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اتفاقيتين للتعاون في حقوق اإلنسان بالعيونتوقيع 
17:07 - 2016أبريل  16العيون السبت من  بنهداطارق 

لتعاون يف جماالت التكوين شراكة وتعاون مهتا جماالت حقوق اإلنسان وتشجيع ا اتفاقيتمقر جهة العيون الساقية احلمراء مبدينة العيون توقيع شهد 
بة، على وأكادمييني وحقوقيني مغار  والبحث والتدريب وتبادل اخلربات واملعارف العلمية والثقافية واحلقوقية، وذلك حبضور مسؤولني وفاعلني سياسيني

".نساينحتديات ورهانات مالءمة التشريع املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإل"هامش الندوة الوطنية حول 

الرباط ممثلة  أكدالقوق وقع االتفاقية األوىل جملس جهة العيون الساقية احلمراء، يف شخص رئيسه محدي ولد الرشيد، وجامعة حممد اخلامس كلية احل
 مجعت اتفاقية تعاون ثانية يف حني. ممثلة بالرئيس حممد سامل الشرقاويواللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون السمارة بالعميد احلبيب الدقاق، 

.اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان مبجموعة راديو بلوس، ممثلة مبديرها عبد الرمحان العدوي

لية العلوم القانونية السمارة وجامعة حممد اخلامس ك-الندوة، اليت انطلقت اليوم بالعيون، تشرف عليها اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون
اإلنساين ووزارة العدل  بالرباط، بشراكة مع جهة العيون الساقية احلمراء، وتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدويل أكدالواالقتصادية واالجتماعية 

.واحلريات واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ودعم من وكالة اجلنوب

رصد وتتبع  يات الدولية، عربويرى منظمو الندوة ضرورة الوقوف على املناهج والتقنيات واملقاربات املعتمدة يف مالءمة التشريعات الداخلية مع االتفاق
الذي عرفته  الدستوراينراك موجة احل"وتقييم خمططات إصالح التشريعات وحركية االجتهاد القضائي، فيم تشري الورقة التقدميية للموعد الوطين أن 

اسية قوقية لألنظمة السيجمموعة من الدول العربية ومن ضمنها املغرب، مردها سياقات الربيع العريب اليت تتمسك بتوسيع القاعدة االجتماعية واحل
".احلاكمة

من شأنه تفادي أطروحة "اين ويضيف املصدر ذاته أن انفتاح املالءمة الدستورية والتشريعية على القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنس
جتهاد القضائي كضمانة رصد دور اال"، وذلك عرب "ميش حركية القوانني، خاصة بالدول السائرة يف طريق النمو الدميقراطي واالقتصادي واحلقوقي

".أساسية للحقوق واحلريات األساسية لألفراد واجلماعات

http://www.hespress.com/regions/302766.html
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المالءمة المحلية والدولية لحقوق اإلنسانندوة بالعيون تبحث 
15:02 - 2016أبريل  16العيون السبت من  بنهداطارق 

لتشريع املغريب واالتفاقيات مالءمة ا"وسط حضور مسؤولني وفعاليات وطنية وصحراوية وازنة، انطلقت، اليوم بالعيون، الندوة الوطنية لرهانات وحتديات 
عادها الدستورية واملؤسساتية ، اليت حتاول الوقوف على املمارسات الفضلى ذات الصلة باملالءمة يف أب"الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين

.والقضائية، وأيضا على املناهج واملقاربات املعتمدة آنيا والالزمة مستقبال
املغريب لالتفاقيات الدولية يف  ، دعا إىل األخذ بعني االعتبار الثوابت املغربية يف مالءمة التشريعبوشعاب حيضيهجهة العيون الساقية احلمراء، وايل 

قوق اإلنسان، وحنن حنن يف دولة موحدة يدين أغلبنا باإلسالم وال بد من هذا الثابت أن يظل حاضرا يف تناول قضايا ح: "حقوق اإلنسان، مضيفا
فال بد من توفري ضوابط حىت .. أيضا يف مركب جيمعنا ويلم مشلنا وهو نظام امللكية الدستورية، مع مراعاة الوحدة الرتابية وثوابت مكونات اجملتمع املغريب

".ال ختلق نتائج عكسية
نفاخر : "نسان، موضحااملسؤول الرتايب أن املغرب عمل على مالءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ ومضامني االتفاقيات الدولية حلقوق اإلواعترب 

وهو تقريبا ضعف ما "فصال حلقوق اإلنسان  21، مشددا على أن الدستور خصص "الذي يضاهي أعرق دساتري الدول الدميقراطية 2011بدستور 
د الرشيد، من جهته، حذر رئيس جملس جهة العيون الساقية احلمراء، محدي ولمن . ، مشيدا حبركية الربملان املغريب"1996خصص هلا يف دستور 

خيس جهودها يف اجملتمع كواجهة للنيل من مسعة اململكة وتب"استغالل قضية مالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية يف حقوق اإلنسان، 
".ةنعتز جبهود املغرب ومواكبته للحركية يف املنظومة الدولية من خالل املصادقة على االتفاقيات الدولي: "، مضيفا"الدويل
إىل  عم املبادرات الراميةولد رشيد إىل ضرورة التنسيق احلكومي وإشراك اجملتمع املدين من اهليئات ذات التنسيق مع األمم املتحدة، إىل جانب دودعا 

وق مهية إدماج آليات حقاملشاركة الدولية يف قضايا حقوق اإلنسان وتدارك اخلصاص يف متابعة التقارير املواكبة، مشددا، يف الوقت نفسه، على أ
ويل اإلنساين، قالت إن املغرب ، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الداخلمليشيفريدة . اإلنسان على مستوى اجملالس اجلهوية على صعيد الرتاب املغريب

أولت اهتماما "، وأن الرباط "ييف بناء دولة احلق والقانون وترسيخ ثقافة حقوق اإلنسان وإكمال بناء اجملتمع الدميقراطي واحلداث"يبذل جهودا متواصلة 
".بالقوانني الدولية اإلنسانية ومالءمتها مع التشريعات الوطنية وعملت على تكريس ثقافتها ونشرها

ا اليت"، فأورد أن مواقف املغرب صارمة وحامسة جتاه اخلروقات والتجاوزات أكدالاحلبيب الدقاق، عميد كلية احلقوق بالرباط أما  ا أو قد يقوم   قام 
اخلربات والطلبة احلاملني لفكر  عرب تبادل"، فيما أشاد بدور اجلامعة يف االنفتاح والتعاون ولعب أدوار دبلوماسية جامعية فعالة، "خصوم الوحدة الرتابية

".التسامح واحملصنني ضد أساليب العنف واألفكار الظالمية واملسلحني حبب الوطن والدفاع عن الوطن واملواطنة
تلقي شكايات "يف  ، توقف عند أدوار املؤسسة احلقوقية الرمسيةسالم الشرقاوي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون السمارةمحمد 

يات والرتافع ملساندة ز التقارير والتوصاملواطنني ومعاجلتها وتنزيل التدابري الالزمة عرب زيارات ميدانية وتفعيل مراكز احلماية واملؤسسات االستشفائية وإجنا
.ماليا وإداريا ، إىل جانب تسوية وضعية املهاجرين غري الشرعيني واستكمال تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة"الفئات اهلشة

رفه املغرب يف حقوق اإلنسان احلراك اإلجيايب الذي يع"حني أشار عبد الكرمي الشافعي، الوكيل العام لدى حمكمة االستئناف بالعيون، إىل ما وصفه يف 
لعب دورا كبريا يف "اإلنسان، و ، معتربا أن القضاء حيرص على مالءمة وتنزيل التشريعات الوطنية مع مقتضيات االتفاقيات الدولية يف حقوق"دستوريا

".تكريس احلقوق املدنية واالجتماعية، وتكريس ضمانات احملاكمة العادلة
ما "قوق األساسية للمغاربة، ممثل وزارة العدل واحلريات أن تنصيص الدستور على إحداث احملكمة الدستورية يعّرب عن ضمانات تكرس احرتام احلواعترب 

نسان وأبعادها الكونية وطنيا بالتطور الالفت لتكريس املفهوم العميق حلقوق اإل"، مشيدا، يف الوقت ذاته، "خيول لألفراد الدفع إذا مل يطبق القانون
".واضحة يةإسرتاتيجأشواطا متقدمة يف تعزيز منظومة احلقوق ومواصلته هذا املسار وفق "، مشريا إىل أن املغرب قطع إثر ذلك "ودوليا

http://www.hespress.com/societe/302756.html
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لتعزيز حقوق اإلنسان جنوب المملكةجامعة العيون تأسيس 
04:00 - 2016أبريل  18العيون  االثنني من  بنهداطارق 

وق اإلنسان والقانون الدويل حق"، املنبثق عن الندوة الوطنية اليت احتضنتها املدينة الصحراوية حول "إعالن العيون"أول تنزيل عملي لتوصيات يف 
نوعها على املستوى الوطين  ، اليت وصفها مؤسسو املبادرة باألوىل من"جامعة العيون املومسية"، أعطيت يوم األحد االنطالقة الرمسية لتأسيس "اإلنساين

ا تنبعث من عمق األقاليم اجلنوبية للمملكة .واإلقليمي، وحتمل داللة رمزية وهامة، لكو

ية لحقوق اإلنسان العيون تتكون من رئيس اللجنة الجهو وكشفت ندوة صحافية انعقدت األحد بالعيون أعضاء اللجنة التحضريية للجامعة، واليت 
نساين، ية للقانون الدويل اإل، والكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ورئيس جملس جهة العيون الساقية احلمراء، ورئيسة اللجنة الوطنالسمارة

.، التابعة جلامعة حممد اخلامس بالرباطأكدالوأيضا عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

إعالن "ادرات الصادرة عن وكشف حممد سامل الشرقاوي، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون السمارة، تنظيم حمطات للتقييم املستمر للمب
وبا تلقائيا وتطوعيا وعزمية من والمسنا إرادة حقيقية وجتا. املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان باتت من أبرز الشركاء يف مبادرة العيون: "، مضيفا"العيون

".كافة الفرقاء والشركاء ملواصلة املسرية اليت انطلقت من العيون

، يضيف "دينوالرقي باجملتمع امل هناك نية صادقة وال يهمنا التشويش؛ ألننا متأكدون أن هذه املنطقة تعرف حتركا إجيابيا حنتاج معه إىل تنوير اجملتمع"
قوق اإلنسان والتأثري على دمقرطة اجملتمع وتوسيع ثقافة ح"الشرقاوي، الذي اعترب أن مبادرات من اجلامعة املومسية حتتاج إىل آليات متوفرة لغاية 

قضائية وأمنية وصحية من نشطاء وهيئات تعليمية و "، ليشدد على ضرورة إشراك العمق املدين احلقيقي بكل األطياف والتوجهات، "السلوك املدين
".وإعالمية

إذا "معتربا أنه  ة والوطنية،وتوقف عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، عند أمهية اجلامعة يف معادلة حقوق اإلنسان الدولي
املدين ظمات اجملتمع كانت األمم املتحدة قد توافقت على أطراف أساسية معنية بالقانون الدويل والقانون اإلنساين، مبا فيها الدول واحلكومات ومن

ا تضم اخلرباء واألكادمييني واجلامعيني ".واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن اجلامعة هي الطرف اخلامس، أل

 تطرح حتديات يف مقدمتها حيظى مبكانة متقدمة على مستوى حقوق اإلنسان، منحها له الدستور، وهي املكانة اليت"واعترب املسؤول املغريب أن املغرب 
كومي مع املنظمات الدولية يف متابعة ، مشيدا يف الوقت ذاته بدور املندوبية الوزارية والتنسيق احل"مالئمة الرتسانة التشريعية الوطنية مع القوانني الدولية

".إلنسانالنواة الصلبة التفاقيات حقوق ا"تفاعل املغرب مع االتفاقيات الدولية، واليت تأكدت، وفق روان، مبصادقة اململكة على 

 خمتلف اجملاالت وحتقيق الرباط، احلبيب الدقاق، على دور اجلامعة املغربية يف االنفتاح على الفاعلني يف أكدالمن جهته، شدد عميد كلية احلقوق 
 اإلشعاع يف املكان والزمان نشر املعرفة، ليس فقط داخل املدرجات، بل عرب"سريورة منخرطة يف القضايا الوطنية، مضيفا أن اجلامعات تلعب دورها يف 

.ق اإلنسان، ليثمن اخنراط اجلهات واجلماعات الرتابية مبعية مؤسسات التعليم العايل يف القضايا اليت تعىن حبقو "غري احملدود
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سة تتميز خبصائص ، موضحا أن هذه مؤس"تعهد مجاعي بتنزيل أوىل بوادره بإعالن إحداث جامعة مومسية"هو " إعالن العيون"املتحدث إىل أن وأشار 
ا "إتاحة تفاعل وتالقح األفكار واملشاورات بني الشركاء والفاعلني"أبرزها  ذه املواصفات حتتضنها أول دورة يف حقوق اإلنسان "، إىل جانب كو
نة ملعارف متعددة، وال مينع أن ال تشرتط أن تبقى حبيسة قضايا حقوق اإلنسان فقط وال مدينة العيون، بل هي حمتض"، ليشري إىل أن املبادرة "العيون

".تنظم داخل وخارج املغرب

ا بأن هناك تفاعال وانفتاحا ، مردف"املشروع الكبري"أما الطالب بويا ماء العينني، ممثل جهة العيون الساقية احلمراء، فثمن اخنراط اجلهة يف ما وصفه بـ
".يف سياق الدبلوماسية اجلامعية اليت تعتمد خطوة إجيابية هي سياسة القرب"حاصال مع خمتلف الشركاء 

، ليؤكد أن "ية وغريها من اهليئاتليست معنية باجلماعات وحدها، بل باملؤسسات اجلامعية واحلقوقية واملدن"واعترب املسؤول الرتايب أن اجلهوية املتقدمة 
فاءات األقاليم اجلنوبية، ، فيما أورد أن اخلطوة ستليب احتياجات ك"حتتم علينا عمال موحدا ومشرتكا وبذل اجلهود" "جامعة العيون"مشاريع من قبيل 

".مبا يتيح إدماج اجلهة يف احمليط الوطين والدويل"

توصية، وأعلن تأكيد تعهد اململكة  13، الذي تضمن "إعالن العيون"وكانت الندوة الوطنية، اليت احتضنتها العيون، السبت، قد اختتمت بإصدار 
ا الدولية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين" ة جتاه التجاوزات اليت قام أو القوية واحلامس"، مع تدعيم مواقف الرباط "بالتزاما

ا خصوم الوحدة الرتابية، وخاصة املواقف املنحازة ملمثل األمم املتحدة ".قد يقوم 

http://www.hespress.com/politique/302904.html
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العرائضيدعو إلى تبسيط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
8:48 - 2016أبريل  18بريس كفى : الرباط

.دم قبوهلمااجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدعا 

تقدمي يميني حول احلق يف وقال بالغ للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، نشره على موقعه االلكرتوين، ، االحد، إنه يرى بشأن مشروعي القانونني التنظ
ين وضمان دعم الفاعلني الذ امللتمسات يف جمال التشريع ويف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، أمهية تقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض

.يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

بتحديد  64.14قم ويأيت هذا البالغ على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع القانون التنظيمي ر 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف  44.14شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع ومشروع القانون التنظيمي رقم 

.تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية

ليص قيق أسباب عدم قبوهلما، وتقوأوضح اجمللس أن مقرتحاته الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتد
.ةعدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركي

ارسة احلق رورة تسهيل شروط ممو ذكر اجمللس يف رأيه بعدد من املسلمات األساسية من بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ض
.من الدستور على التوايل 15و  14يف تقدمي امللتمسات والعرائض و مها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد  40وأشار اجمللس إىل أنه، لوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام بدراسة أكثر من 
.اجملالواملدنيون يف هذا  يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلون العموميون

http://www.kafapresse.com/index.php?ida=41010
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لدول من أجل المغرب على ضرورة االستثمار في الهياكل الوطنية لحقوق اإلنسان، والتي تعطي قوة لأكد 
تكريس ثقافة حقوق اإلنسان

لمغرب جبنيف، أول نظمته البعثة الدائمة ل) حوار سياسي(ذلك يف مداخلة للسفري املمثل الدائم للمملكة لدى األمم املتحدة حممد أوجار خالل جاء 
.أمس اجلمعة، حول التجارب الوطنية يف جمال تفعيل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

، وآليات حكومية وحضر هذا اللقاء حوايل أربعني سفريا من خمتلف القارات وحوايل سبعني مشاركا، من بينهم مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان
.للتنسيق وفاعلني يف هذا اجملال

سان، أو من خالل وبهذه المناسبة، تم عرض التجربة المغربية سواء من خالل الممارسات الجيدة التي طورها المجلس الوطني لحقوق اإلن
.المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

اما أوسع، وتنسيقا أفضل العالقة بني جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان تتطلب انسج“وأكد أوجار على أن 
.“وتعاونا أقوى 

ا اجليدة يف جمال إحداث مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وآليات ا التنسيق من بينه وخالل احلوار السياسي، استعرضت جمموعة من البلدان ممارسا
.أسرتاليا وبلجيكا والربازيل وكندا والصني ومصر وإثيوبيا واهلند واملغرب وباكستان وقطر وروسيا

يج ل سويسرا املغرب والنرو ويندرج هذا اللقاء يف إطار حوارات غليون حلقوق اإلنسان، والذي يعترب مسلسال للتفكري أطلق قبل ثالث سنوات من قب
.وتايالند واملكسيك

يون الثالث الذي وجعل املغرب من هذا اللقاء منتدى للتفاعل العابر للجهات، وحوارا معمقا بني مجيع احلساسيات، وذلك استعدادا ملؤمتر غل
.ستحتضنه مدينة فيفي السويسرية يومي ثاين وثالث ماي املقبل

http://www.sawtbladi.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-
%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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معية الوطنية للدفاع يقود المجلس الوطني للج وطاطوشرئيسا للمكتب التنفيذي  الشريعيمراكش يفرز مؤتمر 
عن حقوق االنسان

2016أبريل  17

ق اإلنسان باملغرب، رئيسا للمجلس الوطين للجمعية الوطنية للدفاع عن حقو  طاطوشانتخب، مساء أول أمس السبت، مبدينة مراكش، عبد اإلله   
.  املغربعضوا، وذلك خالل املؤمتر الوطين األول للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق اإلنسان ب 166،  وهو أعلى هيئة تقريرية باجلمعية يضم باالمجاع

عضوا، ويسهر على تطبيق قرارات اجمللس الوطين، وضمان  25رئيسا للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي يضم  الشريعيانتخب حممد رشيد كما 
.  حسن سري وتدبري أنشطة اجلمعية، وتنفيذ املخطط االسرتاتيجي وكافة املقررات العامة اليت يصادق عليها املؤمتر

اب األجهزة ان العام، و انتخجاء ذلك، بعد املصادقة على األرضية العامة اليت متثل املرجعية احلقوقية للجمعية، وكذا تعديالت القانون األساسي والبي
، "موضوعية -كونية -وطنية -امالتز -نزاهة" اجللسة االفتتاحية ألشغال املؤمتر الذي نظم على مدى ثالثة أيام، حتت شعار ومتيزت . التقريرية للجمعية

ن الفعاليات من خمتلف مؤمتر ومؤمترة، ومشاركة ممثلي العديد من اجلمعيات واهليئات احلقوقية الوطنية والعربية، إضافة اىل عدد م 400حبضور حوايل 
وضع احلقوقي الراهن على ، استعرض من خالهلا الطاطوشاحلساسيات واملشارب، واستهلت بكلمة ترحيبية للجمعية تالها رئيس اجلمعية  عبد اإلله 

ني لحقوق اإلنسان الحقوقية الحاضرة، بكلمة  قتيبة قاسم العرب رئيس المجلس الوط الهيآتكلمات وتوالت   . املستوى الوطين والدويل
ق ، وكلمة اجمللس الوطين حلقو بوغنبورهيأة حقوقية تالها منسقها حممد  22حقوق اإلنسان الذي يضم  هليآتوكلمة االئتالف املغريب  بسوريا،

. ذيا عضو املكتب التنفياإلنسان باملغرب اليت تالها املدير التنفيذي للجنة اجلهوية مث كلمة العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان القاه
سف رتاب مقاطعة سيدي يو وختلل اجللسة االفتتاحية ترديد جمموعة من الشعارات احلقوقية اليت هزت أركان القاعة الكربى جمللس جهة مراكش آسفي ب

.  مع القضيتني الفلسطينية والسورية يف نصرة املظلومني ومل تستثين الرتكيز على التضامن واالستماتةبن علي، مركزة على التشبث بالدفاع عن احلقوق 
ا من طرف املوضوعاتيةاليوم الثاين من املؤمتر، اجتماع اللجن وشهد  منسقي اللجن، وبعد فسح  اليت عكفت على مناقشة الوثائق املقدمة بعد تالو

ا رئيس اجمللس الوطين  شطاطو عبد اإلله وعرب  . اجملال للمناقشة متت املصادقة على كل الوثائق املقدمة بعد تضمينها تعديالت اللجن ومالحظا
 ي يف املغرب، وذلك بفضلللجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق االنسان باملغرب، عن سعادته باملستوى الذي بلغت إليه اجلمعية كإطار حقوقي مرجع

تكليف يف نفس الوقت، إن انتخابه كرئيس ألعلى هيئة تقريرية باجلمعة هو تشريف و  طاطوشوقال  . األوفياء مناضليهاتضحيات وجهود ثلة من 
ا، كما هي متعارف عليها عامليا من خالل الصكوك األممية واملو  الدولية اثيق واملعاهدات موضحا أنه سيعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتوعية 

اجلمعية الوطنية للدفاع  يجيةإسرتاتأن " الصحراء املغربية"يف تصريح ل طاطوشوأضاف  . ا، وفق مبدأ كونية حقوق االنسان امللحقىةوالربوتوكوالت 
التكوين املستمر لفائدة  الرتكيز على بعد احلقوقي،مععن حقوق االنسان كما سطرها املؤمتر األول ستعمل على توسيع الوعاء التنظيمي هلذا اإلطار 

  .االنفتاح على كل مكونات احلركة احلقوقية وطنيا ودوليا الوطين،وترسيخمناضالت ومناضلي اجلمعية  على امتداد الرتاب 
ميزها التفاعل منقطع  أن املؤمتر الوطين االول للجمعية الذي جرى تنظيمه مبراكش، مر يف أجواء إجيابية للغاية ويف ظروف جيدة، طاطوشوأوضح 

ا اللجنة التحضريية  ملقرتحات املقدمة واألفكار اهلامة من خالل ا للمؤمتر،وذلكالنظري الذي أبرزه املؤمترون مع الوثائق املعروضة على أنظارهم واليت هيأ
.اليت مت تقدميها يف هذا السياق

http://www.kech24.com/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A-
%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B4-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF_a27914.html
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يؤكد بجنيف على ضرورة االستثمار في الهياكل الوطنية لحقوق اإلنسانالمغرب 
15:54 - 2016أبريل  17األحد 

.  وق اإلنساناملغرب على ضرورة االستثمار يف اهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان، واليت تعطي قوة للدول من أجل تكريس ثقافة حقأكد 
  

لمغرب جبنيف، أول نظمته البعثة الدائمة ل) حوار سياسي(جاء ذلك يف مداخلة للسفري املمثل الدائم للمملكة لدى األمم املتحدة حممد أوجار خالل 
.أمس اجلمعة، حول التجارب الوطنية يف جمال تفعيل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  
، وآليات حكومية وحضر هذا اللقاء حوايل أربعني سفريا من خمتلف القارات وحوايل سبعني مشاركا، من بينهم مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان

.للتنسيق وفاعلني يف هذا اجملال
  

سان، أو من خالل وبهذه المناسبة، تم عرض التجربة المغربية سواء من خالل الممارسات الجيدة التي طورها المجلس الوطني لحقوق اإلن
.المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

  
انسجاما أوسع، وتنسيقا  العالقة بني جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان تتطلب"وأكد السيد أوجار على أن 

".أفضل وتعاونا أقوى 
  

ا اجليدة يف جمال إحداث مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وآليات ا التنسيق من بينه وخالل احلوار السياسي، استعرضت جمموعة من البلدان ممارسا
.أسرتاليا وبلجيكا والربازيل وكندا والصني ومصر وإثيوبيا واهلند واملغرب وباكستان وقطر وروسيا

  
يج ل سويسرا املغرب والنرو ويندرج هذا اللقاء يف إطار حوارات غليون حلقوق اإلنسان، والذي يعترب مسلسال للتفكري أطلق قبل ثالث سنوات من قب

.وتايالند واملكسيك
  

يون الثالث الذي وجعل املغرب من هذا اللقاء منتدى للتفاعل العابر للجهات، وحوارا معمقا بني مجيع احلساسيات، وذلك استعدادا ملؤمتر غل
.ستحتضنه مدينة فيفي السويسرية يومي ثاين وثالث ماي املقبل

http://www.medi1tv.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-59714

http://www.cawalisse.com/108002/04/21/31/45
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يعيةالعدالة والتنمية والتقدم واالشتراكية يعقدان تحالفاً لخوض االنتخابات التشر المغرب 
– APRIL 17, 2016

عبداحلق بن رمحونالرباط 
 جمال التشريع ويف تقدمي يف رأيه حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقال المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

ص مشروع القانون إن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصو . العرائض إىل السلطات العمومية
احلق تحديد شروط وكيفيات ممارسة التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظيمي ب

توخت سان الواردة يف رأيه يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، وأضاف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلن
علني املة للعرائض وضمان دعم الفاتبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احل

جلس النواب تراجعت على صعيد آخر، كشفت مصادر أن فرق األغلبية مب. الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية
وممثليها، على املستوى  عن تعديل جلنة الداخلية حول اللوائح االنتخابية الذي تشبثت به إىل جانب فرق املعارضة، والذي يقضي حبق األحزاب
اوينهم شخصية والعائلية وعناجلهوي واإلقليمي واحمللي، يف احلصول على نسخة مطابقة ألصل الالئحة االنتخابية النهائية متضمنة أمساء الناخبني ال

رع حزب العدالة والتنمية من جهة أخرى، ش. وتواريخ ازديادهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية والدائرة االنتخابية املقيدين فيها ومكاتب التصويت
 قيادة احلزبني يوم السبت بالرباط، لالنتخابات التشريعية املقبلة، وهلذه األسباب انعقد اجتماع بطعم انتخايب بني التهيىيءوحزب التقدم االشرتاكية 

كتوبر املقبل، وقال  سابع تشرين األول ألدراسة سبل تعزيز التحالف القائم بني احلزبني واالستمرار فيه إىل ما بعد االنتخابات التشريعية املقبلة املقررة يف
مام ل يف التحديات املطروحة أمصدر إن االجتماع يندرج يف سياق الرتتيبات ذات الصلة بالتحضري لالنتخابات املقبلة، مضيفا أن االجتماع سيتداو 
املشرتك يف حلزبني مبواصلة عملهما االئتالف احلكومي احلايل، وسبل اإلبقاء عليه إىل ما بعد حمطة االنتخابات التشريعية املقبلة، خاصة يف ظل تشبث ا

. إطار التحالف إىل الوالية احلكومية والتشريعية املقبلة
كومية تسبات التجربة احلفيما أكدت قيادتا حزب العدالة والتنمية والتقدم االشرتاكية، على مواصلة التشاور من أجل أجرأته مبا يؤدي إىل تعزيز مك
حماوالت  حكم وأشكاله وكلاحلالية وترصيدها ومواصلة البناء الدميقراطي ومتابعة إجناز األوراش اإلصالحية املفتوحة والتصدي املشرتك لكل مظاهر الت

وأكدت القيادات . وما تبعه من حمطات وتطورات سياسية 2011آذار مارس  9حتققت منذ اخلطاب امللكي لتاسع  الىتالنكوص عن املكتسبات 
موسة احملققة على املستوى بالنتائج امللاحلزبية يف االجتماع املذكور املنعقد باملقر املركزي للعدالة والتنمية بالرباط، عن اعتزازها باألداء احلكومي اإلجيايب و 

النواب وبني فريقيهما  ومثنت القيادات احلزبية جتربة العمل املشرتك داخل احلكومة وداخل األغلبية مبجلس. السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي
.  ى قاعدة الربنامج احلكوميعل. مبجلس املستشارين إىل جانب كل من فريقي التجمع الوطين لألحرار واحلركة الشعبية واجملموعات املساندة لألغلبية

ا لإلسراع بتنزيل األوراش اإلصالحية س وى واء على املستوأكدوا عزمهما على مواصلة العمل املشرتك داخل األغلبية احلكومية، ومع باقي مكونا
.التشريعي، أو على املستوى التنموي إىل آخر حلظة من حلظات الوالية احلكومية

http://www.azzaman.com/?p=157989
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المجلس م و تته ممفاكاشالحاملة لتوصيات هيئة اإلنصاف و المصالحة لإلدماج االجتماعي  117مجموعة 
...بااللتفاف على حقوقها الوطني لحقوق اإلنسان

العيون/اليوميةالصحراء 

 اإلجتماعينب، و خصوصا  2012دجنرب  24عمال خبالصات اللقاءات اليت عقدناها مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالرباط ابتداء من يوم 
ما يتعلق بإدماج  ، و بعد أن أعطينا الوقت الكايف للمجلس قصد العمل على التطبيق ما مت التوصل إليه يف 2013نونرب  12و  11املنعقدين يف 

ذ فقد الحظنا كمجموعة التأخري احلاصل يف تنفي ، SP/DA.  13/1614مجيع أفراد اجملموعة يف سوق الشغل كما هو مبني يف رسالة اجمللس رقم 
ا عند فك  3السالفة الذكر ألكثر من  اإلتفاقات  18كثر من الذي دام أل اإلعتصامسنوات األمر الذي ال يتماشى و الروح اإلجيابية اليت تعاطينا 

.شهرا باللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون

:  ، نعلن للرأي العام ما يلي اإلجتماعياحلاملة لتوصيات هيئة اإلنصاف و املصاحلة لإلدماج  117و عليه فإننا جمموعة 

.حتميلنا للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان املسؤولية الكاملة كجهة مسؤولة عن متابعة ملفنا و حل املعضالت املرتبطة به -
.األجالو ذلك يف أقرب  لكرماتناكما هو معمول به صونا   اإلجتماعيتشبثنا بكافة حقوقنا يف اإلدماج  -
.حقوقنا كاملة إنتزاعكل اخلطوات النضالية السلمية قصد   إختاذمتسكنا حبقنا يف  -

http://www.saharadiario.com/news12816.html
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يصدر فتوى حول قانون الملتمسات و تقديم العرائض اليزميمجلس 
16:  33الساعة  2016أبريل  17يف أضيف 

ال التشريع ويف تقدمي العرائض ، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانقدم 
لتنظيمي رقم وجاء هذا الرأي  إثر طلب صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع القانون ا.  إىل السلطات العمومية

بتحديد شروط  44.14بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم  64.14
.وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية

:قد توخت مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانو   
تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و العرائض، -
تدقيق أسباب عدم قبوهلما، -
تقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض -
.ضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية -
  

:منها  لمات األساسيةو بارتكازه على الدستور و على مرجعيات األمم املتحدة و جملس أوربا و االحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس بعدد من املس
  
تكامل الدميقراطية التمثيلية و التشاركية -
.على التوايل41و  41ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات و العرائض و مها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني  -
   

:و لوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ب
  
جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، 11دراسة أكثر من  -
.دراسة أهم املذكرات اليت أنتجها الفاعلون العموميون و املدنيون يف هذا اجملال -
  

:املتعلق بامللتمسات ، فقد مهت ما يلي  14-64و فيما يتعلق بتوصيات اجمللس اخلاصة مبشروع القانون رقم 
  
أصحاب امللتمس و جلنة تقدمي امللتمس؛: تقليص عدد البنيات احلاملة للملتمس إىل اثنني  4.
خابية العامة املتعلق باللوائح االنتخابية العامة من أجل القيد التلقائي يف اللوائح االنت 11.44من القانون  3تعديل الفقرة األوىل من املادة  4.

ن االهلية  احدى حاالت فقداللمواطنات واملواطنني املغاربة البالغني سن الرشد القانونية واملتمتعني حبقوقهم املدنية والسياسية وغري املوجودين يف
؛االنتخابية املنصوص عليها يف القانون
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.باملائة ختفيض نصاب جلنة تقدمي امللتمس و التنصيص على أال تقل نسبة أي من اجلنسني يف تأليف اللجنة عن مخسني 3.

من اقرتاحات أو توصيات يكون بصيغة تصرح بعدم قبول امللتمسات اليت تتض" متس بثوابت األمة" استبدال صيغة سبب عدم قبول امللتمسات  1.
ى  مبقتضاألحكام املستثناة من املراجعة الدست ورية " من الدستور  411ى الفصل  مبقتضموضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية 

"من الدستور  411الفصل 
ابلية التلقي املادي للملتمس لعدم قبول امللتمس ، بالنظر لكونه مينح، بسبب عدم دقته، إىل اهليأة املكلفة بفحص ق" املصلحة العامة"حذف شرط  1.

سلطة تقديرية غري مألوفة مما يضاعف من خماطر عدم قبول امللتمسات؛
؛"وحدة املوضوع"بشرط آخر أكثر موضوعية هو " حتقيق املصلحة العامة" استبدال شرط  4.
تنويع أشكال تقدمي امللتمسات مبا يف ذلك إمكانية تقدمي امللتمسات يف شكل نص حمرر يف مواد؛ 1.
دارةتكريس حق أصحاب امللتمس يف االستفادة من دعم تقين يف حتريره ، و إحداث وحدة إدارية هلذا الغرض على مستوى اإل 8.

الربملانية جمللس ي الربملان؛
مللتمستكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع، و كذا حق أصحاب ا 9.

؛(العربية أو األمازيغية)يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني للبالد 
ديد أو ضرر بسبب 41.  أي نشاط قانوين مرتبط محاية أصحاب امللتمس، و جلنة تقدمي امللتمس، ووكيل اللجنة املذكورة من احلماية من أي عقوبة، 

؛...(تواصل، ترافع، مجع التوقيعات)بعرض امللتمس 
جال فحص قبول امللتمس؛تبسيط مسطرة فحص قبول امللتمس عرب وضع فحص مسبق لقبول امللتمس قبل مجع التوقيعات و كذا تقليص آ 44.
مكانية جتميع التوقيعات بطريقة الضرورية لقبول امللتمس يف اجتاه النهوض باملشاركة املواطنة مع التنصيص على إ وقيعاتإعادة اعتبار عتبة الت  44.

إلكرتونية؛
شارة تفيد ذلك؛للملتمس بإدراج مقتض ى ينص على أن حتمل مقرتحات القوانني الناجتة عن ملتمس، عبارة إ" األدبية" العيانيةضمان  43.
و و االستشارة القانونية  ضمان دعم الدولة للجمعيات اليت تقوم باملساعدة التقنية ألصحاب امللتمسات خاصة يف جمال املساعدة على التحرير، 41.

التقنية و الدعم يف جمال الرتافع؛
املعقولة لألشخاص ذوي  التيسريية تكريس التزام السلطات العمومية بتيسري ممارسة حق تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع مبا يف ذلك الرتتيبات 41.

اإلعاقة ؛
.نشر امللتمسات و كذا قرارات قبوهلا أو رفضها على املوقع اإللكرتوين الرمسي جمللس ي الربملان 44.
  

:املتعلق بالعرائض، فقد مهت ما يلي  14-44و فيما يتعلق بتوصيات اجمللس اخلاصة مبشروع القانون رقم 
  
أصحاب العريضة و جلنة تقدمي العريضة؛: تقليص البنيات احلاملة للعريضة إىل اثنني  4.
من الدستور ؛ 31منح احلق يف تقدمي العرائض إىل األجانب يف إطار إعمال الفصل  4.
من مشروع القانون التنظيمي؛ 4إدراج اجلماعات الرتابية ضمن تعريف السلطات العمومية املنصوص عليه يف املادة  3.
؛حذف شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض 1.
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باملائة؛ ختفيض نصاب جلنة تقدمي العريضة و التنصيص على أال تقل نسبة أي من اجلنسني يف تأليف اللجنة عن مخسني 1.

طات العمومية سلطة بسبب عدم دقته، و لكونه مينح السل" املصلحة العامة"حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها حتقيق  4.
تقديرية غري مألوفة مما يضاعف من خماطر عدم قبول العرائض؛

صبشرط آخر مبقتضاه يتعني على موضوع العريضة أن يندرج يف جمال اختصا" حتقيق املصلحة العامة" استبدال شرط  1.
السلطة العمومية املوجهة إليها؛

للبالد  بإحدى اللغتني الرمسيتني تكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض، و كذا حق أصحاب العريضة يف تقدميه 8.
؛(العربية أو األمازيغية)
 مبقتضملراجعة الدستورية توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من ا, التنصيص على عدم قبول العرائض اليت تتضمن مطالب أو اقرتاحات  9.

من الدستور؛ 411ى الفصل 
ا ، و 41. يتمثل هذا االستثناء  إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يكون موضوعها قضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم يف شأ

ائية؛ يف قبول العريضة إذا كان موضوعها يتضمن مطلب تنفيذ السلطات العمومية ألحكام قضائية 
ة لتقصي احلقائق، و يتمثل إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يكون موضوعها وقائع تكون موضوع تقص من قبل اللجان النيابي 44.

ا االستماع إليهم يف إطار املادة  املتعلق بطريقة  181.43من القانون التنظيمي رقم  41هذا االستثناء يف قبول العرائض اليت يطلب فيها أصحا
تسيري اللجان النيابية لتقص ي احلقائق؛

واطنني يف الولوج إىل املرافق إذا كانت ختل مببدأ استمرارية املرافق العمومية و مببدأ املساواة بني املواطنات و امل" حذف سبب عدم قبول العرائض  44.
؛"العمومية

؛"تكتس ي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا" حذف سبب عدم قبول العرائض اليت  43.

االحتفاظ بسبب عدم قبول العريضة اليت تكتس ي طابعا متييزيا؛ 41.

؛"تتضمن سبا أو قذفا أو تشهريا أو تضليال أو إساءة للمؤسسات أو األشخاص"حذف سبب عدم قبول العرائض اليت  41.

ديد أو ضرر بسبب 44. ط أي نشاط قانوين مرتب محاية أصحاب العريضة ، و جلنة تقدمي العريضة، ووكيل اللجنة املذكورة من احلماية من أي عقوبة، 
؛...(تواصل، ترافع، مجع التوقيعات)بعرض العريضة 

ضمن أرقام البطائق الوطنية حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف اخلاصة باملوقعني ، باعتبار أن الئحة دعم العريضة تت 41.
للتعريف للموقعني؛

يقة ص على إمكانية مجع التوقيعات بطر ختفيض جوهري لعتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائض مبا يهدف للنهوض باملشاركة املواطنة مع التنصي 48.
إلكرتونية؛

شروط الشكلية ومنحه بعد هذا منع رفض العريضة ألسباب شكلية مع التنصيص على تبليغ وكيل جلنة تقدمي العريضة حباالت عدم استيفاء ال 49.
التبليغ أجل معقول لوكيل جلنة تقدمي العريضة الستيفاء هذه الشروط؛

ة ، و السيما اإلجراءات و حتديد أجل إلخبار رئيس احلكومة لوكيل جلنة تقدمي العريضة كتابة باملآل الذي خصصته احلكومة ملوضوع العريض 41.
التدابري اليت تعتزم اختاذها عند االقتضاء؛

العية ذا األسئلة أو املهام االستطحتديد أجل إلخبار رئيس اجمللس املعين وكيل جلنة تقدمي العريضة كتابة باملآل الذي خصص ملوضوع العريضة و ك 44.
اليت مت تنظيمها على قاعدة العريضة إن اقتض ى احلال؛ االستماعاتللجان أو 

.
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إمكانية االستماع للجنة تقدمي العريضة من طرف اللجنة الربملانية املختصة؛ 44.

؛جلماعات الرتابيةنشر العرائض و كذا قرارات قبوهلا أو رفضها على املواقع اإللكرتونية الرمسية لرئاسة احلكومة، و جمللس ي الربملان و ا 43.

تقدمي العرائض، و كذا مقتضى  املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة ملمارسة حقهم يف التيسرييةتكريس التزام السلطات العمومية بتقدمي الرتتيبات  41.
ريرمبوجبه متنح الدولة دعما للجمعيات اليت تقوم باملساعدة التقنية ألصحاب العرائض خاصة يف جمال املساعدة على التح

http://www.zoompresse.com/news8982.html
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حقوق اإلنسانتجربة المغرب من خالل الممارسات التي طورها محمد أوجار يبرز 
بنصاحلسناء  2016نيسان / إبريل  17,األحد 

 تعطي قوة للدول من ، السفري املمثل الدائم للمغرب لدى األمم املتحدة، ضرورة االستثمار يف اهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان، واليتأوغارحممد أكد 
.أجل تكريس ثقافة حقوق اإلنسان

حلقوق فعيل اآلليات الدولية وشدد يف مداخلة خالل احلوار السياسي الذي نظمته البعثة الدائمة للمغرب يف جنيف، بشأن التجارب الوطنية يف جمال ت
أفضل ا أوسع، وتنسيًقا اإلنسان، على أن العالقة بني جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان تتطلب انسجامً 

.وتعاونًا أقوى

، أو من خالل نسانبعرض التجربة المغربية سواء من خالل الممارسات الجيدة التي طورها المجلس الوطني لحقوق اإلوتقّدم سفري املغرب 
ا اجليدة يف جمال إحداث مؤسسات وطنية حلقوق ا تنسيق إلنسان وآليات الاملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، واستعرضت جمموعة من البلدان ممارسا

.من بينها أسرتاليا وبلجيكا والربازيل وكندا والصني ومصر وإثيوبيا واهلند واملغرب وباكستان وقطر وروسيا

ليات حكومية للتنسيق وحضر هذا اللقاء حوايل أربعني سفريًا من خمتلف القارات وسبعني مشارًكا، من بينهم مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، وآ
قبل ثالثة أعوام، من قبل  ويندرج هذا اللقاء يف إطار حوارات غليون حلقوق اإلنسان، والذي يعترب مسلسًال للتفكري أطلق. وفاعلني يف هذا اجملال

ني مجيع احلساسيات، وجعل املغرب من هذا اللقاء منتدى للتفاعل العابر للجهات، وحوارًا معمًقا ب. وتايالند واملكسيك والنرويغسويسرا املغرب 
.أيار املقبل/واستعداًدا ملؤمتر غليون الثالث الذي ستحتضنه مدينة فيفي السويسرية يومي ثاين وثالث مايو

http://www.almaghribtoday.net/news/titles/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%B1-
%D9%8A%D9%8F%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7
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مسات في يصدر رأيا حول مشروعي قانونين حول الحق في تقديم الملتالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية

2016,أبريل 17

 جمال التشريع ويف تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقدم 
.العرائض إىل السلطات العمومية

ص مشروع وذكر بالغ للمجلس، اليوم األحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصو 
 44.14تنظيمي رقم بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون ال 64.14القانون التنظيمي رقم 

ة ن يف إطار إعمال مذكر بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجا
.2014دجنرب  10التفاهم املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

شريع و العرائض، وتدقيق وأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال الت
من أشكال الدميقراطية  أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني

.التشاركية
ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد

املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات
.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 
جمال التشريع بكونه  املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع يعرف امللتمس يف 64.14يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 

دف املسامهة يف املبادرة التشريعية“ ا مواطنات ومواطنون  واطنات واملواطنون الذين مدعمي امللتمس هم امل“، كما يشري إىل أن ”كل مبادرة يتقدم 
م املضمنة يف الئحة تسمى الئحة دعم امللتمس .”يعربون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعا

كل طلب مكتوب “ا املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية فيعرف العريضة بكو 44.14أما مشروع القانون التنظيمي رقم 
.”قصد اختاذ ما تراه مناسبا يف شأنه من إجراءات) …(يتضمن مطالب أو مقرتحات أو توصيات يوجهه بصفة مجاعية مواطنون 

http://www.ahdath.info/?p=170029
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معتقل سابق يطالب بتنفيذ مقرر االنصاف والمصالحة
06:37 – 2016أبريل  18االثنني   

ا جتاهه، رغم أنه يتوفر عدم وفاء الدولة املغربية بال“يعيش حفيظ املرخيي، وهو معتقل سياسي من سنوات الرصاص، حالة إنسانية مزرية، بسبب  تزاما
ائي من طرف هيئة اإلنصاف واملصاحلة توصل به تاريخ  ، ″8466ملف عدد  7357حتت رقم  2005من شهر نونرب  30على مقرر حتكيمي 

.حسب تعبريه

 أوصى باختاذ“يف املائة، مضيفا أن املقرر املذكور  45إنه يعاين من عجز جسدي دائم يصل إىل  هلسربيساملعتقل السياسي املراكشي قال يف تصريح 
.”كل اإلجراءات الالزمة جلرب باقي األضرار، على مستوى التسوية اإلدارية واملالية

ركبتين والكعب األيسر لخمس عمليات جراحية على صعيد ال“هيئة اإلنصاف والمصالحة أوصت لحفيظ بالتأهيل الصحي أيضا لكونه تعرض 
تأكد من ذلك ) ابقااالستشاري س(المجلس الوطني لحقوق اإلنسان “، حسب تعبيره، موردا أن ”بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرضت له

.”عبر خبرة طبية مضادة

قوق اإلنسان وجلنته اجلهويةأراسل عشرات املرات مجيع املعنيني، كاجمللس الوطين حل“: وأردف املرخيي ساردا معاناته الطويلة اليت دامت مثاين سنوات
d6c

مدير -سفاط ب الشريف للفو مبدينة العيون، والوزير األول سابقا ورئيس احلكومة احلايل، واملندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، واملدير العام للمكت
.”، ومؤسسة الوسيط، دون جدوىفوسبوكراعشركة 

ظيفة جعلين يف حالة تشطيب من املكتب الشريف للفوسفاط والو  1986يوليوز  31إن االعتقال التعسفي الذي تعرضت له للمرة الثانية بتاريخ “
.، يضيف املرخيي”العمومية ككل ألسباب واهية

مارس  15ذكره بتاريخ  وزارة الطاقة واملعادن أحلقته باملكتب السابق“وأشار املعتقل الذي عاىن احلرمان من احلرية بسبب أرائه السياسية إىل أن 
ا عزلتين بتاريخ  2010أبريل  6لكن بتاريخ “: ، مستدركا1982″ الذي يصادف يوم  1981مارس  1تسلمت شهادة إدارية من الوزارة تفيد بأ
.”األحد

 التحكيميفيذ ما قضى به املقرر تعنت املسؤولني الذين يتلكؤون يف تن“وطالب املرخيي الطيف احلقوقي واهليئات التقدمية مبؤازرته ومساندته ضد 
.، حسب تعبريه”النهائي

http://www.morocco24.net/article37637.html
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يجب مالئمة التشريع المحلي مع االتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب: العيونإعالن 
اتفاقيات تعاون بين الجهات المنظمة للندوة الوطنية توقيع 

03:01:00 - 2016, أبريل 17

والقانون الدويل  مالئمة التشريع املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان"، املنبثق عن الندوة الوطنية حول 2016اوصى إعالن العيون ابريل 
ا املغرب وصادق عليها، ، اليت التز "اعتماد وتفعيل مناهج وتقنيات مالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية عموما"، بضرورة "اإلنساين م 

.  ابريل اجلاري 16وذلك يف ختام الندوة الوطنية، بالعيون، مساء يوم السبت 

يا لتفعيل االتفاقيات ، داع"النظرية"االعالن يأيت عقب صدور تقرير حقوقي أسود عن اخلارجية االمريكية، وصف اإلصالحات احلقوقية باملغرب ب
نساين حتديدا، وكذا قانون الدويل اإلالدولية، اليت يلتزم املغرب بتفعيلها امام املنتظم الدويل، السيما املتعلقة مبجايل القانون الدويل حلقوق اإلنسان وال

مية مات غري احلكو العمل على تقوية مهارات الرتافع يف جمال القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من أجل دعم قدرات املنظ
".  والطلبة والصحفيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني

نوبية، مبا يتماشى مع برامج إبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة املتدخلني يف جمال السياسات العمومية باألقاليم اجل"وأحل اإلعالن على الدفع ب
".اإلقالع االقتصادي واالجتماعي والتنموي باملنطقة

فيما يتعلق شكل نقلة نوعية " 2011السمارة، محمد سالم الشرقاوي، أن دستور -وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون
د طبيعة ا املغرب، لتحديبالعالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي، وخاصة يف مسألة مسو االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها، أو انضم إليه

".انونيا وسياسيااملرجعية القانونية ذات األولوية، وكذا اآلليات الكفيلة مبالءمتها مع التشريعات الوطنية، وااللتزام مبا يرتتب عن ذلك ق

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/13321.html
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http://www.barakapres.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89/
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فتيحةأمي محمد الصبار حين قتل : العبديعبدالعزيز 
2016, 18أبريل 

حة، أو تكون باحلالة من املتوقع أن متوت أمي فتيحة، بعد عقد ونصف من العهد اجلديد مل يكن هناك خيارات عديدة، إما أن ال تكون مي فتيكان 
…اليت هي عليها ومتوت حمرتقة

ر سنة من العهد اجلديد، مخسة عش. …االصح، أنه ما كان هلا أن تكون، بائعة الرغيف واحللوى على الرصيف، مثقلة باملرض والفقر واليأس واجلوع 
ة وجرب الضرر االنصاف واملصاحل واملشاريع الكربى والتنمية املستدامة وحماربة الفقر واهلشاشة ومبادرة التنمية البشرية واملفهوم اجلديد للسلطة وهيئة

ية هذا العهد اجلديد كل هذا كان جيب أن مينع وجود أمي فتيحة، اليت مل يكن يتجاوز عمرها حني بدا… بال بال بالومؤسسة الوسيط وبال بال 
ها وانسانيتها، وأن الثالثني سنة، ومن املفروض بعد مخسة عشر سنة من كل ما سلف من إجنازات أن تكون يف وضع مهين مشرف حيفظ هلا كرامت

ا يف الشار  ، وختضع مهيكلع بشكل يكون هلا مسكن هي وابنتها، وحىت إن امتهنت بيع احللوى، وهي مهنة شريفة، فذلك يف إطار حمرتم، هلا مكا
 اياه بشكل حر وإرادي، الللفحوصات الطبية والغذائية الدورية، وتؤدي الضرائب للدولة وتشارك يف االنتخابات ويف املسريات من أجل الوطن وقض

.…بالتجييش وال الغصب وال القهر
اكان أعوان القوات املساعدة سيمرون حلمايتها، ال لالستالء على بضاعتها، ولتنظيم التجارة بينها وبني زمالئها وزميال ، ال لغصب ا الذين ينافسو

.…ما مجعته طيلة اليوم من مدخوهلا
…كل هذا مل حيصل، بعد مخس عشرة سنة من العهد اجلديد

ا الطبقة احلاكمة، مة من عمق امللكية القاد من السهل القول بأن الدولة هي املسؤولة عن سلبية النتائج خالل كل هذه املدة، حني نفهم الدولة على أ
ذ االزل يف قلب وهؤالء من كانوا من… التاريخ واليت تتطور ببطء شديد جدا، وما يدور حول هذه امللكية من إدارات وجيش وأمن وفقهاء وغريهم

…املتبادل الصراع مع شعب بكامله من أجل التمكن من العيش املشرتك داخل رقعة جغرافية امسها الوطن، وحبد أدىن من الكرامة والتوقري
ا على كل مناحي اجملتمع، وميكن فهم عقل عنجهيتهامن هذه الزاوية، ميكن تفهم هذه الدولة وهي متارس  ية رجل السلطة وهو غري آبه وبطشها وسطو

وى التوازن غائبة أو بالنريان اليت اشتعلت يف جسد مي فتيحة، ألن ذلك من وظيفتها ان تكون متسلطة وغري دميقراطية ومستبدة، ما دامت ق
.…مبتلعة

فاق، ها، بل تأيت مثل النتاريخ قوى التوازن يف هذا البلد هو تاريخ خيانات ال جمال لسردها هنا كاملة، وهي ليست خيانات منطية ومتوحدة يف شكل
ا  ، إذ ”ي واالنصاف واملصاحلةطي صفحة املاض“يف ألف لبوس ولبوس، كان آخرها خيانة منتسيب اليسار الذي ورثوا الفكرة اجلميلة املسماة قيد حيا

كال ان ملطاردة كل االشبدل رفعها كحاضنة لالنتقال الدميقراطي ودعامة أساسية إلقرار احلريات والعيش الكرمي لكافة أبناء الوطن، استعملت كحص
رون لالستبداد احلايل، وهم من سابقا هم من ينظ متياسريناليت ميارسها ابناء هذا الشعب ضد الفقر والقمع واالستبداد، ولنرى الكثري ممن كانوا  النضالة

…جيدون الفتاوي للممارسات اليت ختلف حاالت مثل مي فتيحة وغريها
دولة عة للتوازن بني موت امي فتيحة هو نتيجة حتمية الستسهال االهانة املوجهة ألبناء هذا الوطن، ومن جهات كان يعقد عليها األمل أن تكون راف

االمني العام للمجلس  أمل يصرح. …ترغب يف أن تكون مستبدة وبني جمتمع ضحى بالكثري من أجل انتزاع منط جديد من تدبري الشأن العمومي
 ن القائد وهو يصفعالوطين حلقوق االنسان، السيد حممد الصبار، ذات ندوة أن الصفعة ليست خرقا جسيما حلقوق االنسان؟ هل يعي حممد الصبار أ

عربت عن نفسها بنار  والذل، وولد شحنة غضب باالهانةمي فتيحة ال يعتقد نفسه ممارسا خلرق جسيم حلق من حقوق االنسان، تولد عنه االحساس 
أحرقت جسدا فضل املوت على أن يعيش بذات االهانة؟

http://marocplus.info/2016/04/18/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3/
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CNDH : un avis sur les motions en matière législative et les 
pétitions
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Mise en place d'une commission préparatoire de l'université 
itinérante de Lâayoune sur les droits de l'Homme et le droit 
international humanitaire 

Lâayoune, 17/04/2016 (MAP), Une commission préparatoire de l'université itinérante de Lâayoune sur les 
droits de l'Homme et le droit international humanitaire a été mise en place, dimanche, avec l'objectif 
d'accompagner les efforts nationaux en la matière et d'assurer le suivi des engagements du Maroc dans la 
mise en oeuvre des conventions pertinentes.
L'annonce de la création de cette commission a été faite en marge de la clôture d'un colloque national sur 
"la législation marocaine, les conventions internationales des droits de l'Homme et le droit international 
humanitaire: défis et enjeux de mise en conformité" organisé samedi à Laâyoune.
La commission est composée du doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
d'Agdal-Rabat, du président du Conseil régional Lâayoune Sakia El Hamra, de la présidente de la 
Commission nationale du droit international humanitaire, du Secrétaire général de la Délégation 
interministérielle aux droits de l'Homme et du président de la Commission régionale des droits de 
l'Homme Lâaoune- Es-Smara.
Les participants à ce colloque ont souligné que la création de l'université saisonnière de Lâayoune s'inscrit 
en droite ligne des recommandations issues de cette rencontre, soutenant que ladite université aura un 
rôle de rayonnement en matière de traitement des questions liées aux droits de l'Homme, ainsi que 
d'autres thématiques à caractère socio-économiques et culturels.
Ils ont assuré que cette université, qui compte dans sa composition nombre d'acteurs associatifs et 
d'universitaires concernés par les droits de l'Homme, tiendra sa première session à Lâayoune et se réunira, 
de manière régulière, dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, ou dans d'autres régions du Royaume, ou 
encore à l'étranger. 
L'organisation de ce ce colloque intervient dans le sillage de la mise en conformité des législations 
nationales avec les dispositions des conventions internationales des droits de l'Homme et le droit 
international humanitaire, à la lumière des bonnes pratiques afférentes à la procédure de mise en 
conformité dans ses volets constitutionnel, juridique, institutionnel et judiciaire.
Elle aspire principalement à jeter la lumière sur les points d'appui afin de mettre en œuvre la recherche et 
la réflexion sur les problématiques théoriques et pratiques relatives aux chantiers de mise en conformité 
constitutionnelle et juridique et ses répercussions sur la jurisprudence nationale, dans le sillage de la 
consécration de l'universalité des droits de l'Homme. 
Le colloque s'insère également dans l'exercice par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et 
ses commissions régionales de leurs prérogatives en matière de mise en conformité des lois nationales avec 
les conventions internationales, à travers la recherche et l'étude de la mise en conformité des textes 
législatifs et organisationnels en vigueur avec les traités internationaux portant sur les droits de l'Homme, 
que le Royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré.
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Le CNDH appelle à assouplir les conditions présentation des 
pétitions 
17 - 04 – 2016

Le CNDH a rappelé, dans son avis, une série de postulats dont notamment la complémentarité entre la 
démocratie représentative et la démocratie participative./DR 
Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a rendu dernièrement un avis sur les projets de lois 
organiques relatifs à l'exercice du droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux 
pouvoirs publics.
Dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, le CNDH soutient que ses propositions visent à 
assouplir les conditions de présentation des motions et des pétitions, à réduire et à préciser les motifs de 
leur irrecevabilité, à réduire le nombre des structures porteuses des motions et des pétitions et à assurer 
l'appui des acteurs qui s'investissent dans ces formes de la démocratie participative.
Le CNDH a rappelé, dans son avis, une série de postulats dont notamment la complémentarité entre la 
démocratie représentative et la démocratie participative ainsi que la nécessité de faciliter les conditions de 
l'exercice des droits de présenter des motions et des pétitions, garantis respectivement par les articles 14 
et 15 de la Constitution.
Pour concevoir ses propositions relatives aux projets de lois organiques, le CNDH a étudié plus de 40 
expériences comparées de pays démocratiques en plus des principaux mémorandums produits par les 
acteurs publics et civils en la matière, souligne le communiqué.
Le CNDH indique que son avis intervient suite à une saisine du président de la Chambre des Conseillers 
pour élaborer un avis sur le projet de loi organique N° 64-14 relatif aux conditions et aux modalités 
d'exercice du droit de présentation des motions en matière législative et le projet de loi organique N° 44-
14 relatif aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de présentation des pétitions aux pouvoirs 
publics.

http://www.maghress.com/fr/lesechos/144832
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http://www.medias24.com/map/map-18722-Le-CNDH-elabore-un-avis-sur-les-projets-de-lois-organiques-relatifs-au-droit-de-presenter-des-motions-
en-matiere-legislative-et-des-petitions-aux-pouvoirs-publics.html

http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/le-cndh-elabore-un-avis-sur-les-projets-de-lois-organiques-
relatifs-au-droit-de-presenter-des-motions-en-matiere-legislative-et-des-petitions-aux-pouvoirs-publics/
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LE CNDH APPELLE À ASSOUPLIR LES CONDITIONS PRÉSENTATION DES 
PÉTITIONS
17 avril 2016

Le CNDH a rappelé, dans son avis, une série de postulats dont notamment la complémentarité entre la 
démocratie représentative et la démocratie participative./DR
Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a rendu dernièrement un avis sur les projets de lois 
organiques relatifs à l’exercice du droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux 
pouvoirs publics.

Dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, le CNDH soutient que ses propositions visent à 
assouplir les conditions de présentation des motions et des pétitions, à réduire et à préciser les motifs de 
leur irrecevabilité, à réduire le nombre des structures porteuses des motions et des pétitions et à assurer 
l’appui des acteurs qui s’investissent dans ces formes de la démocratie participative.

Le CNDH a rappelé, dans son avis, une série de postulats dont notamment la complémentarité entre la 
démocratie représentative et la démocratie participative ainsi que la nécessité de faciliter les conditions de 
l’exercice des droits de présenter des motions et des pétitions, garantis respectivement par les articles 14 
et 15 de la Constitution.

PUBLICITÉ

inRead invented by Teads
Pour concevoir ses propositions relatives aux projets de lois organiques, le CNDH a étudié plus de 40 
expériences comparées de pays démocratiques en plus des principaux mémorandums produits par les 
acteurs publics et civils en la matière, souligne le communiqué.

Le CNDH indique que son avis intervient suite à une saisine du président de la Chambre des Conseillers 
pour élaborer un avis sur le projet de loi organique N° 64-14 relatif aux conditions et aux modalités 
d’exercice du droit de présentation des motions en matière législative et le projet de loi organique N° 44-
14 relatif aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de présentation des pétitions aux pouvoirs 
publics.

http://www.leseco.ma/maroc/44832-le-cndh-appelle-a-assouplir-les-conditions-presentation-des-petitions.html
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Immigration-Paix-Sécurité(IPS) : HSF magnifie le geste du 
Pape à LESBOS, encourage le royaume chérifien et lance un 
appel au Président Macky Sall pour un leadership assumé au 
sein de la CEDEAO.
Posted on 17 avril 2016 by mediaguinee0 Comments

L’Union Européenne poursuit sa stratégie de gérer hors de  ses frontières quel qu’en soit le  prix les flux 
migratoires consécutifs aux crises  en Syrie, en Afghanistan, en Irak et dans la corne de l’Afrique.
Il ne se passe pas un jour sans que la presse relate des déferlantes en Grèce et en Turquie. L’opinion 
publique ne cesse  de condamner le manque de volonté politique des Etats Européens , les discriminations 
et les pratiques inhumaines dont sont victimes des migrants  dans les camps de rétention qui ne 
garantissent aucun droit aux réfugiés  classifiés et catégorisés .
Face à cette situation sa sainteté le Pape François  ne cesse  par ses interventions, ses discours et ses 
initiatives de compatir, d’interpeler la conscience universelle et d’exiger de l’Europe  une autre politique 
tenant compte de la réhabilitation de la dignité humaine des migrants. HSF magnifie l’engagement du pape 
François  et ses initiatives par cette visite à l’ile grecque de LESBOS.
Tanger, Ceuta et Melilla sont les trois lieux de convergence d’une grande majorité des migrants 
subsahariens candidats à l’émigration  vers l’Europe via l’Espagne. Des centaines d’hommes, femmes et 
enfants, jeunes pour la plupart attendent  désespérément une occasion pour traverser la méditerranée  
dans l’espoir d’une insertion hypothétique dans des processus de création  et d’accumulation de ressources 
financières pour sortir d’une pauvreté que les pouvoirs de leur pays ont créée et entreprise  au travers de 
projets et programmes  de lutte  contre la pauvreté.
L’attente des migrants subsahariens est souvent très longue, tragique voire dramatique   .
S’il est vrai qu’on est loin du ghetto de Calais qui charrie souffrance, discrimination, rejet et indifférence, il 
n’en demeure pas moins exact que les migrants subsahariens sont dans une véritable impasse.
Toutefois HSF encourage le royaume chérifien qu’elle considère à juste titre comme un pays de transit et 
d’accueil dans cette dynamique de traitement d’égale dignité des migrants  dans une perspective  de 
restauration de la dignité humaine.
A ce titre HSF  félicite le conseil national   des droits de l’homme du Maroc  qui a mis en 
place un dispositif de veille et d’alerte.
Dans une perspective d’anticipation de gestion prospective de la diversité, de la complexité  et de la 
transversalité de la migration eu égard  au contexte et à l’environnement géopolitique et géoéconomique  
le long du fleuve Niger, HSF lance un appel au président en exercice de la CEDEAO  pour qu’il exerce  un 
leadership plus actif dans la crise malienne, la menace terroriste et la radicalisation qui risquent de 
déstabiliser la sous région.
Boubacar Séye
http://mediaguinee.net/index.php/2016/04/17/immigration-paix-securiteips-hsf-magnifie-le-geste-du-pape-a-lesbos-encourage-le-royaume-cherifien-
et-lance-un-appel-au-president-macky-sall-pour-un-leadership-assume-au-sein-de-la-cedeao/
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Essaouira : Festival Gnaoua et Musiques du Monde
Avr 17, 2016

festival essaouira, festival gnaouaLa ville d’Essaouira sera au rendez-vous, de 12 au 15 mai 2016, avec la 
19ème édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde. Le festival reste fidèle à sa programmation « 
rythmée par des fusions, des résidences, une programmation éclectique et un forum des droits de l’Homme 
».

Les festivités de la 19ème édition commenceront par un hommage à l’inoubliable maâlam Mahmoud Guinea
mort en août 2015 et grand percussionniste sénégalais Doudou N’diyae Rose un magicien de musique dont 
le tambour a résonné depuis 15 ans sur la terre d’Essaouira. Mokhtar Guinea, frère de Mahmoud,  12 
percussionnistes enfants de Doudou  et Rachida Talal produiront sur  la scène de la Place Moulay Hassan  
lors d’un concert fusion à l’ouverture du festival en hommage aux anciens de l’Afrique.

Le public sera au rendez-vous cette année avec une  programmation jazz et world music. Il, s’agit de faire 
découvrir de grands noms de jazz : de Randy Weston à Jamaaladeen Tacuma, Christian Scott et Jeff Ballard 
Trio qui joueront sur les différentes scènes de la ville.

Mis en place en partenariat avec le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), le Forum du 
Festival devient un lieu d’échange sur les conditions de l’homme en Afrique. Cette année, la thématique du 
forum sera : « Diaspora africaines : racines, mobilités, ancrages ».

Le Festival sera clôturé par un concert en hommage au grand dramaturge marocain, Tayeb Sadiki, (décédé 
en février 2016), un  acteur de la naissance des troupes qui ont révolutionné la musique marocaine : Nass
Ghiwane, Jil Jilala … Ce concert sera dirigé par le maître de groupe Jil Jilala Mohamed Derham
accompagnés par Nabil Khaldi, Omar Sayed, maâlam Baqbou.

Bref, la ville d’Essaouira accueillera son public pendant les quatre jours du festival pour des concerts en 
plein air à travers les scènes de la ville.

Halimi Abdallah

http://captourisme.com/essaouira-festival-gnaoua-et-musiques-du-monde/
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