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تنطلق بالبرلمان المغربي فوبريلاجتماع أشغال 
  2016مارس  15| :   املصدر

 والكراييبة بأمريكا الوسطى اليوم الثالثاء، بالرباط، أشغال االجتماع االستثنائي السابع عشر ملنتدى رؤساء ورئيسات املؤسسات التشريعيانطلقت 
.، الذي يشغل فيه الربملان املغريب منصب عضو مالحظ)فوبريل(

يعترب عربون ود “تثنائي وقال رئيس جملس النواب، رشيد الطاليب العلمي، يف كلمة خالل اجللسة االفتتاحية، إن احتضان اململكة هلذا االجتماع االس
، مربزا أن االجتماع سيمكن من تعزيز ”وصداقة ورمزا للروابط القوية اليت جتمع املغرب بالبلدان األعضاء يف املنتدى وتعبريا عن اإلرادة القوية يف تعزيزها

.والكراييبالعالقات بني الشعب املغريب وشعوب بلدان أمريكا الوسطى 

د وحتدي بناء عالقات دولية رغم البعد اجلغرايف بني املغرب والبلدان األعضاء يف املنتدى، فإننا نواجه مجيعا حتديات اإلرهاب والتشد“وأضاف أنه 
ة تستفيد مية مستدامة ومتوازنعادلة ومتوازنة، وحتدي تسوية النزاعات واألزمات الداخلية والعابرة للحدود، فيما يتمثل التحدي األساسي يف حتقيق تن

بتحقيق الدميقراطية بقدر ما  فاالستقرار املستدام، بقدر ما هو رهني. منها أوسع فئات اجملتمع، باعتبار ذلك املفتاح األساس لرفع التحديات األخرى
.”هو رهني أيضا بتيسري استفادة اجلميع من النجاحات االقتصادية ومن النمو والتنمية

ائل لوسائل العوملة والتطور اهل وأوضح أنه يف عامل اليوم، ال ميكن مقاربة مفهوم التنمية وال حتقيقها، باإلمكانيات والوسائل الذاتية فقط، حيث فرضت
، مع ما يعرتى ملعوملااإلنتاج وللمعارف والتكنولوجيات، على االقتصادات الوطنية، ومنها اقتصادات البلدان الصاعدة، أن تكون جزءا من االقتصاد 
ميق غري بلدان املتقدمة وتعذلك من انعدام التكافؤ وتوزيع غري عادل للعمل والثروات على املستوى الدويل واستغالل لثروات بلدان اجلنوب من طرف ال
اسرتاتيجيات أخرى مسبوق للفوارق االقتصادية بني الشمال واجلنوب، مربزا أن واحدا من األجوبة على هذه املعضالت، يتمثل يف اعتماد رؤية و 

.جنوبللتعاون جنوب 

يغة مشاريع اقتصادية مؤهلة للعب أدوار أساسية يف بناء هذه االسرتاتيجيات وإعماهلا يف ص والكراييبوأشار إىل أن اململكة وبلدان أمريكا الوسطى 
.رص الشغلمشرتكة وتبادل جتاري وثقايف وحتفيز للقطاع اخلاص، كي ينهض بأدواره يف االستثمار وتوفري مزيد من الثروات وف

يب والشرق األوسط ومنطقة حنو إفريقيا والعامل العر  والكراييبوقال العلمي، يف هذا السياق، إنه بإمكان املغرب أن يكون قاعدة لبلدان أمريكا الوسطى 
التبادل احلر اليت تربط بلداننا  اتفاقيات“حوض املتوسط، فيما ميكن هلذه البلدان أن تكون قاعدة لتعزيز ولوج املغرب إىل القارة األمريكية، معتربا أن 

.”من فرص وإمكانيات أمام اقتصادات بلداننا تتيحهوباقي القوى االقتصادية ستعزز هذا التوجه مبا 

ا مراكش يف نونرب لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة بشأن التغريات املناخية اليت ستحتضنه 22وعلى صعيد آخر، أشار الطاليب العلمي إىل أن الدورة 
.القادم ستكون مناسبة للقيام مبرافعة مجاعية، كحكومات وبرملانات من أجل مستقبل االنسان واألرض وإنقاذ الكوكب األرضي

ذا الصدد أن لقاء برملانيا دوليا سيعقد مبوازاة مع اجتماعات الدورة  لقاء، داعيا البلدان األعضاء يف املنتدى إىل املشاركة يف أشغال هذا ال22وأعلن 
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ا الربملانيون باملناسبة من أجل األرض واإلنسانويف  .املرافعات اليت سيقوم 

ا يف جمال جاء اعرتافا جبهودها يف حماربة التلوث وبنجاعة اسرتاتي لكنه”ومل يكن اعتباطيا،  22وأضاف أن اختيار اململكة الحتضان الدورة  جيا
ا على الوف ا يف جمال احلفاظ على البيئة وبقدر ا الدولاالقتصاد األخضر واعتماد املصادر املتجددة للطاقة وجبودة تشريعا ية وبتجربتها يف اء بالتزاما

ا يف جمال ا شقاء لتضامن مع األجمال التنمية املستدامة، وهو ما هي بصدد تقامسه مع بلدان أخرى، وخاصة يف القارة اإلفريقية إعماال الختيارا
.”واألصدقاء يف اجلنوب

ا الرتابية والسياس“من جهة أخرى، أشار رئيس جملس النواب إىل أن  ية، وهي بالتأكيد عددا من بلداننا واجهت أو تواجه حماوالت للنيل من وحد
ية املعمقة، واليت كرستها ، مؤكدا أن اختيارات املغرب يف إعمال اجلهو ”أوضاع تتدخل فيها األطراف اخلارجية، أو تسببت فيها نزعات هيمنة خارجية

ا تشكل بالفعل قاعدة وأساسا مؤسساتيا صلبا، إلعمال 2015شتنرب  4االنتخابات احمللية واجلهوية اليت جرت يف  مقرتح  هي اختيارات ثابتة وأ
ا اجملموعة الدولية، ومنها القوى النافذة يف القرار الدويل ي مصداقية لنزاع ، حال واقعيا وذاحلكم الذايت يف األقاليم اجلنوبية املغربية، كصيغة اعترب

.”مفتعل

، سعى إىل ترسيخ عالقاته جيسرتاتي واجليومن جهته، قال النائب األول لرئيس جملس املستشارين، حممد األنصاري، إن املغرب، وحبكم موقعه اجلغرايف 
حديات املطروحة العديد من الت التارخيية مع العديد من البلدان، مؤكدا أن التعاون بني اململكة والبلدان األعضاء يف املنتدى هو خيار اسرتاتيجي ملواجهة

.على الصعيد العاملي، من قبيل التنمية املستدامة ومكافحة ظاهريت التطرف واإلرهاب

دة، بان كي لعام لألمم املتحوأشاد األنصاري مبوقف البلدان األعضاء يف املنتدى املؤيد للوحدة الرتابية للمملكة والرافض واملندد بتصرحيات األمني ا
.مون، خالل زيارته األخرية للمنطقة، واليت شكلت احنرافا خطريا عن الرسالة النبيلة لألمم املتحدة وميثاقها املؤسس

تصرحيات بان كي مون وتنديدها ، التأكيد على رفض البلدان األعضاء يف املنتدى للوكلري ريفاسمن جانبه، جدد األمني التنفيذي للمنتدى، سانتياغو 
.ا، مشيدا باجلهود اليت يبذهلا املغرب لدعم السالم عرب العامل

على تنظيم  ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، المسؤول عن قطب المجتمع المدني في لجنة اإلشرافاليزميوبدوره، قدم إدريس 
س ، لمحة عن االتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر باري)22كوب (مؤتمر األطراف في االتفاقية اإلطار لألمم المتحدة بشأن تغير المناخ 

.، والذي قال إنه شكل منعطفا في المحادثات بشأن التغيرات المناخية)21كوب (

نوب ل ائتالفات بني بلدان اجلوأشار يف هذا السياق إىل أن مؤمتر مراكش لن يشكل فقط مناسبة لتفعيل اتفاق باريس، بقدر ما سيكون مناسبة لتشكي
.قصد التنسيق والتشاور يف ما بينها والرتافع، معربا عن األمل يف أن تقوم الربملانات بدور فعال يف هذا املؤمتر

كوب (الذي انعقد بباريس، و) 21كوب (ويتضمن جدول أعمال االجتماع، باإلضافة إىل اجللسة االفتتاحية، تقدمي ومناقشة عرض حول مؤمتري 
.الذي ستحتضنه مدينة مراكش) 22
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كذا زيارة إىل ، و بورزازاتللمنتدى، ستنظم زيارة للوفود املشاركة إىل حمطة الطاقة الشمسية  17احتضان اململكة أشغال االجتماع االستثنائي الـومبناسبة 
.مدينة الداخلة

واتيماال وبيليز والسلفادور ، الذي يتكون من برملانات غ)الفوبريل( والكراييبيذكر أن منتدى رؤساء ورئيسات املؤسسات التشريعية بأمريكا الوسطى 
دف دعم آليات تطبيق وتنسيق التشريعات بني1994ومجهورية الدومينيكان واملكسيك، تأسس سنة  وبامناواهلندوراس ونيكاراغوا وكوستاريكا   ، 

كذا دعم الدراسات الدول األعضاء، وإحداث آليات استشارية بني رؤساء املؤسسات التشريعية ملعاجلة خمتلف املشاكل اليت تواجهها املنطقة، و 
.التشريعية على املستوى اجلهوي

ا، صادق  25طلبا رمسيا لالنضمام إليه كعضو مالحظ، ويف  2014يونيو  3يف ) الفوبريل(وكان الربملان املغريب بغرفتيه قد وجه لـ غشت من السنة ذا
.لتأسيس املنتدى 20االستثنائية اليت انعقدت بنيكاراغوا مبناسبة الذكرى الـ 15املنتدى على هذا الطلب، خالل الدورة 

http://www.marocpress.com/hespress/article-645702.html
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الثالثة للمنتدى السنوي للهجرةالدورة 
املدين يضطلع بدور طالئعي يف إعداد وتنفيذ وتثمني السياسات العمومية املتعلقة باهلجرة اجملتمع 

ئعي يف إعداد  يضطلع بدور طالقال الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة، السيد أنيس بريو، يوم االثنني بالرباط، إن اجملتمع املدين
.وتنفيذ وتثمني السياسات العمومية ذات الصلة باهلجرة

أي دور للمجتمع املدين : رةسياسات اهلج"وذكر السيد بريو، خالل تدخله يف افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، الذي نظم حول موضوع 
.أن هذا املنتدى يشكل مناسبة لتعميق األفكار والنقاش حول هذا املوضوع بفضل خاصة وجود جمتمع مدين نشيط وفعال" ¿

مجعيات دائمة للتشاور مع  ويف معرض حديثه عن السياسة اجلديدة للهجرة واللجوء باملغرب، أكد السيد بريو أن املغرب قام، منذ البداية، بوضع آلية
افة ية وفعالة معتمدة من طرف كاجملتمع املدين املدعوة لالضطالع بدور متجدد بفضل خاصة تشبيك أكثر فعالية وفقا ، على اخلصوص، ملقاربة تشارك

.  املتدخلني املؤسساتيني املعنيني مبسألة اهلجرة

املؤسسات الدولية وقال الوزير، أمام حضور يتكون، على اخلصوص، من عدد من ممثلي املؤسسات العمومية واجلسم الدبلوماسي املعتمد بالرباط و 
ة اجلديدة للهجرة واللجوء باملغرب، منذ اخلطوات األوىل للسياس"العاملة يف جمال اهلجرة، ومجعيات اجملتمع املدين والباحثني واخلرباء الوطنيني والدوليني، 

" .قمنا بوضع آلية دائمة للتشاور مع مجعيات اجملتمع املدين

ة اخلطوات املتعلقة بإعداد إننا عقدنا عددا من اللقاءات اإلعالمية والتشاورية مع تلك اجلمعيات يف خمتلف املناسبات، وتتعلق بكاف"وأضاف الوزير 
اء تعلق االمر بعملية تسوية باملشاركة األساسية واهلامة للجمعيات النشيطة يف جمال اهلجرة، سو " ، مشيدا "اسرتاتيجية إدماج املهاجرين وطاليب اللجوء 

". واالقتصادي للمهاجرينثقايف -السوسيووضعية األجانب املقيمني بشكل غري قانوين باملغرب، و التأهيل القانوين واملؤسسايت أو برامج اإلدماج 

ن الهجرة، بشراكة مع وتشكل الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، المنظمة من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤو 
ذ االستراتيجية الوطنية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فرصة لتجسيد مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك واسع للمجتمع المدني في تنفي

.للهجرة واللجوء

اجملتمع املدين والسلطات "و " اهنة الوضعية الر : اجملتمع املدين العامل يف جمال اهلجرة"وسيناقش املشاركون يف هذا املنتدى العديد من املواضيع تتعلق ب 
".ني ما هي األشكال املبتكرة لتنظيم وتشبيك الفاعل: اجملتمع املدين العامل يف جمال اهلجرة"و " ما هي أوجه الشراكة: العمومية 

 واسبانيا والسنغال، ويشكل هذا املنتدى أيضا فرصة ساحنة إلطالق حوار غين وتبادل اخلربات واالطالع على املمارسات الفضلى بعدة دول ككندا
ني قطاع اخلاص والباحثدف مد جسور جديدة للتعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال اهلجرة، خاصة السلطات العمومية ومنظمات اجملتمع املدين وال

.واملنظمات الدولية
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قبل إطالق السياسة اجلديدة للهجرة واللجوء اجلمعويةاجملتمع املدين واملهاجرون اخنرطوا يف الدينامية أعضاء 
 اجلمعويةاخنرطوا يف الدينامية  ، يوم االثنني بالرباط، أن أعضاء اجملتمع املدين واملهاجريناليزميرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان السيد إدريس أكد 

.قبل إطالق السياسة اجلديدة للهجرة واللجوء
أي دور للمجتمع : ت اهلجرة سياسا"، يف كلمة خالل اجللسة االفتتاحية للدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة اليت تنظم حول موضوع اليزميوقال 
ل أسست املنظمة الدميقراطية للشغ ، إن التجربة املغربية يف جمال اهلجرة متيزت منذ البداية مبشاركة اجملتمع املدين، مضيفا أن نقابة مغربية هي"¿املدين

.نقابة خاصة بالعمال املهاجرين يف وضعية غري قانونية
عيات املهاجرين، ألن أي سياسة لإلدماج لن تكون ناجعة دون إشراك اجملتمع املدين املغريب ومج"رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، فإن وحسب 

".اإلدماج تفاعال مشرتكا"معتربا " املهاجر مدعو ليكون نشيطا ويلعب دورا يف هذا اإلدماج
دائم للتبادل جيمع السلطات  باجملتمع املدين وخصوصا مجعيات املهاجرين وإرساء فضاء اجلمعوينيإىل تعزيز عمل جمموع الفاعلني  اليزميالسيد ودعا 

نه يتعني أن ثني ، موضحا أالعمومية املغربية ومجعيات املهاجرين ومجعيات اجملتمع املدين العاملة يف جمال اهلجرة والنقابات وأرباب العمل وكذا الباح
".فضاء للتبادل والتقييم والتقومي والتفكري"يشكل هذا اجملال 

كز يف مداخلته على سلبيات املستشار يف الشؤون اخلارجية ونائب مدير املساعدة والنهوض بالسنغاليني باخلارج، الذي ر  دياتاجهته، دعا بابا عمر من 
زجرية بل يتعني أن ميتد وقال إن التعاطي مع قضايا اهلجرة يتعني أن ال يقتصر على اإلجراءات ال. اهلجرة السرية ، إىل هجرة منظمة حترتم القوانني

.اقتصادية  السوسيوليشمل كل اإلجراءات 

اء، أن هذا املنتدى ميثل مناسبة ، رئيسة بعثة املنظمة الدولية للهجرة باملغرب، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنبفونسيكاومن جانبها، أكدت أنا 
.مالئمة ملناقشة دور اجملتمع املدين يف أي دينامية للهجرة

.من أجل اإلدماج أن اجملتمع املدين فاعل رئيسي ميكن أن يقدم الكثري من أجل اندماج املهاجرين يف املغرب وتعبئة جهود الساكنةوأوضحت 
ييم املرحلة وق اإلنسان، مناسبة لتقاملنتدى، املنظم من قبل الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة بشراكة مع اجمللس الوطين حلقويشكل 

.األوىل للشراكة مع اجلمعيات العاملة يف جمال اهلجرة
وتبادل اخلربات واالطالع  يشكل املنتدى، الذي يعرف مشاركة فاعلني مؤسساتيني ومجعيات اجملتمع املدين وخرباء ومتخصصني، فرصة للحواركما 

.على املمارسات الفضلى بعدة دول ككندا وإسبانيا والسنغال
تقدمة، تتوخى فعالية ، وزعت خالل اللقاء، أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء ، وأخذا بعني االعتبار مسلسل اجلهوية املتأطرييةمذكرة وأوضحت 

م امللحة مبا يضمن حت م ومتطلبا .قيق األهداف املتوخاة أكرب على املستوى احمللي من خالل تكثيف القرب من املهاجرين واالستجابة حلاجيا

ات عمله تعزيز قدراته وآلي وأضافت املذكرة أن حتقيق هذه األهداف لن يتم بشكل مثايل إال من خالل شراكة متعددة األبعاد مع اجملتمع املدين تتوخى
.اليت تبقى حمدودة يف الوقت الراهن 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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األمن المطرودين والمعزولين من مناصبهم المهنية ينفدون وقفة احتجاجيةرجال 
20160مارس  15الثالثاء : يوم نشر 

اجلاري، أمام مقر اجمللس  عدد كبري من رجال األمن املطرودين واملعزولني من مناصبهم املهنية ألسباب خمتلفة يف موقف الفت، مطلع األسبوعخاض 
ومحل . منية عنيفة االستشاري حلقوق االنسان، وقفة احتجاجية، مل تقابل بأي تدخل أمين، عكس بعض الوقفات اليت تتعرض إىل تدخالت أ

ال ونساء األمن إعادة إدماج رج«احملتجون الذين قضوا سنوات بني أحضان أسرة األمن، الفتة كبرية، التمسوا من خالهلا العطف امللكي من أجل 
ريقة تعسفية، ومل تراع فيه وأمجع احملتجون يف تصرحيات متفرقة على أن عزهلم حصل بط. »الوطين ضحايا العزل، واسرتجاع كرامتهم وكرامة أبنائهم

م،  طة كان تعسفيا، أن طردهم من الوظيفة يف سلك الشر مؤكدين لصناع القرار في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وجهات نظرهم ودفوعا
.وحيتاج إىل إعادة النظر، خصوصا أن ما حدث كان بدون ضمانات قانونية، وأن البعض منهم مل خيضع حملاكمات عادلة

خمتلف املدن، جمالس  يف شارع حممد اخلامس على هامش الوقفة االحتجاجية اليت شارك فيها معزولون من» الصباح«وانتقد رجل أمن مطرود التقته 
م، وحتتاج إىل  هد املدير العام احلايل لألمن يف ع» قراءة جديدة«التأديب اليت عرضوا عليها، وهي اجملالس اليت تكون يف غالب األحيان غري رحيمة 

ن يستغلون ثقته فيهم، ويقومون وأوضح املصدر ذاته أن بعض امللفات الكربى ترتك بيد بعض املقربني من املدير العام، الذي. الرميلالوطين، بوشعيب 
املصدر  كشف.لهة مبمارسات غري حمسوبة تشتم منها رائحة االنتقام، وتصفية احلسابات ونصرة هذا الصديق أو املقرب، على حساب من ال مظل
ع إليهم مل يتم االستما نفسه أن العديد من رجال األمن ونسائه الذين عزلوا من مناصبهم، من خالل قرارات اجملالس التأديبية، مل تعط هلم الفرصة، و 

دانت وتطوان والبيضاء يشار أن املشاركني يف الوقفة االحتجاجية ليوم االثنني املاضي، قدموا إىل الرباط من بين مالل وتارو . للدفاع عن أنفسهم
.والقنيطرة وفاس وغريها

ول رجل أمن باته بطريقة انتقائية، يقوتعهد احملتجون باالستمرار يف تنظيم وقفات مماثلة، واملطالبة بالعفو، خصوصا أن البعض منهم متت االستجابة لطل
.معزول، فيما األغلبية من املطرودين مل جيدوا آذانا صاغية داخل املديرية العامة لألمن الوطين

فوق طاولة م، قد أودعوا وكان رجال أمن مطرودون ممن احتجوا أمام مقر اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، استجابة لنداء أطلقته التنسيقية الوطنية هل
م مل حي منذ صلوا على أي جواب، مديرية الشؤون اجلنائية ملفات معززة حبجج تربئهم من املنسوب إليهم، حبثا عن قرار يقضي بالعفو عنهم، إال أ

2011.
عبداهللا الكوزي

http://oujdaportail.net/ma/%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86-102113.html
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جرةغياب سياسة جوار فاعلة يضعف سياسات اله: ندوة حول قراءة في الوضع الراهن للهجرة في 
عزالدين ملياري2016مارس،  15

املغرب، املتعلقة بسياسة  انه جيب التنويه جبهود”،اجلمريعضو جلنة األمم املتحدة للحماية الدولية حلقوق مجيع العمال املهاجرين عبد احلميد قال 
.”اهلجرة، يف غياب جوار متعاون

  
حديات اليت تواجه البلدان الذي كان يتحدث يف منتدى اهلجرة الثالث صباح يوم أمس يف  اجللسة املوضوعية األوىل ، الت  اجلمريوابرز عبد احلميد 

اسية واالقتصادية لى املستويات السياملغاربية، يف جمال سياسات اهلجرة ان املنطقة املغاربية هي اجلهة الوحيدة يف العامل ، اليت مل تستطع بلورة تنظيما ع
مضيفا ان ” لة لوحدهإن أي بلد ال يستطيع بلورة سياسة هجرة فاع“وهو ما يطرح العديد من التحديات حصوصا يف جمال سياسات اهلجرة، قائال 

.وسطاالمر يستوجب سياسة جوار فاعلة وهو األمر  الغائب يف الدول املغاربية، على الرغم من وجوده بسواحل البحر األبيض املت
بقضايا كز واجلمعيات اليت تعىن ومن جهته كشف املرصد اجلهوي للهجرة يف تقرير له عن وضعية املهاجرين والالجئني يف املغرب، عن متركز اغلب املرا 

ى الثالث اليات أشغال املنتداهلجرة واللجوء  يف املغرب بالعاصمة الرباط ومدينة الدار البيضاء، وسجل التقرير الذي قدم  صباح يوم االثنني ضمن فع
اهلجرة أي ت شعار سياسات للهجرة الذي نظمته الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة بشراكة مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حت

 11كة، زيادة على دور للمجتمع املدين؟، ان الرباط تتوفر على أربعة مراكز للمهاجرين، فيما يوجد مركز واحد يف كل من سطات ومكناس وخريب
طنجة والعيون،  املعطيات أشارت إىل وجود مجعيتني اثنتني يف,  مجعيات  يف البيضاء  3مجعية إلرشاد ومساعدة املهاجرين والالجئني بالرباط كذلك، و
املغاربة املقيمني باخلارج وفيما خيص اجلمعيات اليت جتمعها شراكة مع الوزارة املكلفة ب. ومركز واحد يف كل من خريبكة والعرائش وتطوان واخلميسات

يف املناطق الشرقية،   4يف البيضاء، و  5مكناس، و -بفاس 19القنيطرة، و -سال -مجعية يف جهة الرباط 38وشؤون اهلجرة، أشارت البيانات إىل 
.تافياللت -آسفي ودرعة -درعة، ومجعيتني  يف مراكش -بسوس ماسة 3و
  
ير املكلف باملغاربة املقيمني من  انيس بريو الوز  بالرباط،كلوجتدر اإلشارة ان اجللسة االفتتاحية ملنتدى اهلجرة الثالث، ترأسها صباح يوم االثنني  

اخلارجية ،نائب املدير  مستشار الشؤون الكندي،وكذلكنائب مساعد وزير وزارة اهلجرة والتنوع واإلدماج  ميهويبيونس  اهلجرة،والسيدباخلارج وشؤون 
مشاركة  وعرفت.ليزمياورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ادريس ديانا،  باباعمراملكلف مبساعدة والنهوض بقضايا السينغاليني باخلارج 

ا  ا التجارب العديد من اخلرباء الدول املوضوعاتيةالعديد من اجلمعيات املدنية  الوطنية والدولية العاملة يف جمال اهلجرة كما اطر ندوا يني، وأغنت نقاشا
.الدولية والناجحة يف جمال اهلجرة واللجوء

http://bledna.com/bledna/politic/135786
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إزيك أكديممن أجل إطالق سراح معتقلي  اليزميالغد لحقوق اإلنسان تناشد مجلس جمعية 
09:39الساعة  2016مارس  15أضيف يف 

لي راويني جمموعة معتقوجهت مجعية الغد حلقوق اإلنسان ملتمسا إىل اجمللس الوطين املغريب حلقوق اإلنسان، من أجل إطالق سراح املعتقلني الصح
.كدمي

ا،  عن بالغ قلقها من جتاهل السلطات املغربية املتواصل هلذا املطلب .و عربت اجلمعية ذا
:مضمون الرسالة التي وجهتها  جمعية الغد إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسانو هذا 

، على مشروع القانون اخلاص بالقضاء 2014بعد ترحيب مجعية الغد حلقوق اإلنسان ، على مصادقة اجمللس الوزاري املغريب يف الرابع عشر من مارس 
قوق اإلنسان دد مجعية الغد حلالعسكري، والذي حيظر إحالة املدنيني إىل احملاكم العسكرية يف أوقات السلم أيا كانت اجلرمية املرتكبة وصفة مرتكبها، جت

ا السلطات املغربية من أجل إطالق سراح معتقلي كدمي  .ايزيكدعو
.كما تعرب عن بالغ قلقها من جتاهل السلطات املتواصل هلذا املطلب

:ويف هذا اإلطار، فإن مجعية الغد حلقوق اإلنسان  توصي ب
.توفري احلق يف احملاكمات العادلة و املساعدة القانونية

 حماكمة تفتقر إىل احلد ، و بإلغاء األحكام الصادرة يف حقهم من طرف احملكمة العسكرية بالرباط اليت مثلوا أمامها يفايزيكإطالق سراح معتقلي كدمي 
.األدىن من معايري احملاكمات العادلة واملنصفة

http://achwakaa.ma/m/news4812.html
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العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي في زيارة للمغرباألمين 
2016, 16مارس 

واليت جرى خالهلا مناقشة بواعث القلق  2016يناير  13لألمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية بتاريخ  الرميدبعد زيارة وزير العدل واحلريات مصطفى 
مارس  18-17رب يف الفرتة من عند كل طرف اجتاه األوضاع احلقوقية يف املغرب، سيزور االمني العام للمنظمة برئاسة وفد رفيع املستوى متجه إىل املغ

.بدعوة من احلكومة املغربية 2016
ات والوزير ر العدل واحلريومن املقرر أن جيري األمني العام ملنظمة العفو الدولية سليل شيت والوفد املرافق له لقاءات مع كل من رئيس احلكومة، ووزي

ركزية حملاربة الرشوة، وعدد من ووسيط اململكة ورئيس اهليئة املورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين 
.اجملتمع املدين املغريب هيآتالربملانيني والربملانيات، كما سيلتقي األمني العام 

http://alhourria.press.ma/?p=6552
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الجابريالراحل ويكفر رواد الفكر بالمغرب أبو النعيم يهاجم 
  ,  2016,مارس  16حلسن سكور

اريخ يد له نشر على اليوتيوب بتالشيخ املتطرف عبد احلميد أبو النعيم هجوما على املفكر املغريب الراحل حممد عابد اجلابري، يف شريط فيديو جدشن 
، وذلك ردا منه ”القرآن الكذاب ورائد حتريف“ووصف أبو النعيم املشهور بتكفريه لرموز اليسار باملغرب الراحل عابد اجلابري بـ .2016مارس  14

أبو النعيم يف  وقال.اإلسالمي على ما جاء يف بعض مؤلفات وندوات للمفكر املغريب، أبرز من خالهلا قراءات خمتلفة لعدد من القضايا املرتبطة بالرتاث
ؤسسة العلمانية واحلداثة وما حتريف الذكر احلكيم يف م“ –ما مساه  –يُعّدان من رواد  العرويإن اجلابري، إىل جانب املفكر عبد اهللا “شريط الفيديو، 

ليت حتتمل أوجهاً عدة، يدع القطعيات ليستدل بالشواذ ا“ما إذا كانت هناك أخطاء يف تدوين القرآن، زعم أبو النعيم أن اجلابري  وحول.”احلداثةوراء 
وصف “تطرف إىل أن وخلص الشيخ امل.“العريب اإلسالمي رفضاً باتاً  الثراتأن هذا كتاب كسائر الكتب، وهو يرفض “وهدف اجلابري من ذلك 

قبل  –عيم، قد شن هجوما أبو الن وكان.”املسلمنيالتكذيب لصريح القرآن كفر عند مجيع “، مضيفا أن ”القرآن بأن فيه أخطاء يُعد كفراً بواحاً 
ا تشجع كل ألوان احلرية وتدافع “به ، اليت تدعي حبس”الوثنية للصحفيني النقابة”بـعلى النقابة الوطنية للصحافة املغربية، حيث وصفها  –أسابيع  أ

ا ”عنها، وتقول بأن لكل شخص احلق يف التعبري ليقول ما يشاء  إدريس لشكر الكاتب األول إىل وباإلضافة.”احلقمتنع من يقول كلمة “، يف حني أ
بدوره من هجوم  رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لم يسلم اليزميفإن إدريس ، عصيد، والناشط احلقوقي أمحد االشراكيحلزب االحتاد 

!”والمرتد الكافر”بـ اليزميأبي النعيم، إثر إصدار المجلس لتوصية تدعو إلى المساواة في اإلرث، واصفا 

http://qushq.com/blog/48780.html
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ياسات العمومية المجتمع المدني يضطلع بدور طالئعي في إعداد وتنفيذ وتثمين الس: أنيس بيروالسيد 
المتعلقة بالهجرة

2016, مارس 15: تاريخ النشر

الوزير املكلف باملغاربة املقيمني  جرةقالباهلاجملتمع املدين يضطلع بدور طالئعي يف إعداد وتنفيذ وتثمني السياسات العمومية املتعلقة : أنيس بريوالسيد 
ت العمومية نفيذ وتثمني السياساباخلارج وشؤون اهلجرة، السيد أنيس بريو، اليوم االثنني بالرباط، إن اجملتمع املدين يضطلع بدور طالئعي يف إعداد وت

.ذات الصلة باهلجرة
أي دور للمجتمع : جرةسياسات اهل“وذكر السيد بريو، خالل تدخله يف افتتاح الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، الذي نظم حول موضوع 

.فعالأن هذا املنتدى يشكل مناسبة لتعميق األفكار والنقاش حول هذا املوضوع بفضل خاصة وجود جمتمع مدين نشيط و ¿” املدين 
مجعيات دائمة للتشاور مع  ويف معرض حديثه عن السياسة اجلديدة للهجرة واللجوء باملغرب، أكد السيد بريو أن املغرب قام، منذ البداية، بوضع آلية
ؤسساتيني ف كافة املتدخلني املاجملتمع املدين املدعوة لالضطالع بدور متجدد أكثر فعالية وفقا ، على اخلصوص، ملقاربة تشاركية وفعالة معتمدة من طر 

.املعنيني مبسألة اهلجرة
املؤسسات الدولية وقال الوزير، أمام حضور يتكون، على اخلصوص، من عدد من ممثلي املؤسسات العمومية واجلسم الدبلوماسي املعتمد بالرباط و 

ة اجلديدة للهجرة واللجوء باملغرب، منذ اخلطوات األوىل للسياس“العاملة يف جمال اهلجرة، ومجعيات اجملتمع املدين والباحثني واخلرباء الوطنيني والدوليني، 
.” قمنا بوضع آلية دائمة للتشاور مع مجعيات اجملتمع املدين

ة اخلطوات املتعلقة بإعداد إننا عقدنا عددا من اللقاءات اإلعالمية و التشاورية مع تلك اجلمعيات يف خمتلف املناسبات، وتتعلق بكاف“وأضاف الوزير 
واء تعلق األمر بعملية باملشاركة األساسية واهلامة للجمعيات النشيطة يف جمال اهلجرة، س” ، مشيدا “إدماج املهاجرين وطاليب اللجوء  إسرتاتيجية

ثقايف واالقتصادي  -السوسيوتسوية وضعية األجانب املقيمني بشكل غري قانوين باملغرب، و التأهيل القانوين واملؤسسايت أو برامج اإلدماج 
.”للمهاجرين

بشراكة مع المجلس الوطني رة، وتشكل الدورة الثالثة للمنتدى السنوي للهجرة، املنظمة من قبل الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلج
دف إىل إشراك واسع للمجتمع املدين يف تنفيذ لحقوق اإلنسان .نية للهجرة واللجوءالوط اإلسرتاتيجية، فرصة لتجسيد مقاربة تشاركية 

اجملتمع املدين “و ” اهنة الوضعية الر : اجملتمع املدين العامل يف جمال اهلجرة“وسيناقش املشاركون يف هذا املنتدى العديد من املواضيع تتعلق ب 
.“بيك الفاعلني ما هي األشكال املبتكرة لتنظيم وتش: اجملتمع املدين العامل يف جمال اهلجرة“و ” ما هي أوجه الشراكة: والسلطات العمومية 

 واسبانيا والسنغال، ويشكل هذا املنتدى أيضا فرصة ساحنة إلطالق حوار غين وتبادل اخلربات واالطالع على املمارسات الفضلى بعدة دول ككندا
ني قطاع اخلاص والباحثدف مد جسور جديدة للتعاون بني اجلهات الفاعلة يف جمال اهلجرة، خاصة السلطات العمومية ومنظمات اجملتمع املدين وال

.واملنظمات الدولية

http://rni.ma/2016/03/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%B3-
%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A8/
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أول ندوة دولية حول الكيف والمخدرات على يد إلياس العماريتنظيم 
حسن  رشيدة , 2016, مارس-14

مارس ، وذلك حتت شعار  19و 18اقدم رئيس جهة طنجة تطوان احلسيمة على تنظيم أول ندوة دولية حول الكيف واملخدرات بطنجة يومي 
".مجيعا من أجل بدائل قائمة على التنمية وحقوق اإلنسان"

حيث تعترب  ولية األوىل من نوعها،ويسعى جملس اجلهة منح فرص ملنتخيب اجلهة ملناقشة اإلشكالية املرتبطة بسياسة املخدرات باجلهة عرب هذه الندوة الد
.الكيف  النتاجاجلهة منطقة تارخيية 

ادي واالجتماعي ومن المرتقب حضور عدد من المسؤولين في هذه الندوة كرئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان ، رئيس المجلس االقتص
الدول كالميكسيك  للتنمية المستدامة، كما سيحضرها خبراء دوليون في مجال المخدرات والكيف من مختلف تلركاوالبيئي ورئيس جمعية 

... وسويسروجنيف 

 19ما بني  بتيويوركم انعقادها والندوة هذه تندرج يف إطار االستعداد للمشاركة يف الدورة االستثنائية جلمعية األمم املتحدة اليت ختص املخدرات ، وسيت
اية هذه الندوة UNGASSمن الشهر املقبل حسب القرار املتخذ، حيث سيتم رفع توصيات للمجتمعني يف الدول املعروفة باسم  21و .يف 

.  تلفة وهلذا يعترب حزب االستقالل وحزب االصالة واملعاصرة من املدافعني عن تقنيني زراعة الكيف واستخداماته يف جماالت خم

http://street.ma/news/social/4865--.html
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DAKHLA: RÉUNION DES PRÉSIDENTS DES PARLEMENTS D'AMÉRIQUE 
CENTRALE ET DES CARAÏBES
Par Mohamed Chakir Alaoui le 15/03/2016 à 14h36

Les présidents des Parlements d'Amérique Centrale et des Caraïbes (FORPEL) ont décidé de tenir une 
session spéciale à Dakhla en marge du forum international de Crans Montana prévu du 17 au 22 mars.

La rencontre de Dakhla symbolise ainsi l'importante solidarité qu'apportent ces pays d'Amérique centrale à 
l'intégrité territoriale et à la souveraineté du royaume sur ses provinces sahariennes.

La préparation de la réunion du FORPEL à Dakhla a eu lieu mardi à Rabat lors d'une réunion élargie qu'ont 
présidée le président de la Chambre des représentants Rachid Talbi Alami et le président du Congrès du 
Guatemala, Mario Taracena Diaz-Sol qui assure la présidence tournante du FORPEL.

Avant de joindre Dakhla, les présidents des parlements du FORPEL ont tenu ce mardi à 
Rabat une réunion conjointe à laquelle ont participé des députés marocains ainsi que le 
président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami.

Lors de cette rencontre, les présidents des parlements d'Amérique Centrale ont dénoncé une nouvelle fois 
les propos hostiles de Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, à l'encontre de l'intégrité territoriale du 
Maroc, indiquant que le FORPEL va saisir dans les prochains jours Ban Ki-moon pour lui demander de 
présenter des excuses au peuple marocain.

A noter que le Parlement marocain a accédé en 2014 au statut de membre observateur au sein du FORPEL 
dont les membres à part entière sont le Costa Rica, le Guatemala, Belize, le Honduras, le Nicaragua, la 
République Dominicaine, le Mexique et le Salvador.

http://www.le360.ma/fr/politique/dakhla-reunion-des-presidents-des-parlements-damerique-centrale-et-des-
caraibes-64899
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Maroc : Entre partage d’expérience et appel à la mobilisation 
de la société civile, l’intégration des étrangers avance 
Sélection
15 MarS, 2016 écrit par  Onésiphore NEMBE

A Rabat où s’est tenu ce lundi 14 mars la troisième édition du Forum annuel de l’immigration, la société 
civile s’est vue accordée une place de choix dans le processus de l’intégration en cours depuis janvier 2015.

En présence d’Anis Birou, Ministre chargé des marocains résidents à l’étranger, toutes les parties engagées 
dans le processus d’intégration ont démontré une certaine solidarité dans cette démarche unique sur le 
territoire africain.

Pour Anis Birou, ministre chargé des marocains résidents à l’étranger, cette 3eme édition du Forum annuel 
de l’immigration a été le moment de placer la société civile au centre du processus de l’intégration. Depuis 
le thème de ce Forum, Politiques migratoires : Quel rôle pour la société civile ?, le ministre qui a présidé à 
la cérémonie d’ouverture interpelle une fois de plus l’ensemble des organismes qui œuvrent pour la 
réussite de l’intégration au Maroc, à s’appliquer dans ce chantier unique sur le territoire africain.

« Ce Forum rassemble les associations de migrants, les chercheurs, la société civile marocaine, les 
partenaires du Maroc » affirme Driss El Yazami au micro d’Afrique Progrès magazine. Selon le président du 
conseil national des droits de l’homme et acteur clé de ce processus d’intégration, ce forum est un moment 
d’échange entre les différents acteurs du processus d’intégration en cours. M. Yazami explique que « ça 
permet d’évaluer cette politique, de voir quel sont les aspects à faire progresser ».

Le Royaume à l’écoute des expériences de pays partenaires

M. Diatta, Chancelier des Affaires étrangères et directeur-adjoint de l'Assistance et de la promotion des 
Sénégalais de l'Extérieur, affirme pour sa part que la présence du Sénégal à ce Forum est liée au souci d’ « 
avoir une démarche inclusive pour mettre tous les acteurs qui évoluent dans le secteur de la migration à 
s’associer à trouver des solutions pour la question migratoire ». Compte tenu des relations 
traditionnellement bonnes entre Rabat et Dakar, l’élaboration des politiques qui prend en compte des 
éléments de part et d’autre des deux pays se justifie.

Forum annuel de l'Immigration 2016
Forum annuel de l'Immigration, le 14 mars 2016 à Rabat. © Copyright Afrique Progrès Magazine / crédits 
photo Neones
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Mais il n’y a pas que ces deux pays pour contribuer à l’élaboration de cette politique si chère au Royaume 
et au continent africain. Younes Mihoubi, sous-ministre adjoint à l'Administration et de la Transformation au 
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion au Canada, a effectué ce voyage dans le but de « 
présenter l’expertise québécoise en matière d’élaboration des politiques d’immigration ». Le représentant 
de Mme Weil Kathleen, la ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion ajoute que « 
l’immigration en provenance du Maroc arrive toujours en tête de liste parmi les cinq pays les plus 
importants en termes d’immigration au Québec ».

Plus de deux ans après le lancement historique de la nouvelle politique migratoire les rencontres entre les 
différents acteurs se poursuivent en vue de permettre une intégration réussie des étrangers au Maroc. Un 
pari plutôt réussi, puisque pour de nombreux migrants présents à cette 3e édition du Forum, le Maroc est 
devenu « la patrie d’adoption » ont-ils expliqué à notre envoyé spécial. Onésiphore Nembe / Afrique 
Progrès Magazine

http://www.afriqueprogres.com/index.php/international/item/4452-maroc-entre-partage-d-experience-et-
appel-a-la-mobilisation-de-la-societe-civile-l-integration-des-etrangers-avance
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Un projet de loi sur la protection des personnes atteintes de 
troubles mentaux au parlement
Reda Zaireg : 15/03/2016 

LOI - Rendu public en juin 2015, et adopté en Conseil du gouvernement début juillet, le projet de loi 
N°71.13 relative à la lutte contre les troubles mentaux et la protection des personnes atteintes de ces 
troubles fait (enfin) son entrée au parlement.

Le projet de loi, récemment déposé sur le bureau de la Chambre des représentants, sera bientôt transmis à 
la commission de la Justice, de la législation et des droits de l'Homme à la première chambre, et ambitionne 
de réformer en profondeur la législation relative aux troubles mentaux au Maroc.

Cette nouvelle loi vient actualiser celle déjà en vigueur, qui date de... 1959, et porte le contreseing du 
premier ministre de l'époque, Abdallah Ibrahim. Relative à la prévention et le traitement des maladies 
mentales, "cette loi représentait à son époque, et durant des années, une avancée considérable
et un acquis normatif indéniable, d’autant plus que le nombre de pays qui disposaient alors 
d’une telle loi était très limité", estime le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) 
dans un rapport.

Une loi désuète

Et de souligner que "si 75% à peu pre ̀s des pays dans le monde possèdent actuellement une le ́gislation
portant sur la santé mentale, le Maroc fait partie des 15% de pays qui ont adopté une telle le ́gislation avant 
les anne ́es 1960".

Néanmoins poursuit l'institution présidée par Driss Yazami, "contrairement à la majorité des textes de loi 
marocains, cette loi qui n’a subi, depuis sa promulgation, aucune modification, est actuellement désue ̀te et 
pour ainsi dire dépassée, eu e ́gard aux progrès re ́alise ́s à l’e ́chelle internationale, en matière des droits de 
l’Homme en géne ́ral et de santé mentale en particulier".

Le projet de loi 71.13 relative à la lutte contre les troubles mentaux et la protection des personnes 
atteintes souhaite donc remédier à la désuétude du cadre législatif sur les maladies mentales. Elle garde, 
néanmoins, une partie de la structure et des axes du Dahir de 1959.

Une définition large des troubles mentaux
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Le texte s'ouvre sur un constat: "les personnes atteintes de troubles mentaux sont une tranche des plus 
susceptibles de voir leurs droits violés, surtout lorsque les troubles dont ils sont atteints les rendent 
incapables de défendre leurs droits et leurs intérêts. (...) Ils sont donc exposés à la marginalisation, aux 
mauvais traitements et à l'exploitation, notamment dans les endroits où ils sont soignés"

Une définition du trouble mental s'impose donc, afin de mieux protéger cette catégorie de personnes. Le 
projet de loi le définit comme "tout trouble psychique ou neurologique figurant dans la dernière 
Classification internationale des maladies (CIM) adoptée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les 
troubles mentaux ne sauraient inclure les troubles comportementaux, s'il n'a pas été diagnostiqué de 
trouble mental".

La réintégration des personnes atteintes de troubles mentaux, une priorité

Le texte de loi prévoit la création d'établissements de réhabilitation et de réintégration des personnes 
atteintes de troubles psychiques. Il s'agira de centres publics ou privés, placés sous la tutelle/responsabilité 
d'un médecin spécialiste des troubles mentaux, ou d'un praticien de médecine générale ayant bénéficié 
d'une formation en santé mentale.

Un diagnostic indépendant
Afin d'éviter erreurs médicales et cas de spoliation ou d'hospitalisation forcée où certains médecins se sont 
rendus complices, la personne atteinte de troubles mentaux sera diagnostiquée par deux médecins 
n'exerçant pas dans le centre hospitalier où elle est soignée.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/03/15/loi-maroc-troubles-_n_9468110.html
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