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السيد اليزمي: نجاح السياسية المغربية 
في مجال الهجرة سيكون إسهاما عالميا 

في حماية حقوق المهاجرين والالجئين

 نظم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يوم السبت 7 فرباير 
2015 مبدينة الرباط، يوما دراسيا خصص لتقديم نتائج عملية 
تحديات  ومناقشة  املهاجرين  لوضعية  االستثنائية  التسوية 
الجمعيات  مبشاركة  وذلك  املغريب،  املجتمع  يف  إدماجهم 
تسوية  طلبات  مبعالجة  املكلفة  اإلقليمية  اللجان  يف  العضوة 
أكد  وقد  قانونية.  غري  إدارية  وضعية  يف  األشخاص  وضعية 
املغرب  إن  اللقاء  بداية  يف  ألقاها  مداخلة  يف  اليزمي  السيد 
دخل مسلسال تاريخيا باعتامده سياسة يف مجال الهجرة تتسم 
اإلنسان.  لحقوق  الدويل  للقانون  ومطابقة  إنسانية  بكونها 
واعترب أن نجاح سياسة املغرب يف مجال تدبري الهجرة ال يعد 
املقتضيات  تفعيل  أساسية يف  ولبنة  للمغرب  رهانا دميقراطيا 
ولكنه  فحسب،  للمغرب  الدولية  وااللتزامات  الدستورية 
هذه  »نجاح  أن  عىل  مشددا  عاملي،  رهان  الوقت  نفس  يف 
السياسية يف املغرب سيكون له بالتأكيد آثار عاملية« وسيشكل 
دول  يف  والالجئني  املهاجرين  حقوق  حامية  يف  »مساهمة 

أخرى«.
 

محاضرة حول مهام واختصاصات المجلس 
الوطني لفائدة مسؤولين أمنيين

يف إطار مساهمة املجلس يف تعزيز قدرات املوظفني املكلفني 
أحمد  السيد  ألقى  اإلنسان،  حقوق  مجال  يف  القوانني  بإنفاذ 
التوفيق الزينبي، مدير النهوض بحقوق اإلنسان، يوم 3 فرباير 
الوطني  املجلس  واختصاصات  »مهام  حول  محارضة   ،2015
وضباط  الرشطة  عمداء  من  عدد  لفائدة  اإلنسان«  لحقوق 
الرشطة وضباط األمن الذي يتابعون تكوينهم األسايس باملعهد 

املليك للرشطة  بالقنيطرة.

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يسلم 
تقرير الخبرة الجينية لعائلة بلقاسم وزان

متابعة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  استكامل  إطار  يف   
شقها  يف  السيام  واملصالحة،  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ 
 4 بتاريخ  الوطني،  املجلس  سلم  الحقيقة،  بكشف  املتعلق 
الخاصة  الجينية  الخربة  تقرير  بالرباط،  مبقره   2015 فرباير 
باملرحوم بلقاسم وزان، أحد ضحايا مايض االنتهاكات الجسيمة 
محمد  السيد  بحضور  عائلته  من  ألفراد  اإلنسان،  لحقوق 
اإلنسان ووفد  الوطني لحقوق  للمجلس  العام  الصبار، األمني 
وهو  العائلة،  محامي  إىل  باإلضافة  الحقوقيني  الفاعلني  من 
معتقل  قرب  عليه  عرث  الذي  الرفاة  أن  أثبت  الذي  التقرير 
أكدز السابق يعود بالفعل لبلقاسم وزان نظرا لتطابق حمضه 

النووي مع أفراد عائلته.
 

في ضيافة المجلس

اجتامع مع رئيس أول مكتب للجنة الدولية للصليب األحمر 
يوم  املجلس،  رئيس  اليزمي،  إدريس  السيد  عقد  باملغرب: 
مع  اجتامعا  بالرباط،  املجلس  مبقر   2015 فرباير   2 االثنني 
السيد جرار بيرتيني، رئيس أول مكتب للجنة الدولية للصليب 
بالسيد  مرفوقا  كان  والذي  باملغرب  مؤخرا  املحدث  األحمر 
بتونس. وشهد االجتامع  اللجنة  نائب رئيس مكتب  بارا،  بيري 
بني  التعاون  تعزيز  أهمها:  املواضيع  من  جملة  يف  التداول 
للصليب  الدولية  واللجنة  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس 
األحمر والنهوض بالقانون الدويل اإلنساين، السيام عرب التكوين 
وتعزيز قدرات الفاعلني، واآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 
فضال  التعذيب  ملناهضة  الدولية  االتفاقية  عليها  تنص  التي 
عن تدبري قضايا الهجرة باملغرب. يذكر أن الحكومة املغربية 
واللجنة الدولية للصليب األحمر وقعتا بتاريخ 24 نونرب 2014 
تتويجا  وذلك  باملغرب  للجنة  مكتب  مبوجبه  يحدث  اتفاقا 

للتعاون الذي يجمعها باملغرب منذ استقالله.

تالميذ من الجنوب الرشقي )3 فرباير 2015(: استقبل السيد 
املجلس  النهوض،مبقر  مديرية  عن  الكيفل،  دو  بوشعيب 
مدن  من  وتلميذا(  تلميذة   64 )يضم   التالميذ  من  وفدا 
للتالميذ  الرواد  جمعية  من  مببادرة  زاكورة،  تنغري  ورزازات 
املتفوقني. وقدم السيد دو الكيفل عرضا عن املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ومجاالت اشتغاله وتدخالته وتقاريره وآرائه 
التالميذ،  مع  مفتوحة  مناقشة  تلته  ومذكراته،  االستشارية 
شملت مختلف جوانب حقوق اإلنسان وطنيا وعىل مستوى 

املنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها التلميذات والتالميذ.

اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة

المباراة الجهوية الثانية ألندية حقوق 
اإلنسان

واألكادميية  بطنجة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  أعلنت 
الجهوية لجهة طنجة-تطوان عن انطالق املباراة الجهوية الثانية 
ألندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان بجهة طنجة- تطوان 
2014- موسم  برسم  بالجهة  واإلعدادية  التأهيلية  بالثانويات 

املواطنة  أندية  عمل  تشجيع  إىل  املبادرة  هذه  وتهدف   .2015
مبا  أفرادها  بني  واإلبداع  املنافسة  روح  وخلق  اإلنسان  وحقوق 
التعليمية  باملؤسسات  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نرش  يف  يساهم 

والنهوض بها.
 

بني مالل-خريبكة

دورة تكوينية: المقاربة الحقوقية في 
اإلعالم 

مبدينة   2015 فرباير   7 يوم  مالل-خريبكة،  بني  لجنة  نظمت 
للصحافة  عدالة وجمعية خريبكة  خريبكة، برشاكة مع جمعية 
الحقوقية  »املقاربة  موضوع  حول  تكوينية  دورة  اإللكرتونية، 
تعزيز  الهدف يف  ومتثل  بالجهة.  40 صحافيا  لفائدة  اإلعالم«  يف 
اإلنسان  حقوق  مقاربة  اعتامد  مجال  يف  اإلعالم  مهنيي  قدرات 
التكوين محورين أساسيني:  يف العمل الصحفي. وتضمن برنامج 
املنظمة للصحافة: »مرشوع  الدولية والوطنية  القوانني  قراءة يف 
مدونة الصحافة والنرش« و«املامرسة الصحفية واآلليات الدولية 

لحقوق اإلنسان«.
 

الهدر المدرسي بالجهة وحقوق ذوي 
اإلعاقة أبرز مواضيع الدورة العاشرة

 7 يوم  العارشة  العادية  دورتها  مالل-خريكة  بني  لجنة  عقدت 
هذه  خالل  اللجنة  أعضاء  وعمل  خريبكة.  مبدينة   2015 فرباير 
اللجنة  قامت  التي  لألنشطة  أويل  تقييم  إجراء  عىل  الدورة 
بتنفيذها بني الدورتني التاسعة والعارشة كام اطلعوا عىل مرشوع 
تقرير حول ظاهرة مغادرة الفتيات للدراسة بعد انتهاء املرحلة 
االبتدائية بجهة تادلة أزيالل فضال عن ورقة حول تنظيم العالقة 

بني اللجنة الجهوية وجمعيات األشخاص يف وضعية إعاقة.
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