17 يوليوز 2014 الذي نظم تحت شعار«السينام يف خدمة ذوي التوحد« 
بالدريوش. كام عرب الفاعلون الجمعويون عن رغبتهم يف التعاون واالشتغال مع اللجنة الجهوية، خاصة 

يف الجانب املتعلق بالتحسيس والتكوين حول موضوع اإلعاقة.
 

بني مالل - خريبكة

سياسة إدماج المهاجرين بالمغرب: الحصيلة واآلفاق
نظمت لجنة بني مالل–خريبكة، برشاكة مع جامعة السلطان موالي سليامن، يوما دراسيا حول »سياسة 
اللقاء،  : الحصيلة واآلفاق«، وذلك يف 28 أبريل مبدينة بني مالل. وتناول  إدماج املهاجرين باملغرب 
املندرج يف إطار املساهمة يف النقاش العمومي بني مختلف الفاعلني حول السياسة الجديدة للمغرب يف 
مجال الهجرة، جملة من املحاور أبرزها »السياسة الجديدة للهجرة واللجوء باملغرب الحصيلة واآلفاق«، 
»اإلطار القانوين واملؤسسايت للهجرة واللجوء«، و«تجارب املجتمع املدين يف مسلسل التسوية وإدماج 
املهاجرين«. وقد أبرز السيد عالل البرصاوي، رئيس اللجنة، أن تحول املغرب من بلد عبور إىل موضع 
استقرار يحتم تجهيز بنيات استقبال قانونية واجتامعية لتسهيل إدماج املهاجرين والالجئني باملغرب، 
مع اعتامد مقاربة تشاركية مندمجة تأخذ باالعتبار جميع األبعاد، السياسية واالجتامعية واالقتصادية 

والثقافية والهوياتية.

مراكش

يوم دراسي حول العقوبات البديلة
نظمت اللجنة الجهوية مبراكش يوما دراسيا حول العقوبات البديلة، يوم الخميس 30 أبريل 2015 
مبدينة آسفي، وذلك يف إطار »كريس جامعة القايض عياض للمواطنة وحقوق اإلنسان«. وقد ألقى السيد 
محمد الصبار، األمني العام للمجلس، محارضة حول العقوبات البديلة عىل ضوء مسودة القانون الجنايئ 
قدم فيها أبرز التوصيات التي جاءت يف مذكرة املجلس حول املوضوع وكذا املرجعية الوطنية والدولية 
التي ارتكز عليها املجلس يف إعداد هذه املذكرة. ومتيز اللقاء أيضا بتوقيع اتفاقية رشاكة بني اللجنة 
الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش وهيئة املحامني بآسفي، تهدف  إىل تنسيق الجهود يف مجال الحامية 
العقلية  األمراض  مبعالجة  الخاصة  االستشفائية  واملراكز  االعتقال  بأماكن  االنتهاكات  رصد  من خالل 
والنفسية وأماكن االحتفاظ، كام تهم االتفاقية أيضا تنظيم أنشطة مشرتكة للتعريف باملعايري الدولية 
لحقوق اإلنسان وباآلليات الدولية ذات الصلة، إىل جانب اإلسهام يف برامج التكوين والتكوين املستمر 

للمحامني يف مجال حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

مائدة مستديرة حول »السياسات العمومية المرتبطة بالمخدرات«
شارك السيد مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية مبراكش، نيابة عن رئيس املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان، السيد إدريس اليزمي، يف مائدة مستديرة حول »السياسات العمومية املرتبطة باملخدرات«، وذلك  
يوم 27 أبريل مبراكش. وقد شكلت هذه املائدة مناسبة للتأكيد عىل رضورة احرتام حق األشخاص املتعاطني 
للمخدرات يف مواطنة كاملة ويف املشاركة يف الحياة االجتامعية. ويف هذا اإلطار، سلط السيد العريسة الضوء 
عىل املبادئ الثالثة املرتبطة بالسياسات العمومية يف هذا املجال والتي تتعلق ب«مبدأ عدم اإلقصاء«، 
»الحق يف الصحة« و«الرشوط االجتامعية واالقتصادية املتعلقة بالولوج إىل الصحة«. كام تم التأكيد عىل 
رضورة فتح نقاش وطني للنهوض بسياسات تقليص املخاطر الصحية املرتبطة بتعاطي املخدرات ودعم 
اإلسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلدمان باإلعالم والتحسيس. من جهة أخرى، خصصت اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان مبراكش برنامجها الشهري الذي يبث عىل أمواج اإلذاعة الجهوية مبراكش _حلقة يوم الخميس 30 

أبريل 2014  ملوضوع »الحق يف الصحة: األشخاص املتعايشني مع فريوس السيدا«.
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