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بالرباطأستاذا متدربا  15يعتقل أكثر من األمن 
13:15م على الساعة  2016أبريل  13سليمان اخلداش كتب يوم األربعاء   

أستاذا  15باح اليوم أكثر من ص إعتقلتعضو  التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني،  فضل عدم ذكر امسه، أن  السلطات األمنية مبدينة الرباط، أكد 
.متدربا  حلوا اليوم بالعاصمة الرباط استعدادا لإلنزال الوطين املزمع تنظيمه يوم غد اخلميس

أنه سينطلق بدء » ربني األساتذة املتد« وأضاف أن العاصمة الرباط تعرف يف هذه األثناء إنزاال أمنيا مكثفا، وذلك تأهبا لإلنزال الوطين الذي أعلن 
.من يوم غد

، وأعضاء اتذة املتدربنيوذكر املصدر ذاته أن عناصر األمن قامت أيضا مبحاصرة مقر اجلامعة احلرة للتعليم، والذي احتضن اجتماع اجمللس الوطين لألس
.من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذين حضروا للتواصل مع التنسيقية

ا قررت منع اإلنزال الذي يستعد   ه سينطلق بدء من خوضه بالعاصمة الرباط والذي أعلنوا سابقا أن» أساتذة الغد  » وكانت احلكومة قد أعلنت أ
.أبريل اجلاري 14

http://www.febrayer.com/349203.html

http://www.fhamatoor.com/morocco-news/67883/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-
%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-15-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0%D8%A7-
%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7.html
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لن َيكوَن هناك َتظاهر وعلى األساتذة التوجه للَقضاء وسيتم اطالق الُمعتَـَقِلين: الَصبار

2016, 13أبريل 

الرباط.  20زنقة 

Rue20.Com موقع به خص تصريح في اإلنسان لحقوق الوطني للمجلس العام األمين “الصبار محمد” كشف
.“سراحهم إطالق وسيتم األربعاء، اليوم صباح األساتذة عشرات اعتقال خط على دخل المجلس  أن

 في مضيفاً  ،“حله تم قد األساتذة مشكل” أن قليل، قبلRue20.Com لموقع تصريحه متن على “الصبار” وأضاف
 الفوضى كاينة  واش” قائالً  : الخميس غداً  تظاهرهم لتعليق توظيفهم لملف حل بإيجاد يتعلق األمر كان  إن ما على رده

 سبق كما  الَمنع حول حكم الستصدار للمحكمة يمشيو األساتذة  وداباَ  أسبابها، لها الَمنع أعلنت التي الجهة فالبالد،
.“قضائياً  إنصافها وتم فعلت أن حقوقية لجمعيات

 الحكومة، قرار في اطعنوا يَمشيو” مضيفاً، ،“تسد والملف الخميس غداً  تظاهر هناك يكون لن أنه “الصبار” وأكد
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 الحكومة، قرار في اطعنوا يَمشيو” مضيفاً، ،“تسد والملف الخميس غداً  تظاهر هناك يكون لن أنه “الصبار” وأكد

.“الملف كانتابعو  حنا شويا، دابا يتطلقو غادي والمعتقلين

%8%A8E%D8%9%D5%B8%D84%9%D7%A8.com/%D20http://www.rue
-86%9%D84%9%D-1%B8%D7%A8D

-E8%9%D86%9%D88%9%D83%9E%D8%9A%D8%9%D
-83%9%D7%A8%D86%9%D87%9%D

-1%B8%D87%9%D7%A8%D8%B8E%D8%9%AA%D8%D
/3%A8%D84%9%D7%A8%D-89%9%D84%9%D9%B8%D88%9%D
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من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق اإلنسانمبادرة 
احملرر 2016أبريل  13

بيـــــــــــان

ملناقشة مؤشرات وبوادر حرمان  2016أبريل  12عقد ممثلو عدد من اجلمعيات احلقوقية وبعض لفاعلني احلقوقيني اجتماعا يوم الثالثاء       
ضرون عشر، واستمع احلا السلطات العمومية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان من حقها يف استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤمترها الوطين احلادي
بعد ببوزنيقة، وحجزهم املركز  لتوضيحات مسؤويل اجلمعية  خبصوص مستجدات القضية ، حيث أكدوا على اتصاهلم املبكر مبدير املركز الدويل للشباب

، مت إخبار اجلمعية باستمرار وجود 2015تأكيد اإلدارة عدم وجود أي نشاط يف التاريخ احملدد للمؤمتر، وعند إعادة االتصال مبدير املركز  يف أكتوبر 
كما .  2015نونرب  03م احلجز، و حثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، اجلهة الوصية على املركز؛ وهو ما قامت به اجلمعية  يو 

الت ، قصد حجز املسرح لعقد اجللسة االفتتاحية للمؤمتر، وبعد اتصاالت ومراس2015مت االتصال مبدير مسرح حممد اخلامس ابتداء من يوليوز 
ارة ، خيربها فيه بأن قاعة مسرح حممد اخلامس ستوضع رهن إش03/11/2015متكررة توصلت اجلمعية جبواب كتايب  من طرف مدير املسرح  بتاريخ 

شر للجمعية، لكنهم ، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فين مبناسبة افتتاح املؤمتر احلادي ع2016أبريل  21اجلمعية يوم اخلميس 
 يعترباعتداءهو ما بإخبارهم من طرف كتابة املدير بأن اليوم الذي كان حمجوزا للجمعية قد مت تفويته جلهة أخرى، و   2016أبريل  06تفاجؤوا يوم 

.جديدا على حقها يف استعمال فضاء عمومي، وانتهاكا صرحيا حلق اجلمعية يف التجمع والتنظيم 
:مناقشة مستفيضة ملوضوع املبادرة، ومستجدات القضية سجل احلاضرون ما يليوبعد 

عادية داخل إحدى  اعتبار ما تتعرض له اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من حماوالت ملنعها من عقد مؤمترها الوطين احلادي عشر يف ظروف –
ترب مسا خطريا بعمل الفضاءات العمومية مؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية مبصادرة حقها يف التجمع السلمي وحقها يف التنظيم مما يع

.املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان كما هو مكفول دوليا
دف إىل صون التأكيد على التضامن املبدئي ملكونات احلركة احلقوقية املغربية مع اجلمعية ، واستعدادها  لالخنراط يف كل املبادرات – حقوق  اليت 

اإلنسان ومحاية املدافعني عنها،
ا  – ا وإمكانيا قوق اإلنسان طيلة أيام املؤمتر لعقد رهن إشارة اجلمعية املغربية حل اللوجستيكيةإعالن اجلمعيات احلقوقية املنخرطة يف املبادرة وضع مقرا

ا  .، واجتماعات املؤمترين املوضوعاتيةاجتماعات جلا
ا الدولية والوطنية باحرتام احلق يف التنظيم والتجمع السلمي ، ووضع حد لل – ا اجلمعية مضايقات اليت تتعرض هلمطالبة الدولة املغربية بالتزام تعهدا

.مند مدة 
؛ي لحقوق اإلنسانتوجيه مراسالت في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطن –
لى الرأي العام الوطين والدويل من خالل وسائل اإلعالم ع إلطالععلى الساعة العاشرة صباحا  2016أبريل  18عقد ندوة صحفية يوم اإلثنني  –

حيثيات القضية؛
.على الساعة السادسة مساء 2016أبريل  19تنظيم وقفة احتجاجية أمام الربملان يوم الثالثاء   –

.ويبقى هذا البيان مفتوحا للتوقيع من طرف كل الفاعلني واهليئات الراغبة يف االنضمام للمبادرة          
2016أبريل  12يف الرباط 
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:املنخرطة يف املبادرةاجلمعيات 
املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسانالعصبة 

املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان
املنتدى املغريب من أجل احلقيق واإلنصاف

املرصد املغريب للحريات العامة
اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان

مجعية العقد العاملي للماء باملغرب
املرصد املغريب للسجون

الوسيط من أجل الدميقراطية وحقوق اإلنسان
اجلمعية املغربية حملاربة الرشوة

الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان
منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان

مجعية عدالة
منظمة حريات اإلعالم والتعبري

مرصد العدالة باملغرب
اجلمعويالفضاء 

اجلمعية املغربية لصحافة التحقيق
مجعية احلرية اآلن

اجلمعية املغربية للنساء التقدميات
اهليأة احلقوقية جلماعة العدل واإلحسان

مركز احلريات واحلقوق
مجعية مشوع للمساواة

التنسيقية املغاربية ملنظمات حقوق اإلنسان
مركز دراسات حقوق االنسان والدميقراطية

للدميقراطية وحقوق االنسان برومثيوسمعهد 
حممد  –دي املهداوي محي –حممد اهليين  –خالد اجلامعي  –حممد النشناش  –حممد زهاري : وجتدر اإلشارة أن هناك فاعلني اخنرطوا يف املبادرة منهم  

. احلمراوي
.  ومت يف األخري تكليف حممد زهاري منسقا للمبادرة وحممد النوحي نائبا له                  

http://www.annahjaddimocrati.org/2016/04/13/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88/

http://www.zoompresse.com/news8952.html
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يدخل على الخط اليزميفي صفوف األساتذة المتدربين ومجلس اعتقاالت 
14:11 13-04-2016األربعاء  الصادقيسكينة 
ميس، وذلك بعد قرار منعها بالتصدي الصارم للمسرية اليت أعلن عن تنظيمها األساتذة املتدربون، غدا اخل” وعيدها“وزارة الداخلية يف تنفيذ شرعت 
.رمسيا

، حيث يشهد مقر اجلامعة املزمع تنظيمه يوم غد اخلميس” املتدربني األساتذة”لـالعاصمة الرباط، إنزاال أمنيا مكثفا استعدادا لإلنزال الوطين وشهدت 
.احلرة للتعليم تطويقا أمنيا
ن ، أنه مت تسجيل عدة اعتقاالت يف صفوف األساتذة، الذي24، يف اتصال مبوقع اليوم”التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني“وأكد مصدر من داخل 

منهم اعتقلوا من باب األحد، على  8، والقامرةمت اعتقاهلم من احملطة الطرقية  40أستاذا من تازة، و 20كانوا يف طريقهم إىل الرباط، حيث مت اعتقال 
.حد تعبريه

ية، لتدارس تداعيات ، على اخلط، حيث التقى عدد من األساتذة املتدربني برئيس اللجنة اجلهو ”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“هذا وتدخل 
.هذه االعتقاالت واملطاردات يف شوارع العاصمة

أن هذا األخري قد عرض وساطته على كل من األساتذة املتدربني  C NDH، رئيس اللجنة اجلهوية لـأزريعويف هذا الصدد، أوضح عبد القادر 
.واحلكومة، ومت االجتماع باألساتذة اليوم لتقريب اجمللس من امللف

قد  اليزميأن جملس  ″24 اليوم”لـ أزريعكما كشف . ”على حرمة الشباب وحقهم يف اختاذ القرار“أن اجمللس سيعمل على احلفاظ  أزريعوأكد 
خلق جو “منهم قادمون من مدينة تازة، وذلك يف سبيل  20أستاذا متدربا مت توقيفهم صبيحة اليوم بالرباط،  28تدخل لدى السلطات لإلفراج عن 

.، املقبلني على احلوار اليوم”إجيايب بني أطراف األزمة
زال ي يقضي مبنع اإلنوتأيت هذه االعتقاالت عقب البالغ الذي أصدره رئيس احلكومة عبد اإلله بن كريان والبالغ الذي أصدره وزير الداخلية، الذ

 اإللتحاقم ابة وباألمساء، بعدالوطين لألساتذة املتدربني بالرباط، وعقب هذين البالغني قام عدد من العمال والباشوات بإخبار األساتذة املتدربني كت
.مبدينة الرباط

http://www.alyaoum24.com/570224.html
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من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان في التجمع السلمي والتنظيممبادرة 
  

 مع السلمي والتنظيم،أعلن العشرات من التنظيمات احلقوقية والشخصيات عن إطالق مبادرة من أجل حق اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف التج
.واختري احلقوقي واملناضل املغريب حممد منسقا للمبادرة وحممد النوحي نائبا له

، والذي ت على نسخة منهوجاء اإلعالن عن هذه املبادرة، اليت تشارك فيها اهليئة احلقوقية جلماعة العدل واإلحسان، عرب بيان يتوفر موقع اجلماعة ن
، ملناقشة مؤشرات وبوادر 2016أبريل  12أصدره ممثلو عدد من اجلمعيات احلقوقية وبعض الفاعلني احلقوقيني عقب اجتماع يوم أمس الثالثاء 

.حلادي عشرحرمان السلطات العمومية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان من حقها يف استعمال الفضاءات العمومية لعقد مؤمترها الوطين ا
ما "ملبادرة اعترب املنخرطون يف ا وبعد أن عرض البيان جانبا من العراقيل اليت تعرتض إجراءات اجلمعية يف سعيها لعقد مؤمترها يف الفضاءات العمومية،

ومية حدى الفضاءات العمتتعرض له اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من حماوالت ملنعها من عقد مؤمترها الوطين احلادي عشر يف ظروف عادية داخل إ
 عن مل املدافعات واملدافعنيمؤشرات قوية على عزم السلطات العمومية مبصادرة حقها يف التجمع السلمي وحقها يف التنظيم مما يعترب مسا خطريا بع

" .حقوق اإلنسان كما هو مكفول دوليا
دف إىل صون حقوق التضامن املبدئي ملكونات احلركة احلقوقية املغربية مع اجلمعية، واستعدادها لالخنراط يف كل املبادرات ال"كما أكدوا على  يت 

ا الدولية والوطنية باحرتام احلق يف التنظ"، مطالبني " اإلنسان ومحاية املدافعني عنها يم والتجمع السلمي، ووضع حد الدولة املغربية بالتزام تعهدا
ة ووزير الداخلية ووزير ومعلنين عزمهم توجيه مراسالت في الموضوع إلى كل من رئيس الحكوم، " للمضايقات اليت تتعرض هلا اجلمعية منذ مدة

.العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
الرأي العام الوطين والدويل من  إلطالععلى الساعة العاشرة صباحا  2016أبريل  18ومت الكشف يف األخري عن عقد ندوة صحفية يوم اإلثنني 

على الساعة السادسة  2016أبريل  19خالل وسائل اإلعالم على حيثيات القضية، ناهيك عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام الربملان يوم الثالثاء 
.مساء

:رطة فيها هيكما أن اجلمعيات املنخ. يذكر أن البيان ما زال مفتوحا للتوقيع من طرف الفاعلني واهليئات الراغبة يف االنضمام للمبادرة
لحريات العامة، ، املرصد املغريب لالعصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان، املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، املنتدى املغريب من أجل احلقيق واإلنصاف
، اجلمعية ية وحقوق اإلنساناهليئة املغربية حلقوق اإلنسان، مجعية العقد العاملي للماء باملغرب، املرصد املغريب للسجون، الوسيط من أجل الدميقراط

التعبري، مرصد ت اإلعالم و املغربية حملاربة الرشوة، الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان، منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان، معية عدالة، منظمة حريا
تقدميات، اهليأة احلقوقية جلماعة ، اجلمعية املغربية لصحافة التحقيق، مجعية احلرية اآلن، اجلمعية املغربية للنساء الاجلمعويالعدالة باملغرب، الفضاء 

قوق االنسان العدل واإلحسان، مركز احلريات واحلقوق، مجعية مشوع للمساواة، التنسيقية املغاربية ملنظمات حقوق اإلنسان، مركز دراسات ح
.للدميقراطية وحقوق االنسان برومثيوسوالدميقراطية، معهد 
.احلمراويحممد  –محيدي املهداوي  –حممد اهليين  –خالد اجلامعي  -حممد النشناش  –حممد زهاري : أما الفاعلون فهم

http://www.aljamaa.net/ar/document/108197.shtml
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بمقر نسان المجلس الوطني لحقوق اإلالترتيبي لألساتذة ومعهم ثالثة أعضاء  اإلجتماعمحاصرة : عاجل
الجامعة الحرة للتعليم

2016, 13أبريل : بريسفىأنوال : كتبه

م من داخل اجتماعهم الرتتييب مب” بريس أنوال”لـأحد أعضاء اجمللس الوطين للتنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني أفاد  قر اجلامعة احلرة لتعليم بالرباط أ
.حماصرون من قبل خمتلف القوات العمومية

.وق اإلنسانالوطين حلق اجمللسىوأفاد املصدر أن اجتماعهم الرتتييب لإلنزال الوطين ليوم غد اخلميس حيضره معهم ثالثة أعضاء من 

.لعام للشغالني باملغربا اإلحتادمتواصل وسط تطويق ملقر اجلامعة احلرة للتعليم املنضوية حتت لواء  اإلجتماعوحلدود كتابة هذه األسطر اليزال 

http://anwalpress.com/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9-
%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7/
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"اإلنجاز الهام"المجلس الوطني للصحافة يصدر بالجريدة الرسمية والخلفي يصفه بـقانون 
أسحنوناجمليد عبد 12:45 - 2016أبريل . 13, األربعاء

، ويهدف إىل تطوير حرية الصحافة والنشر 2016أبريل  7باجلريدة الرمسية بتاريخ  90.13قانون اجمللس الوطين للصحافة الذي حيمل رقم صدر 
األوىل  ما تنص على ذلك املادةوالعمل على االرتقاء بالقطاع، وتطوير احلكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس دميقراطية ك

.منه
، "اإلجناز اهلام"الرمسية ب اخللفي وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، وصف القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره باجلريدةمصطفى 
".حافيني والناشرين واجملتمعخطوة أوىل على درب التنظيم الذايت املستقل والدميقراطي لقطاع الصحافة، برتكيبة ثالثية تشمل الص"معتربا إياه 

ري فيه منذ ملتقى الصخريات قبل ، أن هذا القانون مت التفك"فايسبوك"له يف صفحته على موقع التواصل االجتماعي  تدوينةاملسؤول احلكومي، يف وأفاد 
نح بطاقة الصحافة والولوج وأصبح اجلهة املختصة حصريا مب"أزيد من عشر سنوات، مربزا أن الدستور اجلديد أتاح اعتماد االنتخاب قاعدة يف تشكيله، 

".إىل املهنة، وتعزيز استقاللية الصحايف واملقاولة الصحافية
ملخول بسحب بطاقة ا"كما انتقل إليه اختصاص التحكيم يف نزاعات الشغل يف مقاوالت الصحافة يقول اخللفي، مذكرا بأنه إضافة إىل كونه   

".إطار مهين لالرتقاء بأخالقيات املهنة والسهر على احرتامها"، فهو "الصحافة
دخل إلقرار احرتام سلطة مرجعية هلا اختصاصات حمددة بقوة القانون ومتتلك القدرة واألدوات الفعلية من أجل الت"أن هذا القانون ميثل وتابع 

لى الوساطة أو التحكيم ، مشريا إىل أنه يف حالة االتفاق ع"أخالقيات املهنة، ومحاية حقوق األفراد وصيانة حرمة احلياة اخلاصة والقيام بالوساطة لذلك
.فال ميكن الذهاب بعد ذلك إىل القضاء

ناء على رأي جلنة عندما نقارنه بالوضع السابق حيث كان وزير االتصال هو من مينح بطاقة الصحافة ب"قيمة هذا اإلجناز، حسب الوزير، وتربز 
حالة حصول خرق ألخالقيات  ويف"، وهو من يعني جلنة التحكيم يف نزاعات الشغل، يسرتسل اخللفي،  قائال "استشارية، وله أن يسحبها بقرار معلل
".  املهنة فال حل سوى بالذهاب للقضاء

هلذا "قارنة الفضلى، قائال اخللفي، أن هذا القانون هو نتاج مقاربة تشاركية استوعبت غالبية املالحظات املثارة وانفتحت على التجارب املوأضاف 
حتقيق هذا  عيني ممن كان هلم دور يففالشكر للمهنيني والصحافيني والناشرين واحلقوقيني واألكادمييني والقانونيني وعموم الفاعلني السياسيني االجتما

".اإلجناز
اعاة أعضاء ينتخبهم الصحافيون املهنيون من بينهم مع مر  7عضوا موزعني على  21أن اجمللس الوطين للصحافة يتألف حسب نص القانون من يذكر 

جمللس أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، إضافة إىل سبعة أعضاء آخرين وهم ممثل عن ا 7متثيلية خمتلف أصناف الصحافة واإلعالم، و 
ية، وممثل عن مجعية هيئات ، وممثل عن اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربوممثل عن المجلس الوطني لحقوق اإلنساناألعلى للسلطة القضائية، 

.ألكثر متثيليةتعينه نقابة الصحافيني ا احملامني باملغرب، وممثل عن احتاد كتاب املغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين األكثر متثيلية، وصحايف شريف

http://pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%81%D9%87-
%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85
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ين منهميقنع األساتذة المتدربين بتعليق مسيرتهم ويتدخل إلطالق سراح معتقل اليازميمجلس 
موح حلسنأوسي 2016,أبريل 13

وم غد اخلميس أو اء على املسرية الوطنية ليانتظار الكشف عن القرار األخري للتنسيقية الوطنية للمتدربني باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين باإلبقيف 
كومة واطالق سراح عدد أفاد مصدر رفيع من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن هذا األخري تدخل على اخلط للوساطة بينهم وبني احل. اإلبقاء عليها

.من املعتقلني منهم اليوم
ا تدخل  نظيم املسرية الوطنية، واللجوء اىل األساتذة املدربني بتعليق ت القناعاملصدر ذاته، أكد أن اجمللس ويف إطار مهام الوساطة والتوفيق اليت يقوم 

م وبني احلكومة لإلجياد تسوية ويف نفس الوقت تعهد اجمللس الوطين بالقيام بالوساطة بينه. القضاء اإلداري للطعن يف قرار املنع الصادر عن احلكومة
م والذين اعتقلوا يف وأضاف أن األساتذة املتدربني قبلوا اقرتاح اجمللس الوطين، وأن هذا األخري تدخل أيضا إلطالق سراح عدد منه. مالئمة للملف

ابالرباط وغريها من املدن يف إطار تنفيذ وزارة الداخلية  القامرةحمطة احلافالت  .»التطبيق الصارم لقرار املنع« العال
الرباط أو يف يقهم إىل العاصمة وزارة الداخلية استنفرت خمتلف األجهزة األمنية ملنع التحاق األساتذة املتدربني بالعاصمة، ومت اعتقال عدد منهم يف طر 
سراحهم من أجل  الطالقسان احملطة الطرقية ويف وسط املدينة إىل جانب اعتقاالت أخرى يف خمتلف املدن، قبل أن يتدخل اجمللس الوطين حلقوق اإلن

.توفري جو مالئم حلوار سيتم زوال اليوم مع مسؤويل وزارة الداخلية
بني  ية وحزبية على اخلطلإلشارة فإن مساعي الوساطة بني األساتذة املتدربني واحلكومة جتري طيلة اليوم على قدم وساق، بعد أن دخلت أطراف نقاب
 س بعد تلويح احلكومةالطرفني وخاصة مع وزارة الداخلية للتوصل اىل تسوية للملف وتفادي اإلعالن عن سنة بيضاء بل ووقوع األسوأ يومه اخلمي

.التطبيق الصارم لقرار املنع
ه إال بعد كوين، لن يتم احلسم فيقرار تنظيم املسرية من عدمه، حسب مصدر مقرب من التنسيقية الوطنية للمتدربني باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والت

املتدربون، رغم اإلجراءات  ويف انتظار ذلك يواصل األساتذة. التعرف على نتائج احلوار مع وزارة الداخلية يف اللقاء الذي تقرر أن يعقد زوال األربعاء
دت خصيصا األمنية، التدفق علي العاصمة الرباط من كل اجلهات وفق الربجمة احملددة من طرف اللجنة التنظيمية، خاصة أن هناك مقرات أع

.الستضافتهم
نت وزارة ملوضوع، فيما أعلحتركات الوساطة تأيت بعد رد احلكومة احلاسم مبنع املسرية املعلن عنها، واصدار رئيسها عبد اإلله ابن كريان بالغا يف ا

ا  ا اجلهات الداعية هلا إىل »ستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع هذه التظاهرة«الداخلية أ وعدم القيام بأي حماولة  احرتام هذا القرار«، ودعو
.»املسؤولية يف كل ما ميكن أن يرتتب عن أي عمل خمالف للقانون«، حمملة إياهم »للمس باألمن واالخالل بالنظام العام

http://www.ahdath.info/?p=168832

http://www.journaux.ma/actualite/28635
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األمن يحاصر مقر اجتماع المجلس الوطني لألساتذة المتدربين… عاجل
العمراين طباعة هشام 12:03 2016أبريل  13األربعاء 

  
ماع أبريل، مقر اجلامعة احلرة للتعليم، حيت جيرى اجت 13، أن السلطات األمنية مبدينة الرباط، حتاصر يف هذه األثناء من يوم األربعاء"أنفو.بديل"علم 

.من المجلس الوطني لحقوق اإلنسانللمجلس الوطين لألساتذة املتدربني، وثالثة أعضاء 

عنصرا من رجال األمن حاصروا املقر  20حبوايل  مرفوقنيفإن عدد من املسؤولني "وحسب ما نقله مصدر من داخل مقر اجتماع األساتذة املتدربني، 
".ألساتذة املتدربنياملذكور بشكل مفاجئ، يف الوقت الذي كان فيه ثالثة أعضاء من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتواجدون يف اجتماع مع ا

ا  ، "اهرة األساتذة املتدربنيستحرص على التطبيق الصارم لقرار منع تظ"وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت يف بيان هلا توصل املوقع بنسخة منه، أ
 ذلك لكل احملرضني ستتصدى لكل احملاوالت الرامية إىل املس باألمن العام، وحتمل املسؤولية يف"وذلك عقب تأكيد رئيس احلكومة، أن هذه األخرية 

تدربني املزمع تنظيمها يوم منع منع تظاهرة األساتذة امل"، وذلك بـ"واجلهات الساعية لتأجيج الوضع واستغالل املطالب االجتماعية هلذه الفئة وغريها
".أبريل اجلاري يف الشارع العام بالرباط 14

http://badil.info/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-
%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84/

http://www.infomedia.ma/2016/04/13/222780/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B1-
%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84
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الغد حاسم يعقد اليوم لتعليق تنظيم مسيرة” تفاوضي“أستاذ متدرب واجتماع  40أزيد من توقيف 
  

أستاذ متدرب حلول بالرباط  40األمنية مبدينة الرباط أوقفت اليوم األربعاء أزيد من  السطانالوطنية لألساتذة املتدربني أن  التسنقيةأفاد مصدر من 
.املزمع تنظيمها يوم غد اخلميس اإلحتجاجيةللمشاركة يف املسرية 

الذراع “ر اجلامعة احلرة للتعليم ، أن مقكوم.برملانوأضاف عبد اهللا اإلدريسي عضو التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني، يف اتصال هاتفي مع موقع 
اتذة أبريل، إذ جرى فيه تنظيم اجتماع بني أعضاء اجمللس الوطين لألس 13حوصر من طرف رجال األمن، اليوم األربعاء” اإلستقاللالنقايب حلزب 

.وبعض األعضاء من المجلس الوطني لحقوق اإلنساناملتدربني، 

ايل، عبد الوايف لفتيت، زوال مع الو ” تفاوضي“التنسيقية فعال توصلت باتصال هاتفي من والية الرباط يدعوا إىل اجتماع “وأضاف ذات املتحدث أن 
.غدا اإلحتجاجيةاليوم على الساعة الثالثة، إلجاد حل والتفاوض حول ملفهم املطليب بغية تعليق تنظيم املسرية 

رباط، رغم وطين يوم غد اخلميس بال يذكر أن التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني، أصدرت ليلة أمس، بالغا، تعلن فيه عن تشبثها بقرار تنظيم إنزال
.قرار املنع الصادر عن احلكومة

، رغم تلقى اجمللس ”توح بالرباطاالستعدادات جارية إلجناح اإلنزال الوطين املف“وحسب البالغ الذي نشرته التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني، فإن 
.”الوطين مبادرة جديدة من طرف ممثلي مبادرة اجملتمع املدين سعيا منهم إىل حل ملف األساتذة املتدربني

  

http://www.barlamane.com/%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-40-
%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-
%D9%85%D8%B9/
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http://www.aljarida24.ma/p/politique/144492/

                            18 / 36



 

14/04/2016 26
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://ihata.ma/?p=55597

                            19 / 36



 

14/04/2016 7
Conseil national des droits de 

l'Homme

يقترح وساطة جديدة لحل أزمة األساتذة المتدربين اليزميمجلس 
2016,أبريل 13عبد الرحيم العسري

 2016أبريل  13األربعاء  ، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جبهة الرباط القنيطرة، أنه قدم خالل اللقاء الذي مجعه اليومأزريععبد القادر كشف 
لس الوطني لحقوق يلعب المج“يتمثل يف أن ” أساتذة الغد“اقرتاحا  جديدا على ” التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني“مع ممثلي 

رئيس اللجنة  حوأوض.”المغربيةاإلنسان، الذي يحمل صفة مؤسسة دستورية، دور الوساطة بينهم وبين الحكومة 
مه يوم غد اخلميس ما دام أن تأجيل اإلنزال الوطين املزمع تنظي“اإللكرتونية، أن اجمللس اقرتح ” كشك“اجلهوية حلقوق اإلنسان، يف حديثه مع جريدة 

س احلكومة عبد اإلله بنكريان، رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خبصوص املنع الذي أصدره رئي وخبصوص.”احلوارالطرفني قبال باجللوس إىل طاولة 
ال يتم حتوير  لكي”وأن اجمللس اقرتح أن يلجأ األساتذة املتدربون إىل احملكمة اإلدارية بغاية التحكيم يف هذا املوضوع،  أزريعقال عبد القادر 

من التنسيقية رفقة أعضاء جلنة  عبد الوايف لفتيت، بأعضاء” الرباط سال القنيطرة“ذلك، يرتقب أن يلتقي زوال اليوم األربعاء، وايل جهة  إىل.”امللف
نية لألساتذة املتدربني، ، وكشفت مصادر من التنسيقية الوطهذا.أشهراملبادرة املدنية من أجل التوصل حلل ينهي هذه األزمة اليت عمرت أزيد من ستة 
.”درترغم التهديدات وقرارات املنع اليت ص“أن اجمللس الوطين قرر قبل قليل االستمرار يف الرتتيبات األخرية لإلنزال الوطين 

http://qushq.com/blog/53872.html

http://www.inews-arabia.com/6/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86.htm
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السلطات أفرجت عن جميع األساتذة المتدربين المعتقلين: الصبار
2016,أبريل 13عبد الرحيم العسري

أبريل  13ألربعاء ، إن مجيع األساتذة املتدربني الذين جرى اعتقاهلم اليوم امحمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانقال 
ا اليوم بالعاصمة الرباط، إذ إىل أنه مت تسجيل عدة اعتقاالت يف صفوف األساتذة املتدربني، الذين حلو  ويشار.سراحهمبالرباط، قد مت إطالق  2016

، أن اجمللس اإللكرتونية” كشك“وأوضح الصبار يف اتصال هاتفي جبريدة . أستاذا متدربا 28إىل ” تنسيقية األساتذة“وصل عدد املوقوفني، حبسب 
بشكل دي إىل تطور األمور الوطين دخل على خط التوتر احلاصل بني األساتذة املتدربني واحلكومة، وذلك جتنباً لوقوع انتهاكات أو انزالقات قد تؤ 

عن ن املنع قد صدر سليب، مضيفاً أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، طلب من األساتذة املتدربني تأجيل املسرية املزمع عقدها يوم غد ما دام أ
ان جبهة الرباط القنيطرة، ، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسأزريععبد القادر  وكان.الوضعاحلكومة، وأكد الصبار أن ممثلي األساتذة تفهموا حساسية 

ة التنسيقية الوطنية لألساتذ“مع ممثلي  2016أبريل  13، أنه قدم خالل اللقاء الذي مجعه اليوم األربعاء “كشك“قد كشف يف تصرحيات سابقة لـ 
سسة دستورية، دور الوساطة يلعب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي حيمل صفة مؤ “يتمثل يف أن ” أساتذة الغد“اقرتاحا  جديدا على ” املتدربني

تأجيل “ة، أن اجمللس اقرتح اإللكرتوني” كشك“رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، يف حديثه مع جريدة  وأوضح.”املغربيةبينهم وبني احلكومة 
طين حلقوق اإلنسان، رأي اجمللس الو  وخبصوص.”احلواراإلنزال الوطين املزمع تنظيمه يوم غد اخلميس ما دام أن الطرفني قبال باجللوس إىل طاولة 

دربون إىل احملكمة اإلدارية أن اجمللس اقرتح أن يلجأ األساتذة املت أزريعخبصوص املنع الذي أصدره رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان، قال عبد القادر 
.”ال يتم حتوير امللف لكي”وبغاية التحكيم يف هذا املوضوع، 

http://qushq.com/blog/53882.html
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بين بن كيران وأساتذة الغدبـخيط أبيض يدخل  اليزمي
13-04-2016رزقي  هند 

، وذلك لساخنأن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان دخل على خط الملف اكشفت مصادر من داخل التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني، 
.تنظيمه يوم غد اخلميس” أساتذة الغد”قبيل ساعات على اإلنزال الوطين الذي يعتزم 

يقية، حيث اجتماعا مع أعضاء من التنس) األربعاء(أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرباط، عقدت اليوم ” 24مشاهد “وأوضحت مصادر موقع 
.اقرتح أعضاء اللجنة على أساتذة الغد تأجيل اإلنزال الوطين، من أجل اجللوس لطاولة احلوار مع احلكومة

ا ستوأكدت  ضمن تنفيذ االتفاق الذي املصادر نفسها، أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، التزمت بلعب دور الوسيط باعتبارها مؤسسة دستورية، وأ
.سيتم خالل جلسة احلوار مع احلكومة

هذا امللف، رة املدنية حلل إىل ذلك، ينتظر أن يعقد مساء اليوم اجتماع جديد بني وايل جهة الرباط سال القنيطرة مع األساتذة املتدربني وجلنة املباد
ائي هذا املساء .خاصة وأن رئيس احلكومة عبد اإلله بن كريان، أبدى رغبته يف التحاور من جديد واخلروج حبل 

.هم زوال اليومهذا وشهدت العاصمة الرباط إنزاال أمنيا كبريا، اعتقل إثره عدد من األساتذة املتدربني قبل أن تقوم السلطات باإلفراج عن

ا ستمنع اإلنزال الوطين الذي يعتزم ) الثالثاء(وكانت وزارة الداخلية أكدت ليلة أمس  ، 2016أبريل  14س تنظيمه يوم غد اخلمي” أساتذة الغد”أ
ا ستحرص على التطبيق الصارم للقانون، وذلك  ا خيص احلفاظ على النظام هلا فيم املوكولةيف نطاق االختصاصات “حيث أوضحت يف بالغ هلا، أ

.”العام

احلكومة تصعد ومتنع األساتذة املتدربني من االحتجاج بالرباط: أيضا إقرأ

http://machahid24.com/politique/161452.html
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أجيليقترح في قضية منع احتجاجات األساتذة المتدربين اللجوء للقضاء أو الت اليزميمجلس 
06:15:00 - 2016, أبريل 13

األساتذة املتدربني، الذين  القنيطرة، انه مت اإلفراج عن مجيع-رئيس اللجنة اجلهوية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان جهة الرباط أزريعأكد عبد القادر 
.مت توقيفهم اليوم من طرف قوات األمن بالرباط

ضيفا ان اجمللس اقرتح ، ان اجمللس تدخل من أجل لعب دور الوساطة يف إطار املهام املنوطة به كمؤسسة وطنية، م"لكم"يف تصرح ملوقع  ازريعوأوضح 
غدا املزمع تنظيمها  على جلنة من األساتذة املتدربني، إما اللجوء للقضاء من اجل الطعن يف قرار املنع الصادر عن احلكومة، خبصوص االحتجاجات

م إىل وقت أخر .اخلميس بالرباط، أو تأجيل احتجاجا

.حكومةوأضاف رئيس اللجنة اجلهوية، ان اجمللس ابلغ ممثلي األساتذة مبقرتحاته، كما سيتقدم مبقرتح  للوساطة يف امللف لل

فردي او ن التنقل للرباط بشكل هذا، وخبصوص قرارات املنع اليت أصدرها بعض رجال السلطة احمللية يف مناطق خمتلفة باملغرب، واليت متنع األساتذة م
.  ، ان هذه القرارات وجب الطعن فيها من خالل القضاء اإلداريازريعمجاعي، أوضح 

http://www.lakome2.com/societe/13221.html
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وقيادي بالجمعية غير راض عنها ”AMDH“جمعية تطلق مبادرة للتضامن مع  24
15:41 - 2016أبريل  13األربعاء   -بواسطة األول 

من أجل  مبادرة”الـمجعية حقوقية أطلقت أمس الثالثاء  24، بالتنسيق بني الزهاريمت تكليف الرئيس السابق للعصبة املغربية حلقوق اإلنسان، حممد 
.”حق اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف التجمع السلمي والتنظيم

لى متكينها من عقد هو العمل ع“بأن ما يهم اجلمعية يف هذه اللحظات العصيبة ” األول”لـوأكد مصدر قيادي باجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان 
.”مؤمترها احلادي عشر يف موعده يف الفضاءات العمومية، وليس إصدار بيانات التضامن وتنظيم الوقفات االحتجاجية

ؤمتر، وعند التاريخ احملدد للم وكانت اجلمعية قد قدمت طلبا ملدير املركز الدويل للشباب ببوزنيقة، حلجزهم املركز حيث أكد هلا عدم وجود أي نشاط يف
اب والرياضة، ، مت إخبار اجلمعية باستمرار وجود احلجز، وحثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشب2015إعادة االتصال مبدير املركز  يف أكتوبر 

. 2015نونرب  03اجلهة الوصية على املركز؛ وهو ما قامت به اجلمعية  يوم 

د ، قصد حجز املسرح لعقد اجللسة االفتتاحية للمؤمتر، وبع2015من جهة أخرى، اتصلت اجلمعية مبدير مسرح حممد اخلامس ابتداء من يوليوز 
، خيربها فيه بأن قاعة مسرح حممد 03/11/2015اتصاالت ومراسالت متكررة توصلت اجلمعية جبواب كتايب من طرف مدير املسرح  بتاريخ 

تاح املؤمتر احلادي ، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فين مبناسبة افت2016أبريل  21اخلامس ستوضع رهن إشارة اجلمعية يوم اخلميس 
.عشر للجمعية

.جلهة أخرى فوجئت اجلمعية بإخبارها من طرف كتابة املدير بأن اليوم الذي كان حمجوزا للجمعية قد مت تفويته 2016أبريل  06وبتاريخ 

ا  ا وإمكانيا ة حلقوق اإلنسان طيلة أيام املؤمتر رهن إشارة اجلمعية املغربي اللوجستيكيةوقد أعلنت اجلمعيات احلقوقية املنخرطة يف املبادرة وضع مقرا
ا  .، واجتماعات املؤمتريناملوضوعاتيةلعقد اجتماعات جلا

ا الدولية والوطنية باحرتام احلق يف التنظيم والتجمع السلمي ت اليت تتعرض هلا ، ووضع حد للمضايقاكما طالبت املبادرة الدولة املغربية بااللتزام بتعهدا
.اجلمعية مند مدة 

ير العدل يبدأ بتوجيه مراسالت يف املوضوع إىل كل من رئيس احلكومة ووزير الداخلية ووز  ”AMDH“كما سطرت املبادرة برناجما تضامنيا مع 
الرأي  إلطالععلى الساعة العاشرة صباحا  2016أبريل  18وعقد ندوة صحفية يوم االثنني . ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانواحلريات 

على الساعة  2016أبريل  19وتنظيم وقفة احتجاجية أمام الربملان يوم الثالثاء . العام الوطين والدويل من خالل وسائل اإلعالم على حيثيات القضية
.السادسة مساء

  
http://alaoual.com/politique/16252.html
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رح وساطة جديدةيقتالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أفرجت عن األساتذة المتدربين المعتقلين و السلطات 
17:06  2016أبريل  13  

 2016أبريل  13عاء حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، إن مجيع األساتذة املتدربني الذين جرى اعتقاهلم اليوم األربقال 
.بالرباط، قد مت إطالق سراحهم

اتذة املتدربني واحلكومة، اإللكرتونية، أن اجمللس الوطين دخل على خط التوتر احلاصل بني األس” كشك“وأوضح الصبار يف اتصال هاتفي جبريدة 
 سان، طلب من األساتذةوذلك جتنباً لوقوع انتهاكات أو انزالقات قد تؤدي إىل تطور األمور بشكل سليب، مضيفاً أن اجمللس الوطين حلقوق اإلن

.ساسية الوضعاملتدربني تأجيل املسرية املزمع عقدها يوم غد ما دام أن املنع قد صدر عن احلكومة، وأكد الصبار أن ممثلي األساتذة تفهموا ح

، أنه قدم خالل اللقاء “شكك“، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جبهة الرباط القنيطرة، قد كشف يف تصرحيات سابقة لـ أزريعوكان عبد القادر 
يتمثل يف أن  ”أساتذة الغد“اقرتاحا  جديدا على ” التنسيقية الوطنية لألساتذة املتدربني“مع ممثلي  2016أبريل  13الذي مجعه اليوم األربعاء 

.”يلعب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي حيمل صفة مؤسسة دستورية، دور الوساطة بينهم وبني احلكومة املغربية“

الوطين املزمع تنظيمه يوم  تأجيل اإلنزال“اإللكرتونية، أن اجمللس اقرتح ” كشك“وأوضح رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، يف حديثه مع جريدة 
.”غد اخلميس ما دام أن الطرفني قبال باجللوس إىل طاولة احلوار

أن اجمللس اقرتح أن  أزريعادر وخبصوص رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خبصوص املنع الذي أصدره رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان، قال عبد الق
.”ال يتم حتوير امللف لكي”ويلجأ األساتذة املتدربون إىل احملكمة اإلدارية بغاية التحكيم يف هذا املوضوع، 

.األمن يطوق مقر انعقاد اجمللس الرتتييب لألساتذة املتدربني: الصورة 

http://zagoranews.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%AA-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7/
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رهانات : نسانيوطنية حول التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلندوة 
أبريل بالعيون 16السبت ~ وتحديات المالءمة 

2016, 13أبريل , األربعاء

بالغ صحفي

بالرباط،  أكدالماعية ، وجامعة حممد اخلامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتالسمارة-اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيونتنظم   
حلقوق اإلنسان،  ية الوزاريةبشراكة مع جهة العيون الساقية احلمراء وبتعاون مع وزارة العدل واحلريات واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واملندوب

رهانات وحتديات : إلنساين املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل ا التشريع:"موضوعوبدعم من وكالة اجلنوب، نـــدوة وطنية حــول 
.صباحا 9الساقية احلمراء ابتداء من الساعة -بقاعة جملس جهة العيون 2016أبريل  16وذلك يوم " املالءمة

ستحضار اإلنساين، وتروم ا و تأيت هذه الندوة يف سياق مالءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل
.املمارسات الفضلى ذات الصلة باملالءمة يف أبعادها الدستورية والقانونية واملؤسساتية والقضائية

دف هذه الندوة باألساس إىل تسليط الضوء على نقط االرتكاز إلعمال البحث والتفكري يف اإلشكاالت النظرية  ذات الصلة بأوراش  اتيةواملمارسو
ا على  .القضائي الوطين، يف ظل تكريس عاملية حقوق اإلنسان مساراالجتهاداملالءمة الدستورية و القانونية وانعكاسا

نة اجلهوية حلقوق اإلنسان ، كما سيتم خالهلا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بني اللج"إعالن العيون"وستختتم أشغال الندوة باإلعالن عن توصيات 
ي إىل تشجيع التعاون يف بالرباط و جهة العيون الساقية احلمراء، اليت ترم أكدالبالعيون السمارة و كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

.جماالت التكوين والبحث والتدريب، وتبادل اخلربات واملعارف العلمية والثقافية واحلقوقية

من خالل مارسة االتفاقية، يذكر أن هذه الندوة تندرج يف إطار تنفيذ صالحيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجلانه اجلهوية يف جمال املالئمة وامل
ا العمل مع مقتضيات املعاهدات الدولية املتعلقة حبقوق يها اإلنسان اليت صادقت عل حبث ودراسة مالئمة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري 

.اململكة أو انضمت إليها

:  تذكري 
".ت وحتديات املالءمةرهانا: التشريع املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين : "وطنية حول موضوع  ندة: النشاط 

.صباحا 9الساقية احلمراء ابتداء من الساعة -بقاعة جملس جهة العيون 2016أبريل  16: الزمان واملكان 

http://www.agenda24.org/2016/04/16_13.html

http://www.marocanbae.com/100/5431.html
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في ملف االساتذة المتدربين ودخول المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على الخطتطورات 
2016, 13أبريل , األربعاء

ساتذة القيام به يوم غد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، على خط أزمة األساتذة المتدربين لمنع اإلنزال الوطني الذي تعتزم تنسيقية األدخل 
.الخميس في شوارع الرباط

بني  يلعب دور الوساطةوأكد رئيس اللجنة اجلهوية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف اجتماعه، قبل قليل، مع األساتذة ووايل مدينة الرباط، أنه س
على  اتذة الغد ساعتان للرداألساتذة واحلكومة على اعتبار اجمللس مؤسسة دستورية وأنه سيضمن تفعيل االلتزام الذي سيتم، وقدم رئيس اللجنة ألس

.هذا املقرتح
ائي،هذا وكان مصطفى اخللفي، وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، أجرى اتصاال باألساتذة، مؤكدا نية احلكومة يف حل امل إذ  لف بشكل 

، ”أساتذة الغد“رفضه  اشرتط على األساتذة املتدربني تعليق اإلنزال الوطين وإصدار بالغ يعلنون فيه العودة إىل مراكز التكوين، وهو األمر الذي
راكز فال ميكن القيام به التعليق ممكن مراجعته على أساس النظر يف احلل الذي سيقدم لنا خالل احلوار، أما إصدار بالغ للعودة إىل امل“مؤكدين له أن 

.”دون التوفر على ضمانات
النزول  ألساتذة املتدربني منومن جهته صرح رئيس احلكومة، عبد اإلله ابن كريان، صباح اليوم اخلميس بالبيضاء أنه أصدر يوم أمس بالغا مينع فيه ا
احلوار سيجرى مع ، مؤكدا أن إىل الشارع، ويوجه تعليماته إىل وزارة الداخلية ألخذ التدابري الالزمة ملنع اإلنزال، ألنه يعلم أن األزمة ستحل عشية اليوم

.األساتذة مساء اليوم إلجياد حل توافقي
زمع تنظيمه يوم غد اخلميس، امل” املتدربني األساتذة”لـوتشهد العاصمة الرباط، منذ صباح اليوم األربعاء، إنزاال أمنيا مكثفا وذلك تأهبا لإلنزال الوطين 

.حيث يشهد مقر اجلامعة احلرة للتعليم تطويقا أمنيا
أستاذا متدربا فيما طالت  28كما مت تسجيل عدة اعتقاالت يف صفوف األساتذة، الذين حلوا اليوم بالعاصمة الرباط، إذ وصل عدد املوقوفني، إىل 

.أستاذا متدربا قادمني من مدينة تازة، وآخرين من مدن خمتلفة 15االعتقاالت 

http://tiznit90.com/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88/
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المجلس الوطني لحقوق االنسان على خط أزمة االساتذة المتدربيندخول 
13 ,2016

ا،  إطالق سراحهم مجيعحممد الصبار، االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان أن االساتذة املتدربني الذين اعتقلوا صباح هذا اليوم قد متصرح 
م املزمع تنظيمها غدا واللجوء إىل احملكمة االدارية …كومة حوهلاللطعن يف قرار احل كما صرح أنه اقرتح على تنسيقية االساتذة املتدربني تعليق مسري

…ولة احلوارواقرتح رئيس اللجنة اجلهوية بالرباط لذات اجمللس  دخول هذا األخري كوسيط بني األساتذة واحلكومة من أجل الرجوع إىل طا

.هذا ومل يعرف بعد ما هو قرار االساتذة، كما مل يصدر عنهم أي بيان يفيد تعليق نزوهلم إىل الشارع يوم غد يف الرباط

http://marocplus.info/2016/04/13/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE/
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قد تم اطالق سراحهمأساتذة الغد جميع معتقلي : الصبار
السامليسليم   13/04/2016/  حجم اخلط  

أبريل  13م األربعاء ، إن مجيع األساتذة املتدربني الذين جرى اعتقاهلم اليو محمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانكشف 
.بالرباط، قد مت إطالق سراحهم 2016

مي مت اعتقاهلم الذ” أساتذة الغد“من مصادر مطلعة أن اجمللس الوطين حلقوق االنسان قد تدخل من أجل اطالق سراح املعتقلني من  24وعلمت حمطة
.”ألساتذة الغد“حسب التنسيقية الوطنية  28ابريل بالرباط ويصل عددهم اىل  13صباح اليوم 

مبا ان املنع قد صدر  ايريل 14املسرية املزمع تنظيمها يوم غد  تاجيل” أساتذة الغد“واضافت املصادر أن اجمللس الوطين حلقوق االنسان اقرتح على 
.قد تفهموا حساسية الوضع” أساتذة الغد“من طرف احلكومة، وأوضحت نفس املصادر أن 

http://mahata24.com/mahata/7620.html
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Colloque à Laâyoune sur les défis de mise en adéquation de la 
législation marocaine avec les conventions internationales des 
droits de l'Homme

Un colloque national sur "La législation marocaine, les conventions internationales des droits de l'Homme 
et le droit international humanitaire: les défis et enjeux de mise en conformité" se tiendra, samedi à 
Laâyoune, à l'initiative de la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Laâyoune-
Smara et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agdal-Rabat. 
Ce colloque, qui sera organisé en partenariat avec le conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et en 
coopération avec le ministère de la Justice et des Libertés, la commission nationale du droit international 
humanitaire, la délégation interministérielle des droits de l'Homme et avec l'appui de l'Agence du Sud, 
intervient dans le sillage de la mise en conformité des législations nationales avec les dispositions des 
Conventions internationales des droits de l'Homme et le droit international humanitaire, à la lumière des 
bonnes pratiques afférentes à la procédure de mise en conformité dans ses volets constitutionnel, juridique, 
institutionnel et judiciaire. 
Cette rencontre aspire principalement à jeter la lumière sur les points d'appui afin de mettre en oeuvre la 
recherche et la réflexion sur les problématiques théoriques et pratiques relatives aux chantiers de mise en 
conformité constitutionnelle et juridique et ses répercussions sur la jurisprudence nationale, dans le sillage 
de la consécration de l'universalité des droits de l'Homme. 
L'organisation de ce colloque, rapporte la MAP, s'insère également dans l'exercice par le Conseil national 
des Droits de l'Homme (CNDH) et ses commissions régionales de leurs prérogatives en matière de mise 
en conformité des lois nationales avec les Conventions internationales, à travers la recherche et l'étude de 
la mise en conformité des textes législatifs et organisationnels en vigueur avec les traités internationaux 
portant sur les droits de l'Homme, que le Royaume a ratifiés ou y adhéré. 
Le colloque sera clôturé par l'adoption des recommandations de la "Déclaration de Laâyoune", de même 
qu'une convention de partenariat et de coopération sera signée entre la CRDH de Laâyoune-Smara, la 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'Agdal-Rabat et le conseil de la région Laâyoune-
Sakia El Hamra dans les domaines de la formation, la recherche, les stages et l'échange d'expertises et des 
connaissances cognitives, culturelles et juridiques.

http://www.lemag.ma/Colloque-national-a-Laayoune-sur-les-defis-de-mise-en-conformite-de-la-legislation-
marocaine-et-des-conventions_a98155.html

http://www.quid.ma/societe/laayoune-droit-de-lhomme-harmoniser-la-legislation-marocaine-avec-les-
conventions-internationales/
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Maroc : Expulsion d’une délégation de juristes européens
13/04/2016 APPEL 
MAR 001 / 0416 / OBS 032

L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l’Homme, programme conjoint de 
l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) et de la Fédération internationale des ligues des droits 
de l’Homme (FIDH), vous prie d’intervenir de toute urgence sur la situation suivante au Maroc.

Description de la situation :

L’Observatoire a été informé par des sources fiables de l’expulsion d’une délégation de juristes européens 
qui effectuaient une mission pour le collectif international de juristes en soutien aux prisonniers sahraouis 
de Gdeim Izik, qui observaient une grève de la faim depuis le 1er mars 2016 pour dénoncer, entre autres, 
leur incarcération [1].

Selon les informations reçues, le 6 avril 2016, aux alentours de 18h30, M. Eric David, professeur de droit 
international belge, Me Ingrid Metton, avocate française, M. Jesus Maria Martin Morillo, magistrat espagnol, 
ainsi que Me Maria Nieves Cubas Armas, Me Francisco Serrano Ramirez, Me Juan Carlos Gomez Justo et 
Me Altamira Guelbenzu Gonzalo , quatre avocats espagnols, et Mme Joëlle Toutain, ressortissante française 
qui accompagnait la mission, ont été appréhendés à leur hôtel à Rabat par les forces de l’ordre marocaines, 
qui les ont gardés plus de trois heures au commissariat de Rabat.Leurs passeports et téléphones ont été 
saisis.

Le 7 avril au matin, les membres de la délégation ont été expulsés vers la France pour motif de « menaces 
graves et imminentes à la sûreté du Maroc ».

La délégation se rendait au Maroc afin de rencontrer les avocats des prisonniers sahraouis de Gdeim Izik. 
La mission avait également prévu différentes rencontres avec les délégations diplomatiques de plusieurs 
pays ainsi qu’une conférence de presse à Rabat en soutien avec les prisonniers et souhaitait demander des 
réunions avec les autorités marocaines afin de plaider en faveur de la cause de ces derniers.

L’Observatoire dénonce l’expulsion des membres de la délégation internationale susmentionnée, qui visent 
à entraver leurs activités de défense des droits de l’Homme en soutien aux prisonniers sahraouis, et appelle 
les autorités marocaines à garantir en toutes circonstances le droit à la liberté de mouvement des 
défenseurs des droits de l’Homme locaux et internationaux.

Actions requises :
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L’Observatoire vous prie de bien vouloir écrire aux autorités marocaines en leur demandant de :

i. Mettre un terme à toute forme de harcèlement contre les défenseurs des droits de l’Homme au Maroc 
afin qu’ils puissent mener leurs activités de défense des droits de l’Homme librement et sans entrave ;

ii. Garantir en toutes circonstances l’intégrité physique et psychologique de l’ensemble des défenseurs des 
droits de l’Homme au Maroc ;

iii. Se conformer aux dispositions de la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’Homme, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1998, et plus particulièrement :
- son article 1 qui stipule que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de 
promouvoir la protection et la réalisation de tous les droits de l’Homme et de toutes les libertés 
fondamentales aux niveaux national et international” ;
- son article 5 qui stipule que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux 
niveaux national et international : (a) de se réunir et de se rassembler pacifiquement » ;
- son article 6 qui stipule que “chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres : a) De 
détenir, rechercher, obtenir, recevoir et conserver des informations sur tous les droits de l’homme et 
toutes les libertés fondamentales en ayant notamment accès à l’information quant à la manière dont il est 
donné effet à ces droits et libertés dans le système législatif, judiciaire ou administratif national ; b) 
Conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et autres instruments 
internationaux applicables, de publier, communiquer à autrui ou diffuser librement des idées, informations et 
connaissances sur tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales ; c) D’étudier, discuter, 
apprécier et évaluer le respect, tant en droit qu’en pratique, de tous les droits de l’homme et de toutes les 
libertés fondamentales et, par ces moyens et autres moyens appropriés, d’appeler l’attention du public sur 
la question” ;
- et son article 12.2 qui prévoit que “l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les 
autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d’autres, de 
toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire 
dans le cadre de l’exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration”.

iv. Plus généralement, se conformer aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et 
instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’Homme ratifiés par le Maroc.

Adresses :

· Son Excellence Abdel-Ilah Benkiran, Premier Ministre du Maroc. Fax : +212 37 76 99 95/37 76 86 56
· Son Excellence Salaheddine Mezouar, Ministre des affaires étrangères et de la co-opération, Maroc. Fax : 
+212 - 37-76-55-08 / 37-76-46-79. Email : ministere@maec.gov.ma
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· Son Excellence El Mustafa Ramid, Ministre de la justice - Place El Mamounia, Rabat, Maroc. Fax : +212 37 
72 68 56. Email : ccdh@ccdh.org.ma
· M. Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Email : 
elyazami@cndh.org.ma
· Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des 
autres Organisations Internationales en Suisse - 18a Chemin François Lehmann, 1218 Grand Saconnex. Fax : 
+ 41 022 791 81 80. Email : mission.maroc@ties.itu.int
· S. E. M. ALEM Menouar, Ambassadeur, Mission du Royaume du Maroc auprès de l’Union européenne. 
Avenue Franklin Roosevelt 2, 1050 Bruxelles, Belgique. Email : mission.maroc@skynet.be

Prière d’écrire également aux représentations diplomatiques du Maroc dans vos pays respectifs.

Notes
[1] Le 8 novembre 2010, les forces de sécurité marocaines ont démantelé un camp installé par des 
Sahraouis un mois auparavant à Gdeim Izik, au Sahara occidental, placé sous l’administration du Maroc, afin 
d’adresser des revendications à caractère social et économique. Le 17 février 2013, un tribunal militaire a 
condamné 25 hommes pour leur rôle présumé dans l’homicide volontaire de 11 membres des forces de 
l’ordre lors des violentes confrontations, à l’issue de procès marqués par des irrégularités. A ce jour, 21 
d’entre eux continuent de purger des peines allant de 20 ans d’emprisonnement à la réclusion à perpétuité. 
Les prisonniers de Gdeim Izik ont suspendu leur grève de la faim le 5 avril 2016.

https://www.fidh.org/fr/themes/defenseurs-des-droits-humains/maroc-expulsion-d-une-delegation-de-
juristes-europeens
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L'OMDH fustige le projet de loi relative à l'Autorité pour la 
parité
Publication: 14/04/2016 

PROJET DE LOI - Après le Conseil économique et social (CESE), c'est au tour de l'Organisation marocaine 
des droits de l'Homme (OMDH) de pointer du doigt les limites du projet de loi relative à l'Autorité pour la 
parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), mis en délibération au Parlement.

Selon l'OMDH, citée par Al Alam, le projet de loi ne couvre pas toutes les formes de discrimination contre 
la femme, et n'apporte pas de réponses susceptibles d'aider à mettre en place une politique nationale 
concernant la lutte contre toutes les formes de discrimination. L'OMDH a également noté l'absence de la 
coordination nécessaire entre tous les départements et les institutions concernés par le sujet.

Fin janvier, le CESE avait également souligné, dans un avis sur le sujet, que le projet de loi relative à l'APALD 
ne peut intégrer la lutte contre les autres formes de discrimination, hors discrimination entre sexes, dans 
ses prérogatives, puisqu'elles relèvent des attributions du Conseil national des droits de l'homme 
(CNDH).

Ce dernier sera en effet doté, comme l'a annoncé le HuffPost Maroc en exclusivité, de plusieurs 
mécanismes, dont un dédié à la lutte contre les discriminations, hors discriminations basées sur le sexe, qui 
seront du ressort de l'APALD.

L'organisme présidé par Nizar Baraka avait également proposé d'intégrer au projet de loi une définition du 
principe de l'égalité ainsi que du principe de non-discrimination et de spécialiser l'APALD dans toutes les 
discriminations liées au genre et lui conférer la compétence de se saisir et d'être saisie.

Prévue par la Constitution de 2011, cette instance a pour mission de garantir l’égalité homme/femme. 
L’article 19 stipule en effet que "l’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère 
civil, politique, économique, social, culturel et environnemental (…). Il est créé, à cet effet, une autorité pour 
la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination".

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/14/maroc-egalite-homme-femme_n_9689152.html
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ESSAOUIRA REND HOMMAGE AUX FEMMES D’AFRIQUE
Écrit par Anas Bougataya Publication : 5 mai 2015 Mis à jour : 5 mai 2015 Affichages : 1151

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira revient avec une nouvelle édition de son forum. 
Depuis son lancement en 2012, en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme, le 
forum du festival a constitué un espace de débats et d’échanges entre intervenants, marocains et 
internationaux, de renom. 

En présence de professeurs, d’anthropologues, de sociologues, de chefs d’entreprises, d’artistes, des 
expériences seront partagées autour de quatre tables-rondes: «La famille en révolution», «La nouvelle 
visibilité professionnelle des femmes», «Femmes et création», et «Femmes et politique». 

Cette année, le forum poursuit sa réflexion autour du thème «L’Afrique à venir», en axant les débats sur les 
«Femmes d’Afrique : créer, entreprendre», et ce, les 15 et 16 mai. «Ce festival pionnier est le prolongement 
naturel, culturel et musical de la nouvelle doctrine diplomatique, culturelle et économique du Maroc dans 
son continent. Dans cet esprit, la 4e édition du forum nous apportera des éclairages sur le rôle essentiel 
que jouent les femmes dans la transformation du continent», commente Neila Tazi, directrice et productrice 
du Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira. 

Ont d'ores et déjà confirmé leur présence, l’historienne franco-tunisienne, Sophie Bessis, la chanteuse 
malienne, Oumou Sangaré, l’astrophysicienne marocaine, Rajaa Cherkaoui El Moursli, la ministre déléguée 
auprès du ministre des Affaires étrangères, Mbarka Bouaida, la présidente du patronat tunisien, Ouided
Bouchamaoui et celle du patronat marocain, Miriem Bensalah Chaqroun.

http://www.leseco.ma/culture/29541-essaouira-rend-hommage-aux-femmes-d-afrique.html
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