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ماي 28إلى  26موضوع ندوة دولية بكلميم من " فضاءات التبادل...الصحراء، أمكنة التاريخ"

اءات فض...الصحراء، أمكنة التاريخ"ماي اجلاري مبدينة كلميم، ندوة دولية حول موضوع  28إىل  26ينظم مركز الدراسات الصحراوية من  -الرباط 
".التبادل

ماي 28إىل  26موضوع ندوة دولية بكلميم من " فضاءات التبادل...الصحراء، أمكنة التاريخ"  
عن املوضوعات البارزة وذات  لعامل الصحراء وتقدمي نظرة جديدة واهلوايايتوذكر بالغ للمركز أن هذه الندوة تروم تسليط الضوء على التنوع الثقايف 

للتنمية  ة، وحبث الدور احملتملاملغزى عن التفاعالت بني ضفيت الصحراء، باإلضافة إىل حماولة سرب أغوار العوامل اليت صاغت العالقات عرب الصحراوي
.  اإلقليمية على املستوى اإلفريقي وذلك يف إطار من التعاون والتبادل

ن اجلامعات ميثلون العديد م وأضاف البالغ أن الندوة ستعرف مشاركة جامعيني من املغرب واجلزائر وفرنسا وإسبانيا وموريتانيا والسنغال ومايل والنيجر
.   ومراكز حبث متخصصة

ان، بشراكة مع وهو معرض من تنظيم اجمللس الوطين حلقوق اإلنس" أصداء اجلنوب"وأشار املصدر ذاته إىل أنه سينظم على هامش الندوة، معرض 
نانني تشكيليني فرباير املنصرم مبدينة الرباط، ويهدف إىل متكني اجلمهور من اكتشاف أعمال مثانية ف 9مؤسسة صندوق اإليداع و التدبري، انطلق منذ 

.  يعيشون ويعملون باألقاليم اجلنوبية

 أكدالجامعة حممد اخلامس -، أحدث بشراكة بني كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية2013يذكر أن مركز الدراسات الصحراوية، الذي افتتح يف فرباير 
.  لفوسفاطملكتب الشريف لالرباط واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية يف األقاليم اجلنوبية للمملكة وا

م جماالت املعرفة التارخيية واالجتماعية والثقافي ليم اجلنوبية ة مبفهومها الواسع لألقاويهدف املركز بشكل خاص إىل القيام بأحباث متعددة التخصصات 
.وتشجيع البحث يف خدمة التنمية

http://www.alkhabar.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%8C-
%D8%A3%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-
%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D9%83%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%85%D9%86_a80444.html
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+ وصم وٌاإلقصاء الصحة بمراكش يناقشون موضوع الصحة العقلية ودور متصرفي القطاع في محاربة المهنيو 
صور
2016ماي  26اخلميس : بتاريخ |  24ِكشـ| من طرف حرر 

يف  الصحة العقلية، ودور متصريف القطاع"، حدث تنظيم يوم دراسي حول موضوع 2016ماي  21املقر التارخيي لبلدية مراكش يوم السبت شهد 
. هة مراكش آسفي، وذلك بتعاون بني اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة واملديرية اجلهوية للصحة جب"جمهودات حماربة الوصم واإلقصاء

مشارك من خمتلف العائالت  120وقد شهد هذا اللقاء الذي ترأسه كل من املدير اجلهوي للصحة ورئيس اجلمعية، إقباال مميزا، حيث حضره أزيد من 
 هذا اللقاء خنبة من ممثلي مجعيات كما شارك يف. املهنية للصحة بينهم أطر طبية ومتريضية وتدبريية متخصصة يف التكفل بالصحة النفسية والعقلية

.  اجملتمع املدين املختصة وعدد من املهتمني مبوضوع اليوم الدراسي

قدمه  ة العقلية وحماربة اإلدمانوقد مت تقدمي عروض قيمة تناولت بالدرس عدة احملاور مشلت عرضا حول عناصر االسرتاتيجية القطاعية للتكفل بالصح
احلق ة، قدمها األستاذ عبد الدكتور هشام بري، رئيس قسم األمراض غري السارية بوزارة الصحة، وحماضرة حول البعد احلقوقي للتكفل بالصحة العقلي

يئة املتصرفني من خالل م نوعة، ساءلة وظائفهم املتمصدق، مستشار لدى رئاسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالرباط، وعرض حول األدوار املنوطة 
رئيس القطب اإلداري  الزغاديف كرافعة لبلوغ أهداف االسرتاتيجية القطاعية للتكفل بالصحة العقلية وحماربة الوصم واإلقصاء، قدمه السيد عبد اللطي

.  مبستشفى السعادة لألمراض العقلية مبراكش
  

صور+ مهنيو الصحة مبراكش يناقشون موضوع الصحة العقلية ودور متصريف القطاع يف حماربة الوصم واٌإلقصاء 

قلية والنفسية من وقد ملس املشاركون من خالل العروض املقدمة، ومن خالل التفاعالت اإلجيابية لكل املتدخلني، ما يكتسيه موضوع الصحة الع
ى رهينا بدرجة وعي واخنراط وأمجعوا على أن بلوغ األهداف املسطرة يف هذا اجملال يبق. حساسية جعلت منه أولوية يف االسرتاتيجية القطاعية للصحة

 واألجرأةجمة مشاركتها يف الرب كل املعنيني واملتدخلني من داخل ومن خارج القطاع، وبدرجة التزام كل األطر املنتمية ملختلف العائالت املهنية للصحة، و 
.والتتبع والتقييم، كل من زاوية مهامه الوظيفية والتخصصية

ن مراكش آسفي مع عدد م كما كان اليوم الدراسي فرصة ساحنة لتفاعل األطر الصحية املتخصصة واملمارسة يف ميدان الصحة العقلية والنفسية جبهة
.احلاضرة ووسائل اإلعالم مسؤويل القطاع خارج إكراهات العالقة اإلدارية الرمسية، ومناسبة للتفاعل مع فعاليات اجملتمع املدين واملنظمات احلقوقية

ل زام صادق ويف صمت ألجكما شهد اليوم الدراسي حلظات صادقة مت خالهلا التعبري بصوت واحد عن التنويه والتقدير واإلشادة بكل من يناضل بالت
، إذ مت استحضار 2015 حماربة خمتلف جتليات الوصم واإلقصاء والتمييز، وبكل من كان له حظ وشرف املشاركة يف عملية الكرامة يف بداية صيف

لتجربة وال تزال مستمرة يف اليت عاشت تلك ا واجلمعويةأهم حلظات تلك العملية وتقدمي شهادات شخصية لبعض األطر الطبية والتمريضية واإلدارية 
كل هؤالء يف شخص السيد وقد حرصت اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة على أن تقوم بتكرمي رمزي ل. التزامها واخنراطها يف جمهودات الكرامة

.املدير اجلهوي للصحة ويف شخص السيدة مديرة مستشفى السعادة لألمراض العقلية مبراكش
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ليت أتت يف العروض الثالث حرصت اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة على تدوين كل املقرتحات والتوصيات واألفكار اإلجيابية والبناءة اوقد 
ا املوضو  مما مكن . عة كأرضية للنقاشاملتكاملة وتلك اليت صدرت عن املتدخلني خالل الندوة إضافة إىل االقرتاحات اليت صاغتها اجلمعية يف مذكرا
ذا التقرير متمنية أخذها بعني االعتبار لتطعيم االسرتاتيجية ال للتكفل قطاعية واملخطط الوطين من إعداد مذكرة تتضمن خالصة للتوصيات امللحقة 

.بالصحة العقلية والنفسية

http://www.kech24.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B4-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D9%88%D9%86-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A_a29888.html
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2016ماي  26ليوم الخميس الحكومة مجلس 

االجتماع األسبوعي جمللس احلكومة حتت رئاسة السيد رئيس احلكومة،  2016ماي  26املوافق لـ  1437من شعبان  19يوم اخلميس انعقد 
ول جمموع التحضريات واملصادقة أو املوافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، باإلضافة إىل االستماع لعرض مفصل ح للمدارسةخصص 

.املتعلقة بامتحان البكالوريا هلذه السنة

القوانني اليت من املفروض أن تصدر خالل الدورة الربملانية احلالية، ستصدر بأي وجه كان: رئيس احلكومة 

".بأي وجه كان"در أكد رئيس احلكومة السيد عبد اإلله ابن كريان أن القوانني اليت من املفروض أن تصدر خالل الدورة الربملانية احلالية، ستص

من أعمال قبل  يف قضاء ما بذمتهم"ودعا السيد ابن كريان، خالل االجتماع، أعضاء احلكومة إىل املضي قدما، خالل ما تبقى من والية احلكومة، 
".جه كانحلوق األجل، مع جتديد التأكيد على أن القوانني اليت من املفروض أن تصدر خالل الدورة الربملانية احلالية، ستصدر بأي و 

إصدار القوانني خالل (ووفق املصدر نفسه فإن رئيس احلكومة أكد، خالل االجتماع، أنه مت االتفاق على مستوى اجتماع أحزاب األغلبية على ذلك 
ال أن نتأخر يف إخراجها، اليت ال ميكن بوجه وال حب"، سواء تعلق األمر بقانون اإلضراب أو غريه، أو قوانني إصالح التقاعد )الدورة الربملانية احلالية

".وذلك حىت نزيل هذه الشوكة من أرجل دولتنا

ما تبقى من "فا أن ، مضي"االستعداد لتحمل نتائج ذلك بكل معقولية وبكل شجاعة مهما كلفنا ذلك"كما دعا السيد ابن كريان أعضاء احلكومة إىل 
".وقت ليس كثريا، لكننا منلك أن حنقق فيه الشيء الكثري، مع التأكيد على أن التاريخ سينصف هذه احلكومة

ابية تسري يف اجتاه منفعة ثورات هادئة وجد إجي" عتربوأكد رئيس احلكومة، يف مستهل اجتماع اجمللس، أن ما تقوم به احلكومة يف عدد من اجملاالت ي 
".البلد، وهي حكومة متضامنة، ال أحدا منها قام بشيء لوحده

تفاهم واالنسجام عمل مشرتك جاء نتاج الروح اإلجيابية داخل احلكومة ونتيجة ال"وقال السيد ابن كريان أيضا إن العمل املنجز من قبل احلكومة 
".فاهماملوجود بني حلفاءها، والذي ال خيلو، بطبيعة احلال، مما يكون عادة بني املتحالفني يف بعض األحيان من خالف أو سوء ت

ا احلكومة ور  ية، معتربا ؤساء املصاحل اإلدار كما أشار رئيس احلكومة إىل املؤشر اإلجيايب لتحسن حتصيل الضرائب بفضل اإلجراءات اإلدارية اليت اختذ
.أن املوارد احملصلة تعد قوة إضافية بالنسبة للدولة وتعود بالنفع على اجملتمع يف آخر املطاف

.باملائة 10وسجل، يف هذا الصدد، أن حتصيل بعض الضرائب شهد حتسنا جتاوز 
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بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات على وجه التبادل بني املغرب وروسيااتفاق 

دل بني حكومة يوافق مبوجبه على اتفاق بشأن تشجيع ومحاية االستثمارات على وجه التبا 32-16صادق جملس احلكومة على مشروع قانون رقم 
.2016مارس  15اململكة املغربية وحكومة روسيا االحتادية، موقع مبوسكو يف 

ات التعاون االقتصادي بني ويهدف هذا االتفاق إىل توطيد عالق. هذا املشروع تقدمت به الوزيرة املنتدبة لدى السيد وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
.اململكة املغربية وروسيا االحتادية

طنية به وزير الرتبية الو  وقد مت خالل هذا االجتماع االستماع لعرض مفصل حول جمموع التحضريات املتعلقة بامتحان البكالوريا هلذه السنة، تقدم
.  والتكوين املهين

لرتكيزسة وعمليات امرسوم يتعلق باإلجراءات املتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بشأن النزاعات واملمارسات املنافية لقواعد املناف

 13( 1426مجادى اآلخر  6الصادر يف  2-05-772بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2-16- 347صادق جملس احلكومة على مشروع مرسوم رقم 
 املنافسة وعمليات الرتكيز يتعلق باإلجراءات املتبعة أمام الوكالة الوطنية لتقنني املواصالت بشأن النزاعات واملمارسات املنافية لقواعد) 2005يوليوز 

.االقتصادي

حلايل، وذلك طار القانوين اويهدف هذا املشروع، الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، إىل حتقيق املالءمة الضرورية لإل
املتعلق حبرية  104.12وخاصة مع صدور القانون رقم  2014على إثر املراجعة اليت مهت اإلطار التشريعي والتنظيمي الذي يؤطر املنافسة سنة 

الوكالة أو ما يتعلق بطرق  وكذا القرارات اليت ميكن أن تصدر عن املسطريةاألسعار واملنافسة، والذي نص على مقتضيات هامة تتعلق بعدد من القواعد 
من القانون رقم  8و 7و 6وينص هذا املشروع على أن الوكالة تدرس ما إذا كانت املمارسات احملال أمرها إليها تعترب خرقا ألحكام املواد . الطعن

ها يف القانون سالف سالف الذكر، وتصدر، إن اقتضى احلال، اإلجراءات التحفظية والغرامات التهديدية واألوامر والعقوبات املنصوص علي 104.12
.خاصةعليهم شروطا  الذكر، كما ميكن للوكالة أن تأمر املعنيني باألمر بوضع حد للممارسات املنافية لقواعد املنافسة داخل أجل معني أو أن تفرض

 ن أو لوضعية تبعية اقتصاديةوينص هذا املشروع، خبصوص عمليات الرتكيز االقتصادي، على أنه جيوز للوكالة يف حالة استغالل تعسفي لوضع مهيم
عقود اليت تفاقات ومجيع الاختاذ قرار معلل تأمر فيه املنشأة أو جمموعة املنشآت املعنية بالقيام، داخل أجل معني بتغيري أو تتميم أو فسخ مجيع اال

ديدية إن اقتضى األمر .مبوجبها تركيز القوة االقتصادية اليت مكنت من التعسف، وذلك حتت طائلة غرامة 

مرسوم يتعلق مبدونة السري على الطرق بشأن املركبات

 29( 1431من شوال  20الصادر يف  2-10-421بتغيري وتتميم املرسوم رقم  2 -15 -89صادق جملس احلكومة على مشروع مرسوم رقم 
.املتعلق مبدونة السري على الطرق بشأن املركبات 52-05بتطبيق أحكام القانون رقم ) 2010سبتمرب 
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لسوق املغربية، وذلك عرب هذا املشروع، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، إىل تسهيل ولوج املركبات األمريكية والكندية لويهدف 
قتضيات املواد ركبات لكندا، من ماستثناء املركبات اليت تستجيب للمعايري الفدرالية لسالمة املركبات للواليات املتحدة األمريكية أو ملعايري سالمة امل

من مقتضيات  سالف الذكر املتعلقة بأضواء املركبات، باإلضافة إىل استثناء هذه املركبات 2-10-421من املرسوم رقم  55و 50و 46و 43و 40
فيحة الصانع ختتلف عن من نفس املرسوم املتعلقة بصفيحة الصانع، وذلك على اعتبار أن خصائص هذه املركبات املتعلقة باألضواء وبص 82املادة 

.2-10-421املقتضيات املنصوص عليها يف املرسوم رقم 

مرسوم يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ختويل منحة جتديد سيارات األجرة من الدرجة الثانية

بتحديد شروط وكيفيات ) 2009ديسمرب  30( 1431من حمرم  13الصادر يف  2 – 09 -261صادق جملس احلكومة على مشروع مرسوم رقم 
.ختويل منحة جتديد سيارات األجرة من الدرجة الثانية

األجرة من امج جتديد سيارات ويأيت هذا املشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، بالنظر لنجاعة املسطرة املعتمدة والنتائج اإلجيابية اليت حققها برن
.اينالصنف األول، ومن أجل اعتماد مسطرة مماثلة لتقدمي ومعاجلة طلبات احلصول على منحة جتديد سيارات األجرة من الصنف الث

حة املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ختويل من 2009ديسمرب  30الصادر يف  2-09-611كما يأيت مشروع هذا املرسوم املعدل مبوجبه املرسوم رقم 
يوليوز  18الصادر يف  2-14-469جتديد سيارات األجرة من الصنف الثاين، إلدراج التعديالت واملقتضيات اجلديدة اليت مت اعتمادها باملرسوم رقم 

م جتديد حظرية سيارات بتحديد شروط ختويل منحة جتديد سيارات األجرة من الصنف األول واليت مكنت من حتسني وضبط شروط تدبري دع 2014
.األجرة

م التعديالت املقرتح إدراجها، هلذا الغرض، على املرسوم  جرة من املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ختويل منحة جتديد سيارات األ 2-09-611و
ر املشرتك لوزراء مضمون القرا الصنف الثاين، تتميم املادة الثانية احملددة لشروط االستفادة من املنحة وتغيري املادة اخلامسة من املرسوم لتعديل ومالءمة

ذه املادة .الداخلية واالقتصاد واملالية، املنصوص عليه 

ليت مت االحتفاظ ة يف املرسوم األصلي اويقرتح هذا املشروع إدراج شروط والتزامات تتعلق باملستفيد باإلضافة إىل الشروط الواجب توفرها يف املركبة احملدد
نحة املشروط بتحطيم ويف حالة استفادته من جزء امل. ا، وذلك من خالل التنصيص على ضرورة سحبه للمركبة القدمية من حظرية سيارات األجرة

دف حتطي كبة جديدة مها؛ واقتناء مر املركبة القدمية، السحب النهائي هلا من السري وإيداعها لدى وكيل بيع السيارات أو لدى أي جهة حتددها اإلدارة 
دة كسيارة الل املركبة اجلديمرخص هلا من طرف اإلدارة وتستويف شروط السالمة والراحة املطلوبة الستعماهلا كسيارة أجرة؛ باإلضافة إىل التعهد باستغ

ذا شهرا مع إلزام املستفيد بإرجاع مبلغ جزايف قدره سبعمائة درمها عن كل شهر متبق من هذه املدة يف ح 48أجرة ملدة ال تقل عن  الة إخالله 
.الشرط

قانون بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي
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وكان هذا . ع الحقالقاضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي، وقرر مواصلة مناقشته يف اجتما  10-16جملس احلكومة مشروع قانون رقم تدارس 
ضمنة لتوجيهات السامية املاملشروع حمط إشادة من طرف جمموع املتدخلني يف جملس احلكومة نظرا ألمهيته، خاصة وأنه يشكل حمطة أساسية يف تنزيل ا

لثورة امللك والشعب، وكذا اخلطاب الذي ألقاه  56مبناسبة الذكرى  2009غشت  20يف خطاب جاللة امللك حممد السادس نصره اهللا بتاريخ 
، باإلضافة إىل تنزيل دستور 2012ماي  8جاللته مبناسبة تنصيب أعضاء اهليأة العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 

ذا التوصيات الذي جدد التزام اململكة حبماية منظومة حقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة، وك 2011اململكة لسنة 
.لوضعية هذه احلقوق باململكة مدارستهاالصادرة عن اآلليات األممية حلقوق اإلنسان مبناسبة 

الحظات المجلس و تم إعداد هذا المشروع باالستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصالح منظومة العدالة وكذا م
.الوطني لحقوق اإلنسان وتوصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة، مع االسترشاد بالقانون المقارن

م جترمي أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات ا لدستور ومن وجاء هذا املشروع، الذي تقدم به وزير العدل واحلريات، بعدة مستجدات 
ريب املهاجرين واستفادة الغ م املالية املتعلقة ري بسوء نية من اجلرائاالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب ويتعلق األمر بتجرمي االختفاء القسري و
.باالختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ باإلضافة إىل إدراج جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

ل ائم االعتداء واالستغالومتت من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض اجلرائم من قبيل جرمية التعذيب أو تعريف األسلحة وإعادة توصيف جر 
أو يف جرائم العنف واالعتداء  اجلنسي عندما يكون الطفل ضحية هلا واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية متتيع الفاعل بظروف اخلفيف

.االستغالل اجلنسي اليت تستهدف األطفال

ا إيالما، ولكنها توخت أن رتكب حتقق ما فيه ردع م أما من ناحية املستجدات يف جمال العقوبة، فقد حافظ املشروع على مفهوم العقوبة من حيث كو
العامة   العمل من أجل املنفعةاجلرمية وإصالحه يف نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع حتديد هذه العقوبات البديلة يف

.والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أو فرض تدابري رقابية أو عالجية أو تأهيلية

امتحانات البكالوريا ستجرى هذه السنة يف ظل إجراءات جديدة للحفاظ على مصداقية هذه الشهادة

عدد من  نة ستجرى يف ظلأكد الوزير املنتدب لدى وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين، السيد خالد الربجاوي، أن امتحانات الباكالوريا هلذه الس
.  اإلجراءات اجلديدة من أجل احلفاظ على مصداقية هذه الشهادة

م وحازم مع بعض وأوضح السيد الربجاوي، يف لقاء صحفي عقب انعقاد جملس احلكومة، أنه مت اختاذ جمموعة من اإلجراءات للتعامل بشكل صار 
ذه االمتحانات، وذلك حفاظا على مصداقية هذه الشهادة .  املظاهر السلبية اليت أصبحت تقرتن 

املواضيع وحتصني  وحسب معطيات قدمت خالل هذا اللقاء الصحفي فإن أبرز هذه اإلجراءات تتمثل يف دعم آليات تأمني مراكز طبع واستنساخ
ا من استعمال أجهزة التواصل اإللكرتوين، مع التقليص من عدد املتدخلني يف هذه العملية واعتماد نظام جديد لل للعملياتمراقبة الدائمة فضاءا
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. الداخلية واخلارجية هلذه املراكز بالكامرياتوللفضاءات 

ليم بتكييف وترية تسكما سيتم، حسب املصدر ذاته، تعزيز آليات تأمني نقل املواضيع من مراكز التوزيع إىل مراكز االمتحان باعتماد عدة جديدة و 
تحان ضاءات اخلارجية ملراكز االماملواضيع حبسب املسافة الفاصلة بني نقطة التوزيع ومركز االمتحان، مع حتصني أكرب لفضاءات حفظ املواضيع وللف

.  خصوصا باملناطق النائية واملعزولة

نيت من م الرتويج له على األنرت وتتمثل إجراءات التأمني املتخذة كذلك يف إحداث خلية وطنية وخاليا جهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يت
. معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات الباكالوريا، واستثمار نتائج ذلك يف حتصني االمتحان وأجوائه خالل اإلجراء

اآلالت اليت ستكون مزودة بويف نفس اإلطار، ستتم مواصلة اعتماد الفرق املتحركة احمللية واإلقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط اإللكرتونية، و 
.  الكاشفة عن حاالت حيازة تلك الوسائط، ومنها اهلواتف احملمولة، احملظور محلها داخل فضاءات إجراء االختبارات

 افؤ الفرص، مت إطالق محلةولتوعية املرتشحني واملرتشحات بالعواقب الوخيمة للغش يف االمتحانات، وكذا حلثهم على التحلي بقيم النزاهة وتك
كما متت، يف نفس السياق، . ي والوطينحتسيسية وطنية مبشاركة كافة املتدخلني الرتبويني على صعيد املؤسسات الرتبوية وعلى الصعيد اإلقليمي واجلهو 

جبه اطالعه على القوانني كان أو حرا، باإلدالء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر مبو   ممدرسامطالبة كل مرتشح المتحانات الباكالوريا، 
اصل ي واسطة أخرى للتو والقرارات املتعلقة بالغش يف االمتحانات والعقوبات املرتتبة عن ممارسته، وخصوصا منها أن جمرد حيازة هاتف حممول أو أ

.  اإللكرتوين تعترب حالة غش حيال مرتكبها على جلن البت يف حاالت الغش

حد للباكالوريا ان الوطين املو وتتميز امتحانات الباكالوريا هلذه السنة بتقدمي إجراء االمتحان اجلهوي عن إجراء االمتحان الوطين املوحد، وتنظيم االمتح
وىل باكالوريا ألول فوج من خيار فرنسية، وكذا االمتحان اجلهوي املوحد لنهاية السنة األ –ألول فوج من مرتشحي املسالك الدولية للباكالوريا املغربية 

.  مرتشحي الباكالوريا املهنية

اربة العائدين من ميذ والتلميذات املغكما تتميز امتحانات الباكالوريا هلذه السنة بتكييف مواضيع االختبارات اخلاصة باللغة األجنبية األوىل لفائدة التال
 املرضى ية إعاقة، فضال عن متكنيدول غري مستقرة وأبناء املهاجرين املقيمني باملغرب، وكذا تكييف ظروف إجراء االختبارات لفائدة املرتشحني يف وضع
لنسبة لنزالء املؤسسات بصفة استثنائية، من اجتياز االختبارات داخل املؤسسات االستشفائية وفق ضوابط حمددة، وتأطري إجراء االختبارات با

.  بالنسبة للناجحني من املرتشحني املكفوفني برايلالسجنية، واستصدار شواهد الباكالوريا بكتابة 

، وفق املواقيت املعلن عنها يف استدعاءات 2016يونيو  9و 8و 7يشار إىل أن امتحانات الدورة العادية المتحانات الباكالوريا، ستجرى أيام 
.  2016يونيو  4و 3املرتشحني واملرتشحات، فيما ستجرى اختبارات الدورة العادية لالمتحان اجلهوي للسنة أوىل من سلك الباكالوريا يومي 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A3%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-26-%D9%85%D8%A7%D9%8A-2016/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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كمال عماري يحتجون أمام البرلمان في الذكرى الخامسة لوفاتهأصدقاء  

ماي اجلاري مبناسبة الذكرى  28املرتقب أن تنظم مجعية عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري، وقفة احتجاجية أمام الربملان، يوم السبت املقبل من 
.اخلامسة لرحيله

جته الدولة يوم ذهب ضحية العنف املفر “بالغ للجمعية أن الوقفة تأيت أمام التباطؤ والتلكؤ الذي يعرفه ملف كمال عماري، الذي وأوضح  ط الذي 
.، على حد تعبري البالغ”مبدينة آسفي 2011ماي  29األحد األسود 

.”حماوالت لطمس احلقيقة والتسرت على اجلناة رغم ثبوت األدلة ووضوح معامل اجلرمية“واعترب البالغ أن هناك 

ة لقرب كمال عماري، ، ستتضمن أيضا زيار ”احلقيقة واإلنصاف وجرب الضرر“الذكرى اخلامسة لرحيل كمال عماري اليت سيتم إحياؤها حتت شعار 
.وحفل تأبيين ببيت عائلته

متناسب للقوة وكان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أعد تقريرا  بخصوص الواقعة، حيث أشار بوضوح إلى االستعمال المفرط، وغير ال
.محتجينأحيانا، مما تسبب في بعض الحاالت في المس بالحق في الحياة، في أسفي وأسا، والمس بالسالمة البدنية لبعض ال

يف الربملان  اليزميدريس واعتربت مجاعة العدل واإلحسان، اليت ينتمي إليها كمال عماري، تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي قدمه رئيسه إ 
.، اعرتافا من الدولة مبسؤوليتها عن قتل كمال عماري، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بعدم املتابعة2014يونيو  16يوم 

http://www.alyaoum24.com/606528.html

http://ritajnews.com/arab/60589.html

https://www.maghress.com/alyaoum24/606528

https://www.maghress.com/alyaoum24/606528

http://www.inewsarabia.com/155/%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-
%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%87.htm

http://www.mutuellemaroc.ma/vb/showthread.php?t=242759
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بالرباطللملتقى البرلماني للجهات الدورة التأسيسية تنظيم 

:ببـــالغ هذا نصه 24توصلت تطوان
لة املستجدة يف الساحة ، مهنيا، اجتماعيا، واقتصاديا، ومبا هو حاضنة أساسية لألسئجمالياتفعيال لدوره املركزي مبا هو امتداد مؤسسايت للجهات، 

مبقر  2016يونيو  6يسية، يوم يف دورته الـتأس" امللتقى الربملاين للجهات"السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، ينظم جملس املستشارين 
االقتصاديني ية، والفاعلني اجمللس، وذلك مبشاركة اجملالس اجلهوية والغرف املهنية ووكاالت التنمية اجلهوية، واملؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزار 

.واالجتماعيني واجملتمع مدين، وغريهم من الفاعلني املعنيني باجلهوية املتقدمة
: على رأسها يتأيت اإلسرتاتيجيةيهدف هذا امللتقى، األول من نوعه، إىل حتقيق مجلة من األهداف 

ل البني جهوي، التنمية اجملالية والتكامـ الشروع اجلدي يف التفكري يف خلق إطار مؤسسايت يلتئم فيه كل والفاعلني واملعنيني بقضايا اجلهوية املتقدمة و 
مبقرات اجملالس اجلهوية؛) بالتناوب( والالمركزية وعدم الرتكيز يف أفق االنتقال إىل تنظيم الدورات املقبلة للملتــــقى

ورش اجلهوية املتقدمة يف صدارة األجندة الوطنية؛ موضعةـ إعادة 
.ا الورش اإلصالحي اهليكلي الكبريالفعلية وامليدانية لتفعيل هذ اإلنطالقةـ بلورة أجوبة تشاركية مؤسساتية لرفع العقبات والتحديات اليت حتول دون 

نوية لتقييم السياسات لقد ظل موضوع اجلهوية املتقدمة يف صلب اهتمامات وانشغاالت جملس املستشارين، فقد خصص اجمللس أوىل اجللسات الس
اللجنة "ع نظم ندوة وطنية بتنسيق م ،كما"اجلهويةاحلكامة الرتابية ومتطلبات التنمية "ألول مرة، ملوضوع  2011العمومية، اليت أقرها دستور 

، أرضية "تماعي والبيئياجمللس االقتصادي واالج"، متخضت عنها جمموعة من التوصيات اهلامة، شكلت باإلضافة إىل توصيات "االستشارية للجهوية
.واإلسرتاتيجيهامة للنقاش حول هذا الورش اإلصالحي اهليكلي 

لني والربملانيني، وإطالق دينامية للتفكري خلق آلية للتفاعل اإلجيايب بني اجملالس اجلهوية املنتخبة وخمتلف الفاع" امللتقى الربملاين للجهات"ويتوخى هذا 
أسئلة يع ذات االرتباط باجلماعي يف آليات وسبل إنضاج وإجناح ورش اجلهوية املتقدمة، وذلك من خالل تنظيم جمموعة من األوراش الفكرية يف املواض
األمهية ملندجمة واملستدامة، و تفويض االختصاصات ونقل اإلمكانيات، وإشكاليات التمويل واستخالص املداخيل على املستوى احمللي، ورهانات التنمية ا

، الالممركزةالسياسات االجتماعية  لتنمية الكفاءات البشرية على الصعيد اجلهوي، وإشكاليات االستهداف وتنسيق املهام واملسؤوليات يف اإلسرتاتيجية
.ودور الدميقراطية التشاركية يف إجناح اجلهوية املتقدمة

مبقر اجمللس، وذلك مبشاركة اجملالس اجلهوية والغرف  2016يونيو  6يف دورته الـتأسيسية، يوم " امللتقى الربملاين للجهات"ينظم جملس املستشارين 
هم من الفاعلني تمع مدين، وغري املهنية ووكاالت التنمية اجلهوية، واملؤسسات الدستورية، والقطاعات الوزارية، والفاعلني االقتصاديني واالجتماعيني واجمل

.املعنيني باجلهوية املتقدمة

حتت شعار
"تنسيق مؤسسايت من أجل إنضاج وإجناح اجلهوية املتقدمة"

2016يونيو  06
الربنامجمشروع 
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االفتتاحية للملتقى الربملاين للجهاتاجللسة 
09.00 – 10.00

كلمة السيد رئيس جملس املستشارين؛-
كلمة السيد رئيس جملس النواب؛-
كلمة السيد رئيس احلكومة؛-
كلمة السيد وزير الداخلية؛-
كلمة السيد رئيس اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛-
كلمة السيد الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات؛-
كلمة السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛-
.كلمة السيد رئيس مجعية رؤساء اجملالس اجلهوية-

اسرتاحة شاي

اجللسة األوىل
10.15 – 11.30

ونقل االختصاصات من الدولة إىل اجلهات الالتركيز
أحد أعضاء مكتب جملس املستشارين: مسري اجللسة

مداخلة ممثل عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛-
مداخلة ممثل عن رئاسة احلكومة؛ -
مداخلة ممثل عن وزارة الداخلية؛ -
تفاعل رؤساء اجلهات والربملانيني وفعاليات اجملتمع املدين؛-مداخالت-
.مناقشة عامة-

اجللسة الثانية
11.30 – 13.00
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املوارد املالية للجهاتتعزيز 
رئيس جلنة املالية أو أحد أعضاء مكتب جملس املستشارين: مسري اجللسة

مداخلة ممثل عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛-
مداخلة ممثل عن وزارة االقتصاد واملالية؛ -
؛)مديرية اجلماعات احمللية(مداخلة ممثل عن وزارة الداخلية -
مداخلة ممثل عن اجمللس األعلى للحسابات؛-
.تفاعل رؤساء اجلهات والربملانيني وفعاليات اجملتمع املدين-مداخالت-

غداء

اجللسة الثالثة
14.00 – 15.30

اجلهوية املتقدمة ومتطلبات التنمية املستدامة
أحد أعضاء مكتب جملس املستشارين: مسري اجللسة

مداخلة ممثل عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛-
مداخلة ممثل عن رئاسة احلكومة؛-
تفاعل القطاعات احلكومية؛ -مداخالت-
.تفاعل رؤساء اجلهات والربملانيني وفعاليات اجملتمع املدين-مداخالت-

اجللسة الرابعة
15.30 – 17.00

رافعة إلجناح ورش اجلهوية املتقدمة: الدميقراطية التشاركية
املستشارينأحد أعضاء مكتب جملس : مسري اجللسة
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مداخلة ممثل عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي؛-
مداخلة ممثل عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان؛-
مداخلة ممثل عن وزارة الداخلية؛-
مداخلة ممثل عن االئتالف املدين من أجل جهوية دميقراطية؛-
.تفاعل رؤساء اجلهات والربملانيني وفعاليات اجملتمع املدين-مداخالت-

اسرتاحة شاي

اجللسة اخلتامية
17.15 – 18.00

أحد أعضاء مكتب جملس املستشارين: مسري اجللسة

  -الدورات املقبلة للملتقى  واقرتاح موضوعات) اخلالصات والتوصيات(تقدمي التقرير الرتكييب ألشغال امللتقى الربملاين للجهات -
-أحد أعضاء مكتب اجمللس 

املصادقة على التقرير الرتكييب وعلى موضوعات الدورات املقبلة للملتقى؛-
.اختتام أشغال امللتقى من طرف السيد رئيس جملس املستشارين-

http://tetouan24.com/news.php?extend.7221
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بعض الدول األجنبية تتصرف وكأن الجالية في ملكيتها: اللطيف معزوزعبد 
  

عرب  قيمة عندها يف ملكيتهاقال عبد اللطيف معزوز وزير اجلالية السابق يف حكومة عباس الفاسي، إن بعض الدول األجنبية تتصرف وكأن اجلالية امل
ا على املستوى  .واإلجتماعي اإلقتصاديتشديد جمموعة من اإلجراءات اليت تقوض حتركا

، املنظم من ”الموفوبياواإلسالعيش املشرتك بني التطرف “وأضاف معزوز يف كلمته خالل اللقاء الدراسي الذي عقد اليوم اجلمعة بالصخريات حول 
ا عل“املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة ، أن  الوزراةطرف  ى إجياد احللول اجلذرية حلماية دوال تقول لنا أن نتدخل كي نشارك يف مساعد

ا بشكل اكرب على  ول من طرف الدول األصل واحلل اإلقرتاحاتيف خضم التحديات اليت يعرفها العامل بأمجعه عرب طرح  اإلندماجاجلالية ومساعد
”.للمواطنني املقيمني باخلارج

ابقا، والعديد من ، ونوال املتوكل وزيرة الشباب والرياضة ساليزميالدراسي عرف حضور رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ادريس اللقاء 
.”واإلسالموفوبياطرف األجانب واملغاربة باإلضافة إىل عدد كبري من اإلعالميني ملعاجلة إشكالية العيش املشرتك بني الت اجلمعوينيالفاعلني 

http://www.barlamane.com/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-
%D9%85%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA/
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الحكومة تدارستهالمجلس الحكومي يؤجل المصادقة على نقطة تخص القانون الجنائي وهذا ما
  

يف اجتماع  القاضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي، وقرر مواصلة مناقشته 10-16اخلميس، مشروع قانون رقم  احلكومة،امستدارس جملس 
.الحق

دخلني يف جملس وأوضح مصطفى اخللفي، يف بالغ تاله عقب انعقاد جملس احلكومة اليوم، أن هذا املشروع كان حمط إشادة من طرف جمموع املت
اريخ لسادس نصره اهللا بتاحلكومة نظرا ألمهيته، خاصة وأنه يشكل حمطة أساسية يف تنزيل التوجيهات السامية املضمنة يف خطاب جاللة امللك حممد ا

ا للحوار الوطين لثورة امللك والشعب، وكذا اخلطاب الذي ألقاه جاللته مبناسبة تنصيب أعضاء اهليأة العلي 56مبناسبة الذكرى  2009غشت  20
الذي جدد التزام اململكة حبماية  2011، باإلضافة إىل تنزيل دستور اململكة لسنة 2012ماي  8حول إصالح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 

ة اإلنسان مبناسب منظومة حقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة، وكذا التوصيات الصادرة عن اآلليات األممية حلقوق
.لوضعية هذه احلقوق باململكة مدارستها

ظومة العدالة وكذا وأضاف الخلفي أنه تم إعداد هذا المشروع باالستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصالح من
.مالحظات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة، مع االسترشاد بالقانون المقارن

م جترمي أفعال جديدة نشأت أس اسا من مقتضيات وأشار الوزير إىل أن هذا املشروع، الذي تقدم به وزير العدل واحلريات، جاء بعدة مستجدات 
ريب املهاجرين ية من اجلرائم واستفادة الغري بسوء ن الدستور ومن االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب ويتعلق األمر بتجرمي االختفاء القسري و

.ئم احلرباملالية املتعلقة باالختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ باإلضافة إىل إدراج جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرا

وإعادة توصيف جرائم  وأبرز اخللفي أنه متت، من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض اجلرائم من قبيل جرمية التعذيب أو تعريف األسلحة
ائم اعل بظروف اخلفيف يف جر االعتداء واالستغالل اجلنسي عندما يكون الطفل ضحية هلا واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية متتيع الف

.العنف واالعتداء أو االستغالل اجلنسي اليت تستهدف األطفال

http://anaharnewsmaroc.com/?p=12509
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اية عدالة واي انصاف لضحايا شركة النجاة في مغرب اليوم
22:  06الساعة  2016ماي  26يف أضيف 
غيثانرشيد 

فرع جرادة --الوطنية حلماية املال العام باملغرب اهليئة 
رب الوكالة الوطنية إلنعاش ع االمراتيةمنذ  اليوم التارخيي  الذي  توج مسرية طويلة ومعقدة من النضاالت والتضحيات اليت خاضها ضحايا شركة النجاة 

ت والتواطؤ على لصاحل ضحايا النجاة حكم اسقط القناع عن مؤامرات الصم بوجدةالتشغيل والكفاءات  بإصدار حكم ابتدائي باحملكمة اإلدارية 
ناة  وجرب الضرر شباب مل حيلموا بأكثر من جمتمع عادل  من خالل وضعه قضية النجاة  ألول مرة يف مسارها  الصحيح حنو حماكمة حقيقية للج
اء حر و مستقل منذ لضحاياهم كما رسخ هذا احلكم لدينا القناعة  بوجود قضاة شرفاء وأحرار وعزز فينا وبفضلهم األمل يف مضي بالدنا حنو قض

 املبيتةن خالل احملاوالت ليس فقط على قضيتنا بل على العدالة ككل يف بالدنا وذلك م التأمرهذا اليوم بدأت تتناسل أشكال جديدة من التالعب و 
ذكرات تئناف اإلدارية توايل املاملتعددة واملتناقضة اليت تستهدف تربئة أهم األطراف املتورطة يف هده اجلرمية حيث تشهد هذه القضية مبحاكم االس

ل القضائي للمملكة اليت تسعى إلخراج مذكرة الوكي(واملذكرات اجلوابية التضليلية واملتناقضة واهلادفة إىل تربئة أطراف اجلرمية والتملص من املسؤولية فيها 
وكالة  اليت جلوابية هلذه الرئاسة احلكومة ووزارة التشغيل من القضية وحصر هذه األخرية يف مؤسسة الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءة املذكرة ا

ا وان رئيس احلكومة هو من يعني  ات والمحاوالت وان كانت كل هذه االدعاء مدرائهاتبني وصاية وزارة التشغيل عليها باعتبارها رئيسة جملس إدار
بقضيتنا فهي تكشف  لتصمد أمام الحقائق الدامغة على ارض الواقع والمثبتة بالوثائق وليس أخرها اعتراف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

هي بالنتيجة مؤامرة جديدة وتنبيه عن كشف احد اخطر عمليات الفساد يف مغربنا اجلديد  و لتضليل القضاء في بالدنا   وممنهجةمحاولة  مقصودة 
م ومصداقيالستمرار نفس اجلرمية أمام هذا الوضع وإذ نؤكد اعتزازنا بوجود قضاة شرفاء ونز هاء يف حماكم بالدنا وقناعتنا الراسخة بكف تهم يف إدارة اء
ما يكفي من األدلة  أطوار هذه القضية فإننا يف املقابل لن نسكت عن أي حماولة تستهدف التأثري على جمريات احملاكمة وطمسها ومثلما منلك
جوء للمحاكم دعى األمر اللواإلثباتات املوثقة لنا أيضا ما يكفي من اإلرادة القوية  والعزمية الصلبة على الذهاب بعيدا النتزاع كامل حقوقنا ولو است

.                                          الدولية 
:لذلك نعلن للرأي العام ما يلي 

ü      تشبثنا بإطارنا مجعية ضحايا النجاة جبرادة
ü   حنمل كامل املسؤولية لوزارة العدل و ريس احلكومة ردود فعل ضحايا النجاة يف حالة عدم اإلنصاف
ü    يف املعارضة سابقا و أصبح  يتموقعالذي ينهجها حزب العدالة و التنمية حيث انه كان يدافع عن ملفنا حينما كان  احلربائيةاستغرابنا للسياسة

يتنكر هلذا األخري بقيادته احلكومة حاليا
ü   استنكارنا لعدم التعاطي العادل و االجيايب مللفنا املطروح أمام أنظار احملكمة االستئنافية اإلدارية بالرباط
ü    عزمنا لرفع قضيتنا أمام احملاكم الدولية يف حالة عدم إنصافنا من طرف احملاكم الوطنية

http://scoud.ma/news4606.html
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بنكيران يتجاهل مذكرة المعارضة حول االنتخابات.. في اجتماع األغلبية
2016,مايو 26عبد الرحيم العسري

زاب األغلبية اإللكرتونية، أن رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان قد عمد خالل االجتماع الذي عقدته أح” كشك“مصادر خاصة جلريدة أفادت 
أن ” كشك“جريدة  وعلمت.مكتبهأحزاب سياسية معارضة على  3، إىل جتاهل املذكرة اليت وضعتها 2016ماي  26احلكومية يوم أمس األربعاء 

خابات التشريعية املزمع للحديث عن موضوع التحضري لالنت –خالل اجتماع هيئة حتالف األغلبية  –رئيس احلكومة، ورغم أنه خصص زمناً طويالً 
ائياً إىل املذكرة الكتابية اليت وجهتها لُه أحزاب األصالة واملع 7عقدها يف الـ  للقوات اصرة، االحتاد االشرتاكي من شهر أكتوبر املقبل، إال أنه مل يتطرق 

ن إلياس العماري، إدريس األحزاب املذكورة قد وجهت مذّكرة شديدة اللهجة إىل رئيس احلكومة، محلت توقيع كل م وكانت.الدستوريالشعبية واالحتاد 
سيرتتب عنه مس مبصداقية  األمر“لشكر وحممد ساجد، نبهت فيها إىل التأخر يف وضع مشاريع النصوص التشريعية املتعلقة باالنتخابات، مؤكدة أن 

االنتخابات الجهوية  مستندًة في مذكرتها إلى تقرير سبق أن أصدره المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والمتعلق بمالحظة، ”االستحقاقات
لى القوانني املتعلقة به، االستجابة لضرورة استقرار القانون االنتخايب، وذلك باملصادقة ع“السابقة، مطالبة كال من الربملان واحلكومة بـ والجماعية 

لتسجيل عملية ا“املذكرة أن  وأكدت.”املعينقبل االستحقاق االنتخايب  –على األقل  –أشهر  6خاصة النظام االنتخايب، وتقطيع الدوائر االنتخابية، 
اً، ارتكازا على البطاقات الوطنية ، مطالبة بضرورة جتديد اللوائح كلي”العديد من االختالالت متس بسالمتها شابتهااإللكرتوين يف اللوائح االنتخابية 

لألمن الوطين، وزاريت العدل  ميكن تنقيتها من الشوائب بناء على املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة“واملعلومات املبينة فيها وحدها، مضيفة أنه 
نكريان إىل الرد على ذلك أيضا، دعت أحزاب املعارضة يف ذات الرسالة عبد اإلله ب إىل.”العموميةوالداخلية، وغريها من اإلدارات، اجلماعات واملصاحل 

ا، خصوصا تلك املتعلقة بإعادة النظر يف التقطيع االنتخايب، مبا يتالءم مع املعطيات السكانية اجلديدة، وك رتاع، تشكيل ل ما يتعلق بيوم االقمقرتحا
ة فصاح عن توجهات احلكوماملكاتب وتقليص عددها، وضعية املراقبني فيها، واالحتفاظ بكل الوثائق وأوراق التصويت، مطالبة رئيس احلكومة، باإل

بشأن جممل القضايا املطروحة على جدول أعمال مراجعة اإلطار القانوين املرتبط بانتخابات جملس النواب،

http://qushq.com/blog/61649.html
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)برلماني أوروبي (المغرب يعتبر ركيزة أوروبا في أفريقيا 
  2016مايو ,  26

. ن أن يعمل لوحده مبعزل عن العاملأن املغرب يعترب ركيزة أوروبا يف أفريقيا ، مضيفا أن االحتاد األورويب ال ميك باييت هوغأكد عضو الربملان األورويب 
ة حة اإلرهاب ، تعاون يشكل أمهييف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء إن االحتاد األورويب عزز تعاونه مع اململكة ، خاصة يف جمال مكاف باييتوقال 

ي البلجيكي العضو وأشار السياس. “املغرب دولة دميقراطية تسريها مؤسسات ، وتربط معها أوروبا عالقات منذ فرتة طويلة ” كربى ، مضيفا أن 
باملكاملة اهلاتفية  كرا يف هذا السياقبالربملان األورويب ، على سبيل املثال ، اىل التعاون الوثيق القائم بني بلجيكا واملغرب يف جمال مكافحة اإلرهاب ، مذ 

اليت  جمات اإلرهابيةاليت أجراها العاهل البلجيكي امللك فيليب مع صاحب اجلاللة امللك حممد السادس طالبا مساعدة السلطات املغربية ، غداة اهل
.مارس 22استهدفت بروكسل يوم 

 فييمالالحتاد األورويب ” يقيا حليفا حق” ودعا اىل ان توقع املزيد من الدول األعضاء على اتفاقيات التعاون مع املغرب ،معتربا ان اململكة تعترب أيضا 
.يتعلق بإدارة تدفقات اهلجرة 

ا جتاه االحتاد األورويب ، داعيا اىل إعادة الدفء إىل العالقات غرب واالحتاد بني امل واشار يف هذا الصدد اىل أن اململكة ومنذ سنوات حترتم التزاما
.”األورويب ومواصلة العمل مع اململكة يف جمال األمن ، ومكافحة اإلرهاب ، ويف اجملال الزراعي واالقتصادي بشكل عام 

لوضعية حقوق  الذي قام به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ورصده” العمل االستثنائي “واستعرض البرلماني األوروبي من جهة أخرى 
ل اتفاقية الفالحة من ناحية أخرى ، إىل أن احلكم الصادر عن حمكمة االحتاد األورويب حو  باييتوأشار . ”االنسان ، وخاصة في األقاليم الجنوبية

ا” بني االحتاد األورويب واملغرب  وذكر ، يف هذا الصدد ، . تضع أمامنا مشاكل من عدة نواحي اذ يتعني ان تعمل أروبا من اجل محاية قانونية اللتزاما
ذا القرار  موغرييين فيديريكاأن املمثلة السامية للسياسة اخلارجية واألمن باالحتاد األورويب  عرض االتفاقيات اليت وقعها ألنه ي” نددت يف حينه ، 

ب هو البلد الوحيد الذي ، مشريا إىل أن املغر “يتعني االبقاء على هذا االتفاق الفالحي ” وقال عضو الربملان األورويب . ”االحتاد األورويب للخطر 
.يتمتع بوضع متقدم يف عالقته باالحتاد األورويب ضمن الدول املرشحة لتكون أعضاء باالحتاد

عى اىل مواصلة املضي قدما اإلرادة األوروبية تس” وقال أيضا إن املغرب واالحتاد األورويب مرتبطان منذ سنوات بعالقات تعاون متينة وجدية مضيفا أن 
.مع اململكة يف جمال الفالحة وأيضا يف جماالت أخرى 

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-
%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7-%D8%A8/

http://sahafaarabia.net/news3069268.html
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Moroccan Justice Minister slams US human rights report
May 25, 2016 

The United States does not have the right to criticise Morocco’s human rights record, the country’s  
Minister of Justice and Liberties, Mustapha Ramid, said, adding that his government is working to improve 
human rights in the country.

The minister’s comments in response to questions following the release of a US State Department report 
which cited corruption and a lack of respect for the rule of law by security forces as the main problems 
facing the north African state.

The 2015 Country Report on Human Rights Practices in Morocco said: “Systematic and pervasive 
corruption undermined law enforcement and the effectiveness of the judicial system in Morocco,” adding 
that “impunity was pervasive” with no credible statistics on prosecutions of corrupted officials.

Ramid said the United States has no right to monitor the human rights record in his country, adding that 
information contained in the US report about human rights violations are unfounded.

He called on human rights organisations not to condemn state institutions until they examine the validity of 
accusations against them.

Last week, Morocco summoned the US Ambassador to Morocco D to protest against the report.

https://www.middleeastmonitor.com/20160525-moroccan-justice-minister-slams-us-human-rights-report/
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 بالدريوشحول البيئة لفائدة تالميذ مدرسة الشروق  تحسيسيلقاء 
 

2016مايو  26اخلميس   
 

 :مراسلة 
 حتسيسيا، لقاء الناظور-بالحسيمةلحقوق اإلنسان  الجهويةاللجنة بتنسيق مع  بالدريوشتنظم املدرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين 

 .على الساعة الثالثة زواال بالدريوش 2016ماي 24حول البيئة لفائدة تالميذ مدرسة الشروق وذلك يوم الثالثاء 
بأمهية هذا  وللتحسيس .البيئيةوهو ما يتطلب االرتقاء بالرتبية  هبابأمهية احرتام البيئة وتطوير عالقته  النشئوتوعية  حتسيسويهدف هذا النشاط إىل 

 .املوضوع، سيقدم النادي البيئي باملؤسسة عرضا حول املوضوع متبوعا بنشاط مسرحي مبشاركة التالميذ والتلميذات
على إبراز العالقة املرتابطة بني احلقوق اإلنسانية والبيئة وما يسببه التدهور البيئي  الناظور-باحلسيمةحلقوق االنسان  اجلهويةوستنصب مداخلة اللجنة 

 .مثل التصحر وتغري املناخ وتلوث املياه البحرية والعذبة على تراجع احلقوق البيئية بشكل عام
تحدة حول املكما سيتم تسليط الضوء على التشريع الوطين يف اجملال البيئي والتزامات املغرب الدولية خاصة بعد توقيعه على االتفاقية اإلطار لألمم 

 .2005 دجنرب، واليت صادق عليها يف 1992سنة  جانريو بريوديالتغريات املناخية خالل انعقاد مؤمتر األمم املتحدة 
بشراكة مع جامعة حممد ” البيئة وحقوق االنسان”حول أن نظمت أيضا يوما دراسيا  الناظور-باحلسيمةحلقوق اإلنسان  احلهويةيذكر أنه سبق للجنة 

املتحدة حول تغري  مؤمتراألمم، وذلك يف سياق التحضريات لتنظيم 2015 دجنربواجلمعيات العاملة يف اجملال البيئي يف  بوجدةاألول 
 .املقبل نونربمبراكش يف  ((COP22املناخ

http://www.midarhoy.com/?p=40354 
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لمؤتمر الدولي الرابع المدن التاريخية، التراثية و العالقات الدولية

مبقر اجمللس ( ماي اجلاري مبكناس  21يوم ” املدن التارخيية، الرتاثية والتعاون الدويل“عقد املنتدى الوطين للمدينة مؤمتره الدويل الرابع حول موضوع 
و ايطاليا و أملانيا و  فنيزويالمن نفس الشهر بقصر املؤمترات بفاس حضرته وفود أجنبية من الربازيل و  22و يوم ) مكناس سابقا -اجلهوي جلهة فاس

اجلديدة و اكادير و  ،  ومتثيليات  وطنية من مدن مكناس و فاس و البيضاء و الرباط و احملمدية وسوسرياهوالندا و فرنسا و اسبانيا  و بلجيكا و 
ين مالل و ميدلت و و تطوان و طنجة و العرائش و الناطور و ميسور و تازة و صفرو وتاونات و كلميم و الراشيدية و كلميمة و ب القنيطريةمراكش و 

..جرادة و وجدة و موالي ادريس زرهون 

، مكناس -اسالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مجلس جهة ف( كما شارك في هذا المؤتمر العلمي عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية  
ة اآلداب و العلوم اإلنسانية، كلية العلوم، كلية احلقوق، كلي(جملس اجلالية املغربية باخلارج، اجلماعة احلضرية ملكناس، جامعة موالي إمساعيل مبكناس 

دية جبهة فاس مكناس، غرفة الصناعة و ، الوكالة الوطنية لرتميم وتأهيل املدينة العتيقة بفاس، غرفة الصناعة التقلي)املدرسة الوطنية العليا للفنون و املهن
يز احلضور كما مت. مكناس، و ثلة من املستشارات و املستشارين من مكناس و فاس و من خمتلف مدن املغرب -التجارة و اخلدمات ب جهة فاس

حثني  و ساتذة البابأطر وزارة السكىن و سياسة املدينة، إىل جانب نقابة احملامني وهيأة املوثقني و الصيادلة وثلة من  األطباء واملهندسني و األ
داخل  املهتمني مناإلعالميني و رجال األعمال  وشخصيات من عامل الفكر والثقافة والسياسة و الرياضة و االعالم، باإلضافة إىل عدد من اخلرباء و 

.الوطن وخارجه ومجهور من الطلبة

 24دولة أجنبية و ممثل األمم املتحدة، و  14حبضور  2012سنوات من عمر املنتدى الذي تأسس سنة  5ويأيت انعقاد هذا املؤمتر الرابع،  بعد مرور 
سواء حول ز بعدد من التوترات مدينة مغربية، و يف سياق الرتاكمات العلمية  األدبية يف جمال بلورة تصور حول دور املدن يف عامل سريع التغري ومتمي

دستور إىل جانب مرافقة  املوارد وشحها أو بفعل املشاكل املختلفة واملتنوعة سواء على املستوى السياسي أو االجتماعي أو الثقايف أو االقتصادي،
 بوثقةعل املدينة الذي فتح الباب أمام األدوار اجلديدة ملكونات اجملتمع املدين وتقعيد اجليل اجلديد من احلقوق وذلك جب 2011اململكة املغربية لسنة 

.إخراج املشروع اجملتمعي احلداثي الدميوقراطي ومواكبة للدفع به وتوفري كافة الفرص لتحقيقه

تلف بعاد، واملساهم يف خمكما يأيت هذا املؤمتر يف سياق احلديث عن املدينة كثقافة وحضارة وخاصة كبيئة ، باعتبارها الوسط احلاضن لكل هذه األ
ا ا متظهرا املي من خالل اإلشعاع واملسامهة يف تداول فاملدينة مبا هي مستقبل للبشرية ونقط ارتكاز للرتاب الوطين والتشبيك على الصعيد الع. وجتليا

.يعهانتاج الثروة وتوز املعارف وسيولة الثروات واإلنتاجات واستقطاب املوارد، أصبحت رافعة يف التنمية البشرية وأداة من بني أهم األدوات يف إ

تسيريها، رق تدبريها و وانكباب املؤمتر على دراسة املدن التارخيية و الرتاثية و التعاون الدويل، هو انكباب  على دراسة رهانات مستقبل مدننا و ط
عاملي الثاين والعشرين وقفة تأمل يف سياق تنظيم املؤمتر ال) املؤمتر(كما أنه . وحبث سبل حتقيق مدينة مواطنة داجمة، تضمن احلقوق اإلنسانية

copeللبيئة للتذكري، إن (مة املاء من خالل االستلهام من تراث مدننا واملمارسات اجليدة اليت تأسس عليها هذا الرتاث وبلورته على مستوى حكا 22
مما أعطى لكل  السوسيوثقافيةة والبيئة ، وتوزيع النسيج احلضري الذي حيرتم البيئة الطبيعي)نظام توزيع املاء مبدننا املغربية يعترب من أقدم وأعرق األنظمة

اة، العالقة بني الرابط االجتماعي تقنيات البناء واهلندسة املعمارية، العالقة بني املكونات املعدنية والنباتية، توفري جودة حي(مدينة شخصيتها ودورها 
).…من قبيل تراتبية اجملاالت واجلوار وخدمات القرب  والتعمرييةوالروابط املعمارية 
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ه فقط داخل الفضاء من أجل لفت االنتباه إىل هذا الرتاث املشرتك بيننا و بني اآلخرين والذي ال ميتد إشعاع –كذلك  –هذا االهتمام، يأيت  إن 
ماره يف بناء تعاون دويل مثمر يؤسس املتوسطي واإلفريقي، بل يتعداه إىل قارة أمريكا اجلنوبية باإلضافة إىل استث الفضائنياإلسالمي إىل جانب  -العريب

ا حوضا مشرتكا للعالقات جنوب من خالل بناء عالقات عرب أطلنطية يف املنطقة اجلنوبية للمحيط األطلنطي واليت جيب اعتباره –لتعاون جنوب 
.التينية اليت حنن بصدد تأسيسها-األفرو

بية ا هلا من تراكمات إجياسنوات من العمل واحللم، انصب اهتمامنا اليوم، يف هذا املؤمتر الرابع، على الدور الذي لعبته املدن التارخيية مب 5فبعد حصيلة 
توسلبية يف تغذية اجلوانب اإلجيابية واليت منت يف سياقها بعض املمارسات السلبية أو مت جتاهل عدد من املمارسات اجل م بالرتاث يف يدة هو ما جيعلنا 

قوي من ونسق بيئي ي أبعاده املادية والالمادية ودوره يف بناء عامل يكفل للمدن كمراكز إلنتاج الثروة ضمن نظام يقوم على التعايش واحرتام اآلخر
 منذورةاحلضارات ليست ف. املمارسات اجليدة ويدعمها وفق مقاربة تشاركية تقوم على قيم املواطنة من خال ل الربط العضوي بني احلقوق والواجبات

أقل تكلفة ممكنة مع تأهيلهم  هلذا حنن مسؤولون على احلفاظ على هذا الرتاث وتوريثه لألجيال املقبلة ب. للصراع إمنا اجلهل هو الذي يؤجج هذا الصراع
وهو ما  اليت ترهن املستقبل، الستثماره مبا يضمن حق هذه األجيال املقبلة يف العيش الكرمي والتعايش السلمي مع اخلروج من منطق الصراعات البالية

.”القدمي ال ميوت، واجلديد ال يولد من عدم“جيعلنا نؤكد على مرجعية املقولة اليت تؤكد على أن 

والتعليم واملعرفة العلمية والدينية،  التجارة(إن املدن التارخيية املغربية كانت دائما منفتحة على املدن األوروبية واإلفريقية واآلسيوية وحىت العامل اجلديد 
عنه من تداول للمعرفة والسلع  املناطق احلضرية ال تزال حتتوي على هذه العالقات وهذا الرتاث املتعدد إىل اليوم، مبا يعرب ومورفولوجية، )…واهلجرة 

ذا الرتاث العمراين، من ، إىل جانب نقل ه.)املدن اجلديدة واملدن العتيقة، اخل(أو التعايش مع شعوب الدول االستعمارية / الثقافية وأمكنة املواجهة و 
.خالل قنوات خمتلفة، إىل قارة أمريكا اجلنوبية والذي يبقى ضعيف التحليل ويعاين من نقص يف التعبئة

واهليئات، حكومية وغري  مغاربة وأجانب ومن خمتلف املستويات” صناع املدينة“إن املؤمتر الرابع شكل فرصة لتدارس هذه القضايا من خالل دعوة كل 
:هاحكومية، سياسية ومدنية وعلمية ،ومن القطاع اخلاص للعمل املشرتك من أجل مدينة مواطنة و خلص إىل العديد من التوصيات أمه

الولوج العيش املشرتك و  إعداد ميثاق املدينة املواطنة احلاضنة للرجال و النساء و لكل املواطنني و الفاعلني فيها، ينص على احلق يف الكرامة و. 1  –
، و 2011من الدستور املغريب لسنة  31، انطالقا من املادة )السيما التعليم و الصحة و السكن و الشغل و النقل العمومي(إىل اخلدمات األساسية 

تحدة حول مؤمتر األمم امل(و التصاريح املتعلقة بالبيئة و التنمية املستدامة  1966املعايري الدولية من قبيل التصريح العاملي حلقوق اإلنسان و مواثيق 
؛ 2015و أهداف األلفية للتنمية و أجندة التنمية ملا بعد ) 2012، 20+التنمية املستدامة، ريو 

ي و اإلسالمي و األمازيغي الرتاث اليهودي و املسيح( احلفاظ على الذاكرة املشرتكة للمدن و محايتها واالشتغال عليها كرتاث للتنوع و الوحدة . 2 –
ية التغلب على التوترات اجملتمع ، و اعتبارها دعامة أساسية يف العالقات الدولية واألجنبية وموضوع أساسي يف التعاون الدويل، مبا يساعد يف..)و العريب

و الطبيعية و البيئية، من أجل الرفع من جودة العيش املشرتك؛

  –حق من حقوق اإلنسان،  و املدن فضاءات مجاعية  ) 1990كما أصبح تداوله منذ ( اعتبار احلق يف املدينة و تراثها املادي و الالمادي  –
؛ضامنة لذات احلقوق، عرب الولوج العادل و املنصف إىل اخلدمات األساسية  –مسؤولة عن السياسات احمللية 
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دف إىل النهوض بالرتاث الثقايف مبرياثه املادي و غري املادي؛. 3 – االخنراط يف برامج وطنية و دولية، 

حف، و التشجيع على االخنراط يف مشاريع وطنية و دولية للحفاظ على الرتاث املادي الذي يشمل املباين و األماكن التارخيية و اآلثار و الت. 4  –
التكوين والتأطري يف جمال اهلندسة املعمارية و الفنون الرتاثية و علم اآلثار لضمان التواصل مع املاضي؛

و الرتبوية؛ تنظيم أنشطة حتسيسية و إشعاعية  و تدريبية حلفظ الرتاث، مع إيالء تركيز خاص على إنشاء األدوات التعليمية.  5 –

وثها ستثمار السياحي يف مور دعوة القائمني على تدبري و تسيري املدن إىل استخدام مناهج التخطيط املتكامل و املندمج يف املدن التارخيية و اال. 6 –
ج سياسات حملية يف احلفاظ على الرتاث و إشراك اجملتمع املدين يف اجناز مشاريع مشرتكة من أ خيية جل جعل املدن التار اإلنساين و احلضاري، و 

فضاء جلودة احلياة؛

دف إىل النهوض باملنظر العام ملدننا وللخدمات داخلها، مع وضع برامج موجهة للفئات اهلشة و . 7 – بط املهمشة مبا يقوي الرابلورة مشاريع مواطنة 
االجتماعي وجيعل من االختالط السكاين ثروة حضارية؛

و قدرة على إجناز و تتبع  املنتدى الوطين للمدينة أينما تواجدوا، ملا يتوفرون عليه من قدرات و كفاءات و مهارات” سفراء“اعتبار مغاربة العامل . 8 –
بدل الشقاق جل السلم و السالم برامج للتوعية اجملتمعية املنفتحة على التعدد و التنوع الثقايف و الديين  و ما يضمنه من أهداف إنسانية مشرتكة من أ

.و النزاع و العنف اإلرهاب

ي إنتاج مشروع ترايب مجاع تعبئة صناع املدينة و كل الفاعلني يف التنمية احمللية حول مسألة حقوق اإلنسان يف سياسات املدينة، وذلك من أجل. 9 –
.لتحسني ظروف عيش املواطنني و محايتهم من االستبعاد االجتماعي

وز سكان الضواحي و املسامهة يف التقليص من حدة التحديات العمرانية النامجة عن الزحف العمراين و عن تزايد احلجم السكاين للمدن وبر . 10 –
.اهلوامش

الدراسات العليا املتخصصة تشجيع و دعم البحث العلمي للقيام بالدراسات احلضرية ببالدنا و مقارنتها مع غريها، و مساعدة الطلبة للقيام ب. 11 –
الثقافية اليت السياسية و  يف جمال الرتاث العمراين، و اإلسهام يف النقاش و احلوار حول املدينة املواطنة يف ضوء التحديات االقتصادية و االجتماعية و

.أضحت تواجهها، و تنظيم مسابقات يف مواضيع الرتاث و العمران و سياسة املدينة

عنية باملخططات التنموية املسامهة يف بلورة وعي حضري و بيئي جديد، و تغيري السياسات و القوانني و التشريعات و أدوات ومناهج العمل امل. 12 –
؛اجلهوية و التهيئة احلضرية و التطور العمراين للمدن التارخيية و غريها
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كمدينة جرادة؛  املنجمية/االهتمام باملدن احلديثة و متكينها من التنمية املستدامة و خاصة املدن العمالية. 13 –

محاية ض له املدن التارخيية و إنشاء مرصد املدينة املواطنة و الرتاث العمراين لتشجيع تبادل جتارب احلفاظ على الرتاث، ووقف الدمار الذي تتعر . 14-
.الرتاث اإلنساين

الدكتور أمحد حرزين :  داخل املغرب و خارجه، مت تكرمي عددا من مؤسسي املنتدى الوطين للمدينة و هم” صناع املدينة“و إميانا بالدور الذي يلعبه 
 الناشطة السياسية و الرئيس السابق للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان و الكاتب العام السابق للمجلس األعلى للتعليم العايل؛  املستشارة و

و الباحثة يف . ية باخلارجمحيد بشري ، عضو جملس اجلالية املغرب بايطالياو احلقوقي  اجلمعويالفرنسية الزهرة دراس؛ الفاعل  -النسائية املغربية
.كوهني املتخصصة يف الرتاث اليهودي املغريب  برال السوسيولوجيا

http://diae.net/24827
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يوم دراسي مبراكش وظيفية يف -حقوقية -العقلية ودور متصريف القطاع يف جمهودات حماربة الوصم واإلقصاء ضمن سياقات موضوعيةالصحة 

2016,مايو 26: كتب يف 
الوطنية جورنال

، واحتضن أعماله ”م واإلقصاءالصحة العقلية ودور متصريف القطاع يف جمهودات حماربة الوص“قاربت العروض اليت مت تناوهلا يف اليوم الدراسي حول 
ة، حقوقية، املرتبطة باملوضوع، ضمن سياقات موضوعي العقليةاجلوانب، مقر بلدية مراكش، خمتلف  الصحة 2016مايو  21السبت األخري، 

.ووظيفية
لصحة جبهة مراكش آسفي، قدم رئيس الوطنية ملتصريف قطاع الصحة واملديرية اجلهوية ل بيناجلمعيةففي إطار هذا اليوم الدراسي الذي مت تنظيمه بتعاون 

حة العقلية ومحاربة القطاعية للتكفل بالص اإلستراتيجيةعناصر “عرضا حول قسم األمراض غري السارية بوزارة الصحة، الدكتور هشام بري، 
د احلقوقي للتكفل البع” ، عبد احلق مصدق، حماضرة حول ، بينما قدم المستشار لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباط”اإلدمان

األدوار املنوطة ” رضا حول، عالزغادي، يف ما قدم رئيس القطب اإلداري مبستشفى السعادة لألمراض العقلية مبراكش، عبد اللطيف ”بالصحة العقلية
، ”العقلية وحماربة الوصم واإلقصاء القطاعية للتكفل بالصحة اإلسرتاتيجيةيئة املتصرفني من خالل مساءلة وظائفهم املتنوعة، كرافعة لبلوغ أهداف 

.″24العاصمة “استنادا إىل ما أورده مصدر اخلرب 
اليت ” الكرامة“ية ، حلظات من عمل”الصحة العقلية ودور متصريف القطاع يف جمهودات حماربة الوصم واإلقصاء“”واستحضر اليوم الدراسي حول 

ة وال تزال مستمرة يف اليت عاشت تلك التجرب واجلمعوية، وتقدمي شهادات شخصية لبعض األطر الطبية والتمريضية واإلدارية 2015شهدها صيف 
كل هؤالء يف شخص السيد وقد حرصت اجلمعية الوطنية ملتصريف قطاع الصحة على أن تقوم بتكرمي رمزي ل. التزامها واخنراطها يف جمهودات الكرامة

قوله، حرص اجلمعية  املدير اجلهوي للصحة ويف شخص السيدة مديرة مستشفى السعادة لألمراض العقلية مبراكش، يورد مصدر اخلرب، الذي أضاف
اليت  وض الثالث املتكاملة وتلكالوطنية ملتصريف قطاع الصحة على تدوين كل املقرتحات والتوصيات واألفكار اإلجيابية والبناءة اليت أتت يف العر 

ا املوضوعة كأرضية للنقاش ا مكن من إعداد مذكرة مم. صدرت عن املتدخلني خالل الندوة إضافة إىل االقرتاحات اليت صاغتها اجلمعية يف مذكرا
ذا التقرير متمنية أخذها بعني االعتبار لتطعيم  طط الوطين للتكفل بالصحة العقلية القطاعية واملخ اإلسرتاتيجيةتتضمن خالصة للتوصيات امللحقة 

.والنفسية

http://alwataniajournal.net/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC/
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L'Islam tel qu’il est vécu au Maroc est une source d’inspiration 
pour le développement d’un Islam européen (ministre belge)

Skihrat, 27/05/2016 (MAP) - L'Islam tel qu’il est vécu au Maroc est une source d’inspiration pour le 
développement d’un Islam européen, a affirmé, vendredi à Skhirat, le ministre de l'Aide à la jeunesse, des 
Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rachid 
Madrane. L'Islam "modéré et tolérant" tel qu'il est appliqué au Maroc est un Islam que les populations 
européennes pourraient pleinement s’approprier et qui répondrait beaucoup mieux à la quête de sens et 
d’identité que connaissent les jeunes générations en Europe, a souligné M. Madrane qui s'exprimait à 
l'occasion d'une rencontre sous le thème "Le vivre-ensemble: Entre radicalisme et islamophobie".

Organisée par le ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration au 
Centre des Conférences Mohammed VI à Skhirat, cette rencontre a pour objectif de s'éloigner des images 
conflictuelles, des clivages et des surenchères d'ordre sémantique et politique. Le but de cette journée est 
d'apporter des éclairages sur l'islamophobie, le radicalisme et le vivre-ensemble et de proposer des actions 
concrètes impliquant tous les niveaux de prise de décision et d'exécution: acteurs institutionnels, politiciens, 
académiciens, acteurs de la société civile, etc. Les participants à cette journée ont ainsi expliqué que dans 
certains pays, des voix s'élèvent pour demander le durcissement des conditions "juridiques" de 
l'immigration, ce qui remettrait en cause le processus d'intégration et augmenterait les risques du repli 
communautaire des immigrés surtout quand la responsabilité de l'islam et des pays d'origine est pointée du 
doigt. A cet égard, M. Madrane a plaidé en faveur du développement, à côté du vivre-ensemble, du faire-
ensemble, "car on peut vivre-ensemble en toute indifférence". Or, a-t-il argué, "l'ignorance mène à la peur, la 
peur mène à la haine, la haine conduit à la violence".

De son côté, le président du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), Driss El Yazami, 
a soutenu qu'on ne peut se contenter d'une lutte contre la radicalisation, estimant qu'il est 
nécessaire de faire preuve d'une approche globale en mobilisant l'ensemble des sciences 
humaines, notamment l'histoire, la sociologie, la théologie.

Pour sa part, le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la migration, Anis 
Birrou est revenu sur les causes ayant engendré la situation de méfiance actuelle envers les MRE en 
particulier et les communautés étrangères en général, faisant observer qu'elle est le résultat d'une 
accumulation de faits, à savoir la crise économique de 2008, les actes terroristes en Europe et la montée en 
puissance des partis d'extrême droite.

A cet effet, le ministre s'est félicité de l'organisation de cette rencontre d"'intelligence collective" qui
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rassemble des intellectuels, des chercheurs, des étudiants et des ministres du Maroc et d'Europe, soulignant 
que les réponses potentielles au problème de l'islamophobie doivent s'inscrire dans la durée tout en 
avertissant contre les agissements réactionnaires sur la base d'émotions.

Cette rencontre intervient dans un contexte agité, notamment dans les pays européens accueillant des 
communautés immigrées où, selon la Commission européenne, les actes islamophobes ont doublé en 3 ans. 
Elle a été marquée par des débats et des échanges pour tenter de cerner le phénomène de l'islamophobie 
et d'établir un état des lieux tout en promouvant le développement de partenariats entre les différents 
acteurs intervenants au niveau du Maroc et des pays d’accueil.

Ont participé à cette rencontre, notamment, la vice-présidente du Comité olympique international (CIO), 
Nawal El Moutawakel, le membre de l'Académie Hassan II, Albert Sasson, ainsi que d'anciens ministres 
marocains et plusieurs personnalités éminentes issues de l'immigration. 
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Maroc- Les ONG dénoncent un projet de loi autorisant le 
travail des enfants à partir de 16 ans

Le projet de loi 19.12 autorise l'emploi comme personnel de maison, en fait des bonnes, à partir de 16 ans, 
avec un salaire minimal mensuel de 1.540 DH pour une prestation maximum de 48 heures de travail 
hebdomadaire. Il doit être soumis bientôt au vote des députés.

Le projet de loi 19.12 autorisant le travail d'enfants de 16 ans sera soumis dans les prochains jours au vote 
des parlementaires de la Chambre basse, en plénière. Il sera ensuite publié dans le Bulletin officiel. Ainsi, la 
profonde colère des ONG contre ce texte ne semble-t-elle pas avoir infléchi la détermination du 
gouvernement à le défendre.

Ce projet de loi, qui a été adopté le 9 mai dernier en commission parlementaire des secteurs sociaux, 
autorise l'emploi comme personnel de maison, en fait des bonnes, à partir de 16 ans, avec un salaire minimal 
mensuel de 1.540 DH pour une prestation maximum de 48 heures de travail hebdomadaire. Dans la réalité, 
le personnel de maison au Maroc, hommes, femmes, enfants, ne touche pas plus de 1.000 Dh par mois, 
encore moins pour les enfants de moins de 16 ans, selon des ONG, dont l'AMDH, qui dénoncent le travail 
des enfants comme garçons ou bonnes à tout faire.

Pour contrer ce texte, proposé par un ministre membre d'un parti de la gauche marocaine, le PPS (ex-
communiste), une pétition élaborée par des ONG de défense des droits humains et de l'enfance, a été mise 
en ligne sur les réseaux sociaux afin d’amener les parlementaires à le rejeter. On peut lire dans cette 
pétition : ''Au nom des enfants du Maroc et des petites filles qui sont exploitées dans le travail domestique, 
nous vous demandons, lors du vote en plénière qui est la prochaine étape de ce processus, de 
prendre vos responsabilités en tant que représentants de la nation, de positionner votre 
décision dans le cadre des principes de notre Constitution et des Conventions internationales 
ratifiées par notre pays, de prendre en compte les avis du CNDH, du CESE, de l’UNICEF…et 
ceux des experts scientifiques'.'.

L'ire des ONG

Bouchra Ghiati, présidente de l’association Insaf, membre du collectif Pour l’éradication de l’exploitation 
des mineures dans le travail domestique composé de plus de 50 ONG, ''la loi est venue pour réglementer 
un secteur où il y avait une anarchie et un réel besoin de structuration et de protection des travailleurs. En 
soi, cela est positif pour le pays'', estime-t-elle dans une déclaration à La Vie éco. Par contre, ajoute-t-elle, 
''ce qui est inadmissible, c’est de vouloir légaliser le travail des mineurs. C’est quelque chose que l’on refuse 
totalement.''
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L'article 6 du projet de loi 19.12 définit l’âge minimum pour travailler en tant que domestique dans une 
maison. Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH), le Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), contre le travail des 
enfants et le travail comme domestiques des enfants, ont demandé de relever l’âge minimum prévu dans le 
projet de loi sur les travailleurs domestiques à 18 ans. ''C'est un projet de loi moyenâgeux, voire 
esclavagiste'', clament des Marocains à travers les réseaux sociaux. ''Comment un pays se qualifiant de 
respectueux des droits humains et de la démocratie peut tolérer que des fillettes de 16 ans travaillent 
comme petites bonnes ?’’, s’indignent les uns, alors que d'autres ont, selon La vie Eco, interpellé les milieux 
progressistes marocains à ce sujet cette loi n’offrant ''pas à tous les enfants, jusqu’à leur majorité, les 
mêmes droits, les mêmes opportunités, la même chance à l’éducation ou à la formation''. 

Les explication du PPS

Dirigé par un ministre ''socialiste'', le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales, est tenu de s'expliquer 
sur cette loi, selon des militants associatifs. La réponse est venue du Secrétaire général du PPS, Nabil 
Benabdallah, également ministre de l'Urbanisme et de la Ville. Dans une vidéo mise en ligne le 15 mai 
dernier, il rappelle qu'en tant que parti politique 'nous voulions adopter 18 ans comme âge minimum pour 
le travail domestique, mais nous avons rencontré beaucoup de résistances parmi nos partenaires dans le 
gouvernement, mais aussi dans l’opposition.'' Il ajoute: ''Nous avons défendu notre ligne, mais puisque nous 
n’avions pas d’appui, nous avons décidé de voter pour cette loi afin de combler un vide et de lutter ainsi 
contre les violences et les abus dont sont victimes les domestiques de maison.'' 

Selon le collectif pour l’éradication du travail des petites bonnes, il y aurait au Maroc entre 60.000 et 80.000 
fillettes de 8 à 15 ans exploitées comme domestiques et personnel de maison. Contrairement aux autres 
pays maghrébins comme l’Algérie, la Tunisie ou la Libye, le Maroc se caractérise sur le plan social par 
l’emploi, souvent dans des conditions affreuses, de petites enfants, dés l’âge de 6-7 ans comme bonne à tout 
faire, à côté des autres domestiques plus âgés.

http://maghrebemergent.com/actualite/maghrebine/59451-maroc-les-ong-denoncent-un-projet-de-loi-autorisant-
le-travail-des-enfants-a-partir-de-16-ans.html
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