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؟"المينورسو"يدفع البرلمان األوروبي مجلس األمن لتوسيع مهام هل 
الشيخ اليوسي -هسربيس
23:50 - 2015دجنرب  22الثالثاء 

 تقل ة، جاءت ضربة أخرى البعد احلكم القضائي الذي أصدرته احملكمة األوروبية بإلغاء اتفاقية املنتجات الفالحية القادمة من األقاليم الصحراويأياما 
.تشمل حقوق اإلنسانيف الصحراء ل" املينورسو"إيالما، وهي املقرتح الذي تقدم به الربملان األورويب، والذي ينص على توسيع صالحية بعثة 

، حيث دعا القرار إىل ضرورة احرتام املغرب للحقوق 251نائبا، مقابل معارضة  258الربملان األورويب على هذا القرار بأغلبية بلغت وصوت 
ني اح املعتقلني السياسياألساسية للمواطنني يف الصحراء، خاصة حرية تأسيس اجلمعيات وحرية الرأي والتعبري والتجمهر، باإلضافة إىل إطالق سر 

.اويةالصحراويني، وكذا السماح للمراقبني الدوليني، سواء التابعني للربملان األورويب أو املستقلني، بزيارة األقاليم الصحر 
، تقدمي مقرتح أمام جملس األمن يقضي 2013يأيت بعد أن كانت الواليات املتحدة األمريكية قد أعربت عن عزمها، يف شهر أبريل من سنة القرار 

آنذاك دون اإلشارة إىل ذلك،  لتشمل حقوق اإلنسان، قبل أن ترتاجع عن ذلك، وميرر األمني العام لألمم املتحدة تقريره" املينورسو"بتوسيع صالحيات 
.يف الوقت الذي مت فيه اإلبقاء على انتشار هذه القوات يف الصحراء

أمامه دما سبق للمغرب أن وقف اليت اختذها الربملان األورويب تزيد من خماوف سيناريو تبين األمم املتحدة، وخاصة جملس األمن، هلذا املقرتح، بعاخلطوة 
.ملقرتح األورويبواجلزائر با البوليساريوبالرفض القاطع لترتاجع الواليات املتحدة عن ذلك، وذلك يف الوقت الذي احتفت فيه جبهة 

ا مفتوحا، مؤكدا أن ، أستاذ العالقات الدولية جبامعة القاضي عياض مبراكش، شدد على أن ملف حقوق اإلنسان باملغرب يبقى ملفلكريينإدريس 
ذا االنفتاح، وذلك بوجود عدد من اآلليات اليت تشتغل يف هذا اجملال، كاجمللس الوطين حل سه اجلهوية، قوق اإلنسان، وجمالاالحتاد األورويب نفسه أقر 

.باإلضافة إىل وجود عدد من الفعاليات املدنية، ودور اإلعالم
وعيا بأن االحنراف يف "، أنه سبق للمغرب أن رد على مثل هذه احملاوالت بصرامة كبرية، وذلك هلسربيس، يف تصريح لكريينجانب آخر، أكد من 

ان هذا امللف مطية ، ونستحضر هنا العديد من احلاالت الدولية اليت ك"توظيف ملف حقوق اإلنسان ميكن أن ينعكس على سيادة الدولة املغربية
.، على حد تعبريه"إلدخال الكثري من القضايا يف متاهات مل تفضي إىل حلول عادلة

ذا الشأن، مستحضرا العالقات القوية اليت تربط الوالاملتحدث  يات املتحدة األمريكية أعرب عن اعتقاده أن جملس األمن ال ميكنه أن يتخذ قرار 
دفا أن الكونغرس األمريكي دعا واردة، باإلضافة إىل العالقات بكل من روسيا وبريطانيا والصني، مر " الفيتو"وفرنسا باملغرب، ما جيعل إمكانية استعمال 

ة ملوقف الربملان األورويب نظرا لعدم ال أعتقد أن تنحاز الواليات املتحدة األمريكي"يف اآلونة األخرية إىل االستثمار يف املناطق اجلنوبية للمملكة، وبالتايل 
ا مع املغرب .لكريين، يوضح "رغبتها يف التضحية بعالقا

به ا مع االستئناف الذي تقدم اخلبري يف العالقات الدولية أن التوجه األورويب يبقى معزوال، كما هو الشأن بالنسبة للمحكمة األوروبية، خصوصواعترب 
ذا اخلصوص واضح، ويتجلى يف الرفض القاطع لتوظيف ملف حقوق ا ، مع إلنسان يف قضية الصحراءاالحتاد األورويب واملغرب، مربزا أن الرد املغريب 

.انفتاحه يف هذا اجملال بالسماح ملختلف الفاعلني بتأسيس مجعيات يف املنطقة، حىت املعارضة منها

http://www.hespress.com/politique/288536.html
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!تصام بالقوة أصدروا بالغا باسمنا يتهمون المجلس بتحريض األمن على فك هذا اع: »فبراير »لـ  المانوزي
  مــــكريـــممـــــريــــة     

ديسمرب  22الثالثاء 

ا جلنة االعالم رئيس املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف وأعضاء املنتدى ببيان صدر عن جهة جمهولة ت املنوزي، مصطفى فوجئ  دعي أ
، لفك بعض ميةتدعي فيه أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حرض القوة العمو والتواصل للمنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف، 

!الضحايا من أمام مقر اجمللس الوطين بالقوة

ولو أنه يتم نسبها  ليس من عادتنا أن نقف يف وجه املبادرات هنا وهناك،« : » كوم.فرباير»يف تصريح لـ  املانوزيويف هذا السياق أكد السيد 
ىت توقيع جهة جمهولة أو حللمنتدى املغريب للحقيقة واإلنصاف، ولكن أن حيرر بيان يف حق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، باسم هياكل املنتدى ب

يب من أجل احلقيقة معلومة، دون اطالع وترخيص من املكتب التنفيذي  فهذا خمالف للضوابط واألخالق، لذلك وجب التوضيح أن املنتدى املغر 
عطيات ا، بغض النظر عن كون املواإلنصاف، مل يصدر أي بيان حيمل توقيع منسوب ملا مسي بلجنة اإلعالم والتواصل، وبالتايل فمحتوى البيان ال يعنين
من اعتذار وتنزيه  ويقتضيهيستدعيه  الواردة فيه تتعلق مببادرات خارج إطاره، ولتتحمل اجلهة املغمورة اليت أصدرته كامل مسؤوليتها األدبية والقانونية، مما

»ورد االعتبار 

http://www.febrayer.com/299074.html
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ده بمراكشيعطي إشارة انطالق االستعدادات لمؤتمر األمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ المقرر عقمزوار 
  

دة ملكافحة دجنرب، مبقر وزارة اخلارجية يف الرباط، إشارة انطالق االستعدادات ملؤمتر األمم املتح 22أعطى صالح الدين مزوار، صباح اليوم الثالثاء 
 يف مراكش، وذلك حبضور العديد من الوزراء واملسؤولني احلكوميني، 2016نوفمرب  18إىل  7املقرر عقده مبراكش من  (COP22(تغري املناخ 
...إىل مسؤويل املؤسسات العمومية وممثلي االحتاد العام ملقاوالت املغرب باالضافة

ة من ، أن هذا احلدث الدويل يفرض االخنراط املكثف واملستمر لكافة القطاعات املعني22وأكد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، الذي يرأس كوب 
.ب أجل كسب رهان تنظيم جيد ومتميز ملؤمتر هام له انعكاسات سياسية ودبلوماسية واقتصادية كربى تصب يف صاحل املغر 

.سايت و التمويلومت التداول يف هذا اللقاء يف مجيع القضايا املرتبطة بالتنظيم و اللوجستيك و اجلوانب املرتبطة بالتدبري املؤس  

وماسية تقوية موقع املغرب وصورته دوليا لكسب رهانات دبل"هو فرصة لـ  22وقال مزوار إن تنظيم املغرب ملؤمتر األمم املتحدة حول املناخ يف نسخته 
ضيفا أن هذا املؤمتر رهان ، م...)"مثل الطاقة، والفالحة( و طموحة تتعلق بانعكاسات حمتملة إجيابية على االسرتاتيجيات الوطنية الكربى  مهيكلة
."ةبباريس ملساعدة هذه الدول املتضررة من التغيريات املناخي 21بدعم دول اجلنوب من خالل الغالف املايل الذي مت إقراره يف مؤمتر كوب "يتعلق 

ذا املؤمتر الدويل حول املناخ، إضافة إىل ال"وزير اخلارجية والتعاون أن وأضاف  تزاماته الدولية، تستند على نداء املرجعية اليت يقوم عليها التزام املغرب 
 بباريس الذي اعترب من خالله جاللته أن مؤمتر 22طنجة الذي التزم فيه املغرب وفرنسا مبكافحة التغريات املناخية، وكذا اخلطاب امللكي مبناسبة كوب

".ألبنائنا ييئهية باريس وذاك الذي سيحتضنه املغرب السنة املقبلة، ستكون مبثابة مؤمترات مؤسسة للمستقبل الذي علينا واجب ومسؤول

ل التوقيع على اتفاقيات لتطبيق اتفاق باريس وتفعيل االتفاق من خال ميكانزماتوضع " ، يقول مزوار، فهي تتمثل يف  22أما خبصوص أهداف كوب
فاعلني الوطنيني تعميق النقاش حول مواضيع هامة من قبيل الطاقة، الفالحة، املاء تعبئة ال"، وكذا "ومشاريع ملموسة ذات إشعاع وطين و جهوي

.."واجلهويني والدوليني من القطاع العام واخلاص ومجعيات اجملتمع املدين، واجلماعات الرتابية والشباب
وية مغربية، مع الرهان هو تنظيم حدث عاملي من طراز رفيع ووفق معايري دولية جيدة تستجيب ملتطلبات التنم"الوزير بالقول إن  وخنم ية املستدامة و

مشاريع تثمارات وتطوير األخذ بعني االعتبار االنعكاسات اإلجيابية هلذا احلدث الدويل على االقتصاد الدويل على املدى البعيد، من خالل جلب االس
.." .بيئية تعود بالنفع على املغرب من قبيل الطاقات املتجددة

زير لشرقي الضريس الو هذا اللقاء إىل جانب الوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون مباركة بوعيدة، حممد حصاد وزير الداخلية واحضر 
، الوزيرة احليطييمة غريب وحكاملنتدب لدى وزير الداخلية، وحممد بوسعيد وزير االقتصاد واملالية وعبد القادر عمارة وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة امل

قة الشمسية وكالة الوطنية للطااملنتدبة املكلفة بالبيئة وعلي الفاسي الفهري، املدير العام للمكتب الوطين للكهرباء واملاء الصاحل للشرب، ومدير ال
ورئيس واالجتماعي والبيئي  ونزار بركة رئيس اجمللس االقتصادي بنخضرةواملعادن، أمينة  للهيدروكاربوراتمصطفى الباكوري، ومديرة املكتب الوطين 

..اليزمي، إدريس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

http://chaabpress.com/news39553.html
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يرفض المساواة بين نساء ورجال حزبهبنكيران 
09:10 2015ديسمرب  22الثالثاء 

ي بالرباط، حول موضوع املشاركني يف لقاء دراس" العدالة والتنمية"مل يرتدد عبد اإلله بنكريان، رئيس احلكومة، أمس األحد، يف كلمة وجهها ألعضاء 
.ونسائه" البيجيدي"، يف التعبري عن رفضه املساواة بني رجال "املناصفة باحلزب"

قاعدة استحضار اخللفية وال"دجنرب، فقد شدد األمني العام حلزب العدالة والتنمية، على ضرورة  22يف عدد الثالثاء " الصباح"ووفقا ملا ذكرته 
".ارثأو بلدك يف الكو  اإليديولوجية، اليت انطلقت منها مثل هذه الدعوات، مما جيعل االضطرار لالخنراط فيها، اخنراطا واعيا، حىت ال تدخل نفسك

ائي للمصادقة على مشروع قانون يهم مناهضة العنف والتحرش اجلنسي ضد النساء، الذي ظل  وكشفت الصحيفة، أن بنكريان مل يعلن عن موعد 
ياطات لدعوة إىل أخد االحتمعتقال يف درج اجمللس احلكومي ملدة سنة كاملة، املعد من قبل وزيرته يف األسرة والتضامن، بسيمة احلقاوي، مكتفيا با

ة ني مطلب املساواالتامة حلماية املرأة، من أي شكل من أشكال االعتداء اجلسدي واجلنسي واللفظي، وإىل ترشيد التفكري والعمل على التوازن ب
.ومطلب العدل

.باإلسالم الوسطي على الطريقة املغربية، اليت تدين وتبيئتهالغربية،  األدجلةوطالب بنكريان املشاركني بإفراغ مفهوم املناصفة من 

ذا املوقف يكون بنكريان قد ألغى  ، "ذكورية"، ذات محولة اءمذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، التي تعتبر قوانين الحكومة بشأن النسو
.وال ترتقي ملا تنص عليه مبادئ باريس يف إحقاق املناصفة، واملساواة بني اجلنسني

ميكن "، قائال الئكيةمسيحية أو  مبوقفه الرافض ألي اجتهاد يرتكز على تطبيق منوذج مستورد من دول غربية مشبثاوظهر الفتا للنظر أن بنكريان ظل 
ملبادئ، بالشكل الذي ميكننا هذه ا أنسنة"أن نبين موقفنا اعتمادا على األشياء اإلجيابية اليت حترك مثل هذه املفاهيم والدعوات، والبحث والعمل ألجل 
".من إحداث منوذج يكون مكتسبا للنساء بالوطن، وكذا للمرأة يف العامل العريب واإلسالمي، بل العامل ككل

http://badil.info/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-
%D9%88%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD/
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افتتاح فعاليات سوق إفريقيا بكورنيش الناظور: ربورطاج
2015, ديسمرب 22
    
ياسة اجلديدة للهجرة اليت تبناها باملغرب ضمن أهداف اسرتاتيجية الس األفارقةسياق أنشطتها اهلادفة اىل التنزيل الفعلي ملسلسل ادماج املهاجرين يف 

ومبناسبة اليوم العاملي . 2013املغرب على اثر التقري التقرير الصادر عن اجمللس الوطين حلقوق األنسان حول وضعية األجانب باملغرب شتنرب 
.للمهاجر الذي يصادف الثامن عشر من دجنرب من كل سنة كما أقرته األمم املتحدة

لفة تظاهرة السوق األفريقية بكورنيش مدينة الناظور بشراكة مع الوزارة املك ASTICUDEللثقافة والتنمية بالناضور  ثسغناسنظمت مجعية 
.شركاء آخرينو والمجلس الوطني لحقوق األنسان  باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة وبدعم من وكالة تنمية أقاليم اجلهة الشرقية

 جلقوقضور رئيسة اللجنة اجلهوية للثقافة والتنمية حب ثسغناسوقد شهد حفل افتتاح السوق األفريقية الذي أشرفت عليه مندوبة الوزارة ورئيس مجعية 
ملعرض حضور مكثف لزوار ا األنسان احلسيمة الناضور ومندوب التعاون الوطين، ونائب رئيس الغرفة اجلهوية للصناعة التقليدية ومندوب هذه األخرية،

ارضني عارض وعارضة ينتمون اىل دول أفريقية ومقيمني باملغرب، حبيث مثل عدد العارضات والع 19رواقا موزعني ما بني  24الذي يتضمن 
.عارضني وعارضات ميثلون تعاونيات من اجلهة الشرقية 05مث  الكامرونبعارضة واحدة وعارضني من  وبوركينافاصوعارض  16السنغاليني 

األفريقية  عراضيةاألستتنشيط فين موسيقي مع رقص للفرقة  األفتتاحوقد ختلل حفل . منه 21دجنرب اىل غاية  18ومتتد فعاليات السوق األفريقية من 
les hirondelles.

ظمته ريقي الذي سبق أن نجدير بالذكر أن هذه التظاهرة الثقافية النوعية األوىل من نوعها على مستوى اجلهة الشرقية تأيت بعد نشاط املطبخ األف
قيم خالل شهر يقي بالناضور الذي أاجلمعية بدار األم وعرض األطباق يف غذاء مجاعي باملركب الثقايف ضمن فعاليات األيام الثانية للتبادل الثقايف األفر 

.أكتوبر املنصرم

 ينتمي اليها املغرب جبذوره يف اطار متتني روابط التواصل الثقايف بني شعوب القارة األفريقية اليت –حسب املنظمني  –كما أن هذه األنشطة تندرج 
 األداريةين متت تسوية وضعيتهم الذ األفارقةكما تعترب السوق األفريقية احدى صيغ ابراز قيم العيش املشرتك واملسامهة يف اندماج املهاجرين . الثقافية

.والعيش باملغرب األستقراروالذين اختاروا  2014للمهاجرين اليت عرفها املغرب سنة  األستثنائيةاثر عملية التسوية 

http://www.aswatcity.com/news/%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86/

http://www.ariffino.net/nador/%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D9%88%D9%84-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%B3%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B3-
%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84
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عالقات متناغمة ورهان على مستقبل واعد..  2015واألرجنتين خالل المغرب 
2015ديسمرب،  22

ن ة منذ أزيد من نصف قرن مخالل السنة اليت تشارف على االنقضاء، رسخت وترية العالقات املغربية األرجنتينية، اليت توصف باجليدة واملتناغم
.الزمن، التأكيد على جودة الروابط الثنائية وتطلع البلدين املشرتك ملعانقة مستقبل واعد

 2015ليه املغرب خالل سنة أيريس تعززت بفضل احلضور القوي الذي بصم ع وبوينوسهذا السياق، ميكن اجلزم بأن العالقات بني حمور الرباط ويف 
و املغرب بوابته حن من خالل مشاركات قوية ومتعددة املشارب يف كثري من األنشطة واألحداث اليت عاشها هذا البلد اجلنوب أمريكي، الذي يعترب

.إفريقيا والعامل العامل
ماكري إىل  ماورثيونرب اجلاري أبرز حدث عاشته األرجنتني خالل السنة اليت نودعها متثل يف تنظيم انتخابات رئاسية أوصلت يوم العاشر من دجولعل 

ت البالد لواليتني متتاليتني اليت حكم كريشنريدي   فرينانديثقيادة ثالث أكرب اقتصاد يف أمريكا الالتينية، خلفا للرئيسة السابقة كريستينا 
)2007/2015.(

.جلديد لألرجنتنيشارك رئيس جملس النواب، السيد رشيد الطاليب العلمي، ممثال جلاللة امللك حممد السادس، يف حفل تنصيب الرئيس اوقد 
ا إىل الرئيس ماكويف  حرص اململكة “ري على أعقاب فوز ماكري برئاسيات األرجنتني عرب صاحب اجلاللة امللك حممد السادس يف برقية بعث 

ور والتنسيق صة ساحنة لتكثيف التشااملغربية على تعزيز عالقتها مع مجهورية األرجنتني ملا فيه خري الشعبني، وعلى أن جتعل من هذه املرحلة اجلديدة فر 
.”قامسها البلدانرامة اإلنسانية اليت يتالثنائي على مجيع املستويات، السياسية والتجارية والثقافية، وذلك يف تشبث دائم مببادئ احرتام الدميقراطية والك

يز ينيا عزم األرجنتني على تعز التوجه ذاته الذي عرب عنه ماكري نفسه حىت قبل توليه رئاسة البالد حينما أكد على لسان رئيس حكومته ماركوس بوهو 
.العالقات مع العامل العريب وعلى وجه اخلصوص مع املغرب

ني واملغرب، وعلى مدى ، اليت اعتربت أن األرجنتمالكورا سوسانااألسبوع املاضي، جاء التأكيد من جديد هذه املرة على لسان وزيرة اخلارجية، وخالل 
عاون إضافية جديدة مع تكريس عالقات تعاون مستدامة مع اململكة والبحث عن آفاق ت“التاريخ، كانت تربطهما عالقات ثنائية قوية، على ضرورة 

.”املغرب واستغالل مجيع الفرص املمكنة واالنكباب على دراسة احملاور ذات االهتمام املشرتك بني املغرب واألرجنتني
ارات من اجلانبني، وكان أبرز جمال يبدو فيه التعاون مكثفا هو جمال حقوق اإلنسان حيث شهدت السنة اليت توشك على الرحيل تبادال لزيولعل 

جتماع الثاين للجنة أيريس يف إطار اال لبوينوس، مطلع الشهر اجلاري اليزمي، السيد إدريس آخرها زيارة رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
.ألرجنتنيسينعقد مبدئيا يف ا الدولية لتنسيق وتنظيم املنتديات العاملية حلقوق اإلنسان، وذلك للتباحث بشأن الدورة الثالثة للمنتدى العاملي الذي

ثل أرضية مشرتكة للتعاون الذي اعترب أن هذه احلقوق مت اليزميعالقات التعاون بني البلدين يف جمال حقوق اإلنسان حمط إشادة من قبل السيد وكانت 
عد ه البلدان، مذكرا بأنه ببني املغرب واألرجنتني يف عدة ميادين، وذلك بالنظر للمسار اإلصالحي املشرتك واملختلف يف نفس الوقت، الذي أطلق

غرب حت بأن حيظى املاملنتدى العاملي األول حلقوق اإلنسان، الذي انعقد بالربازيل، كان مقررا أن تستضيف األرجنتني النسخة الثانية، ولكنها مس
.طاع، وهو ما يعكس قوة هذه العالقات اليت تعززت بتبادل كبري لزيارات املسؤولني عن الق 2014بشرف تنظيم الدورة مبراكش يف نونرب 

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015-
%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%BA/
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يستنكرالمغربي للحقيقة واالنصاف المنتدى 

ا جلنة اإل” جهة جمهولة تدعي  واإلنصاف،إقدام، رئيس املنتدى املغريب من أجل احلقيقة املنوزيبشدة، مصطفى استنكر  للمنتدى، ” واإلتصالعالم أ
مام مقر اجمللس حرض القوة العمومية، لفك اعتصام بعض الضحايا من أ أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسانعلى إصدار بالغ تدعي من خالله  

.الوطين بالقوة

و أنه يتم نسبها للمنتدى ليس من عادتنا أن نقف يف وجه املبادرات هنا وهناك ول“أنه ” أمازيغ نيوز” يف اتصال هاتفي مع  املنوزيوأضاف مصطفى 
ومة دون جهة جمهولة أو حىت معل املغريب للحقيقة واإلنصاف ، ولكن أن حيرر بيان يف حق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، باسم هياكل املنتدى بتوقيع

.” اطالع وترخيص من املكتب التنفيذي ، فهذا خمالف للضوابط واألخالق

نسوب ملا مسي بلجنة اإلعالم أكد يف االتصال ذاته،  أن املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف، مل يصدر أي بيان حيمل توقيع م املنوزيمصطفى 
كما مل يرتدد يف حتميل اجلهة . ” ارهفمحتوى البيان ال يعنينا بغض النظر عن كون املعطيات الواردة فيه تتعلق مببادرات خارج إط“والتواصل ، وبالتايل 

.من اعتذار وتنزيه ورد االعتبار  ويقتضيهاليت أصدرت البيان كامل مسؤوليتها األدبية والقانونية ، مما يستدعيه 

http://amazighnews.ma/2797.html
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)سفير(إلى أن تشمل قطاعات جديدة للتعاون  2016المغربية البرازيلية مدعوة خالل سنة العالقات 
  2015, ديسمرب 22, الثالثاء

إىل أن  2016وة خالل سنة ، أن العالقات بني املغرب وبرازيليا مدعموخاريقأكد سفري املغرب بالربازيل، السيد العريب  –نادية اهلامشي -برازيليا 
.تشمل قطاعات جديدة للتعاون

واإلفريقي  اإليبريير لإلرث املغرب والربازيل تربطهما عالقات وطيدة وذلك بالنظ“، يف حديث لوكالة املغرب العريب لألنباء، إن موخاريقوقال السيد 
.”الحيستكون سنة توسيع دائرة هذه العالقات لتشمل قطاعات جديدة مثل البحث العلمي، وخاصة اجملال الف 2016وسنة ) …(املشرتك 

يتقامسان  الرباط وبرازيليا، اللذين ويف معرض تطرقه ملختلف جوانب التعاون الثنائي، حرص الديبلوماسي املغريب التأكيد على تطابق وجهات النظر بني
. اجلانب السياسياهتماما مشرتكا لتعزيز عالقات التفاهم بني البلدين يف جماالت عدة من بينها النقل، والرياضة، والتواصل باإلضافة إىل

د ة جديدة هلذه ف إعطاء دفعوهو االهتمام الذي مت التأكيد عليه على امتداد السنة، من خالل الزيارات املتعددة لوزراء ومسؤولني مغاربة إىل الربازيل 
ا صاحب اجلاللة امللك حممد السادس إىل الربازيل سنة  .2004العالقات اليت شهدت تطورا ملحوظا منذ الزيارة اليت قام 

إلنسان، السيد شهد مجال حقوق اإلنسان نقلة نوعية مع الزيارة التي قام بها في يونيو الماضي رئيس المجلس الوطني لحقوق اوهكذا، 
.رتبطة حبقوق اإلنسانحيث سلط الضوء على تطابق وجهات النظر بني املغرب والربازيل بشأن عدد من القضايا امل، إلى برازيليا اليزميإدريس 

واحلكومة  ؤولني يف الرئاسةوخالل هذه الزيارة اليت استغرقت ثالثة أيام كان لرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان لقاءات مكثفة مع عدد من كبار املس
أكثر وثوقا بشأن اهلجرة  جنوب-واهليئات املكلفة حبقوق اإلنسان وأيضا اهليئات التشريعية، وهو ما مكن من حتديد رؤية مشرتكة حول تعاون جنوب

.والعدالة االنتقالية
ا يف يوليوز املاضي وزير التجهيز والنقل  السيد عزيز الرباح، البلدين من  تيكواللوجيسوخبصوص التعاون االقتصادي والصناعي، مكنت الزيارة اليت قام 

.تبادل اخلرباتالبحث عن سبل جديدة لشراكة قوية بينهما، السيما يف جماالت التعاون التقين والشراكات بني القطاعني العام واخلاص و 
برازيلي يف املغرب للمسامهة  ، اقرتح الوزير إحداث مركز لوجيسيتكامبوسوخالل الزيارة اليت قادته إىل برازيليا وساو باولو وسانتوس وسان خوسي دوس  

ريقية والعربية إىل عمالق أمريكا ، ومن جهة أخرى لتقريب األسواق األوروبية واإلفواألفارقةمن جهة يف وضع التجربة الربازيلية رهن إشارة اخلرباء املغاربة 
.الالتينية

د حممد كلف بالنقل، السيوهو االقرتاح الذي مت التأكيد عليه أشهرا بعد ذلك خالل زيارة الوزير املنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك امل
.قيةجنيب بوليف، إىل برازيليا يف نونرب املاضي، يف إطار أشغال املؤمتر العاملي الثاين رفيع املستوى حول السالمة الطر 
ذه املناسبة، أكد السيد بوليف على ضرورة تعزيز التعاون يف جماالت البنية التحتية والنقل، نظرا للخربة اليت . هذا اجملالتتوفر عليها الربازيل يف و

ور وفد هام للمؤمتر العاملي لإلحصاء املنعقد يف يوليوز املاضي بريو دي جانريو من خالل حض 60كما بصم املغرب على مشاركة قوية يف الدورة ال 
.2017للمؤمتر واليت ستحتضنها مراكش سنة  61ميثل املندوبية السامية للتخطيط، وذلك للرتويج للنسخة ال

خ الربازيلي، على مستوى جملس الشيو  ويف غشت املاضي تعززت الدبلوماسية الربملانية املغربية الربازيلية بإحداث جمموعة برملانية بني الربازيل واملغرب
.وذلك يف خطوة تروم إعطاء قيمة مضافة للعالقات الثنائية

طين املغريب ، مببادرة من املكتب الو ساوباولونونرب املاضي بالعاصمة االقتصادية للربازيل  29إىل  23من  بساوباولووشكل تنظيم أسبوع املغرب 
.للسياحة، فرصة لتعزيز العالقات الثقافية بني املغرب والربازيل

ة سياحية ذات ثقافة ، من إطالع اجلمهور الربازيلي على ما يزخر به املغرب كوجه”املغرب يقظة األحاسيس“ومكن هذا األسبوع، املنظم حتت شعار 
.متنوعة وعريقة
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لكرة نادي سانتوس الربازيلي  الشأن الرياضي، تعززت العالقات من خالل توقيع اخلطوط امللكية املغربية على اتفاق رعاية ملدة سنة على األقل معويف 
.القدم

ل مع نتوس ملدة سنة على األقوسيمكن العقد، املعلن عنه يف نونرب املاضي، اخلطوط امللكية املغربية من أن تضع شعارها على أقمصة العيب فريق سا
واقع التواصل اخلاصة احتمال مفتوح ملدة عامني آخرين، كما ينص العقد أيضا على تسليط الضوء على شعار شركة الطريان الوطنية على مستوى م

.وقناته التلفزيونية وتويرتبالنادي الربازيلي مثل صفحته على فيسبوك، 
.2015وقد ارتدى العبو فريق سانتوس أقمصة حتمل شعار اخلطوط امللكية املغربية خالل املباراة النهائية لكأس الربازيل 

الالتينية،  تصاد يف أمريكاكل هذه املبادالت تعكس، مبا ال يدع جماال للشك، املكانة املمنوحة من قبل املغرب لعالقاته مع سابع اقتصاد عاملي وأول اق
.وحتيل على اإلمكانيات الكبرية اليت ميكن استثمارها عاما بعد عام

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-
%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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ضد مساواة رجال حزب العدالة والتنمية بنسائهبنكيران 
22.12.2015

احلضريحكيمة 

وع بالرباط، حول موض يرتدد عبد اإلله بنكريان، رئيس احلكومة، أمس األحد، يف كلمة وجهها ألعضاء العدالة والتنمية املشاركني يف لقاء دراسيمل 
.  ونسائه" البيجيدي"، يف التعبري عن رفضه املساواة بني رجال "املناصفة باحلزب"

 انطلقت منها مثل هذه استحضار اخللفية والقاعدة اإليديولوجية، اليت"على ضرورة " الصباح"وشدد بنكريان، حبسب ما جاء يف عدد اليوم من جريدة 
".الدعوات، مما جيعل االضطرار لالخنراط فيها، اخنراطا واعيا، حىت ال تدخل نفسك أو بلدك يف الكوارث

ائي للمصادقة على مشروع قانون يهم مناهضة العنف والتحرش اجلنسي ضد النساء، الذي ظل م عتقال يف درج اجمللس ومل يعلن بنكريان عن موعد 
ملرأة، من أي التامة حلماية ا احلكومي ملدة سنة كاملة، املعد من قبل وزيرته يف األسرة والتضامن، بسيمة احلقاوي، مكتفيا بالدعوة إىل أخد االحتياطات

وحث اجلميع . العدل شكل من أشكال االعتداء اجلسدي واجلنسي واللفظي، وإىل ترشيد التفكري والعمل على التوازن بني مطلب املساواة ومطلب
.وأن يسعوا لصناعة العمق خالل حديثهم وحبثهم يف هذا املوضوع وغريه مرجعيتهمعلى أن خيلقوا االنسجام مع 

.باإلسالم الوسطي على الطريقة املغربية، اليت تدين وتبيئتهالغربية،  األدجلةوطالب بنكريان املشاركني بإفراغ مفهوم املناصفة من 
ذا املوقف يكون بنكريان قد  ، وال "ذكورية"ذات محولة  ، اليت تعترب قوانني احلكومة بشأن النساء،ألغى مذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسانو

.ترتقي ملا تنص عليه مبادئ باريس يف إحقاق املناصفة، واملساواة بني اجلنسني

http://ar.yabiladi.com/articles/details/41144/%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%B6%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8.html
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HAJ MOHAMED ET CAMARADE SEBBAR!

Par Khalil Ibrahimi le 22/12/2015 à 12h30 (mise à jour le 22/12/2015 à 12h58)

Le secrétaire général du CNDH, Mohamed Sebbar, se trouve actuellement à la Mecque où il effectue le 
petit pèlerinage de «la Omra».

Mohamed Sebbar, S.G du Conseil national des Droits de l’Homme (CNDH), est un fervent militant de 
gauche ayant embrassé l'idéologie communiste dès sa première jeunesse.

Mais qui a dit qu’être de gauche ne pourrait rimer avec piété? Mohamed Elyazghi, ex-numéro 1 de l'USFP et 
Nabil Benabdellah, patron du PPS, ancien Parti communiste marocain, ont effectué le grand pèlerinage à la 
tête des délégations officielles du Maroc.

Sauf que ce qui est particulier avec le numéro 2 du CNDH est qu’il ne faut pas compter sur lui pour des 
photos publiées depuis la Mecque sur Instagram, Facebook et autres Twitter. Haj Mohamed Sebbar est fâché 
depuis longtemps avec les nouvelles technologies et il n’est pas prêt de changer.

http://www.le360.ma/fr/people/haj-mohamed-et-camarade-sebbar-60275

http://www.marocbuzz.com/fr/2015/12/22/haj-mohamed-et-camarade-sebbar/
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»ْعِليَنا  ْرْخُفوا« : والصّبار.. تواجه حقوق المهاجرين بالمغرب عراقيل 

جئني ومهاجرين خالل سنة ظل تقارير دولية خطرية عن وضعية املهاجرين يف العامل، مع عبور ما يقارب مليون شخص البحر األبيض املتوسط كاليف 
الالجئني، مع استمرار ، وفق تقرير حديث للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ما ينبئ مبزيد من تردي أوضاع املهاجرين و 2015

ني وُمهجَّرين من األطفال كما وتناسلت الصور اليت تناقلتها وسائل اإلعالم عرب العامل لنازح. الصراعات واحلروب األهلية وسيطرة التنظيمات اإلرهابية
املعاناة لة على الشواطئ، مع البالغني على شواطئ البحر األبيض املتوسط ومرمرة وإجية، وكأن قدر الفارين من مآسي احلروب أن ترتامى جثثهم املتحلّ 

رفض التعليق  يف شخص حممد الصبار، والذي المجلس الوطني لحقوق اإلنسان،ارتأت أخذ رأي  هسربيسجريدة . من سوء املعاملة والعنصرية
معية األيادي املتضامنة، اليت إىل ذلك، قال املسؤول اإلعالمي جل. »علينا اهللا يرحم بَّاُكم  َرْخُفوا« : بدعوى تواجده خارج أرض الوطن، ليبادر بالقول

ول جنوب الصحراء، السياسة اجلديدة للمغرب يف تعاملها مع املهاجرين، خاصة منهم القادمون من د« تُعىن بقضايا املهاجرين، أمحد خليفة، إن 
م تداخل السلط بني وزارة اهلجرة والداخلية، يف تدبري امل ا واجهت عددا من العراقيل،  وانتقد خليفة، . »لف انطلقت من إطار مرجعي ممتاز، إال أ

يا إىل ، داع»قانون ال يرقى إىل املستوى املطلوب « ، الذي ينظم حقوق املهاجرين، موضحا أنه 03-02، القانون رقم هسربيسيف تصريح جلريدة 
رون يف وضعية هشاشة من أكرب املعاناة اليت يكابدها املهاج« إعادة النظر فيه على اعتبار أنه صدر وارتكز بناء على اهلاجس األمين، مشريا إىل أن 

« : ، قائال»تقبال املهاجرين املغاربة ال ميلكون ثقافة اس« ولفت املتحدث إىل أن . »مسألة غياب الفرص لتحقيق االندماج، يف ظل آليات غري مفعلة 
سيسية لتحسني التعامل مع ، داعيا إىل تنظيم محالت حت»املغاربة ال جييدون التعامل مع هذه الفئة اهلشة والبائسة، ويظهرون عدم التسامح والعنصرية 

 األفارقةق مع املهاجرين كما ذهب املغاربة إىل أوروبا وكانوا يطمعون يف حسن تعامل األوروبيني معهم، عليهم التعامل برف« املهاجرين، وموضحا أنه 
هاجرين، ُمعربا عن ، تقدما ميدانيا يف حقوق املبنعيسىمن جهته، سجل مدير مرصد الشمال حلقوق اإلنسان، حممد . ، يقول خليفة»والسوريني 

د من حرية التنقل، زيادة على ألوروبا، خاصة أن املغرب وقع على اتفاقيات مع أوروبا حت دركياختوفاته من اخلطوات اليت جتعل من دول مشال إفريقيا 
 باألفارقةاملغرب، سواء تعلق األمر أن املهاجرين ب بنعيسىوأكد . تعنيف السلطات العمومية للمهاجرين، ما يتناىف مع املواثيق الدولية والقوانني الوطنية

بدوره إىل رفع  قرار، مبالغا فيه، داعياأو السوريني، يعتربون املغرب بلد عبور ال غري؛ ما جيعل احلديث عن حقوق املهاجرين يف املغرب، باعتباره بلد است
.الطابع األمين احملض عن القانون املنظم حلقوق املهاجرين

http://journaux.top/social/7505/
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