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المجلس يدعو إلى مصادقة المغرب على 
اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة 

بالحرية النقابية

التي  الوطنية  املناظرة  يف  املجلس،  رئيس  السيد  شارك 

بتعاون  االجتامعية،  والشؤون  التشغيل  وزارة  نظمتها 

الشغل  »مدونة  شعار  تحت  الدويل،  العمل  مكتب  مع 

التنمية  متطلبات  بني  التطبيق،  من  سنوات  عرش  بعد 

االقتصادية وضامن العمل الالئق« يومي 22 و23 شتنرب 

مداخلة  يف  اليزمي  السيد  أشار  وقد  بالرباط.   2014

الشغل  مدونة  مقتضيات  تطبيق  عدم  أن  إىل  باملناسبة 

أمام  عائقا  يشكالن  املقتضيات  هذه  محدودية  وأحيانا 

إعامِل عدد من الحقوق التي جاءت بها املدونة، مشريا يف 

هذا الصدد إىل جملة من االختالالت من قبيل الهشاشة 

الفالحي  القطاع  يف  العاملني  بني  الفوارق  العمل،  يف 

ونُظرائهم يف قطاعي التجارة والصناعة، واملامرسات التي 

الجنسني  بني  الفرص  وتكافؤ  املساواة  تحقيق  من  تحد 

البـَنِي  النقص  يف الشغل، تفاقم ظاهرة تشغيل األطفال، 

األشخاص  ولوج  ومحدودية  والسالمة  الصحة  مجال  يف 

الدعوة  جدد  كام  الشغل.  عامل  إىل  إعاقة  وضعية  يف 

  87 رقم  االتفاقية  عىل   باملصادقة  اإلرساع  رضورة  إىل  

بالحرية  الخاصة   1948 لسنة  الدولية  العمل  ملنظمة 

الفصل  وإلغاء  النقايب،  التنظيم  حق  وبحامية  النقابية 

العمل،  حرية  لعرقلة  املَُجرِم  الجنايئ،  القانون  من   288

بشكل  والنقابية  الدستورية  الحقوق  مبا يضمن مامرسة 

مسؤول وضمن إطار ترشيعي متالئم مع املعايري الدولية 

واملستجدات الدستورية.
 

لقاء حول مشاركة المؤسسة البرلمانية 
في المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان

يف  بالرباط   2014 شتنرب   24 يوم  اليزمي  السيد  شارك 

املؤسسة  مشاركة  حول  الربملان  نظمه  تشاوري  لقاء  يف 

لحقوق  العاملي  للمنتدى  الثانية  الدورة  يف  الترشيعية 

اإلنسان. وأكد السيد اليزمي، يف كلمة له، أن هذا املنتدى 

)حكومات  متعددين  فاعلني  بني  للحوار  أرضية  يشكل 

حقوقية  ومؤسسات  وجمعيات  برملانية  ومؤسسات 

وخرباء(، إلجراء تقييم دويل مشرتك للتقدم الذي حصل يف 

مجال حقوق اإلنسان والتحديات األساسية املطروحة عىل 

املستوى العاملي. وأبرز رئيس املجلس أن التحضري لتنظيم 

هذا املنتدى مبراكش تم عرب مسلسل مشاورات دولية يف 

إطار لجنة علمية دولية تضم كال من الربازيل )مستضيفة 

التي  األرجنتني  وكذا  واملغرب  للمنتدى(  األوىل  الدورة 

يرتقب أن تستضيف الدورة الثالثة لهذه التظاهرة، مشريا 

السامية  املفوضية  مبشاركة  تتميز  الدورة  هذه  أن  إىل 

لألمم املتحدة لحقوق اإلنسان ومنظامت دولية حقوقية 

أخرى مل تكن حارضة يف الدورة السابقة.

في ضيافة المجلس

ندير  السيد  استقبل  شتنرب(:   22( ووتش  رايتس  هيومن 
نعيمة  والسيدة  والتوثيق،  والبحث  الدراسات  املومني، مدير 
من  كال  والرصد،  اإلنسان  حقوق  حامية  مديرة  بنواكريم، 
السيدة روثنا بيجوم، باحثة يف شؤون حقوق  النساء بالرشق 
األوسط وشامل إفريقيا مبنظمة هيومن رايتس ووتش والسيد 
ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  ممثل  األنصاري،  ابراهيم 
اإلطار  اللقاء  شهدها  التي  املحادثات  وتناولت  باملغرب. 
قانون  مراجعة  ومسار  النساء  ضد  العنف  ملناهضة  القانوين 
املسطرة الجنائية مبا يعزز حامية حقوق النساء ضحايا العنف، 
مذكريت املجلس حول محاربة العنف ضد النساء ودراسة حول 

مالمئة قانون املسطرة الجنائية مع مبادئ حقوق اإلنسان.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة، وجدة-فجيج، طانطان-كلميم

لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع 
المدني للتحضير للمنتدى العالمي 

لحقوق اإلنسان
يف إطار التحضري للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان املزمع 

املقبل مبدينة مراكش، نظمت  نهاية شهر نونرب  تنظيمه 

وجدة-فجيج،  طنجة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجان 

ما  الرتايب،  اختصاصه  دائرة  حسب  كل  طانطان-كلميم، 

بني 26 شتنرب وفاتح أكتوبر 2014 سلسلة من اللقاءات 

ومتثل  املدين.  املجتمع  فعاليات  مع  التعبوية  التواصلية 

الهدف من هذه اللقاءات يف التعريف باملنتدى العاملي 

يف  املشاركة  أهمية  وإبراز  يتضمنها،  التي  والفضاءات 

الجمعوي  النسيج  مكونات  تعبئة  إىل  باإلضافة  فعالياته 

يف  املعنية  للجهات  الوازن  االنخراط  أجل  من  الجهوي 

هذه التظاهرة الحقوقية العاملية.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

 الرباط - القنطرية

 المنتدى الجهوي األول حول المدينة وحقوق 
اإلنسان

نظمت لجنة الرباط - القنيطرة، يومي 27 و28 شتنرب 2014 

مبدينة الرباط، املنتدى الجهوي األول حول املدينة وحقوق 

بساكنتها«.  جديرة  مدينة  أجل  »من  شعار  تحت  اإلنسان 

تناولت  عامة  جلسات  تنظيم  املنتدى  برنامج  وتضمن 

»الحقوق  التشاركية«،  والدميقراطية  »املدينة  مواضيع 

 : واملدينة  اإلنسان  واملواطنة«، »حقوق  والسياسية  املدنية 

كام  والبيئية«.  والثقافية  واالقتصادية  االجتامعية  الحقوق 

حول  موضوعاتية  ورشات  تنظيم  التظاهرة  هذه  شهدت 

»الحقوق والتدبري الرتايب والجهوية املوسعة«، »آليات ضامن 

حقوق القرب والفئات الهشة«، »املدينة، املعرفة ووسائط 

االتصال« و«حوار حول الحقوق اإلنسانية«.

 

وجدة - فجيج

الصحة العقلية وحقوق اإلنسان
 نظمت لجنة وجدة – فجيج يوم 27 شتنرب 2014 بوجدة، 
اإلنسان:  وحقوق  العقلية  »الصحة  حول  مستديرة  مائدة 
بالجهة  العقلية  الصحة  لقضايا  جديدة  مقاربة  أجل  من 
املختصني  الخرباء  من  عدد  مشاركة  شهدت  الرشقية«، 
واألكادميني والفاعلني ذوي الصلة من مؤسساتيني ومدنيني 
وتوصيات  خالصات  وتقديم  استحضار  وبعد  ومنتخبني. 
تقرير املجلس الوطني لحقوق االنسان حول الصحة العقلية 
الصادر يف دجنرب 2012، مكن اللقاء من فتح  حوار جهوي 
ومستلزمات  الرشقية  بالجهة  العقلية  الصحة  واقع  حول 
وكرامتهم وسبل  املرىض وضامن حقوقهم  بأوضاع  النهوض 

إعامل توصيات املجلس الوطني يف هذا املضامر.

بني مالل - خريبكة

الدورة العادية التاسعة
 عقدت لجنة بني مالل - خريبكة دورتها العادية التاسعة 
يوم السبت 27 شتنرب 2014 مبدينة بني مالل. وضم جدول 
التحضريات  متابعة  أبرزها  النقط  من  الدورة جملة  أعامل 
للمشاركة يف املنتدى العاملي لحقوق اإلنسان، تقديم ورقة 
املنظور  املستقبل  يف  عليها  االشتغال  املزمع  املحاور  حول 
)ملتقى القصة القصرية، مهرجان الفيلم الحقوقي والرتبوي، 
املوضوعاتية  الزيارات  إىل  باإلضافة  الشعبية(  الجامعات 

للمؤسسات السجنية بالجهة.

التطبيق القضائي لمدونة األسرة
 26 يوم  مالل-خريبكة  بني  ولجنة  عدالة  نظمت جمعية   
شتنرب 2014 مبدينة بني مالل  ورشة عمل حول »التطبيق 
القضايئ ملدونة األرسة«. ومتثل الهدف من هذه الورشة يف 
املرتبطة  اإلشكاليات  تهم  وتوصيات  مقرتحات  استخالص 
بالتطبيق القضايئ ملدونة األرسة بعد مرور عرش سنوات عىل 
التنفيذ. كام وقف املشاركون عىل اإلكراهات  دخولها حيز 
والثقايف  االجتامعي  وكذا  واملسطري  القانوين  الطابع  ذات 
واالقتصادي التي يواجهها التطبيق السليم لكافة مقتضيات 
مدونة األرسة، فضال عن النظر يف العوامل املرتبطة بالخربة 

والتكوين يف مجال حقوق اإلنسان داخل الجسم  القضايئ.


