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السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء

نظمت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة، بتعاون 
مع املجلس الوطني لحقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان، 
إنسانية  مقاربة  واللجوء:  للهجرة  الجديدة  »السياسة  حول  دراسيا  يوما 
والتزام ومسؤولية مشرتكة«، وذلك يوم األربعاء 10 شتنرب. وقد شكل هذا 
اللقاء فرصة لتسليط الضوء عىل النتائج املؤقتة للعملية االستثنائية لتسوية 
اإلنجازات  وكذلك  باملغرب،  قانونية  غري  بصفة  املقيمني  األجانب  وضعية 
االجتامعي  النسيج  والالجئني يف  املهاجرين  إدماج  تحققت يف مجال  التي 
واللجوء  بالهجرة  املتعلق  الترشيعي  اإلطار  تطوير  وعن  واالقتصادي 
إيالء  إىل  اليزمي  السيد  دعا  مداخلته،  البرش. وخالل  يف  االتجار  ومكافحة 
معقدة  مسألة  أنها  مؤكدا  املهاجرين،  إدماج  لقضية  االهتامم  من  املزيد 

تتطلب سياسة خاصة وانخراط كافة مكونات املجتمع.

 المجلس يوفد لجنة استطالعية إلى دكار 

السنغالية  اللجنة  لقاء  أجل  من  استطالعية  لجنة  الوطني  املجلس  أوفد 
لحقوق اإلنسان، من 6 إىل 9 شتنرب 2014، وذلك عىل إثر الوفاة املأساوية 
للمواطن السنغايل شارل ألفونس ندور مبدينة طنجة، يوم الجمعة 29 غشت 
املهاجرين  من  مجموعة  وترحيل  اعتقال  تالها  التي  واملواجهات   ،2014
اجتامعات  اللجنة  عقدت  وقد  دكار.  إىل  الصحراء  جنوب  من  املنحدرين 
مع اللجنة السنغالية لحقوق اإلنسان واملنظامت غري الحكومية العاملة يف 
اإلطار،  هذا  ويف  سنغاليني.  حكوميني  ومسؤولني  املهاجرين،  حامية  مجال 
السنغالية لحقوق  واللجنة  اإلنسان  الوطني لحقوق  املجلس  نرش كل من 

اإلنسان بالغا حيث: 
 يشيدان بالرشاكة بني املؤسستني الوطنيتني لحقوق اإلنسان وبالعالقات 

العريقة القامئة بني الشعبني املغريي والسنغايل؛
 يذكران برضورة اإلعامل الفعيل لسياسة الهجرة الجديدة التي اعتمدتها 

اململكة املغربية يف شتنرب 2013، وفقا للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان؛
 يشجعان ويرحبان بكل ما ميكن بذله من جهود من أجل إجالء الحقيقة 

وتحديد املسؤوليات يف قضية وفاة السيد شارل ألفونس ندور؛
جرى االتفاق بينهام عىل توحيد الجهود من أجل تعزيز احرتام حقوق   

اإلنسان يف كال البلدين.

المجلس الوطني يتوسط إلعادة النظر في قرار  إبعاد 
ستة مهاجرين عن التراب الوطني

إفريقيا  بلدان  ملتمسا من أرس ستة مهاجرين من  املجلس  تلقى  أن  بعد 
والذين  بطنجة   2014 شتنرب  فاتح  يوم  اعتقلوا  قد  كانوا  الصحراء،  جنوب 
صدر يف حقهم قرار إداري باإلبعاد عن الرتاب املغريب، واعتبارا لكون تنفيذ 
املجلس  فإن  الواحدة،  األرسة  تفريق  إىل  سيؤدي  كان  اإلداري  القرار  هذا 
الداخلية  وزارة  إعادة  إىل  أفضت  بوساطة،  قام  اإلنسان  لحقوق  الوطني 
النظر يف قرار اإلبعاد من خالل التجاوب بشكل إيجايب مع ملتمس العائالت. 
ويعيل جميع هؤالء املهاجرين الستة )أربعة منهم من الكامريون وواحد 
منهم  واحد  فيام  صغارا،  وأطفاال  أرسهم  نيجرييا(  من  وآخر  النيجر  من 

يتكفل بأخته القارص.

األســـبـــوعيـــــة الـنـــشـرة 
جنيف: فريق العمل المعني باالعتقال التعسفي 

يعزز توصيات المجلس المتعلقة بالعقوبات البديلة 
واالعتقال االحتياطي

التفاعيل حول  شارك أمني عام املجلس، يوم األربعاء 10 شتنرب، يف الحوار 
أعقاب  يف  التعسفي  باالعتقال  املعني  العمل  فريق  قدمه  الذي  التقرير 
الزيارة التي قام بها هذا األخري إىل املغرب من 9 إىل 18 شتنرب 2013. وقد 
الحكومة  باستجابة  الشفهية،  مداخلته  خالل  الصبار  محمد  السيد  رحب 
دعا  كام  العقلية،  األمراض  مستشفيات  يف  األوضاع  تحسني  حول  لتقريره 
املتعلق  القانون  اعتامد  خاصة  الصدد،  بهذا  توصياته  بتنفيذ  اإلرساع  إىل 
بعالج األمراض العقلية. وبشأن األطفال يف نزاع مع القانون، أوىص املجلس 
أساسا بعدم اللجوء لإليداع يف املؤسسات مهام كانت طبيعة املخالفة التي 
ارتكبها القارص الذي يبلغ عمره أقل من 15 سنة، وباالستعجال يف خلق آلية 

مستقلة لالنتصاف ميكن الوصول إليها بسهولة ودون متييز.

جنيف: مشاركة المجلس في الحوار التفاعلي حول 
األشخاص المسنين

 8 )من  اإلنسان  حقوق  ملجلس   27 الدورة  أشغال  يف  مشاركته  إطار  يف 
اللقاء  يف  املجلس،  عضو  املكاوي،  نجاة  السيدة  شاركت  شتنرب(،    26 إىل 
روسا  السيدة  شتنرب،   28 االثنني  يوم  قدمته،  الذي  التقرير  حول  التفاعيل 
كورنفيلد ماط، الخبرية املستقلة املعنية مبسألة متتع املسنني بجميع حقوق 
اإلنسان. وقد عرب املجلس من خالل مداخلة قدمها يف إطار هذا النقاش، عن 
األهمية التي يوليها لقضية األشخاص املسنني من خالل تقدميه مجموعة من 
املالحظات والتوصيات الواردة يف الدراسة التي أنجزها حول مراكز استقبال 

األشخاص املسنني.

جنيف: مشاركة المجلس في الحوار التفاعلي حول الحق 
في الماء

صادق  حورية  بالسيدة  ممثال  اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  شارك 
التازي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء-سطات وخبرية 
الخاص  املقرر  تقرير  التفاعيل حول  الحوار  املاء، يف  الحق يف  حول مسألة 
املعني بحق اإلنسان يف املياه الصالحة للرشب والرصف الصحي، وذلك يوم 
الثالثاء 9 شتنرب 2014، املنظم يف إطار الدورة 27 ملجلس حقوق اإلنسان. 
وقد استعرضت السيدة التازي التزامات املجلس يف هذا الصدد من خالل 
كام  إلخ.(.  ندوات،  )دراسات،  من  املجال  هذا  به يف  قام  ما  أهم  تقدميها 
قدمت توصيات املجلس املوجهة لكل من الحكومة والربملان والتي تتمثل 
يف اعتامد اإلطار املرجعي ل»حقوق اإلنسان« كام هو منصوص عليها دوليا، 
تحسيس املواطنني بالحق يف املياه، تبني مقاربة تشاركية تساهم يف انخراط 
منظامت حقوق اإلنسان املهتمة مبسألة »املياه وخدمات الرصف الصحي« 
بالحق يف  املعنية واملهتمة  القرار، تقوية قدرات األطراف  اتخاذ  يف عملية 

املياه وخدمات الرصف الصحي.

دورة تكوينية حول منع التعذيب

نظم املجلس واللجنة األوربية ملناهضة التعذيب والعقوبات أو املعامالت 
دورة  بالرباط،  شتنرب   8-9 يومي  أوربا،  ملجلس  املهينة  أو  إنسانية  الغري 
تكوينية حول الوقاية من التعذيب لفائدة أعضاء اللجان الجهوية لحقوق 
من  مجموعة  اللقاء  تناول  وقد  بالحامية.  املكلفني  املجلس  وأطر  اإلنسان 
الحرية،  من  الحرمان  أماكن  يف  الوقايئ  الرصد  تقنيات  بينها  من  املحاور 
معالجة ومتابعة حاالت التعذيب، مدخل عام حول مهام اللجنة األوروبية 
بالزيارات. وقد  املتعلقة  التعذيب ومناهج عملها وصالحياتها  للوقاية من 
اختتمت أشغال هذا اللقاء بتنظيم مائدة مستديرة حول أفق إحداث اآللية 
الوطنية للوقاية من التعذيب التي ينص عليها الجزء الرابع من الربوتوكول 
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب. وقد نظم هذا اللقاء يف إطار برنامج 
الجنوب »تعزيز اإلصالح الدميقراطي يف جنوب الجوار« املمول من طرف 

االتحاد األوريب والقائم عىل تنفيذه مجلس أوربا.

دورة تدريبية حول تقنيات التحقيق والتحري بأماكن 
االحتجاز )السجون نموذجا( 

تقنيات  حول  تدريبية  دورة  بالرباط،  شتنرب  و10   9 يومي  املجلس،  نظم 
التحقيق والتحري بأماكن االحتجاز )السجون منوذجا( لفائدة أعضاء اللجان 
الجهوية وأطر املجلس. وقد ساهمت هذه الدورة يف تعزيز قدرات اللجان 
التحري  بتقنيات  املتعلقة  واملبادئ  األسس  ضبط  مجال  يف  املجلس  وأطر 
والتحقيق وطرق إجراء املقابلة بأماكن االحتجاز. وقد نظمت هذه الدورة 
يف إطار الربنامج الهولندي )ماترا سود( »MATRA SUD« الرامي إىل دعم 

االنتقال الدميقراطي باملنطقة العربية. 

حقوق اإلنسان والمقاوالت

اللجان  وأعضاء  رأساء  منها  استفاد  داخلية  تكوينية  ورشة  املجلس  نظم 
الجهوية واألطر اإلدارية متحورت حول »حقوق اإلنسان واملقاولة«. ومتثل 
الهدف من هذه الورشة يف متكني املشاركني من املرجعية املعيارية املؤطرة 
ملسألة حقوق اإلنسان داخل املقاولة، بشكل عام، وصناعة استخراج املعادن، 
الجهوية يف  اللجان  الضوء عىل دور  اللقاء تم تسليط  بشكل خاص. خالل 
رصد حقوق اإلنسان داخل املقاوالت ومامرسات املقاوالت املغربية يف تدبري 

املخاطر عىل حقوق اإلنسان يف املقاولة.

لقاء مع السيد إبراهيم سالمة، مدير قسم الهيئات 
التعاهدية

خالل مشاركته يف الدورة ملجلس حقوق اإلنسان، عقد السيد محمد الصبار، 
باملجلس،  الخارجية  والعالقات  التعاون  مدير  الراغب،  مراد  بالسيد  مرافقا 
اجتامعا مع السيد إبراهيم سالمة، مدير قسم الهيئات التعاهدية باملفوضية 
اللقاء متت مناقشة عدة محاور للتعاون  السامية لحقوق اإلنسان. وخالل 
وتعزيز  التكوين  مركز  وإحداث  اإلنسان  لحقوق  العاملي  املنتدى  خاصة 

القدرات يف مجال حقوق اإلنسان التابع للمجلس.

في ضيافة المجلس

مسؤول مبتحف الحضارات يف أوربا واملتوسط )10 شتنرب(: استقبل رئيس املجلس 

الدولية  والرشاكات  والبحث  التنمية  عن  املسؤولة  باديال،  يوالند  السيدة 
مبتحف الحضارات يف أوربا واملتوسط. وقد شكل هذا اللقاء فرصة لتحديد 
مجاالت التعاون بني املجلس ومتحف الحضارات، خصوصا يف مجال تفعيل 
مشاريع إحداث املتاحف التي أطلقها املجلس يف إطار تفعيل توصيات هيئة 
اإلنصاف واملصالحة املتعلقة باألرشيف والتاريخ والذاكرة، عىل غرار متاحف 
الداخلة والريف ودار تاريخ املغرب. وقد حرض اللقاء كذلك السيدة نعيمة 
يف  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  مواكبة  برنامج  منسقة  الصنهاجي، 
مجال األرشيف والتاريخ والذاكرة )IER2(، السيد رحال بوبريك، مدير مركز 

الدراسات الصحراوية والسيد مصطفى جلوق، مستشار رئيس املجلس.

عضو  بلكوش،  الحبيب  السيد  استقبل  شتنرب(:   9( مايل  جمهورية  وسيط 

املجلس، والسيد عبد القادر أزريع، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان 
بابا أخيب خيرضة، وسيط جمهورية مايل. خالل  السيد  بالرباط-القنيطرة، 
اللقاء تم تسليط الضوء عىل تطور وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب، ومسار 
إحداث  منذ  الجهوية  ولجانه  املجلس  مهام  عن  فضال  االنتقالية،  العدالة 
هذا األخري سنة 2011. ومن جانبه تحدث املسؤول املايل عن تجربة دولته 
يف  املجلس  أعضاء  عرب  وقد  املدين.  املجتمع  مع  الحوار  مجال  يف  خصوصا 
األخري عن استعدادهم لتعزيز التعاون بني املجلس واملؤسسات املالية حول 

قضايا حقوق اإلنسان، وخصوصا، مع اللجنة املالية لحقوق اإلنسان.

استقبلت  شتنرب(:   10( مبرص  للمرأة  القومي  باملجلس  الشكاوى  مكتب  مديرة 

مديرة  بنواكريم،  نعيمة  والسيدة  املجلس،  عضو  وضاح،  السعدية  السيدة 
الحامية والرصد، السيدة فاطمة خفاجي، مديرة مكتب الشكاوى باملجلس 
املجلس  بإنجازات  للتعريف  اللقاء فرصة  للمرأة مبرص. وقد شكل  القومي 
وأهم ما قام به يف مجال النهوض بحقوق النساء مبا يف ذلك املذكرة التي 
أعدها املجلس حول هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز واملذكرة 

حول العامل املنزليني.
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