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السيد اليزمي: نجاح السياسية الجديدة للهجرة رهين بثورة 
جذرية في نمط تفكير الفاعلين

يوم  نرش  لوماروك«  »أجوردي  يومية  مع  حوار  يف  اليزمي،  السيد  قال 

التي اعتمدها املغرب يف مجال  الجديدة  السياسة  30 يوليوز 2014، إن 

بارشت  التي  القالئل  الجنوب  بلدان  إحدى  اململكة  من  الهجرة، جعلت 

الدويل  للقانون  مطابقة  املهاجرين،  وإدماج  الستقبال  إنسانية  سياسية 

التمييز  عدم  مبدأ  تصديره  يف  يكرس  الذي  وللدستور  اإلنسان  لحقوق 

وينص عىل الحق يف اللجوء واملساواة يف الحقوق بني املواطنني واألجانب.  

واعترب السيد اليزمي أن نجاح هذه السياسة رهني بانخراط كل الفاعلني 

والقيام، عىل منط الثورة »الكوبرنيكية«، بتغيري جذري يف منط تفكري هؤالء 

الفاعلني من سلطات عمومية ومجتمع مدين ومشغلني ونقابات ووسائل 

أن  مضيفا  أنفسهم،  املهاجرين  انخراط  عن  فضال  برمته،  ومجتمع  إعالم 

أن  ميكن  وما  مؤهالته  من  واالستفادة  معه  والتفاعل  اآلخر  »استقبال 

يقدمه يشكل تحديا علينا جميعا رفعه«.

ندوة حول »المساعدة اإلنسانية لفائدة المهاجرين بالمغرب: 
أي آليات لمحاربة الهشاشة؟«

نظمت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون 

مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، 

اإلنسانية  بالرباط، ندوة حملت شعار »املساعدة  يوليوز 2014  يوم 23 

لفائدة املهاجرين باملغرب: أية آليات ملحاربة الهشاشة؟« وكان املجلس 

اإلنسان،  بحقوق  النهوض  مدير  الزينبي،  توفيق  أحمد  بالسيد  ممثال 

الذي ركز يف مداخلته عىل أهمية التفكري يف كيفية وضع برامج املساعدة 

واختيار  منها،  ستستفيد  التي  الفئة  وتحديد  للمهاجرين،  اإلنسانية 

يف  واقرتح  املساعدة.  هذه  تدبري  ستتوىل  التي  واملنظامت  املؤسسات 

هذا الصدد وضع مقاربة شمولية ترشك جميع الفاعلني املعنيني بحامية 

تعبئة  إىل  إضافة  املتدخلني،  تلزم جميع  سلوك  مدونة  وتبني  املهاجرين 

متويالت مرنة، واعتامد الشفافية يف متويل املساعدة اإلنسانية. وقد نظم 

الجمعيات  من  عدد  مع  اتفاقيات  مثان  توقيع  خالله  تم  الذي  اللقاء، 

العاملة يف مجال الهجرة، يف شكل مائدتني مستديرتني ناقشتا »املساعدة 

اإلنسانية:  و»املساعدة  والرشاكة«  الفاعلون  التدخالت،  أنواع  اإلنسانية: 

حامية ووقاية«.

لقاء بالسويد حول اإلصالحات التي انخرط فيها المغرب في 
مجال حقوق اإلنسان

شارك السيد ادريس اليزمي، رئيس املجلس، يوم 23 يوليوز 2014 بعاصمة 

السويد ستوكهومل، يف لقاء خصص لعرض اإلصالحات التي انخرط فيها املغرب 

وممثيل  السويديني  الربملانيني  من  نخبة  اإلنسان، حرضه  مجال حقوق  يف 

املجتمع املدين وأوساط رجال األعامل وصحافيني وأكادمييني. وقد استعرض 

السيد اليزمي خالل هذا اللقاء املحطات البارزة يف مسلسل النهوض بحقوق 

اإلنسان باملغرب السيام ملف مسلسل العدالة االنتقالية، إحداث املجلس 

الوطني لحقوق اإلنسان واعتامد دستور 2011، الذي كرس 60 فصال من 

متنه لحقوق اإلنسان. وأبرز من جهة أخرى أن املغرب يواجه تحديات هامة، 

تتمثل يف وجود ساكنة فتية وارتفاع معدالت الطلب عىل الشغل وارتفاع 

نسبة الهدر املدريس خصوصا يف أوساط الفتيات بالعامل القروي.

 اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان 

طانطان - كلميم
ورشة تكوينية في مجال حقوق الطفل

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان -كلميم بتنسيق مع نيابة الشباب والرياضة بطانطان 
ورشات تكوينية يف مجال حقوق الطفل لفائدة أطفال مخيم مدينة الوطية )إقليم طانطان( املنتمني 
وكلميم  تيزنيت  من  لكل  والتخييم  الرتبية  رواد  وجمعية  طانطان  فرع  الجوال  الكشاف  ملنظمة 
وطانطان. ويضم املخيم الذي انطلق منذ 2 يوليوز ليستمر إىل غاية 3 شتنرب 2014، خمس مراحل 
سيستفيد منها 1100 طفل وطفلة. وتساهم اللجنة يف هذا السياق بتأطري مجموعة من الورشات 
يضم  رواقا  املخيم  بفضاء  تقيم  كام  الطفل،  حقوق  موضوع  املخيم حول  من  املستفيدين  لفائدة 
إصدارات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان باإلضافة إىل توزيع جملة من الجوائز عىل األطفال يف إطار 

األنشطة واملسابقات املنظمة باملخيم.

العيون السامرة
الموروث الثقافي

احتفت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون السامرة، يف 21 يوليوز 2014 مبدينة العيون، بديوان 
الشاعر املحجوب ولد الطيب ولد يارة، رحمه الله. ويندرج تنظيم هذا الحفل يف إطار تعزيز جهود 
العامة  الحياة  بدمج عنارصها يف  والالمادي  املادي  الثقايف  املوروث  الثقافية وصيانة  الذاكرة  حفظ 
وداخل صريورة تنمية املجتمع. كام هدف الحفل إىل إثارة االنتباه إىل أهمية وقيمة االحتفاء برموز 
املكتبة  إغناء  يف  املساهمة  أفق  يف  ودراستها  إبداعاتهم  وتدوين  ذكراهم  وتخليد  الصحراء،  ثقافة 

الصحراوية مبؤلفات متخصصة تفيد الطلبة والباحثني وعموم القراء.

فاس مكناس
النوع والمشاركة السياسية: لقاء تشاوري للتحضير للمنتدى العالمي 

لحقوق اإلنسان 
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان فاس-مكناس، يوم 26 يوليوز 2014 مبدينة فاس، لقاء حول 
موضوع »النوع واملشاركة السياسية«، وذلك كمحطة أوىل ضمن سلسلة اللقاءات التشاركية التعبوية 
العاملي  املنتدى  فعاليات  املدين يف  املجتمع  لجمعيات  فعالة  لضامن مشاركة  اللجنة  أطلقتها  التي 
اللقاء مشاركة 70 جمعية مهتمة  املزمع تنظيمه مبراكش يف نونرب  2014. وشهد  لحقوق اإلنسان 
تازة-  فاس- مكناس-  بكل من  املحلية  املدنية  الديناميات  السياسية متثل مختلف  املشاركة  مبجال 

الحاجب- ميسور- بوملان.

وجدة- فجيج
المنتدى العالمي لحقوق اإلنسان: لقاء مع هيئات المجتمع المدني 

عقدت اللجنة الجهوية وجدة- فجيج، يوم فاتح غشت 2014 بوجدة، اجتامعا حرضه، إىل جانب عدد 
من أعضائها، ممثلون عن الجمعيات العاملة  يف مجايل الهجرة واللجوء بكل من مدن وجدة وتاوريرت 
وبركان، وذلك يف إطار سلسلة اللقاءات التحضريية والتعبوية ملشاركة اللجنة يف املنتدى العاملي لحقوق 
الجمعيات  اللقاء إىل االستامع والتشاور مع  تنظيمه يف نونرب 2014 مبراكش. وسعى  املزمع  اإلنسان 
العاملة يف ميدان الهجرة، التي راكمت تجربة وخربة ميدانية يف هذا املوضوع، وإىل تجميع مقرتحات 

أولية للعمل الجامعي من أجل إنجاح املشاركة يف هذه التظاهرة العاملية.
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