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الهجرة: المجلس يدعو إلى 
اعتماد سياسة عمومية 

تضمن حماية حقوق 
المهاجرين وطالبي اللجوء 

بالمغرب
أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 
وضعية  حول  تقريرا   ،2013 شتنرب   9 االثنني 
عنوان  يحمل  باملغرب  واللجوء  الهجرة 
»األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب: من أجل 
والهجرة«.  اللجوء  مجال  يف  جديدة  سياسة 
الذي  امللك  لجاللة  تقريره  املجلس  ورفع 
وصفها  التي  املجلس  بتوصيات  علام  أخذ 
مؤكدا  بـ«الوجيهة«  املليك  للديوان  بالغ 
التعاطي  يجب  بأنه  الراسخ  جاللته  اقتناع 
عىل  الوافدين  املهاجرين  إشكالية  مع 
التزام  املغرب، بطريقة إنسانية وشاملة، ويف 
مقاربة  ووفق  الدويل،  القانون  مبقتضيات 
متجددة للتعاون متعدد األطراف.  وقد ترأس 
جلسة   2013 شتنرب   10 الثالثاء  يوم  جاللته 
ومجموعة  الحكومة  رئيس  بحضور  عمل، 
من  تعليامته  خاللها  أعطى  الوزراء،  من 
وقد  الجديدة.  السياسية  هذه  تفعيل  أجل 
العمومية  السلطات  تقريره  يف  املجلس  دعا 
والبلدان  االجتامعيني  الفاعلني  ومجموع 
الرشيكة للمغرب إىل أخذ الواقع واملستجدات 
والعمل  االعتبار  بعني  العامل  يشهدها  التي 
بشكل مشرتك من أجل »بلورة وتنفيذ سياسة 
ضامنة  الهجرة،  مجال  يف  فعلية  عمومية 
لحامية الحقوق ومرتكزة عىل التعاون الدويل 

وقامئة عىل إدماج املجتمع املدين«. 

موسم طانطان: »الحق في 
الثقافة«

شارك املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، تحت 
شعار »الحق يف الثقافة«، يف فعاليات »موسم 
لإلنسانية«  مادي  غري  ثقايف  تراث  طانطان: 
ومتيزت   .2013 شتنرب  و9   4 بني  ما  املنعقد 
بإقامة  التظاهرة  هذه  يف  املجلس  مشاركة 
إصدار   100 من  أزيد  لعرض  دائم  رواق 
متنوعة  مجموعة  عن  فضال  الصحراء  حول 
وضع  إىل  باإلضافة  املجلس،  إصدارات  من 
مستديرة  موائد  عىل  اشتمل  ثقايف  برنامج 
غري  الثقايف  الرتاث  موضوع  حول  وندوات 
سينامئية  أعامل  وعرض  الصحراوي  املادي 
موضوع  الصحراء  فضاء  من  بعضها  يتخذ 
من  عدد  حول  النقاش  وفتح  وتقديم  له، 
املؤلفات حول الثقافة الحسانية، عالوة عىل 
خالل  من  الحسانية  باملوسيقى  االحتفاء 
التي  الحسانية  املوسيقى  أنطولوجيا  تقديم 
أنجزها مركز الدراسات الصحراوية بدعم من 

املجلس. 

ملفات ماضي االنتهاكات: 
تأكيد االلتزام بمتابعة 

تنفيذ ما تبقى من توصيات 
عالقة

للرأي  بيانا  املجلس يف 3 شتنرب 2013  أصدر 
تخوضه  مفتوح  اعتصام  إثر  عىل  العام 
يوم  منذ  السابقني  الضحايا  من  مجموعة 
الخميس 22 غشت 2013 أمام مقر املجلس 
املجلس  وقدم  ملفاتهم.  معالجة  بخصوص 
عدد  حول  وتوضيحات  معطيات  بيانه  يف 
وذوي  السابقني  الضحايا  من  املستفيدين 
حقوق املتوفني منهم )مبن فيهم املعتصمني( 
الصحية  والتغطية  املادي  التعويض  من 
واإلدماج  واملالية  اإلدارية  الوضعية  وتسوية 
االجتامعي )التوظيف املبارش أو الحصول عىل 
سكن اجتامعي أو مأذونية نقل(، مربزا عدد 
امللفات التي متت تسويتها وتلك التي توجد 
قيد التسوية أو املعالجة لدى رئاسة الحكومة 
أو تلك التي تقدم بها أصحابها خارج اآلجال 

القانونية.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
اتفاقية شراكة بين         

المجلس والمدرسة الوطنية 
لإلدارة 

وقع رئيس املجلس، السيد إدريس اليزمي، 

السيدة  لإلدارة،  الوطنية  املدرسة  ومديرة 

شتنرب   27 الجمعة  يوم  الربنويص،  نادية 

تعزيز  إىل  تسعى  رشاكة  اتفاقية   ،2013

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  قدرات 

مجال  يف  لإلدارة  الوطنية  واملدرسة 

والبحث  املستمر  التكوين  قدرات  دعم 

يف  واالستشارة  الخربة  وأعامل  التطبيقي 

مجال حقوق اإلنسان. وسيهم التعاون بني 

التكوين  برامج  تطوير  كذلك  املؤسستني 

املدرسة  طلبة  لفائدة  واملستمر  األسايس 

الوطنية لإلدارة وأعضاء وموظفي املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية، 

تنظيم أنشطة علمية، إنجاز أعامل البحث 

والبحث العميل والتكوين املستمر وأعامل 

االستشارة عىل املستويني الوطني والدويل 

االتفاقية  طريف  منشورات  تعميم  ودعم 

يف الفضاء األكادميي وفضاءات النرش عىل 

املستويني الوطني والدويل.

السيد اليزمي يدعو 
إلى العمل المتواصل 

والمتجدد للنهوض بحقوق 
اإلنسان في المغرب

للجنة  الخامس  السنوي  االجتامع  متيز 

األوريب- )االتحاد  املشرتكة  الربملانية 

 2013 شتنرب   18 يف  عقد  الذي  املغرب(، 

رئيس  مبشاركة  األوريب،  الربملان  مبقر 

السيد  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس 

اللجنة  من  بدعوة  اليزمي،  ادريس 

الستعراض التقدم الذي أحرزته اململكة يف 

مجال احرتام حقوق اإلنسان أمام الربملانيني 

األوربيني.ويف هذا اإلطار، استعرض رئيس 

أصدرتها  التي  التقارير  مختلف  املجلس 

املؤسسة، خاصة تقرير وضعية املهاجرين 

والالجئني باملغرب الذي تم تقدميه مؤخرا 

السادس. محمد  امللك  الجاللة  لصاحب 

الطابع  عىل  اليزمي  السيد  أكد  وقد 

املتواصل واملتجدد ملسار النهوض بحقوق 

النهوض  أن  مضيفا  املغرب،  يف  اإلنسان 

مسار  من  جزء  باملغرب  اإلنسان  بحقوق 

تم  الذي  الدميقراطي،  التحول  من  طويل 

تعزيزه مبشاريع اإلصالح التي تم إطالقها 

أن  اليزمي  السيد  وأضاف   .2011 سنة 

املغرب عازم عىل السري يف اإلصالحات وال 

ينوي أبد التوقف عند هذه املرحلة املهمة 

التي وصل إليها، كام أن هناك تصميم من 

الذي  التقدم  من  االستفادة  عىل  اململكة 

الطموحة  املشاريع  لتحقيق  إحرازه  تم 

التي تم إطالقها يف مجال حقوق اإلنسان.

المجلس الوطني لحقوق 
اإلنسان يقدم توضيحاته 

بشأن »اكتشاف رفات 
ثمانية أشخاص ب »فدرت 

الكويع«
اإلعالمية،  املنابر  من  عدد  إثارة  إثر  عىل 

يف األيام األخرية، العثور عىل رفات مثانية 

يف  جامعيا  دفنهم  تم  يكون  قد  أشخاص 

الكويع«،  »فدرت  ب  املعروف  املوقع 

اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  نرش 

إخبارية  عنارص  خالله  من  قدم  بالغا 

حول معالجة هذا امللف من طرف هيئة 

يف  املجلس  عرب  كام  واملصالحة.  اإلنصاف 

هذا البالغ عن استعداده لتلقي أي عنرص 

جديد من شأنه التقدم يف إجالء الحقيقة، 

العدالة  إىل  اللجوء  دامئا  ميكن  بأنه  علام 

والقانون  املغريب  للقانون  طبقا  املغربية، 

الدويل.

انتداب لجنة للتحري 
بخصوص األحداث التي 

شهدتها مدينة آسا
مدينة  شهدتها  التي  األحداث  إثر  عىل 
آسا يوم االثنني 23 شتنرب 2013، ويف إطار 
املهام املنوطة به، انتدب املجلس الوطني 
بخصوص  للتحري  لجنة  اإلنسان  لحقوق 
التحري  لجنة  وتكونت  األحداث.  هذه 
جميلة  والسادة:  السيدات  من  كل  من 
السيوري، عضو باملجلس الوطني لحقوق 
اللجنة  الربديجي، رئيس  اإلنسان،  توفيق 
الجهوية لحقوق اإلنسان كلميم- طانطان،  
بلجنة  اكيدر، عضوين  الحال وبرشي  عمر 
وحميد  رحال  بوبريك  كلميم-طانطان، 

الكام ، مستشارين لدى رئاسة املجلس.

المجلس يشارك في الحوار 
العربي األوربي الثامن 

للمؤسسات الوطنية لحقوق 
اإلنسان 

اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
الصبار،  محمد  السيد  العام  بأمينه  ممثال 
والسيد  العدوي  زينب  السيدة  من  وكل 
يف  باملجلس،  عضوان  بلكوش،  الحبيب 
الثامن  األوريب  العريب  الحوار  أشغال 
اإلنسان،  لحقوق  الوطنية  للمؤسسات 
السنة بكوبنهاغن-الدمنارك،  املنعقد هذه 
من 25 إىل 27 شتنرب 2013، حول موضوع 
الوطنية  املؤسسات  ومساءلة  »استقاللية 
اللقاء،  برنامج  وشمل  اإلنسان«.  لحقوق 
الذي ايتضافه هذه السنة املعهد الدمناريك 
املواضيع  من  جملة  اإلنسان،  لحقوق 
املرتبطة مببدأي االستقاللية واملساءلة. كام 
الوطنية  املؤسسات  تجارب  اللقاء  تناول 
من خالل تقديم النتائج التي توصلوا إليها 
وكذلك  القانون  يف  املبدأين  هذين  حيال 
السيد  قدم  اإلطار  هذا  ويف  املامرسة،  يف 
تجربة  حول  مداخلة  بلكوش  الحبيب 
اإلنسان يف هذا  لحقوق  الوطني  املجلس 

املجال.

دورة تكوينية حول آليات 
الرصد والتحري وتقنيات زيارة 

أماكن االحتجاز
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  نظم 

بالرباط،   2013 شتنرب   28 إىل   26 من 

دورة تكوينية حول آليات الرصد والتحري 

وتقنيات زيارة أماكن االحتجاز )السجون 

منوذجا( لفائدة أعضاء وأطر من املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية. 
إطار  يف  الدورة  هذه  تنظيم  تم  وقد 

االنتقال  دعم  إىل  يهدف  تعاون  برنامج 

.)Matra Sud( الدميقراطي بالعامل العريب

في ضيافة المجلس

غشت(:   30( األورويب  بالربملان  مسؤول 
ادريس  السيد  املجلس،  رئيس  استقبل 
الصبار،  محمد  السيد  العام،  واألمني  اليزمي، 
جوناثان،  ليز  السيد  بالرباط،  املجلس  مبقر 
تانوك،  الربملاين األوريب شالرز  النائب  مساعد 
حول  تقرير  بصياغة  مكلف  خاص  مقرر 
األورويب  املسؤول  الساحل.  مبنطقة  اإلرهاب 
اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أيضا  زار 

بالعيون-السامرة يف 28 غشت 2013. 

 29 )لخميس  األمريكيني:  الخرباء  من  وفد 
اليزمي،  ادريس  السيد  استقبل  غشت( 
بالرباط،  األخري  هذا  مبقر  املجلس،  رئيس 
من  كل  من  مكون  أمريكيني  لخرباء  وفدا 
برنامج  عن  املسؤولة  سبينرس،  كلري  السيدة 
الرشق األوسط وشامل إفريقيا باملعهد املليك 
الكائن  هاوس(،  )شاثام  الدولية  للشؤون 
مقره بلدن، والسيد سلامن شيخ  مدير مركز 
Brookings Doha، والسيد ماغنوس نوريل، 
العديد  اللقاء  وتناول  واشنطن.  مبعهد  خبري 
اإلنسان  أبرزها وضعية حقوق  املواضيع  من 
الدستور  مقتضيات  إعامل  جهود  باملغرب، 
بحقوق  منها  املتعلق  الشق  الجديدة السيام 
املسار،  هذا  يف  املجلس  وإسهام  اإلنسان 

إصالح العدالة، عمل ووضعية املنظامت غري 
الحكومية، التعامل مع االحتجاجات السلمية، 
عالقة املجلس مع املؤسسة الترشيعية بشكل 

خاص وباقي الفاعلني عىل وجه العموم.

إفريقية  أصول  من  األمريكيني  قادة  منتدى 
)2 شتنرب(: استقبل أمني عام املجلس الوطني 
مبقر  الصبار،  محمد  السيد  اإلنسان،  لحقوق 
املجلس بالرباط، وفد منتدى القادة األمريكيني 
 Black Leadership( إفريقية  أصول  من 
السيد غاري فلورز، خبري يف  Forum(، ترأسه 
العمومية  السياسات  املدنية وتحليل  الحقوق 
الذي  املنتدى،  ويعترب  االجتامعية.  والعدالة 
أمريكية  لجمعيات  تأسس سنة 1977، شبكة 
تعنى بالدفاع عن حقوق األمريكيني من أصول 
إفريقية ينضوي تحت لوائها أكرث من 13 مليون 
عضو. وشكل االستقبال فرصة ملد جسور التواصل 
بني املجلس واملنتدى ولتعرفهام عن انشغاالت 
بعضهام البعض واهتامماتهام وحصيلة عملهام 

وبحث سبل محتملة للرشاكة والتعاون. 

وفد من مجلس الشيوخ الفرنيس )الثالثاء 3 
شتنرب(: استقبل السيد الصبار، مبقر املجلس، 
مبجلس  األوروبية  الشؤون  لجنة  من  وفدا 
الشيوخ الفرنيس يرأسه السيد سيمون سوتور، 
السيدة  عضويته  يف  يضم  اللجنة،  رئيس 
مواران  كاترين  والسيدة  بورزاي  برناديت 
أومربت،  فرانسوا  جون  والسيد  ديساييل 
السيد  إىل  باإلضافة  الشيوخ،  مبجلس  أعضاء 
سيباستني ريشارد، إداري باملجلس ذاته. وبعد 
تقديم ملحة عن اختصاصات املجلس وحصيلة 
عمله منذ إحداثه، تناول اللقاء الذي حرضته 
باملجلس  إسالمي، عضو  السيدة حورية  أيضا 
الوطني، جملة من القضايا أبرزها حقوق املرأة 
باملغرب، مدونة األرسة، االتجار يف األشخاص، 

حرية الرأي، حرية  الصحافة...

 5 )الخميس  البليار  جزر  من  برملاين  وفد 
األمني  الصبار،  محمد  السيد  استقبل  شتنرب(: 
وفدا  بالرباط،  املجلس  مبقر  للمجلس،  العام 
نائب  ريينس،  كارلوس  خوان  السيد  ترأسه 
أعضاء  بثامنية  مرفوقا  البليار  بجزر  برملاين 
خصوصا  مختلفة  سياسية  فرق  من  برملانيني 
والتعاون.  واملساواة  الصحة  بقضايا  املهتمة 
وتناول اللقاء قضايا ذات االهتامم املشرتك بني 
الهجرة، خصوصا  بينها  ومن  وإسبانيا  املغرب 
املنحدرين  للمهاجرين  الحقوقية  الوضعية 
وأهم  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  بلدان  من 
ما يقوم به املجلس يف هذا املجال فضال عن 
حقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية ودور اللجان 

الجهوية يف حاميتها والنهوض بها.

استقبل  شتنرب(   5( الدميقراطيات:  مجتمع 
السيد الصبار، مبقر املجلس بالرباط، السيدة 
مجتمع  ملنظمة  العامة  األمينة  ليزنري،  ماريا 
 2000 سنة  تأسست  التي  الدميقراطيات، 
بوارسو )بولونيا(. وجاء هذا االستقبال عشية 
اجتامع »مجلس أمناء« املنظمة، املزمع عقده 
بنيويورك يف 24 شتنرب 2013، الذي سيحسم 
التنفيذية  اللجنة  لعضوية  املغرب  ترشح  يف 
للتعريف  فرصة  شكل  اللقاء  للمنظمة. 
باختصاصات املجلس ودوره يف حامية حقوق 
القضايا  من  عدد  وتناول  باملغرب  اإلنسان 
الدميقراطي  البناء  بتعزيز  املرتبطة  والحقوق 
الصحافة  وحرية  التعبري  يف  الحق  أبرزها 

والحق يف التظاهر السلمي... 

 13( االشرتاكية:  لألممية  اإلفريقية  اللجنة 
شتنرب( استقبل السيد اليزمي، مرفوقا ببعض 
رئيس  كولو،  امانويل  السيد  املجلس،  أعضاء 
خالل  االشرتاكية،  لألممية  اإلفريقية  اللجنة 
إمانويل  السيد  رحب  وقد  للرباط.  زيارته 
حامية  مجال  يف  املجلس  مبادرات  بجميع 
بها.  والنهوض  والحريات  اإلنسان  حقوق 
األممية  يف  عضوا  بصفته  التزامه،  أيضا  وأكد 
لألمية  اإلفريقية  للجنة  ورئيسا  االشرتاكية 
من  حزبا  ثالثني  حوايل  تضم  التي  االشرتاكية 
إحياء  يف  املساهمة  مراقب،  بصفة  إفريقيا 
رشاكات  وتطوير  األورو-إفريقي  التعاون 
أوربا  بني  الحوار  إثراء  خالل  من  جديدة 

وإفريقيا يف مجايل الهجرة والتنمية.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة
مهرجان »اللمة« بواد الو 

ومهرجان »موقريصات«
ثقافيتني  تظاهرتني  يف  طنجة  لجنة  شاركت 

حقوقية  خيمة  خالل  من  وذلك  بالجهة، 

الوطني  املجلس  ومنشورات  كتب  لعرض 

وتقديم عرض حول حقوق  اإلنسان  لحقوق 

اإلنسان يف كل من مهرجان »اللمة« بواد الو، 

الذي نظم ما بني 18 و24 غشت 2013 تحت 

الثالث  واملهرجان  العامل«  »مغاربة  شعار 

ملوقريصات الذي نظم تحت شعار »املوروث 

للتنمية  أساسية  دعامة  واالقتصادي  الثقايف 

املحلية«، من 22 إىل 25 غشت 2011.

فاس مكناس
مهرجان »إرذن« أيت سادن

الثالثة  شاركت لجنة فاس-مكناس يف الدورة 

صفرو(  )إقليم  سادن  أيت  »إرذن«  ملهرجان 

املنظم  فاتح شتنرب2013،  إىل  من 30 غشت 

خدمة  يف  التضامنية  »الفالحة  شعار  تحت 

مشاركة  جاءت  وقد  املستدامة«.  التنمية 

إشاعة  إطار  املهرجان يف  فعاليات  اللجنة يف 

املواطنة،  قيم  ونرش  اإلنسان  حقوق  ثقافة 

بالحق  متعلقة  ورشات  تنشيط  خالل  من 

القروية،  التنمية  يف  املرأة  دور  و  التنمية  يف 

تعهدت  وقد  سادن.  آيت  نساء  استهدفت 

وإنجاز  املهرجان  فعاليات  بتوثيق  اللجنة 

.)Podcast( رشيط توثيقي عن فعالياته

الرشيدية-ورزازات
الدورة العادية الخامسة

دورتها  الرشيدية-ورزازات  لجنة  عقدت 

شتنرب   07 السبت  يوم  العادية  الخامسة 

السيد  بحضور  الرشيدية،  مبدينة   2013

وتضمن  املجلس.  عام  أمني  الصبار،  محمد 

النقط  الدورة جملة من  جدول أعامل هذه 

حقوق  مجال  يف  املستجدات  تقديم  تهم 

اإلنسان وطنيا وجهويا، دراسة اتفاقية رشاكة 

يف  ورزازات  بإقليم  وسلسات  جامعة  مع 

تنظيم  إعادة  الطفل،  حقوق  إعامل  مجال 

املستجدات  وفق  املوضوعاتية  املجموعات 

اللجنة  عمل  مخطط  ومتحيص  األخرية 

سنة  من  الثاين  النصف  ليغطي  وتطعيمه 

.2013

مراكش
الدورة العادية الخامسة

عقدت لجنة مراكش دورتها العادية الخامسة 

يوم السبت 07 شتنرب 2013 مبدينة مراكش. 

من  جملة  الدورة  أعامل  جدول  وتضمن 

النقط تهم عىل الخصوص عرض حصيلة عمل 

اللجنة خالل سنة 2013 وتقييم برنامج عمل 

العضوية  لوائح  وتحيني  املوضوعاتية  اللجن 

بها. 

الحسيمة الناظور
المعرض الجهوي للكتاب 

بالحسيمة
املعرض  يف  الحسيمة–الناظور  لجنة  شاركت 

 22 من  تنظيمه  تم  الذي  للكتاب،  الجهوي 

هذه  يف  اللجنة  شاركت  وقد  شتنرب.   27 إىل 

تحت  رواق  إقامة  خالل  من  التظاهرة 

واعية  تنمية مجتمعية  القراءة ألجل  شعار« 

متنوعة  مجموعة  خالله  عرضت  ومتجددة« 

لحقوق  الوطني  املجلس  إصدارات  من 

اإلنسان.
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