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عاما كسن قانونية للشغل بالمغرب 16يرفض تحديد  الصبار

الرمييأيوب  - هسربيس
10:00 - 2016ماي  12اخلميس 

القانون ، بسبب حتديد مشروع مل متر املصادقة على مشروع القانون اخلاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني دون إثارة اجلدل
الصبار، األمني العام  وكشف حممد. سنة كسن قانونية للشغل؛ حيث لقي هذا البند معارضة من طرف العديد من اهليئات املدنية واحلقوقية 16لسن 

ا بتحديد سن الشغل يف  .سنة اليت متت املصادقة عليها 16سنة، وليس  18للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، أن مؤسسته تقدمت بتوصيا

سنة، مشريا إىل أن  18يف  اإللكرتونية، أن اجمللس عندما طلب منه تقدمي رأيه، حدد سن االشتغال هسربيسوأكد الصبار، يف تصريح خص به جريدة 
ينها عدم القيام باألعمال وحنن يف القانون حددنا العديد من الضوابط اليت تنظم العمال املنزليني، ومن ب"قضية العمال املنزليني كانت مثار نقاش، 

".اخلطرية والشاقة

ن العمل هو املدرسة وليس العمل، مشريا، يف الوقت ذاته، إىل أن منظمة العمل الدولية حتدد س 16واعترب الصبار أن املكان الطبيعي لألطفال يف سن 
ال الصبار إن وحول موقف اجمللس من املصادقة على مشروع القانون، ق". سنة، واقرتحناها على احلكومة والربملان 18لكن حنن وضعنا "سنة،  16يف 

".ولكن حنن لسنا سلطة تشريعية حىت نقرر يف طريقة إخراج القانون"موقفهم عربوا عنه يف التوصيات اليت قدموها، 

ن سنة، واشرتط احلصول على رخصة من أولياء أمورهم بالنسبة مل 16ومنع مشروع القانون احلكومي تشغيل عمال منزليني إذا كانت أعمارهم تقل عن 
.سنة 15سنة، مع إقرار العقوبة اليت تنص عليها مدونة الشغل يف حالة تشغيل األطفال أقل من  18و 15ترتاوح أعمارهم بني 

سنة، ولكل شخص  16ألف درهم لكل شخص استخدم عامال منزليا عمره يقل عن  30ألفا و 25وينص مشروع القانون على غرامة ترتاوح بني 
سنة، كما أقر عقوبات زجرية ضد األشخاص الذين يتوسطون  18و 15استخدم عامال منزليا دون ترخيص من ويل أمره إذا كان عمره يرتاوح بني 

.بصفة اعتيادية يف تشغيل العمال املنزليني

http://www.hespress.com/societe/305815.html

http://www.fhamatoor.com/morocco-news/94294/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-
%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-16-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%B3%D9%86-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
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تثير حربا بين حقاوي وابو زيد  اليازميمجلس دستورية 

  
النسان مساء خالل بشكل غري عادي صبت بسيمة حقاوي وزير االسرة والطفولة جام غضبها على اجمللس الوطين حلقوق ا//مكتب الرباط: كود 

اجمللس الوطين راه  قولوليشتما  قاءلةبانه غري دستوري  اليازميمناقشة مشروع قانون املناصفة باجللسة العامة مبجلس النواب واعتربت حقاوي جملس 
.  خيالقىت جيي القانون عاد ح خمالقشوتصوتوا عليه فالربملان عاد ويل جملس الدستوري مضيفة مزال  ديالوامؤسسة غري دستورية وحىت جيي القانون 

 الذي يف دستورية اجمللس الوطين مواقف بسيمة استفزت النائبة االحتادية حسناء ابو زيد جملس الوطين اليت استغربت كيف ان وزيرة يف احلكومة تطعن
ن اجمللس الوطيناسقاط الصفة الدستورية ع نتاءجاستشهد به جملس األمن يف اخر تقرير له حول قضية الصحراء املغربية حمذرة حقاوي من 

http://sofapress.com/Maroc/nador//131026.html

http://www.goud.ma/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%AD%D9%82%D8%A7-217560/

                            11 / 45



 

12/05/2016 
10 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

12/05/2016 

                            12 / 45



 

12/05/2016 
9 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

12/05/2016 

                            13 / 45



 

12/05/2016 7
Conseil national des droits de 

l'Homme

سنة  16الحكومة وأغلبيتها تشجعان تشغيل القاصرين ابتداء من : الخبر هذا 
2016 - 05 - 11يف االحتاد االشرتاكي يوم نشر كندايلجالل  

ا اجلمعيات احلقوقية وحىت األحزاب الوطنية، مل مينع ذلك احلكومة وأغلبيتهرغم  يسمح  ا العددية من مترير قانوناالعرتافات والدفوعات اليت تقدمت 
يل عبد السالم سنة بلجنة القطاعات االجتماعية مبجلس النواب يوم االثنني املاضي، والذي تقدم به وزير التشغ 16بتشغيل القاصرين ابتداء من 

احلقوق اليت جيب أن تكون  يف ذات اجللسة، اعرتض ممثلو أحزاب املعارضة مبجلس النواب، الذين اعتربوا أن هذا القانون يضرب يف الصميم. الصديقي
. سنة 16سنة بدل  18مكفولة هلذه الفئة، إذ طالبوا برفع السن إىل 

، إذ تعلقة بالعمال املنزلينيوالقانون الذي جاءت به احلكومة، وقدمه وزير التشغيل عبد السالم الصديقي، يتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل امل
بما في ذلك ما ذهب  كعادتها استندت الحكومة في تمرير هذا القانون إلى أغلبيتها العددية، في ضرب لكل المناشدات للمجتمع الحقوقي

.إليه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ذا بأن موقف اجملل« االحتاد االشرتاكي«، صرح حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان جلريدة هذاالبابيف  س الوطين واضح 

.سنة 18اخلصوص، إذ طالبنا بأن يكون سن التشغيل ابتداء من 
ن ما عدا يف حالة األعمال الشاقة واخلطرية، لكن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان دعا إىل أ 16صحيح أن منظمة العمل الدولية تنص على السن 

فاحلكومة . ة الشغلسنة، واعتربنا أنه من الواجب أن يستفيدوا من مجيع احلقوق الشغيلة املنصوص عليها يف مدون 18يكون احلد األدىن للتشغيل هو 
.سنة 16سنة، وبعد ذلك مت اقرتاح سن  15اقرتحت يف البداية أن يكون سن تشغيل القاصرين ابتداء من 

سنة، حماربة اهلدر املدرسي أيضا والقدرة  18وأوضح حممد الصبار، أن من بني االعتبارات اليت دعت اجمللس الوطين إلقرار سن التشغيل ابتداء من 
كثر ، ليست له القدرة على ذلك، كما كانت اخللفية املتحكمة وراء مقرتحنا، أن يكون املغرب أ16على التمييز، على اعتبار أن الطفل يف سن 
.  تقدما، مما جاءت به منظمة العمل الدولية

https://www.maghress.com/alittihad/1238443
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قوق المجلس الوطني لحالمعارضة في مجلس النواب تطلب رأي .. قانون مناهضة العنف ضد النساء
اإلنسان

12:05  - 2016مايو  11

)الرباط( أوحايفعلي 

سلة إىل جلنة العدل والتشريع ، ُمرا)للقوات الشعبية، واالحتاد الدستوري اإلشرتاكياألصالة واملعاصرة، واالحتاد (وجهت فرق املعارضة يف جملس النواب 
املتعلق مبناهضة العنف ضد النساء، والذي  103.13وحقوق اإلنسان تطلب فيها استشارة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بشأن مشروع قانون رقم 

.أعدته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
 العلمي، الذي وجه بدوره الطاليب راشيدوأحال رئيس جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان مراسلة فرق املعارضة الربملانية على رئيس جملس النواب، 

.، يطلب فيها رأي اجمللس خبصوص مشروع القانوناليازميمراسلة إىل رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إدريس 
املتعلق مبحاربة العنف ضد  103.13وتسارع وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، بسيمة احلقاوي، الزمن إلخراج مشروع القانون رقم 

.النساء، بعدما ظل مطلب إخراج قانون خاص بالعنف ضد املرأة حبيس األماين ويتصدر جمموعة من املطالب النسائية

http://www.kifache.com/90595
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وبنكيران في مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب الرميدضد احتجاجات 
0: تعليقات | سياسة : ىف 2016مايو  12: كتب يف  24سوس : الكاتب

وزير العدل واحلريات، مصطفى مجعية هيئات احملامني باملغرب مؤمترها التاسع والعشرين على ايقاع االحتجاجات اليت أثارها تكرمي اجلمعية لاختتمت 
.، وحضور رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان للجلسة االفتتاحية للمؤمترالرميد

 اجللية ماي أثناء إلقاء رئيس مجعية هيئات احملامني باملغرب، حممد أقدمي لكلمته يف 25وقد احتج جمموعة من احملامني الشباب احملسوبني على حركة 
ير عية ورئيس احلكومة ووز االفتتاحية للمؤمتر الذي حتتضنه مدينة اجلديدة، اجلمعة املاضية، حيث ردد احملتجون شعارات احتجاجا على رئيس اجلم

، وعدد من اإلنسان للمؤتمر إلى جانب محمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني لحقوقالعدل و احلريات، اللذان حضرا اجللسة االفتتاحية 
.املسؤولني الدبلوماسيني و القضائيني

http://www.souss24.ma/?p=33734
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المتعلق بهيئة المناصفة 79.14جدل واسع وتذمر كبير أثاره طرح مشروع القانون رقم : المالكي بشرى 
16:  19الساعة  2016ماي  11يف أضيف 

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز 79.14تقدمت النائبة الربملانية بشرى املالكي يف إطار مناقشة مشروع القانون رقم   .املتعلق 
ة لجهود املضنيوقالت يف هذا السياق قد يكون من نافل القول التأكيد على أن إخراج هذا القانون إىل حيز الوجود هو، يف حقيقة األمر، مثرة ل

ا املشروع قد طال ة التقدمية؛ علما أن هذوالنضاالت البطولية اليت خاضتها احلركة النسائية املغربية وخمتلف اهليئات املدنية والنقابية والفكرية والسياسي
أخري؟انتظاره وعرف تأخرا كبريا، بعد أن ظل طي أجندة احلكومة لفرتة زمنية طويلة؛ فهل استفادت احلكومة بالفعل من هذا الت
املرأة ستوى النهوض بوضعية وأضافت ،كنا ننتظر صادقني أن يسفر هذا التأخري عن مثرة يانعة ترضي، على األقل، الغالبية من األطراف الفاعلة على م

ا، أي على مشروع قانون يُقّعد هليئة مناصفة حقيقية نابذة لكافة أشكال وصور التمي يف يز اليت ال زالت معششة ومحاية حقوقها وصيانة مكتسبا
الفلسفة  لى صخرة حقيقةجمتمعنا؛ إال أننا اكتشفنا، ومعنا سائر القوى احلية يف هذه البالد، بأن أفق انتظارنا كان جمرد حلم مجيل سرعان ما تكسر ع

.واحملافظة هلذه احلكومة النكوصية
، قد أسس ملنهجية التدرج حني استعمل بشكل واضح مفردة 19من جانب آخر أكدت ،صحيح أن املشرّع الدستوري، من خالل الفصل  
نسائية ذلتها وال تزال احلركة ال، غري أن معىن ذلك ال ينبغي أن يفهم من ورائه اإلمعان يف هدر املزيد من الوقت ضدا على اجلهود احلثيثة اليت ب"السعي"

منها، مبا جيعلنا نؤسس ملقاربة  19لتثبيت مبدأي املساواة واملناصفة يف جمتمعنا؛ فضال عن احلاجة امللحة إلعمال املقتضيات الدستورية خاصة الفصل 
.ة املرأةنوع حقيقية طاحمة إىل بلورة وتطوير سياسات عمومية بوسعها اجتثاث كافة املمارسات املاضوية العتيقة املكرسة لدوني

ذا اخلصوص وكذا أن احلكومة قد أسهبت يف ذكر مزايا اللجنة العلمية اليت مت -بشرى املالكي –أما فيما يتعلق باملقاربة التشاركية، تقول   تنصيبها 
ات هذه خذ بآراء ومالحظالعدد الكبري من اهليئات واملؤسسات اليت مت االنفتاح عليها واالستشارة معها، بيد أنه ال بد من التأكيد على أن عدم األ

 عربت، موعة من اهليئات اليتاهليئات، وتضمينها يف هذا املشروع، يفرغ مبدأ املقاربة التشاركية من مدلوله احلقيقي؛ ولعل ذلك ما أكدته بالفعل جم
ة النهائية من مشروع القانون بصراحة عن تذمرها مما ورد يف النسخ) عربت(سواء أثناء استقبالنا هلا يف الفريق أو يف خمتلف وسائل اإلعالم الوطنية، 

.املعروضة على أنظار الربملان
وى عات اليت تنشدها القيف هذا الصدد قالت ، فقد حرصنا على ضرورة إبداء حسن النية والتعاون ألجل إخراج قانون هلذه اهليئة يف مستوى التطل 

وأمهيتها منذ  إجيابيتهادنا على احلية ببالدنا، فبادرنا إىل تقدمي أفكار ومقرتحات وتقدمنا بتعديالت كان اهلدف منها إنقاذ ماء وجه هذه املبادرة اليت أك
..الوهلة األوىل

ات وهيئات محاية حقوق ، أثرنا ضرورة تكريس الطابع الدستوري هلذه اهليئة، باعتبارها حلقة أساسية ضمن حلق -بشرى املالكي –ولذلك تقول  
ب إرادة بنا إىل اإلقرار بغيا املرأة والنهوض بوضعيتها، لكن هذا الطموح واملطلب املشروع مل يتم جتسيده واألخذ به بني طيات هذا النص، مما يفضي

.فعلية لدى احلكومة لتكريس مثل هذا التوجه
ركة النسائية التقدمية مع مطلب الح ومن جهة ثانية، نبهنا أيضا إىل ضرورة وأمهية مالءمة اختصاصات هذه اهليئة مع مبادئ باريس، يف انسجام تام 

ية نابذة ومتوجسة من كل ، بيد أن ذلك كله اصطدم، يف الواقع، بالعقلية الفكرية لواضعي املشروع، وهي عقلوكذا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
.ما هو حداثي ودميقراطي

دخلها ماية، األمر الذي يوتبعا لذلك، فإنه بالرغم من تضمن املشروع لعدة صالحيات، إال أن هذه األخرية ال نعثر بينها على ما ينص على مبدأ احل
إحالة امللفات تنفاذ مسطرة الوساطة ـ يف دائرة اهليئات االستشارية وينزع عنها صفتها التقريرية، ألن احلماية تستدعي ـ بعد الرصد والتتبع والتحري واس

..على القضاء، وهو األمر الذي ترفضه احلكومة بصراحة ومبسوغات ومربرات مبهمة
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ية ومتوافق عليها لفهم وفك هلذا النص وللتعريفات الضرورية اليت كان من املمكن أن تشكل مفاتيح أساس مؤطرةعن تغييب املشروع لديباجة ناهيك 
.ال ال احلصرشفرات الكثري من املضامني الواردة يف هذا النص بصورة ملتبسة، من قبيل املقصود من مفهوم التمييز على سبيل املث

جيعا يل اجلهوية املتقدمة، وتشويف ذات السياق، دعونا أيضا ألن تكون هلذه اهليئة امتدادات جهوية، تكريسا للمقتضى الدستوري الذي ينص على تفع
ذا اخلصوص؛ فضال عن تركيبة اهليئة اليت ل ما  حكمتها توجهات وحسابات أقعلى بلورة اسرتاتيجيات عمل تراعي التعدد والتنوع الذي يسم جمتمعنا 

ا ضيقة وغري منفتحة .ميكن أن يقال عنها أ
الذين عربوا  كافة هؤالء  بناء على كل ما سبق، وبالنظر إىل اجلدل الواسع والتذمر الكبري الذي أثاره طرح هذا املشروع، فإنه ال يسعنا إال أن نردد، مع

؛ وبالتايل، "عة فارغةأن تصوم املرأة املغربية دهرا كامال وتفطر على قوق"صراحة عن عدم رضاهم عن هذا املشروع، بأنه ليس من اإلنصاف يف شيء 
.  فقد قررنا التصويت بالرفض على هذا املشروع

http://www.maarifpress.com/news10613.html
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وفنية وثقاف تنظم لقاء تواصليا مع وجوها إعالمية ورياضية وسياسيةجريدة صدى تاونات  22بذكراه ااحتفاال 

جه منذ ميالدها يف فاتح مارس  الصدور،ويفمن ) 22(واالعشريناحتفاال بذكراها الثاين      ،تنظم 1994إطار التقليد السنوي الذي دأبت على 
العاملي ضمن القيادات  ادياإلقتصتيسة بإقليم تاونات اختارها مؤخرا املنتدى  إبنة(إدريسي جنايت  خدجية.ذةلقاء تواصليا مع " تاونات صدى"جريدة

التسامح يف "ول ح) خريج جامعة القرويني بفاس -أستاذ جامعي( بونو أمحد.ذ والشيخ"املغربوضعية املرأة يف "حول موضوع ) العاملية الشابة
على الساعة العاشرة   2016ماي14يوم السبت    وللوطن،وذلكسيتم تكرميهما اعرتافا ملا قدمهما من خدمات جليلة للمنطقة  ،وبعده"اإلسالم

.صباحا  بقاعة الندوات باملركز اإلقليمي للتكوين املستمر بتاونات

حفل تكرميي جملموعة  حمللي؛سيعقبهااقراءات شعرية وزجلية مع  استعراض لفن الفلكلور  فنانني؛تتخللهاويف نفس اليوم ،ستنظم سهرة فنية مبشاركة      
رئيس -صحايف( الزناكي البشري.ذ(و) مدير إذاعة وتلفزة حممد السادس للقرآن الكرمي سابقا-إقليم تاونات إبن( البوكيلي احممد.ذ:من اإلعالميني وهم 

مدير –اتب صحايف وك( إفزارن أمحد.وذ) مدير اإلعالم سابقا بوكالة املغرب العريب لألنباء(حمافظ  مجال.وذ) سابقا"Libération"حترير جريدة
 مكناس"جريدةمدير (ملهدي ا احلبيب.وذ؛")إنصاف بريس"صحافية بالقناة األوىل سابقا ومديرة موقع ( التوايتوفاطمة ) سابقا"اجلديدة اخلضراء"جريدة

 حممد.ذو )نمية والتعاونرئيسة مجعية فاطمة الفهرية للت( البقايلوفاء . وذة)الرئيس السابق للجمعية املغربية للصحافة اجلهوية-"إكسربيس
ة مساء بساحة املركز ؛حبضور وجوه ثقافية و إعالمية وطنية وحملية وذلك على الساعة السادس")صدى تاونات"سبق له أن عمل ب -إعالمي (القاضي

.اإلقليمي للتكوين املستمر بتاونات

 حسن.وداملنجرة  املهدي.د:قة هذا وقد سبق للجريدة ان استضافت وجوها إعالمية ورياضية وسياسية وفنية وثقافية وطنية وحملية  يف مناسبات ساب   
 مصطفى.وذ اكنينح العريب.دمبارك والصحايف خالد اجلامعي واملؤرخ  زكي.دواملؤرخ  جياللةوجمموعة جيل ) رئيس احتاد كتاب املغرب سابقا(جنمي

  والكاريكاتوريستي احلياين واإلذاعية زهور الغزاو  احلسني.ذواإلعالمية نسيمة احلر والصحايف الرياضي " األسبوع الصحفي"العلوي مدير جريدة 
 والكوميدينائي شفيق السحيمي والسينم البوكيليالصبان واملدرب الوطين بادو الزاكي والفنان حممد احلسني السالوي والفنان التشكيلي حممد  العريب.ذ

اإلقليم؛  إبن(رزوقي أمحد امل. وذحممد باهي ؛ سدجاري،واإلعالميعلي . د حزيران،والكاتبوعبد اخلالق فهيد واملمثل عبد الكبري  البوشاينحسن 
فنان (احلياين  بوشىتوالفنان التشكيلي )أستاذ جامعي وبرملاين سابق(املسعودي  العياشي.وذ") 10الزنزانة رقم"معتقل سياسي سابق وصاحب كتاب 

قليم تاونات وصاحبة إ إبنة( أغوثانوالصحافية إميان ) إعالمي وشاعر وخبري يف اإلعالم البحري( البوعناين حممد.وذ)عاملي منحدر من إقليم تاونات
وطني لحقوق رئيس المجلس ال اليزميوادريس ) إعالمي وشاعر وكاتب ومنتج إذاعي ( بنرتكة العريب.وذ؛)تيفي1ميدي بقناة"حرجبدون "برنامج 
؛والشيخ )تعليم العايل سابقاوكاتبة عامة لوزارة ال بالدارالبيضاءعميدة كلية الطب /تنحدر من إقليم تاونات ( اطريشةلطيفة  ة.ود) ابن اإلقليم(اإلنسان

).عالمة من إقليم تاونات( الفيزازي حممد.ذ

إدريس الوايل: إمضاء 
" صدى تاونات"جريدة مدير 

http://www.fespress.net/news11577.html
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الترسانة القانونية في تأمين الحماية الالزمة لهن بسبب 
اليزميإلى النساء العنف ضد محاربة النواب يحيل مشروع مجلس 

GMT 11:52 2016  مجيلة عمر: البيضاء الدار مايو/ أيار  11,األربعاء

.لطلب رأيه فيه زمياليعلى جملس إدريس " حماربة العنف ضد النساء"فرق املعارضة يف جملس النواب بإحالة مشروع القانون املتعلق بـطالبت 

التشريع لطلب الرأي ، رئيس جلنة العدل و "االحتاد االشرتاكي"، و"األصالة واملعاصرة"و" االحتاد الدستور"وحسب مصدر برملاين، راسلت كل من فرق 
.، يف مشروع القانون قيد الدراسة يف الغرفة األوىلاليزمياالستشاري، للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يرتأسه ادريس 

.و أحالت اللجنة املراسلة على رئيس جملس النواب رشيد الطاليب العلمي، يف أفق جتاوب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

.قت عليه احلكومة، يف جملس النواب، عقب أسابيع طويلة، من السجال حوله، منذ أن صاد"حماربة العنف ضد النساء"ويأيت تدارس مشروع قانون 

ها من تعثر املصادقة عليه ، يف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، ،عن ختوف"املغرب اليوم" وسبق وأن عربت مصادر حكومية مسؤولة لــ 
حلقوق اإلنسان إلبداء رأيه  يقوم الربملانيون بإحالة مشروع القانون على اجمللس الوطين“خالل الوالية احلكومية احلالية، حيث أكدت أنه من املتوقع أن 

ا  ق حسب املصادرفيه، عالوة على تنظيم جمموعة من األيام الدراسية والندوات باملوازاة مع تدارس النص يف اللجنة، األمر الذي ميكن أن يستغر  ذا
".مدة تفوق األشهر القليلة اليت بقيت يف عمر حكومة عبد اإلله بنكريان

 ات، بسبب مالحظاتورافق هذا اجلدل، مشروع القانون منذ مراحله األوىل، حيث مت إرجاء املصادقة عليه بعد إحالته على جملس احلكومة قبل سنو 
.بعض مكونات األغلبية عليه، لتتم املصادقة عليه أخريا يف مارس املاضي

.ايتهنحايا العنف ومحويسعى مشروع القانون املذكور إىل معاجلة حمدودية الرتسانة القانونية السارية املفعول يف تأمني احلماية الالزمة للنساء ض

سي أو جنسي أو اقتصادي كل فعل أساسه التمييز بسبب اجلنس، يرتتب عليه ضرر جسدي أو نف"ويعرف مشروع القانون، العنف ضد النساء، كونه 
ال جرمية، باعتبارها، االمتناع عن إرجاع املرأة املطرودة من بيت الزوجية، واإلكراه على الزواج، واملساس حبرمة جسد املرأة، أفعا“، معتربا أن ”للمرأة

".عنفا يلحق ضررا باملرأة

http://www.almaghribtoday.net/women/pagenews/110516115220-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9

                            20 / 45



 

12/05/2016 13
Conseil national des droits de 

l'Homme

”المناصفة“ساعات من النقاش الساخن لقانون  3تفاصيل 
1:07 12-05-2016اخلميس    أعـبيدعـبيد 

ماي اجلاري،  10الثاء من مساء يوم الث متاخرفرق األغلبية احلكومية، مبجلس النواب، يف جلسة تشريعية عامة، دامت ثالث ساعات، بوقت جنحت 
ية، بسيمة احلقاوي، على ، الذي عكفت وزير االسرة والتضامن والشؤون االجتماع”هيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز“يف مترير مشروع قانون 

.صياغته منذ ثالث سنوات
لعامة، مساء ، عرفت جلسة التشريع ا”القطاعات االجتماعية“، من مصادر برملانية، جيدة االطالع، يف جلنة ″24اليوم“معطيات استقاها وحسب 

مقابل مت التوافق على أعضاء  ، يف”احلساسة”بـالثالثاء، أخذ ورد بني الوزيرة احلقاوي، وبرملانيات عن فرق املعارضة، خاصة يف نقاط وصفتها املصادر 
.، كون امللك، هو الذي يعني أغلبهم”هيئة املناصفة“جملس 
الدستورية للمشروعاخللفية 

هيئة املناصفة “ة، حتت اسم من املشروع الذي تسارع احلقاوي الزمن إلخراجه للوجود قبل انتخابات سابع أكتوبر، التأسيس هليئة دستورية وطنييراد 
.إجتاههن، بصفتها مؤسسة دستورية، هلا والية خاصة يف كل ما له عالقة بالنساء وبالتمييز ”وحماربة كل أشكال التمييز

إحداث هيئة حلماية حقوق املرأة متاشيا مع سعي “، الذي دعا احلكومة إىل 2011من دستور  19السند الدستوري، للمشروع اىل الفصل ويعود 
ا . ”الدولة إىل حتقيق املناصفة ومحاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والبيئية وللمرأة والنهوض 

”امللك“حول توافق 
اهليئة “لرمسية، خبالف ما قالوا عنه اهليئات النسائية الضاغطة، على ضرورة التأسيس هليئة مناصفة، شبه قضائية ومستقلة عن اجلهات احلكومية واوتصر 
.املتضمنة يف مسودة مشروع قانون الوزيرة احلقاوي” الضعيفة
بني ” توافق“، عن حصول ″24اليوم”، يف جلنة القطاعات االجتماعية، لـ”العدالة والتنمية“عبد الوهاب راجي، النائب الربملاين، عن حزب وكشف 

.”التمييز هيئة املناصفة وحماربة كل أشكال“فرق األغلبية واملعارضة حول التشكيلة اليت تضمنها قانون احلقاوي خبصوص هياكل 
سة خرباء، وعضوين عن تشكيلة جملس اهليئة، حسب املصدر ذاته، تسعة أعضاء، يعينهم امللك، من ضمنهم رئيس اهليئة، عالوة على مخوتتضمن 

مي وين عن كل من اجمللس العلاجلالية املغربية، فيما يتكلف رئيس احلكومة، بتعيني عضوين عن النقابات، وثالثة آخرين عن اجملتمع املدين، وعض
.االعلى، والقضاء

تعيني عضو واحد، ضمن تشكيلة اجلهاز التشريعي، يتكلف كل من رئيس جملس النواب، بتعيني عضوين، فيما يكتفي رئيس جملس املستشارين، بوعن 
.أعضاء جملس اهليئة

حول اختصاصات اهليئةسجال 
ة العامة مبجلس النواب، الرغم من حصول التوافق حول تعيني امللك، لرئيس اهليئة مع غالية األعضاء، احتدم السجال خالل اجللسة التشريعيوعلى 

.للهيئة املوكولةمساء الثالثاء عاشر ماي اجلاري، حول طبيعية الصالحيات 
، ففي الوقت الذي اصرت فرق ”الصالحيات“، ان السجال هم نقطة ″24اليوم”عبد الوهاب راجي، النائب الربملاين، املشارك يف اجللسة، لـوأفاد 

 قضايا محاية حقوق النساء، ، للهيئة، ميكنها من لعب أدوار عملية أكثر، يفوترافعيةفيه املعارضة على ضرورة التنصيص لصالحيات شبه قضائية 
ات مؤسسات الدولة، وعدم احلفاظ على التوازن يف صالحي“حتفظت وزير االسرة والتضامن، والشؤون االجتماعية، بسيمة احلقاوي، على األمر مبربر 

.”املس بإحدى صالحيات اجلهاز القضائي للبالد
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ة يف تداخل مع يضع صالحيات اهليئ“احلقاوي، خالل اجللسة، اىل كون األخذ بالتعديالت املقدمة من لدن فرق املعارضة، من شأنه ان وأشارت 
.”القضاء

.يف اجلانب االستشاري، دون أكثر من ذلك” هيئة املناصفة“، على ضرورة إبقاء دور ″24اليوم“احلقاوي، حسب مصادر وأكدت 
”املفاهيم“غموض 
دل بني برملانيات فرق ، هي األخرى حمل ج”املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز هيئة”لـاملفاهيم االساسية، يف مشروع القانون التنظيمي وظلت 

لتمييز، املناصفة والعنف، حيث طالبت املعارضة، بتحديد دقيق للمفاهيم املؤسسة للقانون التنظيمي، خاصة مفاهيم ا. املعارضة، والوزيرة احلقاوي
.رأةووضع ديباجة مفاهيم يف مستهل املسودة، تتناغم واالتفاقيات الدولية اليت وقع عليها املغرب يف جمال محاية حقوق امل

 اإلعتماديكفي “جة مفاهيم، إذ ، حتفظت احلقاوي، على هذه املطالب، مبربر كون جمموعة من القوانني املماثلة السابقة، مل ُتدرج ضمنها ديباوباملقابل
لدن هدد باإلطاحة به من على املفاهيم املعتمدة يف االتفاقيات الدولية، اليت وقع عليها املغرب، كمرجع مفاهيمي، وإال سيصري مشروع القانون م

.، تورد احلقاوي”عدم تطابق مفاهيمه ومفاهيم االتفاقيات الدولية املعتمدة“اجمللس الدستوري، بسبب 
اإلدارياالستقالل 

االصالة “، عن نشوب خالف بني فريق ″24اليوم”لـ اإلطالعصلة باملقتضيات املتعلقة بالتنظيم اإلداري للهيئة، كشفت مصادر برملانية جيدة وذي 
.، والوزيرة احلقاوي، حول سبل االستقالل اإلداري، للهيئة، عالوة على  االستقالل املايل، املتضمن يف املشروع”واملعاصرة

ة، جيعل منها أيضا مستقلة ، معتربة ان االستقالل املايل للهيئ”حتصيل للحاصل“اعتبار االستقالل اإلداري للهيئة، هو  إجتاهاحلقاوي، سار يف رد 
.إداريا، عن احلكومة، دون فاصل بينهما

اهليئة” جهوية“
 ، ففي الوقت الذي تسعى فيهجانب اخر، مهت التعديالت املقرتحة حتديد جلان جهوية، للهيئة، غري ان اخلالف ظل على عددها، وتوزيعها الرتايبويف 

كة، مبربر للمملكة، تتحفظ احلقاوي على أمر حتديد عدد اللجان بالرتاب االقليمي للممل 12املعارضة، إىل تشكيل جلان جهوية، حسب اجلهات الـ
.للجهات ، ال تتوفر على جلان على مقاس التقطيع الرتايب”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“مثل كون مؤسسات وطنية دستورية، 

.صوتا فقط  لألغلبية 53املرتقب ان يربمج  جملس املستشارين، قريبا، جلسة مناقشة، ملشروع القانون، بعد ان مر من الغرفة األوىل، عرب ومن 
ابقة، نزهة الصقلي، التصويت ووزيرة االسرة والتضامن والشؤون االجتماعية، الس) أغلبية(” التقدم واالشرتاكية“الفتا رفض النائبة الربملانية، عن وكان 

.لصاحل مشروع القانون، إسوة برفاقها يف الفريق

http://www.alyaoum24.com/593304.html
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للتنمية البشرية تراسل جمعية بفرنسا بويزكارنشباب جمعية 
22:  18الساعة  2016ماي  11يف أضيف   

بويزكارن-رشيد احملب / بريسصحراء 

مغاربة مقيمني بالديار الفرنسية،  جنوب بفرنسا، اليت حتتوي على-للتنمية البشرية  يف رسالة موجهة  جلمعية طاقة مشال بويزكارنمجعية شباب قدمت 
ا احلارة هلاته اجلمعية مبناسبة دعمها جلمعية شباب  ا اجلمع بويزكارنوجهت تشكرا ية مكتبتها و اليت يستفيد منها بكتب فرنسية متنوعة أغنت 

.عموما بويزكارنأطفال و شباب مدينة 
جنوب يف مطلع  -كتاب من طرف مجعية طاقة مشال  250للتنمية البشرية هبة تتكون من  بويزكارنتأيت هذه الرسالة بعد ان استقبلت مجعية شباب 

.شهر ماي اجلاري 
تزويد خزانة اجلمعية من  مكلميم -مع اللجنة الجوية لحقوق االنسان بطانطانان عقدت اتفاقية شراكة و تعاون  بويزكارنوسبق جلمعية شباب 

.تمع  طرف املندوبية بكتب من اصدارات اجمللس الوطين حلقوق االنسان، و ذلك اهتماما باجلمعية بالقراءة وتنميتها لدى افراد اجمل
مرات عديدة سواء  جنوب قدمت للعديد من اجلمعيات و املؤسسات العمومية مبناطق متعددة باملغرب دعمها يف-جدير بالذكر ان مجعية طاقة مشال

.تعلق االمر بالكتب او احملافظ املدرسية او صباغة حجرات بعض املدارس و الكثري من الدعم االنساين 

http://www.4non.net/news17941.html
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السجن تعاقبهم وسط استنكار حقوقي إدارة..اإلنسانمجلس حقوق مراسلتهم بعد 

قاموا مبراسلة اجمللس الوطين حلقوق ) أ(حي ) 1(أن جمموعة من املعتقلني اإلسالميني بالسجن احمللي بتيفلت رقم ) العدالة للمغرب(قالت منظمة 
ذه املرسالت إلطالعهاالنسان،  قامت برتحيل  على ما يدور يف السجن من خروقات مصحوبة مبعاناة املعتقلني، وبعد أن علمت إدارة السجن 

.حيث يتم إنزال النموذج األمريكي للسجون) 2(املعتقلني أصحاب الشكوى بصفة تعسفية إىل سجن تيفلت 

م من م وإيداعهم للكاشو مع حرما يسمح  مجيع املستلزمات اليت وأضافت املنظمة احلقوقية أن املعتقلني الذين مت ترحيلهم، مت كذلك تعريتهم وضر
.أما الطعام فيتم إعطائهم إياه يف أكواب بالستيكية. ا قانون السجن منها األغطية والتطبيب والفسحة والكتب

.  ب حبقوقه املشروعةممن يطال اإلنتقامهذه التصرفات من إدارة السجون، ودعت إىل إرساء ثقافة احملاسبة وعدم ) العدالة للمغرب(واستنكرت منظمة 
.سان وكرامتهبفتح ملف خاص هلذه احلادثة والقيام مبسؤوليته يف احلفاظ على حقوق اإلن) اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان(كما دعت 

http://www.sadanews.ma/news.php?extend.4170
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نعم صوتت ضد مشروع الحقاوي رغم أن حزبي في األغلبية: الصقلي
نزهة الصقلي, املناصةقانون هيئة , تعليقاتالدستورال توجد 18:10, 2016,مايو 11سلوى بنعمر

، ”القضاء على كل أشكال التمييزهيئة املناصفة و “خلفية تصويت الربملانية نزهة الصقلي، القيادية حبزب التقدم واالشرتاكية، ضد مشروع قانون على 
سيمة احلقاوي الذي آثار اإللكرتونية، خلفيات اصطفافها إىل جانب األصوات املعارضة ملشروع ب” كشك“توضح الوزيرة السابقة يف حوار مع جريدة 

ا مع األغلية ة يف حزب مشارك يف أنت عضو . * والزال الكثري من اجلدل وسط األحزاب السياسية واجلمعيات النسائية، يف وقت يصطف فيه حز
اليت ناعايت ووفقا للتعديالت احلكومة، وصويت ضد قانون املناصفة الذي اقرتحته هاته احلكومة، أال جتدين نفسك يف حالة تناقض؟ لقد صوت وفقا لق

ا فريقي، واليت عرب رئيس الفريق عن أسفه لعدم إدراجها يف املشروع بعدما سحبتها األغلبية، وقانون املناصف حوار كبير شارك فيه ة أفرزه جاء 
ييت كان يف صف هؤالء الذين اجمللس االجتماعي واالقتصادي والبيئي وأغنته مذكرات هيئات اجملتمع املدين، وتصو المجلس الوطني لحقوق االنسان، 

فارغا  املشروغه األخرية اعتربت احلركة النسائية، هذ انتظاراتعلى ذكر . * احلركة احلقوقية والنسائية باملغرب انتظاراتطالبوا بتعديالت تتناسب مع 
)  جل الوصول إىل املساواة إخلاملساواة، املناصفة، اإلجراءات املؤقتة من أ(دستوريا، ملاذا؟ القانون مل يقبل تعديالت تعترب جوهرية كمسألة التعريفات 

صاصات اليت مل نكن نطمح واليت تعترب ضرورية لكي يُفهم نص املشروع ويتطابق مع األهداف اليت ُوضع من أجلها، كذلك الشأن فيما خيض االخت
دخل يف التحقيق ألن تكون جمرد اختصاصات جملس استشاري يقتصر دوره على إجراء الدراسات وإبداء الرأي، بل أردناه سلطة شبه قضائية ت

ينضاف إىل كل … ململكةوالتحري والتصدي، هناك كذلك البعد الرتايب الذي مل ُحيرتم يف هذا القانون، على أساس أن التمييز يوجد يف كل أحناء ا
م يف  جمال النهوض باملساواة هذا شروط االنتماء هلذه اهليئة، واليت من املفرتض أن تشمل أشخاص مقتنعني بقضية املرأة ومشهود هلم بنضاال

ملغربية، فهل مشاركته يف حكومة من املفرتض يف حزب التقدم واالشرتاكية، ذو املرجعية اليسارية، أن يدافع عن مكتسبات احلركة النسائية ا. * واملناصفة
قدم واالشرتاكية يقودها حزب إسالمي أثرت على مواقفه؟ معلوم أن كل حتالف حكومي فيه إكراهات معينة، والتوافق الذي وصل إليه حزب الت

مبا أنك . * لديه مرجعية إسالمية خبصوص هذا القانون بالنسبة يل أنا ليسا كافيا، بالرغم من اعرتايف بالصعوبات اليت تواجه حزيب للتوافق مع حزب
ب هذا قة أو بأخرى لكي حيسشاركت يف نقاش مسودة املشروع، برأيك هل املعارضة مل تقم بدورها يف إجراء تغيريات عليه، أم أن األغلبية مررته بطري

معركة  شتنرب؟ معركة إحداث هيئة املناصفة والقضاء على كل أشكال التمييز كانت 4املشروع للحكومة احلالية، خاصة وحنن على أبواب استحقاق 
ا نساء املعارضة بشكل أساسي نظرا ل ن طبيعة موقعهن، لكنسائية بامتياز، ال ميكن أن ندخلها يف نقاش املعارضة واألغلبية، وهي معركة قامت 

جلتها اء ال تتم معاشاركت فيها كذلك جمموعة من الفعاليات من داخل األغلبية سواء داخل احلكومة أو خارجها، إذن حينما يتعلق األمر بقضايا النس
 از، ال يف اللجنة وال حىت يفبنفس املنطق الذي يستعمل يف قضايا أخرى، وعمليا فأغلب التدخالت اليت متت يف هذا املوضوع كانت نسائية بامتي
ا مناضالت من داخل الربملان أثناء متابعة التعديالت اليت ط ئها على البنا بضرورة إجرااجللسة العامة، وهنا وجب التنويه باجملهودات اليت قامت 

هى، لكن الزالت لدينا ماهي اخلطوات املرتقبة يف ظل رفضكم لتمرير املشروع؟ خبصوص مصادقة جملس النواب فإن األمر قد انت. * مشروع القانون
رأيه يف الذي ميكن أن يديل ب حمطة جملس املستشارين، تأيت بعدها حمطة القراءة الثانية، وهناك مراحل أخرى تبقى مفتوحة من بينها اجمللس الدستوري

.من الدستور اليت تتيح للملك طلب قراءة ثانية للمشروع 95املوضوع، مث هناك حمطة أخرية وهي املادة 

http://qushq.com/blog/58897.html
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يةقانون هيئة المناصفة استجاب لتطلعات المرأة و معارضته مزايدة سياس: عبرل  الطنينشي
11/05/2016     

أمل اهلواري  

 ظل الدستور اجلديد وخاصة ، أن مشروع قانون هيئة املناصفة، يعترب من أهم القوانني املستجيبة لتطلعات املرأة املغربية يفالطنينشيأكدت ربيعة 
رة استجابت ألكثر تروجيه، عن إقصاء بعض اجلهات، ما هو إال مزايدة سياسية، و املعرتضات لن يستطعن إنكار ان الوزي مايتممنه، وإن  19الفصل 

ن اللجنة االجتماعية من التعديالت املقدمة من طرف فرق األغلبية واملعارضة معا ، فضال عن تكوين جلنة خمتصة مشرتكة بني أعضاء م% 80من 
.ووزارة التضامن واملرأة واالسرة والتنمية االجتماعية

سنوات من النقاش واحلوار  4اعتمدت مقاربة تشاركية امتدت على مدى ”وأكدت، الربملانية عن حزب املصباح أن وزارة املرأة واألسرة والطفل ،
اجملتمع املدين املعنيةوفعالياتوالتشاور بني املختصني والقطاعات الوزارية املختصة 

رقلة املشروع بكل ما أوتني ان بعض برملانيات املعارضة من داخل اللجنة االجتماعية حاولن ع” ،”عرب“وأضافت نفس املتحدثة يف تصريح خصت به 
م ، واحلقيقة” وال تنظيميا، القانونيامن قوة ومبربرات واهية وغري مقبولة  أن الوزيرة “، الطنينشي تظيف بدعوى أن الوزيرة مل تستجب لكل تعديال

.باالمجاعقد مت التصويت عليها استجابت للتعديالت وخاصة لفرق املعارضة بأكملها كما وقع مثال بالنسبة للمادة الرابعة املتعلقة بتأليف اهليئة و 

ا ادعت كون مسألة اختصاصات اهليئة، تنحصر فقط يف ابداء الرأي مبع” ومن بني حماوالت العرقلة، تضيف املتحدثة، ىن أن دورها استشاري أ
طليب للنساء، متجاهالت حني كان هدفهن، هو إقحام وحشو النص مبفاهيم أخرى ومطالب ال عالقة هلا بالنص القانوين للهيئة وكأنه ملف م فقط،يف

ومة او الربملان اللة امللك أو احلكأمهية الدور التداويل واالستشاري يف مجيع القضايا واملشاريع النصوص القانونية املعروضة عليها اهليئة سواء من طرف ج
.” وهذا هو الدور الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق االنسان فضال عن ابداء الرأي مببادرة منها

http://www.aabbir.com/44222.html
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تقييمي لمشروع التربية على حقوق االنسان  نجاح كبير وتحقيق لألهدافلقاء 
بثسذقاتبقلم ميمون  - 2016, مايو 11بتاريخ 

حلسن أهادي

قييما مبقر األكادميية اجلهوية للتعليم باحلسيمة لقاءا ت  2016أبريل 10باحلسيمة يومه الثالثاء ”ARID“نظمت مجعية الريف للتضامن والتنمية 
راكة مع اجلمعية السلوفانية هذا األخري الذي نفذته مجعية الريف للتضامن والتنمية بش” الرتبية على حقوق االنسان واملواطنة التشاركية“: ملشروع

»Philanthropie Slovène» والمجلس ارجية لسلوفانيا والنيابة اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين باحلسيمة، وبدعم من الوزارة اخل
يمية لوزارة الرتبية الوطنية اجمللس الوطين حلقوق االنسان، النيابة اإلقل: بعد كلمات االفتتاح جلميع الشركاء يف املشروع الوطني لحقوق اإلنسان،

تقريرا مفصال عن  بورجليةة ليلى ، ممثلة وزارة اخلارجية جلمهورية سلوفينيا، قدمت األستاذالسلوفينيةوالتكوين املهين باحلسيمة، مجعية أريد، اجلمعية 
)  04( املشروع؛أربعةمؤسسات تعليمية منخرطة يف هذا ) 08(املشروع السالف الذكر تلته مناقشة  من طرف األساتذة واألستاذات املنتمني إىل مثان

التوصيات سيتم األخذ وقد مت الوقوف على اجلوانب اليت  جيب تفاديها مستقبال، كما قدمت جمموعة من املالحظات و . منها متواجدة بالعامل القروي
ن لوحات تعبريية، ليمية املشاركة ما خالل املشاريع املقبلة، قبل اخلتام مت متابعة جمموعة األنشطة املوازية اليت قدمها تالميذ وتلميذات املؤسسات التع

اية اللقاء التقييمي بتوزيع شواهد شك ر وتقدير على األساتذة أناشيد تربوية، كلمات، ومونولوج كلها  تتطرق ملوضوع حقوق الطفل، توجت 
ى روع نفذ كما خطط له وأعطواألستاذات املشاركني يف تنشيط الورشات التحسيسية وملديري املؤسسات التعليمية لينتهي اللقاء الذي خلص أن املش

م .نتائج إجيابية على احلياة املدرسية للتالميذ وانعكس بشكل إجيايب على سلوكيا

http://www.sawtrif.com/?p=2639
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…تستنكر ” آميج”البرلمان المغربي يصادق على تشغيل األطفال وجمعية 
مساءً  15:27 - 2016مايو  11األربعاء : آخر حتديث 2016مايو  11األربعاء 
  24حقائق –كانسي أشرف  

إهانة  16تشغيل األطفال من سن  أن مصادقة الربملان املغريب بإقرار”  آميج”حقوقي ورئيس اجلمعية املغربية لرتبية الشبيبة  فاعل”الصربحممد ”أكد 
.ألطفال للطفولة املغربية ومنايف لكل املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، مضيفا أن السادة النواب  مل ينظروا للمصلحة الفضلى ل

ها ملشاريع قوانني منافية على نسخة منه عربت عن استيائها الشديد من املنحى الرتاجعي اليت حتدوه احلكومة يف مترير  24ويف بيان اجلمعية تتوفر حقائق
هو اف البيان أن هذا القرار للدستور، وضعفها كمؤسسة يف جمال  محاية الطفل، باعتبار وضعية الطفالت اخلادمات يف البيوت هي أكثر فظاعة، وأض

حقوق اإلنسان مؤكدا أيضا أنه يخالف رأي المجلس الوطني لخرق سافر للدستور ويتعارض مع االلتزامات الدولية للمغرب يف هذا اجملال، 
، لتعلن اجلمعية على إثرها حظر 19-12االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تبناه جملس املستشارين، يف سياق دراسة مشروع القانون والمجلس 

ة كل أشكال االستغالل على املستوى الوطين والدويل، ملناهض واجلمعوينيواملسؤولني  اهليآتتشغيل الطفالت خادمات يف البيوت، ودعوة كافة 
.”الطفالت اخلادمات يف البيوت“والعنف ضد األطفال، خاصة 

م العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة سجلت بأسف واستنكار شديدين عدم متكني أطفال املغرب من احلق التعلي” آميج”الشبيبةاجلمعية املغربية لرتبية 
مغربية اته توفري لكل طفل وطفلة اهلدر املدرسي، حيث يعد املغرب من بني الدول اليت تسجل فيها أعلى نسبة يف العامل العريب، لتطالب يف السياق ذ

.مقعد باملدرسة العمومية و إعادة االعتبار إىل املدرسة العمومية وإصالح منظومة الرتبية والتكوين
يانات وإحصاءات مفصلة أيضا باختاذ التدابري الالزمة من أجل بلورة خطة وطنية إلعمال وتنفيذ مقتضيات االتفاقية على قاعدة ب” آميج”وطالبت 

ة غري احلكومية املستقل ودقيقة حول وضعية الطفولة ببالدنا، واستثمارها يف وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع احلرص على إشراك املنظمات
لى ولة وتلقي الشكايات والعمل عاملهتمة حبقوق الطفل باإلضافة إىل خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعىن حبقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطف

ية ذا القطاعات احلكومإصدار مدونة خاصة حبقوق الطفل، مشددة على ضرورة أن تويل املخططات الوطنية و احمللية للمجالس واهليئات املنتخبة و ك
.أمهية لألطفال على مجيع املستويات مبا فيها ميزانيتها السنوية

ل ابتداًء ّنص على إمكانية العموكانت فرق األغلبية بالربملان املغريب جنحت يف مترير مشروع قانون خاص بعمال وعامالت املنازل تقدمت به احلكومة، ي
عاًما، يف وقت واجه فيه املشروع انتقادات  18و 16سن مع ضرورة احلصول على رخصة من األسر يف حال كان العامل أو العاملة ما بني  16من 

.املعارضة

http://www.hakaik24.com/13575.html
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تشغيل القاصرات شرعنةفتيات االنبعاث تدخل على الخط بخصوص منظمة 
  asmae sidi kacem مساءً  20:03 - 2016مايو  11األربعاء : آخر حتديث   2016مايو  11األربعاء

19.12تشغيل القاصرات من خالل مشروع قانون العمال املنزليني  شرعنةخبصوص 
مال اخلاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالع 19.12تابعت منظمة فتيات االنبعاث بكثري من الرتقب والقلق مقتضيات مشروع قانون 

املنزليني ومراحل التصويت عليه من لدن اعضاء وعضوات اللجنة االجتماعية مبجلس النواب ؛
لية التي صادق عليها تعرب عن استيائها من الخرق السافر لمقتضيات المواثيق والصكوك الدو وبناء على ذلك فإن منظمة فتيات االنبعاث 

وعدم التجاوب مع توصيات المؤسستين الدستوريتين  2011المغرب بخصوص حماية الطفالت واألطفال وضرب روح ونصوص دستور 
والبيئي، اإلجتماعي اإلقتصاديواجمللس  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
:وتستنكر منظمة فتيات االنبعاث 

 مابنييل القاصرين املرتاوحة أعمارهم تشغ وشرعنةالتحايل يف تغيري عنوانه من تشغيل القاصرات اىل اعتماد تسمية قانون العمال املنزليني من أجل تربير 
.سنة 18و 16

العمل على إنعاش سوق النخاسة يف اجساد طفولتنا
.سنة هو مقاعد الدراسة وليس مهمة وأدوات التنظيف  16الرفع من منسوب اهلدر املدرسي يف صفوف فتياتنا ، حيث ان املكان الطبيعي لفتاة 

.التحايل على القانون اذ يعد من باب االستحالة حتويل املنازل إىل مراكز للتكوين كما جاء مضمنا يف املادة الثانية منه 
اصرات سنة اكرب من ان جند هلا أي تربير واهي يزج بالفتيات الق 18و  16 مابنيإن حقيقة الظروف اليت يشتغل فيها القاصرين الذين ترتاوح أعمارهم 

ن من حق العيش بالكرامة وحق  طر الذي قد يشكله القيام وحق الرتفيه وحق احلماية من اخل التمدرساىل باب الضياع والتعسف على طفولتهن وحرما
.باألعباء املنزلية على صحتهن وسالمتهن اجلسدية والنفسية

 استغالل الطفالت القاصرات يف شرعنةهو جرمية نكراء تعمل على  19.12لكل هذه االعتبارات، تؤكد منظمة فتيات االنبعاث أن مشروع القانون 
ة عو القطاعات احلكوميالعمالة املنزلية يف تناقض صارخ مع جوهر التزامات املغرب الدستورية والدولية وبذلك تدعو اىل العمل على سحبه ، وتد

كباد هذا الكرمي لفلذات ا  وممثالت وممثلي االمة لتحمل كامل مسؤوليتهم ألجل وقف هذا النزيف يف حق كرامة املواطن واملواطنة املغربية لضمان العيش
ضمن كرامة احلياة الوطن والسهر على توفري الضمانات حلمايتهن كما تدعو كافة مكونات اجملتمع إىل مزيد من التعبئة لضمان اعتماد قانون ي

.االجتماعية و السالمة اجلسدية واملعنوية لفتياتنا وفتياننا
عن املكتب التنفيذي ملنظمة فتيات االنبعاث

http://www.hiapress24.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AB-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D8%A8%D8%AE%D8%B5/
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ةقانون هيئة المناصفة استجاب لتطلعات المرأة و معارضته مزايدة سياسي: لعبر الطنينشي
واحلريات األساسية القضائي للمحكمة الدستورية يف منازعات احلقوق لإلجتهاداملغرب اليوم فاس حتتضن ندوة دولية حول االجتاهات الكربى 

ارسل لصديق  نسخة للطباعة  10تعليق   0ساعات   9منذ   سودارساألحداث املغربية    
  
ق واحلريات األساسية املغرب القضائي للمحكمة الدستورية يف منازعات احلقو  لإلجتهاداملغرب اليوم فاس حتتضن ندوة دولية حول االجتاهات الكربى  

على  إنشرات األساسية القضائي للمحكمة الدستورية يف منازعات احلقوق واحلري لإلجتهاداليوم فاس حتتضن ندوة دولية حول االجتاهات الكربى 
     تويرتعلى  إنشر  الفيسبوك

ية يف االجتاهات الكربى لالجتهاد القضائي للمحكمة الدستور "ماي اجلاري ندوة دولية حتت عنوان  14و13حيتضن قصر املؤمترات بفاس يومي 
امعة سيدي حممد بن عبد اهللا ، من تنظيم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية جب"منازعات احلقوق واحلريات األساسية

ملكلفة حبقوق اإلنسان وحمكمة واملندوبية الوزارية ا، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بفاس واملركز املغريب للدراسات السياسية والدستورية
دف إىل املسامهة يف دعم الصرح القانوين واحلقوقي الوطين عرب. النقض، باإلضافة إىل فاعلني مؤسساتيني آخرين اإلعداد لتوجهات أساسية  و 

طياف ، دون اإلخالل بالتوازنات اهلشة بطبيعتها بني متطلبات أ2011لالجتهاد القضائي الدستوري تتالءم واملقتضيات املتطورة اليت كرسها دستور 
.اجملتمع من حيث احلفاظ على العمق التقليدي للهوية املغربية من جهة والتطلع إىل مواكبة الركب التقدمي من جهة أخرى

 و الثاين. يف منازعات احلقوق واحلريات يف املغرب 2011وعرب أربع حماور أساسية يركز األول منها على حصيلة االجتهاد القضائي الدستوري قبل 
ما احملور الثالث يهم املدخل األساسي في. يهم منهجية التشريع يف إطار املطابقة للدستور واملعايري املرتبطة به بناء على مسطرة الدفع بعدم الدستورية

صادي واالجتماعي والشأن الديين ينصب على طرح اإلشكاليات املرتبطة بتنزيل احلقوق ذات الطابع االقت األخرياملسطرة الدفع بعدم الدستوري و احملور 
.والشأن السياسي كمحددات ملرجعية لالجتهاد الدستوري يف جمال احلقوق واحلريات األساسية

طلبات ضمان ومحاية مدى مقدرة القضاء الدستوري على االستجابة ملت"كما تروم هذه الندوة معاجلة السؤال املطروح كموضوع أساسي هلذه الندوة هو 
ح نزيل متمعن وواع لرو احلقوق واحلريات األساسية اليت أسس هلا النص الدستوري برمته، أي الذي يتضمن التصدير كجزء ال يتجزأ، وذلك من أجل ت

ات وازنة يف احلقل الدستوري النص الدستوري جبميع مكوناته، ولو يف ظل إكراهات تتعلق أساسا بتحديد مل يتم بعدم احلسم فيه ملضامني مصطلح
احلق يف احلياة، حرية (ة واضحة واحلقوقي، واليت شكلت مواضيع عرضية لسجاالت متعددة عرفتها الساحة االجتماعية والسياسية ومل تفض بعد إىل رؤي

مادها واليت تتالءم مع دوره ، وكذلك ما هي طبيعة القراءة اليت على القاضي الدستوري اعت)العقيدة، حرية التصرف باجلسد، إشكالية النوع االجتماعي
"يعة القانونيةليس فقط كراع للشرعية الدستورية ولكن أيضا وباخلصوص كمصدر لقواعد مستنبطة من الدستور وتتمتع بنفس الطب

نظومات السياسية والقانونية مسالة محاية احلقوق واحلريات األساسية من أهم التطورات اليت عرفتها امل"وأكدت الورقة لتقدميية هلذه الندوة اهلامة على أن 
طار املنظومة التشريعية وإذا كان األصل أن الوالية العامة حلماية احلقوق األساسية ترجع للقضاء العادي يف إ". الغربية والدميقراطية على وجه العموم

الدستورية ية والقواعد ذات الطبيعة الوطنية برمتها، فمبدأ محاية احلقوق واحلريات األساسية ينبين على خضوع املنظومة التشريعية للمقتضيات الدستور 
.املؤسسة للحقوق واحلريات األساسية بناء على خصوصية كل منظومة قانونية وسياسية

يت تعترب أساس مبدا محاية مبدأ الرتاتبية املعيارية الذي ينبين على مسو النص الدستوري يشكل إحدى مقومات دولة القانون ال"واعتربت هذه الورقة 
ن فما شاءت، وهو واقع أبعد محقوق وحريات الفرد ضد تعسف السلطة اليت كانت سابقا ال تضع نفسها حتت طائلة القانون إال برغبة منها ومىت وكي

القاضي الدستوري قراءة خاصة  ومن خالل فحصه ملدى مطابقة املقتضيات التشريعية لنص أو لروح الدستور يضع. كونه امتثال للسلطة العليا للقانون
".هلذه املقتضيات، مكملة بدرجة كبرية للنص الدستوري
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ا إىل  الوطنية،فاإلستنتاجبالرجوع إىل املنظومة القانونية أما  تورية النصوص التشريعية بقي أن سياق مراقبة دس"الذي تؤكد عليه هذه األرضية هو إشار
ورية، مدى الشرعية الدست نوعيا يف مستوياته الدنيا، إذ مل يتجاوز االجتهاد القضائي الدستوري حاجز القراءة املرتبطة بظاهر النص الدستوري، أي
دير الدستور كبادرة يف هذا حيث مل يعمل اجمللس الدستوري، على سبيل املثال، على فتح نقاش كان قد يفضي إىل إقرار الطبيعة الدستورية لتص
مل تتضمن  احلريات األساسية اليتالسياق، ومل يستطع بالتايل اخلوض يف مسلسل إقرار الطبيعة الدستورية لقواعد أخرى ومنها أساسا املتعلقة باحلقوق و 

سة التشريعية وبطريقة وهذا ما جعل مسألة محاية احلقوق واحلريات بقيت حتت السلطة التقديرية للمؤس. إال البعض القليل منها 2011الدساتري قبل 
."غري مباشرة للسلطة التنفيذية

ا على أن دستور  دير الدستور، جاء لتقومي قصور اجتهاد القضاء الدستوري وحسم النقاش حول الطبيعة الدستورية لتص 2011وأكدت الوثيقة ذا
وبناء على مقتضيات التصدير. حيث العبارة اجللية يشكل هذا التصدير جزء ال يتجزأ من هذا الدستور

.  تلف يف أبعادها وطبيعتها عن سابقتهااالجتهاد القضائي الدستوري مقبل على مرحلة خت"أما فيما يتعلق أساسا بالرتاتبية املعيارية، فتشري الوثيقة إىل ان 
ة لروح وف تنبثق عن قراءة معينفاحملكمة الدستورية ملزمة بتكريس حجية النص الدستوري والقواعد املرتبطة به، أي ذات الطبيعة الدستورية، واليت س

س القواعد التشريعية املنبثقة وهي ملزمة أيضا بتكري. النص الدستوري وأيضا لقواعد تصدير الدستور، وخاصة ما تعلق منها باحلقوق واحلريات األساسية
اليت مل واحلريات األساسية  عن التصدير عموما وكذا عن املواثيق واالتفاقيات الدولية اليت أقرها املغرب واملتعلقة على وجه اخلصوص كذلك باحلقوق

."يتأت للمشروع إنشاءها كقواعد تشريعية عادية
.مداخلة وعرض على مدى يومني 20ويؤطر هذه الندوة الدولية خنبة من األساتذة املتخصصني والباحثني مغاربة وأجانب ، عرب أكثر من 

حممد املتقي
ت احلقوق واحلريات األساسية القضائي للمحكمة الدستورية يف منازعا لإلجتهاداملغرب اليوم فاس حتتضن ندوة دولية حول االجتاهات الكربى | اخلرب 

لية مسئوليتها الكاملة عن حمتوي اي خرب وامنا تقع املسئو  24وختلي مصر  سودارس: ميكنك مشاهدة مصدر اخلرب االصلي من الرابط التايل وهو  -
.علي الناشر االصلي للخرب

http://24.com.eg/morocco/1182100.html
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Festival gnaoua : une 19e édition pleine de sagesse !

Et de 19 pour le festival gnaoua ! Dès aujourd’hui, Essaouira accueillera les festivaliers et mélomanes pour 
une édition colorée et riche en surprises. Cette année, la ville des Alizés donnera la part belle aux maâlems
de l’art gnaoui disparus récemment.
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Franchement                                        
par Mustapha Labraimi
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Coup d’envoi du Festival Gnaoua musiques du monde

La Cité des Alizés s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir la 19ème édition du Festival Gnaoua
musiques du monde d’Essaouira dont le coup d’envoi sera donné aujourd’hui. Cette manifestation culturelle 
et artistique d’envergure internationale, qui se tient du 12 au 15 mai, transformera Essaouira en un forum 
artistique, où genres musicaux des quatre coins du monde se prêtent volontiers à l’exercice de la fusion 
avec l’art gnaoui. 
Durant quatre jours, toute la ville et ses visiteurs vibreront aux rythmes de la musique gnaouie, cette 
musique populaire, grand public, revalorisée en grande partie grâce à ce festival international. Essaouira 
plongera dans une sorte de transe collective à l’occasion de cet événement qui a pris sa place parmi les 
fameux festivals internationaux. 
Organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, la 19ème édition du Festival Gnaoua
musiques du monde rendra hommage aux anciens et aux enfants prodiges de la ville, feus Mahmoud Guinea
et Tayeb Saddiki, ainsi qu’au Sénégalais Doudou N’diaye Rose. 
Ce festival défend l’ancrage africain du Maroc à travers cette culture. Et c’est bien pour cela qu’avec le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), les organisateurs consacrent un forum à 
l’Afrique pour la 3ème année consécutive. 
Le festival proposera cette année encore une programmation jazz et world music de grande facture pour 
les mélomanes et les centaines de milliers de fidèles de ce rendez-vous à l’ambiance unique. 
De Randy Weston à Jamaaladeen Tacuma, Christian Scott et Jeff Ballard Trio, le festival sera l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir de grands noms du jazz, des artistes qui ont redéfini ce genre musical en 
développant un style unique, en proposant une vision intelligente selon une culture, un vécu, un besoin. 
Les mélomanes retrouveront aussi les passionnants Hoba Hoba Spirit et découvriront, dans cette veine 
énergique, Blitz the Ambassador.  Au programme du festival figure aussi la 5ème édition du Forum des 
droits de l’Homme placée sous le thème "Diasporas africaines : racines, mobilités, ancrages" et qui vient 
rappeler l’attachement du Maroc à son africanité, avec la participation d’un panel d’intervenants émérites. 
Toujours en marge de la programmation musicale, la ville vibrera aux rythmes de l’art et de la culture. 
L’hommage aux anciens sera ainsi mis en lumière par le travail du talentueux Hassan Hajjaj à travers une 
exposition intitulée "Colors of Gnaoua". 
Le festival baissera le rideau sur un concert hommage rendu à Tayeb Saddiki, grand témoin et acteur de 
l’avènement de groupes qui ont révolutionné la musique marocaine pendant les années 70 tels que Nass El 
Ghiwane, Lamchaheb ou Jil Jilala.
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Festival gnaoua : lever de rideau à Essaouira
12 mai 2016 à 08h46 — Mis à jour le 12 mai 2016 à 12h18  Par Rebecca Chaouch

Du 12 au 16 mai, la ville portuaire d'Essaouira vibrera au rythme des différentes scènes du festival gnaoua
et musiques du monde, dédié cette année à la sagesse, à la mémoire et à la jeunesse.
Plus que quelques heures avant le coup d’envoi de la 19e édition du festival, qui a su s’imposer au fil des 
années comme un rendez-vous incontournable pour les férus de musique du monde. Un événement 
culturel très attendu qui rendra un vibrant hommage aux grands maîtres disparus.
Magie du passé, promesses de l’avenir
Les festivités s’ouvriront sur un hommage au « gardien du temple », le maâlem (maître) Mahmoud Guinea, 
décédé en août 2015, puis au «magicien du tambour sénégalais» Doudou Ndiaye Rose, qui l’a rejoint 
quelques jours plus tard. Un hommage qui sera rendu par leurs enfants respectifs, qui ont promis de 
reprendre le flambeau. Sans oublier un dernier adieu au dramaturge marocain Tayeb Saddiki, mort en février 
2016, témoin et acteur de la naissance de groupes qui ont révolutionné la musique marocaine pendant les 
années 1970.
À ces piliers de la culture africaine se mêleront des sonorités jazz et soul, avec par exemple la présence du 
trompettiste Christian Scott, du batteur Jeff Ballard, du bassiste Jamaaladeen Tacuma ou encore du 
saxophoniste Miguel Zenon. Hoba Hoba Spirit, N3rdistan, Las Migas et Blitz The Ambassador feront 
également vibrer les murs de la ville.
« Ce festival est un réel laboratoire de fusions musicales et nous tenons à ce qu’il continue d’en être ainsi », 
a estimé Neila Tazi, productrice et directrice du festival, rappelant que « les stars du festival, ce sont avant 
tout les Gnaoua. »
À LIRE AUSSI :Maroc : gnaoua, le blues à l’âme
Des échanges culturels et intellectuels 
En marge des nombreux concerts à travers la ville, les festivaliers sont également invités à participer à 
d’autres événements comme les discussions quotidiennes de « l’Arbre à palabre » ou l’exposition « Colors
Of Gnaoua » sur les anciens gnaouis, par l’artiste atypique Hassan Hajjaj.
Pour la cinquième année consécutive, un forum des droits de l’homme se tiendra les 13 et 14 mai, en 
partenariat avec le comité national des droits de l’homme au Maroc. Le thème cette année : « Diasporas 
africaines : racines, mobilités, ancrage. »
« Le passage par le festival et le forum marque incontestablement nos invité(e)s et je crois 
sincèrement qu’il s’agit pour eux d’une expérience globale, pour les sens comme pour 
l’intellect », se réjouit Driss El Yazami, président du conseil national des droits de l’homme.

http://www.jeuneafrique.com/324848/culture/festival-gnaoua-lever-de-rideau-a-essaouira/
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Revue quotidienne des éditos

Rabat - Les éditorialistes des quotidiens publiés jeudi ont focalisé leurs commentaires notamment sur la 
visite royale en Chine, la production céréalière pour 2015-2016 et les bienfaits du Plan Maroc Vert.

Maroc : Revue quotidienne des éditos du 6 mai 2016
Maroc : Revue quotidienne des éditos du 5 mai 2016
Maroc : Revue quotidienne des éditos du 4 mai 2016

Al Mounaataf écrit que la visite royale en Chine "vient confirmer la politique extérieure dont SM le Roi 
Mohammed VI construit et définit les contours, et aussi corroborer la démarche de diversification de 
partenariats stratégiques adoptée par le Royaume pour se dégager de tout enfermement dans un des axes 
établis par certaines grandes puissances". 

Pour l’éditorialiste, le fil directeur de cette démarche est le renforcement du positionnement du Maroc sur 
la scène internationale pour consolider son indépendance, défendre ses intérêts suprêmes et avoir à ses 
côtés des alliés puissants dans son combat contre les adversaires de son unité, de sa souveraineté, de sa 
sécurité et de sa stabilité. 

"Cette démarche politique est consolidée par l'action du Royaume visant à développer des relations 
économiques à travers des partenariats stratégiques fondés sur l’intérêt commun et susceptibles de créer 
un exutoire permanent pour l’économie nationale", explique-t-il. 

Al Ittihad Al Ichtiraki revient sur les prévisions du ministère de l’Agriculture relatives à la production 
céréalière pour la saison 2015-2016. Le ministère prévoit une récolte céréalière de 33,5 millions de 
quintaux, soit un plongeon de 70 pc par rapport à la précédente campagne agricole, relève l'éditorialiste. 

Pour lui, ces chiffres "n’étonnent point tant que les changements climatiques sont une réalité que les 
Marocains vivent depuis 30 ans et qu'ils y voient une donnée structurelle bien établie". 

Outre les risques de sécheresse que présente la région dans laquelle se trouve le Maroc, "le plus grave pour 
cette année est la sécheresse qui frapperait le secteur non agricole, notamment les secteurs industriel, 
commercial et de services sur lesquels compte l’économie nationale pour créer de la valeur ajoutée et par 
lesquels elle doit compenser l’impact de la sécheresse agricole", déplore-t-il. 

Selon lui, le gouvernement, dont le mandat prendra bientôt fin, "avait mystifié les Marocains quand il leur
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avait promis d’améliorer leur situation" alors qu’il n'a récolté, en fin de compte, qu'un "fiasco" en ce qui 
concerne le relèvement du taux de croissance. 

L'Economiste commente les bienfaits du Plan Maroc Vert en temps de sécheresse. L'éditorialiste souligne 
que lors d’une période de sécheresse, ce plan "fonctionne et plutôt bien". 

Il explique que les mécanismes de ce plan "cantonnent les dégâts d'une sécheresse sur des branches 
productives et épargnent les autres", relevant que l"'idée centrale du plan est que, quel que soit l'endroit 
géographique ou l'endroit sur la chaîne de valeur, on peut trouver un moyen de gagner sa vie". 

Al Bayane aborde l'adoption par le Parlement du projet de loi sur le travail domestique. L'auteur de l'article 
note que cette adoption a été accompagnée de vives critiques, notamment au sujet de l’âge (16 ans) à 
partir duquel les enfants sont autorisés à travailler. "Une chose normale dans une société où l'expression de 
la volonté générale ne traduit pas toujours la réalité telle qu'elle est vécue", juge-t-il. 

Il déplore que "de longues discussions" dans les deux Chambres du Parlement n'aient pas 
permis de suivre les recommandations à ce propos du Conseil national des droits de 
l’Homme et du Conseil économique, social et environnemental.

http://www.lemag.ma/Revue-quotidienne-des-editos_a99904.html
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لبيوتاالخادمات في خاصة الطفالت المناهض لكل أشكال االستغالل ضد األطفال أميج جمعية بيان 
12.05.2016 - 08:22

ية من طرف احلكومة والسلطة التشريعية والذي يبيح إمكان 19-12حول املصادقة على قانون ” أميج“ببيان من مجعية ” أحداث أنفو“توصل موقع 
:تشغيل األطفال يف البيوت، ننشره تعميما للفائدة

ا؛ فإن أوضاع الطفولة باملغرب ما فت1993بالرغم من مصادقة املغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ يوليوز  ئت تعرف ، والربوتوكولني امللحقني 
 عنه اللجنة األممية تراجعا خطريا على أكثر من مستوى، باعرتاف التقارير الصادرة عن القطاعات احلكومية املختصة نفسها، ومن خالل ما عربت
من ما يؤكد متلص الدولة  حلقوق الطفل من مالحظات وأصدرته من توصيات، عقب مناقشتها للتقرير احلكومي، املقدم من طرف الدولة املغربية ؛ وهو

ا القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها باخلطابات اجلوفاء حول املخططات واالسرتاتيجيات اليت ت ة حول فندها احلقائق الساطعالوفاء بالتزاما
.تردي أوضاع الطفولة ببالدنا

من طرف  19-12 املصادقة على قانون إن اجلمعية املغربية لرتبية الشبيبة وهي تتابع عن كتب املستجدات اليت طرأت يف الساحة السياسية واملتمثلة يف
 سنة يف إطار سياق تعرفه بالدنا واملتمثل يف 16احلكومة والسلطة التشريعية والذي يبيح إمكانية تشغيل األطفال يف البيوت ،بالرغم من حتدديه فوق 

.تزايد انتهاك احلقوق اإلنسانية ألطفال واستمرار االستغالل اجلنسي واالقتصادي ألطفال ،وضعف احلماية املؤسساتية
:تستنكر

سنة، رغم أن ذلك يخالف  16تشغيل الطفالت كخادمات للبيوت، و مواصلة الحكومة الحفاظ على سن الولوج للتشغيل في البيوت في  –
-12دراسة مشروع القانون  واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي الذي تبناه جملس املستشارين، يف سياقرأي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

19.
.الضعف املؤسسايت يف جمال محاية الطفل، باعتبار وضعية الطفالت اخلادمات يف البيوت هي أكثر فظاعة –
لى الدول اليت تسجل فيها أع عدم متكني أطفال املغرب من احلق التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة اهلدر املدرسي، حيث يعد املغرب من بني –

.نسبة يف العامل العريب
:وتعـــــــلن وتطالب

ملناهضة كل أشكال  على املستوى الوطين والدويل، واجلمعوينيواملسؤولني  اهليآتحظر تشغيل الطفالت خادمات يف البيوت، ودعوة كافة  –
.”الطفالت اخلادمات يف البيوت“االستغالل والعنف ضد األطفال، خاصة 

.تطالب بتجرمي تشغيل القاصرين يف البيوت، وحتدد التدابري الالزمة إلعادة إدماج األطفال ضحايا الظاهرة –
.اخلصوص وضع سياسة كاملة حلماية األطفال، بشكل عام، وخطط عمل ضد استغالل الطفالت القاصرات خادمات يف البيوت، على وجه –
.التشبث بأحقية أطفال املغرب بالتمتع بكل احلقوق الواردة يف اتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو متييز –
.التأكيد على أن يتمتع أطفال املغرب باحلماية و أحقية املشاركة مبا يتماشى واملصلحة الفضلى للطفل  –
ئة واالستغالل اجلنسي الذي تطالب بالتعبئة الوطنية لكل الفاعلني للعمل سويا و بشكل استعجايل لوضع حد لكل أشكال العنف و املعاملة السي –

ة الطفالت خادمات وطنية للحد من االستغالل االقتصادي الذي يعاين منه األطفال وخاص اسرتاتيجيهيتعرض له األطفال ، والعمل على وضع 
.البيوت 

.التكوينتوفري لكل طفل وطفلة مغربية مقعد باملدرسة العمومية و إعادة االعتبار إىل املدرسة العمومية وإصالح منظومة الرتبية و  –

                            40 / 45



 

12/05/2016 5
Conseil national des droits de 

l'Homme

ية لألطفال على مجيع تشدد بقوة على ضرورة أن تويل املخططات الوطنية و احمللية للمجالس واهليئات املنتخبة و كذا القطاعات احلكومية أمه –
.املستويات مبا فيها ميزانيتها السنوية

لة ودقيقة حول وضعية اختاذ التدابري الالزمة من أجل بلورة خطة وطنية إلعمال وتنفيذ مقتضيات االتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفص –
.لطفلتقلة املهتمة حبقوق االطفولة ببالدنا، واستثمارها يف وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع احلرص على إشراك املنظمات غري احلكومية املس

صدار مدونة خاصة حبقوق خلق مؤسسة وطنية مستقلة تعىن حبقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إ –
.الطفل

.إن اجلمعية املغربية لرتبية الشبيبة تعترب نفسها طرفا مدنيا يف قضايا الطفولة والشباب حمليا ووطنيا
املكتب الوطين

2016ماي  10الرباط 

http://www.journaux.ma/actualite/31834
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Migration : Intégration, Identité et Mobilité
XL université ete migrant 29 aout 4septembre

Les dynamiques migratoires transnationales ne cessent de se développer et se diversifier au Maroc depuis 
plus d’un siècle. En effet, dès les alentours de la première guerre mondiale, le Maroc a connu d’importantes 
migrations entrantes et sortantes. Celles-ci ont concerné au départ l’espace transnational franco-marocain 
avant de toucher d’autres contrées de l’Europe comme le Pays-Bas, la Belgique, l’Allemagne puis l’Italie et 
l’Espagne, pour s’ouvrir enfin sur l’Afrique subsaharienne et le Moyen Orient.

Par rapport à ces dynamiques, les pouvoirs publics s’intéressaient principalement aux migrations sortantes. 
Un important dispositif institutionnel est ainsi mis en place pour accompagner l’immigration marocaine à 
l’étranger (Amicales des travailleurs marocains – liés aux consulats du royaume, Fondation Hassan II pour 
les Marocains résidant à l’étranger, Département ministériel chargé des Marocains à l’étranger, etc.). Les 
migrations entrantes, dont on ne voyait que la seule composante « sub-saharienne », considéré en transit 
vers l’Europe, ont suscité un positionnement de fermeture aligné sur le traitement répressif des mobilités 
sud-nord en vigueur en Europe, comme l’atteste la loi 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers 
au Maroc, à l’immigration et l’émigration irrégulière.

Depuis très récemment, la vision marocaine de la migration est soumise à un changement fondamental, 
marqué par un intérêt croissant envers les migrations entrantes dans une perspective d’intégration et de 
protection des droits des migrants (inscription du droit de vote aux étrangers lors des élections locales 
dans la nouvelle constitution de 2011, reconnaissance par le gouvernement en 2012 que le Maroc est « pays 
d'immigration » et non plus uniquement d'émigration ou de transit, implication du Conseil National des 
Droits de l’Homme, campagne de régularisation de 2014, etc.).
Ces transformations dans la gestion publique des mobilités interviennent dans un contexte marqué par une 
forte prise de conscience et mobilisation au sein de la société civile et des syndicats à l’égard des migrants 
(multiplication des ONGs de défense des migrants, implication de certaines centrales syndicales, avènement 
d’associations de migrants, etc.).
Il est important aujourd’hui d’interroger les défis politiques, économiques et sociaux que la migration pose 
au Maroc. La régularisation de 18 000 migrants implique un certain nombre de problématiques inhérentes à 
l’intégration et aux droits des migrants comme l’accès au logement, au travail, à l’école, aux services de 
santé, au crédit bancaire, etc. en plus de la question de la liberté de l’exercice du culte, et de la 
reconnaissance de la culture et de l’identité du migrant. Ces nouveaux défis posent aussi le problème de 
l’acceptation de la différence et de l’autre au sein de la société marocaine. Les dynamiques migratoires 
actuelles impliquent nécessairement un processus de réintégration et de recomposition de l’ensemble de la 
société, dans une perspective d’un nouveau cadre du vivre ensemble.

Ce programme de recherche initiée par la Fondation Heinrich Böll, en partenariat avec la Faculté de lettres
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et des Sciences Humaines de l’Université Moulay Ismail et le Rabat Social Studies Institute (RSSI), cible 
justement ce mouvement global que la migration amorce au 
implications sociales au Maroc.
1. Objet et objectifs du programme de recherche :
Le programme s’adresse à tous les chercheurs résidant au Maroc et à l’étranger. L’objectif est de soutenir 
des recherches empiriques, basées sur une approche de Droits Humains, au sujet des migrants et des 
réfugiés au Maroc. Le projet prévoit, en parallèle à la recherche, des activités de dissémination des résultats 
à partir d’évènements culturels et artistiques. Les acteurs opérant avec les migrants et les réfugiés seront 
associés à l’occasion des rencontres et des ateliers de dissémination.
Trois types de migrations sont concernés par ce programme : les migrants venant du Sud, les européens et 
les réfugiés, notamment syriens. Pour les deux premiers flux, i.e. les migrants venant du Sud et les 
européens, on privilégie un travail sur les processus d’intégration. Ces processus peuvent référer, à titre 
indicatif, à l’accès à l’activité économique, la scolarisation des enfants, la question de la pratique religieuse, 
l’accès au logement, les expressions culturelles, les modalités de perception sociale et d’interaction avec les 
populations vivant dans le pays, etc. Quant aux réfugiés, les parcours, la situation socio-économique globale 
et la gestion sociale et politique de leur présence au Maroc constituent des entrées encouragées pour 
saisir leur condition.
Le programme peut aussi toucher les décideurs et les différents acteurs concernés par la question. Il s’agit 
de confronter les politiques d’intégration à la réalité des migrants et des réfugiés dans la perspective de 
mettre en place un plaidoyer auprès des institutions.
Il convient de souligner qu’il ne s’agit pas d’une recherche à caractère uniquement fondamentale et 
académique. Les bénéficiaires seront amenés à fournir des rapports qui feront l’objet d’une publication en 
ligne mais aussi à participer à des ateliers de formation, des conférences, des tables rondes avec les acteurs 
concernés. Le projet vise également à traduire la production scientifique sous formes de réalisation 
artistiques, d’expositions, etc.
Bourse :
6 bourses de masters de 15 000 dhs par bourse pour la première phase
4 bourses de niveau doctorat de 20 000 dhs par bourse pour la première phase
2 bourses de niveau post-doctorat de 25 000 dhs par bourse pour la première phase
Dossier de candidature :
- Un descriptif du projet en 4 pages suivant le plan énoncé dans le paragraphe 4 ;
- Un CV.
Les soumissions sont à envoyer par voie électronique à l’adresse suivante avant le 5 juin 2016 : 
projetmigration2016@gmail.com
Dossier complet

http://www.cjb.ma/appels/88-appels-%C3%A0-projets/363-migration-int%C3%A9gration,-identit%C3%A9-et-mobilit%C3%A9.html
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