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السياسية الجديدة للهجرة : تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع 
ملفات التسوية ودراسة الطعون

 

يف إطار إعامل السياسة الجديدة للهجرة، السيام العملية االستثنائية لتسوية وضعية 

املهاجرين املوجودين يف وضعية إدارية غري قانونية باملغرب، احتضن مقر املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان، يوم 27 يونيو 2014 بالرباط، حفل تنصيب اللجنة الوطنية 

دراسة  بإعادة  اللجنة  هذه  وتضطلع   . الطعون  ودراسة  التسوية  ملفات  لتتبع 

معايري  وذلك عىل ضوء  للتسوية،  اإلقليمية  اللجان  عىل  املعروضة  التسوية  طلبات 

اعتبارات  عىل  أو  اإلنسان  لحقوق  الدويل  والقانون  الدستور  مقتضيات  عىل  ترتكز 

إنسانية. كام تضلع اللجنة بتتبع عملية التسوية االستثنائية والتقييم املنتظم ألعاملها 

وتقديم مقرتحات من شأنها تحسني مسارها؛ دراسة كل التظلامت املتعلقة مبسلسل 

تسوية أوضاع املهاجرين؛ إعداد مقرتحات أو آراء يف مجال إدماج املهاجرين الذي 

تتم تسوية أوضاعهم اإلدارية؛ تحسيس وتوعية املواطنني املغاربة يف مجال الهجرة 

واللجوء. وتضم هذه اللجنة، التي يضطلع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برئاستها، 

وزارة  الهجرة،  وشؤون  بالخارج  املقيمني  باملغاربة  املكلفة  الوزارة  ميثلون  أعضاء 

االجتامعية،  والشؤون  التشغيل  وزارة  الداخلية،  وزارة  والتعاون،  الخارجية  الشؤون 

واملندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان. كام تضم يف عضويتها فعاليات مدنية 

أجل  من  الوسيط  لجمعية  العامة  الكاتبة  مروازي،  خديجة  مؤهلة:  وشخصيات 

الجنسية(،  )إفوارية  القانون  بانيي، مختصة يف  أمينة  اإلنسان،  الدميقراطية وحقوق 

مريم خروز، صحفية وعضو املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أمينة بوعياش، الكاتبة 

للمنظمة  العام  الكاتب  لطفي،  عيل  اإلنسان،  لحقوق  الدولية  للفيدرالية  العامة 

دول  من  املهاجرين  مجلس  رئيس  موال،  إباندا  كونستونتان  للشغل،  الدميقراطية 

إفريقية من جنوب الصحراء باملغرب )كونغويل الجنسية(، كامل الحبيب، نائب رئيس 

الله ساعف، رئيس مركز الدراسات واألبحاث يف العلوم  منتدى بدائل املغرب، عبد 

االجتامعية، واملهدي عليوة، باحث وأستاذ جامعي )الجامعة الدولية للرباط( وهشام 

رشيدي، الكاتب العام مجموعة مناهضة العنرصية للدفاع عن األجانب واملهاجرين 

باملغاربة  املكلفة  الوزارة  وقعت  اللقاء  هذا  أعقاب  ويف   .)GADEM( ومواكبتهم 

الوزارات  من  عدد  مع  االتفاقيات  من  مجموعة  الهجرة  وشؤون  بالخارج  املقيمني 

الذين سويت  املهاجرين  إدماج  سياسة  دعم  إىل  بشكل خاص  تسعى  والجمعيات، 

وضعيتهم وطالبي اللجوء الذين منحت لهم صفة الجئ. 

  
الدورة العادية السابعة: العنف في الوسط الجامعي، 

التظاهر السلمي ،اإلعاقة والمسطرة الجنائية أبرز المواضيع 
المطروحة

 

عقد املجلس الوطني لحقوق اإلنسان دورته العادية السابعة يوم 25 يونيو 2014. 

وتتدارس أعضاء املجلس خالل هذه الدورة خطة عمل املجلس حول اإلعاقة باإلضافة 

إىل الخالصات األولية لدراسة املجلس حول العنف يف الوسط الجامعي. كام تدارسوا 

قانون  مسودة  وحول  السلمي  التظاهر  يف  الحق  حول  املجلس  مذكريت  مرشوعي 

املسطرة الجنائية.

في ضيافة المجلس
 

منظمة العفو الدولية )25 يونيو( : استقبل السيد اليزمي والسيد محمد الصبار ، وفدا من منظمة 

العفو الدولية. وتناولت املحادثات التي عرفها اللقاء أنشطة املجلس يف مجال مكافحة العنف ضد 

التعذيب  أجل مكافحة  املجلس من  به  قام  ما  الجنيس وكذا  االستغالل  النساء واستغاللهن السيام 

وسوء املعاملة، كام جرى الحديث عن الجهود املبذولة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، 

باألقاليم الجنوبية للمملكة. وتناول اللقاء جملة من املواضيع األخرى من قبيل إلغاء عقوبة اإلعدام، 

املناصفة، إصالح املسطرة الجنائية والتفاعل مع تقارير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

وفد صحفي من الكونغو )24 يونيو 2014( : استقبل السيد محمد الصبار، األمني العام للمجلس، وفدا 

من الصحافيني من جمهورية الكونغو الدميقراطية. وقد اطلع الصحفييون خالل هذا اللقاء عىل أهم 

املحطات يف مسار املجلس الوطني لحقوق اإلنسان كمؤسسة وطنية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض 

بها واختصاصاته وأنشطته وآلياته الجهوية وأبرز التقارير والدراسات واملذكرات التي أصدرها.

النواب  مجلس  من  وفدا  الصبار،  محمد  السيد  استقبل   : يونيو 2014(   24( كينيا  من  برملاين  وفد 

بالربملان الكيني. وقدم السيد الصبار للربملانيني الكينيني ملحة عن اختصاصات املجلس وأبرز التقارير 

والدراسات واملذكرات التي أنجزها.  كام تناولت املحادثات التي عرفها اللقاء جملة من املواضيع 

أبرزها محاربة اإلرهاب وعالقته بحقوق اإلنسان بالقارة اإلفريقية.. 

 
اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طنجة
ورشة تكوينية في مجال حقوق اإلنسان والتنوع لفائدة 

الصحافة اإللكترونية بالجهة
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة، يوم 26 يونيو 2014  مبدينة طنجة، ورشة  نظمت 
تكوينية لفائدة ممثالت وممثيل الصحافة اإللكرتونية بالجهة تحت شعار »الصحافة الجهوية: 
رافعة للنهوض بحقوق اإلنسان وحاميتها«،  وذلك يف إطار تفعيل اتفاقية الرشاكة املربمة بني 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومعهد التنوع اإلعالمي الرامية إىل النهوض بثقافة حقوق 
اإلنسان يف وسائل اإلعالم. ومتثل الهدف من هذه الورشة يف تعزيز متلك املشاركني للحقوق 
املفاهيم واألسس  الشمويل كام هو متعارف عليها عامليا ومتكينهم من  اإلنسانية يف بعدها 
املرجعية لحقوق اإلنسان باإلضافة إىل الوقوف عند الصور النمطية واألحكام املسبقة يف املامرسة 
الصحفية، وكذا تيسري انفتاحهم عىل مبادئ التنوع وحقوق اإلنسان يف صياغة املادة الصحفية.

 

الحسيمة – الناظور
»الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية المجالية« موضوع 

المنتدى الجمعوي الثاني
التنمية  وكالة  نظمت  الناظور،   - بالحسيمة  اإلنسان  لحقوق  الجهوية  اللجنة  مع  برشاكة   
االجتامعية وشبكة األمل لإلغاثة والتنمية املستدامة، يوم 26 يونيو 2014 مبدينة الحسيمة، 
املنتدى الجمعوي الثاين للحوار والنقاش املنعقد حول موضوع »الجهوية املتقدمة ورهانات 
التنمية املجالية: أي دور للمجتمع املدين«. وتناولت أشغال املنتدى هذا املوضوع من زاويتي 
»اإلطار القانوين والتنظيمي للجهوية باملغرب« و«التنمية املستدامة يف ظل الجهوية املتقدمة 

وأي دور للمجتمع املدين«.
 

العيون-السامرة
مائدة مستديرة حول تحسيس المهاجرين بأهمية االنخراط في 

عملية التسوية
 نظمت جمعية الساقية الحمراء للهجرة والتنمية بالعيون برشاكة مع اللجنة الجهوية لحقوق 
اإلنسان بالعيون-السامرة، يوم 28 يونيو 2014، مبدينة العيون، مائدة مستديرة يف موضوع : 
»تحسيس املهاجرين غري النظاميني بإقليم العيون بأهمية االنخراط اإليجايب يف عملية التسوية«. 
وجاء تنظيم هذا اللقاء يف إطار العمل التشاريك الرامي إلنشاء أرضية عمل دامئة بني السلطات 
واملؤسسات العمومية واملجتمع املدين، بغاية بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية وفعالة يف 
مجال الهجرة، وذلك إعامال لتوصيات اليوم الدرايس الذي جمع املجلس والجمعيات املمثلة يف 

اللجان اإلقليمية املكلفة بدراسة طلبات التسوية بتاريخ 7 مارس 2014 بالرباط.

األســبــوعيــــة الـنــشـرة 


