
LE CNDH DANS LA PRESSE 
NATIONALE

  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في
الوطنية الصحافة

1Conseil national des droits de 
l'Homme

Département communication
شعبة اإلعالم والتواصل

12/01/2016



 

12/01/2016 16
Conseil national des droits de 

l'Homme

نونبر، تجذير للفعل األمازيغي أم مجرد انتهازية راديكالية؟ 17بيان دينامية 

فة بإعداد طبيعة ومنهجية وتركيبة ومقاربة وزارة الثقافة للجنة املكل"عن رفضها " 2015نونرب  17دينامية بيان "عربت التنظيمات املشكلة للقد 
ا "و القرارات واإلجراءات االنفرادية للدولة... القانون التنظيمي للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية  اربة إقصائية تقّزم دور احلركة مق"، و اعترب

ا احلقوقية والثقافية والعلمية واإلبداعية وتراكمها يف هذا اجملال  ا وخربا ذية تلّف السرية كل مراحل تشكيلها أفرزت جلنة تنفي... األمازيغية وفعاليا
.اديربكل من وجدة ومراكش وأك" أجل إنصاف فعلي وعادل لألمازيغية من:"شعار، و دعت إىل لقاءات جهوية حتت "وعملها وتركيبتها

راع من أجل التمثيلية وبالتايل وجب علينا توضيح أن هدف هذه الدينامية ليس هو إطالق مبادرات تساهم يف جتذير الفعل األمازيغي بل هو ص 
ا قمة االن و . راديكالية تهازية بلبوسداخل جلنة إعداد القانون التنظيمي جمللس اللغات والثقافة املغربية يف أفق ضمان مقاعد هلا داخل هذا اجمللس، إ

مجعية بقيادة رشيد  65كل من ، التنسيق الوطين األمازيغي املشمتاينوت، أزطا(إذا استحضرنا طبيعة اجلمعيات و التنسيقيات املوقعة على هذا البيان 
مجعية بقيادة امحد  105الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية املشكلة من (و األخرى املدعمة ملقاربة وزارة الثقافة ...)  إيفوساحلاحي، متونت 

احلركة األمازيغية  تشرذم داخل صفوف" الطعم، و /الكعكة تقسام، نستنتج أن هناك صراع من أجل ...)، كونفدرالية اجلمعيات األمازيغية أرمحوش
ألربع سنوات "القاتلة  تظاريةاالنعلى حد تعبري أحد أعضاء اجلمعية املغربية للبحث و التبادل الثقايف، و قبل ذلك حالة من " ينبغي االعرتاف به

تخبط فيه منذ و كل هذا دون أن تستخلص قيادة احلركة الدروس من املأزق الذي ت. باعرتاف من رئيس الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة" عجاف
لمدونة و ا(راء مبادرات النظام ، و من الوضع الذي تعيشه احلركة النسائية و احلقوقية و النقابية ج"املعهد امللكي للثقافة األمازيغية"بعد طعم  2001

...).إشراك النقاباتمجلس المناصفة، االنصاف و المصالحة، المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
غية تطلقها من ال خيرج عن باقي املبادرات اليت ما فتئت القيادات النافذة داخل التنظيمات األمازي" 2015نونرب  17دينامية بيان "إن ما يسمى ب 

ا كمدافعة شرسة عن القضية األمازيغية  مازيغية، مشروع القانون رفع كافة أشكال التمييز ضد األ(وقت آلخر، خالل العشرية األخرية، لتسويق صور
 من أجل األمازيغية جراء احتواء ، يف ظل تراجع خطري للفعل النضايل...)التنظيمي لتفعيل ترسيم األمازيغية، إدماج األمازيغية يف السياسات العمومية 

ج اسرتاتيجية املهادنة و االستجداء املقتصر  كرات و ة على أسلوب املذ النظام و تدجينه لعدد كبري من النخب األمازيغية، و مواصلة ما تبقى منها 
".تاودا"فرباير و تنسيقيات  20األمازيغي سابقا ضمن حركة  الشبييبامللتمسات و البيانات، إذا استثنينا الفعل 

ب، مع لنزر القليل من املكاسففي الوقت الذي تشن فيه الدولة املغربية هجوما شرسا على املكتسبات و احلقوق و احلريات مبا يف ذلك اإلجهاز على ا
زان قوى كفيل بالضغط من ، ال تعري قيادة احلركة األمازيغية أي اهتمام ملسألة بناء مي)التدريس، اإلعالم، الدسرتة(وقف التنفيذ، يف ملف األمازيغية 

اريخ احلركة ، مما يطرح يف جدول األعمال مهمة تقييم مجاعي حقيقي و شامل و جريء لتمقزمةأجل االستجابة للمطالب كاملة غري منقوصة أو 
ا، كخطوة يف اجتاه طرح البدائل املمكنة  ).  احلركات االجتماعية  إعادة البناء جلبهة(األمازيغية و لرؤيتها و أدائها و اسرتاتيجيتها و تكتيكا

أوجباعبد الكرمي 

http://dialoguerif.com/permalink/5141.html
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؟"تعنيف أساتذة الغد"عن " مجلس حقوق اإلنسان"لماذا صمت 
)كاريكاتري خالد كدار(الشيخ اليوسي  -هسربيس
07:30 - 2016يناير  11االثنني 

من العمومية؟ سؤال يطرحه يصمت اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كلما تعرض متظاهرون للتعنيف يف مسرية أو وقفة احتجاجية من قبل قوات األملاذا 
دخالت، اليت حتظى عدد من املراقبني والناشطني احلقوقيني كلما تدخل األمن ضد حمتجني يرفعون مطالب معينة، خاصة مع تكرار مثل هذه الت

.2011يف دستور  دسرتتهباهتمام بالغ من اجلمعيات احلقوقية الدولية، وال يظهر هلا أي صدى لدى اجمللس الوطين، خاصة بعد 

ية، وخلف جرحى اختلف طفا على السطح جمددا بعد التعنيف الذي تعرض له األساتذة املتدربون يف عدد من املدن املغرب" القدمي ـ اجلديد"السؤال 
ا بليغة، ووزارة الداخلية اليت خرجت ببالغ يؤكد أن قوات األ وأن من تعرضت لالستفزاز، وصف درجة إصابتهم بني تنسيقية األساتذة اليت تؤكد أ

.يف أوساط األساتذة" طفيفة"خلفت جروحا " االحتكاكات"

لليوم العاملي حلقوق اإلنسان، اقرتح  67وبالرجوع إىل إحدى املذكرات الصادرة عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف دجنرب املنصرم، ختليدا للذكرى 
هر، واصطف إىل جانب ، على احلق يف التظااليزميمراجعة الظهري الشريف املتعلق بالتجمعات العمومية، يف ندوة دافع خالهلا رئيسه، إدريس 

.اجلمعيات احلقوقية يف مسألة استعمال القاعات العمومية من أجل القيام بأنشطتها

، بشأن التجمعات العمومية، وذلك من خالل 1958نونرب  15الصادر يف  1.58.377واقرتح اجمللس يف املذكرة املذكورة مراجعة الظهري رقم 
م مب .ادئ استعمال القوةتوصيات تنصب على بعض املقتضيات املشرتكة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهري، وكذا من خالل توصيات 

م يطالبون "ظاهرة صحية"ني عن حق املغاربة يف اخلروج إىل الشارع والتظاهر للمطالبة حبقوقهم، مؤكدا أن اجمللس يعترب تظاهر املواطن اليزميودافع  ، أل
".تبارها شيئا خطريامطالبة املواطنني حبقوقهم من خالل التظاهر تشكل تعبريا من تعابري املواطنة، وال ينبغي اع"حبقوقهم، مشددا على أن 

تدخل خالل العام ما قبل املاضي، يف الوقت  303على أن عدد التدخالت األمنية تبقى قليلة نسبيا، يف إشارة منه إىل رقم  CNDHوشدد رئيس 
.ألف مظاهرة وجتمع 14إىل أن عدد املظاهرات يف املغرب خالل كل سنة يصل إىل  2014و 2013الذي تشري األرقام الرمسية لوزارة الداخلية سنيت 

املتظاهرون يف الشارع  ههيواجالذي " التعنيف"، إال أن تصرحياته ال تتلوها أي مواقف أو بالغات منددة أو مستنكرة بـاليزميورغم املوقف الصادر عن 
اجمللس يف الدفاع عن  يف عدد من املدن املغربية، مما يطرح تساؤالت حول دور" أساتذة الغد"العام، والذي كانت آخر حوادثه التعنيف الذي استهدف 

ا يف اململكة .حقوق اإلنسان والنهوض 

سان، الوطين حلقوق اإلن يف مقابل ذلك، وجه عبد اإلله بن عبد السالم، نائب رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، عددا من االنتقادات للمجلس
ا، وإمنا توجد عدد من القضايا اليت مل ي .ضحبد فيها أي موقف وامؤكدا أن قضية األساتذة املتدربني ليست القضية الوحيدة اليت مل يتحرك بشأ
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ان، ومل يتحرك خبصوص التضييق اجمللس التزم الصمت يف ما تتعرض له اجلمعية املغربية حلقوق اإلنس"، أن هلسربيسبن عبد السالم، يف تصريح وذكر 
ة يف كونه انتقائية مع قضايا حقوق اإلنسان، وال يتمتع باملوضوعية املفروض"يتعامل بـ CNDH، مضيفا أن "على فروعها يف عدد من املناطق

".مؤسسة وطنية

ة يف شى مع املقتضيات الدوليوشدد الناشط احلقوقي على أنه البد أن يتعامل اجمللس مع قضايا الصحافة وحرية التعبري والتظاهر السلمي بشكل يتما
امل بانتقائية مع أوضاع حقوق ال يزال يفتقد لالستقاللية املنصوص عليها يف املؤسسات الوطنية، وليس غريبا أن يتع"جمال حقوق اإلنسان، مؤكدا أنه 

.، على حد تعبري عبد اإلله بن عبد السالم"اإلنسان

http://www.hespress.com/societe/290710.html

http://www.dakhlaalrai.com//news4077.html

http://www.seekpress.com/article-93904.htm
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http://www.goud.ma/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A-
%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81-%D9%87%D9%84-%D8%A3%D8%B5%D8%A8-193706/
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يتهمون الحكومة باحتكار المعلومة برلمانيون 

م نواب برملانيون احلكومة، يف شخص وزارة الداخلية، باحتكار املعلومة حول االنتخابات، والتلكؤ يف نشرها علنا ضمان الفاعلني ا حلق املواطنني و ا
لى أزمة املعلومات يف وكشف حسن طارق عضو الفريق االشرتاكي مبجلس النواب، أن أكرب مثال ع. السياسيني واملدنيني يف الوصول إىل املعلومة

ا، مشريا إىل أنه سبق أ ية يف املوضوع، ن راسل وزير الداخلاملغرب هو نتائج االنتخابات اليت ال تنشر وال ميلك املواطن أو الباحث النتائج املفصلة بشأ
من طرف  ستباقياالاملفروض أن تدمج نتائج االنتخابات يف قائمة النشر «وقال طارق إنه من . دون أن يتلقى رسالة جوابية من الوزارة الوصية

.  »احلكومة، ألن البناء الدميقراطي وحماربة الفساد يقتضيان جمتمعاً مفتوحاً تتداول فيه املعلومة بسالسة
ت ات، وذلك طبقا ملقتضياوقدمت احلكومة يف جلسة للجنة العدل والتشريع، مبجلس النواب، مشروع قانون يروم تنظيم احلق يف الوصول إىل املعلوم

مومية، واملؤسسات احلصول على املعلومات، املوجودة يف حوزة اإلدارة الع«من الدستور الذي يقر صراحة حبق املواطنني واملواطنات يف  27الفصل 
املنظم هلذا احلق جيب أن يوفر  ورغم ذلك فإن املشرع الدستوري قيد هذا احلق بالتأكيد على أن القانون. »املكلفة مبهام املرفق العام واهليآتاملنتخبة، 

قوق األساسية ريات واحلمحاية لكل ما يتعلق بالدفاع الوطين، ومحاية أمن الدولة الداخلي واخلارجي، واحلياة اخلاصة لألفراد، وكذا الوقاية من املس باحل
.ومحاية مصادر املعلومات واجملاالت اليت حيددها القانون بدقة

لحكومة، من خالل تعاملها مع املشروع يكثف من جهة األنانية املؤسساتية املفرطة ل«ويف تعليقه على مشروع القانون اعترب الربملاين حسن طارق، أن 
 ق دستوري، عوض أن يكوناملبادرة التشريعية للنواب، ومن جهة أخرى إصرارها على تنزيل دستوري معيب جيعل من القانون مناسبة لاللتفاف على ح

شبكة املدنية ، ومذكرات المضيفا أن الحكومة تجاهلت توصيات وآراء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في الموضوع، »مناسبة لتنظيمه
علق باالستثناءات، عالوة على تعقد وباقي فعاليات اجملتمع املدين واحلقوقيني، وهو ما جعل صيغته، يقول طارق، غري دقيقة يف الشق املت املوضوعاتية

.  مسطرة الولوج إىل املعلومة وضعف الضمانة املؤسساتية للحق

https://www.maghress.com/assabah/84282

http://shababunity.net/show.php?id=5265969
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http://jadidinfo.com/rss-10155.html#.VpTQ4fnJzcs
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http://www.khabarpress.com/241356-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-11-
%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D9%83%D9%8A-%D9%84%D8%A7-
%D9%86%D9%86%D8%B3%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html

                             9 / 26



 

12/01/2016 15
Conseil national des droits de 

l'Homme

قدم على األساتذة أو ت إعتداءعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها إزاء ما وقع من : ”كوم.برلمان”لإدامين 
إستقالتها

ألساتذة املتدربون، هي التصرحيات املتناقضة ألعضاء احلكومة اليت تلت أحداث العنف الذي تعرض له ا“عزيز إدامني ، عضو مجعية عدالة ، إن قال 
.”الذي تعيشه احلكومة يف جمال تدبري االحتجاج اإلرتباكتصرحيات تبني 

احلكومة بدل إسقاط  إسقاط إستعدادهحول ” ، أن تصرحيات رئيس احلكومة ، عبد اإلله بنكريان   كوم.برملانوأضاف إدامني ، يف تصريح ملوقع 
الثقة يف املؤسسات، وذلك  إىل نبضه قدر اإلمكان، هلا خماطر ميكن أن تؤدي إىل فقدان ما تبقى من اإلستماعاملرسومني، ودخوله يف حتد للشارع بدل 

كفي لتدبري طات واآلليات ما يلعدم قدرة احلكومة على استثمار ما خيوله هلا الدستور واالحياء بوجود فاعلني أكرب منها يشتغلون يف الظل وهلم من السل
.”امللف األمين بدون حماسبة أو مراقبة

ني، وذلك عرب مراقبة احلكومة أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ما وقع من اعتداء شنيع وخطري على األساتذة املتدرب“وأوضح الناشط واحلقوقي أنه على 
، يف تناقض تام مع الدستور، أما إذا أصرت على أن ال تتحمل املسؤولية املباشرة. برملانية ومسؤولية سياسية أمام الناخبني يف االنتخابات التشريعية

.”فعليها أن تقدم استقالتها، حىت يتمكن اجملتمع املدين من مساءلة من يتحمل املسؤولية

لمجلس الوطني لحقوق من تقديم االعنف واستعمال القوة املفرطة اجتاه املتظاهرين من قبل رجال األمن، جاء بعيد أيام قليلة “وأشار إدامني إىل أن 
ام الضوابط القانونية واملعايري ، حول حرية التنظيم والتجمع وتقرير حول التظاهر السلمي، والذي دعا فيهما إىل احرت موضوعاتييناالنسان لتقريرين 

.”الدولية يف التعاطي مع هذين احلقني

http://www.barlamane.com/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-
%D9%83%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-
%D9%85/
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ال ". ودالخميس األس"جيدة تلك التي أقدمت عليها مؤسسات الدولة من أجل تدارك تداعيات أزمة مبادرة 
!ولو صغيرة " بروافووو"يسعني هذه المرة إال أن أقول 

عبد الرحيم العالم -املغربية رصد 

مره بإرجاع ، وأصدر أ"أساتذة الغد"، ووجه إليهما عتابا شديدا على ما حلق احلموشياستدعى امللك وزير الداخلية ومعه مدير األمن الوطين ــ 
.لإلشراف على املخابرات وفصله عن اجملال األمين، وقد حضر اللقاء رئيس احلكومة" احلموشي"

:  ــ من جهته، عقد رئيس احلكومة اجتماعا مع األغلبية احلكومية وأصدر األمر التايل
.التوجه إىل امللك من اجل إعفاء وزير الرتبية الوطنية، وإعادة الوزارة إىل شخص سياسي يتحمل مسؤولية أفعاله+ 
.يفمن أجل معاجلة قضية التكوين والتوظ اسرتاجتيسحب املرسومني الوزاريني من التداول ريثما يتم التفكري يف تصور + 
.ون فك التظاهراتأصدر وزير العدل واحلريات أمره للنيابة العامة من أجل فتح حتقيق مستقل وسريع مع كل عناصر األمن اليت خالفت قان+ 

م لرئاسة اجمللس لشعورهم حبقار  ا ة األدوار اليتــ كما يروج يف األوساط أن العديد من الربملانني من جمموعة من األحزاب توجهوا باستقاال .يقومون 
ة في مغرب اليوم، أن المجلس الوطني لحقوق االنسان عقد اجتماعا استثنائيا من أجل تدارس واقع الحريات العامــوتتداول أخبار غري مؤكدة 

صرف عليها ، تُ وقد أعلن بإجماع أعضائه أنه إذا استمر مسلسل االعتداء على حقوق االنسان، فإنه ال داعي لوجود مؤسسة من هذا النوع
.شهريا املاليري

.ّين لكنه لألسف جمّرد مت". أساتذة الغد"هذا هو احلد األدىن الذي ينبغي أن يكون عليه األمر من أجل جرب األضرار اليت حلقت بـ 

http://www.rassdmaroc.com/2016/01/830.html
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تنظيم دورة تكوينية في مجال حقوق االنسان لفائدة الموظفين بسجني زايو و الحسيمة  

11/1/2016

ماروك أنباء 
و والسجن احمللي الناظور دورتني تكوينيتني لفائدة املوظفني العاملني بكل من السجن الفالحي بزاي -نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان باحلسيمة 

.على التوايل 2015يناير  8يناير واجلمعة  7باحلسيمة، وذلك يومي اخلميس 
ء للسجنا اللجنة من خالل التكوينني إىل تقوية قدرات أطر املؤسسة السجنية يف جمال حقوق اإلنسان من خالل التعريف باحلقوق املكفولة  وتسعى 

دف إىل الرفع من  وأوضاع السجناء  السجنية مع القوانني الوطنية ومناقشة واقع املؤسسات  مالءمتها  مبوجب املعايري الدولية ومدى مؤهالت  ا، كما 
.اجماملوارد البشرية ومتكينهم من تفعيل دورهم يف جمال إنفاذ القوانني مبا يعزز وظيفة املؤسسة السجنية يف التأهيل واإلصالح وإعادة اإلد

الصادرة عن تقريره  الناظور وكذا تفعيال لتوصيات اجمللس الوطين -وتندرج الدورتان يف إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان باحلسيمة 
ومتابعة للموائد املستديرة اليت " من أجل محاية حقوق السجناء والسجينات  توصية  100أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة، " املوضوعايت حتت عنوان

ملؤسسة نظمتها اللجنة اجلهوية يف املوضوع وما متخض عنها من توصيات واليت تضع ضمن أهدافها األساسية العمل على تأهيل موظفي وموظفات ا
م يف التكوين يف ال محاية حقوق جمال حقوق اإلنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأساسا يف جم   السجنية القائمني على تنفيذ القوانني وتقوية قدرا

.السجناء والسجينات
من ىل كل تأطري هاتني الدورتني السيد حممد صربي مكلف مبهمة لدى السيد األمني العام باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، باإلضافة إ  ويساهم يف 

.قاضي تنفيذ العقوبات وونائب وكيل امللك لدى احملكمة االبتدائية

http://www.marocanbae.com/100/4256.html
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والصبار يرد..CNDHالمتدربون يستغربون صمت األساتذة 
2016,يناير 11اإللهشبل عبد 

م من صمت ” األساتذة املتدربني“عدد من عرب  ا عد”اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“عن استغرا د من املراكز اجلهوية، ، عن األحداث اليت شهد
”  كشك“ية جبريدة هؤالء يف اتصاالت هاتف واستغرب.باخلطرية، من تعنيف واعتداءات، خلفت إصابات وصفت بعضها 2016يناير  07اخلميس 

م الشخصية يف وقفات تاليزمياإللكرتونية، من عدم حترك اجمللس الذي يرأسه إدريس  ضامنية وكذا إدانتهم ملا وقع ، رغم مشاركة بعض أعضائه بصفا
م الصبار،  حممد.طاهلمنيف الذي على مواقع التواصل االجتماعي، يف الوقت الذي نددت فيه عدد من الفعاليات احلقوقية والسياسية بالتع بتدوينا

وره إصدار بالغات اجمللس ليس مجعية حقوقية، وليس د” :اإللكرتونية، قائال ” كشك“األمني العام للمجلس، رد على ذلك يف تصريح جلريدة 
صبار، إىل أن اجمللس لن ال وأشار.”االنتهاكاتوبيانات يف كل مرة، وإمنا يتابع انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل يومي ويصدر تقريرا سنويا عن جممل 

اجمللس الوطين “ه ، مؤكدا على أن ذلك سيتم إدراجه يف التقرير السنوي الذي يعد”اخلميس األسود“يصدر تقريرا خاصا باألحداث اليت شهدها 
عرف املغرب ي“عن االحتجاجات اليت يعرفها املغرب يف عدد من القطاعات، حيث ذكر أن  ”CNDH”األمني العام لـ وحتدث.”اإلنسانحلقوق 

يف فرنسا مثال أو “: ، موجها رسالة مشفرة بقوله”%5و% 2عددا من التظاهرات واملسريات، لكن نسبة الذين حيصلون على ترخيص ترتاوح ما بني 
ي رفض وزارة الداخلية حممد الصبار، على أن من يدع وشدد.”املعقوليف السويد ال ميكن اخلروج يف أي مظاهرة، دون احلصول على ترخيص، فشوية 

 أن هذا سلوك منهجي عليه اللجوء إىل احملاكم اإلدارية، ألنه حني تصدر عدد من األحكام ضد الدولة فهذا يعين“تسليمه ترخيصا بتنظيم مظاهرة 
م متحدثنا، لكنه يضيف ”هلا ا ومت مل“وزارة الداخلية، قد أكدت يف بالغ هلا، أن مسريات األساتذة  وكانت.”بذلكال يقومون ” : أ  يتم التصريح 

امت السلطات احمللية والقوات بعض الطلبة أصروا على تنظيمها يف خرق تام للقانون، وأمام ذلك ق“: ، مضيفة أن”تبليغ قرارات منعها للمعنيني باألمر
م، العمومية، يف امتثال تام للضوابط واألحكام القانونية، مبحاوالت لثين احملتجني عن االستمرار يف خرق القانون ومطالبت وهو ما هم بفض جتمهرا

وبتشجيع من “كان، املصدر نفسه، فإن جمموعات احملتجني بكل من الدار البيضاء ومراكش وإنز  وحسب.”وطنجةاستجاب له الطلبة بكل من فاس 
استفزازها واإلقدام على بعض األطراف اليت اعتادت الركوب على بعض املطالب الفئوية إلذكاء الفوضى، فقد عمدت إىل حتدي القوات العمومية و 

يفة وتسجيل حاالت حماولة اخرتاق الطوق األمين لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط احملتجني أدى إىل وقوع إصابات خف
.”عديدة من التظاهر باإلغماء يف صفوف املتظاهرين

http://qushq.com/blog/36146.html
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عالشوكود تكشف  لليازميبنكيران يمنح مليارين  معاه مفاهمشما  وخا

//مكتب الرباط: كود 
اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  رئيس اليازميرغم سوء الفهم الكبري الذي يطبع العالقة منذ اربع سنوات بني رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان وادريس 

خالل القادم من االيام اليازميلس مدير امليزانية واملكلف بتدبري ميزانية التحمالت املشرتكة بتحويل ملياري سنتيم جمل لقجعفإن بنكريان وافق فوزي 
قوق االنسان اليت اجمللس على ضمان التغطية الصحية األساسية لفائدة ضحايا انتهاكات ح الشرافوذكرت املصادر ان ذلك التحويل سيخصص 

ا اجلسمية والنفسية املئات من املستفيدين من العدالة االنت .قاليةجرت يف عهد احلسن الثاين واليت ال زال يعاين من تداعيا

http://www.seekpress.com/article-94103.htm
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؟"رؤوس األساتذة تفرشيخ"من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أين 
البشري محريي:ذ

مل خترج بأي بيان يندد بأمل األحداث اليت حصلت يف العديد من املدن املغربية صورة تسيئ للمغرب وللمؤسسات اليت التزمت الصمت و تابعت 
.الرؤوس واجلماجم خوتفرشيأو تربر هذا التدخل العنيف يف حق أساتذة ال يستحقون منا إال التقدير واالحرتام ِعَوض كسر العظام  مباحصل

أخرى، لكنها تعزف عن نقل  عن قنوات أونقالاملوقرة من عني املكان عرب شبكات مراسليها  تلفزتنااألحداث املماثلة اليت تقع يف دول أخرى تغطيها 
ملغرب عجز عن ما جرى يف إنزكان وغريها من قلع النضال ضد مرسومني صادرين عن وزير بلغ السبعني من عمره لكنه مازال ميارس مهامه وكأن ا

.إجناب شباب يتحملون بكفاءة مسؤولية الرتبية والتكوين
ار الوزير الذي ؤ على توضيح موقفه من قر املصيبة هو أن رئيس احلكومة انربى يف جلسة عامة يف الربملان وبالغ يف انتقاد وتأنيب وزيره يف التعليم ومل جير 

اطقه الرمسي أن أحدث ضجة واضطرابات ستكون هلا انعكاسات خطرية بعد أحداث العنف باألمس واليت كان من الضروري على رئيس احلكومة ون
نمية ملستهدف هو العدالة والتيعطي توضيحات للرأي العام املغريب فيما جرى ِعَوض أن يعترب التدخل مؤامرة مدبرة من طرف التماسيح والعفاريت وا

.واحلكومة
ن صالحات يف نظام التقاعد بدو هو يصر على تطبيق املرسومني وإصالح التكوين والتخفيض من منح الطلبة األساتذة ويعاند النقابات يف تطبيق اإل

حوار وال تشاور مع اجلهات املعنية 
هذه . مليون دوالر بالتمام والكمال850ويصر على إغراق البالد يف الديون رغم حتذيرات اخلرباء االقتصاديني، فخالل مخسة أشهر اقرتض ما يناهز 

لفائدة  2015مليار سنتم كفوائد عن ديونه اخلارجية سنة 360الفروض اليت ستؤدي إىل تعميق أزمة الديون ألن املغرب سيكون مطالبا بأداء حوايل 
.الدول واملؤسسات الدائنة

راء على دخل إىل املنطقة احلم وقد سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن نبهت هي األخرى إىل املستويات املرتفعة لديون املغرب مشرية إىل أن املغرب
.  مستوى املديونية

ا بدخول النقابات الثالثة، وهذا مؤشر خطري ال   خيدم صورة املغربإذا على ضوء ما ذكرت كل املؤشرات تدل على أن حركة االحتجاج سرتتفع حد
.  لدى املستثمرين باخلارج

. ارجسوقها يف اخلإن التزام الصمت من لدن أحزاب األغلبية واملعارضة اجتاه العنف الزائد الذي ووجه به الطلبة ال خيدم الصورة اليت نريد أن ن
وار يد مبا حصل وفتح حال أدري ملاذا يلتزم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الصمت من األحداث املشينة، وهل سيمتلك رئيس احلكومة الشجاعة للتند

.عزيزفكفانا اجلفاف الذي سيؤثر على الوضع االقتصادي يف بلدنا ال. جاد مع النقابات لتفادي زعزعة االستقرار يف املغرب
  

/حيمريالبشري :  أنفاس بريس 

http://www.atlaszoom.com/news1661.html
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تمع المدني بإقليم المشاركة المتعلقة بتقديم العرائض وملتمسات التشريع محور نقاش فعاليات المجآليات 
الرحامنة

تعلقة بتقدمي العرائض حول آليات املشاركة امل موضوعاتيةوبشراكة مع مجعية تنمية املغرب عشية اخلميس املنصرم ندوة  سكيلزنظم مركز الرحامنة 
ربملان لفة بالعالقات مع الوملتمسات التشريع واليت عرفت تدخالت كل من حليمة غياث رئيسة قسم الشؤون القانونية والعالقات العامة بالوزارة املك

حيث , نطقة الرحامنة اسفي وجمموعة من مجعيات اجملتمع املدين مب–واجملتمع املدين وخالد مصباح ممثل اجمللس اجلهوي حلقوق اإلنسان جهة مراكش 
املدين الذي عرفه القانوين و  اندرج هذا اللقاء يف إطار برنامج دعم قدرات مجعيات اجملتمع املدين العاملة بإقليم الرحامنة ، وأيضا يف سياق مواكبة النقاش

ات واملنظمات الغري املقتضيات الدستورية املتعلقة بالدميقراطية التشاركية و األدوار اجلديدة املخولة للجمعي أجرأةحول  2011املغرب مند مطلع 
احلكومية

رأي حول عدد من املفاهيم من أجل فهم وابداء ال واملؤسساستنياللقاء فرصة للتشاور والتحاور بني اجلمعيات الرمحانية والفاعلني السياسيني وكان 
صاري مدير مركز اح اللقاء بكلمة حممد زهري انواملقرتحات التنظيمية اخلاصة بتقنني أليات املشاركة املتعلقة بتقدمي العرائض وملتمسات التشريع فبعد افتت

ية والعالقات العامة بالوزارة قدمت حليمة غياث رئيسة قسم الشؤون القانون,وكلمة مراد جروحي املدير التنفيذي جلمعية تنمية املغرب  سكيلزالرحامنة 
وار متكاملة ما تمع من خالل أداملكلفة بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين حمصلة وخمرجات احلوار الوطين مؤكدة على أمهية التعاقد بني السلطة واجمل

.بني الدميوقراطية التشاركية والتمثيلية مبنية على التعاون وتظافر اجلهود واملصاحلات عوض الصراعات واملواجهات
صة ىل تسهيل املساطر اخلامداخلة ممثل اجمللس الوطين حلقوق االنسان خالد مصباح متقاطعة مع مطالب اجملتمع املدين الوطين واحمللي الداعية إوجاءت 

مبـدأ " ، واليت جعلت من 2011وز بتقدمي العرائض وامللتمسات وهو ما اعتربومها ال يعكسان الفلسفة اليت قامت عليها الوثيقة الدستورية لفاتح يولي
آلية ة عرب آلية امللتمسات و أحـد مقومات الدولة احلديثة، بعد ان تـم كْبـح وفْرَملـة أية مشاركة للمجتمع املدين يف صناعة السياسات العمومي" املشاركة
.العرائـض

 64.14و  44.14تمسات والعرائـض وطرح املشاركون يف اللقاء أهم نقاط الضعف اليت اعرتت القانونني التنظيميني املتعلقني باحلق يف تقدمي امللهذا 
ط املشرع يف هؤالء، أن يف الذين حيـق هلم تقدمي امللتمسات أو العرائـض، بـل األكثـر من ذلك اشرت " االنتخاب"خاصة منها املتعلقة باشرتاط معيـار 

دد ألف توقيع لتقدمي يف جمال التشريع وع 25000يكونوا متمتعيـن باحلقوق املدنية والسياسية، إضافة إىل اشرتاط عدد كبري جدا من التوقيعات يصل 
.مواطنة ومواطـن من اجل تقديـم العريـضة إىل السلطات العمومية 7200

المتعلق بالحق في تقديم  44.14ومعهم المجلس الوطني لحقوق االنسان اعترضا على مشروع القانون التنظيمي رقم  الجمعويونالفاعلون 
، تأويال ضّيقـا، حيـث 2011من دستور  15الواردة يف الفصل " السلطات العمومية" ، بعد ان مت تأويل عبارة العرائـض إلى السلطات العمومية

.  تقدمـةلورش اجلهوية امل حصـر هذه العبارة يف شخص رئيس احلكومة، وهو ما يعـد ترسيخا ملنطق الدولة املركزية، وشذوذا يعـوق التنزيـل الدميقراطي
فة هيأة عمومية، مركزية أو السلطات العمومية، لتشمل كل شخص معنوي عام له ص" مشريين أنه كان باألحرى على املشرع التوسـع يف تفسيـر عبارة 

.حملية، إدارية أو منتخبة، تتوىل مسؤولية معينة يف إعداد أو تنفيذ أو تقييم سياسة عمومية
الطعن يف قرار رئيس  سكوت املشرع يف شأن الطعن يف العرائض املقدمة من طرف املواطنات واملواطنني، اليت مل ينص على حقهم يف انتقذواكما 

.احلكومة حالة رفـض العريضة بعلة عدم استيفاءها أحد الشروط الشكلية أو املوضوعية، على اعتبار أنه جهـة إدارية
ر دقة يف طرح املوضوع خاصة الرحامنة لضرورة تنظيم لقاءات اخرى تكون اكث باقليماجلمعيات احمللية  ممثلىمن  بنجريروخلص املشاركون يف لقاء هذا 

تنظيم معيات ،وبتوصية تقضي بيف شقه املتعلق بتقدمي العرائض على املستوى احمللي واالقليمي واجلهوي دون إغفال القانون اجلديد املنظم لعمل اجل
ى املدى القصري مسات التشريع علاملزيد من الورشات الرامية اىل متكني مجعيات اجملتمع املدين الرمحاين من آليات املشاركة املتعلقة بتقدمي العرائض وملت

.واملتوسط والبعيد 
http://assif.ma/ar/permalink/3753.html
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لألستاذيهاجم مؤسساته انتصارا الدستور 
2016يناير  11اإلثنني 

احلق بلفقيه       عبد 

، حقوق اإلنسانالمجلس الوطني لوزارة الداخلية، (،  بصفيت القانونية و السيادية يف البالد، أراسلكم مجيعا 2011أنا املوقع أسفله الدستور املغريب 
.حيال ما وقع و ما يقع ضد كرامة األستاذ يف هذه البالد اليت أسودها قانونيا) مؤسسة القضاء، و أخريا رئاسة احلكومة

دستور صنع من ” يوم والديت األوىل، يوم قيل عين  2011يونيو  17ألستم ممن هتف و صفق يل يوم اجلمعة :  أسائلكمبعد فتح رؤوس احملتجني 
ا و مبادئها ال”املغاربة و ألجل املغاربة  كربى ضمان حقوق و ، ألستم ممن يدعون ويطالبون و يهتفون لتحقيق دولة القانون، و اليت من مقوما

أين كل هذا ؟. ”التغيري ضمن االستقرار ” حريات األفراد، ألستم ممن يسوقون و يدعمون ألطروحة 

م مل حيصلوا عاعلم، أوال، سيادة وزير الداخلية، أنه من خالل البيان الذي نشرمتوه حيث عللتم تدخلكم العنيف ضد األساتذة املغاربة بك لى و
نية مكانيت السيادية القانو  ترخيص قبلي، و عليه استخدمتم العصا السحرية بدل احلكمة التنظيمية، من هنا و باعتباري دستور البالد و من منطلق

ال يف باحلق يف االجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي، بطبيعة احل 29أعلمك إنين قد رخصت مسبقا لكل مواطن مغريب كيفما كان مبوجب الفصل 
أعمال الشغب قاموا بالتخريب و  احرتام القانون املنظم هلذا احلق، و عليه فبيانكم هو غري دستوري و بالتايل فأنتم مطالبون بإثبات أن األساتذة مثال،

ار سؤولية ، يف انتظو قطع الطرقات و حرق املؤسسات، و هذا الذي مل يقع، و عليه و بصفيت الدستور و احلكم األمسى يف البالد أمحلكم كامل امل
.تقدمي استقالتكم

 جعل من أعضاء احلكومة مسؤولني جنائيا أمام حماكم البالد يف 94و نتيجة لذلك أتوجه، بصفيت الدستورية، إىل مؤسسة القضاء و أذكرها أن الفصل 
م جلنح و جنايات أثناء ممارستهم ملهامهم الكرمي جيب على القضاء  مما يعين انه بعد التعنيف الذي وقع و إسالة الدماء يف حق األستاذ. حالة ارتكا

.أن يقول كلمته هو اآلخر و أن ال يظل صامتا

جعلها تتوىل النظر يف مجيع  161أما خبصوص مؤسسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليت مل يسمع هلا صوتا بعد، فاذكرها هي األخرى بأن الفصل 
ا وبصيانة كرام نني و ة و حقوق املواطالقضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان و احلريات و محايتها، و بضمان ممارستها الكاملة، و النهوض 

.لو بكلمة حق ما موقفكم من كل هذا التعنيف ؟ وملاذا مل تتدخلوا بعد و:  أسائلكو عليه ومن مكانيت السيادية . املواطنات أفرادا و مجاعات

م مبوجب اح الوزراء بل منحكو ختاما، سيادة الرئيس احملرتم، تعلم جيدا أن الدستور مل يكتف فقط باإلشارة إىل امتالك رئيس احلكومة باحلق يف اقرت 
اء مهام أعضاء احلكومة، باإلضافة إىل قيادة و تنسيق العمل احلكومي، و اإلشراف على اإلدارة العمومية 47الفصل   93ا يف الفصل أم. احلق يف إ

ت سلطتكم فقد جعل من الوزراء كلهم مسؤولني أمامكم يف أداء مهامهم املسندة إليهم، أضف إىل هذا سيادة الرئيس أن احلكومة كلها تعمل حت
ن هذه اجلرائم ضد ، مما يعين أنكم مطالبون بالتدخل الفوري و العاجل ملساءلة و حماسبة املسؤولني و على رأسهم وزير الداخلية ع89مبوجب الفصل 

.األستاذ املغريب و إال فرئاسة احلكومة مسؤولة هي األخرى عن ما يقع و سيقع

http://pnnpress.com/news/4574.html
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Prix des droits de l’Homme pour les jeunes générations
10.01.2016 - 18:39

La cérémonie de remise des distinctions aux lauréats de la 3e édition du "Prix des droits de l’Homme pour 
les jeunes générations" s’est tenue récemment à Rabat. 
Organisé par les Académies d’éducation et de formation (AREF) de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër et Gharb-
Chrarda-Beni Hssen en partenariat avec la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de 
Rabat-Kénitra au profit des élèves des lycées qualifiants, ce Prix vient en application de la convention 
conclue entre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et le ministère de l’Education 
nationale et de la Formation professionnelle dans le domaine de l’éducation aux droits de l’Homme dans 
les établissements scolaires. 
Ce concours, dont le Grand prix a été décerné à Fatimazahra Akka (délégation de Salé) et à Ahlam
Belmakrout (délégation de Sidi Slimane), vise à sensibiliser les élèves, renforcer leurs capacités et à 
développer leurs connaissances en matière de droits de l’Homme, ainsi qu’à les encourager à s’instruire par 
la lecture. Intervenant à cette occasion, le président de la CRDH de Rabat-Kénitra, Abdelkader Azrii, a 
relevé que la création de ce Prix, lancé en 2013 à Marrakech procède de la conscience du CNDH du rôle 
de l’école dans le renforcement des capacités des élèves en matière de droits de l’Homme. 
A travers ce prix, le Conseil aspire à offrir aux jeunes l’opportunité de s’approprier la culture des droits de 
l’Homme à même de leur ouvrir la perspective d’accéder aux organisations internationales et aux postes 
de décision, a-t-il noté. 
De son côté, le directeur de l’AREF de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër, Mohamed Aderdour, a souligné 
l’importance de ce Prix en tant que manifestation multidimensionnelle, porteuse de nombreuses références 
mêlant les aspects éducatif, philosophique et de droits. 
Selon lui, ce Prix consolide aussi l’implication participative effective entre les acteurs de l’éducation et de la 
formation et la CRDH de la région Rabat-Kénitra.

http://www.journaux.ma/social/18486

http://fr.allafrica.com/stories/201601112655.html

http://www.libe.ma/Prix-des-droits-de-l-Homme-pour-les-jeunes-generations_a70433.html

                            21 / 26



 

12/01/2016 29
Conseil national des droits de 

l'Homme

7689   4

Front social contre une politique antisociale
Les syndicats en sit-in aujourd’hui devant le Parlement

L’année 2016 s’annonce de mauvais augure pour le gouvernement Benkirane. Dès son entame, elle a donné 
le ton de ce que seront les derniers mois de cet Exécutif dont la politique antisociale ne cesse de 
provoquer l’ire des Marocains. 
A preuve, les manifestations des enseignants en cours de formation durement réprimées par les forces de 
l’ordre la semaine écoulée et les pétitions lancées sur les réseaux sociaux pour dénoncer les méfaits de la 
politique gouvernementale sur la bourse des ménages et la stabilité sociale. 
A preuve aussi le sit-in organisé avant-hier devant le Parlement par des centaines de personnes pour 
dénoncer la répression policière qui s’est abattue sur les « enseignants de demain » et pour scander des 
slogans contre le gouvernement Benkirane. 
Tout en demandant l’ouverture d’un dialogue avec ces enseignants, une demande impossible à réaliser vu 
l’intransigeance du chef du gouvernement comme en atteste sa déclaration lors de la dernière réunion du 
Conseil national de son parti, l’OMDH a, pour sa part, appelé à  la nécessité de mettre en application des 
recommandations du CNDH visant à la rationalisation de la gouvernance sécuritaire. 
A preuve enfin, le sit-in que les centrales syndicales organiseront ce mardi devant le Parlement pour 
protester contre la volonté du chef du gouvernement d’imposer sa réforme des caisses de retraite sans  
concertation avec les représentants des salariés et des fonctionnaires. 
Le sit-in de protestation des centrales syndicales coïncide avec la séance mensuelle consacrée aux 
questions de politique générale auxquelles le chef du gouvernement est tenu de répondre. De toute 
évidence, cette séance sera houleuse étant donné que l’un des deux thèmes qui vont y être traités est celui 
du dialogue social gelé depuis l’investiture de l’actuel gouvernement au début de 2012. 
Les centrales syndicales, rappelle-t-on, ont également décidé de porter plainte devant l’Organisation 
internationale du travail (OIT) contre le gouvernement Benkirane pour violation des conventions 
internationales et de la Déclaration mondiale relative aux droits économiques et sociaux de 1998. 
Les centrales syndicales ne se contenteront pas de ces seules mesures. Elles ont également décidé de geler 
leur participation pour une durée allant de trois à six mois à certaines institutions telles la Caisse nationale 
de la sécurité sociale, l’Agence nationale de l’emploi, le Bureau national de la formation professionnelle et 
de la promotion du travail et le Conseil supérieur de la Fonction publique. 
A noter par ailleurs que le Conseil national de la Fédération démocratique du travail (FDT) réuni samedi 
dernier à Casablanca, a décidé d’organiser une grève nationale dans la Fonction publique, les collectivités 
locales et les entreprises publiques le 11 février 2016, tout en laissant aux fédérations locales le soin 
d’adopter toutes les formes de protestation (sit-in, marches…) qu’elles comptent organiser le jour de la 
grève.
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