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معتقلون إسالميون يطالبون بوقف معاناتهم.. المغرب
ص 10:13 - 2015ديسمبر  31الخميس |  خدمة قدس برس   -الرباط 

، يكشفون "ية السجونمندوب"و" المجلس الوطني لحقوق االنسان"باملغرب، شكاية إىل كل من " سجن القنيطرة املركزي"وجه معتقلون إسالميون بـ 
هم يف حي رطب األذى والضرر الذي حلقهم نتيجة حرمان إدارة السجن من متتعهم بالفسحة والشمس واالستحمام، ووضع"من خالهلا ما وصفوه بـ 

".وزنازين باردة مظلمة

أن هذا التصرف ينم عن عقلية "، يف بيان هلم" ، والزبري املنتصرالبوهايل، مصطفى احلسناوي، هشام أعرويب، عبد الفتاح أهروشحسن "ورأى املعتقلون 
".مريضة حاقدة وانتقامية، تفتقر ألدىن مستويات املسؤولية واإلنسانية

".ادئ حقوق اإلنسانمعاملة غري أخالقية ومنافية ملب"احلقوقية، أن ما ورد يف بيان املعتقلني، هو " منظمة العدالة للمغرب"من جهتها اعتربت 

ى ما يسمى هذا دليل صارخ أن سياسة السجون باملغرب رغم مضي أزيد من عقد من بدء هذه احلرب املستعرة عل"وأضافت يف بيان هلا، أن 
".باإلرهاب، مل تتحسن ومل تواكب الشعارات الرنانة من احرتام حقوق اإلنسان وكرامته

، كان )كيلومرتا مشايل العاصمة املغربية الرباط  40على بعد(، هو أحد أشهر السجون املغربية، "السجن املركزي بالقنيطرة"أو " سجن القنيطرة"و
اصة مث لإلسالميني وحاليا واستعمل يف السبعينات والثمانينات للمعارضني اليساريني خ. يستعمل منذ العهد االستعماري ألصحاب األحكام الثقيلة

.للمتهمني بقضايا اإلرهاب

ا فيها، قتيًال، واليت مل تعرتف أي جهة رمسًيا بضلوعه 45اليت خّلفت  2003وكان املغرب قد شن محلة اعتقاالت بعد تفجريات الدار البيضاء عام 
"  أنصار املهدي"كـ" طرفالت"كما مت اعتقال آخرين يف إطار قانون مكافحة اإلرهاب، ومن بينهم معتقلني يف تنظيمات يصنفها البعض ضمن خانة 

".حركة اجملاهدين باملغرب"و" حزب التحرير اإلسالمي"و

http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=14034

                             1 / 14



 

31/03/2016 18
Conseil national des droits de 

l'Homme

7782   8

المناخية نداء العيون للتربية على التغيرات 
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وهيئات بيئية والالمجالس االقتصادية واالجتماعية دور .. في السياسات العموميةالمناخية إدماج التغيرات 
المجتمع المدني

التوازنات البيئيةنظيفة تحترم جديد لتنمية نموذج أهمية بلورة : احالفي 
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في قضية الصحراء؟" اإلنساني"فشل خيار التدخل لماذا 
01:31 - 2016مارس  31اخلميس  لكريينإدريس 

رديد نفس اخلطاب الذي مل واجلزائر لتوظيف ملف حقوق اإلنسان يف تعاطيهما مع قضية الصحراء؛ بعد عقود على ت البوليساريوكل من جبهة عادت  
وإمكانات وازنتني؛ نة حبكم ذايت بصالحيات يتبّدل رغم املتغريات الدولية وامليدانية الكربى، يف مقابل املبادرة املغربية الواقعية اليت تقضي بتمتيع الساك

.حيث نالت ترحيب القوى الدولية الكربى؛ وحظيت باستحسان هيئة األمم املتحدة وجملس األمن على وجه اخلصوص
؛ وغالبا ما يتم بقرار من التدخل اإلنساين بتقدمي املساعدات اإلنسانية وكذا التدخل العسكري ألغراض إنسانية يف جانبه الردعي أو الزجرييرتبط 

مجاعي؛ يف إطار " ساينإن"انفرادي تقوم به دولة معينة يف دولة ثانية حلماية رعاياها، أو تدخل " إنساين"األمم املتحدة، وهو ينقسم عادة إىل تدخل 
.ة كربىوالعرقية والسياسية اخلطرية داخل الدولة الواحدة ومما ختلفه من مآس إنساني اإلثنيةقرار من جملس األمن مع تنامي الصراعات 

لي ن صميم السلطان الداخأن ميثاق األمم املتحدة يف الفقرة السابعة من املادة الثانية نص صراحة على عدم جواز التدخل يف الشؤون اليت تعد مورغم 
اطنيها؛ أو راغبة يف محاية مو  للدول، فقد أقر الفقه الدويل بشرعية التدخالت اليت تتم بشكل اضطراري؛ إذا اتضح أن الدولة املعنية غري قادرة أو غري

ا هي نفسها اجلاين واملتسبب فيما يتعرض له املواطنون من عنف وأضرار قة بني الدولة أو الدول أو أو تلك اليت تتم بناء على اتفاقات مسب.. أ
ا .املنظمات الدولية املتدخلة والدولة اليت سيتم التدخل فوق ترا

وحشد الرأي العام الدويل  هاوتسييسوبعض االحتجاجات االجتماعية باألقاليم اجلنوبية " احلراك العريب"؛ استثمار أجواء البوليساريوحاولت بعدما 
وبدا واضحا أن هناك  ..حوهلا، وما تال ذلك من صدور تقارير عن مؤسسة كيندي ووزارة اخلارجية األمريكيتني بشأن وضعية حقوق اإلنسان بالصحراء

تابعة له، وكذا الدعوات اليت يوجهها الوطين املغريب حلقوق اإلنسان واملكاتب اجلهوية ال لسلمجاتباينا يف الرؤى بني املوقف املغريب الذي يعترب أن عمل 
اإلنسان  تعترب أن رصد حقوق إىل املقررين اخلاصني لألمم املتحدة، تشّكل الصيغة املالئمة للتعاطي مع قضايا حقوق اإلنسان؛ وجبهة بوليساريو اليت

.يف هذا الشأن املينورسوباملنطقة يتطلب وجود آلية مستقلة من خالل توسيع صالحيات 
دويل اجملال موقف املغرب صارما يف هذا الصدد؛ حيث رفض أي جتاوز لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة؛ وهو رفض يعكس الوعي بأن تكان 

 ة خالل العقديناحلقوقي طاملا شّكل مدخال لتجاوز سيادة الدول، عرب التدخل بذريعة محاية حقوق اإلنسان، وهو ما زخرت به املمارسات الدولي
واملرتبط  1993لسنة  841والقاضي بالتدخل يف مشال العراق حلماية األكراد، والقرار رقم  1991لسنة  688قرار جملس األمن رقم (األخريين 

واستثمار بعض املشاكل  إىل توظيف هذا امللف بشكل منحرف البوليساريو، كما أن األمر ميكن أن يدعم توجه ..)بتطور الوضع اإلنساين يف هاييت
.ألغراض سياسية.. االجتماعية املرتبطة بالبطالة والفقر

ظيف ملف حقوق اإلنسان من استطاعت الدبلوماسية املغربية أن توازن بني متطّلبات الدفاع عن الوحدة الرتابية عرب رفض ومنع االحنراف بتو وقد 
وصا أن املراهنة على دورها للمغرب مع القوى الدولية الدائمة العضوية يف جملس األمن من جهة ثانية، خص اإلسرتاتيجيةجهة، واحملافظة على العالقات 

.يف دعم املوقف املغريب تظل قائمة مع تطورات امللف
ا منظومة حقوق اإلنسان وداعميها يف هذا الصدد؛ استيعاب التطورات اليت شهد البوليساريورفض اجملتمع الدويل للتجاوب مع مطالب ويعكس 

ى عدد ريعات واملصادقة علباملغرب، واليت مهت سكان األقاليم الصحراوية؛ كما هو الشأن بالنسبة إىل ألقاليم املغربية األخرى، من حيث تطور التش
لتأسيس؛ عيات انفصالية بامن االتفاقيات الدولية واختاذ عدة تدابري يف هذا الشأن، وتزايد نشاط اجلمعيات احلقوقية احمللية والوطنية والسماح جلم

ا املنطقة وأصدر تقارير و  المجلس الوطني لحقوق اإلنسانوإحداث  مواقف ال ختلو من والذي واكب بصورة كبرية جمموعة من األحداث اليت شهد
..جرأة بصددها؛ من بينها رفض اجمللس حملاكمة مدنيني أمام حمكمة عسكرية

االنتقادات الدولية املتزايدة؛ إزاء  الساعية هلذا التدخل؛ متارس الصمت والتعتيم يف مقابل البوليساريواملفارقة الكربى يف هذا الشأن؛ هي أن جبهة ولعل 
ا رغ للمفوضيةم املطالب املتتالية املآسي اإلنسانية واالجتماعية احلقيقية اليت يتعرض هلا الساكنة يف خميمات تندوف؛ ومل توافق على إحصاء سكا
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التقارير الدولية على  لشؤون الالجئني يف هذا اخلصوص؛ وهو رفض يعكس الرغبة يف تلقي املساعدات اإلنسانية؛ اليت أكدت العديد منالسامية 
.االختالالت اليت تشوب تدبريها

 تقتضيهوما  ة الدميقراطيةإن ربح رهان قضية الصحراء املغربية، ال ميكن أن يتأّتى إال من خالل اعتماد مدخلني، األول داخلي؛ يروم إىل ترسيخ املمارس
منفتحة ذا الشأن، وبلورة تنمية من دعم للمشاركة السياسية للسكان واملضي قدما حنو تعزيز حقوق اإلنسان باملنطقة وحتصني املكتسبات احلاصلة يف ه

الطريق  ية املطروحة ويقطعكفيلة بتجاوز مظاهر الريع االقتصادي وجتاوز منطق االمتيازات الذي ساد لسنوات، مبا يسهم يف جتاوز اإلكراهات االجتماع
نفتحة على وآخر خارجي من خالل اعتماد دبلوماسية مبادرة وشّفافة وم. ملف حقوق اإلنسان لتسييس -مهما كان مصدرها –على أي حماوالت 

عد فيه جمال ، يف زمن متشابك مل يخمتلف الفعاليات الرمسية وغري الرمسية؛ وقادرة على خماطبة خمتلف القوى واملؤسسات الدولية بلغة املصاحل والواقعية
.اجملانية والسلوكاتللمواقف 

http://www.hespress.com/writers/300810.html
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”دوزيم“وبنجلون يشاركون في إعداد برنامج الترابي على  وكلحسن سيطايل
ص 10:27 2016, 31مارس : بواسطة امني الَساملي التاريخكتب 

 ترايب، إضافة إىل صحافيني ، يديره الصحايف عبد اهللا”حديث مع الصحافة“يوم األحد املقبل، احللقة األوىل من برنامج ” دوزمي“القناة الثانية تبث 
.من كتاب االفتتاحيات واألعمدة الصحفية يف املغرب

عامل اخلارج، ينتمون ل الربنامج الذي سيتم بثه كل يوم أحد مباشرة على الساعة السابعة مساء، هو عبارة عن حوار مع ضيفة أو ضيف، من املغرب أو
.فسبوع رفقة الضيو السياسة او االقتصاد أو الثقافة او الرياضة او اجملتمع املدين، وسيشكل فرصة لتحليل اخلرب والتعليق على أهم ما ميز اال

حيث سيتم تنشيطه  ورضا بنجلون، كلحسن، جامع  سيطايل، مسرية ”حديث مع الصحافة“وُيشارك إىل جانب عبد اهللا ترايب، يف إعداد برنامج 
.باللغتني العربية والفرنسية، حسب الضيوف، خنبة من األمساء الوازنة يف املشهد االعالمي املغريب

لوطني ، رئيس المجلس االيزميادريس أبريل املقبل على الساعة السابعة مساء،  3وسيستضيف عبد اهللا ترايب يف احللقة األوىل املزمع بثها يوم األحد 
العمليات اإلرهابية األخرية  وسيتطرق احلوار إىل ملف الصحراء واحلرب ضد اإلرهاب، ووضعيات أفراد اجلالية املغربية يف أوربا، بعد. لحقوق اإلنسان

.يف بلجيكا، إضافة إىل قضايا حقوق املرأة

http://www.almoustakil.com/36325-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%8A%D9%84-
%D9%88%D9%83%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7.html
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عن اشغال الندوة الدولية حول التغيرات المناخية بالعيونتقرير 
16:  31الساعة  2016مارس  30يف أضيف 
العيون/ حممد شيخي 

يف القاء رئيس  رية متثلت اجللسة األوىلاستمرار فعاليات امللتقى الدويل الربيعي الثاين كان يوما حافال بثالث جلسات يف الفرتة الصباحية بفندق املس   
بعده تناول الكلمة . مجعوينيميني و اساتذة طلبة باحثني ، اعال: العزيز فعراس كلمة ترحيبية بالوفد الرمسي و بالفئات املستهدفة عبد.دجمموعة البحث 

للجنة اجلهوية حلقوق االنسان السيد الوايل و السيد رئيس اجمللس البلدي والسيد حممد لعوينة مدير األكادميية للجهوية العيون و رئيس ا: على التوايل
 اريخ واجلغرافيا وجمموعةالسمارة السيد حممد سامل الشرقاوي، ليتم بعد ذلك توقيع اتفاقية شراكة كان طرفيها كل من مجعية مدرسي مادة الت بلعيون

تاذ سيدي ى التوايل كل من األسالبحث والدراسة حول الساحل والصحراء، أما اجللستني الثانية والثالثة فقد كانتا علميتني بامتياز قام بتسيريمها عل
 AMCDDو عضو )رائد (، حيث تفضل األستاذ حممد فتوحي نائب رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية الشمسدي عبدايتاالشكل واألستاذ 

امعة حممد حول التغريات املناخية، ليتفضل بعده األستاذ حممد مجال الدين استاذ جب COP21تقدمي وقراءة يف خمرجات قمة باريس "مبداخلة بعنوان 
تأثريات املناخية، مث تاله األستاذ حممد دور الرتبية والتواصل، اإلعالم واجملتمع املدين يف احلد من ال"اخلامس، خبري يف الرتبية البيئية بعرض حتت عنوان 

ا  أنفلوس ري تغري املناخ على الصحة تأث"استاذ جبامعة احلسن الثاين، خبري يف جغرافية الصحة، عضو مجعية اجلغرافيني العرب، مبداخلة عنوا
ا ، خبري يف قانون البيئة و ح الكيحل، ليتقدم األستاذ حممد "واسرتاتيجيات تكيف النظم الصحية يف املنطقة العربية قوق االنسان مبداخلة كان عنوا

" قوق االنسان يف محاية البيئةدور املؤسسات الوطنية حل"، ومتثلت مواضيع اجللسة الثانية يف عرض بعنوان "حقوق اإلنسان يف ظل التغريات املناخية"
 جتربة االئتالف املغريب من أجل املناخ والتنمية"، وعرض لمحمد صبري عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسانقدمه األستاذ 

من تقدمي األستاذ السالك عويس، ليتم  "COP 22واالستعداد لقمة مراكش  COP21خالل مشاركته يف قمة باريس  AMCDDاملستدامة
قام بتقدميه األستاذ املهدي " صحراويةاملندوبية السامية للمياه والغابات يف التصدي آلثار التغريات املناخية باألقاليم ال جتربة"بعنواناالنتقال إىل عرض 

ناخية جتربة مصنع يف مكافحة التغريات امل الرحييةأمهية حمطة الطاقة "إطار باملندوبية السامية للمياه والغابات ، ومتثل العرض األخري يف 
INDUSAHA، سعيد الراعي، محادي  عبد العزيز امللوكي،: كل من االساتذة  التقاريرالعلمية باعدادوقد تكلف . لتختتم اجللسة مبناقشة عامة

اء حيث مت عرض بعض اجنازات أما خبصوص الفرتة املسائية فقد احتضنها مقر األكادميية اجلهوية للعيون الساقية احلمر . خليلي، عبد الرمحن االنصاري
لتختتم ول الساحل والصحراء، التالميذ اليدوية تعلق باحملافظة على البيئة، كما متيزت بعقد شراكة بني األكادميية وبني جمموعة البحث والدراسة ح

سيريها األستاذ احملرتم عبدالعزيز أي دور للمدرسة و للفاعل الرتبوي ؟، تفضل بت: مواجهة أسباب و تداعيات التغريات املناخية: مبائدة مستديرة بعنوان
.فعراس

http://alwahda.info/news12988.html
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المغرب يكّرم معتقليه السابقين بالمناصب
2016مارس  30األشرف  الرباط ــ حسن 

م جمموعة من املعتقلني ه. من احلضيض إىل القصر، ومن القاع إىل القمة، ومن السجن إىل مناصب باتوا قادرين فيها على تسيري شؤون البالدخرجوا 
. يف البالد لوا على مناصب رفيعةالسياسيني املغاربة السابقني الذين عاشوا بني أقبية الزنازين املعتمة والباردة، قبل أن خيرجوا إىل ضوء الشمس وحيص

إىل فرتة ستينيات  ، يف إشارة"سنوات الرصاص"ذاق العديد من السجناء السياسيني، وخصوصاً خالل الفرتة اليت يطلق عليها املغاربة وبعدما 
اروا جزءاً يدة، وخصوصاً حني صوسبعينيات ومثانينيات القرن املاضي، طعم املعتقل واحلرمان من احلرية لسنوات طويلة، عرفوا بعد ذلك بأعوام أموراً جد

. من املناصب الرفيعة يف البالد

غربي محمد السادس رئيساً الذي عينه الملك الم بنزكريومن بين المعتقلين السياسيين السابقين الذين ُمنحوا مناصب رفيعة، الراحل إدريس 
ة إلى أسماء أخرى مثل وبعد وفاته، تولى المنصب المعتقل السياسي السابق أحمد أحرزني، باإلضاف. للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان

. ومحمد الصبار اليزميعبد القادر الشاوي وصالح الدين الوديع وإدريس 
م املهنية بعد مرحلة االعتقال السياسي، وأصبحوإن   أو وا من رجاالت الدولة أو سفراء كاَن بعض املعتقلني السياسيني السابقني قد جنحوا يف مسري

قوقيني، وخصوصاً من التيار وكان عهد امللك الراحل احلسن الثاين قد شهد اعتقال العديد من الناشطني احل. دبلوماسيني، مل يعرف آخرون جناحاً مماثالً 
لسادس، على خلفية مسلسل وبعد خروجهم من السجن تغريت األوضاع يف عهد امللك احلايل حممد ا. اليساري يف سبعينيات ومثانينيات القرن املاضي

.  املصاحلة الذي دشنته الدولة
اليسارية، وقضى يف " ألمامإىل ا"، وهو معتقل سياسي سابق كان ينتمي إىل منظمة بنزكريالسلطات العليا يف املغرب شخصية الراحل إدريس اختارت 
تدى احلقيقة يف تأسيس من بنزكريوساهم . ، لتبدأ بعدها العدالة االنتقالية يف املغرب1991عاماً، وأفرج عنه عام  30عاماً من أصل  17السجن 

ألف معتقل سياسي سابق، لتصرف  20، واليت درست حالة 1999واإلنصاف، قبل أن يدعوه امللك إىل قيادة هيئة اإلنصاف واملصاحلة عام 
.  2007بعدها، عني رئيساً للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان إىل أن تويف عام . تعويضات مادية هلم وألسرهم

وبعد . عاماً من حياته 15 املعتقل وفاته، عّني امللك املغريب معتقالً سياسياً يسارياً سابقاً يف املنصب نفسه، وهو أمحد أحرزين الذي قضى يفبعد 
.  ةنمية القروية والبيئيخروجه، صار عضواً يف اجمللس األعلى للتعليم، وعني مستشاراً دولياً يف العديد من امللفات ذات الصلة بالزراعة والت

.  يايباً سفري دولة جنوب أفريقاألمساء األخرى الروائي عبد القادر الشاوي، الذي يشغل حالياً منصب سفري املغرب يف تشيلي، ويتوقع أن يصري قر ومن 
، قبل أن يعني 1989بالسجن عشرين عاماً، ليخرج من املعتقل عام  1977، وحكم عليه عام 1974تشرين الثاين عام /وكان قد اعتقل يف نوفمرب

.  يف عهد امللك حممد السادس سفرياً للمغرب يف تشيلي
شغل منصب سفري البالد معتقل سياسي سابق آخر وهو صالح الوديع، الذي صار قيادياً يف أحد األحزاب الكربى يف املغرب، وبات مرشحاً لوهناَك 

، والكاتب العام للمجلس حممد الذي يرأس حالياً اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليزمييف أحد البلدان األجنبية، باإلضافة إىل املعتقل السابق إدريس 
. الصبار

صال الصحراء عن املغرب، الداعية إىل انف البوليساريو، والذي كان يدعم جبهة التامكفهناك أيضاً حممد صاحل . ومل تنتِه الئحة األمساء عند هذا احلد
.  جونقبل أن خيرج من املعتقل ويتدرّج يف مناصب رفيعة عدة، وقد أصبح اليوم املدير العام للس 1977وقد حكم عليه بالسجن عام 

احلايله بعد اعتالء امللك ، إن"العريب اجلديد"خالد الشرقاوي السموين، لـ واإلسرتاتيجيةهذا السياق، يقول مدير مركز الرباط للدراسات السياسية يف 
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للمعتقلني السياسيني الذين  يضيف أن الدولة منحت إشارات قوية. ، شرع يف اختاذ جمموعة من القرارات اليت تعكس إرادته يف التغيري السياسياحلكم
 ني اليساريني، وعلى رأسهمأفرج عنهم، مث بدأت التفكري يف إحداث آلية لإلنصاف، وكان ال بد من خلق قنوات اتصال مع بعض املعتقلني السياسي

.  وصالح الوديع بنزكريادريس 

 ومميزاً يف ظل رف عهداً جديداً يتابع السموين أن الوزير السابق املنتدب لدى وزارة الداخلية فؤاد عايل اهلمة لعب دور الوساطة يف اإلقناع بأن املغرب يع
.  حكم امللك حممد السادس، وطمأن املعتقلني السابقني بأن الدولة مستعدة إلحداث هيئة لإلنصاف واملصاحلة

أعربوا عن  يري مواقفهم من النظام، وقديضيف السموين أنه خالل تلك الفرتة، بدأ الكثري من املعتقلني السياسيني السابقني واحملسوبني على اليسار، تغ
ن بني هؤالء املعتقلني ليس مستغرباً أن يكون م"يضيف أنه . رغبتهم يف االخنراط يف عملية اإلصالح الدميقراطية مع امللك الشاب حممد السادس

".املعارضني للنظام سابقاً، رجاالت دولة صاروا أوفياء هلا، وخصوصاً بعدما وثقوا بأن العهد اجلديد سيكون خمتلفاً حقاً 

https://www.alaraby.co.uk/society/2016/3/30/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-
%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%8A%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-1
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نداءات فاعلين مغاربة متواصلة لتشجيع ثقافة حقوق اإلنسان و قيم المواطنة بالراشيدية
23:30 - 2016مارس  30

  
اإلعدادية بالرشيدية من  اكيالفطو خالل األيام الثقافية املزمع تنظيمها بثانوية محان  ورزازات -اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية تشارك 

.ة والتكوين املهين بالرشيدية، وذلك يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بني اللجنة اجلهوية ونيابة وزارة الرتبية الوطني2016أبريل  02إىل  31
ز يف جمال محاية وتعزي وستعمل اللجنة خالل هذه التظاهرة الثقافية على إقامة خيمة حقوقية تعرض فيها إصدارات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
طنة ق اإلنسان وقيم املواحقوق اإلنسان وتقدم أبرز مهام واختصاصات وأنشطة اجمللس وجلانه اجلهوية، وذلك بغية املسامهة يف النهوض بثقافة حقو 

.لدى الناشئة
  

قافة حقوق اإلنسان ، تعمل رفقة شركائها على تنظيم عدة أنشطة يف جمال نشر ثورزازات –يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 
ا داخل املؤسسات التعليمية التابعة لنفوذها الرتايب،،باعتبار هذه األخرية املشتل احلقيقي لغرس ونشر ث .قافة جديدة حول اجملالوالنهوض 

http://www.marocanbae.com/22/5237.html
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UMT  01لجمعة يوم ا” القضية الوطنية في صلب نضاالت الحركة النقابية“ندوة وطنية حول موضوع 
على الساعة الثالثة والنصف زواال 2016ابريل 
  2016, 30مارس : كتب في

ته الكفاحية واستمرارا ملسري  يف إطار برناجمه النضايل الذي يهدف فتح نقاش فكري حول أهم القضايا اليت تشغل املرأة العاملة واملرأة املغربية عموما،
  –حتاد اجلهوي لنقابات الرباط حتت لواء االحتاد املغريب للشغل، وبشراكة مع اال املنضويحتصينا للوحدة الوطنية ينظم االحتاد التقدمي لنساء املغرب 

على الساعة الثالثة  2016ابريل  01يوم اجلمعة ” القضية الوطنية يف صلب نضاالت احلركة النقابية“متارة ندوة فكرية وطنية حول موضوع  –سال 
ماعي والبيئي، وأطر ، ومركز الدراسات الصحراوية، واجمللس االقتصادي واالجتممثلين عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسانوالنصف زواال مبشاركة 

.نقابية وسياسية متخصصة يف اجملال
قة كانت يف قلب املعارك التارخيية اليت خاضتها الطب  1955وللتذكري فإن احلركة النقابية املغربية ويف طليعته االحتاد املغريب للشغل منذ تأسيسه سنة 

لطبقة ضال الدميقراطي لالعاملة املغربية من خالل وعي وإرادة عمالية استطاعت أن حتبك بدقة الربط اجلديل اخلالق بني شعاري النضال الوطين والن
قابيات االحتاد املغريب للشغل فكافحت وناضلت وقاومت االستعمار بوجهيه الفرنسي واالسباين يف أقاليمنا اجلنوبية حيث شكل نقابيو و ن. العاملة

األوىل داخل  ى الرتافع حول قضيتهالعمود الفقري جليش التحرير بكافة تراب الصحراء املغربية، كما عمل وما زال االحتاد املغريب للشغل بقوة وفعالية عل
  مناضالتهى ناعة مرتسخة لدمؤسسات األمم املتحدة ويف كل املؤمترات وامللتقيات النقابية ويف كل احملافل اإلقليمية واجلهوية والدولية، انطالقا من ق

 وم وأعداء الوحدة الرتابية للمغرببعدالة قضية كل الشعب املغريب، ويستمد االحتاد املغريب للشغل مصداقية طروحاته الوطنية يف مواجهة خص ومناضليه
.من هويته كمنظمة نقابية مستقلة ودميوقراطية هدفها الدفاع عن مصاحل الطبقة العاملة وعموم الشعب املغريب

عاش االحتاد التقدمي لنساء املغرب
متارة-سال-عاش االحتاد اجلهوي لنقابات الرباط

عاش االحتاد املغريب للشغل

http://taroudantnews.com/article-46212-details.html
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تنظيم معرض للفن التشكيلي لفنانات من ذوي االحتياجات الخاصة

 من التشكيلي لفنانات وفنانني اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان بالرباط، سال القنيطرة ومتحف بنك املغرب، اليوم الثالثاء، بالرباط، معرضا للفننظمت 
حياء اليوم الوطين ذوي االحتياجات اخلاصة، وذلك للمسامهة يف تسليط الضوء على اجلوانب اإلبداعية هلاته الشرحية من اجملتمع، ويف إطار إ

فنانني  8فنانني رجاال ونساء من خمتلف مناطق املغرب، باإلضافة إىل  9 وعرض.سنةمارس من كل  30لألشخاص يف وضعية إعاقة الذي يصادف 
الجواهري ، عبد اللطيف الصبغي يف هذا املعرض الذي حضر حفل افتتاحه وايل بنك املغرب التثلثمن اجلمعية املغربية ملساندة األشخاص ذوي 

وح إىل معامل الفن اجلميل واأللوان ، أعماهلم الفنية واالبداعية اليت حتتفي باإلعاقة وترتقي بالر اليزميورئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان ادريس 
غرب، وجتسيدا لالهتمام املشرتك تنظيم هذا احلدث االبداعي ترمجة فعلية للشراكة القائمة بني اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان وبنك امل ويعترب.الساحرة

امبختلف قضايا حقوق االنسان يف شىت  ابريل املقبل،  30ىل غاية النظر عن االختالفات، أتاحت لوحات هذا املعرض الذي يستمر إ وبغض.جتليا
ح عن إبداعات غاية يف الفنية من خالل ألوان امتزجت بأشكال فنية لتفص ميوالتهللزوار، االنتقال إىل العامل االنفرادي لكل فنان للتعبري عن 

اط بقوة الرغبة يف االندماج يف مندوب املعرض فريد الزاهي يف تصريح للصحافة إن هذه األعمال الفنية تؤكد وجود اختيار فين له ارتب وقال.التشكيل
ااجملتمع ويف إعادة تأويل وضعية االعاقة من خالل تعبريات ثرية وخصبة بصورها  فضاء للصراع واالشباع واملعاناة  أن الفن باعتباره وأضاف.ومتخيال

النسان، حممد الصبار، يف جانبه، قال األمني العام للمجلس الوطين حلقوق ا من.اجملتمعوالنور، ميكن أيضا من حتقيق الذات وإثبات حضور نوعي يف 
م ات اخلاصة، حفلت لوحتصريح مماثل، إن هذا املعرض اتاح للزوار فرصة استكشاف قيم مجالية وفنية غاية يف االبداع، لفنانني من ذوي االحتياج ا

.بألوان زاهية الفتة المست يف عمقها تيمة اإلعاقة من زوايا فنية متعددة

http://m.soltana.ma/50988.html
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«Confidences de presse»

Nouvelle émission de débat sur la chaîne 2M
31 March 2016 - 09:03   

Les magazines de l'information de la chaîne 2M se sont enrichis d'une nouvelle émission de débat baptisée 
«Confidences de presse».

Conçu sous la forme d'un club de la presse, ce magazine hebdomadaire, confié à Abdellah Tourabi, sera 
diffusé chaque dimanche à 19h00 en «access prime time», indique mercredi la chaîne 2M dans un 
communiqué.

Abdellah Tourabi, accompagné de deux éditorialistes de la presse marocaine, recevront une femme ou un 
homme, Marocain ou étranger, qui ont fait l'actualité de la semaine.

Avec cet invité, appartenant au monde politique, économique, culturel, associatif ou sportif, les animateurs 
de l'émission décrypteront l'information et lui apporteront l'éclairage nécessaire, ajoute le communiqué.

Pour multiplier les points de vue et approfondir la lecture des événements, 2M a souhaité s'associer à de 
grands noms de la presse marocaine, tous médias confondus, poursuit la même source.

Autre nouveauté, cette émission de débat sera bilingue. Selon l'invité, le magazine se déroulera en langue 
arabe ou française.

Pour sa première édition, dimanche 3 avril, Abdellah Tourabi recevra Driss El Yazami, figure incontournable 
des droits de l'Homme au Maroc. Avec lui, il sera question du Sahara, de la place du Maroc dans la lutte 
contre le terrorisme, de la situation des communautés marocaines en Europe après les derniers attentats 
de Bruxelles, de la place de la femme dans notre société ... et d'autres sujets d'actualité.

Réalisée par Amina Chouai, cette nouvelle émission, de 52 minutes, est préparée par Abdellah Tourabi, 
Samira Sitail, Jamaâ Goulahsen et Reda Benjelloun.

Les médias partenaires de «Confidences de presse» sont «L'Economiste/Assabah», «Al Ahdath Al 
Maghribiya», «Quid.ma», «La Nouvelle Tribune», «Economie & Entreprise», «Din Wa Dunia» et «Radio 2M».  

http://lematin.ma/journal/2016/nouvelle-emission-de-debat-sur-la-chaine-2m/244552.html
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