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التجمعات العمومية، االنتخابات، 
المسطرة الجنائية وحقوق األشخاص في 

وضعية إعاقة

مذكرات  ثالث  التاسعة،  العادية  دورته  خالل  املجلس،  تبنى 
قانون  ومرشوع  واالنتخابات  العمومية  التجمعات  حول 
قانون- مرشوع  حول  استشاريا  رأيا  وكذا  الجنائية،  املسطرة 
إطار يتعلق بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، سيتم 
املجلس  ملذكرة  التكميلية  املذكرة  وتتضمن  قريبا.  إصدارها 
حول مسودة مرشوع قانون املسطرة الجنائية محاور تهدف 
التعذيب  التعسفي والوقاية من  إىل تقليص مخاطر االعتقال 
التجمعات  بشأن  مذكرته  ترمي  حني  يف  التمييز...،  ومكافحة 
»االجتامع  ملفهوم  دقيق  تعريف  تحديد  إىل  العمومية 
العمومي« وتشجيع إعادة النظر يف طبيعة العقوبات املرتتبة 
الترصيح  مساطر  وتبسيط  القانونية  املقتضيات  مخالفة  عن 
وتقييد  السلمية  االجتامعات  العمومية وحامية  باالجتامعات 
استعامل القوة برشوط محددة، فضال عن ضامن سالمة مهنيي 
املجلس حول  أما مذكرة  السلمية...  املظاهرات  اإلعالم خالل 
للهيئة  األمثل  اإلعداد  إىل  تهدف  محاور  فتشمل  االنتخابات 
التمثيل  فوارق  وتقليص  املتوازن  االنتخايب  والتقطيع  الناخبة 
ولوج  آليات  الرتابية وتعزيز  الجامعات  عىل مستوى مجالس 
املناصفة  تحقيق  أجل  من  االنتخابية  الوظائف  إىل  النساء 
املالحظة  قانون  ومراجعة  للشباب  السياسية  والتمثيلية 
الولوج  تعزيز  إىل  باإلضافة  لالنتخابات  واملحايدة  املستقلة 
العمومية.  البرصي  السمعي  االتصال  وسائط  إىل  املتكافئ 
املجلس  يهدف  التي  الثالث،  املذكرات  هذه  إىل  وباإلضافة 
بها  والنهوض  اإلنسان  حقوق  حامية  تعزيز  إىل  خاللها  من 
واملساهمة يف تعزيز البناء الدميقراطي، تبنت الدورة التاسعة 
للمجلس رأيا استشاريا حول مرشوع قانون-إطار يتعلق بحامية 
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، أحاله مجلس املستشارين 
عىل املجلس لتقديم الرأي، متت بلورته بعد سلسلة مشاورات 
املعنيني  والفاعلني  الجمعيات  مع  ووطنية  جهوية  ولقاءات 
مرشوع  الرأي  ويقارب  إعاقة.  وضعية  يف  األشخاص  بحقوق 
ويقدم جملة  واملضمون  الشكل  مستوى  القانون-اإلطار عىل 
من التوصيات التي تستلهم روح ومنت املقتضيات الدستورية 
االتفاقية  خاصة  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  وأحكام 

الدولية لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة.

المجلس يشارك في لقاء بمجلس النواب 
حول اإلطار القانوني للعمال المنزليين

شارك املجلس، ممثال بالسيدة السعدية وضاح، عضو املجلس، 
يف لقاء درايس حول قانون العامل املنزليني، أرشف عىل تنظيمه 
 11 األربعاء  يوم  النواب  مبجلس  الدميقراطي  التقدم  فريق 
رأيه  توصيات  املجلس حول  فرباير 2015. ومتحورت مداخلة 
بالعامل  املتعلقة  والتشغيل  الشغل  رشوط  حول  االستشاري 
العمل  يف  لالستخدام  األدىن  السن  تحديد  خاصة  املنزليني، 

املنزيل يف 18 سنة.
 

المعرض الدولي للنشر والكتاب: رواق 
يحتفي بالمناصفة والمساواة

هيئة  مع  برشاكة  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  يحتفي 
 21 الدورة  خالل  واملساواة  باملناصفة  للمرأة،  املتحدة  األمم 
للمعرض الدويل للنرش والكتاب، املنعقد بالدار البيضاء من 12 
أنشطة غنية ومتنوعة  برمجة  إىل 22 فرباير 2015، من خالل 
ستقارب املوضوع من زوايا مختلفة برواق تعطى داخل فضاءاته 
الكلمة إىل أكرث من 30 جمعية وطنية وعربية ودولية، إلبراز 
دورها يف إقرار حقوق املرأة والرتافع من أجل تحقيق املساواة 
كاملة، وأحزاب سياسية وطنية )من أحزاب األغلبية واملعارضة( 
للحديث عن قضايا املناصفة ودور األحزاب يف تعزيزها وااللتزام 
والنقاشات  والعروض  الندوات  من  سلسلة  إىل  باإلضافة  بها، 
أبرزها،  رئيسية  يومية  محاور  شكل  عىل  تنتظم  والورشات... 
باإلضافة إىل محوري »الكلمة للجمعيات« و«الكلمة لألحزاب«، 
»يوم وكتاب« و«حلقات املعارف« و«املعرض األديب« و«الفعل 
واإلبداع« و«مؤلفات وإصدارات«... هذا وتعرض برواق املجلس، 
الذي ستمتد فضاءاته عىل مساحة 300 مرت مربع، كتب ومؤلفات 
حول املرأة وحقوقها، من بينها تقارير املجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان ومذكراته وإصداراته ومنشورات الجمعيات الرشيكة. 
أزيد  يقارب 100 نشاط سيتفاعل خاللها  ما  الرواق  ويحتضن 
من250 فاعلة وفاعال من املغرب ودول أجنبية )نشطاء املجتمع 
املدين، مؤلفون، باحثون، مختصون، سياسيون..( مع زوار املعرض 
الدويل ورواد الرواق حول قضايا املرأة وسبل تعزيز قيم املساواة 
املرأة يف  املناصفة وتكريسهام وكذا حول تطور حقوق  ومبدأ 

املغرب وأبرز التحديات املطروحة يف املجال..
 

في ضيافة المجلس
 

وزير الشؤون الخارجية الفلندي )10 فرباير 2015(: استقبل 
املجلس  مبقر  الوطني،  املجلس  رئيس  اليزمي،  ادريس  السيد 
وزير  تيوميوجا،  إرييك  السيد  ترأسه  فلنديا  وفدا  بالرباط، 
الشؤون الخارجية الفلندي. وقد همت املباحثات بني الطرفني 
املساواة  الهجرة،  سياسية  باملغرب،  اإلنسان  حقوق  وضعية 
الفلندي  املسؤول  اطلع  كام  النساء.  ضد  العنف  ومكافحة 
والوفد املرافق له عىل عمل املجلس ولجانه الجهوية يف مجال 
والدراسات  واملذكرات  التقارير  وأبرز  اإلنسان  حقوق  حامية 

التي أنجزتها املؤسسة.
 

مدير دائرة الرشق األوسط وشامل أفريقيا، املفوضية األمم 
املتحدة السامية لشؤون الالجئني )13 فرباير 2015(: استقبل 
لشؤون  السامية  املتحدة  األمم  ملفوضية  وفدا  اليزمي  السيد 
الالجئني، ترأسه السيد أمني عوض، مدير دائرة الرشق األوسط 
ليىل  السيدة  باملغرب  املفوضية  ممثلة  رفقة  أفريقيا،  وشامل 
جان. وقد تناول اللقاء مجموعة من القضايا املرتبطة بوضعية 
املهاجرين والالجئني باملغرب وجهود املجلس الوطني لحقوق 
يف  الجديدة  املغرب  سياسة  نواة  تقريره  كان  الذي  اإلنسان، 
مجال الهجرة واللجوء. كام تطرق الطرفان إىل مسار وحصيلة 

عملية التسوية االستثنائية لوضعية املهاجرين…
 

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

العيون - السامرة
حفظ التراث والنهوض بالحقوق الثقافية: 

توقيع كتاب »معالم األدب الحساني«
 

لجنة  نظمت  الثقافية،  بالحقوق  النهوض  يف  املساهمة  إطار  يف 
الحساين:  األدب  »معامل  كتاب  توقيع  حفل  السامرة   - العيون 
يوسف،  نجاح  ملؤلفه  البيظان«  عند  واملوسيقى  الشعر  تجليات 
وذلك يوم الجمعة 13 فرباير 2015 . وقد جاء تنظيم هذا الحفل 
املوروث  وصيانة  الثقافية  الذاكرة  حفظ  تعزيز  إطار  يف  كذلك 
الثقايف الحساين املادي والالمادي من خالل التعريف بالدراسات 

األدبية يف الثقافة الحسانية وتثمينها.
 

الحسيمة- الناضور
اللقاء الثالث لمنسقي أندية المواطنة 

المنخرطين في مشروع المدرسة 
الحاضنة لحقوق اإلنسان

 
اإلقليمية  النيابة  بتنسيق مع  الناظور،   - الحسيمة  لجنة  نظمت 
أندية  ملنسقي  الثالث  اللقاء  بالحسيمة،  الوطنية  الرتبية  لوزارة 
مرشوع  يف  املنخرطني  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية 
املدرسة الحاضنة لحقوق اإلنسان، يوم الخميس 12 فرباير 2015 
اللجنة  اللقاء يف إطار سعي  مبدينة الحسيمة. وجاء تنظيم هذا 
الوسط  داخل  اإلنسان  حقوق  بثقافة  النهوض  يف  للمساهمة 
الرتبية  أندية  تفعيل  بخصوص  عملها  لخطة  وتفعيال  املدريس، 
بالجهة.  التعليمية  باملؤسسات  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل 
وقد متثل الهدف من اللقاء، الذي يعد حلقة ثالثة ضمن مرشوع 
املنسقني  قدرات  تقوية  إىل  اإلنسان،  لحقوق  الحاضنة  املدرسة 
الناشئة  لرتبية  الجديدة  التقنيات  استخدام  مجال  يف  الرتبويني 
عىل قيم ومبادئ حقوق اإلنسان، وذلك من خالل اقرتاح مناذج 
بيداغوجية  السنة واستحضار مناهج  امتداد  ألنشطة تنظم عىل 
من شأنها غرس قيم حقوق اإلنسان وترجمتها يف شكل سلوكات 
مدنية وثقافة مواطنة داخل املؤسسات التعليمية، وكذا التعريف 
خاصة  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  واالتفاقيات  املواثيق  مبضامني 

تلك املتعلقة بحقوق الطفل، يف مختلف األنشطة الرتبوية.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

للــمجلـــس  األسبــــوعـــية  النـــشرة 
اإلنســـــان  لــحقـــــوق  الــوطـنـــي 
2015 فبراير   15 إلى   9 من   -  79 العدد 
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مستجدات وطنية

قانون القضاء العسكري
صدر بالجريدة الرسمية رقم 6322 ظهري رشيف رقم 1.14.187 بتنفيذ القانون رقم 108.13 املتعلق بالقضاء العسكري، كام تبناه مجليس النواب واملستشارين. 

يذكر أن املجلس الوطني كان قد أصدر رأيا استشاريا حول مرشوع هذا القانون، بعد إحالة من مجلس النواب، استلهم مضامينه من املقتضيات الدستورية 

والشخيص  النوعي  االختصاص  تحديد  بإعادة  الرأي  هذا  من خالل  املجلس  وأوىص  الفضىل.  واملامرسات  الدولية  والتجارب  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون 

للمحكمة العسكرية وتقوية حقوق املتقاضني أمامها وتوخى من خاللها ضامن الحريات والحقوق األساسية التي كرسها دستور 2011.


