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لتيسير تقديم العرائض والملتمسات اليزميمجلس توصيات هذه 
GMT 09:42 18/4/2016

ض وامللتمسات لعتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائ” جوهري ختفيض”بـ، 2016أبريل  17، أمس األحد ”اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“أوصى 
.”ونيةالنهوض باملشاركة املواطنة مع التنصيص على إمكانية مجع التوقيعات بطريقة إلكرت “للمؤسسات العمومية، مبا يهدف إىل 

يف أن احلق يف تقدمي امللتمسات ونص اجمللس يف رأيه االستشاري بناء على طلب تقدم به جملس املستشارين حول مشروعي القانونني التنظيميني، بش
ريف اخلاصة باملوقعني، باعتبار حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتع“جمال التشريع ويف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية على 
.”أن الئحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للموقعني

عدم “حة العامة بسبب رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ينص كذلك على حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها حتقيق املصل
.”دقته ولكونه مينح السلطات العمومية سلطة تقدير تقديرية غري مألوفة مما يضاعف من خماطر عدم قبول العريضة

حذف شرط القيد “من الدستور، شدد على  30مبنح احلق يف تقدمي العرائض إىل األجانب يف إطار إعمال الفصل  اليزميوبينما أوصى جملس إدريس 
.”يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي العراض

أي عقوبة ة من احلماية، من ودعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف رأيه إىل ضمان محاية أصحاب امللتمس وجلنة تقدمي امللتمس ووكيل اللجنة املذكور 
.ديد أو ضرر بسبب أي نشاط قانوين مرتبط بعرض امللتمس

 تتضمن اقرتاحات أو بصيغة تصرح بعدم قبول امللتمسات اليت” متس ثوابت األمة“كما نص على استبدال صيغة سبب عدم قبول امللتمسات 
من الدستور 175توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الفصل 

و يف دول جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أ 40ولإلشارة، فإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قام بدراسة أكثر من 
وع حاته يف مشر دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلون العموميون واملدنيون يف هذا اجملال، من أجل تقدمي مقرت 

.القانونني

http://www.inews-arabia.com/6/%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA.htm
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الدولي  اإلنسان والقانونالموسمية حول حقوق لجامعة العيون عن تشكيل اللجنة التحضيرية اإلعالن 
اإلنساني
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لألوضاع في مخيمات تندوفيرسم صورة مغايرة كي مون تقرير  
12:03 - 2016أبريل  19الثالثاء الرمييأيوب  - هسربيس

التقرير احلامل لرقم . اضياألمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، فجر اليوم، تقريره السنوي حول الصحراء، بعد أن مت تأجيله خالل األسبوع املقدم 
S/2016/355 ت تندوف واجلزائر لفت، يف مقدمته، إىل األزمة بني املغرب واألمني العام لألمم املتحدة، حيث أورد أن زيارة هذا األخري إىل خميما

حات حول هذه التصرحيات ، مواصال أن املغرب طالب بتوضي"قوبلت باحتجاج قوي من طرف احلكومة املغربية على كلمايت وتصرفايت خالل الزيارة"
.وقام بتنظيم مظاهرات يف كل من الرباط والعيون

ة قيام بسلوكيات معاديوقال كي مون إنه مل يتوان يف التأكيد للجانب املغريب على أنه غري متحيز لطرف على حساب اآلخر، أو أنه كان يتعمد ال
.، حبسب التقرير"كما أن كل التصرحيات واملواقف اليت عّربت عنها ال تنم عن تغيري يف موقف األمم املتحدة من قضية الصحراء"للمملكة، 

رير تفاق حول طبيعة تقوشدد األمني العام لألمم املتحدة على أن احلل السياسي جيب أن يضمن اتفاق الطرفني على وضعية الصحراء، مبا يف ذلك اال
.املصري

ل الفرتة املقبلة، وأن مهمة ، مشريا إىل أن األوضاع قد تتدهور بشكل أكرب خالاملينورسوكي مون عّرب عن قلقه من احمليط الذي تشتغل فيه بعثة 
إىل تقليص إمكانيات  ال ميكن أن تكون كاملة بدون البعثة السياسية اليت رحلها املغرب، كاشفا أن سحب اململكة مسامهتها املالية، أدى املينورسو

ا 14البعثة، واقرتح الرفع من عدد البعثة بزيادة  .عنصرا من األطباء العسكريني، يف انتظار تقييم معمق إلمكانيا

ا من قوات حفظ السالم الناجحة يف الاملينورسواألمني العام لألمم املتحدة طالب جملس األمن بتمديد مهمة بعثة  عامل، حمذرا من عودة ، معتربا أ
.يف حال مت سحب البعثة والبوليساريوالنزاع املسلح بني املغرب 

جمددا إىل طرح فكرته  وخالل زيارته إىل خميمات تندوف، يقول بان كي مون، وقف على الوضع الصعب الذي تعيشه ساكنة املخيمات، وهو ما دفعه
.يم مؤمتر للماحننياليت سبق أن أعلن عنها من اجلزائر، واملتمثلة يف الرفع من املساعدات لساكنة املخيمات، ما يؤكد أنه كان فعال ينوي تنظ

ا املغرب، من بينها االختصاصات املمنوحة للمجلس الوطين حلقوق اإلضافة اإلنسان يف اجلنوب، ب تقرير كي مون رّحب باإلجراءات احلقوقية اليت قام 
.اهضة التعذيبإىل استقبال عدد من املقررين األمميني، من ضمنهم املقرر اخلاص مبناهضة التعذيب، إضافة إىل مصادقته على اتفاقية من

ادة تجلى يف ضرورة استفوخبصوص ما يثار حول استغالل ثورات املناطق اجلنوبية، قدم األمني العام لألمم املتحدة ما يعتربه وصفة حلل املشكل، ت
ا .ساكنة املناطق من هذه الثروات، وأسبقيتها يف استغالل عائدا

قبل، املينورسوق السياسي لبعثة وقام األمني العام لألمم املتحدة بسرد التطورات اليت تلت زيارته إىل خميمات تندوف واجلزائر، ويف مقدمتها ترحيل الش
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ا من حممد عبد العزيز تطالب بتحمل جملس األ البوليساريويتطرق إىل رد فعل جبهة أن  من مسؤولياته يف إعادة البعثة من خالل الرسالة اليت توصل 
.إىل عملها

فرباير  27ادثة اليت وقعت يوم وبغض النظر عن األزمة بينه وبني املغرب، أكد بان كي مون أن األوضاع على الصعيد امليداين بقيت هادئة، باستثناء احل
ر كل من املغرب وأورد بان وجهيت نظ. من العام احلايل، عندما قام جنود القوات املسلحة بإطالق النار على شخص اقرتب من اجلدار األمين العازل

جهت رسالة إلى المجلس وو اليت رأت يف احلادث اغتياال ملواطن صحراوي  والبوليساريوالذي اعترب أن الشخص املعين اقرتب من املناطق احملظورة، 
.العالمي لحقوق اإلنسان في هذا الصدد

دائم للمغرب يف األمم بان كي مون حتدث، أيضا، عن االنتخابات األخرية اليت عرفها املغرب والتقسيم اجلهوي اجلديد، موردا أن املمثل التقرير 
.ناطقبيعية لتنمية تلك املاملتحدة، عمر هالل، أخربه بأن التقسيم اجلهوي اجلديد سيمكن جهات اجلنوب من صالحيات يف تدبري مواردها املالية والط

عمل العبارة نفسها يف تقرير ليس جديدا على األمني العام لألمم املتحدة، حيث سبق له أن است" تقرير املصري"ويظهر من التقرير أن استخدام تعبري 
.بدون شروط مسبقة والبوليساريوالعام املاضي عندما عّرب عن أسفه لعدم انطالق مفاوضات بني املغرب 

العام لألمم املتحدة،  ، وهو ما أثار حفيظة املغرب آنذاك؛ حيث احتج على األمني"بالشعب الصحراوي إىل تقرير مصريه"أن األمر قد يؤدي واعترب 
صرحياته القت ترحيبا من طرف يف املقابل، اعرتف بان بأن ت. واعترب تقريره ال يتماشى مع قرار جملس األمن الذي يدعو إىل حل سياسي متوافق عليه

م مستعدون للتعاون معهالبوليساريو .؛ حيث اتصل به زعيم اجلبهة ليؤكد له أ

ا امللك حممد السادس إىل العيون مبناسبة الذكرى األربعني للمسرية اخلضر   أن امللك شدد اء، ولفت إىلوأشار األمني العام األممي إىل الزيارة اليت قام 
تسيري  ة حقيقية لساكنة املنطقة يفخالل خطابه من هناك على أن مداخيل الثروات الطبيعية يف املنطقة ستخصص لتطوير املنطقة، باإلضافة إىل متثيلي

م، دون أن يغفل خمطط تنمية األقاليم اجلنوبية الذي خصص له املغرب مبلغ  .مليار درهم 77شؤو
ا تعيش يفاملثري  اك  حالة من السلم واهلدوء، وأن هنيف التقرير أنه قدم صورة مغايرة للواقع يف ما يتعلق باألوضاع يف خميمات تندوف، حيث اعترب أ

قيادة ى عن اإلشارة إىل تورط حياة اجتماعية، مشريا إىل أن مستوى املعيشة يف املخيمات قد تراجع بسبب تراجع املساعدات اإلنسانية، يف حني تغاض
الذي يعيشه ساكنة  زريامليف التالعب باملساعدات اإلنسانية، حبسب ما كشف عنه االحتاد األورويب، كما أنه مل يتحدث عن الوضع  البوليساريو

.املخيمات بعد الفيضانات اليت عرفتها املنطقة، ما دفع منظمة اليونيسيف إىل إطالق نداء استغاثة ملساعدة الساكنة
ذايت هو احلل رسالة من طرف املغرب يؤكد فيها تشبثه باحلل السياسي، وبكون مقرتح احلكم ال 11بان كي مون إنه تلقى خالل العام املاضي وقال 

.الوحيد لنزاع الصحراء، ويشدد على احرتامه حلقوق اإلنسان، وحيرص على االستثمار يف املنطقة لتنميتها
ها، مشريا إىل أن املغرب العام األممي اعترب أن التقدم يف املفاوضات حول نزاع الصحراء ميكن أن يتحقق يف حال قررت األطراف تغيري مواقفاألمني 

على استفتاء  البوليساريوهة يعترب أن الصحراء جزء من ترابه وبأن احلكم الذايت هو املقرتح الوحيد الذي ميكن التفاوض على أساسه، بينما تصر جب
 املغرب وشدد كي مون على أن احلل هو أن تكون مجيع هذه األفكار مطروحة على طاولة املفاوضات بني. يضم خيار االنفصال عن املغرب

.فقط، بدون حضور اجلزائر والبوليساريو

http://www.hespress.com/politique/303080.html
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بالعرائض والملتمساتالتضييق على المغاربة ينتقد اليزميمجلس 
14:00 - 2016أبريل  18االثنني بلقاسمحممد  -هسربيس

ىل عل من إيصال اجملتمع صوته إاالنتقادات الواسعة اليت ُوّجهت للحكومة بسبب شروطها التعجيزية يف قانوين العرائض وامللتمسات، واليت قد جتبعد 
.داخل قبة الربملان أمرا مستحيال، خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان برأي ينتقد، هو اآلخر، السلطة التنفيذية

شريع، امللتمسات يف جمال الت اجمللس قدَّم مالحظات عدة يعّدد من خالهلا نواقص مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني مبمارسة احلق يف تقدمي
سان وجملس لوطين حلقوق اإلنوممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، واليت تندرج يف إطار إعمال مذكرة التفاهم املربمة بني اجمللس ا

.املستشارين

 ل التشريع، دعا من خاللهالرأي املقدم خبصوص مشروع القانون التنظيمي األول لتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جما
ئض يص عدد البنيات احلاملة للعرااجمللس إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وطالب بتقل

.دف ضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

لتمسات اليت تتضمن اقرتاحات صيغة تصرح بعدم قبول امل"، مقرتحا تقدمي "متس بثوابت األمة"ودعا اجمللس إىل استبدال العديد من الصيغ؛ منها عبارة 
".أو توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الدستور

نية ى مستوى اإلدارة الربملاوطالب اجمللس بتكريس حق أصحاب امللتمس يف االستفادة من دعم تقين يف حتريره، وإحداث وحدة إدارية هلذا الغرض عل
ق أصحاب جمال التشريع، وكذا ح جمللسي الربملان، مشددا على ضرورة تكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف

.امللتمس يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني للبالد؛ العربية أو األمازيغية

بل مجع التوقيعات، وكذا من جهة ثانية، شدد رأي اجمللس على أمهية تبسيط مسطرة فحص قبول امللتمس عرب وضع فحص مسبق لقبول امللتمس ق
تنصيص ض باملشاركة املواطنة مع التقليص آجال فحص قبول امللتمس، مطالبا بإعادة اعتبار عتبة التوقيعات الضرورية لقبول امللتمس يف اجتاه النهو 

.على إمكانية جتميع التوقيعات بطريقة إلكرتونية

منح " عمومية، يرى اجمللس ضرورةويف ما خيص مشروع القانون التنظيمي الثاين لتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات ال
ق يف ، وطالب حبذف شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احل"من الدستور 31احلق يف تقدمي العرائض إىل األجانب يف إطار إعمال الفصل 

.تقدمي العرائض

ا اجمللس إىل السلطة احلكومية  ون موضوعها قضايا معروضة إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يك"ومن ضمن املقرتحات اليت تقدم 
ا، يتمثل يف قبول العريضة إذا كان موضوعها يتضمن مطلب تنفيذ السلطات العمومية أل ائيةأمام القضاء أو صدر حكم يف شأ ، "حكام قضائية 

".النيابية لتقصي احلقائق إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يكون موضوعها وقائع تكون موضوع تقصٍّ من قبل اللجان"منبها إىل 
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عدم قبول "فاظ بسبب ، واالحت"تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا"هذا الصدد، أوصى رأي اجمللس حبذف سبب عدم قبول العرائض اليت ويف 
باملوقعني، باعتبار أن الئحة دعم  حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف اخلاصة"، داعيا إىل "العريضة اليت تكتسي طابعا متييزيا

".العريضة تتضمن هذه األرقام

مع  ه منع العريضة ألسباب شكلية،ويف الوقت الذي أكد فيه اجمللس على أمهية ختفيض جوهري لعتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائض، أعلن رفض
.شروطأجال معقوال الستيفاء هذه ال التنصيص على تبليغ وكيل جلنة تقدمي العريضة حباالت عدم استيفاء الشروط الشكلية، ومنحه، بعد هذا التبليغ،

http://www.hespress.com/orbites/302952.html
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لتعزيز حقوق اإلنسان جنوب المملكةجامعة العيون تأسيس 
18-04-2016

  
وق اإلنسان والقانون الدويل حق"، املنبثق عن الندوة الوطنية اليت احتضنتها املدينة الصحراوية حول "إعالن العيون"يف أول تنزيل عملي لتوصيات 

نوعها على املستوى الوطين  ، اليت وصفها مؤسسو املبادرة باألوىل من"جامعة العيون املومسية"، أعطيت يوم األحد االنطالقة الرمسية لتأسيس "اإلنساين
ا تنبعث من عمق األقاليم اجلنوبية للمملكة .واإلقليمي، وحتمل داللة رمزية وهامة، لكو

ة لحقوق اإلنسان العيون رئيس اللجنة الجهويوكشفت ندوة صحافية انعقدت األحد بالعيون أعضاء اللجنة التحضريية للجامعة، واليت تتكون من 
ساين، ية للقانون الدويل اإلنوالكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ورئيس جملس جهة العيون الساقية احلمراء، ورئيسة اللجنة الوطنالسمارة، 

.، التابعة جلامعة حممد اخلامس بالرباطأكدالوأيضا عميد كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

إعالن "ادرات الصادرة عن وكشف حممد سامل الشرقاوي، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان العيون السمارة، تنظيم حمطات للتقييم املستمر للمب
وبا تلقائيا وتطوعيا وعزمية من والمسنا إرادة حقيقية وجتا. املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان باتت من أبرز الشركاء يف مبادرة العيون: "، مضيفا"العيون

".كافة الفرقاء والشركاء ملواصلة املسرية اليت انطلقت من العيون

، يضيف "دينوالرقي باجملتمع امل هناك نية صادقة وال يهمنا التشويش؛ ألننا متأكدون أن هذه املنطقة تعرف حتركا إجيابيا حنتاج معه إىل تنوير اجملتمع"
قوق اإلنسان والتأثري على دمقرطة اجملتمع وتوسيع ثقافة ح"الشرقاوي، الذي اعترب أن مبادرات من اجلامعة املومسية حتتاج إىل آليات متوفرة لغاية 

قضائية وأمنية وصحية من نشطاء وهيئات تعليمية و "، ليشدد على ضرورة إشراك العمق املدين احلقيقي بكل األطياف والتوجهات، "السلوك املدين
".وإعالمية

إذا "معتربا أنه  ة والوطنية،وتوقف عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، عند أمهية اجلامعة يف معادلة حقوق اإلنسان الدولي
املدين ظمات اجملتمع كانت األمم املتحدة قد توافقت على أطراف أساسية معنية بالقانون الدويل والقانون اإلنساين، مبا فيها الدول واحلكومات ومن

ا تضم اخلرباء واألكادمييني واجلامعيني ".واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن اجلامعة هي الطرف اخلامس، أل

 تطرح حتديات يف مقدمتها حيظى مبكانة متقدمة على مستوى حقوق اإلنسان، منحها له الدستور، وهي املكانة اليت"واعترب املسؤول املغريب أن املغرب 
كومي مع املنظمات الدولية يف متابعة ، مشيدا يف الوقت ذاته بدور املندوبية الوزارية والتنسيق احل"مالئمة الرتسانة التشريعية الوطنية مع القوانني الدولية

".إلنسانالنواة الصلبة التفاقيات حقوق ا"تفاعل املغرب مع االتفاقيات الدولية، واليت تأكدت، وفق روان، مبصادقة اململكة على 

 خمتلف اجملاالت وحتقيق الرباط، احلبيب الدقاق، على دور اجلامعة املغربية يف االنفتاح على الفاعلني يف أكدالمن جهته، شدد عميد كلية احلقوق 
 اإلشعاع يف املكان والزمان نشر املعرفة، ليس فقط داخل املدرجات، بل عرب"سريورة منخرطة يف القضايا الوطنية، مضيفا أن اجلامعات تلعب دورها يف 

.ق اإلنسان، ليثمن اخنراط اجلهات واجلماعات الرتابية مبعية مؤسسات التعليم العايل يف القضايا اليت تعىن حبقو "غري احملدود
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سة تتميز خبصائص ، موضحا أن هذه مؤس"تعهد مجاعي بتنزيل أوىل بوادره بإعالن إحداث جامعة مومسية"هو " إعالن العيون"املتحدث إىل أن وأشار 
ا "إتاحة تفاعل وتالقح األفكار واملشاورات بني الشركاء والفاعلني"أبرزها  ذه املواصفات حتتضنها أول دورة يف حقوق اإلنسان "، إىل جانب كو
نة ملعارف متعددة، وال مينع أن ال تشرتط أن تبقى حبيسة قضايا حقوق اإلنسان فقط وال مدينة العيون، بل هي حمتض"، ليشري إىل أن املبادرة "العيون

".تنظم داخل وخارج املغرب

ا بأن هناك تفاعال وانفتاحا ، مردف"املشروع الكبري"أما الطالب بويا ماء العينني، ممثل جهة العيون الساقية احلمراء، فثمن اخنراط اجلهة يف ما وصفه بـ
".يف سياق الدبلوماسية اجلامعية اليت تعتمد خطوة إجيابية هي سياسة القرب"حاصال مع خمتلف الشركاء 

، ليؤكد أن "ية وغريها من اهليئاتليست معنية باجلماعات وحدها، بل باملؤسسات اجلامعية واحلقوقية واملدن"واعترب املسؤول الرتايب أن اجلهوية املتقدمة 
فاءات األقاليم اجلنوبية، ، فيما أورد أن اخلطوة ستليب احتياجات ك"حتتم علينا عمال موحدا ومشرتكا وبذل اجلهود" "جامعة العيون"مشاريع من قبيل 

".مبا يتيح إدماج اجلهة يف احمليط الوطين والدويل"

توصية، وأعلن تأكيد تعهد اململكة  13، الذي تضمن "إعالن العيون"وكانت الندوة الوطنية، اليت احتضنتها العيون، السبت، قد اختتمت بإصدار 
ا الدولية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين" ة جتاه التجاوزات اليت قام أو القوية واحلامس"، مع تدعيم مواقف الرباط "بالتزاما

ا خصوم الوحدة الرتابية، وخاصة املواقف املنحازة ملمثل األمم املتحدة ".قد يقوم 

http://www.nesannews.com/news?c=15&view=47937&

http://www.hespress.com/politique/302904.html
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العرائضيدعو إلى تبسيط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

.دم قبوهلمااجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدعا 

تقدمي يميني حول احلق يف وقال بالغ للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، نشره على موقعه االلكرتوين، ، االحد، إنه يرى بشأن مشروعي القانونني التنظ
ين وضمان دعم الفاعلني الذ امللتمسات يف جمال التشريع ويف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، أمهية تقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض

.يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

بتحديد  64.14قم ويأيت هذا البالغ على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع القانون التنظيمي ر 
بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف  44.14شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع ومشروع القانون التنظيمي رقم 

.تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية

ليص قيق أسباب عدم قبوهلما، وتقوأوضح اجمللس أن مقرتحاته الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتد
.ةعدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركي

ارسة احلق رورة تسهيل شروط ممو ذكر اجمللس يف رأيه بعدد من املسلمات األساسية من بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ض
.من الدستور على التوايل 15و  14يف تقدمي امللتمسات والعرائض و مها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد  40وأشار اجمللس إىل أنه، لوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام بدراسة أكثر من 
.اجملالواملدنيون يف هذا  يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلون العموميون

  

http://mobile.kafapresse.com/detail.php?id=41010
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يصدر رأيه حول الحق في تقديم الملتمساتالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
  17.04.2016منارة 

 جمال التشريع ويف تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقدم 
.العرائض إىل السلطات العمومية

ص مشروع وذكر بالغ للمجلس، اليوم األحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصو 
 44.14تنظيمي رقم بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون ال 64.14القانون التنظيمي رقم 

ة ن يف إطار إعمال مذكر بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجا
.2014دجنرب  10التفاهم املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

باب شريع والعرائض، وتدقيق أسوأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال الت
.كيةل الدميقراطية التشار عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكا

تقدمي امللتمسات والعرائض

ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد
املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات

.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 

جمال التشريع بكونه  املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع يعرف امللتمس يف 64.14يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 
دف املسامهة يف املبادرة التشريعية" ا مواطنات ومواطنون  اطنات واملواطنون الذين مدعمي امللتمس هم املو "، كما يشري إىل أن "كل مبادرة يتقدم 

م املضمنة يف الئحة تسمى الئحة دعم امللتمس ".يعربون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعا

http://www.menara.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/2016/04/17/1891464-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%87-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html

http://lma3qoul24.com/?p=2288

http://taroudantnews.com/article-47214-details.html
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مجلس حقوق اإلنسانتوصيات .. الملتمسات والعرائضتقديم 
12:19  - 2016أبريل  18

ائض إىل التشريع ويف تقدمي العر  قدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان رأيه حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال
بتحديد  64.14قم السلطات العمومية، إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه إىل اجمللس خبصوص مشروع القانون التنظيمي ر 

بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف  44.14شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 
.تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية

حاب امللتمس املتعلق بامللتمسات، بتقليص عدد البنيات احلاملة للملتمس إىل اثنني، أص 14-64وأوصى اجمللس، فيما يتعلق مبشروع القانون رقم 
للوائح املتعلق باللوائح االنتخابية العامة من أجل القيد التلقائي يف ا 11.44من القانون  3وجلنة تقدمي امللتمس، وتعديل الفقرة األوىل من املادة 

يف إحدى حاالت ة وغري املوجودين االنتخابية العامة للمواطنات واملواطنني املغاربة البالغني سن الرشد القانونية واملتمتعني حبقوقهم املدنية والسياسي
.فقدان األهلية االنتخابية املنصوص عليها يف القانون

جنة عن مخسني يف املائة، أوصى اجمللس بتخفيض نصاب جلنة تقدمي امللتمس والتنصيص على أال تقل نسبة أي من اجلنسني يف تأليف اللكما 
ن اقرتاحات أو توصيات يكون بصيغة تصرح بعدم قبول امللتمسات اليت تتضم” متس بثوابت األمة“واستبدال صيغة سبب عدم قبول امللتمسات 

األحكام املستثناة“من الدستور  411موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الفصل 
.”من الدستور 411من املراجعة الدستورية مبقتضى الفصل 
توصية مبشروع القانون رقم  24املتعلق بامللتمسات، و 14-64توصية فيما يتعلق مبشروع القانون رقم  16وأوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بـ

.املتعلق بالعرائض 44-14
مال الفصل املتعلق بالعرائض، منح احلق يف تقدمي العرائض إىل األجانب يف إطار إع 14-44ومن بني توصيات اجمللس املتعلقة مبشروع القانون رقم 

ضة لعدم استهداف من الدستور، وحذف شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض، وحذف شرط عدم قبول العري 31
اعف من خماطر عدم قبول بسبب عدم دقته، ولكونه مينح السلطات العمومية سلطة تقديرية غري مألوفة مما يض” املصلحة العامة“موضوعها حتقيق 

.العرائض
للغتني ضة يف تقدميها بإحدى اكما أوصى اجمللس بتكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض، وكذا حق أصحاب العري

، وكذا االحتفاظ بسبب عدم ”قاتكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضي“، وحذف سبب عدم قبول العرائض اليت )العربية أو األمازيغية(الرمسيتني للبالد 
.قبول العريضة اليت تكتسي طابعا متييزيا

ق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص وتوخت مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقي
.ةعدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركي

http://www.kifache.com/89339
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تحتج أمام البرلمانجمعيات 
|جهات |  2016أبريل  18| :   املصدر

؛حقوق اإلنسانورئيس المجلس الوطني لهيأة حقوقية توجيه مراسالت إىل رئيس احلكومة ووزيري الداخلية والعدل واحلريات  24أزيد من قررت 

طين مية لعقد مؤمترها الو خبصوص ما أمسته مؤشرات وبوادر حرمان السلطات للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، من حقها يف استعمال الفضاءات العمو 
.احلادي عشر

ا الدولية والوطنية باحرتام احلق يف التنظيم والتجمع السلمي، ووضع حد للم ا اجلمعية ضايقات اليت تتعرض هلوطالبت اجلمعيات الدولة بالتزام تعهدا
.يف اآلونة األخرية

د أبريل، لالحتجاج على ما تتعرض له اجلمعية من حماوالت ملنعها من عق 19املذكورة تنظيم وقفة احتجاجية أمام الربملان يوم  اهليآتكما قررت 
.مؤمترها الوطين احلادي عشر يف ظروف عادية داخل الفضاءات العمومية

خطريا ، وهو ما اعتربته مسا وكشفت اجلمعيات املوقعة على املبادرة التضامنية، أن السلطات عازمة على مصادرة حق اجلمعية يف التجمع ويف التنظيم
.بعمل املدافعات واملدافعني عن حقوق اإلنسان، املكفول دوليا

دف إىل صون حقوق اإلنسان ومحاية امل اهليآتوجددت  دافعني عنها، وأعلنت احلقوقية التأكيد على استعدادها  لالخنراط يف كل املبادرات اليت 
ا  ا وإمكانيا ا  اللوجستيكيةوضع مقرا .ات املؤمترين واجتماع املوضوعاتيةرهن إشارة اجلمعية، طيلة أيام املؤمتر لعقد اجتماعات جلا

http://www.marocpress.com/assabah/article-656067.html
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يصدر رأيه حول الحق في تقديم الملتمساتالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
.2016أبريل  17األحد 

عرائض جمال التشريع ويف تقدمي ال اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤخرا رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقدم 
.إىل السلطات العمومية

مشروع القانون  وذكر بالغ للمجلس اليوم األحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص
بتحديد  44.14يمي رقم بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظ 64.14التنظيمي رقم 

هم إعمال مذكرة التفا شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجان يف إطار
.2014دجنرب  10املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

باب شريع والعرائض، وتدقيق أسوأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال الت
.كيةل الدميقراطية التشار عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكا

تقدمي امللتمسات والعرائض

ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد
املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات

.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 

جمال التشريع بكونه  املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع يعرف امللتمس يف 64.14يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 
دف املسامهة يف املبادرة التشريعية" ا مواطنات ومواطنون  اطنات واملواطنون الذين مدعمي امللتمس هم املو "، كما يشري إىل أن "كل مبادرة يتقدم 

م املضمنة يف الئحة تسمى الئحة دعم امللتمس ".يعربون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعا

http://3lach.ma/siyasa/3586.html
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ضحول مشروعي الحق في تقديم الملتمسات والعرائالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان هو رأي هذا 
  

دمي  جمال التشريع ويف تققدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يف
.العرائض إىل السلطات العمومية

  
عن رئيس جملس  بنسخة منه اليوم األحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر لالنباءوذكر بالغ للمجلس، توصلت وكالة املغرب العريب 

ال بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جم 64.14املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 
يفا أن هذا بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مض 44.14التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 

.2014دجنرب  10تاريخ الطلب و كذا الرأي يندرجان يف إطار إعمال مذكرة التفاهم املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين ب
  

شريع و العرائض، وتدقيق وأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال الت
من أشكال الدميقراطية  أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني

.التشاركية
  

ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد
املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات

.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 
  

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 
  

جمال التشريع بكونه  املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع يعرف امللتمس يف 64.14يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 
دف املسامهة يف املبادرة التشريعية" ا مواطنات ومواطنون  اطنات واملواطنون الذين مدعمي امللتمس هم املو "، كما يشري إىل أن "كل مبادرة يتقدم 

م املضمنة يف الئحة تسمى الئحة دعم امللتمس ".يعربون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعا
  

كل طلب مكتوب "ا املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية فيعرف العريضة بكو 44.14أما مشروع القانون التنظيمي رقم 
."قصد اختاذ ما تراه مناسبا يف شأنه من إجراءات(...) يتضمن مطالب أو مقرتحات أو توصيات يوجهه بصفة مجاعية مواطنون 

http://telexpresse.com/news51304.html

http://www.sawtrif.com/?p=974
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مسات في يصدر رأيا حول مشروعي قانونين حول الحق في تقديم الملتالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية

 جمال التشريع ويف تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقدم 
.العرائض إىل السلطات العمومية

قانون التنظيمي وذكر بالغ للمجلس ، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع ال
بتحديد شروط  44.14م بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رق 64.14رقم 

ربمة بني ذكرة التفاهم املوكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجان يف إطار إعمال م
ه وأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأي. 2014دجنرب  10اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

م نيات احلاملة للعرائض وضمان دعتوخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و العرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد الب
األمم املتحدة وجملس أوروبا  وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات. الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

ة إىل ضرورة تسهيل شاركية، باإلضافواالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد من املسلمات األساسية من بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والت
.  من الدستور على التوايل 15و  14شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات والعرائض و مها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8A-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9
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السمارة-اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيونتشكيل 
:شيخي حممد  2016أبريل  18يف أضيف 

عيون املومسية فيما يلي ، ندوة صحفية لإلعالن عن تشكيل اللجنة التحضريية جلامعة الالسمارة-اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيوننظمت 
بفندق  2016أبريل  17م إعالن عن تشكيل اللجنة التحضريية جلامعة العيون املومسية حول حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين يو : نص البالغ 

لى اإلعداد ، على العاشرة والنصف، اإلعالن عن تشكيل اللجنة التحضريية، اليت ستنكب ع2016أبريل  17بالعيون مت بالعيون يوم األحد  الربادور
السيد عميد  -: ها، كل من وتضم اللجنة التحضريية هلذه اجلامعة يف عضويت. جلامعة العيون املومسية حول حقوق اإلنسان و القانون الدويل اإلنساين

السيدة  -ية احلمراء؛ الساق-السيد رئيس جملس جهة العيون -جبامعة حممد اخلامس الرباط؛  أكدال واإلجتماعية واإلقتصاديةكلية العلوم القانونية 
اللجنة اجلهوية حلقوق  السيد رئيس -السيد الكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان؛  -رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين؛ 

.  ارج الرتاب الوطينالساقية احلمراء، أو غريها من جهات اململكة أو خ-وستنعقد هذه اجلامعة بكيفية دورية جبهة العيون. السمارة-اإلنسان العيون
نساين وتتبع نون الدويل اإلويأيت إحداث هذه اجلامعة يف إطار مواكبة اجملهودات الوطنية املتعلقة باالخنراط يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان والقا

أيت يف إطار تفعيل خمتلف ويذكر أن تنظيم أول دورة هلذه اجلامعة مبدينة العيون، ي. االلتزامات الدولية للمغرب يف جمال املمارسة االتفاقية ذات الصلة
وتدعو هذه التوصيات، اليت ". 2016إعالن العيون، أبريل "، واملضمنة يف 2016أبريل  16التوصيات املنبثقة عن ندوة العيون املنعقدة بتاريخ 

درات منظمات تشكل جمموعة من األوراش، إىل العمل على تقوية املهارات يف خمتلف جماالت حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، ودعم ق
.اجملتمع املدين والطلبة والصحفيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، يف اجملاالت املذكورة

http://alwahda.info/news13162.html

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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يوصي بمنح األجانب الحق في تقديم العرائض اليزميمجلس 
18:33 18-04-2016االثنني  حلرشالشرقي 

  
قدمي املتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف ت 44.14اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن رأيه االستشاري حول القانون التنظيمي رقم كشف 

.العرائض إىل السلطات العمومية بناء على طلب من جملس املستشارين

من الدستور، الذي ينص يف فقرته  30هذا الصدد، أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبنح األجانب احلق يف تقدمي العرائض إعماال للفصل يف 
ا للمواطنات واملواطنني املغاربة، وفق القانون .”الثالثة على أنه يتمتع األجانب باحلريات األساسية املعرتف 

انية عرائض، وتكريس مبدأ جممن جهة  أخرى، أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حبذف شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي ال
ازيغية، كما تني سواء العربية أو األممجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض وكذا حق أصحاب العريضة يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسي

ليت تتضمن سبا أو قذفا أو أوصى حبذف سبب عدم قبول العريضة إذا كانت تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا، وحذف سبب عدم قبول العرائض ا
.تشهريا أو إساءة للمؤسسات واألشخاص 

الباماملؤمتر التأسيسي لشبيبة 
حول توصية املساواة يف اإلرث اليازمييدافع عن جملس ” البام“

أي  تهديد والضرر بسببإىل ذلك طالب اجمللس حبماية أصحاب العريضة، وجلنة تقدمي العريضة ووكيل اللجنة املذكورة من أي عقوبة، ومحايتهم من ال
.موقعنينشاط قانوين مرتبط بعرض العريضة، كما طالب حبذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف اخلاصة لل

من يناير املاضي على مشروع القانون التنظيمي املذكور، حيث 27وكان جملس النواب قد صادق على يف 

. نواب 8، فيما امتنع عن التصويت  28نائبا وعارضه  72صوت لفائدته 

http://www.alyaoum24.com/574231.html
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ينتقد التضييق على المغاربةالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
2016, 18أبريل : ىف

شروطها التعجيزية يف قانوين العرائض  الذي يعترب  مستحيال بسبب وامللتمسات،واالمر يتعلق بإيصال اجملتمع صوته إىل داخل قبة الربملان عرب العرائض 
.وامللتمسات 

من اجل ذلك خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان برايه يف املوضوع منتقدا هذه الشروط و مقدما مالحظات

عمال مذكرة ة، واليت تندرج يف إطار إتتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع، وممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومي
.التفاهم املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجملس املستشارين

ما، وطالب بتقليص عدد البنيات داعيا يف الوقت نفسه إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهل
دف ضمان دعم الفاعلني  .احلاملة للعرائض 

ات أو توصيات يكون موضوعها صيغة تصرح بعدم قبول امللتمسات اليت تتضمن اقرتاح“، فقد اقرتح تقدمي ”متس بثوابت األمة“و خبصوص عبارة 
.”األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الدستور

نية ى مستوى اإلدارة الربملاوطالب اجمللس بتكريس حق أصحاب امللتمس يف االستفادة من دعم تقين يف حتريره، وإحداث وحدة إدارية هلذا الغرض عل
ق أصحاب جمال التشريع، وكذا ح جمللسي الربملان، مشددا على ضرورة تكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف

.امللتمس يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني للبالد؛ العربية أو األمازيغية

http://jaridatipress.com/2016/04/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA/
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ن الدولي اإلنساني الندوة الوطنية حول مالئمة التشريع المغربي واالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقانو 
2016العيون أبريل إعالن تمخض عنها 

  2016أبريل /نيسان 18

فاقيات الدولية ، مبقر جهة العيون الساقية احلمراء، ندوة وطنية حول مالئمة التشريع املغريب واالت2016أبريل  16احتضنت مدينة العيون، يوم السبت 
ة واملنتخبون قضائية واألمنيحلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، وشهدت حضور ثلة من األساتذة واخلرباء واملهتمني السلطات الوالئية واملصاحل ال

...واملصاحل اخلارجية وفعاليات اجملتمع املدين واإلعالمي

شكل نقلة نوعية  2011، أن دستور السمارة-رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيونوخالل اجللسة االفتتاحية، ذكر حممد سامل شرقاوي 
غرب، لتحديد ا، أو انضم إليها املفيما يتعلق بالعالقة بني القانون الدويل والقانون الداخلي، وخاصة يف مسألة مسو االتفاقيات الدولية اليت صادق عليه
كما ذكر . سياسيان ذلك قانونيا و طبيعة املرجعية القانونية ذات األولوية، وكذا اآلليات الكفيلة مبالءمتها مع التشريعات الوطنية، وااللتزام مبا يرتتب ع

ا واإلسهام يف تطويرها، و  ؛ وحظر مراعاة طابعها الكوينبأن دستور اململكة قد نص يف ديباجته على االلتزام حبماية منظومة حقوق اإلنسان والنهوض 
.ومكافحة كل أشكال التمييز

هة الرامي إىل دعم ومن جانبه، اعترب سيدي محدي ولد الرشيد رئيس جملس جهة العيون الساقية احلمراء، أن الندوة تندرج ضمن توجه جملس اجل
ضرورة تعزيز التنسيق  ة، ودعا إىلاملبادرات اهلادفة إىل املسامهة يف وترية التفاعل واالخنراط يف املنظومة الدولية حلقوق اإلنسان، ودعم الدبلوماسية املوازي

.احلكومي وإشراك اجملتمع املدين يف جمال املمارسة االتفاقية

ها مات الكلية وأنشطتوأكد احلبيب الدقاق، عميد كلية العلوم القانونية، أن املغرب أصبح من املصدرين يف جمال حقوق اإلنسان، وحتدث عن اهتما
.نةالفكرية يف جمال حقوق اإلنسان باإلضافة إىل دورها يف حتصني الطلبة، وتسليحهم بقيم ومبادئ حقوق اإلنسان واملواط

يات ، الذي تضمن توصيات، لعل أمهها، ضرورة اعتماد وتفعيل مناهج وتقن"2016إعالن العيون أبريل "وقد انبثق عن هذه الندوة الوطنية بالعيون، 
حتديدا، و  دويل اإلنساينمالءمة التشريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية عموما، وتلك املتعلقة مبجايل القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون ال

مية مات غري احلكو العمل على تقوية مهارات الرتافع يف جمال القانون الدويل اإلنساين والقانون الدويل حلقوق اإلنسان من أجل دعم قدرات املنظ
العمومية  لني يف جمال السياساتوالطلبة والصحفيني واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني، والدفع بإبرام اتفاقيات الشراكة والتعاون مع كافة املتدخ

.باألقاليم اجلنوبية، مبا يتماشى مع برامج اإلقالع االقتصادي واالجتماعي والتنموي باملنطقة

ة احلمراء، وكلية العلوم الساقي-السمارة، وجملس جهة العيون-كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بني اللجنة اجلهوية حلقوق بالعيون
دف التعاون يف جماالت التكوين والبحث والتدريب، وتبادل اخلرب -أكدالالقانونية واالقتصادية واالجتماعية  ات واملعارف العلمية والثقافية الرباط، 

.واحلقوقية
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م يف نشر ثقافة حقوق السمارة وجمموعة راديو بلوس، تروم النهوض بدور اإلعال-شراكة أخرى بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيونواتفاقية 
.ومشوليتها كونيتهايف   اإلنسان بني أوساط الساكنة، والرقي بالتناول اإلعالمي لقضايا حقوق اإلنسان وفق مقاربة حترتم قيم ومبادئ حقوق اإلنسان

  

http://www.hadatcom.com/index.php/region/6391-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%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-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D8%AE%D8%B6-
%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2016.html
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مييز هيئة المناصفة و مكافحة كل أشكال التمشروع : : الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة بــــــــــــــالغ 
  2016أبريل  18اإلثنني 

  
.أجل هيئة هلا صالحيات واسعة يف جمال احلماية و الدفاع و النهوض باحلقوق اإلنسانية للنساء من 

يئة املناصفة و مكبعد انتظار طويل و نقاشات متعددة مل تعمل جلنة القطاعات االجتماعية على البت و التصويت يف مشروع القانون املتع افحة لق 
، هذا املشروع الذي عرف ثالث سنوات من التحضري و انتهى باخلروج  2016أبريل  07، يوم اخلميس 79.14كل أشكال التمييز حتت رقم 

.معلوال و مشوها سواء على مستوى املنهجية أو املضمون 

دقة استحضار ند البت و املصاوبناء عليه نذكر يف احلركة من أجل دميقراطية املناصفة كل الربملانيني و الربملانيات أعضاء جلنة القطاعات االجتماعية ع
ا مقرتحات أساسية و مست ميدانية مدة من خربة و جتارب خمتلف املطالب اليت رفعتها احلركة النسائية خبصوص هذا القانون و أخذها بعني االعتبار أل

.و تشكل التصور احلقيقي للهيئات اليت تعىن باملساواة و حضر خمتلف أشكال التمييز و إعمال املناصفة 

موقف اش حول اهليئة عن إن احلركة النسائية و الدميقراطية و احلقوقية سبق هلا و أن عربت عن طريق خمتلف املذكرات اليت قدمتها منذ إطالق النق
و يف حتقيق املساواة عن  موحد يتمثل يف مأسسة و إحداث هيئة شبه قضائية متخصصة يف مناهضة التمييز و العنف القائم على النوع االجتماعي

.طريق االعتماد على آلية املناصفة

لحظة التاريخية و عدم و بناء عليه تقترح الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة على أعضاء و عضوات لجنة القطاعات االجتماعية استثمار ال
لنساء، إذ رغم تضييع فرصة الخروج بهيئة قوية ذات صالحيات واضحة في مجال حماية و تعزيز و النهوض بالمساواة بين الرجال و ا

كل تنظيمي و رؤية المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في هذا المجال ، إال أن التوفر على إطار مؤسساتي ذا هي
اواة بين الرجال و واضحة و موارد مناسبة و محددة يعتبر أكثر فعالية و نجاعة لمحاربة التمييز القائم على أساس الجنس و لتحقيق المس

.النساء
اليت شكال التمييز و و يف هذا اإلطار نعيد طرح أهم املطالب اليت رفعتها احلركة من اجل دميقراطية املناصفة حول هيئة املناصفة و مكافحة كل أ

:تتماشى مع مطالب احلركة النسائية و الدميقراطية و املتمثلة يف 

مارسة رب يف ما خيص تطوير املتأطري النص القانوين بديباجة تنص على املنطلقات األساسية املتعلقة باملرجعية الدولية و التذكري بالتزامات املغ –
التمييز وطنية تعىن مبكافحة  االتفاقية ذات الصلة باحلقوق اإلنسانية للنساء اليت تنص على محاية احلقوق اإلنسانية للنساء عن طريق إحداث مؤسسات

.القائم على أساس اجلنس
ان عامة و يف حقوق التأكيد على استقاللية اهليئة عن أي جهة حكومية أو رمسية، و ذلك ألن استقاللية اهليئات العاملة يف جمال حقوق اإلنس –

.ءالنساء خاصة هي ضمانة أساسية ملمارسة اهليئة لصالحيتها ووظائفها املرتبطة باحلماية و الوقاية و النهوض حبقوق النسا
العامةأن تربز يف باب األحكام  تعريف اهليئة بشكل واضح و حتديد طبيعتها ، و ذلك ألن التحديد الواضح يعترب من العناصر األساسية اليت جيب –
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ا أي  والية خاصة، و هي  مؤسسة وطنية مستقلة عن أي جهة حكومية أو رمسية ذات” يف املادة األوىل و بالتايل جيب حتديد اهليئة على أساس أ
.ذات سلطة تتمتع بالشخصية االعتبارية و االستقالل املايل

.نوع االجتماعيالتمييز، التمييز غري املباشر، التمييز املباشر، املناصفة، املساواة، ال: ”ملشروع القانون” تفسري املفاهيم األساس  –
خمتلف الفجوات القائمة على  هيئة املناصفة و مكافحة كل أشكال التمييز يف جمال معاجلة التفاوت و التمييز و ختتص:االختصاصتوضيح طبيعة  –

.أساس اجلنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال املساواة و املناصفة يف كافة اجملاالت
النساء  تجابة و القرب و استهدافإحداث اهليئة على املستوى الرتايب و ذلك للقطع مع اهليئات املمركزة اليت أبانت عن حمدوديتها فيما يتعلق باالس –

يئة املساو و الفتيات اللوايت تعاين من التمييز و اإلقصاء و التهميش، حيث إن إحداث اهليئة على املستوى اجلهوي و احمللي و رب اة و تكافؤ ط صلتها 
.الفرص و مقاربة النوع االجتماعي سيجعلها أكثر جناعة و فعالية

2016- 04 – 18 الدارالبيضاء –

http://www.nachrat.com/2016/04/18/%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80
%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%BA-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-
%D8%AF%D9%8A%D9%85/
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يتصلون بنا من داخل سجون المملكة يطالبون بالحوار دواعشهناك : الشاذلي
عمر العمري: 23:35 2016أبريل /نيسان 18, اإلثنني

موعة من املعتقلني املنتمني ، يف اتصال له ليلة أمس مع موقع إسالم مغريب، إن جم"اجلمعية املغربية لإلدماج واإلصالح"قال عبد الكرمي الشاذيل، رئيس 
املسلسل احلقوقي  احلوار واالندماج يف"يتصلون به من داخل سجون اململكة يعلنون عن رغبتهم يف " داعش"إىل تنظيم الدولة بالعراق والشام 

".الذي شرعنا فيه منذ ما يقارب الشهرين واجلمعوي

عتقلني ماي املعروفة، اجلهات املعنية واليت ميكنها دعم مبادرة احلوار مع امل 16ودعا الشيخ السلفي، الذي كان معتقال يف السابق على خلفية أحداث 
م من ذوي ، حبكم أ"الدواعش"اإلسالميني داخل السجون من أجل متكني أعضاء اجلمعية اليت يرأسها للدخول يف حوارات شاملة مع هؤالء 

.االختصاص وهلم جتربة يف هذا اجملال

ة مسارات إن من شأن فتح حوار جاد ومسؤول مع هؤالء العائدين من سوريا أن يردهم إىل جادة الصواب وأن يدفعهم إىل مراجع" الشاذيل"وقال 
م على التطرف اليت سلكوها يف وقت سابق، خصوصا وأن االجواء اآلن مهيأة داخل السجون من أجل فتح باب املراجعات أمامهم ومساعد

.إدماجهم يف احلياة الطبيعية داخل جمتمعنا، وهو أمر فيه مصلحة البالد والعباد

من أجل التنسيق والتعاون " ماءوأضاف أن مجعيته، اليت أسسها أخريا جمموعة من السلفيني املفرج عنهم، بصدد توجيه رسالة إىل الرابطة احملمدية للعل
م المعها لفتح أبواب السجون للمختصني يف اجلوانب الشرعية من أجل حماورة املعتقلني اإلسالميني وإقناعهم بضرورة مراجع فكرية ة مسارهم وقناعا

م إىل السجون، خاصة وأن منهم من أعلن عن رغبته واستعداده للتكفري عن أخطائه .اليت أدت 

ا ، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، ويف إطار اجلهود اليت ت"حممد الصبار"ملوقع إسالم مغريب أن " الشاذيل"وأفاد  اجلمعية املغربية "قوم 
مكتبه وحبث معهم طيلة  أجل التواصل مع كل األطراف اليت هلا عالقة مبوضوع املعتقلني اإلسالميني، استقبلهم يوم أمس يف من"واإلصالحلإلدماج 

يف " الصبار"عية، ووعدهم ساعتني من الزمن جمموعة من القضايا اليت ختص السجناء، منها تنظيم الزيارات للسجناء، وقضية التطبيب، واخللوة الشر 
.اية اللقاء باستعداده للتعاون مع اجلمعية يف حدود االختصاصات املخولة له

سنة وقد  73عمر يبلغ من ال" بريغشحلسن "، خالل هذا اللقاء، حالة معتقلني إسالميني، أحدمها يدعى "الصبار"وأكد أن مجعيته عرضت على 
سجن سال، ووعد عقله بالكامل ويوجد اآلن يف حالة صعبة جدا ب فقدأصيب بأمراض عديدة بسجن طنجة آخرها أنه فقد بصره، أما اآلخر، فقد 

احلريات من أجل متتيعهما اجلمعية بأن جلنة خاصة ستقوم بزيارة هذين املعتقلني، كما أشار الشيخ السلفي إىل أنه سرياسل وزير العدل و " الصبار"
.بسراح مؤقت لوضع حد لتفاقم أوضاعهما الصحية

اصل سيمكن من مد بالخطوة اإليجابية، وأن هذا التو " الصبار"، وهو وجه سلفي بارز بالمغرب، أن اللقاء مع "الشادليعبد الكريم "ووصف 
م يف عل" الصبار"، خصوصا وأن جمموعة من املعتقلني اإلسالميني كانوا يؤاخذون جسور الثقة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ى عدم مساند

ثغرات اليت مارس، بصفته أحد الشهود الذين حضروا هذا االتفاق الشهري، مضيفا أن الفرصة متاحة اآلن لتدارك مثل هذه ال 25تطبيق اتفاق 
.ساعدت يف وقت سابق من إشاعة أجواء عدم الثقة بني األطراف
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ها املطالبة بإصالح وضعية ، ومن أهداف"اجلمعية املغربية لإلدماج واإلصالح"إىل أن جمموعة من املعتقلني اإلسالميني السابقني بادروا إىل تأسيس يشار 
نه، وقد رب الضرر والتعويض عالسجون باملغرب وإدماج املعتقلني االسالميني املفرج عنهم يف احلياة االجتماعية، وتفعيل مسطرة العفو، واملطالبة جب

حممود "ذي يتزعمه السياسي ، ال"احلركة الدميقراطية االجتماعية"ترأسها الشيخ عبد الكرمي الشاذيل، الذي يتحمل أيضا مسؤولية املنسق الوطين حلزب 
".عرشان

إسالم مغريب ـ عمر العمري

http://www.islammaghribi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B0%D9%84%D9%8A-
%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D9%84%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1.html
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كاتب الدولة الفرنسي في الشؤون األوروبية يحل بالمغرب

,  2016,أبريل 18سكورحلسن 

بالرباط يف زيارة رمسية للمغرب، على مدى يومني،  ،(Harlem Désir( ديزيريكاتب الدولة الفرنسي، املكلف بالشؤون االوروبية، هارليم حل  
اصر ، سيلتقي خالهلا كال من وزير الشؤون اخلارجية والتعاون صالح الدين مزوار و الوزير املنتدب ن2016أبريل  18/19اإلثنني والثالثاء 

حول العالقات بني املغرب  سيتباحث مع اجلانب املغريب“موقع وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل الفرنسية، أن املسؤول الفرنسي  وأورد.بوريطة
، املدير الساقللتقي كذلك، ملغاري ذات املصدر، أن الوزير الفرنسي سي وأورد.”الطرفنيواالحتاد االورويب والدور الذي لعبته فرنسا يف تيسري احلوار بني 

يئة  .ملستدامة باملغرب، وسيتناقش معه حول الدعم الذي ميكن لفرنسا واالحتاد األورويب أن يقدماه ملشاريع التنمية ابوركراكالعام لوكالة 
لجنة الوطنية االستشارية ، سيناقش معه موضوع التعاون بني اجمللس والاليزمي، إدريس سيلتقي كذلك، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانكما 

 معرض فين حول ألبريتو كاتب الدولة الفرنسي املكلف بالشؤون األوروبية، زيارته للمغرب بتمثيل فرنسا يف  وسيختم.اإلنسانالفرنسية حلقوق 
.، سيحتضنه متحف حممد السادس للفن املعاصر بالرباطجياغومييت

http://qushq.com/blog/54705.html
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يوصي بمنح األجانب الحق في تقديم العرائض اليزمي
18-04-2016رزقي  هند 

م تقدمي العرائض وامللتمسات للم 40بعد دراسة لتجربة أكثر من  ؤسسات العمومية دولة، خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبجموعة توصيات 
دف أساسا إىل تبسيط الشروط وضمان دعم الفاعلني الذين ينخرطون يف هذه .اخلطوة باململكة، تستحضر املقاربة احلقوقية، و

التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي  بناء على طلب جمللس املستشارين حول مشروعي القانونني اليزميومن أبرز التوصيات اليت تضمنها التقرير الذي أعده 
من  30 إطار تفعيل الفصل امللتمسات يف جمال التشريع ويف تقدمي العرائض، واليت تعد سابقة، منح احلق لألجانب يف تقدمي العرائض، وذلك يف

.الدستور

، ومها حلاملة للعريضة إىل اثننيوأوىل اجمللس هلذه التوصية، أمهية خاصة، حيث وضعها يف مقدمة التوصيات، مباشرة بعد دعوته إىل تقليص البنيات ا
.أصحاب العريضة وجلنة تقدميها

سات العمومية، مبا يهدف إىل وبغرض تبسيط الشروط واملساطر، حث على ختفيض عتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائض وامللتمسات للمؤس
عريف سخ البطائق الوطنية للتالنهوض باملشاركة املواطنة مع التنصيص على إمكانية مجع التوقيعات بطريقة إلكرتونية، وحذف شرط إرفاق الالئحة بن
مارسة احلق يف ع املساطر املتعلقة مباخلاصة باملوقعني، باعتبار أن الئحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للموقعني، وتكريس مبدأ جمانية مجي

.تقدمي العرائض، وكذا حق أصحاب العريضة يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني للبالد العربية واألمازيغية

قيق املصلحة العامة ودعا اجمللس كذلك يف التقرير الذي يوضح رأيه االستشاري، إىل حذف شرط عدم قبول العريضة لعدم استهداف موضوعها حت
يضة، وحذف شرط القيد يف بسبب عدم دقته ولكونه مينح السلطات العمومية سلطة تقدير تقديرية غري مألوفة مما يضاعف من خماطر عدم قبول العر 
ذكورة تمس ووكيل اللجنة املاللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض، مشددا على ضرورة ضمان محاية أصحاب امللتمسات وجلنة تقدمي املل

ديد أو ضرر بسبب أي نشاط قانوين مرتبط بعرض امللتمس .من احلماية، من أي عقوبة 

بني بن كريان وأساتذة الغد” أبيض خيط”بـيدخل  اليزمي: أيضا إقرأ

http://machahid24.com/politique/162298.html
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"يرطبيعة وشكل تقرير المص"بان كي مون يشرح سوء فهم تصريحاته ويدعو إلى االتفاق حول 
10:17:00 - 2016, أبريل 19

.2017أبريل  30شهرا إضافية حىت  12ملدة " مينورسو"أوصى بان كي مون، األمني العام لألمم املتحدة، أعضاء جملس األمن إىل جتديد والية بعثة 

إزاء  أبريل أمام أعضاء جملس األمن يف جلسة مغلقة، وأعرب فيه عن قلقه 19ذلك يف التقرير السنوي الذي قدمه بان كي مون فجر يوم األربعاء جاء 
.احتمال تصاعد التوتر يف املنطقة على إثر قرار املغرب طرد العناصر املدنية داخل البعثة األممية من الصحراء

ب ذلك من وأعرب بان كي مون عن قلقه من أي يؤدي ذلك إىل خرق لقرار وقف إطالق النار واستئناف األعمال العدائية، مع خطر ما قد يصاح
ا تصعيد إىل حرب شاملة، سوف تنمو بشكل كبري يف حال أن البعثة اضطرت للمغادرة أو وجدت نفسها غري قادرة على تنف يذ املهمة اليت كلفها 

.جملس األمن

ناية فائقة الذي نشر مقتطفات من التقرير، فإن بيان األمني العام لألمم املتحدة صيغ بع ،"moroccoworldnews.com"وحسب موقع 
ا تتفاعل .حىت يكون متوازنا، خاصة جتاه املغرب الذي شهدت عالقته مع بان كي مون أزمة مازالت تداعيا

ا تصرحيات بان كي مون أثناء زيارته للمنطقة قبل شهر ووصف فيها الوضع يف الصحراء ب ، عرب األمني العام "احتالل"أنه وخبصوص األزمة اليت أثار
وجود املغريب يف الصحراء، عندما وصف ال" االحتالل"لألمم املتحدة يف تقريره اجلديد عن أسفه لسوء الفهم الناجم عن أسلوبه يف استخدام مصطلح 

.أو التعبري عن العداء جتاه املغرب" البوليساريو"مؤكدا أن بيانه املثري للجدل مل يكن من املفرتض أن ينحاز إىل جبهة 

و فعلته قد يعين االحنياز لقد أوضحت مرارا وتكرارا بأن ال شيء مما أكون قد قلته أ: "وأوضح بان كي مون تصرحياته اليت قال إنه سيء فهمها بالقول
".ء الغربيةألحد اجلانبني، أو التعبري عن العداء للمملكة املغربية، أو يشري إىل أي تغيري يف مقاربة األمم املتحدة لقضية الصحرا

اق حول طبيعة لكن أهم ما جاء به التقرير من جديد، حسب نفس املصدر، هو دعوة األمني العام لألمم املتحدة إىل ضرورة إىل التوصل إىل اتف
.وشكل تقرير املصري

بقة اوضات جادة وبدون شروط مسفبعد الدعوة التقليدية اليت تتكرر يف مجيع تقارير األمم املتحدة السابقة واليت حتث األطراف على الدخول يف مف
ألمني العام يف تقريره ، أضاف ا"حل سياسي مقبول من الطرفني، يودي إىل تقرير مصري شعب الصحراء الغربية "وحبسن نية من أجل التوصل إىل 

".وشكل ممارسة تقرير املصري طبيعة"علىاجلديد عبارة تؤكد على احلاجة إىل االتفاق 

ر احلاسم الذي سابق يتحدث عن الدو أيضا وطبقا لنفس املصدر فقد دعا التقرير إىل إشراك اجلزائر وموريتانيا يف العملية السياسية، بينما كان التقرير ال 
.من خالل تشجيع األطراف والدول اجملاورة يف إجياد حل هلذه القضية"  أعضاء اجملتمع الدويل"ميكن أن يلعبه 
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ا مع "البوليساريو"إنشاء آلية دولية للحفاظ على حقوق اإلنسان مبنطقة النزاع، اكتفى التقرير بدعوة الطرفني املغرب وجبهة وخبصوص  ، إىل تعزيز تعاو
جلميع "  بوليساريوال"آليات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان ومفوضية حقوق اإلنسان والسماح بالوصول غري املقيد إىل الصحراء الغربية وخميمات 

.أصحاب املصلحة وذوي الصلة بقضايا حقوق اإلنسان

كاين للصحراويني يف وخبصوص مطالبة املغرب بإحصاء سكان خميمات تندوف، قال التقرير إنه استمع إىل مطالب املغرب خبصوص إجراء تعداد س
ملخيمات من أجل مواصلة وأضاف التقرير على لسان األمني العام لألمم املتحدة إنه جيدد دعوته إىل تعداد سكان ا. خميمات تندوف يف جنوب اجلزائر

.اجملتمع الدويل تقدمي الدعم اإلنساين للصحراويني

http://www.lakome2.com/politique/13382.html
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-4-19اء للسماح للجمعية المغربية لحقوق اإلنسان بتنظيم مؤتمرها الثالثوساطات المغرب اليوم اخبار 
2016

  
وساطات " اخبار املغرب اليوم " 2016-4-19وساطات للسماح للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بتنظيم مؤمترها الثالثاء " اخبار املغرب اليوم  

     تويرتعلى  إنشر  الفيسبوكعلى  إنشر" 2016-4-19للسماح للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بتنظيم مؤمترها الثالثاء 
مس تعقدها صبيحة يوم أبادرت الفعاليات املدنية املساندة للجمعية املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان إىل تأجيل الندوة الصحافية اليت كانت س

 املفهوم خلية بسبب إصرارها غرياإلثنني بالرباط مسامهة منها يف تعبيد الطريق أمام إجياد حلول للمشاكل الكثرية اليت تسببت فيها مصاحل وزارة الدا
قة قد وضعت املركز رهن إشارة فبعدما كانت إدارة املركز الدويل للشباب و الطفولة ببوزني. على حرمان اجلمعية من عقد مؤمترها الوطين يف ظروف عادية

للمؤمتر ، تفاجأ  ةاإلفتتاحياجلمعية لعقد مؤمترها الوطين ، و بعدما كانت إدارة مسرح حممد اخلامس قد وضعت فضاء املسرح الحتضان اجللسة 
ما .املسؤولون يف اجلمعية برتاجع هاتني اإلدارتني عن التزاما

م لتنظيم ضع املركز رهن إشاالتطور الذي كان سببا يف تأجيل الندوة الصحافية هو مبادرة مدير املركز باالتصال باملسؤولني يف اجلمعية، مؤكدا هلم و  ر
وإن . دأ يؤتي أكلهو يبدو أن تدخل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على الخط و الضغط الذي مارسته الفعاليات المتضامنة قد ب. املؤمتر 

.وزنيقةكانت الفعاليات املساندة غري مطمئنة بالكامل إىل أن يتسلم مسؤولو اجلمعية وثائق تثبت تنظيم مؤمتر مجعيتهم بب
احية للمؤمتر ال زال علما أن مكان احتضان اجللسة االفتت. و علمنا أن هذه الفعاليات عقدت اجتماعا بعد زوال أمس للنظر يف التطورات الالحقة 
.معلقا بسبب إصرار إدارة املسرح الوطين حممد اخلامس على التنصل من التزامها السابق 

http://www.elwehda.com/morocco/135287/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85--
%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%A1-19-4-2016.html
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يدعو إلى منح األجانب الحق في تقديم العرائضالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

من الدستور، وحبذف  30أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبنح احلق لألجانب يف تقدمي العرائض، وذلك يف إطار إعمال الفصل  -24رسالة 
ملوقعني نية للتعريف اخلاصة باشرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض، وكذا حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوط
يهم  القانون التنظيمي ايل على اعتبار أن الئحة دعم العريضة تتضمن أرقام البطائق الوطنية للتعريف باملوقعني، جاء ذلك يف رأي  له يهم مشروع

.العرائض بناء على طلب من جملس املستشارين
”  زبيا ضيقاتكتسي طابعا نقابيا أو ح“، حبذف سبب عدم قبول العرائض اليت “بنسخة منه ” 24رسالة “وطالب اجمللس، وفق رأيه الذي توصلت 
مبدأ جمانية مجيع  ، وكذا   تكريس”سبا أو قذفا أو تشهريا أو تضليال أو إساءة للمؤسسات أو األشخاص“وحذف سبب عدم القبول اليت تتضمن 

).العربية واألمازيغية(للبالد  املساطري املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي العرائض وكذا حق أصحاب العريضة يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني
ي الربملان احلكومة وجمللس ودعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل نشر العرائض وكذا قرار قبوهلا أو رفضها على املواقع االلكرتونية الرمسية لرئاسة

ة ملمارسة حقهم يف تقدمي العرائض، املعقولة لألشخاص ذوي اإلعاق التيسرييةواجلماعات احمللية، وكذا تكريس التزام السلطات العمومية بتقدمي الرتتيبات 
ارة دة على التحرير واالستشوكذا مقتضى مبوجبه متنح الدولة دعما للجمعيات اليت تقوم باملساعدة التقنية ألصحاب العرائض خاصة يف جمال املساع

.القانونية والتقنية والدعم يف جمال الرتافع
وع العريضة وال سيما ونص رأي اجمللس أيضا على حتديد أجل إلخبار رئيس احلكومة لوكيل جلنة تقدمي العريضة كتابة باملآل الذي خصص ملوض

ركة املواطنة ض مبا يهدف للنهوض باملشااإلجراءات والتدابري اليت تعتزم اختاذها عند االقتضاء، وختفيض جوهري لعتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائ
.مع التنصيص على إمكانية مجع التوقيعات بطرق الكرتونية

ة تقدمي امللتمس والتنصيص على أال تقل ختفيض نصاب جلن“ومهت توصيات اجمللس بالنسبة ملشروع القانون التنظيمي املتعلق بامللتمسات فتتمثل يف 
بصيغة تصرح بعدم قبول ” األمة متس بثوابت“صيغة عدم قبول امللتمسات  استبدال”و، ”نسبة أي من اجلنسني يف تأليف اللجنة عن مخسني يف املائة

، وكذا ”من الدستور 175ل امللتمسات اليت تتضمن اقرتاحات أو توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الفص
لية التلقي املادة للملتمس لعدم قبول امللتمس بالنظر لكونه مينح بسبب عدم دقته إىل اهليأة املكلفة بفحص قاب” املصلحة العامة“حذف شرط “

بشرط آخر موضوعية ” امةحتقيق املصلحة الع“، إضافة إىل استبدال شرط ”سلطة تقديرية غري املألوفة مما يضاعف من خماطر عدم قبول امللتمسات
.”وحدة املوضوع“هو 

العضيميالرباط ـ عبد احلق 

http://rissala24.ma/politic/national/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85.html
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االستثمار في الهياكل الوطنية لحقوق اإلنسانضرورة 

.وق اإلنساناملغرب على ضرورة االستثمار يف اهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان، واليت تعطي قوة للدول من أجل تكريس ثقافة حقأكد 

لمغرب جبنيف، أول نظمته البعثة الدائمة ل) حوار سياسي(جاء ذلك يف مداخلة للسفري املمثل الدائم للمملكة لدى األمم املتحدة حممد أوجار خالل 
.أمس اجلمعة، حول التجارب الوطنية يف جمال تفعيل اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

، وآليات حكومية وحضر هذا اللقاء حوايل أربعني سفريا من خمتلف القارات وحوايل سبعني مشاركا، من بينهم مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان
.للتنسيق وفاعلني يف هذا اجملال

سان، أو من خالل وبهذه المناسبة، تم عرض التجربة المغربية سواء من خالل الممارسات الجيدة التي طورها المجلس الوطني لحقوق اإلن
.المندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان

انسجاما أوسع، وتنسيقا  العالقة بني جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة واهلياكل الوطنية حلقوق اإلنسان تتطلب“وأكد السيد أوجار على أن 
.“أفضل وتعاونا أقوى 

ا اجليدة يف جمال إحداث مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان وآليات ا التنسيق من بينه وخالل احلوار السياسي، استعرضت جمموعة من البلدان ممارسا
.أسرتاليا وبلجيكا والربازيل وكندا والصني ومصر وإثيوبيا واهلند واملغرب وباكستان وقطر وروسيا

يج ل سويسرا املغرب والنرو ويندرج هذا اللقاء يف إطار حوارات غليون حلقوق اإلنسان، والذي يعترب مسلسال للتفكري أطلق قبل ثالث سنوات من قب
.وتايالند واملكسيك

يون الثالث الذي وجعل املغرب من هذا اللقاء منتدى للتفاعل العابر للجهات، وحوارا معمقا بني مجيع احلساسيات، وذلك استعدادا ملؤمتر غل
.ستحتضنه مدينة فيفي السويسرية يومي ثاين وثالث ماي املقبل

  

http://mdm24press.com/2016/04/18/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D8%AD/
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لحقوق اإلنسان » جامعة العيون«رسميا عن تأسيس اإلعالن 
2016 - 04 - 18األمة يوم صوت 

ء املغربية، يف مبادرة تعد االوىل من لتعزيز حقوق االنسان مبدينة العيون بالصحرا» جامعة العيون املومسية«اليوم اإلثنني االنطالقة الرمسية لتأسيس بدأت 
العام لألمم املتحدة بان كي  لالمنينوعها على املستوى الوطين واإلقليمي يف البالد، وحتمل داللة رمزية وهامة يف هذا التوقيت اهلام عقب تصرحيات 

ا غري حيادية »أرض حمتلة«مون بأن الصحراء الغربية  ا اململكة يف بيان رمسي بأ   -احتالل-ون الستخدامه عبارة لفظية من بان كي م وانزالقة، اعترب
 استخدامه فيما يتعلق لوصف اسرتجاع املغرب لوحدته الرتابية، مؤكدة أن هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت األمم املتحدة على

. بالصحراء املغربية

الذي " اعالن العيون" ، "حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين"وصدر يف ختام الندوة الوطنية للصحافة اليت عقدت مبدينة العيون الصحراوية حول 
، والكاتب سمارة بالعيونرئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بمدينة الكشف عن أعضاء اللجنة التحضريية للجامعة الوليدة، واليت تتكون من 

أيضا عميد كلية يل اإلنساين، و العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ورئيس جملس جهة العيون بالساقية احلمراء، ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدو 
.، التابعة جلامعة حممد اخلامس بالرباطبأكدالالعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

إعالن "الصادرة عن  وأشار حممد سامل الشرقاوي، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالسمارة، اىل تنظيم حمطات للتقييم املستمر للمبادرات
 ا تلقائيا وتطوعيا وعزمية منإن املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان باتت من أبرز الشركاء يف مبادرة العيون والمسنا إرادة حقيقية وجتاوب"، وقال "العيون

".كافة الفرقاء والشركاء ملواصلة املسرية اليت انطلقت من العيون
تنوير اجملتمع والرقي  التشويش؛ ألننا متأكدون أن هذه املنطقة تعرف حتركا إجيابيا حنتاج معه إىل واليهمنانية صادقة  هناك"أنوأضاف الشرقاوي 

 يع ثقافة حقوق اإلنسان والتأثري على، معتربا أن مبادرات من اجلامعة اجلديدة حتتاج إىل آليات متوفرة لتعزيز الدميقراطية باجملتمع وتوس"باجملتمع املدين
ائية وأمنية وصحية السلوك املدين، مشددا على ضرورة إشراك العمق املدين احلقيقي بكل األطياف والتوجهات، من نشطاء وهيئات تعليمية وقض

.وإعالمية
لدولية اإلنسان ا من جانبه، أكد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، على أمهية اجلامعة اجلديدة يف معادلة حقوق

احلكومات يها الدول و والوطنية، معتربا أنه إذا كانت األمم املتحدة قد توافقت على أطراف أساسية معنية بالقانون الدويل والقانون اإلنساين، مبا ف
ا تضم اخلرباء واألكادمييني . واجلامعينيومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن اجلامعة هي الطرف اخلامس، أل
مقدمتها تطرح حتديات يف  واعترب املسؤول املغريب أن اململكة حتظى مبكانة متقدمة على مستوى حقوق اإلنسان، منحها هلا الدستور، وهي املكانة اليت

الدولية يف متابعة ومي مع املنظمات مالئمة الرتسانة التشريعية الوطنية مع القوانني الدولية، مشيدا يف الوقت ذاته بدور املندوبية الوزارية والتنسيق احلك
.النواة الصلبة التفاقيات حقوق اإلنسان"تفاعل املغرب مع االتفاقيات الدولية، واليت تأكدت مبصادقة اململكة على 

 خمتلف اجملاالت وحتقيق الرباط احلبيب الدقاق، على دور اجلامعة املغربية يف االنفتاح على الفاعلني يف أكدالمن جهته، شدد عميد كلية احلقوق 
رب اإلشعاع يف املكان نشر املعرفة، ليس فقط داخل املدرجات، بل ع"استمرار االخنراط يف القضايا الوطنية، مضيفا أن اجلامعات تلعب دورها يف 

.حبقوق اإلنسان ، ليثمن اخنراط اجلهات واجلماعات الرتابية مبعية مؤسسات التعليم العايل يف القضايا اليت تعىن"والزمان غري احملدود
توصية، وأعلن  13ضمن ، الذي ت"إعالن العيون"وكانت الندوة الوطنية للصحافة، اليت احتضنتها مدينة العيون على مدى يومني قد اختتمت بإصدار 

ا الدولية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مع تدعيم مواقف الر  القوية واحلامسة جتاه "باط تأكيد تعهد اململكة بالتزاما
ا خصوم الوحدة الرتابية، وخاصة املواقف املنحازة ملمثل األمم املتحدة ".  التجاوزات اليت قام أو قد يقوم 

https://www.masress.com/soutelomma/1195226
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المستدامةشارف رئيسا لجمعية الباحثين في الهجرة و التنمية محمد 

تدامة وذلك خالل مجعها رئيسا جلمعية  الباحثني يف اهلجرة و التنمية املس  محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق االنسانالدكتور انتخب 
يف . على الساعة العاشرة صباحا  2016أبريل  16صبيحة اليوم السبت  باكاديرالعام العادي، الذي احتضنته مقر اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان 

ليت مرت منها اجلمعية واملكانة رئيس اجلمعية املنتهية واليته بتقدمي أهم املراحل ا العيوضوالباحث خالد  اجلمعويبداية أشغال اجلمع العام قام الفاعل 
ا الساحة جهويا ووطنية ا اجلمعية حاليا من خالل خمتلف األنشطة اليت بصمت  الكاتب العام  طوماش أيت بعد ذلك قدم العريب.    اليت تتميز 

ي. للجمعية التقرير األديب مربزا أهم األنشطة اليت مت إجنازها يف غضون األربع سنوات املاضية جة أمينة املال التقرير املايل وقدمت السيدة اهليبة 
.للجمعية، ومتت املصادقة عليهما باإلمجاع

انية من طرف طلبة ماسرت اهلجرة والتنمية املستدامة بكلية اآلداب والعلوم اإلنس 2011فرباير  02اإلشارة إىل أن اجلمعية تأسست يف  هذاوجتذر
يف ” إمنودان  أملوكار“ر وتشرف على مهرجان املهاج. وتعترب أول مجعية للطلبة تأسست جبامعة ابن زهر. والذي يشرف عليه الدكتور حممد شارف

فقد نظمت . ستوى الوطينواستطاعت اجلمعية مند تأسيسها ان حتتل مكانة مهمة من بني اجلمعيات اليت تشتغل عل اهلجرة على امل. دورته الثالثة
ضعية غري يمني باملغرب يف و جمموعة من األيام الدراسية والندوات الدولية وتعترب من بني اجلمعيات الوطنية اليت واكبت عملية تسوية املهاجرين املق

.قانونية وتشتغل حاليا على ادماجهم يف اجملتمع املغريب

http://aljanoub24.com/?p=6953
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مسات في يصدر رأيا حول مشروعي قانونين حول الحق في تقديم الملتالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية

19:18  2016أبريل  18  

مي العرائض إىل السلطات الوطين حلقوق اإلنسان يصدر رأيا حول مشروعي قانونني حول احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع وتقداجمللس 
العمومية

دمي  جمال التشريع ويف تققدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يف
.العرائض إىل السلطات العمومية

قانون التنظيمي وذكر بالغ للمجلس ، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروع ال
بتحديد شروط  44.14م بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رق 64.14رقم 

ربمة بني ذكرة التفاهم املوكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجان يف إطار إعمال م
ه وأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأي. 2014دجنرب  10اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

م نيات احلاملة للعرائض وضمان دعتوخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و العرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد الب
األمم املتحدة وجملس أوروبا  وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات. الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

ة إىل ضرورة تسهيل شاركية، باإلضافواالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد من املسلمات األساسية من بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والت
.من الدستور على التوايل 15و  14شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات والعرائض و مها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 

http://presswb.ma/politique/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-
%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D8%A7.html
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بـالعرائض والملتمساتينتقد التضييق على المغاربة  اليزميمجلس 
2016.04.18 - حممد بلقاسم– 4:18

ته إىل عل من إيصال اجملتمع صو بعد االنتقادات الواسعة اليت ُوّجهت للحكومة بسبب شروطها التعجيزية يف قانوين العرائض وامللتمسات، واليت قد جت
.داخل قبة الربملان أمرا مستحيال، خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان برأي ينتقد، هو اآلخر، السلطة التنفيذية

شريع، امللتمسات يف جمال الت اجمللس قدَّم مالحظات عدة يعّدد من خالهلا نواقص مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني مبمارسة احلق يف تقدمي
سان وجملس لوطين حلقوق اإلنوممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، واليت تندرج يف إطار إعمال مذكرة التفاهم املربمة بني اجمللس ا

.املستشارين
 ل التشريع، دعا من خاللهالرأي املقدم خبصوص مشروع القانون التنظيمي األول لتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جما

ئض يص عدد البنيات احلاملة للعرااجمللس إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وطالب بتقل
.دف ضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

امللتمسات اليت تتضمن  صيغة تصرح بعدم قبول“، مقرتحا تقدمي ”متس بثوابت األمة“ودعا اجمللس إىل استبدال العديد من الصيغ؛ منها عبارة 
.”اقرتاحات أو توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الدستور

نية ى مستوى اإلدارة الربملاوطالب اجمللس بتكريس حق أصحاب امللتمس يف االستفادة من دعم تقين يف حتريره، وإحداث وحدة إدارية هلذا الغرض عل
ق أصحاب جمال التشريع، وكذا ح جمللسي الربملان، مشددا على ضرورة تكريس مبدأ جمانية مجيع املساطر املتعلقة مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف

.امللتمس يف تقدميه بإحدى اللغتني الرمسيتني للبالد؛ العربية أو األمازيغية
بل مجع التوقيعات، وكذا من جهة ثانية، شدد رأي اجمللس على أمهية تبسيط مسطرة فحص قبول امللتمس عرب وضع فحص مسبق لقبول امللتمس ق

تنصيص ض باملشاركة املواطنة مع التقليص آجال فحص قبول امللتمس، مطالبا بإعادة اعتبار عتبة التوقيعات الضرورية لقبول امللتمس يف اجتاه النهو 
.على إمكانية جتميع التوقيعات بطريقة إلكرتونية

منح “ عمومية، يرى اجمللس ضرورةويف ما خيص مشروع القانون التنظيمي الثاين لتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات ال
ق يف ، وطالب حبذف شرط القيد يف اللوائح االنتخابية ملمارسة احل”من الدستور 31احلق يف تقدمي العرائض إىل األجانب يف إطار إعمال الفصل 

.تقدمي العرائض
ا اجمللس إىل السلطة احلكومية  ون موضوعها قضايا معروضة إدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يك“ومن ضمن املقرتحات اليت تقدم 

ا، يتمثل يف قبول العريضة إذا كان موضوعها يتضمن مطلب تنفيذ السلطات العمومية أل ائيةأمام القضاء أو صدر حكم يف شأ ، ”حكام قضائية 
.”ن النيابية لتقصي احلقائقإدراج استثناء على سبب عدم قبول العرائض اليت يكون موضوعها وقائع تكون موضوع تقصٍّ من قبل اللجا“منبها إىل 

عدم قبول “تفاظ بسبب ، واالح”تكتسي طابعا نقابيا أو حزبيا ضيقا“ويف هذا الصدد، أوصى رأي اجمللس حبذف سبب عدم قبول العرائض اليت 
ة باملوقعني، باعتبار أن الئحة دعم حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف اخلاص“، داعيا إىل ”العريضة اليت تكتسي طابعا متييزيا

.”العريضة تتضمن هذه األرقام
مع  ه منع العريضة ألسباب شكلية،ويف الوقت الذي أكد فيه اجمللس على أمهية ختفيض جوهري لعتبة التوقيعات املشرتطة لتقدمي العرائض، أعلن رفض
.شروطأجال معقوال الستيفاء هذه ال التنصيص على تبليغ وكيل جلنة تقدمي العريضة حباالت عدم استيفاء الشروط الشكلية، ومنحه، بعد هذا التبليغ،

http://marspress.ma/573.html
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لحقوق اإلنسان» جامعة العيون«اإلعالن رسميا عن تأسيس 
2016/أبريل/18 ماإلثنني 10:27

ء املغربية، يف مبادرة تعد االوىل من لتعزيز حقوق االنسان مبدينة العيون بالصحرا» جامعة العيون املومسية«اليوم اإلثنني االنطالقة الرمسية لتأسيس بدأت 
العام لألمم املتحدة بان كي  لالمنينوعها على املستوى الوطين واإلقليمي يف البالد، وحتمل داللة رمزية وهامة يف هذا التوقيت اهلام عقب تصرحيات 

ا غري حيادية »أرض حمتلة«مون بأن الصحراء الغربية  ا اململكة يف بيان رمسي بأ   -احتالل-ون الستخدامه عبارة لفظية من بان كي م وانزالقة، اعترب
 استخدامه فيما يتعلق لوصف اسرتجاع املغرب لوحدته الرتابية، مؤكدة أن هذا التوصيف يتناقض بشدة مع القاموس الذي دأبت األمم املتحدة على

.بالصحراء املغربية

الذي " اعالن العيون" ، "حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين"وصدر يف ختام الندوة الوطنية للصحافة اليت عقدت مبدينة العيون الصحراوية حول 
، والكاتب سمارة بالعيونوالتي تتكون من رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بمدينة الكشف عن أعضاء اللجنة التحضريية للجامعة الوليدة، 

أيضا عميد كلية يل اإلنساين، و العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، ورئيس جملس جهة العيون بالساقية احلمراء، ورئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدو 
.، التابعة جلامعة حممد اخلامس بالرباطبأكدالالعلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

إعالن "الصادرة عن  وأشار حممد سامل الشرقاوي، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالسمارة، اىل تنظيم حمطات للتقييم املستمر للمبادرات
 ا تلقائيا وتطوعيا وعزمية منإن املندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان باتت من أبرز الشركاء يف مبادرة العيون والمسنا إرادة حقيقية وجتاوب"، وقال "العيون

".كافة الفرقاء والشركاء ملواصلة املسرية اليت انطلقت من العيون

تنوير اجملتمع والرقي  التشويش؛ ألننا متأكدون أن هذه املنطقة تعرف حتركا إجيابيا حنتاج معه إىل واليهمنانية صادقة  هناك"أنوأضاف الشرقاوي 
 يع ثقافة حقوق اإلنسان والتأثري على، معتربا أن مبادرات من اجلامعة اجلديدة حتتاج إىل آليات متوفرة لتعزيز الدميقراطية باجملتمع وتوس"باجملتمع املدين

ائية وأمنية وصحية السلوك املدين، مشددا على ضرورة إشراك العمق املدين احلقيقي بكل األطياف والتوجهات، من نشطاء وهيئات تعليمية وقض
.وإعالمية

لدولية اإلنسان ا من جانبه، أكد عبد الرزاق روان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان، على أمهية اجلامعة اجلديدة يف معادلة حقوق
احلكومات يها الدول و والوطنية، معتربا أنه إذا كانت األمم املتحدة قد توافقت على أطراف أساسية معنية بالقانون الدويل والقانون اإلنساين، مبا ف

ا تضم اخلرباء واألكادمييني . واجلامعينيومنظمات اجملتمع املدين واملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، فإن اجلامعة هي الطرف اخلامس، أل

مقدمتها تطرح حتديات يف  واعترب املسؤول املغريب أن اململكة حتظى مبكانة متقدمة على مستوى حقوق اإلنسان، منحها هلا الدستور، وهي املكانة اليت
الدولية يف متابعة ومي مع املنظمات مالئمة الرتسانة التشريعية الوطنية مع القوانني الدولية، مشيدا يف الوقت ذاته بدور املندوبية الوزارية والتنسيق احلك

.النواة الصلبة التفاقيات حقوق اإلنسان"تفاعل املغرب مع االتفاقيات الدولية، واليت تأكدت مبصادقة اململكة على 
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 خمتلف اجملاالت وحتقيق الرباط احلبيب الدقاق، على دور اجلامعة املغربية يف االنفتاح على الفاعلني يف أكدالجهته، شدد عميد كلية احلقوق من 
رب اإلشعاع يف املكان نشر املعرفة، ليس فقط داخل املدرجات، بل ع"استمرار االخنراط يف القضايا الوطنية، مضيفا أن اجلامعات تلعب دورها يف 

.حبقوق اإلنسان ، ليثمن اخنراط اجلهات واجلماعات الرتابية مبعية مؤسسات التعليم العايل يف القضايا اليت تعىن"والزمان غري احملدود

توصية، وأعلن  13ضمن ، الذي ت"إعالن العيون"وكانت الندوة الوطنية للصحافة، اليت احتضنتها مدينة العيون على مدى يومني قد اختتمت بإصدار 
ا الدولية يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين، مع تدعيم مواقف الر  القوية واحلامسة جتاه "باط تأكيد تعهد اململكة بالتزاما

ا خصوم الوحدة الرتابية، وخاصة املواقف املنحازة ملمثل األمم املتحدة ".التجاوزات اليت قام أو قد يقوم 

http://www.soutalomma.com/195226
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التمطالب بطرد مدبري االختال بوطرادةو  عطاتالمركز االستشفائي الجهوي لبني مالل ريحت 
ص 7:06متابعات  0
  

حول  االداعاتماعي و بات املركز االستشفائي اجلهوي لبين مالل مثار نقاشات ساخنة لدى عدد من املواقع االلكرتونية و صفحات التواصل االجت
ف نقل املرضى يف فبعد اثارة مل...االختالالت اليت يتخبط فيها هذا املرفق الصحي العمومي و مهوم مرتادي هذه املؤسسة من مرضى و اسرهم 

درهم و معاناة  700درهم و  1200اىل املستشفيات اجلامعية و تأدية دويهم لفاتورة الوقود املرتاوحة بني  الراميداحلاالت املستعجلة احلاملني لبطاقة 
ا طيلة االة اليت عاشتهالنساء يف حالة وضع بقسم التوليد و بعد ادراج حالة سيدة مرت من والدة عسرية كادت ان تسلم احلياة لباريها نتيجة الالمب
ذا القسم و حماولة التخلص منها بتحويلها اىل الدار البيضاء و السرقات املتعددة اليت طالت عدد من اقسام هذا امل كامريات   ركز رغم تثبيتنزوهلا 

لية و اختالالت للمراقبة اضافة اىل حراس االمن اخلاص منها سرقة حاسوب خاص بقسم حفظ االموات  و التساؤالت اليت تناسلت حول هذه العم
قسم املستعجالت و اخرى اثارت احتجاجات النقابات الصحية و عربت عنها يف عدد من البيانات منها صفقات خاصة بالبناء داخل املستشفى ك

...خمترب التحاليل 
فائي الجهوي لبني اضف الى ذلك ما خرجت به اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بني مالل خريبكة من خالل تقرير انجز حول المركز االستش

حلقوق االنسان يف  و الذي رصد جمموعة من االختالالت يعيشها هذا املرفق الصحي العمومي  ليؤكد رئيس اجمللس اجلهوي مالل قبل سنة و نصف
ما زاد الطني بلة ... الت اف ام ان ال شيء متت معاجلته رغم تنبيه ادارة املركز االستشفائي اجلهوي لبين مالل هلذه االختال شدىخروج اعالمي على 

اث حالة من اقدام شقيق احد مسؤويل املستشفى ليلة اخلميس على دخول املرفق الصحي املذكور يف حالة سكر و احد هومتداولو حسب ما 
...الفوضى

ذه مانا الستمرار عمل ههي اذن عقلية خاصة تتحكم يف تسيري هذا املرفق العمومي و اليت من االجدر ان تنتبه اىل هذه االختالالت و معاجلتها ض
...املؤسسة الصحية يف ظروف سليمة و يف شفافية تامة و تدبري حمكم 

ية باجلهة و اعتماد مبدأ للتعامل حبزم مع  مسؤويل بعض املرافق الصح بوطرادةاشارات جيب ان يلتقطها املدير اجلهوي للصحة اجلديد املصطفى  
.املنظومة الصحية املعطوبة باجلهة  الصالحاحملاسبة و العقاب 

منيايلحممد 

http://www.benimellalnews.net/2016/04/blog-post_38.html#.VxYf-fnhDcv
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Harlem Désir en visite au Maroc
avril 18, 2016 

Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes entame lundi 18 avril 2016 une visite de 
deux jours au Maroc.

Sont prévus des entretiens avec Salaheddine Mezouar, ministre des affaires étrangères et de la coopération, 
et Nasser Bourita, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, au 
centre desquels sera particulièrement évoquée la relation entre le Maroc et l’Union européenne et le rôle 
que joue la France pour faciliter ce dialogue.

Selon un communiqué de la diplomatie française, figure également au programme une rencontre avec 
Lemghari Essakl, directeur général de l’agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg. Objectif : 
aborder la question de l’appui que peuvent apporter la France et l’Union européenne aux projets durables 
de développement urbain au Maroc.

Harlem Désir rencontrera le président du conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 
Driss El Yazami, avec lequel il abordera notamment la coopération en cours entre le CNDH et la 
commission nationale consultative des droits de l’Homme française, dans le cadre d’un jumelage financé par 
l’Union européenne.

Enfin, Harlem Désir représentera le gouvernement français à l’inauguration de la grande exposition 
rétrospective de l’œuvre d’Alberto Giacometti au musée d’art contemporain Mohammed VI, dont l’Institut 
français au Maroc est partenaire.

http://aujourdhui.ma/actualite/harlem-desir-en-visite-au-maroc
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Lâayoune

Des juristes et des défenseurs des droits de l’Homme en 
conclave

Un colloque national sur «La législation marocaine, les conventions internationales des droits de l’Homme 
et le droit international humanitaire : les défis et enjeux de mise en conformité» s’est tenu samedi dernier à 
Laâyoune, chef-lieu des provinces du Sud. Initié par la Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH) de Laâyoune-Smara et la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
d’AgdalRabat, ce colloque organisé en partenariat avec le conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra et 
en coopération avec le ministère de la justice et des libertés, la commission nationale du droit international 
humanitaire, la délégation interministérielle des droits de l’Homme et avec l’appui de l’Agence du Sud, 
intervient dans le sillage de la mise en conformité des législations nationales avec les dispositions des 
conventions internationales des droits de l’Homme et le droit international humanitaire, à la lumière des 
bonnes pratiques afférentes à la procédure de mise en conformité dans ses volets constitutionnel, juridique, 
institutionnel et judiciaire. Cette rencontre aspire principalement à jeter la lumière sur les points d’appui 
afin de mettre en œuvre la recherche et la réflexion sur les problématiques théoriques et pratiques 
relatives aux chantiers de mise en conformité constitutionnelle et juridique et ses répercussions sur la 
jurisprudence nationale, dans le sillage de la consécration de l’universalité des droits de l’Homme. 
L’organisation de ce colloque s’insère également dans l’exercice par le Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) et ses commissions régionales de leurs prérogatives en matière de mise en conformité 
des lois nationales avec les conventions internationales, à travers la recherche et l’étude de la mise en 
conformité des textes législatifs et organisationnels en vigueur avec les traités internationaux portant sur 
les droits de l’Homme que le Royaume a ratifiés ou y a adhéré. Ce colloque a été clôturé par l’adoption des 
recommandations de la «Déclaration de Laâyoune», de même qu’une convention de partenariat et de 
coopération a été signée entre la CRDH de Laâyoune-Smara, la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales d’Agdal-Rabat et le conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra dans les 
domaines de la formation, la recherche, les stages et l’échange d’expertises et des connaissances cognitives, 
culturelles et juridiques. 
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12539 13

Clôture de la 7ème édition du Festival du théâtre hassani de 
Dakhla
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Laâyoune : Colloque sur le droit international 
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Nécessité de renforcer les compétences de plaidoyer dans les 
affaires relevant des droits de l'Homme
Les participants au colloque ont souligné la nécessité d'activer des méthodes d'adaptation 
des législations nationales aux conventions internationales

Les participants à un colloque national, organisé samedi à Laâyoune, ont insisté sur la nécessité de renforcer 
les compétences de plaidoyer dans les affaires relevant du droit international humanitaire, du droit 
international des droits de l'Homme et de renforcer les capacités des personnes et organismes intéressés 
par les questions précitées, notamment les ONG, les journalistes et les personnes chargées de l'application 
des lois. Dans les recommandations publiées à l'issue des travaux du colloque organisé par la Commission 
régionale des droits de l'Homme à Laâyoune-Es Smara, la Faculté de droit Agdal-Rabat, en 
partenariat avec le Conseil régional de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, en collaboration avec le 
ministère de la Justice et des libertés, la Commission nationale du droit international humanitaire et la 
délégation interministérielle aux droits de l'Homme, en présence d'une pléiade d'enseignants universitaires, 
les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer la diplomatie universitaire en relation avec les 
droits de l'Homme et le droit international humanitaire avec ses connotations nationales, internationales, 
législatives et institutionnelles. 
Les participants ont jugé nécessaire la formation des acteurs associatifs dans l'élaboration des rapports 
pour la mise en oeuvre des conventions internationales des droits de l'Homme, faisant part de 
l'engagement des partenaires : la Faculté de droit Agdal-Rabat, la commission régionale des droits de 
l'Homme de Laâyoune-Es Smara à organiser des universités de la saison dédiées aux droits de l'Homme, au 
droit international humanitaire, des sessions de formation avancées à l'échelle nationale et internationale. 
Les intervenants ont souligné la nécessité d'activer des méthodes d'adaptation des législations nationales 
aux conventions internationales, notamment celles relatives au droit international des droits de l'Homme et 
au droit international humanitaire et de généraliser les "cliniques juridiques" selon des approches modernes 
pour traiter et gérer les plaintes. 
Lors des travaux de ce colloque, qui se sont articulés autour de ''La législation marocaine - les conventions 
internationales des droits de l'Homme - le droit international humanitaire : enjeux, défis de l'adaptation'', les 
participants ont estimé nécessaire la conclusion de conventions de partenariat et de coopération avec tous 
les intervenants portant sur les politiques publiques dans les provinces du Sud s'inscrivant en droite ligne 
des programmes de développement socioéconomique de la région, appelant les médias à accompagner les 
évolutions structurelles que connaissent les provinces du Sud d'une manière qui soit en phase avec les 
développements de la cause nationale. Les intervenants se sont félicités des efforts déployés par la 
commission régionale des droits de l'Homme à Laâyoune-Es Smara pour la promotion des droits de 
l'Homme, la mise en oeuvre des politiques publiques relatives aux prisons, à l'immigration, au handicap et à 
l'éducation aux droits de l'Homme. Les recommandations précitées interviennent pour rappeler la 
conjoncture régionale et internationale du processus de la cause nationale, pour confirmer l'engagement du 
Maroc à honorer ses engagements internationaux en matière de droit international des droits de l'Homme 
et de droit international humanitaire et à accompagner les enjeux du modèle de développement pour les
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provinces du Sud qui revêt des dimensions économique, sociale, politique, de droits de l'Homme et 
culturelle, ont expliqué les participants. 
Les intervenants ont, aussi, mis en valeur le rôle de l'université en tant que force de proposition scientifique 
ayant pour objectif d'accompagner les plans stratégiques au service de la cause nationale, de dynamiser le 
rôle prépondérant de la magistrature et des juges en tant que mécanismes de garantie et de protection des 
droits de l'Homme dans les provinces du Sud.
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L’avis du CNDH sur les projets de lois organiques relatifs aux 
motions et pétitions

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a rendu dernièrement un avis sur les projets de lois 
organiques relatifs à l’exercice du droit de présenter des motions en matière législative et des pétitions aux 
pouvoirs publics. 
Dans un communiqué parvenu dimanche à la MAP, le CNDH indique que son avis intervient suite à une 
saisine par le président de la Chambre des conseillers, adressée au CNDH pour élaborer un avis sur le 
projet de loi organique N° 64-14 relatif aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de 
présentation des motions en matière législative et le projet de loi organique N° 44-14 relatif aux conditions 
et aux modalités d’exercice du droit de présentation des pétitions aux pouvoirs publics. 
Cette saisine ainsi que l’avis élaboré entrent dans le cadre de la mise en œuvre du mémorandum signé 
entre le CNDH et les deux Chambres en date du 10 décembre 2014. Les propositions du CNDH visent à 
assouplir les conditions de présentation des motions et des pétitions, à réduire et préciser les motifs de 
leur irrecevabilité, réduire le nombre des structures porteuses des motions et des pétitions et à assurer 
l’appui des acteurs qui s’investissent dans ces formes de la démocratie participative. 
En s’appuyant sur la Constitution, le référentiel des Nations unies, du Conseil de l’Europe et de l’Union 
interparlementaire, le Conseil a rappelé, dans son avis, une série de postulats dont notamment la 
complémentarité entre la démocratie représentative et la démocratie participative ainsi que la nécessité de 
faciliter les conditions de l’exercice des droits de présenter des motions et des pétitions, garantis 
respectivement par les articles 14 et 15 de la Constitution. 
Pour concevoir ses propositions relatives aux projets de lois organiques, le CNDH a étudié plus de 40 
expériences comparées de pays démocratiques en plus des principaux mémorandums produits par les 
acteurs publics et civils en la matière, souligne le communiqué.
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Droits de l’Homme et droit international humanitaire: Mise 

en place d’une commission préparatoire de l’université 

itinérante de Lâayoune 
  

Une commission préparatoire de l’université itinérante de Lâayoune sur les droits de l’Homme et le 

droit international humanitaire a été mise en place, dimanche, avec l’objectif d’accompagner les efforts 

nationaux en la matière et d’assurer le suivi des engagements du Maroc dans la mise en œuvre des 

conventions pertinentes. 

L’annonce de la création de cette commission a été faite en marge de la clôture d’un colloque national 

sur “la législation marocaine, les conventions internationales des droits de l’Homme et le droit 

international humanitaire: défis et enjeux de mise en conformité” organisé samedi à Laâyoune. 

La commission est composée du doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 

d’Agdal-Rabat, du président du Conseil régional Lâayoune Sakia El Hamra, de la présidente de la 

Commission nationale du droit international humanitaire, du Secrétaire général de la Délégation 

interministérielle aux droits de l’Homme et du président de la Commission régionale des droits de 

l’Homme Lâayoune- Es-Smara. 

Les participants à ce colloque ont souligné que la création de l’université saisonnière de Lâayoune 

s’inscrit en droite ligne des recommandations issues de cette rencontre, soutenant que ladite 

université aura un rôle de rayonnement en matière de traitement des questions liées aux droits de 

l’Homme, ainsi que d’autres thématiques à caractère socio-économiques et culturels. 

Ils ont assuré que cette université, qui compte dans sa composition nombre d’acteurs associatifs et 

d’universitaires concernés par les droits de l’Homme, tiendra sa première session à Lâayoune et se 

réunira, de manière régulière, dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, ou dans d’autres régions du 

Royaume, ou encore à l’étranger.  

L’organisation de ce ce colloque intervient dans le sillage de la mise en conformité des législations 

nationales avec les dispositions des conventions internationales des droits de l’Homme et le droit 

international humanitaire, à la lumière des bonnes pratiques afférentes à la procédure de mise en 

conformité dans ses volets constitutionnel, juridique, institutionnel et judiciaire. 

Elle aspire principalement à jeter la lumière sur les points d’appui afin de mettre en œuvre la 

recherche et la réflexion sur les problématiques théoriques et pratiques relatives aux chantiers de 

mise en conformité constitutionnelle et juridique et ses répercussions sur la jurisprudence nationale, 

dans le sillage de la consécration de l’universalité des droits de l’Homme.  

Le colloque s’insère également dans l’exercice par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) 

et ses commissions régionales de leurs prérogatives en matière de mise en conformité des lois 

nationales avec les conventions internationales, à travers la recherche et l’étude de la mise en 

conformité des textes législatifs et organisationnels en vigueur avec les traités internationaux portant 

sur les droits de l’Homme, que le Royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré. 

 

 

                            67 / 70



 

19/04/2016 
7 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

19/04/2016 

                            68 / 70



 

19/04/2016 68
Conseil national des droits de 

l'Homme

Maroc - Déplacement d’Harlem Désir au Maroc (18-19 avril 
2016)

Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, se rend à Rabat. Avec Nasser Bourita, 
ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères et de la coopération, puis avec Salaheddine
Mezouar, ministre des affaires étrangères et de la coopération, il évoquera en particulier la relation entre le 
Maroc et l’Union européenne et le rôle que joue la France pour faciliter ce dialogue.
Il fera le point avec Lemghari Essakl, directeur général de l’agence pour l’aménagement de la vallée du 
Bouregreg, sur l’appui que peuvent apporter la France et l’Union européenne aux projets durables de 
développement urbain au Maroc.
Harlem Désir rencontrera le président du conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 
Driss El Yazami, avec lequel il abordera notamment la coopération en cours entre le CNDH et la 
commission nationale consultative des droits de l’Homme française, dans le cadre d’un jumelage financé par 
l’Union européenne.
Enfin, Harlem Désir représentera le gouvernement français à l’inauguration de la grande exposition 
rétrospective de l’œuvre d’Alberto Giacometti au musée d’art contemporain Mohammed VI, dont l’Institut 
français au Maroc est partenaire. Cette exposition exceptionnelle est placée sous les hauts patronages de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI, du président de la République François Hollande et du président de la 
Confédération helvétique Johann Schneider-Ammann.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/maroc/la-france-et-le-maroc/visites/article/maroc-
deplacement-d-harlem-desir-au-maroc-18-19-04-16?xtor=RSS-4
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Assemblée plénière de la CNCDH
lundi 18 avril 2016

L’UNSA en tant que membre de la CNCDH, représentée par Saïd Darwane, a participé, le 14 avril 2016, à 
son assemblée plénière. L’audition de Driss El Yazami, président du Conseil national des droits de 
l’Homme (CNDH) du Maroc, la discussion et l’adoption du règlement intérieur et de la note de 
fonctionnement de la CNCDH ont été à l’ordre du jour

.Dans son intervention, Driss El Yazami a rappelé le partenariat constructif qui existe entre les deux 
institutions et a insisté sur le rôle que joue le CNDH dans le cadre du processus de réformes 
démocratiques en construction au Maroc. Le CNDH veille à l’observation, la surveillance et au suivi de la 
situation des Droits de l’Homme au Maroc.

Il veille également à la mise en conformité de la législation nationale avec les conventions internationales des 
Droits de l’Homme et le droit international humanitaire. Le CNDH reçoit les plaintes des citoyens et 
examine les cas de violations des Droits de l’Homme, il contribue notamment à la promotion et à la 
diffusion de la culture des Droits de l’Homme dans la société à travers l’éducation, la formation, 
l’information et la sensibilisation.

http://www.unsa.info/778/article/assemblee-pleniere-de-la-cncdh-1831
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