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لقاء تقييمي للمشاريع المنفذة في 
مجال النهوض بحقوق المهاجرين

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يوم 20 يناير 2015 
يف مائدة مستديرة نظمها مكتب املفوضية السامية لألمم 
رشكائه.  مختلف  مع  باملغرب  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
وقد متثل الهدف من هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد جون 
بول كفاليريي، مدير مكتب املفوضية باملغرب، يف تقييم 
النهوض  مجال  يف  تنفيذها  تم  التي  واملشاريع  األنشطة 
سنة  خالل  اللجوء  وطالبي  والالجئني  املهاجرين  بحقوق 
2014. كام تناول اللقاء عددا من املواضيع من قبيل اإلطار 
الترشيعي املنظم ملجال الهجرة واللجوء باملغرب، اإلدماج 
مواجهة  للمهاجرين،  والثقايف  واالجتامعي  االقتصادي 
العاملني يف  الفاعلني  املهاجرين، تكوين  انتهاكات حقوق 

مجال الهجرة حول حقوق املهاجرين....

المجلس يشارك في ندوة وطنية حول 
مناهضة تشغيل األطفال

بدعوة من منظمة بدائل للطفولة والشباب شارك املجلس 
نظمتها  وطنية  ندوة  أشغال  اإلنسان يف  لحقوق  الوطني 
يناير 2015 مبدينة بوزنيقة حول  هذه املؤسسة يوم 24 
»مناهضة تشغيل األطفال«. وشهد اللقاء مشاركة ممثلني 
إىل  باإلضافة  بالظاهرة  املعنية  الحكومية  القطاعات  عن 
الفاعلني الوطنيني العاملني يف مجال حقوق األطفال. وقد 
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  للمجلس  مناسبة  اللقاء  شكل 
الطفل،  بحقوق  املكلف  حنفيوي،  خالد  بالسيد  ممثال 
للتأكيد بشكل خاص عىل رضورة ترسيع مسلسل وضع 
آلية للتتبع والتظلم لفائدة األطفال ضحايا االنتهاكات وكذا 
وضع إطار متشاور حوله لتتبع وتنفيذ توصيات لجنة األمم 
مقتضيات  تنفيذ  بتتبع  املكلفة  اإلنسان  لحقوق  املتحدة 
الوطني  املجلس  ممثل  ذكر  كام  الطفل.  حقوق  اتفاقية 
لحقوق اإلنسان برأي املجلس حول »مرشوع القانون رقم 
19-12 بتحديد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامل 
املنزليني« والذي أوىص فيه املجلس بشكل خاص بتحديد 

السن األدىن لالستخدام يف العمل املنزيل يف 18 سنة.

السيد اليزمي : التعددية والتنوع 
الثقافي، عناصر أساسية للهوية الوطنية

الوطني  املجلس  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  شارك 
لحقوق اإلنسان، يوم 25 يناير 2015 مبعهد العامل العريب 
بباريس يف لقاء نظم يف إطار تظاهرة )املغرب املعارص( 
أهمية  املكان،  أهمية  الصويرة:  »مدرسة  موضوع  حول 
اليزمي يف  السيد  اعترب  وقد  آخر«.  غد  أجل  من  الرابط 
هي  الثقايف  والتنوع  التعددية  أن  باملناسبة  له  تدخل 
عنارص أساسية للهوية الوطنية التي كرسها دستور 2011، 
واالعرتاف  التمييز  عدم  مبادئ  تطبيق  يف  ترتجم  والتي 
باالنتامء املزدوج أو السياسة الجديدة يف مجال الهجرة. 
وينكب  املتعددة،  بهويته  متشبث  املغرب  أن  أكد  كام 

عىل تعزيز تنوعها.

المجلس يشارك في الملتقى الوطني 
»من أجل تعزيز آليات حماية 

األطفال«

شارك السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان، يوم 25 يناير 2015، يف امللتقى الوطني 
نظم  الذي  األطفال«،  حامية  آليات  تعزيز  أجل  »من 
تحت رئاسة صاحبة السمو املليك األمرية لال مريم، رئيسة 
الذكرى  مبناسبة  وذلك  الطفل،  لحقوق  الوطني  املرصد 
كلمة  الطفل. ويف  لحقوق  املتحدة  األمم  التفاقية  ال25 
تحدي  أمام  املغرب  أن  الصبار  السيد  أبرز  باملناسبة  له 
تعزيز املنظومة الوطنية لضامن الحامية القانونية للطفل 
األطفال  ولوج  املعاملة، وضامن  إساءة  أشكال  كافة  من 
إىل حقوقهم عىل أوسع نطاق، وهو ما سيتعزز أكرث من 
خالل االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية 
فتح  الذي  البالغات،  تقديم  إجراء  بشأن  الطفل  حقوق 

باب التوقيع عليه خالل سنة 2012.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

وجدة – فجيج
الدورة العادية الثامنة

الثامنة، يوم  العادية   عقدت لجنة وجدة – فجيج دورتها 
وتناولت  وجدة.  مبدينة  مبقرها   2015 يناير   24 السبت 
الدورة عرض ومناقشة حصيلة أنشطة اللجنة الجهوية مابني 
الدورتني السابعة والثامنة وتقديم ومناقشة محاور مرشوع 
برنامج العمل املقرتح ملدة ستة أشهر املقبلة. كام جرى قبيل 
الجهوية  اللجنة  بني  رشاكة  اتفاقية  توقيع  الدورة  انعقاد 
والنيابة اإلقليمية لوزارة الشباب والرياضة ترمي إىل النهوض 

بثقافة حقوق اإلنسان وقيم املواطنة لدى الناشئة.

العيون-السامرة
دورة تدريبية في مجال حقوق اإلنسان 

لفائدة فعاليات المجتمع المدني 
بمدينة المرسى

نظمت لجنة العيون-السامرة دورة تدريبية يف مجال حقوق 
اإلنسان لفائدة فعاليات املجتمع املدين مبدينة املرىس يومي 
التي  التدريبية  الدورة  هذه  وسعت   .2015 يناير  و23   22
تدخل يف إطار تنفيذ توصيات اللقاء التواصيل الذي نظمته 
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون-السامرة مع فعاليات 
تأهيل  إىل   ،2014 يوليوز   22 يوم  باملرىس  املدين  املجتمع 
اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  املدين  املجتمع  فعاليات  قدرات 
ومتكينهم من استيعاب مبادئ حقوق اإلنسان ومن مثة الرتافع 
من أجل إعاملها، باإلضافة إىل زيادة املعرفة باآلليات الوطنية 
والدولية لحقوق اإلنسان. وتضمن برنامج الورشة عدة محاور 
نذكر منها : قيم حقوق اإلنسان، منظومة األمم املتحدة، لجان 

املعاهدات والربتوكوالت، واالستعراض الدوري الشامل.

الدار البيضاء سطات
الدورة العادية الثامنة

 عقدت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء - سطات 
دورتها العادية الثامنة يوم السبت 24يناير 2015،  مبقر اللجنة 
بالعاصمة االقتصادية. وتضمن جدول أعامل هذه الدورة تقديم 
عروض وتقارير حول عمل اللجنة يف مجال الحامية منذ شهر 
يونيو املايض، وضعية املهاجرين بجهة الدار البيضاء سطات، 
واقع أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات 
التعليمية بجهة الدار البيضاء، حامية الطفولة، مرشوع العيادات 
القانونية وحقوق اإلنسان، تقييم مشاركة اللجنة الجهوية يف 

الدورة الثانية للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 

للــمجلـــس  األسبــــوعـــية  النـــشرة 
اإلنســـــان  لــحقـــــوق  الــوطـنـــي 
2015 يناير   25 إلى   19 من   -  76 العدد 
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مستجدات وطنية
مجلس الحكومة يعتمد مشاريع قوانني تنظيمية تهم تعزيز الجهوية املتقدمة والقضاء 

اعتمد مجلس الحكومة، املنعقد يوم الخميس 22 يناير 2015 مجموعة من مشاريع القوانني التنظيمية تهم تعزيز الجهوية املتقدمة 
والقضاء. هكذا وافق مجلس الحكومة عىل مرشوع قانون تنظيمي رقم 106-13 يتعلق بالنظام األسايس للقضاة، كام تدارس املجلس 
ووافق عىل ثالثة مشاريع قوانني تنظيمية، يف إطار تنزيل أحكام الدستور املتعلقة بالجهوية املتقدمة، تشمل مرشوع قانون تنظيمي 
بالعامالت واألقاليم ومرشوع قانون تنظيمي رقم  يتعلق  بالجهات ومرشوع قانون تنظيمي رقم 14-112  يتعلق  رقم 14 - 111 

14 - 113 يتعلق بالجامعات.

دعم املغرب ضمن األولويات الثامنية املقرتحة عىل الرئيس األمرييك لتعزيز حقوق اإلنسان
اقرتحت شارون كييل ماكربايد، نائبة رئيسة منظمة »هيومن رايتس فورست« األمريكية، يف مقال نرشته يوم الثالثاء 20 يناير، بصحيفة »دو 
الهيل«، التي تعنى بأخبار الكونغرس واملوجهة باألساس ألعضائه، مثان أولويات اقرتحت أن يتناولها الرئيس األمرييك يف خطابه السنوي أمام 
الكونغرس. ومن بني هذه األوليات وضع حامية حقوق اإلنسان ضمن أولويات اإلسرتاتيجية األمريكية بالرشق األوسط، لتضيف أن توفري 
الدعم املايل والدبلومايس لدول مثل املغرب وتونس واألردن، عىل سبيل املثال، قد يكون خطوة نحو مواءمة السياسة األمريكية مع رؤية 

إسرتاتيجية جديدة فعالة باملنطقة .


