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يبغا يشكي حداه اللجان الجهوية لي..الشكاياتالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان حسم مع 

http://www.goud.ma/%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-%D8%AD%D8%B3%D9%85-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4-222197/
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أشغال الملتقى الدولي األول للمرأة الصحراوية  افتتاح..كلميم
2016 - 06 - 02أخبارنانشر يف أخبارنا يوم 

اين إىل لتنمية املندجمة، من ث، مساء اليوم اخلميس بكلميم، أشغال امللتقى الدويل األول للمرأة الصحراوية الذي تنظمه مجعية املرأة الصحراوية لافتتحت
".  املرأة رافعة للتنمية واحلداثة"رابع يونيو اجلاري ، حتت شعار 
و جعله حوارا سنويا تكون زعمة، يف كلمة خالل االفتتاح، إن اهلدف من إطالق النسخة األوىل هلذا امللتقى ه فاطيمتووقالت رئيسة اجلمعية املنظمة، 

ا حموره األساسي .املرأة وقضاياها وإجنازا
دم املساواة مع الرجال، تقديرا ملا ميكن أن تقدمه املرأة من إمكانات وجهود لدفع عجلة التنمية على ق"وأضافت أن تنظيم هذا امللتقى يأيت أيضا 

ا املهمة يف جمال تأطري اجملتمع وتعبئته على كافة املستويات ".وإلسهاما
لورة التنمية جعله مرتكزا صلبا لبوأبرزت، من ناحية أخرى، عمل اململكة احلثيث يف دعم وتشجيع اجملتمع املدين عرب دسرتة مبدأ الدميقراطية التشاركية و 

.املستدمية، مشرية إىل أن هذا امللتقى يعكس أيضا قوة املرأة داخل هذا النسيج املدين
ال متكني املرأة وتعزيز ، ما حتقق يف اململكة من إجنازات مهمة يف جمبوخيطوبدورها، أكدت ممثلة وزارة التضامن واملرأة والتنمية االجتماعية، ليلى 

.حضورها يف شىت اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية وصون حقوقها
متتيع املرأة  ال وسعت كلها إىل ترسيخواعتربت أن التشريعات الوطنية واملواثيق الدولية اليت دخلت حيز التنفيذ باململكة أحدثت نقلة نوعية يف هذا اجمل

.بكافة حقوقها على قدم املساواة مع الرجل، واعتبار التمكني مفتاح التنمية والنهوض بأوضاعها
ا املتواصلة يف ، إن املرأة املغربية حققت مكاسب مهبردجييكلميم، توفيق -من جانبه، قال رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان طانطان مة بنضاال

.شىت اجملاالت رغم اإلكراهات اليت ال زالت تواجهها يف بعض امليادين
املرأة، على إصدار  عمل متاشيا مع الدستور املغريب اجلديد الذي وضع حمددات جديدة لتفعيل حقوقالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وأبرز أن 

.ا يف التنميةمذكرات واإلسهام يف النقاش العمومي رفقة فاعلني آخرين يف جمموعة من القضايا املرتبطة بالنهوض حبقوق املرأة وإشراكه
واإلعالمي اء يف الفعل املدين ويسعى امللتقى الدويل األول للمرأة الصحراوية، الذي يعرف مشاركة فعاليات نسائية دولية ومغربية بصمت مسارا من العط

تعزيز تبادل نوبية للمملكة و واحلقوقي، إىل أن يكون نافذة لتقوية الفعل النسائي واملشاركة الفاعلة للمرأة يف قضايا الشأن العام خاصة باألقاليم اجل
.اخلربات الوطنية والدولية يف هذا اجملال

هوية املتقدمة ورهانات اجل"، و"دور اإلعالم يف مواكبة قضايا التنمية لدى النساء"، و"متكني املرأة"حول  موضوعاتيةويعرف امللتقى تنظيم جلسات 
".  التنمية لدى نساء األقاليم اجلنوبية

https://www.maghress.com/akhbarona/169200

http://24.com.eg/morocco/1257418.html

                             3 / 14



 

03/06/2016 6
Conseil national des droits de 

l'Homme

"مكانة األسرة في السياسات العمومية: "يؤطر ورشة علمية حول  اليزميمجلس 
01:38 - 2016يونيو  03

، بعد زوال يوم "ات العموميةمكانة األسرة يف السياس"مجعية ملتقى األسرة املغربية، بشراكة مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ورشة علمية حول تنظم 
.، مبقر جملس املستشارين بالرباط 2016يونيو 3اجلمعة 

دف الورشة، اليت سيشارك يف أشغاهلا  تماعي من بينهم باحثون يف السياسات العمومية وحماربة الفقر واهلشاشة واإلقصاء االج) ة(مشاركا 60و
ىل مقاربة القضايا املطروحة من إ) دف(والثقايف، و ممثلو منظمات اجملتمع املدين واإلدارات واملؤسسات املعنية باملوضوع وعدد من اخلرباء املستقلني، 

.خمتلف اجلوانب املعرفية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا وبيئيا
ب ومكانة األسرة لعمومية باملغر وسيتناول اخلرباء واملشاركون يف هذا اللقاء، ملقاربة هذا املوضوع، جمموعة من احملاور الرئيسية أبرزها فلسفة السياسات ا
ذه السياسات على ة والثقافية هلداخلها، العوامل الداخلية واخلارجية املؤثرة يف وضع السياسات العمومية باملغرب، اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئي
ظيفة العمومية تعليم والشغل والو مستوى معيشة األسرة املغربية واألدوات املنهجية املستعملة لقياس هذه اآلثار يف بعض اجملاالت املختارة مثل الصحة وال
دف إن والتجهيزات األساسية مثل املاء والطاقة والشبكة الطرقية والنظام الضرييب وغريها، السبيل إىل إصالح السياسة العمومية صاف األسرة املغربية 

.الفقرية وحتقيق العدالة االجتماعية، والصعوبات واملعيقات اليت تعرتض ذلك
 تتبع وضعية األسرة و يذكر أن األسرة حتظى مبكانة خاصة يف الدستور املغريب الذي ينص على إحداث جملس استشاري لألسرة والطفولة، من مهامه
ا وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية يف جمال األسرة، وضمان ت مج الوطنية، تبع وإجناز الرباإبداء الرأي حول املخططات الوطنية املتعلقة 

.املقدمة من قبل خمتلف القطاعات، و اهلياكل و اهليئات املختصة
، 2013يف دجنرب ) العدد األول( جديرا بالذكر أيضا أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كان قد أصدر، يف إطار سلسلة املسامهة يف النقاش العمومي 

اختصاصاته وتركيبته مذكرة حول إحداث اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة تتضمن مقرتحات وتوصيات بشأن الوضع املؤسسايت هلذا اجمللس و 
. شهدها املغربوآليات اشتغاله، باإلضافة إىل عرض التزامات املغرب الوطنية والدولية يف هذا اجملال والتغريات االجتماعية واألسرية اليت

http://www.marocanbae.com/3/6103.html
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ضد النساء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يصدر رأيا بخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف
on: 2016/06/02

املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء  103.13رأيا خبصوص مشروع القانون رقم  2016ماي  30اليوم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أصدر 
.وذلك بناء على طلب إبداء رأي موجه إليه من طرف رئيس جملس النواب

لصكوك واإلعالن واملواثيق ارتكز اجمللس يف صياغة هذا الرأي على مقتضيات دستور اململكة والتشريعات الوطنية باإلضافة إىل االتفاقيات واوقد 
.يئات األمم املتحدةالدولية ذات الصلة مبناهضة العنف ضد املرأة والنهوض حبقوقها فضال عن توصيات ومذكرات واملالحظات اخلتامية وقرارات ه

م  كال من أشكال مالحظات وتوصيات رأي اجمللس مجلة من اجلوانب تشمل بشكل خاص اعتبار العنف القائم على أساس اجلنس بوصفه شو
االته، وزجر هذه احلاالت وجرب كمفهوم يشمل مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والتحقيق يف خمتلف ح” العناية الواجبة “التمييز، إعمال مفهوم 

م ضرورة انسجام اإلطار القانوين والسياسات العمومية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء باإلض بل افة إىل تيسري سأضرار ضحايا العنف، كما 
.االنتصاف القضائية أو غري القضائية للنساء ضحايا العنف

رف فيما يتعلق العنف األسري، االحتجاج بالدفاع عن الش(الرأي أيضا جوانب متعلقة مبكافحة العنف ضد النساء يف سياقات حمددة ويشمل 
).باالعتداء على إحدى اإلناث من أفراد األسرة أو قتلها، االعتداء اجلنسي

 تسبب، أو اليت من أعمال العنف القائمة على النوع، واليت كافة”التعريف، وخبصوص تعريف العنف إزاء املرأة أوصى اجمللس بأن يشمل هذا هكذا
ا أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية .”شأ

د بعض عناصر التحرش جهة أخرى أوصى اجمللس يف رأيه بوضع تعريف جديد لالغتصاب مع اإلبقاء على وصفه كجناية، كما اقرتح إعادة حتديمن 
ديدات أو و سائل لإلكراه” اجلنسي عرب استبدال مصطلحات  سماين ذي طبيعة أي سلوك لفظي أو غري لفظي أو ج”  مبصطلحات” أوامر، أو 

وضعية موضوعية “ضحية ، كما يقرتح اجمللس أيضا أن تتم تقوية تعريف التحرش اجلنسي عرب التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى ال”جنسية
”وختويفية، معادية أو مهينة

و إذا كان ارتكاب العنف زجر العنف ضد النساء ومتابعة مرتكبيه، اقرتح اجمللس جعل ارتكاب العنف من لدن شخص له صلة بالضحية أوخبصوص 
.حبضور أحد األبناء موجبا لظروف التشديد

ريف هذا التدبري منع  دخول وذلك بأن يشمل تع”  منع احملكوم عليه من االتصال بالضحية“اجمللس بتدقيق التدبري الوقائي املتمثل يف ويوصي 
ة ا الضحية بصفة معتادمرتكب العنف إىل منزل الضحية، أو منع إقامة مرتكب العنف يف حميط معني حول منزل الضحية أو الرتدد على أماكن ترتاده

أو  تعمد اختالق لقاء مع الضحية
تعقب إدراج مقتضيات جديدة يف القانون اجلنائي، أوصى باعتبار جرمية ال 103.13نفس املضمار، وبعد أن مثن اجمللس اقرتاح مشروع القانون ويف 

.مضايقة الغري واملضايقة جرمية قائمة الذات وليس شكال من أشكال التحرش اجلنسي وإضافة االتصال عرب شخص ثالث إىل أشكال اإلمعان يف
تكتمل أهلية ” من قانون األسرة اليت تنص على أنه  19إلغاء أي استثناء على مقتضيات املادة  املشرع،إىلاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  دعىكما 

.”الزواج بإمتام الفىت والفتاة املتمتعني بقوامها العقلية مثان عشرة سنة مشسية

http://alhadafachamali.com/%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%A7-2/
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قضية المرأة تكتسي بعدا مركزيا في الدفاع عن حقوق االنسان: البرديجيتوفيق 

0يف جهات2016يونيو،  3: يف  وحيكتبحممد :نشرت بواسطة 

  
 الدفاع عن حقوق االنسان  أن قضية املرأة  تكتسي بعدا مركزيا  يف الربدجييتوفيق كلميم  -رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطانأكد 

.وذلك  منذ تعيني أعضاء  اجمللس الوطين حلقوق االنسان 
افعة للتنمية واحلداثة املرأة ر ” واوضح  يف كلمة  خالل امللتقى الدويل االول للمرأة الصحراوية  الذي انطلقت اشغاله  مساء أمس اخلميس حتت شعار  
اية التسعينيات “ .أن  املرأة  حققت مكاسب جد مهمة يف اطار الدينامية اليت عرفها املغرب منذ 

ت عنها تقارير من بينها وأوضح أن هذه املكاسب حتققت بفعل بنضاالت حقيقية وعملية  للمرأة  يف خمتلف اجملاالت رغم االكراهات اليت حتدث
واليت أكدت على أن املرأة الزالت تعاين من عدة اكراهات مرتبطة  2011البحث الوطين الذي اجرته املندوبية السامية للتخطيط الذي اجرته سنة 

.بإدماجها يف السياسة ويف االقتصاد ويف التعليم ، وهي إكراهات يتعني مواجهتها 
 ديدة إلدماج املرأةوذكر أن اجمللس الوطين حلقوق االنسان عمل منذ تعيني اعضائه  على تفعيل ما جاء به الدستور االخري الذي وضع حمددات ج

لتمييز  ومكافحة كل اشكال ا ولضمان املناصفة وساهم مع املتدخلني اآلخرين يف النقاش العمومي ويف إصدار املذكرات املرتبطة بإحداث هيئة املناصفة
قيق ما جتهاد فيها من أجل حتومناهضة العنف ضد النساء وكذا املرتبطة بتشغيل وتزويج القاصرات  مسجال أن قضايا متعددة تعيشها املرأة  يتعني اال

.هو أفضل رغم املكتسبات املتعددة 
الذي تنظمه مجعية املرأة  كلميم اىل أن امللتقى الدويل االول للمرأة الصحراوية-وعلى مستوى آخر أشار رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بطانطان

.ها الصحراوية للتنمية املندجمة يأيت لتثمني  املكاسب اليت حقتها املرأة الصحراوية وتقييمها  من أجل تعزيزها  وتقويت
مكانة جد متميزة  2011وأضاف أن مشاركة اللجنة اجلهوية يف أشغال هذا امللتقى  جاء لتكريس دعم دينامية اجملتمع املدين الذي منحه دستور سنة  

فقط   يواكبهد االصالح ال أن ومنحه احلق يف املبادرة التشريعية وبأن يكون شريكا حقيقيا للمؤسسات  مؤكدا على  أن اجملتمع املدين مطالب بأن يقو 
.بالنقد  وأن يكون قوة اقرتاحية ومبادرة 

  

http://www.jihatepress.com/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7/
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ئي المغربي؟ماذا يقول القانون الجنا. يطالب بتجريم االغتصاب الزوجيالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

، املتعلق مبحاربة العنف 103.13الوقت الذي تِشيد فيه بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، مبشروع القانون رقم يف 
"  االغتصاب الزوجي"ورة جترمي ضد النساء، خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليقدم رأيه يف املشروع باقرتاح تعديالت عدة؛ أبرزها التشديد على ضر 

.يف النص، وحتديد بعض عناصر التحرش اجلنسي، وتوضيح مفهوم العنف ضد النساء بشكل أكرب
 اب غري املنصوص عليه يفرأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف النص القانوين املوجه إىل جملس النواب، طالب بضرورة وضع تعريف جديد لالغتص

 ن القانون اجلنائي املعنونمن القانون اجلنائي، مع اإلبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل املذكور بعد إعادة ترقيمه إىل الباب السابع م 486الفصل 
.ضمن التعريف" االغتصاب الزوجي"، وإدراج فعل "يف اجلنايات واجلنح ضد األشخاص"بـ

ديدات أو وسائل"ويرى اجمللس، أيضا، ضرورة إعادة حتديد بعض عناصر التحرش اجلنسي عرب استبدال مصطلحات  مبصطلحات " لإلكراه أوامر أو 
وضعية "لدى الضحية يف  ، مع تقوية تعريفه عرب التنصيص على إحداث هذا السلوك"أي سلوك لفظي أو غري لفظي أو جسماين ذي طبيعة جنسية"

".موضوعية وختويفية معادية أو مهنية
نس، وأن يشمل تعريف العنف ضد على نسخة منها، بتعريف العنف بوصفه شكال من أشكال التمييز بسبب اجل هسربيسوتطالب الوثيقة، اليت تتوفر 

ا أن تتسبب للمرأة بأضرار بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصاد تهديد بالقيام ية، مبا فيها الاملرأة كافة أعمال العنف القائمة على النوع واليت من شأ
.مبثل هذه األعمال أو االمتناع أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية، سواء أكان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة

ن طنية للوقاية ماجمللس دعا إىل إدراج مادة جديدة مبقتضاها تقوم احلكومة، يف غضون سنة واحدة من دخول القانون حيز التطبيق، بإعداد خطة و 
نصيص على إضافة اخلطيب العنف ضد النساء تتضمن، على اخلصوص، التدابري واإلجراءات اليت ستتخذها خمتلف السلطات العمومية، ناهيك عن الت

.من القانون اجلنائي 407احلايل أو السابق إىل األشخاص الذين تضاعف عقوبتهم يف حال قيامهم باألفعال اجملرمة مبقتضى الفصل 
ء، وتدقيق بعض التعريفات كذلك تضمن رأي اجمللس ضرورة املطالبة بتقوية املقتضيات املتعلقة بالتعريفات يف جمال مكافحة العنف ضد النسا

ف ضد باشرة مبكافحة العنواملقتضيات مبا حيقق االنسجام مع موضوعه وغايته، مع تقدمي مقرتحات مبراجعة القانون اجلنائي واملسطرة ذات الصلة امل
.النساء

، )السلطات العمومية العناية الواجبة على مستوى األفراد والعناية الواجبة على مستوى(كما ذكر اجمللس مبستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة 
.واإلعمال الفعلي حلظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس، وكذا حظر املس بالسالمة اجلسدية واملعنوية ألي شخص

http://participation.ma/2016/06/02/%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%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AC/
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