
LE CNDH DANS LA PRESSE 
NATIONALE

  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في
الوطنية الصحافة

1Conseil national des droits de 
l'Homme

Département communication
شعبة اإلعالم والتواصل

13/04/2016



 

13/04/2016 
29 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

13/04/2016 

                             1 / 20



 

13/04/2016 
11 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

13/04/2016 

                             2 / 20



 

13/04/2016 
34 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

13/04/2016 

                             3 / 20



 

13/04/2016 
40 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

13/04/2016 

                             4 / 20



 

13/04/2016 3
Conseil national des droits de 

l'Homme

بمراكش" 22كوب "لإلسهام في إنجاح قمة  إستعدادهمويؤكدون  2016أغبالو نداء يصدرون شباب 
2016أبريل  12الثالثاء : بتاريخ |  24ِكشـ| من طرف حرر 

  –بالو برحاب املركب الرتبوي اغ الشبان والشابات املشاركون يف فعاليات اجلامعة الشبابية الثالثة عشرة، اليت نظمها مركز التنمية جلهة تانسيفتأكد 
تمع املدين من التزامهم باملسامهة إىل جانب السلطات واهليئات املنتخبة وفعاليات اجمل"أبريل اجلاري، عن  10و  08احلوز ما بني  باقليم - أوريكة

مة املزمع تنظيمها مبراكش، وخصوصا العمل على تفعيل توصيات والتزامات الق) 22كوب (أجل اجناح القمة العاملية للمناخ الثانية والعشرين 
".  السابقة

كوب (لمناخ ملضامني اتفاق باريس املنبثق من القمة العاملية الواحد و العشرين ل"عن تثمينهم " 2016نداء أغبالو "وعرب املشاركون الذين أصدروا 
".  ذو الطابع اإللزامي، من أجل مواجهة حتديات التغريات املناخية، وفق آليات حقيقية للتكيف والتخفيف من آثارها) 21

باملغرب من أجل ان يكون هذا احلدث ليس فقط " 22كوب "فرصة انعقاد القمة العاملية للمناخ الثانية والعشرين "وأكد أصحاب النداء عن اغتنامهم 
وى جهتنا البيئي سواء على مست حمطة لإلشعاع الدويل لبلدنا بل أيضا فرصة من أجل بلورة مشاريع للتنمية املستدامة، اليت تأخذ بعني االعتبار البعد

املبادرات اجلدية اجلهوية و الوطنية  جلميع"، معربني عن تثمينهم "أسفي اليت تتسم باهلشاشة أمام وقع التغريات املناخية أو على املستوى الوطين-مراكش
".و الدولية اليت تدفع حنو بناء عامل متوازن وعادل

جامعة املعارف  من أجل احلرية و" فريدريش نومان"كما أكد املشاركون يف أشغال اجلامعة املنظمة بدعم من اجمللس اجلماعي ملدينة مراكش و مؤسسة 
ام البيئي العاملي و رغم ضعف مسامهتهم يف اختالل النظ"، و معهد البحث و التنمية، أنه و المجلس الوطني لحقوق االنسانوالتأهيل مبراكش، 

م ملتزمون بالتعبئة الدولية والوطنية ملواجهة هذه املخاطر ".  حتملهم  مضاعفاته اال أ

ناء شراكة حقيقية و فعالة يف الرتبية على القيم البيئية، ودعمهم لب...وأكد النداء اخنراط هؤالء الشباب إىل جانب مؤسسات األسرة، املدرسة واالعالم 
".  بني الفاعل السياسي و الباحث األكادميي و املواطن من أجل عامل أفضل

شباب فاعل، بيئة : ت شعار الشباب واملواطنة يف ظل التغريات املناخية، حت: ويشار إىل أن فعاليات اجلامعة الشبابية الثالثة عشرة نظمت حول موضوع
.متوازنة

http://www.kech24.com/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-
%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88-2016-
%D9%88%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85-
%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-
%D9%82%D9%85%D8%A9_a27635.html
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تكشف أهم وصدى الحوز من قلب جماعة ستي فاطمة  2016أغبالو نداء و شبان يطلقون شابات 
التوصيات

  2016أبريل  12الثالثاء 

يت فاطمة، والذي نظمه مركز املركز الرتبوي أغبالو جبماعة س عشرة،برحابدعا شبان وشابات خالل مشاركتهم يف فعاليات اجلامعة الشبابية الثالثة 
ملدينة  ،و ذلك بدعم من اجمللس اجلماعي” شباب فاعل، بيئة متوازنة“أبريل اجلاري حت شعار  10و  08التنمية جلهة تانسيفت يف الفرتة ما بني 

(  المجلس الوطني لحقوق االنسان  و  ((USAMمراكش و مؤسسة فريدريش نومان من أجل احلرية و جامعة املعارف والتأهيل مبراكش 
CNDH)  و معهد البحث و التنمية)IRD)  نتخبة وفعاليات التزامهم باملسامهة إىل جانب السلطات واهليئات امل“يف ظل التغريات املناخية عن

 املزمع تنظيمها مبراكش، وخصوصا العمل على تفعيل توصيات ″22كوب “اجملتمع املدين من أجل اجناح القمة العاملية للمناخ الثانية والعشرين 
:إىل ما يلي ” والتزامات القمة السابقة

ذو الطابع االلزامي، من أجل مواجهة حتديات التغريات  COP 21تثميننا ملضامني اتفاق باريس املنبثق من القمة العاملية الواحد و العشرين للمناخ 
.املناخية ، وفق اليات حقيقية للتكيف و التخفيف من اثارها

شرين الثانية و الع التزامنا باملسامهة اىل جانب السلطات و اهليئات املنتخبة و فعاليات اجملتمع املدين من أجل اجناح القمة العاملية للمناخ
COP22املزمع تنظيمها مبراكش ، و خصوصا العمل على تفعيل توصيات و التزامات القمة السابقة.

باملغرب من أجل ان يكون هذا احلدث ليس فقط حمطة لإلشعاع الدويل  COP 22اغتنامنا فرصة انعقاد القمة العاملية للمناخ الثانية و العشرين 
أسفي اليت -ستوى جهتنا مراكشبعني االعتبار البعد البيئي سواء على م تاخدلبلدنا بل أيضا فرصة من أجل بلورة مشاريع للتنمية املستدامة ، اليت 
.تتسم باهلشاشة أمام وقع التغريات املناخية أو على املستوى الوطين

.تثميننا جلميع املبادرات اجلدية اجلهوية و الوطنية و الدولية اليت تدفع حنو بناء عامل متوازن و عادل
.ه املخاطرطنية ملواجهة من هذأنه رغم ضعف مسامهتنا يف اختالل النظام البيئي العاملي و حتملنا مضاعفاته اال أننا ملتزمون بالتعبئة الدولية و الو 

.يف الرتبية على القيم البيئية…اخنراطنا اىل جانب مؤسسات األسرة ، املدرسة و االعالم 
.دعمنا لبناء شراكة حقيقية و فعالة بني الفاعل السياسي و الباحث األكادميي و املواطن من أجل عامل أفضل 

  

http://www.sadahawz.com/%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%B7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-
%D8%A3%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88-2016-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84.html
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ختزل الهيئة في مشروع قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ي: المغربية لحقوق اإلنسانالمنظمة 
آلية محدودة االختصاصات والفعالية

2016,أبريل 12 ,

يئة املناصفة ومكافحة كل أشسجلت  كال التمييز، املعروض املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان جمموعة من املالحظات على مشروع القانون املتعلق 
ع أشكال التمييز ضد ال يغطي مكافحة مجي«وقد اعتربت املنظمة أن مشروع القانون، . حاليا مبجلس النواب للتدارس ضمن جلنة الشؤون االجتماعية

، كما »ة التمييز ضد املرأةالتنسيق الضروري بني مجيع القطاعات واملؤسسات ذات الصلة مبكافح«، وال يؤطر ل»املرأة يف مجيع وضعيات حقوق املرأة
ن تقييدات حتد من مقاربة يتضم«، فضال عن أنه »ال  يقدم أجوبة من أجل وضع اسرتاتيجية لسياسة املغرب خبصوص مكافحة مجيع أشكال التمييز«

.»مكافحة مجيع أشكال التمييز
يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، خي2016أبريل  12وشددت املنظمة، يف بالغ هلا أصدرته الثالثاء  تزل اهليئة  ، أن مشروع القانون املتعلق 

عالوة على افتقاده لديباجة  وعدم احرتام مبادئ باريس اخلاصة باملؤسسات الوطنية احلمائييف آلية حمدودة االختصاصات والفعالية بتغييب اجلانب 
البيئي، كما مل يأخذ واجمللس االقتصادي واالجتماعي و  وقالت إنه لم يأخذ بعين االعتبار آراء كل من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. تؤطره

.بعني االعتبار اقرتاحات املنظمات واجلمعيات والشبكات واالئتالفات احلقوقية والنسائية
يستحضر مجيع «ع مبا جيعله وضمنت املنظمة بالغها، دعوة إىل األحزاب السياسية من خالهلا ممثليها بالربملان إىل االشتغال على تنقيح وإغناء املشرو 

قتضيات الدستورية خبصوص يلتزم بامل«، و »اإلعالنات والعهود واالتفاقيات الدولية، اليت صادق عليها املغرب يف وضع هذا القانون إعماال اللتزاماته
كما دعت املنظمة إىل . »شكالهاملساواة بني الرجل واملرأة يف احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أ

فة آلية قمينة بذلك باحرتام جعل اآللية املتمثلة يف هيئة املناص«، و»الرقي مبشروع القانون إىل قانون ملكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة«
دقيق عالقتها جبميع القطاعات واالستشاري امللزم يف هذا اجملال وت  احلمائيتام ملبادئ باريس إىل جانب التنصيص على دورها االسرتاتيجي الوقائي و 

.»واملؤسسات ذات الصلة
يئة املناصفة تعميق احلوار والتشاور مع احلركة النسائية واحلقوقية واألخذ مبقرتحا«أيضا، دعت املنظمة احلكومة وفرق األغلبية إىل  ا فيما يتعلق  

لوقوف أمام أي إجهاز رص الصفوف ل«، يف الوقت الذي دعت فيه اجلمعيات واملنظمات احلقوقية والنسائية إىل »ومكافحة مجيع أشكال التمييز 
.»يطال املقتضيات الدستورية اليت ناضلت من أجلها منذ عشرات السنني

http://www.ahdath.info/?p=168509

https://www.maghress.com/ahdathpress/368509
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باناما تفضح المستور داخل الحياة الحقوقية المغربيةوثائق 
22:03 2016أبريل  12الثالثاء 

  
تسيء  باإلسم يذكرها هجوما عنيفا على جهات حقوقية مل" العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان"، رئيس بوغنبورشن احلقوقي عبد الرزاق 

.للعمل احلقوقي بغاية الوصول إىل موقع داخل إحدى اجملالس الدستورية أو منصب سفري

س الدستورية أو منصب سفري ملن يرغب يف أن تسند اليه مسؤولية ما يف احدى اجملال: موسم اهلرولة حنو املخزن انطلق : على صفحته بوغنبوروكتب 
مانعة بأي شكل من االشكال مهامجة اجلمعيات احلقوقية والشخصيات امل -رفض أي فعل نضايل  -االنبطاح املطلق : عليه أن حيسن سريته بالتايل 

ا من االقرتاب أكثر من ذوي النفوذ وخدمة الشخصيات املعروف(.....) التربؤ من كل موقف معاد للمخزن أو ميس احدى الشخصيات  - ة بقر
م االنتهازيون اجلدد الذين ركبوا على نضاالت أسالفهم ...احمليط املعلوم  وستظهر احلقيقة  اليرحمالزمن .....التاريخ لن يرمحكم ومزبلته تنتظركم ، ا

".قريبا ان شاء اهللا

خلفا حملمد " نسانالمجلس الوطني لحقوق اإل"أن بعض الحقوقيين عينهم على رئاسة " بديل"يف نفس السياق ذكرت مصادر حقوقية ملوقع 
افذة وقية  وعودا من جهات نالصبار، الذي يروج أن تسند له مهمة أخرى، فيما أخرون يسعون إىل التعيني بإحدى السفارات املغربية، بينما تلقت حق

.اليت نص عليها الدستور املغريب" اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب" على رأس   تعييينهابإمكانية 

باناما، ف اهليين ووثائق مصادر املوقع أشارت إىل أن كل هؤالء املوعودين مبناصب ختلفوا عن املعارك احلساسة ومل يعطوا فيها موقفا واضحا خاصة مل
ا هي اليت باتت حتسم يف الئحة السفراء يف املغ رب ورؤساء اجملالس فيما ظهر أخرون على منصة واحدة جنبا إىل جنب  مع شخصية يروج أ

.الدستورية واملؤسسات العمومية

http://badil.info/73756-2/
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نسانتحتضن ندوة وطنية حول مالئمة التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلالعيون 

بالرباط، بشراكة  أكدالة السمارة، وجامعة حممد اخلامس كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعي-تنظم اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون
اإلنسان، وبدعم من ارية حلقوق مع جهة العيون الساقية احلمراء وبتعاون مع وزارة العدل واحلريات واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين واملندوبية الوز 

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

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

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

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

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

واملمارسة االتفاقية، من  وجلانه اجلهوية يف جمال املالئمةيذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ صالحيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
ا العمل مع مقتضيات املعاهدات الدولية املتعلقة حب قت قوق اإلنسان اليت صادخالل حبث ودراسة مالئمة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري 

.عليها اململكة أو انضمت إليها

http://saharazoom.com/news4473.html

                             9 / 20



 

13/04/2016 10
Conseil national des droits de 

l'Homme

موسيقى العالم كناوةالصويرة تضرب موعدا مع عشاق مهرجان  

http://www.halapress.com/14556.html

                            10 / 20



 

13/04/2016 4
Conseil national des droits de 

l'Homme

إحداث هيئة  النسائية والحقوقية تعبر عن قلقها من تغييب الحكومة آللية التشاور بخصوصالحركات 
المناصفة  

نبض اجملتمع 2016أبريل،  12بتاريخ الفانيسرشيد بواسطة 

ة يف وص املساواة بني الرجل واملرأالعديد من احلركات النسائية واحلقوقية عن قلقها جتاه تنصل احلكومة من التزامها باملقتضيات الدستورية خبصعربت 
ن ع داخل جلنة الشؤو احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أشكاله خاصة بعد تداول املشرو 

يئة اخلصوص سجلت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان يف إطار متابعتها ملسار إعمال املقتض دااالجتماعية مبجلس النواب ،و  يات الدستورية املتعلقة 
سجلت  حقوقها؛كمات املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،أن مشروع القانون ال يغطي مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف مجيع وضعيا

ملنظمة أن املشروع خيتزل ا املرأة؛وأضافتأيضا غياب التنسيق احلكومي الضروري بني مجيع القطاعات واملؤسسات ذات الصلة مبكافحة التمييز ضد 
لى احرتام مبادئ باريس اخلاصة املبين ع احلمائيهيئة املناصفة ومكافحة مجيع أشكال التمييز يف آلية حمدودة االختصاصات والفعالية تغييب اجلانب 

واجمللس س الوطني لحقوق االنسان المجل: يف اآلن نفسه تغيب املؤسستني الوطنيتني  تؤطره؛منتقدةباملؤسسات الوطنية عالوة على افتقاده لديباجة 
رع املغريب ومن خالله األحزاب داعية املش.االقتصادي واالجتماعي والبيئي و اقرتاحات املنظمات واجلمعيات والشبكات واالئتالفات احلقوقية والنسائية 

به إىل  اللتزاماته؛والرقيال السياسية إىل استحضار مجيع اإلعالنات والعهود واالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب يف وضع هذا القانون إعما
س اىل جانب ام تام ملبادئ باريقانون ملكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد املرأة ، وجعل اآللية املتمثلة يف هيئة املناصفة آلية جديرة بذلك باحرت 

ات واملؤسسات ذات الصلة، كما واالستشاري امللزم يف هذا اجملال وتدقيق عالقتها جبميع القطاع احلمائيالتنصيص على دورها االسرتاتيجي الوقائي و 
يئة األخذ مبقرتحادعت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان احلكومة وفرق األغلبية إىل تعميق احلوار والتشاور مع احلركة النسائية واحلقوقية و  ا فيما يتعلق 

املناصفة ومكافحة مجيع أشكال التمييز ؛

http://hadat.ma/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B9%D9%86-
%D9%82%D9%84/
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المالءمة وتحديات  رهانات: المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني التشريع 
ندوة وطنية بالعيونمحور 

صباًحا 1:26 --- 2016أبريل ,  13

حمور ندوة وطنية تنظمها ” ةرهانات وحتديات املالءم: التشريع املغريب واالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين“يشكل موضوع 
.ت املقبل بالعيونالرباط يوم السب -أكدالالسمارة وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون

ات واللجنة الوطنية الساقية احلمراء وبتعاون مع وزارة العدل واحلري -وأوضح بالغ للجنة أن هذه الندوة، اليت تنظم بشراكة مع جملس جهة العيون
ات وطنية مع مقتضيللقانون الدويل اإلنساين واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، وبدعم من وكالة اجلنوب، تأيت يف سياق مالءمة التشريعات ال
لقانونية دها الدستورية وااالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، واستحضار املمارسات الفضلى ذات الصلة باملالءمة يف أبعا

.واملؤسساتية والقضائية

دف هذه الندوة، حسب املنظمني، باألساس إىل تسليط الضوء على نقط االرتكاز إلعمال البحث والتفكري يف اإلشكاال  واملمارساتيةت النظرية و
ا على مسار االجتهاد القضائي الوطين يف ظل تكريس عاملية ح .قوق اإلنسانذات الصلة بأوراش املالءمة الدستورية والقانونية وانعكاسا

وية يف جمال املالءمة وجلانه اجلهوأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار تنفيذ صالحيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
ا العمل مع مقتضيات املعاهدا ة حبقوق ت الدولية املتعلقواملمارسة االتفاقية، من خالل حبث ودراسة مالءمة النصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري 

.اإلنسان اليت صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها

لجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان ، كما سيتم خالهلا توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بني ال”إعالن العيون“وستختتم الندوة أشغاهلا باإلعالن عن توصيات 
رمي إىل تشجيع التعاون يف الساقية احلمراء، ت -بالرباط وجملس جهة العيون أكدال –السمارة وكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية  -بالعيون

.جماالت التكوين والبحث والتدريب وتبادل اخلربات واملعارف العلمية والثقافية واحلقوقية

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/
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بالجريدة الرسميةللصحافة المجلس الوطني إحداث صدور قانون … الصحافيين يهم 

ادق عليه الربملان ، والذي كان قد ص”للصحافة اقلوطيناجمللس  إحداث”بـصدر يف العدد األخري من اجلريدة الرمسية، القانون القاضي  -24رسالة 
.مبجلسيه، يف يوليوز املاضي

د إليه ، إذ سيعه”من الدستور يف إطار هيئة مهنية مستقلة ومنتخبة 28إرساء التنظيم الذايت للجسم الصحفي وفق الفصل “ويهدف هذا اجمللس إىل 
ية مبيثاق أخالقيات املهنة احلرص على صيانة املبادئ اليت يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيني املهنيني واملؤسسات الصحف” 

ر حرية الصحافة والنشر ، كما  سيضطلع  أساسا مبهام ضمان حق املواطن يف إعالم متعدد وحر وصادق، وتطوي”والقوانني واألنظمة املتعلقة مبزاولتها
ذا القطاع، وأيضا تطوير احلكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس دميقراطية، فضال عن و  ملهنة، ضع ميثاق ألخالقيات اواالرتقاء 

ب مع ة والناشرات مبا يتناسباإلضافة إىل مهميت منح بطاقة الصحافة املهنية وتنظيم الولوج إىل املهنة، وضمان متثيلية للنساء الصحفيات املهني
.حضورهن داخل القطاع

ت القائمة بني يف النزاعا ومن بني مهام هذا اجمللس كذلك، ممارسة دور الوساطة يف النزاعات القائمة بني املهنيني أو بني هؤالء واألغيار، وكذا التحكيم
م املؤسسات الصحفية والصحفيني املهنيني، وإبداء الرأي يف واملراسيم املتعلقة  شأن مشاريع القوانني املهنيني، عالوة عن النظر يف القضايا التأديبية اليت 

ية وعن مارسة الصحفباملهنة أو مبمارستها، وكذا يف مجيع القضايا املعروضة عليه من لدن اإلدارة، وإعداد  تقرير سنوي عن مؤشرات احرتام حرية امل
ا وعن أوضاع الصحافة والصحفيني باملغرب ا وخروقا .انتهاكا

تمع املدين، لس، مع ضمان متثيلية اجملوفيما خيص الرتكيبة، فقد مت االستناد يف تأليف اجمللس على انتخاب ممثلي الصحفيون املهنيون والناشرون يف اجمل
اإلدارة وحيضر نسيق بني اجمللس و وأيضا مراعاة السعي إىل حتقيق مبدأ املناصفة، باإلضافة إىل تعني احلكومة مندوبا هلا لدى اجمللس يعهد إليه مبهمة الت

.اجتماعات اجمللس بصفة استشارية
عة أعضاء ينتخبهم الصحفيون املهنيون من بينهم، وسب) 7(عضوا، سبعة ) 21(ويف هذا السياق، فقد حدد القانون تركيبة اجمللس يف واحد وعشرين 

لوطين حلقوق اإلنسان، آخرون ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، باإلضافة إىل ممثل عن كل واحد من اجمللس األعلى للسلطة القضائية، اجمللس ا
ثيلية، وصحفي أة الناشرين األكثر متاجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية، مجعية هيئات احملامني باملغرب، احتاد كتاب املغرب، وناشر سابق تعينه هي

.شريف تعينه نقابة الصحفيني األكثر متثيلية
حفيني املهنيني وناشري أما بالنسبة لعملية االنتخاب املرتبطة بإحداث اجمللس، فقد نص القانون على أن ُتشرف على عملية انتخاب ممثلي الص

ات، وبصفة عامة اإلشراف على سري لعمليات االنتخاب وحصر لوائح اهليئة الناخبة وتلقي الرتشيح واللوجيستيكيالصحف جلنة تتوىل اإلعداد التقين 
.وتنظيم مجيع مراحل انتخاب أعضاء اجمللس إىل غاية اإلعالن النهائي عن النتائج

العضيميعبد احلق // الرباط

http://rissala24.ma/politic/national/%D9%8A%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84.html
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Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira: Hommage 
à Mahmoud Guinea, Tayeb Saddiki et Doudou N’diaye Rose
Publié par Siham Jadraoui Date :avril 12, 

La ville d’Essaouira entre en transe pour sa 19e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde. Prévue 
du 12 au 15 mai, cette édition se veut, selon les organisateurs, un hommage aux anciens, aux grands qui ont 
ouvert la voie, tout en portant les regards vers la jeunesse et la relève assurée. Cette année, le festival 
rendra d’abord hommage à Mahmoud Guinea, Tayeb Saddiki et au grand Doudou N’diaye Rose. Toujours 
inspirée de la terre d’Afrique et embrassant le jazz du monde, cette 19e édition célébrera la musique dans 
toutes ses formes : Gnaoua, Jazz et World music.
Du gnaoua au jazz, en passant par les musiques du monde
La programmation de la 19e édition du Festival Gnaoua et Musiques du Monde se veut un mélange de 
sonorités marocaines, africaines et internationales. De ce fait, les festivités commenceront par un concert 
hommage au maître Mahmoud Guinea et au percussionniste sénégalais Doudou N’diaye Rose surnommé 
«le magicien des rythmes». Mokhtar Guinea, frère de Mahmoud, sera rejoint par 12 percussionnistes 
enfants de Doudou pour une fusion en hommage aux anciens et à l’Afrique des talents, sublimée par la voix 
profonde de la diva du Sahara : Rachida Talal. Le programme propose ainsi de grands noms du jazz. À 
découvrir Randy Weston, Jamaaladeen Tacuma, Christian Scott et Jeff Ballard Trio. À ne pas manquer  une 
étoile montante, le trompettiste Christian Scott. Vous retrouverez aussi Hoba Hoba Spirit qui ne sont plus à 
présenter. Le programme propose également Blitz the Ambassador. Originaire du Ghana, ce producteur, 
compositeur, percussionniste, vidéaste et lyriciste, redéfinit la notion d’homme de mot. Sa musique est aussi 
sur les immigrants qui ont fait l’Amérique, qui l’ont façonné. Le festival se clôturera sur un concert 
hommage rendu à Tayeb Seddiki, grand témoin et acteur de la naissance de groupes qui ont révolutionné la 
musique marocaine pendant les années 70 comme Nass El Ghiwane, Lamchaheb ou Jil Jilala. Ce concert 
sera dirigé par le fondateur de l’un de ces groupes mythiques en la personne de Mohamed Derham qui sera 
rejoint par Nabil El Khaldi, Omar Sayed et Maâlem Mustapha Baqbou.
Forum des droits de l’Homme, un des rendez-vous majeur du festival
Comme chaque année, le festival propose le Forum des droits de l’Homme dédié à une thématique définie. 
Cette année, la thématique sera «Diasporas africaines : racines, mobilités, ancrages». Une cinquième édition 
de ce forum qui rappelle l’attachement du Maroc à son africanité et qui invite à prendre part au rendez-
vous d’un panel d’intervenants émérites. «Nous avons toujours défendu l’ancrage africain du Maroc à 
travers cette culture. Il y a 20 ans, on ne nous prenait pas vraiment au sérieux. Gnaoua, Essaouira, l’Afrique, 
ne résonnaient pas. Aujourd’hui, les évènements viennent confirmer que tout cela a du sens. Et c’est bien 
pour cela qu’avec le Conseil national des droits de l’Homme nous consacrons notre forum à l’Afrique 
pour la 3e année consécutive», explique à ce sujet Neila Tazi, productrice du festival.

http://aujourdhui.ma/culture/festival-gnaoua-et-musiques-du-monde-dessaouira-hommage-a-mahmoud-guinea-tayeb-saddiki-et-
doudou-ndiaye-rose

http://aujourdhui.ma/culture/festival-gnaoua-et-musiques-du-monde-dessaouira-hommage-a-mahmoud-guinea-tayeb-saddiki-et-
doudou-ndiaye-rose
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Hommage à Mahmoud Guinea et Tayeb Saddiki au Festival 
Gnaoua d'Essaouira
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Bouillon de Culture

La 7ème édition du Festival du théâtre Hassani de Dakhla, organisée par l'Association 
"Anfass" pour le théâtre et la culture, se tiendra du 13 au 17 avril, sous le thème "Le théâtre 
hassani et la constitutionnalisation du hassani". Initiée en partenariat avec le Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH) et le ministère de la Culture avec le soutien 
des autorités locales et des conseils élus de la région  Dakhla-Oued Eddahab, cette édition 
connaitra la participation de plusieurs troupes théâtrales hassanies connues, qui seront en 
lice pour remporter les Prix de ce Festival, indique un communiqué des organisateurs. 

http://www.libe.ma/Bouillon-de-Culture_a73670.html
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rencontre régionale sur le thème "L’eau : un droit à préserver 
pour les générations futures"

A l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale de l’eau célébrée le 22 mars de chaque année, 
l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kenitra organise, en partenariat avec 
la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Rabat-Kenitra, une rencontre 
régionale au profit des animateurs des clubs de l’éducation à l’environnement au sein des établissements 
scolaires de la région sur le thème « L’eau : un droit à préserver pour les générations futures », et ce le 
mercredi 13 avril 2016 au siège de l’Académie à Rabat.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum d’entente signé entre la 
CRDH de Rabat-Kenitra et l’Académie régionale de Rabat, et dans le sillage des préparatifs de la 
Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP 
22) qui aura lieu à Marrakech en novembre 2016.

Les deux parties visent, à travers l’organisation de cet évènement, la sensibilisation des élèves aux 
changements climatiques et à la COP 22. La rencontre sera ainsi couronnée par l’adoption d’une « charte 
de responsabilité environnementale » qui sera mise à la disposition de l’ensemble des établissements 
scolaires.

Bénéficieront de cette rencontre, les représentants d’une vingtaine de clubs pour chaque direction 
provinciale de l’éducation dans la région. Ils seront encadrés par des responsables du ministère délégué 
chargé de l’Eau, du Haut-commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification, en plus de la 
CRDH de Rabat-Kenitra.

Ladite rencontre connaîtra l’organisation d’un certain nombre d’ateliers au profit des coordinateurs des 
clubs éducatifs et des élèves en vue de les sensibiliser à la nécessité de préserver l’eau.

Activité : Rabat-Kenitra : rencontre régionale sur le thème "L’eau : un droit à préserver pour les générations 
futures"
Date et heure : Mercredi 13 avril 2016 à partir de 9h
Lieu : siège de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Rabat-Salé-Kenitra
Contact : CRDH de Rabat-Kenitra (05.37.77.74.11)
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صحفيبالغ 
ةشعار لقاء مع منشطي األندية البيئية بالمؤسسات التعليميالقادمة حق وأمانة لألجيال الماء 

  
أبريل  13القنيطرة، يوم األربعاء –باط تنظم األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرباط سال القنيطرة بتعاون مع اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالر 

، وذلك "ق وأمانة لألجيال القادمةاملاء ح"بالرباط، لقاء جهويا لفائدة منشطي األندية الرتبوية البيئية باملؤسسات التعليمية باجلهة حتت شعار  2016
.مارس 22احتفاال باليوم العاملي للماء الذي احتفى به العامل يوم 

  
وإسهاما يف استعداد   والتكويية ويندرج هذا اللقاء يف إطار تفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان واألكادميية اجلهوية للرتب

.2016اليت ستستضيفها مدينة مراكش يف نونرب  (COP 22(املغرب لتنظيم قمة املناخ 
  

ات قمة ة مواكبة نقاشات وخالصويهدف الطرفان من تنظيم هذا اللقاء اجلهوي إىل حتسيس تالميذ املؤسسات التعليمية بآثار التغريات املناخية وبأمهي
.التعليمية وضعها رهن إشارة املؤسسات سيتم"البيئيةميثاق املسؤولية "املناخ املقبلة، كما سيفضي إىل إصدار مادة تربوية مبثابة 

  
ة السامية للمياه ة باملاء واملندوبيوسيشارك يف اللقاء عشرون ناديا تربويا لكل مديرية إقليمية باجلهة، فيما سيؤطره مسؤولون من الوزارة املنتدبة املكلف

.القنيطرة-والغابات إضافة إىل اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرباط
  

م التعريف والتحسيس بضرور  .ة احلفاظ على املاءوسيشهد اللقاء تنظيم جمموعة من الورشات لفائدة منسقي األندية الرتبوية والتالميذ 
  

تذكري
"ادمةاملاء حق وأمانة لألجيال الق: "لقاء جهوي لفائدة أطر األندية الرتبوية البيئية باملؤسسات التعليمية حتت شعار: النشاط 

ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 2016أبريل  13يوم األربعاء : التاريخ والتوقيت 
باطمقر األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جبهة الرباط سال القنيطرة الكائن بشارع كمال الزبدي، حي الرياض، الر : املكان

  17 85 18 66 06/  11 74 77 0537: لالتصال 
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