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More Than 300 Global Security Experts Attend 7th Marrakesh 
Security Forum
Discussions Focus on Spread of Jihadist Terrorism in Africa
WASHINGTON, DC--(Marketwired - February 18, 2016) - More than 300 security experts from around the 
globe gathered in Marrakesh, Morocco February 12-13 for the seventh annual Marrakesh Security Forum, 
hosted by the Moroccan Center for Strategic Studies (CMES) in partnership with the African Federation for 
Strategic Studies.
Government officials, academics, think tank experts, journalists, and others from the United Nations, the 
European Union, the African Union, and other institutions and countries the world over -- including the US, 
Spain, France, Russia, China, Cameroon, Cote d'Ivoire, Senegal, the UAE, Turkey, Egypt, and Tunisia, to name a 
few -- participated in nine discussion sessions centered on the theme "Africa and the War against International 
Jihadism." Presentations addressed topics including terrorist funding; intelligence and shared security challenges; 
challenges to security and borders control in Africa; the emerging threats of cyber-terrorism, chemical and 
biological terrorism; strategies to manage the return of foreign terrorist fighters; and more.
A framework document issued at the start of the conference noted that "10 African countries in total have had 
deadly bombings that caused five victims or more," and that "certain countries in 2015 have experienced their 
first attacks of wide scale." The document concluded that "the staggering increase of terrorist attacks is mainly 
the work of Boko Haram and to a lesser degree of Shabab." Over the course of the conference, there was 
consensus that military action alone will not be enough to stem the tide of terrorism as the number of 
extremist groups and attacks proliferates in Africa; that underlying socio-economic issues and border security 
must also be addressed; and that a key element is improved cooperation among international security services.
One session was dedicated to the Moroccan model of fighting radicalization and violent extremism. A panel of 
speakers that included Dr. Ahmed Abbadi, Secretary General of the Rabita Mohammedia Oulemas; Mr. Driss El 
Yazami, President of Morocco's National Center for Human Rights; Mr. Nizar Baraka, President of Morocco's 
Economic, Social, and Environmental Council; and others discussed Morocco's multidimensional approach to 
the issue. This includes implementing economic development programs, strengthening human rights, and 
structuring Morocco's religious sphere to promote a moderate and tolerant version of Islam.
"The fight against terrorism requires equal parts hard power and soft power, to fight both violence and the 
extremist ideologies that fuel it. That's why a year ago today the White House hosted its first Summit on 
Countering Violent Extremism," said former US Ambassador to Morocco Edward M. Gabriel. "Morocco is a 
leader when it comes to this multidimensional view of counterterrorism; and the Marrakesh Security Forum 
shows that it is willing to engage with us and the world as an active partner in this fight."
The Moroccan American Center for Policy (MACP) is a non-profit organization whose principal mission is to 
inform opinion makers, government officials, and interested publics in the United States about political and 
social developments in Morocco and the role being played by the Kingdom of Morocco in broader strategic 
developments in North Africa, the Mediterranean, and the Middle East.

http://www.marketwired.com/press-release/more-than-300-global-security-experts-attend-7th-marrakesh-security-forum-2098211.htm

http://finance.yahoo.com/news/more-300-global-security-experts-202924496.html

                             1 / 22



 

19/02/2016 2
Conseil national des droits de 

l'Homme

نفسه من جهاز القضاء الهينيعندما عزل 
األعلى ت اجمللس وضعت، أو تكاد، احلرب أوزارها يف قضية اجلدل الذي رافق احلوار الوطين حول منظومة العدالة وما أجنبه هذا احلوار من قوانني مه

.للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة
ية ينتظر أن يتحدث فيها عن تاريخ ندوة صحاف الرميدنعم، وضعت احلرب أوزارها يف هذه القضية ومل يبق إال أن يعلن وزير العدل واحلريات مصطفى 

.رمبا عما حتقق وما مل يتحقق طيلة هذه الفرتة اليت قضاها على رأس الوزارة
على ن طرف اجمللس األوألن هذه احلرب انتهت أيضا بذلك القرار امللكي الذي كنا نتمىن أال يقع، وأقصد هنا قرار عزل القاضي السي حممد اهليين م

.للقضاء الذي يرأسه امللك شخصيا، فال بأس أن نقول بضع كلمات، ال تقتل وال حتيي، يف هذه القضية
كبال ن نفسه ومل يعد مومن الضروري أن نقول بضعة كلمات مادام السي اهليين أصبح حرا طليقا يأكل الطعام وميشي يف األسواق وقادرا على الدفاع ع

.بواجب التحفظ والوقار الذي يفرضه عليه منصب القاضي
أو ما ن واجب التحفظ أقول هذا وأنا أعرف أن اهليين، الذي أكن له كل التقدير وليست يل أي عداوة معه، له قراءة أخرى لتلك املواد اليت تتحدث ع

ننا الذي فتح أبواب حرية التعبري على مصراعيها كما لو أ 2011شابه من هذا الكالم الذي ينبغي أن يصبح، يف نظره، جزءا من املاضي مع دستور 
.يف السويد ولسنا يف بلد امسه املغرب

ثانية بعد ب يأيت يف الدرجة الوهي قراءة مل يعد يقاسم فيها اهليين إال اهليين نفسه بعد أن فهم اجلميع، مبن فيهم قضاة النادي، أن الدستور املكتو 
.”املعبد حراسة”بـالدستور غري املكتوب الذي تكون له الكلمة األخرية يف كل القرارات الكربى اخلاصة 

يري هنا مرتوك ملرعية ألن التغوال أعتقد أن وزير العدل واحلريات أو احلكومة بكاملها بقادرة على تغيري بنود هذا الدستور غري املكتوب وهذه التقاليد ا
.لعنصر الزمن وليس إىل قاض من قضاة الرأي مهما حسنت نواياه واشتدت عزميته

هي أن يكون حارسا ملا  إن مهمة القاضي“ولعل هذا ما حاول النقيب واحملامي حممد زيان أن ينبه إليه القاضي اهليين عندما قال يف تصريح صحفي 
ام السياسيني ال من أن تغيري ما هو كائن هو من مه“ومل يقف زيان عند هذا احلد، بل أضاف أيضا يف تصرحيه . ”هو كائن ال ملا ينبغي أن يكون

.”مهام القضاة
اب ومجعيات حقوقية ال وفعال، القاضي ينبغي أن يظل قاضيا ال أن يتحول إىل مناضل يطلق التصرحيات النارية يف كل اجتاه من داخل مقرات أحز 

.تعارض احلكومة فقط، بل تعارض نظام احلكم أيضا
اليا نظرا النتمائه أنا صحايف ولست مناضال وسأظل كذلك، مع علمي أن الصحايف قد يدفع الثمن غ. وأنا ال أقلل هنا من شأن النضال واملناضلني

ا أصبحت مهنة من ال مهنة له .هلذه املهنة اليت تستحق أن يغادرها اإلنسان دون نصف التفاتة أل
أو كل سياسي يف  أكثر من هذا، العبد هللا تربطه عالقات واسعة مع العديد من املناضلني من كل حدب وصوب، لكن أنا أعاتب يف أدب كل مناضل

ا، قاضيا إىل تنفيذ  .ضد نفسه” عملية انتحارية“ثوب صحايف يدفع، حبسن نية أو بدو
ات املالية ق بامسه محلة جلمع التربعويبدو يل واهللا أعلم أن اهليين عزل نفسه عندما فضل ارتداء قبعة املناضل عوض قبعته القاضي حىت أنه رضي أن تطل

اية درامية يسأل عنها صاحبها أوال ويسأل عنها أيضا . غلبها الزمان” أطفال قشلة”بـكما لو أنه الجئ أو أرملة  اهليين، الذين  ”أصدقاء“وهذه 
.له” أصدقاء“أقول هذا ولو أين جد واثق أن اهليين ال . ”جمالس النضال“زينوا له 

.ذ، ورمز للقناعة والصربمتت، على األقل، يف صمت ألن األمر يتعلق بقاض هو رمز للعطاء ال لألخ للهيينوكم متنيت لو أن عملية مجع التربعات 
الوصول إىل احلكومة أو السياسيني هلا سقف زمين حمدد ينتهي ال حمالة ب” صداقة“وال أدري كيف فات اهليين، وهو املفكر املنتظر، أال يدرك أن 

.احلكم أو إليهما معا
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بلة سى أن القاضي هو القحق السي اهليين أن خيتار أصدقاءه سواء كانوا من السياسيني احلاملني باحلكومة أو احلاملني باحلكم، لكن عليه أال ينومن 
ا كل هؤالء مجيعا عندما يشعر أحدهم بالظلم .الوحيدة اليت ينبغي أن يتجه صو

تصلح أن تكون رئيسا  أنت مفكر وأنت“: وأنا اتابع قضية الهيني لم أر إلى جانبه صديقا حقيقيا يستطيع أن يقول له هذه الحقيقة المرة
.”للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان مكان محمد الصبار، لكن أنت ال تصلح أن تكون قاضيا

نزل الذي كان الزعيم االحتادي كثريا ما تساءلت من يكون اهليين عدا كونه وجد نفسه بالصدفة، ذات يوم، أنه يسكن يف نفس امل. قضية أخرى حتريين
ل املوقف مما أمساه آنذاك ورفاقه يقضون فيه أيام إقامتهم اجلربية مبيسور عقب خالفهم مع الراحل احلسن الثاين حو  بوعبيدالسي عبد الرحيم 

بالصحراء؟” التأكيدي االستفتاء”ب
إىل  الرميدبوزير امسه مصطفى  لنكن صرحاء، اهليين ليس مناضال، أو رمبا أريد له أن يكون كذلك بعد أن قذفت به رياح الربيع العريب اليت جاءت أيضا

.وزارة العدل
ناضلة ضد قرار ملكي وما األمر كذلك واحلالة هذه، حالة اهليين، بل أريد حىت لوالدته الطيبة أن تكون م. النضال له تاريخ وله بوصلة وله مسار

.ومتعقبة ملا ينشر حول ابنها يف مواقع إلكرتونية بعينها دون أخرى
وهذا هو املتوقع يف هذه . رةمن الوزا الرميدوسيختفي باختفاء  الرميدلكن املسكوت عنه يف هذا امللف النضايل املفتعل هو أن اهليين ظهر بظهور 

وتلك معركة أخرى . كمالقضية اللهم إال إذا قرر اهليين أن يرفع سقف النضال عاليا ضد نفسه ليتحول من مناضل ضد احلكومة إىل مناضل ضد احل
.مبآل آخر قد تكون تكلفته باهظة

صيا الرئيس األول واحلقيقة أن اهليين كان أمامه مسلك آخر كان سينقذ هيبة اجلميع غري هذا املسلك الذي انتهى بالعزل عندما عرض عليه شخ
رتاجع عنه يف منتصف الطريق وهو العرض الذي قطع أشواطا متقدمة بعد أن وافق عليه اهليين يف بداية األمر قبل أن ي. حملكمة النقض أن يقدم استقالته

.عندما انتصرت نزعة السياسي على ضمري القاضي
مصطفى الفن

https://www.facebook.com/Channel.Rasd.Almaghribia/posts/567136630117078:0
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ة التربية على بني مالل تنظم يوما تواصليا لفائدة منسقات ومنسقي أنديالجهوية لحقوق اإلنسان اللجنة 
المواطنة وحقوق اإلنسان

0 2016فرباير  18  -بواسطة هيئة التحرير 

 2016فرباير  18كة يوم اخلميس مع األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين تادال أزيالل، تُنظم اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل خريببتنسيق 
وحقوق اإلنسان  ة على املواطنةبقاعة الندوات مبقر األكادميية  ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يوما تواصليا  لفائدة منسقات ومنسقي أندية الرتبي

.2015لتقدمي دليل أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان سنة 

بية والتكوين تادال ية اجلهوية للرت ويهدف هذا اللقاء، املنظم يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان واألكادمي
الرتبية قات و منسقي أندية أزيالل الرامي إىل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي عرب خمتلف األنشطة الصفية واملدجمة، إىل إطالع منس
ا الدليل والذي يسعى اجمللس الوطين حلقوق اإلنس  ان إىل اعتماده كإطارعلى املواطنة وحقوق اإلنسان على التوجيهات واملستجدات اليت جاء 

دف تقريب وتوحيد مرجعي ألندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى األهداف واملرجعيات واملقاربات و آليات التنشيط، وذلك 
.  الرؤى ومنهجيات العمل لتيسري الفهم والتواصل بني خمتلف مكونات األندية 

صاته ذات نسان  يف إطار اختصاويندرج هذا اللقاء ضمن اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عرب جلانه اجلهوية للنهوض بثقافة حقوق اإل
ا اجلهوية .الصلة  بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية وأكادمييا

قوق اإلنسان مدخال و يتضمن الدليل الذي أجنزه فريق من اخلرباء حتت إشراف جمموعة عمل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين حل 
ا وأنشطتها واألندية الرتبوية ومب ها لريكز بعد ذلك ادئها و أهدافمتهيديا إىل الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان ومدخال إىل احلياة املدرسية  ومكونا

ا وترت اعة يبات الفعالية والنجعلى أندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان من خالل خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل 
.وحقوق اإلنسان ة على املواطنة والتقومي باإلضافة إىل عدد من املالحق اليت وضعها الدليل رهن إشارة األطر الرتبوية واإلدارية لتأطري عمل أندية الرتبي

http://zawayapress.com/?p=2167
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خريبگةاللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل صحفي بالغ 

فرباير  18يوم اخلميس  خريبگةل ، تُنظم اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مال خنيفرةمع األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين بين مالل بتنسيق 
نة و حقوق لرتبية على املواطبقاعة الندوات مبقر األكادميية  ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يوما تواصليا  لفائدة منسقات و منسقي أندية ا 2016

.2015اإلنسان لتقدمي دليل أندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان سنة 

للرتبية و التكوين دميية اجلهوية ويهدف هذا اللقاء ، املنظم يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون  املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان و األكا
إطالع منسقات و منسقي  دف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي عرب خمتلف األنشطة الصفية و املدجمة إىل  خنيفرةبين مالل 

ا الدليل و الذي يهدف من خالله اجمل  لس الوطين حلقوقأندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان على التوجيهات و املستجدات اليت جاء 
ط  ليات التنشياإلنسان إىل اعتماده كإطار مرجعي ألندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان من حيث األهداف و املرجعيات و املقاربات و آ

.دف تقريب و توحيد الرؤى و منهجيات العمل لتيسري الفهم و التواصل بني خمتلف مكونات األندية 

صاته ذات نسان  يف إطار اختصاويندرج هذا اللقاء ضمن اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عرب جلانه اجلهوية للنهوض بثقافة حقوق اإل
  عالقات التعاون املتميزة الصلة  إىل التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي الذي  حيظى باهتمام خاص من طرف اجمللس خاصة يف ظل

ني و غرسها يف ترسيخها يف نفوس املتعلماليت جتمعه بوزارة الرتبية الوطنية  باعتبار الرتبية رافعة ناجعة للرتبية و التنشئة على ثقافة حقوق اإلنسان و 
م  .وجدا

يديا قوق اإلنسان مدخال متهو يتضمن الدليل الذي أجنزه فريق من اخلرباء حتت إشراف جمموعة عمل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين حل
ا وأنشطتها و األندية الرتبوية و مبادئها لريكز بعد ذلك و أهدافها  إىل الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان و مدخال إىل احلياة املدرسية  و مكونا

ا و ت  رتيبات الفعالية وعلى أندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان من خالل خصوصيتها و خطوات إحداثها و هيكلتها و مقومات العمل 
املواطنة وحقوق  الرتبية على النجاعة و التقومي باإلضافة إىل عدد من املالحق اليت وضعها الدليل رهن إشارة األطر الرتبوية و اإلدارية لتأطري عمل أندية

.اإلنسان 

http://www.fkihbensalah-online.com/index.php/permalink/12834.html

https://www.maghress.com/fkihbensalah/1012834
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الحقيقة واإلنصاف يطالب بتقاعد منصف للمدمجين في الوظيفة العموميةمنتدى 
21:  22الساعة  2016فرباير  18يف أضيف   

، باستكمال 2016فرباير  14يف دورته الرابعة دورة جواد الصقلي مبراكش " للمنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف"اجمللس الوطين ل طالب 
ا يكفل لوظيفة العمومية مبتسوية أوضاع الضحايا املعنيني بتوصيات اإلدماج االجتماعي والتسوية اإلدارية واملالية، وجل مشكل تقاعد املدجمني يف ا

.كرامتهم
  

م خارج اآلجال، كما ، والضحايا املصنف ملبأهرموموكما جدد املطالبة بتسوية وضعية كافة فئات الضحايا مبن فيهم تالمذة املدرسة العسكرية  فا
يات، كما يطالب بتمتيع مجيع واملستحقني هلده التوص حتكييميةيطالب بإصدار توصيات باإلدماج االجتماعي لفئات الضحايا احلائزين على مقررات 

م الصحية  .ضحايا انتهاكات املاضي حبقهم املشروع يف العالج و  بتغطية صحية كاملة تضع حدا لكل معانا
  

.ومنصف و شدد املنتدى على رفضه استمرار جتاهل ملف فئات الضحايا املصنفني خارج اآلجال ويطالب  بإنصافهم وإجياد حل عادل
  

حد مللف االنتهاكات و اعلن اجمللس الوطين للمنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف رفضه التام و املبدئي ألي إغالق متعسف ومن طرف وا
. اجلسيمة حلقوق االنسان واعتباره ذلك إفشاال لتجربة العدالة االنتقالية ببالدنا، وحيمل الدولة كامل مسؤوليتها يف ذلك

  
ة للحد من اإلفالت من و شدد على مطالبته بالشروع اجلدي يف إعمال كل توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وعلى رأسها وضع اسرتاتيجية وطني

تورية ضيات الدسالعقاب وإصالح منظومة العدالة و السياسات األمنية ومالئمة القانون الوطين وخاصة املنظومة اجلنائية، مسطرة وقانونا، مع املقت
.اجلديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدويل حلقوق اإلنسان 

  

مند  واملصاحلة، قد قرروا وكان عدد من  ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان  املدجمون يف الوظيفة العمومية مبقتضى توصية هليئة االنصاف
م يف التقاعد ا يكفل وترتيب احلياة االدارية مب شهور  القيام بعدة مبادرات حتسيسية ونضالية  ، وتشكيل جلنة رباعية للمتابعة  فصد تسوية ملفا

.كرامتهم 
  
  

ظر المقبلين منهم على لمن تقاعد منهم وبقي بدون أجر ، حيث  المصير نفسه  ينت المزريجاء تحرك هذه الفئة بعد ان وقفوا على المآل  و 
ان ، هو مت يجعل   التقاعد إذا لم تتم التسوية العاجلة لهذا الملف ، بما يكفل الكرامة الحقة لضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنس

.الى صيانة حقيقة لكرامة الضحايا و تطلعاتهم المشروعة اليرقىمقترح المجلس الوطني لحقوق االنسان  

http://www.zoompresse.com/news8612.html
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لقاء تواصلي لتقديم دليل أندية التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان.. مالل بني 

قدمي دليل أندية الرتبية على املواطنة ، لقاء تواصلي خصص لتخنيفرة -عشية اليوم اخلميس مبقر األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة بين ماللنظم 
.ن صاحلوحقوق اإلنسان لفائدة منسقات ومنسقي أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان بأقاليم بين مالل وأزيالل والفقيه ب

للتربية والتكوين، ضمن  خريبكة بتنسيق مع األكاديمية الجهوية -ويندرج هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل
تصاصاته ذات الصلة الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان في إطار اخ

.بالتثقيف في مجال حقوق اإلنسان في الوسط المدرسي، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية

بية والتكوين، إىل ية اجلهوية للرت ويهدف هذا اللقاء، املنظم يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان واألكادمي
حقوق لرتبية على املواطنة و النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي عرب خمتلف األنشطة الصفية واملدجمة، وإطالع منسقات ومنسقي أندية ا
ا الدليل الذي يسعى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل اعتماده كإطار مر  ة على جعي ألندية الرتبياإلنسان على التوجيهات واملستجدات اليت جاء 

فهم يات العمل لتيسري الاملواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى األهداف واملرجعيات واملقاربات وآليات التنشيط من أجل تقريب وتوحيد الرؤى ومنهج
.والتواصل بني خمتلف مكونات األندية

قوق اإلنسان، مدخال ويتضمن الدليل، الذي أجنزه فريق من اخلرباء حتت إشراف جمموعة عمل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين حل
ا وأنشطتها واألندية الرتبوية ومب ا لريكز بعد ذلك ادئها وأهدافهمتهيديا إىل الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان، ومدخال إىل احلياة املدرسية ومكونا

ا وترت عة يبات الفعالية والنجاعلى أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان من خالل خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل 
.  وحقوق اإلنسان ة على املواطنةوالتقومي، باإلضافة إىل عدد من املالحق اليت وضعها الدليل رهن إشارة األطر الرتبوية واإلدارية لتأطري عمل أندية الرتبي

الذي يرتكز على املرجعية  خريبكة السيد عالل البصراوي، يف كلمة باملناسبة، إن هذا الدليل، -وقال رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بين مالل
ها يف وإغناء أنشطت الدولية حلقوق اإلنسان، يشكل إطارا عمليا ومرجعيا لالسرتشاد واالستئناس ضمن دينامية إحداث أندية املواطنة وحقوق اإلنسان

.إطار ضمان حق مشاركة التلميذات والتالميذ يف هذه الدينامية كما هو منصوص عليها يف مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل

علية ب على احلاجات الفوأوضح البصراوي أن هذا الدليل، الذي أجنزه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يشكل أداة عملية للمشرفني على األندية ليجي
ادات اليت اإلبداعات واالجتهوامللحة اليت يعرب عنها املهتمون والعاملون يف جمال حقوق اإلنسان، وتوحيد اجلهود وتنسيق الرؤى واستثمار الرتاكمات و 
ا خمتلف األطراف املعنية باملوضوع، وكذا إرساء وتنظيم وتطوير عمل أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسا .نبادرت 

رتكز على قوق اإلنسان املوأبرز أن هذا الدليل، الذي يرصد لتجربة أندية املواطنة وعمل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان، يكرس توجه اجمللس الوطين حل
.أن املؤسسات التعليمية متثل الفضاء األنسب واألمثل لتكريس قيم املواطنة وحقوق اإلنسان
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ذا اللقاء املخصص لتقدمي الدليل ، أن تنظيم هبوقديرجانبه، أكد رئيس املركز اجلهوي للتوثيق والتنشيط واإلنتاج الرتبوي باألكادميية السيد حممد من 
دميية الرامية إىل عيل اسرتاتيجية األكايندرج يف إطار تفعيل بنود اتفاقية الشراكة اليت تربط األكادميية باللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، وكذا يف إطار تف
إىل وطنهم  وية شعورهم باالنتماءتطوير احلياة املدرسية وبلورة مهامها وأدوارها لتسهم يف التنشئة االجتماعية للمتعلمني واليت تقوم باألساس على تق

ويتهم اإلسالمية املتشبعة بروح التسامح .واالعتزاز 

ياة املدرسية استثمار ، يف هذه الكلمة اليت ألقاها نيابة عن مدير األكادميية، أن مصاحل هذه املؤسسة تستهدف من خالل تطوير احلبوقديروأضاف 
وترمجتها إىل ممارسات يومية ومبادئ  هاواستدماجيف احلياة العملية وتوظيفها يف وضعيات تتيح للمتعلمني استيعاب القيم االجيابية ومتثلها  التعلمات

.مبنية على احرتام اآلخر وقبول االختالف واالنفتاح على خمتلف الثقافات واملمارسات الدميقراطية

سات بوية مبختلف املؤسوذكر أن األكادميية عملت، يف هذا املنحى، على توفري اآلليات الكفيلة بتطوير احلياة املدرسية عرب إحداث األندية الرت 
ا لتشمل خمتلف املواضيع الراهنة، مشريا إىل أنه تنفيذا هلذه  حداث مؤسسة اإلبداع الفين واألديب اليت مت إ اإلسرتاتيجيةالتعليمية باجلهة وتوسيع قاعد

م يف جماالت املوسيقى واملسرح واألدب واللغات والرسم والتشك .يلتعترب فضاء ميكن املتعلمني من ممارسة خمتلف هوايا

http://www.akhbarona.com/divers/155619.html
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ة التطرفمراجعة مناهج تدريس التربية الدينية يندرج ضمن استراتيجية محارب: البصراويالحقوقي 
  

هي مبادرة مهمة "لدينية، األستاذ عالل البصراوي، احملامي واحلقوقي، أن املبادرة امللكية بشأن مراجعة مناهج وبرامج مقررات تدريس الرتبية ااعترب 
ربة األمنية، واملقاربة االجتماعية املقا: جدا، وهي تندرج ضمن االسرتاتيجية املغربية حملاربة التطرف واإلرهاب، اعتمادا على املقاربات الثالث، ممثلة يف

.." ة اإلخاء والتسامحواالقتصادية، من خالل مناهضة اهلشاشة اليت قد تكون أحد أسباب التطرف، ومقاربة ثالثة هي التجديد الديين ونشر ثقاف
ة الثالثة، تأيت التعليمات ضمن االشتغال يف املقارب"، على خلفية امللف األسبوعي األخري، أنه "الوطن اآلن"وأضاف األستاذ البصراوي، يف لقاء مع 

ف واإلرهاب، طبعا مح ملناهضة التطر امللكية األخرية بشأن مراجعة املناهج الدراسية املتعلقة بالرتبية الدينية، وهو تنزيل مهم لتعميم ثقافة اإلخاء والتسا
 مية، ومع أمهية هذههناك فضاءات ميكن تصريف هذه الثقافة فيها، من خالل دور الشباب واملساجد واملراكز العلمية وأيضا عرب الوسائط اإلعال

ماليني متمدرس، من االبتدائي إىل اجلامعي، أي ما  8القنوات، تظل قناة املدرسة سواء العمومية أو اخلاصة، الفضاء اخلصب، أوال حبكم وجود قرابة 
ا، فكان اهلدف قاصدا، من خالل استهداف ا، واكتسا هذه الشرحية  ميثل ربع ساكنة املغرب، واستعدادهم لتلقي هذه املناهج والتشرب 

.االجتماعية
، لكن خر ونبذ للعنفطبعا آليات نشر التسامح واإلخاء خبلفية دينية، أمر مهم، انطالقا من أن الدين اإلسالمي، هو دين وسطية واعتدال وقبول باآل

عد أمرا جوهريا إلعطاء دون إشراك الفاعلني احلقوقيني يف هذه املراجعة للمناهج الدراسية، وحضور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ي اليكتملهذا 
امح الديين، وعاش أفرادها يف أمن التس ثفافةكما ينبغي االنفتاح على بعض اجلهات املغربية اليت سادت فيها .. التعديالت واملراجعات بعدا حقوقيا

حقوق اإلنسان، في وحول دور لجان المجلس الوطني ل.." وسالم بني خمتلف معتنقي الديانات اإلسالمية واملسيحية واليهودية، دون مشاكل تذكر
ؤسسات التعليمية، عرب جتربة وحضورا يف امل"ومسامهتها حقوقيا، أكد األستاذ البصراوي، أن هلذه اللجان هذه المراجعة لمناهج التربية الدينية، 

املبنية على  راسيةالظمن أن تشكل املناهج  المينعالتنسيق مع التالميذ واإلداريني واملدرسني، من خالل تأسيس نوادي حلقوق اإلنسان، لكن هذا 
".وقية أيضاحقوق اإلنسان وقبول اآلخر، ضمن هذه االسرتاتيجية للنهوض حبقوق اإلنسان، يعين أنشطة حقوقية، حبوامل تعليمية حق

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/30725-2016-02-18-19-49-30
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يخلق الحدث في البرلمان المغربي ويجمع الوزراء ورؤساء الجهات والبرلمانيين زباتيرو
رشيد ملسلم –بريس التحرير 

.، رئيس الوزراء اإلسباين السابق يوم اجلمعة للربملان املغريبزاباتريو رودريغيزحضر خوسي لويس 

حلكومة ونواب ومستشارون للمشاركة يف منتدى الربملان الدويل للعدالة االجتماعية مبجلس املستشارين حضور وزراء ورئيس ا زباتريوومتيز حضور 
. ن محمد الصباربركة واالمين العام للمجلس الوطني لحقوق االنسااىل رؤساء اجلهات ورئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي نزار  باالظافة

.ورئيس الربملان الدويل

.بفضلها مشهود له دوليا ، وراكم جتارب اليت اصبحواحلقويان املغرب عرف حتوالت عميقة يف اجملال االجتماعي واالنساين والتنموي  زباتريوواكد 

معه حتقيق  وا اقتصاديا يتطلبوابرز ان التعاون املغريب واالسباين هو تارخيي، ومستمر رغم التغيريات السياسية، مؤكدا ان املنطقة املتوسطية تعرف من
.عدالة اجتماعية والرفع من نسب التشغيل واحلد من اهلجرة

http://www.attahrir.com/?p=48890
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http://www.medias24.com/ar/SOCIETE/7690.html
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SIEL : le handicap en débat au stand du CNDH
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CRDH

La plateforme sociale d'Agadir et la Commission régionale des droits de l’Homme d’Agadir  
organiseront  une rencontre avec Cécile Pautier, ce samedi 20 février 2016 de 9h45 à 12h00 au siège de la 
CRDH-Agadir. 
Cette rencontre se veut un échange d'expérience entre professionnels et membres des associations 
œuvrant pour la protection de la femme et de l’enfant victimes de violence. Son intervention s’intitule  « 
L’accompagnement à la parentalité des femmes victimes de violence conjugale: une thématique non 
négligeable dans le processus de lutte contre la violence à l’égard des femmes ». 
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Le SIEL rend hommage à Tayeb Seddiki et Leila Alaoui
Youssef Roudaby

HOMMAGE - Pour sa 22ème édition, le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) a choisi de rendre 
hommage à deux artistes marocains récemment décédés Le dramaturge Tayeb Seddiki, mort des suites 
d'une longue maladie le 5 février, et la photographe Leila Alaoui, emportée par les balles des terroristes à 
Ouagadougou, le 18 janvier.

Mercredi 17 janvier en début de soirée, une cérémonie organisée par les membres de la famille de Tayeb
Seddiki, ainsi qu'un grand nombre d'artistes marocains, a eu lieu à l'initiative de la Fondation Tayeb Seddiki et 
le ministère de la Culture. "Seddiki, conteur des temps modernes", un film documentaire réalisé par le 
cinéaste Ayoub El Ayassi, a été projeté et plusieurs de ses poèmes et extraits de ses pièces de théâtre ont 
été lus en public.

Des personnalités de la vie politique et culturelle marocaine ont assisté à cet événement, dont le secrétaire 
général du ministère de la Culture Mohamed Lotfi, qui a vanté "les qualités d'un homme de génie et d'un 
homme hors du commun", et le ministre du Tourisme Lahcen Haddad qui a donné lecture à un poème 
dédié au dramaturge et calligraphe défunt.

Le prochain hommage qu'accueillera le SIEL sera consacré à la photographe Leila Alaoui et 
prendra place au stand du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), en partenariat avec 
Amnesty International, pour qui elle s'était rendue au Burkina Faso afin d'effectuer des photo-reportages. 
Une cérémonie qui inclura des témoignages, projections de films et lectures à la mémoire de la 
photographe.

Le SIEL est également l'occasion pour plusieurs auteurs de dévoiler leurs derniers ouvrages au public. Parmi 
eux, Giles Keppel qui a présenté le 12 février Terreur dans l'Hexagone, paru aux éditions Gallimard, le 
politologue Hassan Aourid qui a tenu une conférence sur son ouvrage L'impasse de l'islamisme. L'historien 
Nabil Mouline, lui, rencontrera son public autour de son livre Le califat, paru aux éditions Flammarion.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/18/tayeb-seddiki-leila-alaoui_n_9264714.html
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Nicaise Moulombi au Maroc pour préparer la COP 22
(Gabon Actu 18/02/16)

Libreville, Gabon – Le président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Economie Verte en 
Afrique Centrale (ROSCEVAC), Nicaise Moulombi s’est rendu au Maroc pour préparer la prochaine 
Conférence des parties sur le climat (COP 22) qui aura lieu au Maroc en novembre 2016.

Conduite par S.E.M.L’Ambassadeur Haut Représentant de la République Gabonaise, près le Royaume du 
Maroc, la délégation du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l’Economie Verte en Afrique 
Centrale (ROSCEVAC) a été reçue, le lundi 15 Février 2016, par Madame Hakima EL HAITE, ministre 
déléguée au Royaume du Maroc, en charge de l’Environnement.

Nicaise MOULOMBI et le Professeur Anaclet BISSIELO, sont venus réitérer au membre du gouvernement 
marocain la disponibilité de leur structure à accompagner le Maroc pour la réussite de la COP 22 que le 
pays doit abriter au mois de Novembre 2016.

S.E.M.Abdu Razzaq Guy KAMBOGO, a, de nouveau, saisi cette opportunité pour rappeler tout l’intérêt que 
le gouvernement gabonais attachait à la problématique des faits climatiques à travers la planète. Le 
Diplomate gabonais, adressant, par ailleurs, ses félicitations au membre du gouvernement marocain, pour sa 
nomination en qualité d’Envoyée Spéciale du Climat, dans l’organigramme de la COP22 qui vient d’être mis 
en place.

Abondant dans le même sens, Nicaise MOULOMBI, n’a pas manqué de rappeler la détermination de la 
société civile africaine à faire de cette COP22 une totale réussite. Indiquant, au passage, que le ROSCEVAC 
était tout disposé à relayer les messages que le Maroc souhaiterait faire passer et véhiculer auprès de 
l’opinion africaine.

Le responsable du ROSCEVAC saisissant cette opportunité pour remettre à Madame le Ministre des 
documents relatifs à l’organisme précité, aux actions menées, et aux perspectives à venir . Réitérant , 
notamment , l’invitation , à prendre part au Congrès du ROSCEVAC prévu pour se tenir à Libreville , entre 
Juin et Juillet , et à la 7éme édition, à Pointe Noire, au Congo, du Forum International Green Business (17-
19 Mai).nicaise 2

Sensible à ces fortes marques d’attention, Madame le Ministre Hakima EL HAITE a instruit ses services 
pour qu’une coordination soit mise en place, dans les plus brefs délais , et convienne , d’accord parties , des 
axes de communication et de stratégies à mettre en place pour garantir le franc succès de cette 
manifestation .
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Un peu avant cette séance de travail ministérielle, la délégation du ROSCEVAC, accompagnée de Madame le 
Conseiller Economique, à l’Ambassade Haute Représentation de la République Gabonaise, près le Royaume 
du Maroc, s’était rendue au siège du Conseil National des Droits de l’Homme du Maroc (CNDH), à 
Rabat.

Accueillant ses hôtes , Monsieur Driss EL YAZAMI ,Président du Conseil National des Droits de l’Homme 
(CNDH), et chargé des relations avec la société civile , dans la perspective de cette COP22 , leur a indiqué 
que toutes les actions qui seront menées , les initiatives à prendre , devront l’être dans le droit fil des 
préoccupations exprimées par la Société Civile , dans ses diverses composantes .

Les membres du ROSCEVAC ont été assurés de la totale et entière disponibilité du CNDH et de ses 
démembrements à servir de courroie de transmission pour permettre une fluidité relationnelle avec les 
autres composantes du comité d’organisation de la COP22. Et notamment, avec les structures, en charge du 
transport, de l’hébergement, de la restauration, de la sécurité.

Divers autres aspects liés au pilotage de l’opération et aux différents pôles qui ont été mis en place ont, 
également, été, assez largement, évoqués.

http://fr.africatime.com/articles/nicaise-moulombi-au-maroc-pour-preparer-la-cop-22
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