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رأي استشاري حول حقوق العمال المنزليين

أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان رأيا استشاريا حول »مرشوع القانون 
رقم 19-12 بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامل املنزليني« يرمي 
بشكل خاص إىل حامية حقوق هذه الفئة من العامل ومنع استخدام األطفال 
باملنازل. هكذا، وبعد أن أوىص املجلس يف رأيه، الذي تم إعداده بناء عىل إحالة 
من مجلس املستشارين، بتحديد السن األدىن لالستخدام يف العمل املنزيل يف 
الدولية، تهم مجمل  املعايري  التوصيات، عىل ضوء  18 سنة، قدم جملة من 
الجوانب املتعلقة بحقوق العامل املنزليني من قبيل : اتفاقات العمل الجامعية، 
حامية األمومة، تحديد طبيعة ونطاق العمل، ساعات العمل العادية واإلضافية، 
سن  التعاقدية،  الضامنات  والعالوات،  األجر  والتعويضية،  األسبوعية  الراحة 
التقاعد، الحرية النقابية، الحق يف التنظيم، املساواة يف األجور، التغطية الصحية 

واالجتامعية، مكان اإلقامة...

اتفاق شراكة بين المجلس والمرصد الوطني لحقوق 
الطفل

اليزمي، رئيس املجلس، يوم الخميس 28 نونرب 2013  شارك السيد إدريس 
بطنجة، يف أشغال امللتقى الوطني لتخليد الذكرى العرشون للمصادقة عىل 
لحقوق  الوطني  املرصد  لدن  من  املنظم  الطفل  لحقوق  األممية  االتفاقية 
الطفل تحت شعار »سالمة وأمن األطفال مسؤولية الجميع«. وقد تم خالل 
هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون ورشاكة بني املجلس واملرصد من بني أهدافها 
املساهمة يف ترسيخ املقاربة الحقوقية لجميع قضايا الطفولة، تشجيع إنجاز 
األبحاث والدراسات العلمية يف مجاالت حامية األطفال، املساهمة يف دعم 
أو  إليهم  اإلساءة  ومنع  األطفال  بحامية حقوق  املرتبطة  واألنشطة  الربامج 
مختلف  قدرات  تقوية  يف  املساهمة  إىل  االتفاقية  ترمي  كام  استغاللهم. 
املتدخلني يف مجال حامية حقوق األطفال وكذا التعاون يف مجال استكامل 
مالءمة الترشيعات الوطنية، التي تخص الطفل، مع التزامات املغرب الدولية.

في ضيافة المجلس

السيد  اليزمي،  السيد  : استقبل  بالرباط )28 نونرب 2013(  سفري األرجنتني 
خويص غيتيرييز ماكسويل، سفري األرجنتني بالرباط. وقد اطلع السيد ماكسويل 
خالل هذا اللقاء عىل اختصاصات وبرامج املجلس. كام تناول الطرفان سبل 
تعزيز التعاون يف ما يتصل بإبراز التجربتني املغربية واألرجنتينية يف مجال 

العدالة االنتقالية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

الرباط-القنيطرة
ندوة حول تخليق الحياة 

العامة بالمغرب

شارك السيد عبد القادر أزريع، رئيس لجنة 
حول  ندوة  أشغال  يف  الرباط-القنيطرة، 
باملغرب«  العامة  الحياة  »تخليق  موضوع 
نظمتها أكادميية اململكة من 25 إىل 27 نونرب 
أزريع  السيد  وأبرز  الرباط.  مبدينة   2013
إسهام املؤسسات الوسيطة مثل املجلس يف 
مكافحة الفساد وتدعيم املسار الدميقراطي 
ارتكازا عىل املعايري الدولية املعتمدة يف هذا 

املضامر.

مراكش
المرحلة النهائية من مباريات 
جائزة ناشئة الفكر الحقوقي

يف إطار فعاليات جائزة ناشئة الفكر الحقوقي 
الجهوية  اللجنة  تنظيمها  عىل  ترشف  التي 
الجهويتني  األكادمييتني  مع  برشاكة  مبراكش 
للرتبية والتكوين بكل من مراكش-تانسيفت-
فاتح  األحد  يوم  تم  ودكالة-عبدة،  الحوز، 
العباس السبتي«  دجنرب 2013 بثانوية »أبو 
مبراكش، تنظيم املرحلة النهائية من مباريات 
هذه الجائزة. وعرفت هذه املرحلة مشاركة 
53 تلميذا وتلميذة تم اختيارهم من املتفوقني 
حول  تباروا  )اإلقليمية(  الثانية  املرحلة  يف 
نصوص يضمها كتاب »يف التأسيس الفلسفي 
عن  مؤخرا  صدر  الذي  اإلنسان«  لحقوق 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

الرشيدية-ورزازات
لقاء تشاوري مع رؤساء 

المصالح اإلقليمية والجماعات 
المحلية بإقليم تنغير

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
 2013 نونرب   28 يوم  بالرشيدية-ورزازات، 
بإقليم تنغري، لقاء تشاوريا مع رؤساء املصالح 
اإلقليمية والجامعات املحلية. وقد مكن هذا 
اللقاء يف الوقوف عند أهم الحاجيات القطاعية 
وتحديد األولويات وتجميع املقرتحات يف ما 
يتصل بالنهوض بثقافة حقوق اإلنسان، وذلك 
بغية خلق االنسجام والتكامل بني تدخالت 

الفاعلني وضامن استدامتها.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

الدار البيضاء – سطات
محاربة الوصم والتمييز ضد 

النساء في وضعية صعبة 
واألكثر عرضة لإلصابة بالسيدا

الدار  )فرع  السيدا  نظمت جمعية محاربة 
البيضاء( بتنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان بالدار البيضاء - سطات، يوم 27 نونرب 
موضوع  حول  ندوة  البيضاء،  بالدار   2013
يف  النساء  ضد  والتمييز  الوصم  »محاربة 
وضعية صعبة واألكرث عرضة لخطر اإلصابة 
وتضمن  املكتسبة«.  املناعة  فقدان  بفريوس 
االحتفال  مبناسبة  نظم  الذي  اللقاء،  برنامج 
باليوم العاملي ملحاربة العنف )يوم 25 دجنرب( 
واليوم العاملي ملحاربة السيدا )فاتح دجنرب(، 
»الحالة  تهم  العروض  من  جملة  تقديم 
وحقوق  »السيدا  السيدا«،  ملرض  الوبائية 
»مكافحة  النساء«،  ضد  »العنف  اإلنسان«، 
الوصم والتمييز ضد النساء حامالت فريوس 
السيدا«، »عمليات الوقاية يف صفوف الفئات 

الهشة خاصة النساء يف وضعية صعبة«.

الداخلة –أورسد
معرض الكتاب بجهة وادي 

الذهب-الكويرة

اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تشارك 
بالداخلة -أورسد يف الدورة الرابعة من معرض 
الجهوية  الكتاب املنظم من طرف املديرية 
للثقافة بجهة وادي الذهب-الكويرة من 29 
نونرب إىل 8 دجرن 2013 بالداخلة، تحت شعار 
»تكريس ثقافة القراءة، دعامة أساسية للتنمية 
املستدامة«. وباإلضافة إىل إقامة رواق يضم 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  إصدرات 
تتميز مشاركة اللجنة الجهوية بتنظيم ندوتني 
فكريتني حول »الرتبية الحقوقية بالجهة، واقع 
وآفاق« و«دور الرتبية والتثقيف يف املامرسة 

الحقوقية«.
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