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اإلجهاض السري: المجلس ينخرط في مسلسل 
تشاوري واسع مع الفاعلين المعنيين

ادريس  السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  رئيس  أكد 

طرف  من  استقباله  أعقاب  يف  صحفي،  ترصيح  يف  اليزمي، 

إن  البيضاء،  بالدار   2015 مارس   16 االثنني  يوم  امللك  جاللة 

التفكري  إىل  الرامية  املشاورات  من  سلسلة  سيجري  املجلس 

القانونية  املقتضيات  إصالح  سبل  حول  والتعددي  الجامعي 

الحالية املتعلقة باإلجهاض الرسي. وأبرز أن هذه املشاورات 

االختصاص.  ذات  الفعاليات  وجميع  املدين  املجتمع  ستهم 

وكان جاللة امللك قد أصدر توجيهاته، خالل استقباله لكل من 

وكذا  اإلسالمية  والشؤون  واألوقاف  والحريات  العدل  وزيري 

خالل استقباله لرئيس املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، قصد 

صار  الذي  الرسي،  اإلجهاض  إشكالية  تدارس  عىل  االنكباب 

لقاءات واستشارات موسعة  إجراء  بامتياز، وكذا  قضية طبية 

مع  اختالفها  عىل  آرائهم  وتلقي  املعنيني  الفاعلني  جميع  مع 

التداول  بشأن  األعىل  العلمي  املجلس  مع  والتعاون  التنسيق 

حول مختلف اآلراء والتوجهات، قبل رفع اقرتاحات لجاللته، 

داخل أجل أقصاه شهر.
 

الدورة الـ59 للجنة وضع المرأة التابعة لألمم 
المتحدة

بالسيدتني  ممثال   اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 

املجلس  عضو  التوايل  عىل  رياحة،  وسميشة  النارصي  ربيعة 

أشغال  يف  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  ورئيسة  الوطني 

املتحدة  لألمم  التابعة  املرأة  وضع  للجنة  الـ59  الدورة 

)CSW59( التي انعقدت يف الفرتة ما بني 9 و20 مارس 2015 

الدورة  أشغال  نيويورك. وقد متحورت  األمريكية  العاصمة  يف 

املرأة  بحقوق  النهوض  حول  بكني  مؤمتر  أرضية  تقييم  حول 

بعد مرور 20 سنة عىل اعتامدها، يف مجموعة من األنشطة 

الرسمية و أنشطة لفعاليات املجتمع املدين. من جهة أخرى، 

قامت السيدة رياحة، عىل هامش هذه املشاركة، باالضطالع 

كولومبيا  جامعة  من  كل  يف  القانونية  العيادات  تجربة  عىل 

وكلية القانون بنيويورك، وذلك بتنسيق مع مؤسسة »بيلنيت« 

لحقوق  الوطني  املجلس  رشكاء  من  تعد  التي   ،)PILnet(

اإلنسان.
 

حلقة نقاش بجنيف حول السياسات الوطنية 
وحقوق اإلنسان

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ممثال يف شخص السيد 

يف  اإلنسان،  بحقوق  النهوض  مدير  الزينبي،  التوفيق  أحمد 

وحقوق  الوطنية  السياسات  مبسألة  املتعلقة  النقاش  حلقة 

أشغال  إطار  يف  مارس،   18 األربعاء  يوم  املنعقدة  اإلنسان، 

العادية ملجلس حقوق اإلنسان )2  الثامنة والعرشون  الدورة 

الزينبي، يف كلمة  السيد  - 27 مارس 2015 بجنيف(. وسلط 

بإدماج  املجلس  اهتامم  عىل  الضوء  املجلس،  باسم  ألقاها 

خاصة  املغرب،  يف  العمومية  السياسات  يف  اإلنسان  حقوق 

الدميقراطية  حول  الوطنية  العمل  خطة  مرشوع  خالل  من 

وحقوق اإلنسان، التي كان املجلس قد أطلق مسلسل إعداده 

يف 2008 ومن خالل اعتامد مقاربة تشاركية ملختلف الفاعلني 

والقطاعات الحكومية واملؤسسات الوطنية وفعاليات املجتمع 

الخطة  لهذه  الحكومة  اعتامد  برضورة  املجلس  وذكر  املدين. 

التي يتناقش املجلس بشأنها مع الحكومة واملندوبية الوزارية 

لحقوق اإلنسان للحسم بعد يف بعض مقتضياتها، خاصة إلغاء 

عقوبة اإلعدام واملصادقة عىل االتفاقية رقم 87 ملنظمة الشغل 

الدولية املتعلقة بالحريات النقابية وتحيني مدونة األرسة.

في ضيافة المجلس
 

الرزاق  عبد  السيد  استقبل  مارس(:   17( الرنويج  خارجية  وزارة  وفد 
الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس، مبقر املجلس بالرباط، املبعوث 
الخاص بالساحل واملنطقة املغاربية بوزارة الخارجية الرنويجية، السيد 
نفسها،  بالوزارة  مستشارة  أومتان،  مارتن  تيا  والسيدة  النغالند،  نات 
رفقة السيدة كجريستي ترومسدال، مستشارة بسفارة الرنويج بالرباط. 
وباإلضافة إىل عرض اختصاصات املجلس وتشكيلته ودور لجانه الجهوية، 
خاصة يف تلقي الشكايات ومعالجته، تطرق اللقاء إىل عالقة املجلس 
مع املؤسسة الترشيعية والسلطة التنفيذية ومنظامت املجتمع املدين 
وأوضاع السجون وتوصيات املجلس بخصوص العقوبات البديلة... كام 
تطرق اللقاء إىل سبل تعزيز التعاون مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

 
أستاذة جامعية - جامعة ملبورن، أسرتاليا )17 مارس(: استقبل السيد 
عبد الرزاق الحنويش، رئيس ديوان رئيس املجلس السيدة جانيت هورن 
)Jeanette Hoorn(، أستاذة جامعية ومديرة دراسات النوع بجامعة ملبورن، 
ورئيسة مجموعة الصداقة املغربية-األسرتالية. وباإلضافة إىل عرض موجز 
حول اختصاصات املجلس وأبرز إسهاماته وتقاريره ومذكراته وجهوده 
يف سبيل حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، متحور النقاش بالخصوص 
حول حقوق األطفال والعامل املنزليني، خاصة الفتيات القارصات، حيث 
قدم السيد الحنويش جهود املجلس وتوصيات وخالصات املذكرات التي 
أصدرها يف هذا اإلطار. ومن أبرز املواضيع التي تسرتعي انتباه السيد 
جانيت هورن، تطور حقوق املرأة باملغرب خاصة من خالل تطور متثيلية 
النساء يف الربملان وشغلها ملناصب املسؤولية بالجامعات ويف صفوف 
أعضاء الحكومة، خاصة أن أسرتاليا تشهد منحى تنازليا عىل مستوى 

متثيلية املرأة عىل أكرث من مستوى...

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

مراكش
الوضعية الصحية بالسجون

عقد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مبراكش، السيد مصطفى العريصة، 
يوم الخميس 19 مارس، اجتامع عمل مع املندوب الجهوي لوزارة الصحة. وقد 
تناول االجتامع، الذي حرضه أيضا السيد جامل الدين األحمدي، عضو بالجنة، 
الوضعية الصحية باملؤسسات السجنية بالجهة. كام تم التحضري خالل االجتامع 
لجلسة عمل مشرتكة مع أطباء السجون ملتابعة الوضعية الصحية باملؤسسات 

السجنية التي تقع داخل النفوذ الرتايب للجنة.
  

أكادير
لقاء تواصلي لفائدة األساتذة المتدربين

أطرت السيدة رقية منري، إطار باللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بأكادير، يوم 25 
مارس 2015 أشغال لقاء تواصيل لفائدة األساتذة املتدربني باملركز الجهوي ملهن 
الرتبية و التكوين بإنزكان حول موضوع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان. وقد 
تناولت السيد منري خالل هذه الورشة مبادئ وقيم حقوق اإلنسان كام يكرسها 
القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وركزت عىل وضع املرأة وحقوق النساء وأهمية 
ورضورة  الدميقراطي  املجتمعي  املرشوع  ومتثل  الوطنية  التحوالت  مواكبة 

مأسسة مقاربة حقوق اإلنسان يف االسرتاتيجيات والخطط الوطنية.

بني مالل- خريبكة
ورشة تكوينية لفائدة األطر الصحية بالسجون

مع  برشاكة  خريبكة،   - مالل  بني  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
األطر  لفائدة  تكوينية  ورشة  للسجون،  العامة  لإلدارة  الجهوية  املندوبية 
الصحية العاملة باملؤسسات السجنية بجهة بني مالل - خريبكة حول »املقاربة 
أزيالل.  إقليم  أفورار،  مارس 2015 مبدينة  الجمعة 20  يوم  الحقوقية«، وذلك 
وتناولت الورشة مجموعة من املحاور أبرزها: »اإلطار الترشيعي الوطني لطب 
السجون باملغرب«، »املرجعية الدولية للحق يف الصحة لدى السجناء«، »تدبري 
قطاع الصحة داخل املندوبية العامة إلدارة السجون باملغرب«، فضال عن دراسة 

بعض الحاالت العملية.
 

فاس- مكناس
الدورة العادية التاسعة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان فاس - مكناس دورتها العادية التاسعة 
يوم الخميس 19 مارس 2015 مبقرها مبدينة فاس. وتضمن جدول أعامل الدورة 
الخاص  التقرير  تقديم  اللجنة،  رئيس  املكني،  املجيد  عبد  السيد  ترأسها  التي 
واملؤسسات  الطفولة  حامية  مبراكز  املودعون  القانون  مع  نزاع  يف  باألحداث 
وتقديم  املواطنة  املدرسة  منذجة  دليل  تقديم  إىل  باإلضافة  بالجهة  السجنية 
مبوالي  إقليم  بعاملة  متت  التي  الجزئية  االنتخابات  مبالحظة  الخاص  التقرير 
اللجنة  أنشطة  الوقوف عند حصيلة  فرباير2015، فضال عن   5 بتاريخ  يعقوب 

الجهوية ما بني الدورتني الثامنة والتاسعة.

طنجة 
ورشات تكوينية لتعزيز المساواة في منظومة 

التربية والتكوين
الجهوية  الوحدة  مع  بتنسيق  بطنجة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  تنظم 
لتدبري النوع االجتامعي املكلفة بتفعيل املخطط اإلسرتاتيجي ملأسسة املساواة بني 
الجنسني يف منظومة الرتبية والتكوين بأكادميية الرتبية والتكوين بجهة طنجة- 
فاتح  و  مارس  بني 17  ما  التعليم، وذلك  نساء  لفائدة  تكوينية  تطوان، ورشات 
سيؤطرها  التي  الورشات،  هذه  وتهدف  للجهة.  السبع  بالنيابات   ،2015 أبريل 
أعضاء اللجنة، إىل تعزيز وإرساء ثقافة املساواة بني النساء والرجال عرب تشجيع 
ولوج النساء إىل مواقع املسؤولية وإدارة املؤسسات التعليمية، السيام وأن نسبة 
حضور النساء يف هذا اإلطار ال تتجاوز 7 يف املائة عىل مستوى الجهة. وتندرج 
هذه الورشات يف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة والتعاون القامئة بني اللجنة الجهوية 
لحقوق اإلنسان واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة طنجة- تطوان وكذا يف 
نطاق مساهمة اللجنة الجهوية يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وترسيخ ونرش 

مبادئ املناصفة واملساواة يف املؤسسات التعليمية بالجهة. 
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للــمجلـــس  األسبــــوعـــية  النـــشرة 
اإلنســـــان لــحقـــــوق  الــوطـنـــي 
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مستجدات وطنية

لجنة وزارية ملراجعة مرشوع قانون هيئة املناصفة عىل ضوء مبادئ باريس
التمييز، الذي يحدد  تدارس مجلس الحكومة املنعقد يوم الخميس 19 مارس 2015 مرشوع قانون رقم -14 79 يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال 

اختصاصات هذه الهيئة وكيفيات تأليفها وتنظيمها وقواعد سريها. وبعد املصادقة عىل املرشوع تقرر تشكيل لجنة وزارية تعمل عىل دراسة وإدراج التعديالت 

واملالحظات املقدمة عىل أساس أن تكون هذه الهيئة محرتمة ملبادئ باريس الناظمة لعمل املؤسسات الوطنية املعنية بحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

وكان املجلس قد أصدر سنة 2013 مذكرة حول بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز همت مقرتحات لضامن استقاللية ومصداقية وفعالية هذه الهيئة 

عىل ضوء مقتضيات الدستور والصكوك الدولية والتجارب الدولية املقارنة، كام أصدر مذكرة تكميلية تضمنت رأي املجلس حول مرشوع القانون رقم 14-79.


