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المواطنةتقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق اإلنسان لمنسقي أندية التربية على 
العوماينمروة  -بين مالل فرباير/ شباط  17,األربعاء 

ائدة منسقات ومنسقي أندية ، اخلميس، يف قاعة الندوات مبقر األكادميية، يوًما تواصلًيا لفاللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل خريبكةنظم 
.2015سنة  حلقوق اإلنسان الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان؛ لتقدمي دليل أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان الذي أصدره اجمللس الوطين

  
بية والتكوين تادال ية اجلهوية للرت ويهدف هذا اللقاء، املنظم يف إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون املوقعة بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان واألكادمي

الرتبية قات و منسقي أندية أزيالل الرامي إىل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي عرب خمتلف األنشطة الصفية واملدجمة، إىل إطالع منس
ا الدليل والذي يسعى اجمللس الوطين حلقوق اإلنس  ان إىل اعتماده كإطارعلى املواطنة وحقوق اإلنسان على التوجيهات واملستجدات اليت جاء 

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

  
اصاته إلنسان  يف إطار اختصويندرج هذا اللقاء ضمن اجلهود اليت يبذهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عرب جلانه اجلهوية للنهوض بثقافة حقوق ا 

ا اجلهو  .يةذات الصلة  بالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف الوسط املدرسي بتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية وأكادمييا
  

ديا قوق اإلنسان مدخال متهيويتضمن الدليل الذي أجنزه فريق من اخلرباء حتت إشراف جمموعة عمل النهوض بثقافة حقوق اإلنسان باجمللس الوطين حل
ا وأنشطتها واألندية الرتبوية ومبادئها و أه بعد ذلك على  دافها لريكزإىل الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان ومدخال إىل احلياة املدرسية  ومكونا

ا وترتيبا والتقومي ت الفعالية والنجاعة أندية الرتبية على املواطنة و حقوق اإلنسان من خالل خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل 
.نسانطنة وحقوق اإلباإلضافة إىل عدد من املالحق اليت وضعها الدليل رهن إشارة األطر الرتبوية واإلدارية لتأطري عمل أندية الرتبية على املوا

http://www.almaghribtoday.net/news/titles/%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B3%D9%82%D9%8A-
%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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المدرسة المغربية» دعشنة«الحقوقي لمواجهة  الكّناش.. في سياق التوجيهات الملكية

ريضية على كراهية اآلخر، من فتاوى حت نلحظهتتحقق فاعلية مراجعة املناهج الدينية كسالح فعال للتصدي لكل أشكال التطرف ومواجهة ما صرنا لن 
ائية حلواجز أمام الإال عرب فكر حقوقي يكرس إنسانية اإلنسان، وأيضا عرب دعم االختالف والتعددية والتسامح، بدل االنطواء على الذات وإقامة ا

.وق اإلنسانوهذا ما ينبغي أن تضطلع به المنظمات الحقوقية والمجلس الوطني لحق. فكر االختالف يتيحهااألبعاد املمكنة اليت 
مبني رأيهم، قوم على ضالل  ال حيسن األصوليون املتطرفون اإلصغاء إىل غريهم، وال يرفعون االختالف بينهم وبني خصومهم، ألن هؤالء اخلصوم، يف 

م يف الغلو، وهذا ما جيتهدون يف نقله. وال ينبغي أن يكون هلم رأي .ومريديهمإىل تالميذهم  هذا هو املبدأ الذي ال ينكسر الذي تعلموه من أساتذ
وهذا يعين أن اسرتاتيجية . ملخالفإن األصويل املتشبع باإليديولوجيات التكفريية القادمة من الشرق حيمل عن خمالفيه تصورات معادية للتسامح والرأي ا

م املواطنة يف اإلنسان والرتبية على قي تنقية املدرسة املغربية، مبا فيها معاهد التعليم العتيق، من بذور التخلف ينبغي أن تنصب على إدماج ثقافة حقوق
اية املطاف إىل ثقافة االختالف، وهي شرط أي ت .رادعايش ممكن بني األفاملناهج الدراسية، بدل االكتفاء باملقاربة األمنية اليت لن يفضي يف 

لقيم، يشكل خطرا حقيقيا ال ميكن داخل املدرسة، اليت تعترب حاضنة ل) من الطائفة(» تطويفه«إن تضييق النظر إىل الدين وحماصرته يف زاوية معينة، أو 
سب مضمون املقررات اليت ُتدرَّس فالقيم اليت يتعلمها التلميذ يف املدرسة، إما أن ميكن أن تكون سلبية أو إجيابية حب. جتاهله أو النظر إليه باستخفاف

املفكرين بإشراك املثقفني و  فيها، وهلذا فإن املساندة احلقوقية ملبادرة مراجعة املقررات الدينية ينبغي أن تقع، وأن يتم تشجيعها على أوسع نطاق،
مل بشكل منظم وبربنامج عمل ذلك أن مواجهة التطرف تستدعي استنهاض مهم احلقوقيني واملثقفني املغاربة، للع. واحلقوقيني ونشطاء الفعل املدين

تسامح والتعدد والتنوع الذي يهدد قيم ال التطريفواضح، وتسخري كل اإلمكانيات املتاحة يف جمال اإلبداع وخمتلف األجناس األدبية، حملاصرة املد 
.املرتدواالختالف، وحىت ال نكون يف وضع يشبه أوضاع الدولة الدينية، دولة العمائم والفتاوى وإقامة احلد على السارق والزانية و 

ين يبىن دف إىل إصالح دي إن مراجعة مناهج تدريس الرتبية الدينية، سواء يف املدرسة العمومية أو التعليم اخلاص، أو يف مؤسسات التعليم العتيق،
كما . والتأسيس تماء إىل حلظة الوحيعلى الوقاية من اهلزات االرتدادية اليت تقع يف الشرق، وحياول بعض املتطرفني نقلها إىل املناخ املغريب، بدعوى االن

وهذا لن . و تكفريهموعدم تسفيه أو تغليط اآلخرين أ» احلق يف املعتقد«دف إىل إقامة حوار مع األديان والثقافات األخرى على أساس احرتام 
.يتحقق إال بوضع بيداغوجية متكاملة، فضال عن تكوين األساتذة ومتكينهم من ثقافة حقوقية مبنية على اإلقناع

ادرها ، انطالقا من مصإن مراجعة املناهج الدينية يف املدرسة ال ميكن أن يتحقق إال بربط الدين حبقوق اإلنسان وأيضا عرب تدريس األديان األخرى
ا بأحكام خارج منطق الت وعلم  اريخ والفلسفةالالهوتية، وليس من القراءات اليت أقامها فقهاء الظالم الذين يعزلون الظواهر عن سياقها، ويقيسو

.النفس وعلم االجتماع وتاريخ األديان
ريضية على كراهية من فتاوى حت نلحظهولن تتحقق فاعلية مراجعة املناهج الدينية كسالح فعال للتصدي لكل أشكال التطرف ومواجهة ما صرنا 

أمام إقامة احلواجز اآلخر، إال عرب فكر حقوقي يكرس إنسانية اإلنسان، وأيضا عرب دعم االختالف والتعددية والتسامح، بدل االنطواء على الذات و 
ائية األبعاد املمكنة اليت  حلقوق اإلنسان ومجيع املنتمني إىل  وهذا ما ينبغي أن تضطلع به املنظمات احلقوقية واجمللس الوطين. فكر االختالف يتيحهاال

ا يضمن ة عامة وكاملة مبحقل احلداثة والتنوير والعقل، ذلك أن االنفتاح على منافذ أخرى تشاركية من شأنه إجناح هذه املراجعة، حىت تكون املقارب
الفقهاء بة، واليت حيرسها بعض اجتثاث الفكر املتطرف من جذوره، وجتفيف منابع انتشاره، ومبا يضمن الوقاية من التأثريات الوافدة على تدين املغار 

.املنتفعني بأموال احلركة األصولية والشيعية
ه، يف هذه املراجعة من ، كل من زاوية اهتمام)إخل...اجلمعيات، اجمللس الوطين حلقوق االنسان، اجلامعة(إن إدماج احلقوقيني، ومجيع اإلطارات احلقوقية 

عائر الدينية وفق شأنه تعزيز حقل االختالف احلداثي الذي حيصر جمال املقدس يف ما هو حق شخصي لألفراد واجلماعات مبمارسة العبادة والش
ردمذا هو الذي من شأنه وه. العادات والتقاليد املتوارثة، دون أن ميس هذا حق ذاك، ودون أن تستقوي األغلبية على األقليات والتمييز بني األديان
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رابة والتشجيع على بني األفراد، ومن شأنه أن ينتج جمتمعا متماسكا على أساس عقد اجتماعي واضح، وليس على أساس الصراع الطائفي واحلاهلوة 
.التكفري والكراهية

ال ميكن ة، ألن هذه اهلوية إن حقن شريان املدرسة املغربية بالدم احلقوقي هو الكفيل برفع االختالفات، بدل اإلقامة املرتددة يف اخلوف على اهلوي
اجل، ويقّوض بعضها بعضا، بل تذوب بدون إقامة منطقة تفكري ترتّكب فيها األفكار وتتفاعل حبرية حقيقية، وال تتعارض وتتضارب وتتس» مرتستها«

ا يف مكونات غريها على حنو سليم، وتتداخل رؤى هذه برؤى تلك، مبا جيعل أثرها فاعال ومفيدا على اجملتمع ا ناته ملغريب، وعلى مجيع مكو مكّونا
.تتجاذبهوأطيافه والتيارات اليت 

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/30668-2016-02-17-14-45-25
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»أية وسائل إلنجاح االنتقال؟ : الرهانات المناخية « : في ندوة  اليمقراطيةانفاس حركة 
  

:ع ندوة باملدرسة العليا للعلوم التطبيقية بالقنيطرة حول موضو  2016فرباير  13عقدت التنسيقية احمللية حلركة أنفاس الدميقراطية يوم السبت 
»أية وسائل إلجناح االنتقال؟ : الرهانات املناخية « 
  

ا قد وضعت البع .  لعملهاد البيئي كحقل أساسي قدم عبد اجمليد الوادي عن التنسيقية احمللية ألنفاس الكلم التقدميية حيث ذكر بأن احلركة منذ نشأ
ظم االستهالك و االنتاج و يف جماالت الطاقة و العمران و الصناعة و ن, يشتغل هذا البعد على الدويل و الوطين و احمللي حيث أن التأثريات متشابكة

…احلق يف األرض و يف املاء و يف الرتبية 
.  واضحة ومثبتة علميا اليوم إن آثار ظاهرة االحتباس احلراري» :  مل تعد التغريات املناخية فقط تنبؤات الدوائر العليمة بل هي البوم حقيقة ملموسة 
 25و .سم  20عل ب كما أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بالف. تتعرض دول اجلنوب، و هي أقل البلدان منوا واألكثر ضعفا، إىل عواقب وخيمة

أغسطس مجيع  –غشت  13، استهلكت اإلنسانية بالفعل منذ 2015يف عام . 2050سيعانون من سوء التغذية يف عام  5مليون طفل حتت سن 
.الدين البيئي آخذ يف االتساع عاما بعد عام! املوارد املتجددة بشكل طبيعي يف  غضون سنة

.نها أنفاسأوضحت عدة مجعيات من بي» ! وليس املناخ… جيب تغيري منوذج التنمية لدينا و نظم اإلنتاج واالستهالك تغيريا جذريا 
التأثري : ة االيكولوجية العتبارين جيب على اجملتمع املدين أن ميارس ضغطا أكثر يف املسأل« ) و إطار سابق بوزارة الفالحة مجعويفاعل (بالنسبة لبنيس 

م ملؤمتر األطراف األخري كما نادى احملاضر بتقيي. »على السياسات العمومية و يف نفس الوقت حتسيس الساكنة خبصوص رهانات التغري املناخي 
أن حتمل حركة من ب« من جهته ) باحث يف ميدان حقوق اإلنسان( إيدامنيبينما نادى . بباريس و الذي فشل يف تسطري خطوات ملزمة 21كوب 

.»الشباب يف املغرب و خارجه مسألة احلقوق البيئية من أجل أن تكون الية أممية فعالة ضامنة هلا 
) ظة على البيئةمهندس و رئيس مجعية الغرب للمحاف( الزروايلدعا , بعد جرد شامل للضغط الذي تعاين منه جهة الغرب و خصوصا حوض سبو

ة يف مسلسل إعداد السياسات من أجل إدماج إشكالية التغريات املناخي) على املستوى احمللي و الوطين و الدويل(اجملتمع املدين إىل املزيد من التشبيك 
,  ل الغري قانوين للثرواتأن هناك عالقة جدلية بني الريع و االستغال, عضو اجمللس الوطين ألنفاس, التوبايل أمينتومن جهتها اعتربت . العمومية

.خصوصا يف ميدان الصيد البحري
و أبرز . عمري و السكىنعلى نقد السياسات العمومي يف ميدان الت) مهندس معماري و عضو املكتب الوطين حلركة أنفاس الدميقراطية( الرويسيو شدد 

بلية و دعا إىل مراجعة السياسات و إىل التمدد الذي ال يأخذ بعني االعتبار املشاكل البيئية املستق كيطوهاتاملتحدث أن املدن املغربية تنحوا إىل خلق  
.العمومية مراجعة شاملة مع األخذ بالبعد االيكولوجي بعني االعتبار

 مجعويونمناضلون , نأساتذة جامعيو : و عرفت حضورا متنوعا أغىن النقاش , عضوة التنسيقية احمللية ألنفاس, نشطت الندوة من طرف فرح رزوق
املكتب اجلهوي , سانالمجلس الوطني لحقوق االن, اجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي, جمالس جهوية ممثلوا( مؤسساتيونفاعلون , طلبة

عقد سلسلة من األنشطة يف كل اجلهات من أجل , 22مع اقرتاب موعد كوب , كما تعتزم حركة أنفاس الدميقراطية). …, لالستغالل الفالحي
.…أدوار اجملتمع املدين , العدالة االجتماعية و املناخية, السياسات العمومية: دراسة 

http://atlaszoom.com/news1916.html
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Droits des personnes en situation de handicap
La région Dakhla- Aousserd enregistre de grandes avancées

La région Dakhla-Aousserd a enregistré de grandes avancées en matière des droits des personnes 
handicapées, a affirmé, vendredi à Casablanca, le président de la Commission régionale des droits de 
l'Homme de Dakhla-Aousserd, Mohammed Elamine Semlali. 
Dans une déclaration à la MAP en marge d'une conférence initiée par le Conseil national des droits de 
l'Homme sur le thème "Les défis des handicaps à travers la création", M. Semlali a mis en exergue 
l'expérience riche de la société civile dans la région et l'accompagnement assuré par les institutions 
étatiques. 
Le CNDH a pour objectif de promouvoir la situation des personnes en situation de handicap, a-t-il dit, 
rappelant que la politique générale de l'Etat s'oriente vers le renforcement de la place des personnes à 
besoins spécifiques dans la société. 
De leur côté, plusieurs associations de la région Dakhla-Aousserd ont présenté leurs expériences 
respectives dans le domaine de la promotion des droits des personnes en situation de handicap. 
A cette occasion, le président de l'Association "Main en main des sports des personnes handicapées", 
Abbasi Sidi Brahim, a indiqué que la société civile dans la région œuvre pour garantir la participation des 
personnes handicapées au développement économique et social et leur intégration dans les programmes et 
les politiques de l'Etat. 
De même, elle s'emploie à former les personnes handicapées, sensibiliser le grand public sur les droits de 
cette catégorie de la société, participer à l'élaboration d'une stratégie nationale sur les droits des personnes 
handicapées et contribuer à la mise en œuvre de la convention relative aux droits des personnes 
handicapées et du protocole facultatif. 
L'organisation de cette conférence, initiée dans le cadre de la thématique "Une heure, une région, s'inscrit 
dans le cadre des activités du CNDH à l'occasion de la 22ème édition du Salon international de l'édition et 
du livre de Casablanca (SIEL: 12-21 février) sous la thématique " handicap, droits et citoyenneté". 
Le choix de cette thématique a pour objectif de renforcer les valeurs d'égalité et des droits des personnes 
en situation de handicap par le biais de la culture, promouvoir la production littéraire et scientifique sur la 
question et faire connaitre les multiples facettes de la situation du handicap au Maroc. 
Cette 22ème édition du SIEL accueille l'Etat des Emirats arabes unis en tant qu'invité d'honneur, consolidant 
et affermissant ainsi les liens historiques et culturels spécifiques et ancrés entre le Royaume du Maroc et ce 
pays arabe frère. 
Participent à l'édition plus de 668 exposants, représentant 44 pays et comprenant des maisons d'édition, 
des institutions gouvernementales, des instituts, des universités et des associations.
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