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اتفاق باريسالمغرب ملتزم بتفعيل : مزوار
07:05 - 2016ماي  18األربعاء 

 مؤمتر األمم املتحدة للتغريات املناخية الذي ،"COP22"صالح الدين مزوار، وزير الشؤون اخلارجية والتعاون ورئيس اللجنة املشرفة على مؤمتر أجرى 
دف التوصل إىل" اتفاقية احلد من التغريات املناخية"حتتضنه مراكش يف نونرب القادم، لقاءات مع األطراف يف   الصيغ املالئمة ملتابعة تنفيذ األممية، 

.، إىل جانب اطالع الدول ومنظمات اجملتمع املدين على مراحل اإلعداد للنسخة املغربية"باريس 21كوب "التزامات 

اتفاق باريس  ملتزم بتفعيل وقال مزوار، يف املوعد الذي احتضنته مدينة بون األملانية، حبضور أعضاء اللجنة الدولية من املسؤولني املغاربة، إن املغرب
ا حتويل التزامات باريس إىل.. وجعله مفتوحا على املنظمات غري احلكومية  مشاريع عملية لفائدة الدول وعلى كل املبادرات الناجعة وامللموسة اليت شأ

 مواجهة التغريات املناخية إجناز مبادرات عملية يف"الفقرية املهددة أكثر بظاهرة االحتباس احلراري، مضيفا أن النسخة املغربية هلذه السنة ستعرف 
".لضمان مستقبل أفضل ألجيال العامل املقبلة

Pre"إىل ذلك، تستعد مدينة العيون الحتضان اللقاء اجلهوي ملا قبل مؤمتر املناخ  COP regionale"،  إذ نظمت اللجنة الجهوية لحقوق
دف "22كوب "مؤمتر األممي ، يف سياق التحضريات لل"امللتقى اإلقليمي للتغيريات املناخية"مبدينة بوجدور، فعاليات  اإلنسان العيون السمارة،  ،

".تعبئة املتدخلني، مبا فيها املصاحل اخلارجية وفعاليات اجملتمع املدين"

الرتبية "، إىل جانب "ا على الوسطالتنوع البيولوجي ودوره يف التغريات املناخية وتأثريه"وتضمن برنامج امللتقى، حسب املنظمني، عروضا علمية حول 
ت صياغة مقرتحات وتوصيات ، مع التعريف مبختلف املبادرات والربامج يف جمال البيئة والتكيف مع تغري املناخ؛ ومت"الطاقات املتجددة"و" البيئية

.إقليمية يف هذا الشأن

http://www.hespress.com/sciences-nature/306516.html
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وم الوحدة األقاليم الجنوبية للمملكة تنعم باستقرار سياسي وأمني رغم مناورات خص: أبو الذهب حسن 
الترابية للمملكة

ك على الرغم من مناورات أكد وايل أمن العيون السيد حسن أبو الذهب أن األقاليم اجلنوبية للمملكة تنعم باالستقرار السياسي واألمين، وذل -العيون 
.خصوم الوحدة الرتابية للمملكة

األقاليم اجلنوبية للمملكة تنعم باستقرار سياسي وأمين رغم مناورات خصوم الوحدة الرتابية للمملكة: حسن أبو الذهب   
طين، أن ني لتأسيس األمن الو وأبرز السيد أبو الذهب، يف كلمة خالل حفل نظم اليوم االثنني مبناسبة ختليد أسرة األمن الوطين بالعيون للذكرى الست

وحقوق كوين يف جمال األمن هذا االستقرار جاء نتيجة تطوير آليات العمل وتقنيات التدخل وتوسيع نطاق جماالت احلضور امليداين، وتطوير مناهج الت
.  االنسان، ومالءمتها خلصوصية املنطقة وفق توجهات الدولة يف هذا الصدد

مل وحتظى دائما باهتمام اليت تنهجها املديرية العامة لألمن الوطين أضحت اليوم مبثابة قواعد منهجية مدرجة كآلية للع املفامهيةأن األسس وأضاف 
ية املدرسة ة املواد األساسفائق من طرف هذه القيادة عرب تنزيلها يف صلب الربامج األمنية املتخذة، مربزا انه مت إدراج مادة حقوق اإلنسان ضمن قائم

م املهنية .  باملعهد امللكي ومدارس الشرطة بغية الرقي بكفاءة رجال االمن ومؤهال

الدراسات، والي األمن، في هذا السياق، انه تم إبرام شراكة مع كل من المجلس الوطني لحقوق االنسان ومركز النخيل لألبحاث و وذكر 
، استهدفت 2016و 2015حظيت بموجبها والية امن العيون باالستفادة من دورتين تكوينيتين في مجال األمن وحقوق االنسان خالل سنتي 

.  واملكونني من رجال االمن املؤطرينتكوين فئة من 

ا إشراك خمملقتضيات احلكامة اجليدة، وإعماال ملفهومي الشرطة اجملتمعية وفلسفة القرب، جعلت املديرية العامة لألمن الو وتفعيال  تلف طين ضمن أولويا
اجة اىل كلما دعت احل  مكونات اجملتمع املدين يف تدبري الشأن االمين سواء عرب برجمة لقاءات مباشرة معها او من خالل عقد اجتماعات آنية او دورية

.  حلول توافقية للمشاكل مبا خيدم الصاحل العام وامن املواطنني الجيادذلك، مع السعي 

الق النسخة الرابعة من احلملة يف مفهومه الواسع، ذكر السيد ابو الذهب انه مت وللسنة الرابعة على التوايل اط لالمنهلذه املقاربة التشاركية وجتسيدا 
نة الوطنية للوقاية من حوادث السري الوطين ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين واللج لالمنيف الوسط التعليمي بشراكة مع املديرية العامة  التحسيسة

تلميذا  787مؤسسة تعليمية، واستفاد منها  20وفعاليات اجملتمع املدين، مشريا اىل انه هذه احلملة مشلت منذ انطالقها خالل املوسم الدراسي احلايل 
.  وتلميذة

دهر، بكل أبعاده ان ختليد ذكر تأسيس املديرية العامة لألمن الوطين حمطة الستحضار منجزات امللوك العظام املؤسسني ملغرب حديث ومز وأكد 
.   احلقوقية والقانونية واملؤسساتية والتنموية، مغرب فخور مباضيه وأقدامه راسخة يف احلاضر ومتطلع حنو مستقبل مشرق
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ذه الربوع كانت بفضل التعاون البناء والتجاو وسجل  تلف ب املتبادل بينهما وبني خمالسيد ابو الذهب أن املنجزات اليت حققتها مصاحل األمن الوطين 
املدين  قبائل وفعاليات اجملتمعالفاعلني من سلطات حملية وقضائية واعيان ومنتخبني وأعضاء اجمللس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية ، وشيوخ ال

ذه األقاليم من قوات مسلحة ملكية وإدارة مراقبة الرتاب الو  رك امللكي طين والدوممثلي وسائل االعالم ، وكافة قوات ومصاحل األمن األخرى العاملة 
.  واملديرية العامة للدراسات واملستندات والقوات املساعدة والوقاية املدنية واجلمارك واإلدارة الرتابية 

ورئيس جهة العيون  ،بوشعاب حيظيهوايل امن العيون، خالل هذا احلفل الذي حضره على اخلصوص وايل جهة العيون الساقية احلمراء السيد واشاد 
ة والتضحيات ، باجلهود اجلبار الساقية احلمراء سيدي محدي ولد الرشيد، وعدد من املنتخبني واالعيان وشيوخ القبائل الصحراوية وفعاليات اجملتمع املدين
اطنني، وممتلكات املو  الكبرية اليت يبذهلا نساء ورجال االمن الوطين يف االقاليم اجلنوبية للمملكة، من اجل استتباب االمن واحملافظة على ارواح

ا بكل ما  ب الوطين واملهين من جدية الواج يقتضيهومسامهتهم الفعالة اىل جانب قوات االمن االخرى يف الدفاع عن الوحدة الرتابية للمملكة ومقدسا
.واخالص وتفان ونكران الذات يف خدمة املصاحل العليا للوطن

http://www.alkhabar.ma/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-
%D8%AA%D9%86%D8%B9%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_a80209.html
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بمراكش" 22الكوب"لـ إستعداداالملتقى اإلقليمي للتغيرات المناخية ببوجدور تنظيم 
2016ماي  17الثالثاء : بتاريخ |  24ِكشـ| من طرف حرر 

  
الذي من  (COP22(ناخ مؤمتر األمم املتحدة ملكافحة تغري امل إنعقادقبيل أشهر قليلة من اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون السمارة تنظم 

مبدينة بوجدور، ابتداء من الساعة  2016ماي  17املقرر تنظيم فعالياته مبدينة مراكش يف نونرب املقبل، امللتقى اإلقليمي للتغريات املناخية، وذلك يوم 
.  التاسعة والنصف صباحا

  
تمع املدين احل اخلارجية وفعاليات اجملويأيت تنظيم هذا امللتقى يف إطار التنسيق مع خمتلف الفاعلني احملليني إىل تعبئة كافة املتدخلني ال سيما املص

يلة املزمع تنظيمه يف مدينة العيون خالل الفرتة القل (PRÉ COP RÉGIONALE(استعدادا النعقاد اللقاء اجلهوي ملا قبل مؤمتر املناخ  
.  القادمة 

  
املناخية على ناخية وتأثري التغريات ويتضمن برنامج امللتقى تقدمي عروض علمية حول مجلة من املواضيع، أبرزها التنوع البيولوجي ودوره يف التغريات امل
مبختلف املبادرات  ا امللتقى التعريفالوسط، الرتبية البيئية والتغريات املناخية وأخريا الطاقات املتجددة ودورها يف التغريات املناخية، كما سيتم خالل هذ

.  والربامج يف جمال محاية البيئة والتكيف مع تغري املناخ وصياغة مقرتحات وتوصيات اقليمية يف هذا اجملال 
  

مؤمتر مراكش من  السمارة تسعى كذلك من خالل هذا امللتقى إىل ضمان مشاركة فاعلة يف أشغال-يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون
.خالل التعبئة و التحسيس يف أفق بلورة وإطالق برامج ومبادرات اسرتاتيجية ملواجهة حتديات التغريات املناخية

http://www.kech24.com/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A8%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%80_a29421.html
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للضحاك  قانون الخادماتويرمي بكرة  PPSبخوض حرب بالوكالة على الـCNDHاهللا يتهم الـبنعبد 
والبرلمان

2016, 18مايو 

ستورية واليت أرغمته على مترير بنعبد اهللا أن حزبه رغم املعارضة اليت لقيها من جمموعة من املؤسسات الد“ واإلشرتاكيةاعترب األمني العام حلزب التقدم 
كامل وقانون الشغل املغريب   هادشيسنة رغم  18نسعى لنوصل هذا القانون لـ” سنة  18األقل من ’ خادمات وخدام البيوت‘قانون تشغيل 

رب غل الرمسي باملغواملعارضة اليت جندها من قبل األمانة العامة للحكومة اليت قالت لنا أن ذلك يتعارض مع قانون الشغل الذي ينص على سن الش
.”سنة 18تعارض رغم أننا اجتهدنا يف احلزب لكي نصل لسن  كاين والتمدرسسنة للشغل  16املتمثل يف 

الفرق الربملانية لألغلبية  مساء أمس الثالثاء أنه إىل حدود اآلن هناك اجتهاد من التطواينالذي حل ضيفاً على مؤسسة الفقيه ” بنعبد اهللا“أضاف و 
.PPSيقول أمني عام الـ” كما دافعنا عن ذلك منذ البداية“سنة  18من أجل الدفع حنو 

سنة قبل  58و  35سنة أو  18هذا القانون معمول للفئة وليس للعمر ويسري على مجيع الفئات سواء ذووا ” ذات املتحدث بالقول أن واستطرد 
.”التقاعد
عتبر أن هاته المؤسسة ا” الخادمات“اهللا وفي تعليق له على الرأي الذي عبر عنه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول تمرير قانون بنعبد 

ا من منظور حقوق مهام دستورية ولكن ليست له صالحيات تنفيذية و تطرح أمامه مسائل يعالجه عندومجلس مؤسس بموجب الدستور و “
يف أمني عام التقدم يض” مثالي بماهواإلنسان بشكل مجرد وال يأخذ بمعايير أخرى أو الظرفية السياسية أو ماذا تقول القوانين و هو ينطق 

.واإلشرتاكية
ملا جيلسوا مع ونفس هاد األشخاص يل فمجلس حقوق اإلنسان لو وجدوا يف احلكومة و “إىل أنه عندما تكون يف احلكومة ” بنعبد اهللا“وأشار 

سنة ألن ذلك يتعارض مع قانون الشغل املغريب الذي  18رأيهم ألن األمانة العامة احلكومة منعت مترير  غيبدلومؤسسات الدولة الساهرة على القوانني 
.”سنة للعمل 16ينص على 

اماً مباشراً للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان قال بنعبد اهللا وفيما  على اشتغال الفتاة يف  تجشحياجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ما  عالشو ” يشبه ا
شب وهي يف النسيج والسيارات واحلديد واخل ديالعلى اشتغال الفتاة يف املعامل  حيتجشما  وعالشسنة  16احلقول وهي أشغال شاقة و يف عمر 

.”ألنه قدم قانون فيه مزايا اجتماعية PPSوجاو احتجو على الـ..عليهم  حيتجوشهادو ما  عالشسنة و  16سن 
مغرضة لتشويه  انتخابويةلة يسعون لتغليط الرأي العام عرب مح“إىل ربط ما أمساها باملؤامرة حبزب األصالة واملعاصرة حيث قال ” بنعبد اهللا“وانتقل 

.”انتخابوية احلزب وهذا استهداف للحزب وتغليط الرأي العام و تصوير احلزب كأنه ختلى عن مبادئه اليسارية التقدمية وذلك ألغراض
ي أن للحكومة اعترب أن التحالف الذي جيمع حزبه باحلكومة يستوجب منه اإلنصات للجميع مشرياً إىل أن لغة الدستور ه PPSعام الـأمني 

اصالحيات لكنها تشتغل وفق لتوجهات كربى يسهر عليها امللك وفق الدستور واحلكومة تشتغل بنسق معني ومن داخل أ .جهز
هاد القانون  إدوز كنشميالعامة للحكومة قالت بأنه ما  األمانة..األطرافملا تكن يف التحالف عليك أن تنصت جلميع ” أنه ” بنعبد اهللا“وأضاف 

  ونبقاوه مبكتسبات هادشي ندوزوسنة و مل نستطع بسبب معارضة األمانة العامة للحكومة وقلنا  18سنني وحنا نطالب برفع السن لـ 3..سنة  18بـ
كون وأن يؤجل ويقرب وتظل هاته لكن إذا وضعنا أمام ضرورة االختيار بني القانون بصيغته احلالية ومكتسباته أو أال ي.. نشوفوللربملان  ومنشيو ندافعو

يقول بنعبد اهللا” أحسن والشجاعة تدفعنا للتصويت على املشروع يف صيغته يف انتظار أن يصل لصيغة ديالناالفئة بدون حقوق واليسارية 

https://www.rue20.com/%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%80cndh-%D8%A8%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9/
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تستنكر تشغيل الطفالت القاصراتأميج 
|جمتمع |  2016مايو  17| :   املصدر

 16وج للتشغيل يف البيوت يف اجلمعية املغربية لرتبية الشبيبة تشغيل الطفالت خادمات للبيوت، ومواصلة احلكومة احلفاظ على سن الولاستنكرت 
املستشارين، يف سياق  تبناه جملسرغم مخالفته لرأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي سنة، 

.12-19دراسة مشروع القانون 

ظاعة، وإىل عدم متكني أطفال ونبهت اجلمعية للضعف املؤسسايت يف جمال محاية الطفل، باعتبار وضعية الطفالت اخلادمات يف البيوت هي أكثر ف
.  امل العريبيها أعلى نسبة يف العاملغرب من احلق يف التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة اهلدر املدرسي، إذ يعد املغرب من بني الدول اليت تسجل ف

طين والدويل، إىل مناهضة على املستوى الو  واجلمعوينيواملسؤولني  اهليآتحظر تشغيل الطفالت خادمات يف البيوت، ودعوة كافة ” أميج“وطالب 
لقاصرين يف البيوت، كما طالبت اجلمعية بتجرمي تشغيل ا. ”الطفالت اخلادمات يف البيوت“كل أشكال االستغالل والعنف ضد األطفال، خاصة 

استغالل  وحتديد التدابري الالزمة إلعادة إدماج األطفال ضحايا الظاهرة ، ووضع سياسة كاملة حلماية األطفال، بشكل عام، وخطط عمل ضد
قوق الواردة يف اتفاقية حقوق وتشبثت اجلمعية بأحقية أطفال املغرب بالتمتع بكل احل. الطفالت القاصرات خادمات يف البيوت على وجه اخلصوص 

وشددت . لحة الفضلى للطفل الطفل دون أي تفريق، أو متييز، مع التأكيد  على أن يتمتع أطفال املغرب باحلماية وأحقية املشاركة مبا يتماشى واملص
ة لألطفال على مجيع املنتخبة وكذا القطاعات احلكومية أمهي واهليآتاجلمعية، بقوة، على ضرورة أن تويل املخططات الوطنية واحمللية للمجالس 

بيانات  التفاقية على قاعدةاملستويات مبا فيها ميزانيتها السنوية، مع اختاذ التدابري الالزمة من أجل بلورة خطة وطنية إلعمال وتنفيذ مقتضيات ا
لى إشراك املنظمات غري وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببالدنا، واستثمارها يف وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع احلرص ع

.احلكومية املستقلة املهتمة حبقوق الطفل 
س . ي

http://www.marocpress.com/assabah/article-665237.html
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اليزميمجلس يطالبون بلجنة مستقلة لإلشراف على مراقبة االنتخابات بدل حقوقيون 
  2016مايو  17

ابات بدل اجمللس الوطين حلقوق ، بتشكيل جلنة مستقلة لإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخ”اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان“طالبت 
.اإلنسان، ووزارة الداخلية، وذلك يف ندوة صحفية، اليوم الثالثاء، بالرباط

شراف على املالحظة ال ميكن أن يقوم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبهمة اإل“، يف معرض كلمته بالندوة، أنه الركووأكد رئيس املنظمة، بوبكر 
.”املستقلة واحملايدة لالنتخابات، ويقوم باملالحظة يف اآلن نفسه

.”إما باإلشراف أو باملالحظة“ودعا بأن يقوم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 
ية واخلارجية واالتصال بصفة تشكيل جلنة من أربعة أعضاء ميثلون السلطات احلكومية املكلفة بالعدل والداخل“وعن توصيات املنظمة، دعا بوبكر، إىل 

اية من الرشوة ية للنزاهة والوقاستشارية، وممثل عن املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، وممثل عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وممثل عن اهليئة الوطن
عيات ثالثة ممثلني عن مج وحماربتها، ومخسة ممثلني عن اجلمعيات املمثلة داخل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باقرتاح من هذه اجلمعيات، فضال عن

م باملذكرة”اجملتمع املدين .، وفقا ملا ورد يف توصيا

http://www.souss24.ma/?p=34846
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ايدة مقترحات المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان حول تعديل قانون المالحظة المستقلة والمحهذه 
لالنتخابات

17/05/2016   
موعة من نتخابات ضمنتها جماملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان ، اليوم الثالثاء بالرباط ، مذكرة حول تعديل قانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالقدمت 

ا تستهدف  .“ضمان نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية “االقرتاحات قالت إ
ذا القانون ديباجة حتدد املنظمة، يف هذه املذكرة اليت قدم خطوطها العريضة رئيس املنظمة بوبكر لركو خالل ندوة صحافية ، ان يكون هلواقرتحت 

تورية املتعلقة لدولية، واملقتضيات الدسفلسفته وأسسه القانونية ،وتتضمن التنصيص على املعايري الدولية لالنتخابات الواردة يف اإلعالنات واالتفاقيات ا
.باملنظومة االنتخابية، واألحكام القانونية اخلاصة باالنتخابات، فضال عن التجارب واملمارسات الفضلى

ا املنظمة بناء على ما تراكم من جتارب يف جمال املالحظة االنتخابية، على ضرورة إخضاع مجيع موأكدت  راحل االستحقاقات املذكرة ،اليت أعد
.االنتخابية والتشريعية واجلماعية واجلهوية واملهنية وعمليات االستفتاء للمالحظة االنتخابية

نصت المذكرة على أهمية إعادة النظر في من هذا القانون ،  6تركيبة اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات احملدثة مبقتضى املادة وخبصوص 
وق االنسان والهيئة تركيبة اللجنة من خالل ضمان تمثيلية السلطات الحكومية والمندوبية الوزارية لحقوق االنسان والمجلس الوطني لحق

مع المدني غير الوطنية للنزاهة الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق االنسان وجمعيات المجت
لجنة يف اول اجتماع من بني ، ومراعاة متثيلية النساء واالشخاص يف وضعية إعاقة ، مضيفة أنه يتعني انتخاب رئاسة الالممثلة في المجلس الوطني 

.الوطنية واهليآتالعضوات واألعضاء من خارج ممثلي القطاعات احلكومية واجمللس الوطين حلقوق االنسان واملؤسسات 
 كة اجلمعيات املعتمدة،املذكرة على أن تضع اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات رهن إشارة املعتمدين بالقيام مبهام املالحظة مبشار ونصت 

ا أثناء ممارستهم ملهامهم تراعى فيه املعايري وامل املبادىءميثاقا حيدد  .مارسات اجليدة املعتمدة يف هذا اجملالوالضوابط االساسية اليت يتعني ان يتقيدوا 
ام املالحظة طوبعد  يب يلة يوم االقرتاع وترتأن أكدت على ضرورة أن يتمتع املالحظون املعتمدون حبماية قانونية، اقرتحت املنظمة أن يتم القيام 

وعية مع التأكيد على يف حق كل من يعرقل عملهم ، وان تستفيد اجلمعيات احلقوقية املعتمدة من الدعم العمومي انطالقا من معايري موض اجلزاءات
شكل الذي ال ميس حق هذه اجلمعيات يف إصدار تصريح او بيان والتواصل مع الرأي العام ووسائل االعالم خالل خمتلف مراحل املالحظة وذلك بال

.مببدأ احلياد وبنزاهة العملية االنتخابية وبالسري العادي لالقرتاع
ابية، تعديل القوانني االنتخ رئيس املنظمة خالل تقدميه للمذكرة أن التعديالت اليت اقرتحتها املنظمة تتزامن مع انكباب احلكومة والربملان علىوأكد 

على  رور مخس سنواتمربزا انه مت االعتماد يف إعداد هذه املقرتحات على الرتاكم احلاصل لدى اجملتمع املدين على امتداد عقدين من الزمن وبعد م
. 2011إقرار قانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات الذي نص عليه دستور 

واطنني واملرشحات لركو إىل أن تعديل هذا القانون من شأنه أن يساهم يف دعم نزاهة ومصداقية العملية االنتخابية ومساحه للمواطنات واملوخلص 
اركتهم يف االنتخابات وجتويد االطار املهنية بقبول شرعية هذه العملية فضال عن تعزيز ثقة املواطنني وتوسيع مش واهليآتواملرشحني واالحزاب السياسية 

.القانوين للمالحظة االنتخابية إسوة مبا تعرفه القوانني االنتخابية من مراجعة وتعديل دائم

http://www.achpress.com/?p=98687
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OMDH  تاءات الى دائرة في مالحظة االنتخابات و بضم االستف اليزميتطالب في مذكرة بتحييد مجلس
المالحظة

14:  46الساعة  2016ماي  17يف أضيف   

نية ا يف ذلك االنتخابات املهاملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، بأْن تكون عملية مالحظة االنتخابات شاملة جلميع االستحقاقات االنتخابية، مبطالبت 
وة صحفية الثالثاء بالرباط رئيس املنظمة خالل ند الركووقاَل بوبكر .  و املاجورين، وعمليات االستفتاء اليت ال تشملها عمليات املالحظة املستقلة

مراقبة اجلهات ، تبقى يف منأى عن لتقدمي مذكرة حول تعديل قانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات،  إنَّ انتخابات الغرف املهنية، على أمهيتها
م اليت خابات تعاضديه التعلياملكلفة مبالحظة االنتخابات، يف ظل غياب أّي نص قانوين خيّول مراقبتها مشريا اىل االحتجاجات األخرية حول سري انت

.مل جترى بأربعة مدن
  

و النتخابات كما عبرت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان عن  تحفظها من إشراف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على هيئة مالحظة ا
اإلنسان أْن يشرف على  اهليئة جيب أن تكون مستقلة، وإذا أراد اجمللس الوطين حلقوق: "الركوواوضح أبو بكر . على االشراف على اعتماد املالحظني
الحظة

ُ
ا، فيجب أن يتخلى عن اهليئة. اهليئة فعليه أال يقوم بعملية امل هلا  بعطىجلمعيات اليت مل و طالبت املذكرة بإعطاء ا". وإذا أراد أن يقوم 

على  الركووشدد .  عتماداال الرفضبمنحكما  جيب تعليل . االعتماد  من اجمللس الوطين للمالحظة املستقلة  حق الطعن باحملكمة االدارية استعجاال 
م يتعرضون لالستفزاز و اهلجوم من قب عبة ل املنخرطني يف اللانه  كما  للمالحظني واجبات ، فالبد ان تكون هلم حقوق كأن يكونوا حمميني ، أل

.  االنتخابية
  
  

حنن نقول إنَّ : "ود ، مضيفالالنتخابات، سواء اليت ُقدمت كمشاريع أو املصادق عليها، ناقصة ،  و يف حاجة الن جت املؤطرةأنَّ القوانني  الركوواعتَرب 
ا أْن يكون لقانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات". األهّم يف أي قانون هو الديباجة ديباجة تنّص على املعايري الدولية  وتقرتح املنظمة يف مذكر

.ىب واملمارسات الفضللالنتخابات، واملقتضيات الدستورية املتعلقة باملنظومة االنتخابية، واألحكام القانونية اخلاصة باالنتخابات، والتجار 
  

ة املواطنني فيها و حماربة العزوف، ان اهلدف األساسي من املذكرة ، هو املطالبة بضمان نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، وتعزيز ثق الركوواعترب بو بكر 
.باملائة، يف بعض الدوائر االنتخابية 53و 20مبا ميّكن من رْفع نسبة املشاركة اليت ترتاوح بني 

  

http://www.zoompresse.com/news9138.html
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بلجنة مستقلة لمالحظة االنتخابات اليزميمجلس  بإستبدالحقوقيون يطالبون 
14:10 17-05-2016الثالثاء  حلرشالشرقي 

اجمللس الوطين حلقوق “ات بدل ، بتشكيل جلنة مستقلة لإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخاب”املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان“طالبت 
.، وذلك يف ندوة صحفية، اليوم الثالثاء”اإلنسان

إنه ال ميكن أن “دة لالنتخابات رئيس املنظمة، بوبكر لركو، يف معرض تقدميه ملضامني مذكرة اجلمعية حول تعديل قانون املالحظة املستقلة واحملايوقال 
.”آلن نفسهيقوم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبهمة اإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات، ويقوم باملالحظة يف ا

.بني اإلشراف أو باملالحظة” اإلختبار”ودعا بوبكر، اجمللس الوطين حلقوق االنسان، بـ

الداخلية واخلارجية واالتصال أربعة أعضاء ميثلون السلطات احلكومية املكلفة بالعدل و “رئيس املنظمة، تأليف جلنة مستقلة، مكونة من  إقرتحوبذلك، 
والوقاية من ة الوطنية للنزاهة بصفة استشارية، وممثل عن املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، وممثل عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وممثل عن اهليئ
الوة على ثالثة ممثلني عن ، ع”الرشوة وحماربتها، ومخسة ممثلني عن اجلمعيات املمثلة داخل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باقرتاح من هذه اجلمعيات

.مجعيات اجملتمع املدين غري املمثلة يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

ا، إىل  رئيس أو رئيسة  إنتخاب“رتحة ، مق”مراعاة متثيلية النساء واألشخاص يف وضعية إعاقة داخل تركيبة اللجنة“ودعت اجلمعية احلقوقية، يف مذكر
سسات واهليئات اللجنة يف أول اجتماع من بني عضوات وأعضاء اللجنة خارج ممثلي القطاعات احلكومية واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملؤ 

.”الوطنية

http://www.alyaoum24.com/598168.html
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تقلةالمغربية لحقوق االنسان تعقد ندوة صحفية حول مذكرة تعديل قانون المالحظة المسالمنظمة 
املعلمجنيب 2016مايو،  17

يدة حظة املستقلة و احملااملنظمة املغربية حلقوق االنسان مبقرها املركزي بالرباط اليوم الثالثاء، ندوة صحفية حول مذكرة تعديل قانون املالعقدت 
.لالنتخابات

  
نتخابات ملالحظ أثناء االأكد رئيس املنظمة بوبكر لركو يف كلمة له على ضرورة مالءمة القانون املغريب مع القانون الدويل الذي يضبط و يأطر مهمة ا

تمكن املالحظ من أداء ي ،حىتاالنسانلتجاوز التناقض الحاصل بين القانون المنظم لالنتخابات بالمغرب و مقررات المجلس الوطني لحقوق 
أمر  قرتاع،وبالتايلاالمهامه بكل حرية دون تعسف أو منع من رئيس مكتب التصويت الذي خيول له القانون احلايل منع املالحظ من دخول مكتب 

ليت إىل اقرتاب موعد االنتخابات التشريعية ا باالضافة، 2011التأجيل خاصة بعد دستور  اليقبلتعديل قانون االنتخابات املغريب باث ضرورة ملحة 
.اكتوبر القادم 07من املقرر تنظيمها يوم 

تخابات وذلك منذ سنة لركو يف معرض حديثه ،أن املنظمة املغربية حلقوق االنسان سباقة خبصوص اصدار تقارير تتعلق مبالحظتها لالناضاف 
ات و أوصت بضرورة الكثري من املالحظات و االستنتاج السنة،وراكمت،كما قامت مبالحظة مجيع االستحقاقات اليت عرفها املغرب منذ تلك 1997

ا ضمنت هذا املطلب يف املذكرة املوجهة للجنة تعديل دستور  املستقلة،بلوضع قانون تنظيمي للمالحظة  .2011أ
تها منظمات ستقلة اليت راكموقد عملت املنظمة املغربية حلقوق االنسان على بناء هذه املذكرة وفق مقاربة تشاركية باعتمادها على تقارير املالحظة امل
.حول املذكرة اجملتمع املدين و املؤسسات الوطنية و الدولية وكذا املعهد الدميقراطي الوطين ،حيث مت تكليف خبري بوضع تصور أويل

http://bledna.com/slider/146791
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من المعلوماتأكتوبر  7انتخابات المغربية لحقوق االنسان تطالب بتمكين ُمالحظي المنظمة 
)احميمداتصورة منري (الراجي حممد  2016, 17مايو : كتب يف

ول أكتوبر القادم، طالبت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، من خالل مذكرة ح 7على بُعد مخسة أشهر من االنتخابات التشريعية املزمع إجراؤها يوم 
خابية، مبا يف اصة بالعملية االنتتعديل قانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات، بتمكني اجلهات اليت تسهر على املالحظة من كافة املعلومات اخل

.ذلك نسخ من حماضر مكاتب التصويت

ان ي من املذكرة هو املطالبة بضم، رئيس املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، قاَل يف ندوة صحافية، اليوم الثالثاء بالرباط، إّن اهلدف األساسالركوأبو بكر 
باملائة، يف بعض الدوائر  53و 20 نزاهة وشفافية العملية االنتخابية، وتعزيز ثقة املواطنني فيها، مبا ميّكن من رْفع نسبة املشاركة اليت ترتاوح بني

.االنتخابية

نقول إنَّ األهّم يف أي قانون  حنن“: ، مضيفا”ناقصة“لالنتخابات، سواء اليت ُقدمت كمشاريع أو املصادق عليها،  املؤطرةأنَّ القوانني  الركوواعتَرب 
ا أْن يكون لقانون املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات ديباجة تنّص ع. ”هو الديباجة لى املعايري الدولية لالنتخابات، وتقرتح املنظمة يف مذكر

.لفضلىواملقتضيات الدستورية املتعلقة باملنظومة االنتخابية، واألحكام القانونية اخلاصة باالنتخابات، والتجارب واملمارسات ا

ات املهنية، وعمليات طالبت بأْن تكون عملية مالحظة االنتخابات شاملة جلميع االستحقاقات االنتخابية، مبا يف ذلك االنتخاب ”OMDH”الـ
ة مبالحظة االنتخابات، يف ظل وقاَل رئيس املنظمة إنَّ انتخابات الغرف املهنية، على أمهيتها، تبقى يف منأى عن مراقبة اجلهات املكلف. االستفتاء

.غياب أّي نص قانوين خيّول مراقبتها

حكومية، أو لى حّق املنظمات بْني ولتوسيع دائرة مالحظة العملية االنتخابية، تقرتح املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان التنصيص يف قانون االنتخابات ع
ظمات من عملية املراقبة، مبا أّن القانون أنَّ رئيَس مركز التصويت يتمتع باحلق يف منع هذه املن الركووأوضح . بني برملانية، على القيام بعملية املالحظة

.خيول له ذلك

ويف هذا . اباتوأبدت المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان تحفظها من إشراف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على هيئة مالحظة االنتخ
ة فعليه أال يقوم بعملية اهليئة جيب أن تكون مستقلة، وإذا أراد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أْن يشرف على اهليئ“: الركوالسياق، قال أبو بكر 

الحظة
ُ
ا، فيجب أن يتخلى عن اهليئة. امل هسربيس./”وإذا أراد أن يقوم 

http://taroudantnews.com/article-48782-details.html
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السياسة علمتني أال أقول أبدا: الباماهللا عن التحالف مع بنعبد نبيل
اجلواب –ز شرف الدين ف 2016مايو  17

السياسة علمتين وعلمت  ”كشف نبيل بنعبد اهللا األمني العام حلزب التقدم واالشرتاكية عن موقفه من التحالف مع حزب األصالة واملعاصرة، قائال 
ولكن للسياسة ” يوم الثالثاء، ، الالتطواينقبل أن يستدرك خالل رده على أجوبة الصحفيني يف ندوة مبؤسسة الفقيه ” أبدا نقولواحزيب أننا عمرنا ما 

ذا احلزب تثل هلا اجلميع، هأخالق ومرجعيات، اذا انتفت الشروط اليت جعلتنا نرفض هذا املشروع وإذا كانت املمارسة السياسية حزبية سوية وسليمة ومي
يف  الية بنفس الرغبةالذي يدافع عن مواقف قريبة من تلك اليت ندافع عنها، ميكن يف زمن ما أن نتعامل معه، ولكن يف ظل الشروط واملمارسات احل

.”التحكم فغري ممكن
ينتمي ألقصى اليسار وأصبح  هو شخص كان“، رد بنعبد اهللا ”البياع”بـمبجلس املستشارين له  البامويف رده على وصف عزيز بنعزوز رئيس فريق 

.”ينتمي ألقصى التعفن
م زعيم احلزب الشيوعي حزب  ب مساحه بتشغيل بالقيام حبملة ضد مشروع قانون العمال املنزليني الذي أثار جدال واسعا بسب” اجلرار” كما ا

عليه ما عدا  مشروع القانون واملادة حمل اجلدل عرضت على جملس املستشارين وكل األحزاب صوتت“سنة، وقال بنعبد اهللا  16قاصرين يف سن 
واب، ونظرا القرتاب موعد حزب االحتاد االشرتاكي، ويف اجللسة أحزاب املعارضة مل تصوت ضد بل امتنعت عن التصويت، وعند عرضه على جملس الن

م صوتوا له يف اللجنة م  ”االنتخابات، قاموا حبملة ضد املشروع، مع العلم أ .”على بنادم كضحكو” ، متهما إياهم بأ

  
و مكسب اجتماعي محاية العامالت والعمال املنزليني خاصة وأن الواقع اليوم يسود فيه قانون الغاب وه“واعترب أن  الغرض من مشروع القانون هو 

.”هائل
ني كما ليس احلزب الذي حتالفنا معه وختلينا عن اليساري” سنة ولكن هناك معارضون  18وكشف بنعبد اهللا أن حزبه يسعى لرفع سن التشغيل إىل 

.، يف إشارة حلزب العدالة والتنمية”يقول البعض
 16ن سن الشغل هو وبعيدا عن لغة اخلشب  املعارض هو األمانة العامة للحكومة اليت تقول لنا إن هناك تعارضا بني القوانني أل“وتابع املتحدث 

.”سنة منتهية 15هو  التمدرسسنة وسن 
ي الظروف السياسية يأتي برأي مثالي ال يراع” وعن موقف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان قال وزير التعمير والسكنى وسياسة المدينة إنه 

بنعبد اهللا، وجلسوا  ويرى أن سن الشغل جيب أن يكون مطابقا لسن الرشد، ولكن لو كان أعضاؤه يف احلكومة، يضيف وال القوانين المعمول بها،
م إىل أنه جيب تغيري قانون الشغل وتغيري النص الدس بارية توري الذي ينص على إجمع مؤسسات الدولة األخرى الساهرة على القوانني، كانوا سينبهو

.”التعليم أوال

http://www.eljawab.com/11319.html
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…من حقوق االنسان حتى العدل مرورا: دار االجماع الحموشي. في احتفاالت البوليسسابقة 

اللي  احلموشيلدعوة  واستاجب اج كلشيالبارح فالقنيطرة  . احلموشيالوطين عبد اللطيف  لالمنمع ما يقوم به املدير العام للمديرية العامة واملنتخبني 
وزارة العدل من خالل  حضرات. طبيعي يكون وزير الداخلية حممد حصاد والوزير املنتدب يف الداخلية الشرقي الضريس. كان البس كسوة البوليس

مية من خالل الوزير امحد حضرات وزارة االوقاف والشؤون االسال. الرميدمدير مديرية الشؤون اجلنائية عبد النبوي وطبعا وزير العدل واحلريات مصطفى 
بوليس المحتفى وسام لل عطىحضرات حقوق االنسان من خالل االمين العام للمجلس الوطني لحقوق االنسان محمد الصبار اللي . التوفيق
.حسين بنسليمان رالاجلينحضر الدرك امللكي من خالل . بوريطةخبدمة االمن من خالل الوزير املنتدب ناصر  مفتاخرةحضرات اخلارجية اللي . بهم

هة الكسال ونائب عمدة املنتخبني من خالل رئيس اجل حضرو. مكلف مبهمة يف القصر ضمن احلاضرين بوزيدةحىت القصر كانوا ناسو اذ شوهد كرمي 
رئيس اجمللس البلدي للقنيطرة اللي هو وزير النقل والتجهيز عزيز الرباح كانشالرباط ولكن ما  

http://www.morocco24.net/article43692.html
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سنة 18الضحاك رفض رفع سن تشغيل القاصرات إلى : اهللابنعبد 
, 2016,مايو 17شبل عبد اإلله

عبد غيل والشؤون االجتماعية نبيل بنعبد اهللا، األمني العام حلزب التقدم واالشرتاكية، غاضبا جدا من االنتقادات اليت وجهت حلزبه ووزير التشبدا 
ا  18ال أقل من السالم الصديقي، على خلفية مشروع قانون تشغيل العمال املنزليني خاصة يف الشق املتعلق بالسماح بتشغيل األطف سنة، مؤكدا أ

” للعلم واألدب التطواينة الفقيه اجلامعة الشعبية ملؤسس“بنعبد اهللا، يف لقاء نظمته  وعلق.”أملمحلة يتعرض هلا احلزب من طرف من أصيبوا خبيبة “
قانون ” :سنة، قائال 16، على مشروع القانون الذي ُجييز تشغيل األطفال يف سن 2016ماي  17بأحد الفنادق مبدينة سال مساء اليوم الثالثاء 

 يعاتوالضعاما منتهية، وهذا معناه أنه ميكن ألي فتاة أن تشتغل يف معمل النسيج  15الشغل املغريب احلايل ينص على أن سن الشغل يبدأ من 
عارض مع مدونة ألنه يت يدوز ميكنشاملشروع ما “، مشريا إىل أن األمانة العامة للحكومة اليت يوجد على رأسها إدريس الضحاك أكدت أن ”واملنازل

عاما، مع وجود قوانني ختص  16دول االحتاد األورويب فيها سن الشغل يف “على أن ” الكتاب“زعيم حزب  وشدد.”التعليمالشغل وإجبارية 
م األطفال املرتاوحة أعمارهم ما بني  ماعية ، مردفا أن املشروع احلايل الذي مت التصويت عليه بلجنة القطاعات االجت″18و  16األعمال الشاقة 

.”الغرض منه هو محاية العامالت والعمال يف البيوت، ألن القانون احلايل مثل الغاب“مبجلس النواب 
اءه بحصوص وذلك على ضوء التصريحات التي أطلقها أعض” المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“وزير السكنى وسياسة المدينة، وانتقد 

يع من منظور حقوق االنسان ، وإمنا يعاجل املواضتنفيديةمؤسسة دستورية، وليس مؤسسة ذات صالحيات “حيث اعترب أنه تشغيل العمال المنزليين، 
تغيري املنت الدستوري الذي لو كان هؤالء يف احلكومة فعليهم أوال تغيري قانون الشغل، و “، مشريا إىل أنه ”بوضع جمرد بعيدا عن الظرفية السياسية

يسعى إىل “أن حزبه ” يةالتقدم واالشرتاك“األمني العام حلزب  وأكد.”السنيتحدث عن إجبارية التعليم وحينها هذا القانون ميكن أن جنعل فيه هذا 
.”حلاليةسيتم التوصل إىل توافق من أجل تعديل الصيغة ا“، الفتا إىل أنه ”عاما رغم املعارضة اليت جندها 18أن نوصل هذا القانون إىل 

http://qushq.com/blog/60027.html
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قانون تشغيل القاصرات يستحضر المصلحة العامة بالمغرب : بوانو
12h07 - 2016مايو  17الثالثاء خلضرمن طرف يوسف 

عاً، للمصادقة بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني، الذي أثار جدالً واس 19.12الثاين، مل يربمج مشروع قانون رقم لألسبوع 
سبوع تقب أن يتم تأجيله إىل األعليه يف جلسة تشريعية مبجلس النواب، بعد التصويت عليه يف جلنة القطاعات االجتماعية األسبوع املاضي، من املر 

ة بسبب هذا القانون سجاًال بين الحكومة والمعارضة وجمعيات المجتمع المدني وهيئات دستوريوخلق .املقبل، إىل حني التوافق خبصوصه
سنة  18إلى  سنة كحد أدنى لتشغيل القاصرات في المنازل، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة مطالبة برفع الحد األدنى 16تنصيصه على سن 

.ي وقت سابقعلى األقل، وهو المقترح الذي أوصى به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في رأيه المقدم للغرفة الثانية للبرلمان ف
ون مت التصويت عليه يف جملس ، وقال إن مشروع القان”هذا النقاش مفتعل“، رئيس فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب، يعترب أن بوانوعبد اهللا لكن 

سنة كحد أدىن، لكنه مل يثر أي جدل آنذاك كالذي  16املستشارين بداية السنة املاضية، أي خالل رئاسة الشيخ بيد اهللا للغرفة الثانية، وجاء فيه سن 
، مشرياً إىل أن القيادي يف حزب العدالة والتنمية على أن هذا املوضوع جيب أن يناقش يف إطار املناخ العام باملغربوشدد .برز إىل السطح اليوم

 18من السهل أن نصدر توصية ونقول فيها “: سنة كهدف وجب على املغرب أن يصله، وقال 18اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتحدث عن 
اية التاريخ ، أن أصل هذا املشروع ”24اجمللة”، يف حديث لـبوانووأشار .”سنة، لكن حنن كربملان نشرع ونستحضر املصلحة العامة، وهذه ليست 

سنة كحد أدىن، لكن احلكومة رفعته إىل  15القانون هو فريق االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية بالغرفة الثانية، وأضاف أنه اقرتح يف النسخة األوىل 
.سنة، وفق ما تنص عليه االتفاقيات الدولية خبصوص هذا األمر، ومتاشياً مع مدونة األسرة 16

ا العمل يف املغرب، وأضاف 16أن سن  بوانوويرى  بالنسبة إلينا “: قائالً  سنة كحد أدىن للعمل يف املنازل يتماشى مع املنطق العام للقوانني اجلاري 
حنا “: اف، لكن أض”وفق القانون ال ميكنها الزواج، ويف حالة إذا مل تكن تدرس ملاذا سنمنعها من العمل؟.. أش غادي دير 18و 16البنت ما بني 

.”كاع يف نظري  ميخدموشبغينا 
ون يف األول تطرق هلذا اجلانب، ، مشرياً إىل أن النقاش حول القان)املنزل(إىل أن صعوبة هذا القانون تكمن يف كونه سيطبق يف فضاء مغلق  بوانوولفت 

، وتساؤل حول ما )من محل األثقال أو العمارات اليت فيها طوابق كثرية(جماالً ال ميكن أن تشتغل فيه القاصرات  21حيث حتدد االتفاقيات الدولية 
.الشغل التابعة لوزارة التشغيل التتبع على هذا املستوى أم ال مفتشياتإذا كان بإمكان 

شرياً إىل أن نسبة مهمة من أن النقاش املفتعل ذهب إىل السن وترك أموراً هامة، لكن أكد أن هناك أبعاداً سلبية وإجيابية يف املوضوع، م بوانووأضاف 
ال ميكن أن  وهذا جانب إجيايب يف جمتمعنا املغرب“سنة، وتعاملهن األسر املشغلة معاملة جيدة،  40و 30املشتغالت يف املنازل يرتاوح عمرهن ما بني 

.”نتجاهله
ة توفر العاملة أو العامل وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية قد أكدت أن القانون يضم مكتسبات عدة، أمهها حتديد سن أدىن للتشغيل، وضرور وكانت 

ة األشخاص رية، ومنع وساطاملنزيل على عقد الشغل، واستفادته من احلماية االجتماعية، والراحة األسبوعية والعطلة السنوية واحلماية ضد األشغال اخلط
.الذاتيني مبقابل، وكذا االستفادة من التكوين والتدريب، مع إقرار عقوبات زجرية مهمة يف حالة خمالفة مقتضياته

بشأن احلد األدىن لالستخدام، واليت  138الوزارة أن هذا املشروع يستمد فلسفته ومبادئه من معايري العمل الدولية، وال سيما منها االتفاقية رقم وتؤكد 
اء الدراسة اإللزامية وال جيوز يف أي حال أن يقل عن  سنة، وكذا االتفاقية رقم  15تنص على أنه ال جيوز أن يكون احلد األدىن للسن أدىن من سن إ

.حول العمل الالئق للعمال املنزليني، سيما مقتضيات املادة الرابعة منها 198حول حظر أسوأ أشكال عمل األطفال، واالتفاقية رقم  182

http://www.medias24.com/ar/NATION/POLITIQUE/9703.html
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: الفسبوكيةيكتب  على صفحته   النحيليمحمد 
مسؤوليتي على 

"سياسويةمزايدات "واجدة  تيكيتة تيلصقالكرة فيدو وما لقا ما يقول  تفشاتلودبا اللي  

احلقوقية والنقابية والسياسية و  اجلمعويةمن بعض ردود الفعل اجلبانة واالنتفاعية والتربيرية لالستعباد واالستغالل يف ردها على مواقف احلركة هذه 
:سنة على األقل وزعما نيشان وباملباشر 18واملؤسساتية الرافضة لتشغيل األطفال وحتديد سن القبول يف العمل كعمال وعامالت منزليني يف 

اآلن رئيس فريق التقدم  والذي يشغل يف نفس روكباناليت يرتأسها السيد " أطفال املغرب -منظمة الطالئع "وضمنها مجعية  اجلمعويةهل احلركة  -
حديد سن تثمن مكتسبات مشروع قانون العمال املنزليني، وجتدد مطالبتها بت 2016ماي  12واالشرتاكية مبجلس النواب والذي أصدر بيانا بتاريخ 

؟!! سياسويةسنة، تقوم مبزايدة  18تشغيلهم يف 
 السياسيويةدة هل المؤسسات الوطنية والمتمثلة في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي االجتماعي يمارسان المزاي -

؟!!سنة في المنازل  18بمطالبتهم بمنع تشغيل القاصرين أقل من 
ر تشغيل األطفال يف العمل اليت نبهت احلكومة إىل ضرورة احرتام االتفاقية الدولية حلقوق الطفل وحض اليونسيفهل اهليئات األممية ومنها منظمة  -

؟!!! سياسويةسنة تقوم مبزايدات  18املنزيل وأن الطفولة هي الفئة العمرية إىل حدود 
؟!!! لسياسويةاهل منظمة العمل الدولية اليت تصنف العمل املنزيل لألطفال ضمن األعمال اخلطرية وبالتايل وجب منعه تقوم باملزايدة  -
؟!!! سياسيويةسنة كحد أدىن للعمل يف املنازل يقوم مبزايدات  18هل املرصد الوطين حلقوق الطفل الذي نبه وطالب بضرورة اعتماد سن  -

...بكل روح رياضية وبأخف اخلسائر فلتنسحبوأظن هي بوادر اهلزمية يف نزاع حقوقي ال تضبطون مداخله وخمارجه، 
  

عباد األطفال يف املنازل مواقف داعمة ملوقف استغالل واست يصدروقولوا ليهم  إيوامجعيات تسبح يف فلككم  عندكومشواش ما  فاالخر نقوليك آجيو
اجلرأة ألن للتاريخ ذاكرة وذاكرة التاريخ ال تنسى  عندمهشعرب قانون مغلف، ولكن أكيد ما 

  
اهللا يعطينا وجهكم أيها املتلونون 

http://www.alminbarasahafi.com/index.php/2015-12-26-00-25-39/2015-06-23-02-39-70/501-2016-05-17-15-32-25
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جهة ما تعرقل الملفات الحقوقية: ويقول المانوزيعلى مهاجمة الطليعة يعاتب الصبار 
16:43 - 2016مايو  17الثالثاء   -بواسطة األول 

وق اإلنسان، ينتمي إىل أن حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، اتصل بأحد قياديي املنتدى املغريب حلق” األول“علم موقع 
قوق ل االئتالف املغريب حلحزب الطليعة، يعاتبه على البالغ الذي أصدره مناضلو احلزب العاملون داخل املنتدى، وأعلنوا فيه تشبثهم بالعمل داخ

.الذي سبق أن أعلن توقيف العمل داخله املانوزياإلنسان، ضدا على موقف رئيس املنتدى مصطفى 

احلقوقيني  تشبث“الذي أشار إليه بالغ حزب الطليعة، ضمنيا، من خالل دعوته إىل  للمانوزيأن الصبار بدا منحازا ” األول“وأكدت مصادر 
بوضع حد “، ومطالبتهم ”اناملغاربية ملنظمات حقوق اإلنس والتنسيقىية.. الطليعيني من خمتلف مواقعهم باالئتالف املغريب للمنظمات احلقوقية

اإلنسان اتصلت بعدد من  يف إشارة إىل ما راج عن أن املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق” ملختلف أشكال الضغط والتدخل يف شؤون احلركة احلقوقية
.حتثهم على االنسحاب من ائتالف حقوق اإلنسان” احلقوقيني“

ر ان ال يد له يف تعثويف موضوع ذي صلة، أكد املصدر أن الصبار أخرب القيادي الطليعي العامل داخل املنتدى، بأن اجمللس الوطين حلقوق اإلنس
.جمموعة من امللفات احلقوقية، وأن جهة من خارج اجمللس هي اليت تعرقلها

https://alaoual.com/politique/20485.html
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ا اإلقليمية حول السمارة تحط الرحال ببوجدور في دورته -اللجنة الجهوية لحقوق االنسان العيون : بوجدور 
 COP 22ال

00:  25الساعة  2016ماي  18يف أضيف 
  

بوخريصعبد اهللا : الصحراء اليف 

، 2016الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش يف نونرب  (COP22(يف سياق التحضريات اجلارية ملؤمتر األمم املتحدة ملكافحة التغريات املناخية 
مبدينة بوجدور، على ) 2016ماي  17(، امللتقى اإلقليمي للتغريات املناخية، اليوم الثالثاء ”السمارة-اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون“نظمت 

.الساعة التاسعة والنصف صباحاً، حبضور عدت شخصيات مدنية وعسكرية وفعاليات اجملتمع املدين 
  

تعداداً ية وفعاليات اجملتمع املدين اسهذه اللقاء املنظم بتنسيق مع خمتلف الفاعلني احملليني إىل تعبئة كافة املتدخلني ال سيما املصاحل اخلارجويهدف 
روض علمية وتضمن برنامج امللتقى تقدمي ع. املزمع تنظيمه يف مدينة العيون (Pré COP régionale(النعقاد اللقاء اجلهوي ملا قبل مؤمتر املناخ 

البيئية والتغريات  الرتبية”و، ”التنوع البيولوجي ودوره يف التغريات املناخية وتأثري التغريات املناخية على الوسط“حول مجلة من املواضيع، أبرزها 
رات والربامج يف جمال محاية كما مت خالل هذا امللتقى التعريف مبختلف املباد. ”الطاقات املتجددة ودورها يف التغريات املناخية“، وأخريا ”املناخية

تسعى ” السمارة-إلنسان العيوناللجنة اجلهوية حلقوق ا“يذكر أن . البيئة والتكيف مع تغري املناخ وصياغة مقرتحات وتوصيات إقليمية يف هذا اجملال
ورة وإطالق برامج كذلك من خالل هذا امللتقى إىل ضمان مشاركة فاعلة يف أشغال مؤمتر مراكش من خالل التعبئة والتحسيس، وذلك يف أفق بل

.ومبادرات اسرتاتيجية ملواجهة حتديات التغريات املناخية

http://www.sahralive.com/news545.html
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Projet de loi sur le travail domestique

Un amendement dans le pipe ?
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Campagne médicale au profit des détenus de la prison locale 
d’Ain Sbaâ

La Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) Casablanca-Settat et l’Association des médecins 
résidents (ARC) de Casablanca, en partenariat avec la Direction régionale de l'administration pénitentiaire 
et de la réintégration de Casablanca ont organisé, samedi 14 mai 2016 à Casablanca, une campagne 
médicale au profit des détenu(e)s de la prison locale d'Ain Sebaâ. 
Cette initiative a pour objectif l’humanisation des établissements pénitentiaires et l’amélioration des 
conditions de détention notamment à travers le renforcement de l'accès de la population carcérale aux 
services et prestations de santé. 
Cette campagne médicale a ciblé plus de 100 détenu(e)s ainsi que 15 enfants accompagnés, ayant bénéficié 
de consultations médicales spécialisées en urologie (39 prestations), cardiologie (20), gynécologie (15), 
pédiatrie (15), psychiatrie (17) et kinésithérapie (7). Elle a été encadrée par un staff composé de 13 
médecins spécialistes appartenant à l’ARC de Casablanca, en plus de l'équipe médicale et infirmière de la 
prison locale de Aïn Sbaâ. 
Cette manifestation rentre dans le cadre du plan d’action de la CRDH Casablanca-Settat relatif aux 
établissements pénitentiaires  qui a pour but le suivi de la mise en œuvre des recommandations du rapport 
du CNDH sur la situation dans les prisons et des prisonniers intitulé « Crise des prisons, une 
responsabilité partagée : 100 recommandations pour la protection des droits des détenu(e)s » et les 
recommandations du rapport de la CRDH sur la situation des détenu(e)s dans la région de Casablanca-
Settat.
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Milieu carcéral

Campagne médicale au profit des détenus de la prison locale 
de Aïn Sebaâ
,LE MATIN  17 May 2016 –

Une campagne médicale a été organisée, la semaine dernière au profit des détenus de la prison locale de 
Aïn Sebaâ, à Casablanca, à l'initiative de la Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) Casablanca-Settat et de l’Association des médecins résidents (ARC) de Casablanca, en 
partenariat avec la Direction régionale de l'administration pénitentiaire et de la réintégration. Cette 
initiative s’inscrit dans le cadre du partenariat existant entre la CRDH Casablanca-Settat, l'ARC de 
Casablanca et la Direction régionale de l'administration pénitentiaire et de la réintégration ayant pour 
objectif l’humanisation des établissements pénitentiaires et l’amélioration des conditions de détention, 
notamment à travers le renforcement de l'accès de la population carcérale aux services et prestations de 
santé. Cette campagne médicale a ciblé plus de 100 détenus ainsi que 15 enfants accompagnés, ayant 
bénéficié de consultations médicales spécialisées en urologie (39 prestations), cardiologie (20), gynécologie 
(15), pédiatrie (15), psychiatrie (17) et kinésithérapie (7).

La campagne a été encadrée par un staff composé de 13 médecins spécialistes appartenant à l’ARC de 
Casablanca, en plus de l'équipe médicale et infirmière de la prison locale de Aïn Sbaâ. Cette manifestation 
rentre dans le cadre du Plan d’action de la CRDH Casablanca-Settat relatif aux établissements 
pénitentiaires, qui a pour objectif le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Conseil national 
des droits de l’Homme (CNDH) «Crise des prisons, une responsabilité partagée : 100 recommandations 
pour la protection des droits des détenu(e)s» et les recommandations du rapport de la CRDH sur la 
situation des détenues dans la région de Casablanca-Settat «Droits des détenues : entre les normes 
internationales et les conditions de détention».

http://lematin.ma/journal/2016/campagne-medicale--au-profit-des-detenus-de--la-prison-locale-de-ain-
sebaa/247436.html
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Conférence de Bonn : El Yazami souligne le rôle des réseaux 
d’ONGs dans la prise de conscience universelle des enjeux 
climatiques

http://www.mapexpress.ma/actualite/economie-et-finance/conference-de-bonn-el-yazami-souligne-le-role-des-
reseaux-dongs-dans-la-prise-de-conscience-universelle-des-enjeux-climatiques/
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Tunisie : une loi pour faciliter l’égalité homme-femme dans 
l’héritage?

Un député tunisien a présenté le 4 mai 2016 une proposition de loi visant à faciliter l'égalité entre hommes 
et femmes en matière d'héritage. Une question encore taboue dans le pays où les règles de succession sont 
définies par le Coran.
«C'est la loi de Dieu, on ne peut pas la changer. C'est comme 1+1 égale 2, on ne peut pas dire 3 ou 6.» Le 
mufti de la République Othman Battikh, la plus haute religieuse musulmane de Tunisie s'est exprimé avant 
même que le contenu de la proposition soit connu. Pour lui, l'héritage n'est pas sujet à discussion et n'a pas 
sa place dans le débat «ni maintenant ni plus tard».

Un sujet sensible
En Tunisie, comme dans tous les pays arabes qui appliquent la loi islamique, les femmes héritent de la moitié 
de ce qui revient aux hommes sauf dans certains cas très précis. Malgré l'adoption en 1956 du Code du 
statut personnel (CSP), qui a mis fin notamment à la polygamie ou la répudiation, les discriminations en 
matière d'héritage n'ont pas été levées.
L'égalité dans l'héritage a toujours été au cœur des débats et «l'Association tunisienne des femmes 
démocrates en a même fait un combat suprême sous le régime de Ben Ali» comme le souligne le quotidien 
Le Temps qui souligne que plusieurs études ont été menées. Mais là encore rien n'y fait. La nouvelle 
Constitution adoptée en 2014 souligne que «citoyens et citoyennes sont égaux en droits et devoirs». Un 
article qui reste à appliquer en matière de succession.

Qu'en est-il au Maroc ?

D'une façon générale, on peut dégager du débat sur la question de l'héritage trois positions, qui ne sont pas 
nouvelles puisqu'elles ont été exprimées ailleurs qu'au Maroc et à travers l'histoire: celle des «rigoristes» 
qui se tiennent stricto sensu au texte coranique qui stipule : «Dieu vous recommande concernant vos 
enfants que le fils hérite comme deux filles» (sôurat An-Niçâ'). Cette loi, pour eux, parole de Dieu, est 
sacrée, immuable, et elle est intemporelle. Elle ne peut être modifiée, quelles que soient les circonstances. 
D'ailleurs, lorsqu'en décembre 2008 le Maroc a levé les réserves sur la Convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le Conseil supérieur des oulémas 
a aussitôt répliqué par un communiqué réaffirmant que cette mesure ne peut remettre en question des 
institutions comme le droit successoral. Le droit marocain concernant le statut personnel, comme on le 
sait, est régi par le droit musulman, et le code de la famille adopté en 2004 n'a pas dérogé à la règle. Dans 
un droit positif largement sécularisé, il constitue, selon les juristes, «la principale survivance du droit 
musulman en droit positif marocain».
Il y a en deuxième lieu, dans ce débat, la position des «modérés», qui s'inspire du même référentiel 
islamique, qui prône une adaptation du droit positif en matière d'héritage aux évolutions
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socio-économiques actuelles du Maroc. 
Pour ses tenants, ce n'est pas seulement la question de l'héritage qui devrait être revue à la lumière de ces 
changements de la société marocaine où la femme occupe une place très importante au plan économique 
et social. C'est «toute l'approche du religieux qui doit être revue», plaide Asma Lamrabet, directrice du 
Centre d'études féminines en Islam – Rabita al Muhammadia des oulémas du Maroc (voir entretien). Dans 
nombre de ses écrits d'ailleurs, elle déconstruit la lecture littérale du texte religieux, et appelle à rester 
plutôt fidèle à la finalité du message de Dieu, qui est «la justice et l'équité». Et d'inviter à un exercice de 
réflexion sur «l'éthique relationnelle entre hommes et femmes, telle qu'elle est conçue par les sources 
scripturaires de l'Islam». Ethique qui milite «en faveur de l'égalité entre hommes et femmes». Le sociologue 
Almotamassik va dans le même sens : le Coran dans son essence est venu prôner la justice entre les 
humains et sur terre, il «n'est pas un texte statique, mais il doit être lu à l'aune de l'Ijtihad, et être soumis à 
l'interrogation historique et l'évolution de la société humaine, et cela a été le cas dès le premier siècle de 
l'Hégire».
La troisième approche est celle des «internationalistes» qui se tiennent à la littérature des droits de 
l'Homme dans sa perception universelle, dont l'égalité entre la femme et l'homme en est un postulat 
incontournable. Elle est celle des courants féministes marocains et des organisations des droits de l'Homme 
en général. Dans un entretien accordé au magazine Jeune Afrique (du 21 octobre 2015) qui 
l'interrogeait sur les raisons de la formulation par le CNDH de cette recommandation sur 
l'égalité successorale alors que la «question semble être tranchée dans le Coran», Driss El 
Yazami fit cette réponse : «Je ne suis pas un théologien, mais un acteur des droits de 
l'homme. Notre objectif est de susciter un débat qui existe par ailleurs dans des sociétés 
similaires comme la Tunisie et le Liban. Il appartiendra au Conseil des oulémas de statuer au 
niveau religieux». Pour les tenants de cette position, le maintien de l'inégalité successorale est désormais 
«inconstitutionnelle» et «incompatible avec les engagements du Maroc au plan international».

Pour un débat serein sur l'égalité successorale
Mais au-delà du texte religieux (le Coran) et de l'ordre normatif marocain (la loi) qui décrètent que «le fils 
hérite comme deux filles», il y a des pratiques sociales de contournement de plus en plus répandues dans le 
Maroc actuel pour partager équitablement l'héritage entre les enfants du vivant du père et de la mère.
Des familles empruntent des voies tout à fait légales pour le faire. Le dernier en date est l'initiative de 
l'avocat Mustapha Manouzi, président du Forum justice et vérité (FJV). Il déclare : «J'ai décidé en compagnie 
de mes oncles, écrit-il, de rédiger un testament pour ma femme, mes fils et mes filles où l'égalité dans 
l'héritage est respectée». Cette pratique est devenue courante et même approuvée par une large frange de 
la société marocaine.

http://www.maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=8913:tunisie-une-loi-pour-faciliter-l-
egalite-homme-femme-dans-l-heritage&Itemid=349
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Les recommandations de l'OMDH pour l'observation des 
élections
Publication: 17/05/2016 19h25 CEST Mis à jour: 17/05/2016 19h25 CEST PARLEMENT MAROC

ÉLECTIONS - L'Organisation marocaine des droits humains (OMDH) a présenté, mardi 17 mai à Rabat, un 
mémorandum portant sur l'amendement de la loi sur l'observation indépendante et neutre des élections, 
comprenant un ensemble de propositions qu'elle juge susceptibles de "garantir la transparence et la 
crédibilité du processus électoral".

Ce mémorandum, dont les grandes lignes ont été présentées lors d'une conférence de presse présidée par 
le président de l'OMDH Boubkeur Largou, souligne l'impératif de soumettre l'ensemble des étapes des 
échéances électorales, législatives, communales, régionales et professionnelles ainsi que les référendums à 
l'observation électorale.

Revoir la composition de la commission d'accréditation

S'agissant de la commission chargée d'accréditer les observateurs des élections, le 
mémorandum insiste sur l'importance de revoir sa composition en garantissant la 
représentativité des autorités gouvernementales, de la délégation interministérielle des 
droits de l'homme, du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), de l'instance 
nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPLC) et des 
associations représentées au sein du CNDH, tout en prenant en compte la représentativité 
des femmes et des personnes en situation de handicap.

Le mémorandum énonce également l'obligation d'élire la présidence de la commission lors de la première 
réunion parmi les membres qui ne font pas partie des représentants des secteurs gouvernementaux, du 
CNDH et des établissements et instances nationaux.

Une charte des bonnes pratiques

Le mémorandum propose, en outre, que la commission chargée d'accréditer les observateurs des élections 
mette à leur disposition une charte définissant les principes et règlements à observer lors de l'exercice de 
leur mission, prenant en considération les critères et bonnes pratiques adoptés en la matière.

Après avoir souligné que les observateurs accrédités doivent jouir d'une protection juridique, l'OMDH a 
proposé que la mission d'observation se déroule tout au long de la journée du scrutin et que des sanctions
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soient prises à l'encontre de quiconque enfreindrait l'exercice de leur mission.

Des subventions pour les associations observatrices

L'OMDH appelle, également, à faire bénéficier les associations juridiques accréditées de la subvention 
publique sur la base de critères objectifs, en soulignant le droit de ces associations à s'exprimer, à publier 
tout communiqué et à communiquer avec l'opinion publique et les médias lors des différentes étapes de 
l'observation, à condition de ne pas violer le principe de la neutralité et de la transparence du processus 
électoral et de la bonne conduite du scrutin.

L'élaboration de ces propositions s'est faite sur la base de l'expérience cumulée par la société civile durant 
deux décennies et cinq ans après l'adoption de la loi sur l'observation indépendante et neutre des élections, 
prévue par la Constitution de 2011, note Boubkeur Largou, qui estime que l'amendement de cette loi est 
de nature à contribuer à la transparence et la crédibilité du processus électoral.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/05/17/omdh-elections_n_10007622.html
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بلجنة مستقلة لمالحظة االنتخابات اليزميمجلس  بإستبداليطالبون حقوقيون 

اجمللس الوطين حلقوق "ات بدل ، بتشكيل جلنة مستقلة لإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخاب"املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان"طالبت 
معية حول تعديل قانون وقال رئيس املنظمة، بوبكر لركو، يف معرض تقدميه ملضامني مذكرة اجل. ، وذلك يف ندوة صحفية، اليوم الثالثاء"اإلنسان

املستقلة واحملايدة  إنه ال ميكن أن يقوم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبهمة اإلشراف على املالحظة"املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات 
.و باملالحظةبني اإلشراف أ" اإلختبار"ودعا بوبكر، اجمللس الوطين حلقوق االنسان، بـ". لالنتخابات، ويقوم باملالحظة يف اآلن نفسه

اجمللس الوطين حلقوق “ات بدل ، بتشكيل جلنة مستقلة لإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخاب”املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان“طالبت 
.، وذلك يف ندوة صحفية، اليوم الثالثاء”اإلنسان

إنه ال ميكن أن “دة لالنتخابات وقال رئيس املنظمة، بوبكر لركو، يف معرض تقدميه ملضامني مذكرة اجلمعية حول تعديل قانون املالحظة املستقلة واحملاي
.”آلن نفسهيقوم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبهمة اإلشراف على املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات، ويقوم باملالحظة يف ا

https://www.marocbuzz.com/ar/2016/05/17/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A/
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http://www.lesiteinfo.com/prison-de-ain-sbaa-campagne-medicale-profit-detenus/
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COP22 Elbilia - 1re Conférence-Débat 

Engagé dans le projet de la COP22, le groupe Elbilia met en place un programme dédié à l'Eco-éducation au 
profit des élèves et personnels de l'ensemble de ses sites.

Le lancement du programme débutera le jeudi 19 mai par une conférence-débat inaugurale 
animée par Monsieur Idriss El Yazami, Responsable du pôle Société Civile de la COP22 et 
Président du CNDH (Conseil National des Droits de l'Homme).

La conférence ayant pour thème "De la COP21 à la COP22 : Poursuivre pour accomplir, éduquer pour 
agir", première conférence-débat ouvrant le cycle des actions du projet COP22 Elbilia, se tiendra à 
l'amphithéâtre Léon l'Africain à partir de 16H00.

http://www.leonafricain.ma/home/index.php/component/jem/event/1670
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