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سياسة الهجرة الجديدة للمغرب والتجربة األوروبية

 2014 أكتوبر   23 يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  شارك 

بالرباط، يف ندوة نظمها الربملان بتعاون مع قسم دعم املشاريع الربملانية 

للجمعية الربملانية ملجلس أوروبا حول موضوع »سياسة الهجرة الجديدة 

سياسات  أجل  من  جديدة  تحديات   ... األوروبية  والتجربة  للمغرب 

رضورة  إىل  مداخلته،  يف  اليزمي  السيد  دعا  وقد  لإلدماج«.  ومامرسات 

االعرتاف باملهاجرين  باعتبارهم فاعلني مركزيني ورشكاء أساسيني يف الحياة 

السياسية املحلية لكل بلد، معربا عن قناعته بأن مسألة إدماج املهاجرين 

تعد عملية ذات طابع مركب تقوم عىل مبدأ عدم التمييز واملساواة يف 

تكوين  يخص  ما  يف  الجهود  من  املزيد  بذل  رضورة  إىل  داعيا  الحقوق، 

املهاجرين وتشغيلهم وإيواءهم وتعليمهم. ومتيز هذا اللقاء، املنعقد يف 

املتوسطي«،  الجوار  بلدان  يف  الدميقراطي  اإلصالح  »تعزيز  برنامج  إطار 

املستشارة  بحضور  أوروبا،  مجلس  وينفذه  األورويب  االتحاد  ميوله  الذي 

الرئيسية حول الهجرة مبجلس أوروبا، السيدة ليليا غريتارسدوتري.

دور إعمال حقوق اإلنسان داخل السجون في إنجاح فلسفة 
السياسة الجنائية

شارك السيد محمد الصبار، أمني عام املجلس، والسيد عبد الحق الدوق، 

املكلف بحقوق اإلنسان باملؤسسات السجنية، يوم 22 أكتوبر 2014 مبدينة 

املطابقة  السجناء:  حقوق  تقوية  »نحو  موضوع  حول  ندوة  يف  الرباط، 

مع املعايري الدولية وتدبري النزاعات يف نظام السجون باملغرب«، نظمتها 

األورويب. االتحاد  من  بدعم  أرضية مشرتكة-املغرب،  البحث عن  منظمة 

باملناسبة أن إعامل حقوق اإلنسان يعد  الصبار يف كلمة له  السيد  وأكد 

عامال حاسام يف نجاح أو إخفاق املؤسسة السجنية يف أداء مهامها النبيلة 

أكد أن تقليص  الجنائية. كام  السياسة  إعادة اإلدماج وإنجاح فلسفة  يف 

النزاعات باملؤسسات السجنية مير عرب االلتزام مببدأ املساواة وعدم التمييز 

بني السجناء واحرتام مسطرة البث يف الشكايات وضامن حق الطعن يف 

القرارات التأديبية، فضال عن إرشاك املجتمع املدين يف نرش ثقافة حقوق 

اإلنسان داخل املؤسسات السجنية.

في ضيافة المجلس

املركز اللغوي قلم ولوح )22 أكتوبر 2014(: استقبل السيد بوشعيب دو 

من  مجموعة  اإلنسان،  بحقوق  النهوض  مبديرية  مبهمة  مكلف  الكيفل، 

الطلبة األجانب الذين يقضون دورة تكوينية مبركز »قلم ولوح لتعليم اللغة 

العربية«. وأطلع السيد بوشعيب زوار املجلس عىل أهم املحطات التاريخية 

ملسار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واختصاصاته وتركيبته وطنيا وجهويا 

وأبرز القضايا التي يشتغل عليها املجلس.

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة
حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 شاركت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجة يوم السبت 25 أكتوبر، ممثلة يف شخص عضويها السيد 
الطاهر القور والسيد عبد الله أنري، يف مائدة مستديرة حول موضوع »حقوق املؤلف والحقوق املجاورة« 
يف إطار فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدويل للمرسح الجامعي بطنجة. وتم خالل هذا اللقاء فتح 
النقاش حول حقوق املؤلف والحقوق املجاورة من خالل الجوانب القانونية والحقوقية وربطها بواقع 
الفنان املغريب، كام دعا املشاركون إىل رضورة إدراج هذه الحقوق يف منظومة الرتبية والتعليم. وتوجت 
فعاليات املهرجان مبنح شهادة تقديرية ودرع أحسن مرسحية تناولت موضوع حقوق اإلنسان لطلبة 

جامعة النجاح بنابلس بفلسطني عن مرسحية »الربوفة العامة«.

قافلة »المدرسة فضاء لترسيخ قيم حقوق اإلنسان«
الجهوية لحقوق اإلنسان  اللجنة  تحت شعار »املدرسة فضاء لرتسيخ قيم حقوق اإلنسان«، أطلقت 
بطنجة واألكادميية الجهوية للرتبية والتكوين بجهة طنجة –تطوان يوم 25 أكتوبر قافلة جهوية لنوادي 
املواطنة وحقوق اإلنسان ستحتضنها النيابات السبع بالجهة )املضيق- الفنيدق، شفشاون، فحص أنجرة، 
تطوان، وزان، طنجة والعرائش(. وتهدف القافلة، التي ستستمر إىل غاية 13 نونرب 2014، إىل إشاعة ثقافة 
وقيم حقوق اإلنسان وترسيخها يف الوسط املدريس وإىل تشجيع املشاركة واإلبداع يف املجال الحقوقي 
وتقوية التواصل والتشبيك بني أندية املواطنة وحقوق اإلنسان إقليميا وجهويا. وتضم فقرات القافلة 

ورشات حقوقية ومعارض فنية وعروض مرسحية ولوحات موسيقية وإذاعة مدرسية...

 وجدة-فجيج
 درس افتتاحي جامعي حول إشكاليات حقوق اإلنسان وتحدياتها اليوم

يف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة بني املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وجامعة محمد األول وتكريسا النفتاح 
لجنة وجدة فجيج - التي تسهر عىل مواكبة تفعيل هذه االتفاقية - وتفاعلها مع محيطها الجامعي، ألقى 
رئيس املجلس السيد إدريس اليزمي درسا افتتاحيا للموسم الجامعي 2015-2014 بجامعة محمد األول 
حول »حقوق اإلنسان يف املغرب اليوم: اإلشكاليات والتحديات«، وذلك يوم األربعاء 22 أكتوبر 2014 بكلية 
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية بوجدة. وبعد أن استعرض السيد اليزمي أهم محطات مسار 
إعامل حقوق اإلنسان الذي انخرط فيه املغرب منذ نحو عقد ونصف من الزمن واملكتسبات املحققة يف 
هذا اإلطار، أوضح أن التحوالت املجتمعية العميقة التي تشهدها البالد ورهانات إعامل الدستور وااللتزامات 
االتفاقية الدولية وتطلعات املواطنات واملواطنني تطرح خمس تحديات يف مجال حقوق اإلنسان أال وهي: 
تحقيق املساواة واملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، إصالح منظومة العدالة، تكريس ضامنات 

الحريات العامة، ضامن حقوق الفئات الهشة وتشجيع املشاركة املواطنة.

 الدار البيضاء - سطات
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان: لقاءات مع أكاديميات التربية 

والتكوين

يف إطار اإلعداد للمنتدى العاملي لحقوق اإلنسان، نظمت لجنة الدار البيضاء - سطات سلسلة لقاءات 
مع مديري األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين بجهتي عبدة دكالة والشاوية ورديغة، يومي 22 و23 
أكتوبر 2014 عىل التوايل. وقد تم خالل هذه اللقاءات التي أطرتها السيدة سميشة رياحة، رئيسة اللجنة، 
الوقوف عند مستوى تقدم تفعيل اتفاقية الرشاكة بني املجلس ووزارة الرتبية الوطنية، السيام فيام 
يتعلق بإعداد تقرير حول واقع أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان. كام تم إطالع املشاركني عىل 
الربنامج األويل للمنتدى العاملي واملنتديات املوضوعاتية التي سيتم تنظيمها خالله وإمكانية مشاركة 

األكادمييات فيه من خالل أندية املواطنة وحقوق اإلنسان
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