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 المجلس يثمن موافقة مجلس النواب على 
البروتوكولين االختياريين التفاقية القضاء على 

التمييز ضد المرأة والعهد الدولي للحقوق المدنية 
والسياسية

باملوافقة  القانون رقم 12-125  النواب عىل مرشوع  إثر مصادقة مجلس  عىل 
عىل الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة 
ومرشوع القانون رقم 126-12 باملوافقة عىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل 
الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، أصدر املجلس ترصيحا مثن فيه هذه الخطوة 
الحاسمة عىل درب استكامل مسار االنضامم إىل هذين الربتوكولني.  كام ذكر 
الترصيح بأن املجلس الوطني كان قد وجه بتاريخ 27 مارس 2014 و 2 يونيو 
2015 رسالتني إىل رئيس مجلس النواب من أجل الترسيع مبسلسل املصادقة عىل 
مرشوعي القانون باملوافقة عىل الربوتوكولني املذكورين. وبعد استكامل مسلسل 
االنضامم يعترب املغرب الدولة 107 الطرف يف الربتوكول االختياري التفاقية القضاء 
عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة والدولة 116 الطرف يف الربوتوكول االختياري 

للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.

الدورة العادية العاشرة للمجلس تعتمد مذكرتين 
حول الحق في تقديم الملتمسات والحق في تقديم 

العرائض
اعتمد املجلس خالل دورته العادية العارشة، املنعقدة يوم الجمعة 3 يوليوز، 
تقديم  يف  الحق  مبامرسة  املرتبطني  التنظيميني  القانونيني  مرشوعي  مذكريت 
امللتمسات والحق يف تقديم العرائض، ومرشوع التقرير السنوي للمجلس برسم 
سنة 2014، فضال عن مرشوع تقرير املجلس املوضوعايت حول مساواة النوع. 
وتهدف توصيات مذكرة املجلس بخصوص مرشوع القانون التنظيمي رقم 64.14 
بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم امللتمسات يف مجال الترشيع 
إىل تبسيط رشوط تقديم امللتمسات، وتقليص أسباب رفضها وتدقيقها، تبسيط 
البنيات الحاملة للملتمسات، دعم حاميل امللتمس، وضامن تتبع مآل امللتمس 
مرشوع  بشأن  املذكرة  توصيات  الدورة  ناقشت  كام  الترشيعية.  املسطرة  يف 
القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة الحق يف تقديم 
العرائض إىل السلطات العمومية، خاصة إعادة تحديد بعض املفاهيم من أجل 
توسيع نطاق مامرسة هذا الحق، باإلضافة إىل تبسيط رشوط تقديم العرائض 
الحاملة للعرائض وضامن  البنيات  و تقليص أسباب رفضها وتدقيقها وتبسيط 
تتبع مآلها. وبالنسبة لتقرير املجلس املرتبط مبساواة النوع فإنه يقدم تحليال 
املامرسة  محاور:  ثالثة  خالل  من  باملغرب  واملساواة  املرأة  حقوق  واقع  حول 
االتفاقية واالزدواجية القانونية، املساواة واملناصفة يف مجال الحقوق االقتصادية، 
االجتامعية والثقافية والسياسات العمومية وتأثريها عىل النساء يف وضعية هشة.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يتولى رئاسة 
مجموعة عمل دولية حول »المقاوالت وحقوق 

اإلنسان«
 سيتوىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، ابتداء من منتصف شهر غشت، رئاسة 
التنسيق  للجنة  التابعة  اإلنسان«  وحقوق  »املقاوالت  حول  العمل  مجموعة 
هذه  رئاسة  املجلس  وسيتوىل  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  الدولية 
وقد  اإلنسان.  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات  اإلفريقية  الشبكة  باسم  املجموعة 
تم اإلعالن عن تويل املجلس لرئاسة املجموعة عىل هامش انعقاد الدورة األوىل 
للفريق العامل الحكومي الدويل املفتوح العضوية املعني بالرشكات عرب الوطنية 
وغريها من مؤسسات األعامل التجارية فيام يتعلق بحقوق اإلنسان، املنعقدة من 
6 إىل 9 يوليوز 2015 بجنيف. وقد قدم املجلس، ممثال بالسيدة نبيلة الترب، مكلفة 
مبهمة لدى رئيس املجلس، كلمة باسم مجموعة عمل املقاوالت وحقوق اإلنسان 
التابعة للجنة التنسيق الدولية، نوه خاللها   مبجهودات املؤسسات الوطنية خالل 
العقد األخري من أجل إدراج حقوق اإلنسان واملقاولة يف االختصاصات املنوطة 
بها  وذلك من أجل تفعيل املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة املرتبطة باملقاوالت 

وحقوق اإلنسان.
 

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
لقاء حول إصالح القانون الجنائي

شارك السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس، يوم األربعاء 8 يوليوز 2015، يف 
لقاء حول القانون الجنايئ من تنظيم الفريق الربملاين لحزب األصالة واملعارصة. 
وبهذه املناسبة، أكد السيد الصبار أن توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة تشكل 
إحدى املرجعيات األساسية للترشيع الجنايئ املادي واملسطري، والتي يرتكز عليها 
املجلس بدوره يف إعداد رأيه املتكامل الذي يوجد قيد البلورة بخصوص مسودة 
الفعلية والتامة واملالمئة لتوصيات  الجنايئ. مضيفا أن األجرأة  القانون  مرشوع 
هيئة اإلنصاف تتطلب استحضار  ثالث محددات: الضامنات الدستورية الجديدة 
الناتجة عن دسرتة التوصيات الوجيهة لهيئة اإلنصاف واملصالحة، أجرأة توصيات 
الهيأة من منظور الرتابط املنطقي بني القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية، املالءمة 
التامة للقانون الجنايئ مع مقتضيات االتفاقيات الدولية التي صادق عليها املغرب.

لقاء حول إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة 
بالثقافة واللغة األمازيغية

الدستورية  املقتضيات  وتفعيل  العمومي  النقاش  إغناء  يف  مساهمته  إطار  يف 
املتعلقة بالحريات والحقوق األساسية، نظم املجلس يف 30 يونيو 2015 جلسة 
للتفكري والتشاور مع مجموعة من ممثيل الجمعيات العاملة يف مجال النهوض 
الدستور وتوسيع  بالثقافة واللغة األمازيغية والباحثني ملناقشة الفصل 5  من 
مقاربة املجلس للموضوع. يذكر أن دستور 2011 يؤكد عىل رضورة احرتام التنوع 
الثقايف واللغوي للدولة ويعرتف باللغة األمازيغية كلغة رسمية للبالد إىل جانب 

اللغة العربية.

األطفال والشباب في أجندة التنمية لما بعد 2015

شارك السيد إدريس اليزمي يف 6 يوليوز 2015 يف أشغال املنتدى الجهوي بالرباط 
حول »األطفال والشباب يف أجندة التنمية ملا بعد 2015« الذي نظمه املرصد 
لألمم  واالسرتاتيجيات  السياسات  لجنة  مع  بتنسيق  الطفل،  لحقوق  الوطني 
املتحدة املكلفة بحملة األلفية بنيويورك. وقد أكد السيد اليزمي يف كلمته أن 
أجندة التنمية ملا بعد 2015 تفرضها الحاجة الظرفية ملواجهة إشكالية التنمية 
التي تخص فئتي األطفال والشباب عىل املستوى الحقوقي، مؤكدا عىل رضورة 
إدراج الفئات املعنية »األطفال والشباب« لدى إعداد وتقييم املشاريع والربامج 

والسياسات العمومية.

المسؤولية االجتماعية للمقاوالت

شارك السيد إدريس اليزمي، يوم الثالثاء 7 يوليوز 2015 يف لقاء حول »املسؤولية 
االجتامعية للمقاوالت وحقوق اإلنسان، أي دور للموارد البرشية« من تنظيم 
أديناور،  كونراد  ومؤسسة  البرشية  املوارد  ومكوين  ملدبري  الوطنية  الجمعية 
برشاكة مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان. وقد شكل هذا اللقاء مناسبة أبرز 
خاللها السيد اليزمي العمل واملجهودات التي يقوم بها املجلس يف مجال النهوض 

بحقوق اإلنسان داخل املقاوالت.

 

في ضيافة المجلس

مركز قلم ولوح )30 يونيو(: استقبل السيد بوشعيب دو الكيفل، عن مديرية 
النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باملجلس، مجموعة من الطلبة األجانب يف زيارة 
إىل املغرب نظمها مركز تعليم اللغة العربية »قلم ولوح«. وقد شكل اللقاء فرصة 
لتعريف الطلبة مبهام املجلس، تركيبته وأبرز التقارير التي أصدرها، كام تناول 
النقاش خالل هذا االستقبال عالقة املجلس بالحكومة، واملجتمع املدين واملنظامت 
الدولية، ووضعية حقوق املرأة، واألطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة واملهاجرين 

يف املغرب.

معهد القيادة الدولية للشباب )7 يوليوز(: تم مبقر املجلس بالرباط استقبال 
عدد من الطلبة األمريكيني الشباب، يف رحلة تشمل املغرب وإسبانيا، يف إطار 
 International Youth Leadership( للشباب  الدولية  القيادة  معهد  برنامج 
Institute(، من أجل اإلطالع عىل عمل املجلس وأبرز مشاريعه واختصاصاته. 
وشكلت الزيارة كذلك فرصة للطلبة الشباب لالطالع عىل تاريخ املؤسسة وتطور 
حقوق اإلنسان باملغرب، بشكل عام، وقضايا الهجرة وحقوق املهاجرين بشكل 
خاص، مبا يف ذلك سياسة املغرب الجديدة يف مجال الهجرة واللجوء وحصيلة 
عملية التسوية االستثنائية التي استهدفت املهاجرين غري النظاميني. ويعد معهد 
القيادة الدولية للشباب منظمة غري ربحية تأسست يف 1989، تقوم بإعداد طلبة 
املدارس الثانوية، أمريكيني من أصل إفريقى والتيني )ترتاوح أعامرهم ما بني -12

19( لتويل أدوار قيادية يف مجتمعاتهم املحلية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان

فاس-مكناس
الدورة العادية العاشرة

نظمت اللجنة الجهوية بفاس-مكناس دورتها العارشة يف 30 يونيو 2015 مبقر 
اللجنة. وقد تضمن جدول أعامل هذه الدورة تقديم ومناقشة األنشطة املربمجة 
خالل الشطر الثاين من سنة 2015  وتقديم اآلفاق التنظيمية للجنة الجهوية 

للوالية املقبلة.

الحسيمة-الناظور
الدورة الثالثة أليام سينما حقوق اإلنسان 

نظمت اللجنة الجهوية بالحسيمة-الناظور يومي 10 و11 بالناظور، الدورة الثالثة 
أليام سينام حقوق اإلنسان تحت شعار »الهجرة من خالل الفن السابع«. وقد 
متثل الهدف من تنظيم هذا النشاط يف النهوض بثقافة قبول االختالف والتسامح 
والتعدد الثقايف من خالل استثامر السينام، باعتبارها أداة فعالة للرتبية عىل القيم 

الحقوقية واإلنسانية.
 

أكادير
 ورشة تحسيسية حول السيدا وحقوق اإلنسان

نظمت اللجنة الجهوية بأكادير  وجمعية محاربة السيدا بأكادير ورشة تحسيسية 
حول السيدا وحقوق اإلنسان يف عالقة باألشخاص املتعايشني مع فريوس السيدا 

والفئات األكرث عرضة لإلصابة بالسيدا، وذلك يوم الخميس 9 يوليوز 2015.
وقد تناولت هذه الورشة، التي عرفت مشاركة مجموعة من القضاة ووكالء امللك 
الوبائية  »الوضعية  تناولت:  املحاور  من  مجموعة  القضائية،  الرشطة  وضباط 
عامليا، يف املغرب ويف جهة سوس ماسة درعة«، »الوقاية املركبة«، »تقديم الربنامج 
االسرتاتيجي ملحاربة السيدا وحقوق اإلنسان«، »العمل مع الفئات األكرث عرضة 
لإلصابة بداء فقدان املناعة املكتسب/السيدا يف عالقة مع القوانني«، »الدستور 
املغريب، محاربة التمييز حق دستوري يف عالقة مع الفئات األكرث عرضة لإلصابة 
بداء فقدان املناعة املكتسب/السيدا«، »توصيات املنتدى املغريب لحقوق اإلنسان 

يف مجال داء فقدان املناعة املكتسب/السيدا وحقوق اإلنسان«.
 

 طنجة
المباراة الجهوية الثانية ألندية التربية على المواطنة 

وحقوق اإلنسان

للرتبية  الجهوية  واألكادميية  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أعلنت 
والتكوين طنجة-تطوان، عن نتائج املباراة النتقاء األندية الفائزة يف الدورة الثانية 
موسم  برسم  اإلنسان  وحقوق  املواطنة  عىل  الرتبية  ألندية  الجهوية  للمباراة 
2015-2014. وتهدف هذه املباراة، املنظمة يف إطار اتفاقية الرشاكة والتعاون 
بني اللجنة الجهوية واألكادميية الجهوية لجهة طنجة- تطوان، إىل املساهمة يف 
مأسسة النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وترسيخ ونرش مبادئ املواطنة وحقوق 
اإلنسان يف املؤسسات التعليمية بالجهة. كام تهدف إىل ترسيخ السلوك املدين 
والحقوقي داخل فضاءات املؤسسات التعليمية وإىل تنمية الكفايات املعرفية 

والسلوكية والقيمية يف مجال حقوق اإلنسان.

قافلة طبية لفائدة مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب 
الصحراء

الصيادلة  نقابة  مع  برشاكة  بطنجة،  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  نظمت 
 ladies« بطنجة واملنظمة اإلفريقية ملكافحة داء السيدا فرع طنجة وجمعية
لفائدة مهاجرين  بوخالف  بغابة  قافلة طبية  يوليوز 2015،  يوم 11   ،»cercle
أفارقة من جنوب الصحراء. واستفاد من الفحوصات الطبية واألدوية املقدمة يف 
إطار هذه القافلة، التي أرشفت عليها طبيبتان وسبعة صيدالنيات باإلضافة إىل 
رئيسة اللجنة وطاقمها اإلداري، أزيد من 150 مهاجرا كانوا متواجدين يف الغابة، 
من بينهم امرأتان. من جهة أخرى، استفاد املشاركون من اختبارات للكشف عن 

فريوس السيدا بإرشاف من فرع طنجة للمنظمة اإلفريقية ملكافحة السيدا.
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