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ميالتصوف يزحف على المكتبة المغربية والمؤسسات الرسمية تتصدر البحث العل: تقرير
2016فرباير،  14الزهري  يونس 

، يرصد فيه حركة اإلنتاج يف ″2015احلالة العلمية اإلسالمية باملغرب لسنة “أصدر مؤخرا مركز املقاصد والدراسات والبحوث تقريره السنوي عن 
.يالعلوم اإلسالمية باملغرب، من حيث التأليف والكتابة واحملاضرات والندوات واملؤمترات والسجال العلمي وكذا البحث العلم

د من املكتبات عرفت على نسخة منه، انتشارا واسعا للتصوف يف اجملاالت كلها، مشريا إىل أن عد” العمق املغريب“ورصد التقرير الذي حصلت 
مي مام مبجال البحث العلزحف الكتب الصوفية على بقية الرفوف اجملاورة، نظرا للكم الكبري من املؤلفات اجلديدة، وكذا انتقال املتصوفة لالهت

.واألكادميي، وعدم االكتفاء باألنشطة املومسية

علمي، لة يف البحث الهذا يف وقت استطاعت كل من وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية والرابطة احملمدية للعلماء، البقاء على رأس املؤسسات املشتغ
متكنها من تنظيم  يكيةولوجستيف وقت سيطرت مؤسسة مؤمنون بال حدود على كم األنشطة املتعلقة بالعلوم اإلسالمية نظرا ملا هلا من إمكانات مادية 

غم كثرة املؤمترات والندوات اليت عاجلت التشاركية ر  واألبناكأنشطة أسبوعية وشهرية، فيما سدل التقرير ضعفا كبريا يف التأليف يف جمال املالية اإلسالمية 
.2015املوضوع خالل سنة 

، فيما الريسوينأمحد ) ربيةاملغ(وأشرف على إعداد التقرير املذكور نائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني والقيادي يف حركة التوحيد واإلصالح 
يقه وحتريره األمني العام ، وأشرف على تنسبنحمادأشرف على مراجعته وتدقيقه نائب رئيس احلركة نفسها واألستاذ جبامعة حممد اخلامس موالي عمر 

.ملركز املقاصد للدراسات والبحوث حسن السرات

مكتبة الصوفية تزحف على باقي األصناف

ف يف الذي يصدر عن مركز املقاصد والدراسات والبحوث سنويا، انتشارا واضحا للتصو ” 2015احلالة العلمية اإلسالمية باملغرب لسنة “رصد تقرير 
:  رض كلهاع العام الواقع يف األالتأليف والكتابة واحملاضرات والندوات واملؤمترات والسجال العلمي وحىت البحث العلمي، وعزى ذلك الصويف إىل التداف

.، والعقالين والوجداينوالالتفلسف والتسلف، والالتسيس، والتسيس والالتدينبني الروحي واملادي، والتدين 

.عنوانا، استحوذ التصوف على نصفها 50واحتل جمال العقيدة واألخالق والتصوف الصدارة يف قائمة املؤلفات الصادرة السنة املاضية، حبوايل 

ل تقدم التصوف يف قائمة ، تسجيالريسوينونائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني أمحد  املقاصديوالحظ التقرير الذي أشرف عليه الفقيه 
ى، تصدر التصوف بل حىت يف اجملاالت األخر “اجملالت الصادرة باملغرب خالل السنة نفسها، كما حافظ على مكانته ضمن القائمة الفرنسية، 

.”القوائم، كما هو ظاهر يف جمال احلديث وجمال األدب والفن، وجمال األعالم
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ار هو أكرب األجنحة يف رفوف املكتبات املغربية جاوز التصوف جناحه املخصص له وزحف على األجنحة األخرى وص“املصدر ذاته، أنه وأضاف 
.”عربيا وفرنسيا

.د أليامنشاطا علميا كبريا، يغلب عليها املؤمترات الدولية اليت تنظمها الزوايا أو املراكز، واليت متت 18كما عرف جمال التصوف تنظيم 

ا مل تعد إىل ذلك، لفت التقرير االنتباه إىل بداية اخنراط بعض الطرق الصوفية يف البحث العلمي وتوظيفه يف أعماهلا وأنش تكتفي بتنظيم طتها، مؤكدا أ
.اللقاءات املومسية والندوات واحملاضرات، وبإصدار الكتب واجملالت، بل أنشأت مراكز خاصة

األوقاف والرابطة احملمدية يف مقدمة اإلنتاج والبحث العلميني

ؤسسات اإلسالمية، وامل وخبصوص البحث العلمي وكذا اإلنتاج يف جمال العلوم اإلسالمية، سجل تقرير احلالة العلمية احتالل وزارة األوقاف والشؤون
.اديالدينية والعلمية، وكذا الرابطة احملمدية للعلماء ومراكزها الثالثة عشر، مركز الصدارة الكمية يف اإلنتاج العلمي املادي والالم

تجني يف هذا اجملال، وأن مل يعد خافيا على أحد، أن مراكز البحث العلمي اإلسالمي احلكومية واملستقلة أصبحت من أهم الفاعلني واملن“واعترب أنه 
.”مراكز البحث العلمي اإلسالمي احلكومية واملستقلة أصبحت من أهم الفاعلني واملنتجني يف هذا اجملال

، ”طبيعاأمرا “تربه اإلنتاج، واعوباملقارنة بني املراكز املغربية، سجل التقرير احتالل مراكز الرابطة احملمدية للعلماء الصدارة يف جماالت العدد والنشاط و 
ا اخلاصة بعدة مدن مغربية، و  13إىل توفر الشروط املالية والبشرية والرمسية هلا، فعددها “بالنظر  هلا مركزا، دون احتساب الرابطة نفسها، وهلا مقرا

ا املشرتكة، و  ا اخلاصة وندوا ا العلمية، كتبا وجمالت، وندوا بة للمشاركة هي أيضا مطلو موارد بشرية مهمة، وهلا أنشطة بارزة وكثيفة، وهلا إصدارا
.، حسب تعبري التقرير”خارج املغرب سواء يف املشرق األدىن أو األوسط أو االقصى، ويف الغرب أيضا

ا، حيث نظمت أو شاركت يف على رأسها اجلامعة وخمتربا“وأما خبصوص اهليئات املنظمة لألنشطة املتعلقة بالعلوم اإلسالمية، فورد يف التقرير أنه 
ثرية ز العلمية، وهي كتنظيم عدد من األنشطة العلمية الكربى أو احملاضرات، ويلحق باجلامعة مؤسسة دار احلديث احلسنية بالرباط، تتلوها املراك

، ومركز جتماع اإلنساينومتعددة على رأسها مراكز الرابطة احملمدية للعلماء على اختالفها وتنوعها، مث مؤسسة مؤمنون بال حدود، ومركز مغارب يف اال
هب املالكي أو ة األشعرية أو املذاملقاصد وغريها من املراكز العلمية، باإلضافة إىل اجملالس العلمية واليت تعىن يف الغالب باألنشطة املتعلقة بالعقيد

لعقيدة ة بغية تعريف الناس باالتصوف اجلنيدي، أي اخلصوصيات الدينية للمملكة، لذلك جند مثال امللتقيات العقدية الكربى نظمت من اجملالس العلمي
اجلامعات ملنظمات الطالبية يف األشعرية، مث تأيت حركة التوحيد واإلصالح، اليت قامت بأنشطة علمية منتظمة يف خمتلف ربوع اململكة، وال ننسى دور ا
 مجعيات ندوات يف التصوف، مثواملعاهد واملدارس، باإلضافة إىل الزوايا، واليت عنت بأنشطة التصوف فكان هلا النصيب األكرب يف تنظيم املؤمترات وال

.اجملتمع املدين

”غائب“سجال إعالمي ساخن وصوت العلماء 
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عوة ا املتعلقة بالعقيدة والدالسنة املاضية، حسب التقرير نفسه، سجاال إعالما حادا يف عدد منها ما سبق تداوله يف السنوات املاضية، كالقضايعرفت 
 غسل”و، ”ي احلج مثالسيلف“والسياسة، والفقه والسياسة الشرعية واالقتصاد اإلسالمي واألسرة واملرأة واللغة العربية، وأخرى ظهرت ألول مرة مثل 

اخلطاب ” ، ود”تقاملع حرية”و” التنصري“، فيما توقف السجال يف قضايا من قبيل ”القانون اجلنائي“وسجال ” باإليبوالامليت املصاب 
.”التكفريي

ول المساواة في اإلرث وسجل التقرير ارتفاع السجال في بعض القضايا تفاعال مع أحداث أو مواقف معينة، ضاربا المثال بالنقاش الساخن ح
حوله، على  اإلجهاض والذي تجدد السجال“بين الرجل والمرأة بعد إصدار المجلس الوطني لحقوق اإلنسان توصية بذلك، وكذا موضوع 

ة باإلجهاض، إثر مناظرة وطنية نظمت حوله، ثم صدور تحكيم ملكي، حسم الجدل بالتأكيد على أن أي مراجعة ألحكام القانون المتعلق
.، حسب نص التقرير”يجب أن تحترم هوية وثوابت األمة

ماعية واجلهوية، شدد ويف الوقت الذي سجل املصدر تفاعل السجاالت مع الوضع السياسي بالبلد، حيث أن غابت مثال يف فرتة االنتخابات اجل
ك القضايا، بل فقط األمساء العلمية مل تكن هي املبادرة إلثارة تل“غياب العلماء عن االخنراط يف هذه السجاالت اإلعالمية اليت تتأثر، وأكد أن 

ور وال س آلرائهم حضبادرت بالرد أو طلب منها الرد وإبداء الرأي، ومرة أخرى حضرت أمساء بعينها، بينما أغلب العلماء والباحثني واألكادمييني لي
.”صدى بني اآلراء

قضايا لعلمي يف عدد من الوأكد التقرير الذي مت عرضه يف املعرض الدويل للكتاب بالدار البيضاء، أن ضعف االخنراط اإلعالمي للعلماء يف السجال ا
ا“املثارة، رغم ما عرفه املغرب من  وإال فلماذا يكثر “ائال ، ال يعود باألساس إىل تقييدهم وحبسهم عن ذلك، متس”خصوبة وريادة فكرية مشهودا 

م وكتبهم ومقا م تطبع وتنشعددهم ويزيد رفضهم يف أنواع معينة من الندوات واملؤمترات واحملاضرات داخل املغرب وخارجه، وملاذا مؤلفا ر، يف حني ال
.”ال طبع وال حضور وال كالم عندما حيمى الوطيس؟

يف مقدمة املؤلفني يف األصول واملقاصد الريسوين

يف جمال أصول الفقه ومقاصد  2015، الريادة يف عدد اإلصدارات سنة الريسوينوالقيادي يف حركة التوحيد واإلصالح أمحد  املقاصديسجل الفقيه 
.الشريعة

عنوانا صدر السنة املاضية، منها أربع  14عناوين من أصل  7وأفاد التقرير أن اسم الفقيه املغريب ونائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، ورد يف 
، ”إىل مقاصد الشريعة ةالذريع”و” والتصنيف ملقاصد الشرع احلنيف اجلمع”و” يف مقاصد الشريعة حماضرات”و، ”مقاصد املقاصد“مؤلفات له هي 

”  يف التداوي بنقل األعضاء البشرية بني املصاحل واملفاسد املوازنة”و” مقاصد املوافقات“وثالثة عناوين توجد فيها تقدمياته ومراجعاته وتعليقاته وهي 
.ق حممد بن أمحد رفيقللشيخ حممد ماء العينني، حتقيق وتعلي” على األنفس يف أصول الفقه األقدس”وملؤلفه الدكتور عبد الغين حيياوي، 

ى املهتمة نشاطا كبريا من قبيل املؤمترات، خالل السنة نفسها، متصدرا عدد األنشطة الكرب  18من جهة أخرى، سجل جمال األصول واملقاصد تنظيم 
.بالعلوم اإلسالمية، تقامسا مع التصوف الذي سجل نفس الرقم
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التأليف يف املالية اإلسالمية وكثرة يف احملاضراتضعف 

 ن عدد الكتب فيهمن جهة أخرى، الحظ التقرير الذي أعده مركز املقاصد والدراسات والبحوث، ضعف التأليف يف جمال االقتصاد اإلسالمي مؤكدا أ
موضوع املالية التشاركية  ، هذا يف وقت سجلت احملاضرات وامللتقيات عددا كبريا من األنشطة اليت تناولت”يزيد على رؤوس أصابع اليد الواحدة“ال 

.التكوين ورسائل الدكتوراه يف هذا اجملال ماسرتاتالبديلة، كما أنه مت تسجيل عدد كبري من  واألبناك

سالمية والتمويالت شهد يف السنة املاضية سجاال حاميا، وتدافعا قويا وطويال حول البنوك اإل“ويأيت هذا الضعف يف التأليف رغم أن املغرب 
.، حسب نص التقرير”اإلسالمية، يف ظل حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية اإلسالمي

دور “لفهما يف اجملال ومها ولوال معرفة سبقت وخربة حلقت لدى الدكتور حممد أمحني لكان اجملال صفرا وهباء، وهذا يظهره الكتابان اللذان أ“وتابع 
الشرعي يف املؤسسات املالية  إىل الرقابة الشرعية، دليل عملي وعلمي للفتوى والتدقيق مدخل”و” الفقه اإلسالمي يف جناح العمل املصريف اإلسالمي

.”اإلسالمية

مؤمنون بال حدود اإلماراتية تسيطر على األنشطة الدينية

املقارنة بني مراكز “، أن ″2015احلالة العلمية اإلسالمية باملغرب لسنة “يف الوقت الذي تصدرت املؤسسات الرمسية كم األنشطة الدينية، رصد تقرير 
تبدو صغرية الثة عشر الرابطة جمتمعة، ومؤسسة مؤمنون بال حدود، القادمة من املشرق العريب واملتخذة من املغرب مركزا هلا، فإن الرابطة ومراكزها الث

.”احلجم والتمويل والنشاط واإلنتاج أمامها

رية وسنوية، ومتويل املوارد فاملؤسسة هلا ميزانية ضخمة جدا متكنها من احلصول على مقرات بالعاصمة املغربية وتنظيم ندوات أسبوعية وشه“وتابع 
.”البشرية والباحثني، وطبع الكتب واجملالت املتعددة، ناهيك عن اجلوائز واملكافآت السخية

http://www.sawtbladi.com/72014.html
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سجلت تقدما كبيرا في مجال حقوق األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة أوسرد -الداخلة جهة 

حقوق األشخاص  أن هذه اجلهة حققت تقدما كبريا يف جمال أوسرد -، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالداخلة السماليلحممد األمني أكد 
.ذوي االحتياجات اخلاصة

إلنسان في إطار الدورة تصريح لوكالة المغرب العربي لألنباء على هامش ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق ايف  السماليلواستعرض السيد 
م بها مؤسسات الدولة في للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، التجربة الغنية للمجتمع المدني بالجهة والمواكبة التي تقو  22

.هذا الميدان
سياسة العامة وقال إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يهدف من خالل هذه الندوة إىل النهوض بوضعية األشخاص ذوي اإلعاقة، مشريا إىل أن ال

 أوسردإىل جهة الداخلة  من جهتها، استعرضت عدد من اجلمعيات املنتمية. للدولة تروم تعزيز مكانة األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع
اصة، عباسي سيدي لرياضات األشخاص ذوي االحتياجات اخل" يدا يف يد"جتربتها يف جمال النهوض حبقوق هذه الفئة، حيث أكد رئيس مجعية 

.  ات الدولةا يف برامج وسياسإبراهيم، أن اجملتمع املدين يف هذه اجلهة يسعى إىل ضمان مشاركة هذه الفئة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وإدماجه
رة تمع، واملشاركة يف بلو وأوضح أن هذه اجلمعيات تعمل كذلك على تكوين االشخاص يف وضعية إعاقة وحتسيس الرأي العام حبقوق هذه الفئة من اجمل

 والربوتوكووضعية إعاقة  اسرتاتيجية وطنية حول حقوق االشخاص يف وضعية إعاقة واملسامهة أيضا يف إعمال االتفاقية اخلاصة حبقوق االشخاص يف
دف هذه الندوة إىل تعزيز قيم املساواة وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة من خالل الثقافة وتأهيل املنتوج. االختياري األديب والعلمي حول هذه  و

ستضيف دولة اإلمارات العربية ويذكر أن الدورة احلالية من املعرض الدويل للنشر والكتاب ت. القضية والتعريف مبختلف أوجه وضعية اإلعاقة يف املغرب 
.بلدا فضال عن دور النشر مؤسسات حكومية وجامعات ومجعيات ومعاهد 44عارضا من  668ويشارك يف هذه الدورة . كضيف شرف

http://www.alobor.com/news/read/18371/
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بلًدا 24متدخًال من  150في معرض الكتاب يؤطرها 
التجاربسيحتضن نشاطات عديدة لتقاسم " حقوق اإلنسان"رواق  

فرباير/ شباط  13,السبت  2016

ان في المعرض الدولي رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنس، رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان يف الرباط والقنيطرة، أن أزريععبد القادر أعلن 
نشاطًا للنقاش والتبادل  50سيحتضن أكثر من ) فبراير الجاري/ شباط 22إلى  11من (للكتاب في الدار البيضاء في دورته الثانية والعشرين 

.بلًدا من القارات الخمس 24متدخًال من  150وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 

إعاقة "حتت شعار " فيلم هاندي"يف قاعة الفن السابع يف الرباط  بشراكة مع مجعية " أيام السينما واإلعاقة"، يف كلمة اجلمعة يف افتتاح أزريعوأضاف  
" التزامات وممارسات"و" مناظرات"و" يوم وكتاب"و"  اإلعاقة عرب اجلهات"، أن أنشطة الرواق ستتوزع على مخس فرتات يومية رئيسية "حقوق ومواطنة

. ستتناول موضوع اإلعاقة من جوانب خمتلفة" تكرمي"وفقرة 

  والولوجياتعاقة، وأوضح أن من أبرز هذه اجلوانب اإلبداع والفن، واألدب واإلعاقة، والتكوين واملواكبة االجتماعية، واإلعالم واإلعاقة، وتكلفة اإل
سياسية لألشخاص يف وضعية الرقمية، واإلعاقة يف املؤسسات السجنية، واإلعاقة والسياسات العمومية احمللية، واملشاركة ال والولوجية، "احلق يف الوصول"

ضات األشخاص يف اعية، ورياإعاقة، وجتارب اجملتمع املدين يف جمال اإلعاقة وطنًيا ودولًيا، واإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة، والصحة واحلماية االجتم
.اقةالنساء واإلعوضعية إعاقة، والتعليم الدامج، واإلعاقة واهلجرة، واإلطار القانوين لإلعاقة، واحلق يف الشغل وقابلية التشغيل، واألطفال و 

http://www.almaghribtoday.net/culture/pagenews/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-
%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8
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ممثلة االتحاد االوروبي تقارن بين الصحراء الغربية وفلسطين
18:  25الساعة  2016فرباير  14يف أضيف 

  
ارنة بني الوضع يف الصحراء ونظريه يف ، دعوة بعض الربملانيني األوربيني  املقموغريين فيديريكامسؤولة االحتاد األورويب للشؤون اخلارجية واألمنية، رفضت 

.األراضي الفلسطينية
  

ا عن سؤال للربملانيني األوروبيني من اليسار أجنيال فانيال  مورغيينوقالت  عالمات للمنتوجات القادمة من  حول ضرورة وضع بريجيو وبالومايف جوا
ا منتوجات قادمة من  مة من األراضي الفلسطينية،مثلما هو الشأن بالنسبة للمواد الفالحية القاد" الصحراء الغربية"األقاليم اجلنوبية املغربية على أ

  
ضي الفلسطينية احملتلة من وأن األمم املتحدة تتحدث عن األرا... إن احللول ذات الصلة اليت تبناها جملس األمن تتعامل مع القضيتني بشكل خمتلف"

)".الصحراء الغربية احملتلة من قبل املغرب(قبل إسرائيل وال تتحدث عن 
  

ن اإلشكاالت وأكدت من جهة أخرى أن االحتاد األورويب يتابع عن كثب وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب وخصوصا يف الصحراء، وموضحة أ
.املتعلقة حبقوق اإلنسان يتم مناقشتها بشكل منتظم مع السلطات املغربية يف إطار احلوار السياسي

  
حلقوق  يها اللجنة اجلهويةوأضافت أن بعثة االحتاد األورويب بالرباط على تواصل منتظم مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومع جلانه اجلهوية مبا ف

.اإلنسان باألقاليم الصحراوية

http://www.saharahoy.com/news7566.html
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الخوض في اإلرثالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان ليس من اختصاص : بنحمزة
20:00 14-02-2016األحد  أميايعبد اجمليد 

لفرتة األخرية، عن النقاش ، رئيس اجمللس العلمي احمللي يف وجدة، وعضو اجمللس العلمي األعلى، الذي غيبه املرض خالل ابنحمزةأن مصطفى يبدو 
.يها بعد تعافيهالذي دار حول توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، املتعلقة باإلرث، مل يشأ أن متر عليه هذه القضية دون التعليق عل

الوطين حلقوق  عن مدونة األسرة، إن اجمللس” مركز الدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية“نظمها  بوجدة، قال أمس السبت، يف ندوة بنحمزة
.اإلنسان ليس من اختصاصه إصدار التوصية املتعلقة باملساواة يف اإلرث

قانون، ألن الدولة غري هذا اجمللس، جملس يعتمد املنهجية احلداثية، واحلداثة على املستوى السياسي هي احرتام املؤسسات وال“أن  بنحمزةوأضاف 
ا، وحنن لدي ي اجمللس نا مؤسسات دستورية هاحلداثية دولة عشائر وعالقات، والدولة احلداثية تدين بالوالء للقانون، وحترتم فيها املؤسسات اختصاصا

.”عاملويف حال وجود أي توصية، جيب أن حتال على جهة االختصاص، على غرار جمموعة من دول ال. العلمي األعلى، املختص يف ذلك
سه يقولون إن بعض الناس ما معىن أن يوجد جملس علمي أعلى، ويفيت كل واحد مبا يشاء؟ ويف الوقت نف“: ، املتحدث نفسه يف السياق ذاتهوتساءل
.”الذي يفتح هذا الباب، يفتح باب التكفري“، وأضاف ”يكفرون
أن الطرف اآلخر، الذي  ، وأشار إىل”مدلوهلا شرعي“كثريا عن التوجه الذي يعترب أن املدونة هلا صلة بالشريعة اإلسالمية، مربزا أن   بنحمزةودافع 

. عاود املطالبة بأخرى، أي حقق مكاسبا مث”ُخذ وطالب“يسعى إىل جعلها قانونا مدنيا، كباقي القوانني، إمنا يعمل مببدأ سياسي يقوم على مسألة 
لذي لن يتحقق أمر من قبيل املستحيل ا“املتحدث نفسه، أن االعتقاد بأنه بإمكان أي إنسان أن يؤسس مدونة بعيدة الصلة عن اإلسالم، وأكد 
شريعة أول من إىل أن الشريعة اإلسالمية، قائمة على املساواة، اليت كان علماء مقاصد ال بنحمزة، وعن املساواة وعالقتها باملدونة، أشار ”مطلقا
.درسها

ض األشخاص، ليسوا ، وإمنا القيمة نفسها، مشريا إىل أن بع)الشيء(أن املساواة ال تعين يف اإلرث مثال أن يأخذ كل وريث من العني نفسها وأضاف 
لواجب اواة، كالصداق امن أهل االختصاص، يربطون دائما مسألة املساواة باإلرث، بينما جيب إبراز أن حاالت عديدة يف املدونة ال تتحقق فيها املس

.على الرجل والنفقة، وأخذ الزوج لنظري عقد الزواج، فيما تأخذ املرأة األصل، وغريها من األمور
ألخرى على الرجل، ويف حالة بالتايل فإن كان الغرض هو حتقيق املساواة املطلقة، جيب أن ُتسأل املرأة إن كانت تقبل بذلك، وأن تنفق هي ا“وتابع 

.”!امتناعها عن ذلك تسري عليها املسطرة القانونية، مبا يف ذلك اإلكراه البدين
يشرف القانونيني  ال“إىل التمديد الذي حصل، أخريا، يف أجل مساع دعاوى ثبوت الزوجية، خلمس سنوات أخرى، حيث قال إنه  بنحمزةتطرق كما 

سألة املنع ال ميكن أن تكون ، مشريا إىل أنه سيعقبها متديد آخر رمبا خلمسني سنة، يف إشارة منه إىل أن م”واحلقوقيني أن يعارضوا مسألة التمديد هذه
.صحيحة

بعض دول  أشخاصا من دون هوية كما هو الشأن يف(، أي ”البدون“، أن من شأن منع مساع دعاوى ثبوت الزوجية أن خيلق جيال من بنحمزةوأكد 
على حد ” فعلسنكون قد أقدمنا على عقوبة أشد من ال“، حيث سيتحمل األطفال وزر ذلك املنع، ويصبحون من دون هوية، وبالتايل )اخلليج
.تعبريه

http://www.alyaoum24.com/511891.html
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الزيارةأقارب المعتقل السياسي الصحراوي محمد التهليل من منع 
2016mohamedفرباير  14 tahlil

رين سنة من حممد التهليل احملكوم بعش إزيك أگدميعلى منع أقارب املعتقل السياسي الصحراوي ضمن جمموعة  ١إدارة السجن احمللي سال أقدمت 
.حسب إفادته للجنة العائالت  ٢٠١٦فرباير  ١٢طرف القضاء العسكري املغريب يومه اجلمعة 

بقرار من املدير اجلديد  الصحراء الغربية/ املنع غري املربر الذي طال أقارب املعتقل السياسي الصحراوي حممد التهليل القادمني من مدينة بوجدور 
اذ سبق و منع  ٢٠١٥منذ العاشر من دجنرب  ١يعترب الثالث من نوعه بعد تعيينه مديرا و مسؤوال على إدارة سجن سال  ١للمؤسسة السجنية سال 

اه و السباعي أمحد بداعي عدم إثبات القرابة االسرية مع امل عكس ما كان عتقلني السياسيني أقارب كل من املعتقلني السياسيني الصحراويني عبد اهللا أ
.معموال به طيلة السنوات املاضية 

شهر الماضية منذ تاريخ و حسب إفادتهم للجنة عائالت المعتقلين يعانون طيلة األ إزيك أگديمالمعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة 
من عدة ممارسات غير قانونية و محاوالت متكررة لإلجهاز على حقوقهم و  ١تعيين المدير الجديد على إدارة السجن المحلي سال 

جن المحلي بسال ما مكتسباتهم التي خاضوا من أجلها عدة إضرابات مفتوحة و إنذارية عن الطعام منذ تاريخ اعتقالهم و ترحيلهم على الس
اط الى عقد عدة دفع بمسؤولين في ادارة السجون و إعادة اإلدماج و ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق األنسان بالعاصمة المغربية الرب

المكتسبات الخاصة  و التأكيد على احترام و توفير كل الحقوق و إزيك أگديملقاءات حوار مع المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة 
. إزيك أگديمبمجموعة 

بعد تفكيك خميم  ٢٠١٠ة الصحراء الغربية شهر دجنرب من سن/ يذكر أن املعتقل السياسي الصحراوي حممد التهليل كان قد اعتقل يف مدينة العيون 
عقوبته لعشرين سنة يف  أين متت متابعته أمام حمكمة عسكرية ، و قد أصدر القضاء العسكري املغريب حكما قاسيا و حائرا يف حقه تصل إزيك إگدمي

دول عظمى كانت هلا غياب تام لشروط و ضمانات احملاكمة العادلة حسب تقارير منظمات دولية وازنة تعىن حبقوق االنسان و بعثات دبلوماسية ل
.صفة مراقب 

جلنة عائالت املعتقلني السياسيني الصحراويني
إزيك أگدميجمموعة 

http://www.adamir.net/?p=17004
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البيضاء في السياسة العمومية المحلية بالعيون في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالداراإلعاقة 
  2016,فرباير 15

ان ، دعيت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسمن المعرض الدولي للنشر والكتاب 23المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في الدورة إطار مشاركة يف 
وزيدي مسري اجللسة، مبا وال غرو، فاللجنة املذكورة يقول السيد حممد الب. »اإلعاقة يف السياسة العمومية احمللية«بالعيون السمارة للمشاركة بنشاط 

دويل للنشر والكتاب ويف ، وإلفضاء البعض مما أجنز يف رحاب املعرض ال»نفذت برامج متميزة مع شركائها من الفعالية املدنية«عضو اللجنة املذكورة 
عن مجعية  املساعديفاطمة  األخت: اثنثنيممثل مجعيتني «رواق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حضر يف املنصة على الساعة الثانية متاما بعد الزوال 

ة برنامج الساع. »عن مجعية اآلفاق لتأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة وإدماجهمDouwaa الدوةمساندة األشخاص املعاقني والسيد احملجوب 
إلعاقة فهي سياسة تضر كلنا يعلم جيدا أن كل سياسة عمومية، ال يندرج فيها بعد ا«و. ويدور حوهلا» اإلعاقة يف السياسات العمومية احمللية«حيوس 

.»كثريا حقوق اإلنسان
الصات اليت استخرجتها لتتحدث عن جتربة مجعيتها حول املالحظة النوعية لالنتخابات وكيف وضعت اخل املساعديأعطيت الكلمة لألخت فاطمة 

.اجلمعية من تلك التجربة إذ أبرزت غياب سياسة عمومية وازنة يف اجلهة، جهة العيون السمارة
ا رئيسة مجعية مساندة األشخاص املعاقني بالعيون، وهي عضو اللجة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون ال تأسست اجلمعية «سمارة، قدمت نفسها بأ

اكة، واشتغلت ، واشتغلت اجلمعية على برنامج األشخاص املعاقني من أجل الرتافع ومناصرة حقوقهم بشر 1982من شهر فرباير من العام  10يف يوم 
راكة سياسية لنصوت من أجل ش«: على مشروع التمكني السياسي لألشخاص يف وضعية إعاقة يف االنتخابات، واملشروع جرى حتت شعار

ن املعهد ، والذي جرى بالشراكة مع التحالف من أجل النهوض بوضعية األشخاص يف وضعية إعاقة وبدعم م»لألشخاص يف وضعية إعاقة
ويهدف . وادقروية لف الالدميوقراطي الوطين للشؤون الدولية، واملنظمة الدولية لإلعاقة واللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون السمارة واجلماعة ال

لسياسي والتشريعي وتدبري الشأن يف املسارين ا الشماركةاي : »املشروع إىل حتقيق مشاركة املواطنني يف وضعية إعاقة يف احلياة السياسية العامة وتعزيزها
واضافت . املغريب» ينص عليها الدستور اثناء االستحقاقات االنتخابات احمللية اجلماعية واجلهوية جتسيدا للدميوقراطية التشاركية والتمثيلية اليت«احمللي، 

بقضايا املواطنني، يف  يف التمكني السياسي لألشخاص يف وضعية إعاقة، ال يهدف فقط إىل التحسيس«أن اخنراط اجلمعية يف املشروع كان طمعا 
 من األشخاص ذوي اإلعاقة يف وضعية إعاقة فحسب، بل يتوخى من خالله تعبئة كل الفاعلني السياسيني احملليني للعمل سويا من أجل إدماج البعض
م ومسامهتهم وحماربة التهميش الذي يطوله واإلقصاء يف أف م وإمكانيا كاملة ق حتقيق املشاركة املتبراجمهم وخططهم، ورفع الوعي حبقوقهم وحاجا

ملاذا هذا . »احمللي كافة األصعدة خاصة العمل السياسي منها وتدبري الشأن العام«وإن إدماجهم ليكون يف . وضعيتهم إعاقة» واملندجمة للمواطنني
وقراطية التشاركية االنتقال باملواطن يف وضعية إعاقة من الدميوقراطية التمثيلية إىل الدمي« أن وراءه  املساعدياإلدماج؟ حتسب األخت فاطمة 

ا وهي وضعية غري مرغوب فيها، وج. »والتشارورية ب أن يرقى حاهلم إىل ومعىن ذلك أن األشخاص املعاقني، مبا هم مصدر األصوات االنتخابية وخزا
ا مجعية مساندة األشخاص املعاقني املقاربة اليت تبنته» رؤية مشولية ومبقاربة حقوقية اجتماعية«مواطنني ناخبني ومنتخبني فاعلني ومسؤولني ضمن 

.كما سلفت إليه اإلشارة  املساعديبالعيون واليت ترأسها األخت فاطمة 
ة يف األشخاص الذين إىل تشخيص وضعية اإلعاق املساعديعرجت األخت فاطمة  املذورةوعقب تسطري أهداف املشروع الذي تشتغل عليه اجلمعية 

:وخلصت يف تشخيصها إىل ما يلي. هم فيها فيما وراء إقصائهم، سيما وأن عددهم يقدر خبمسة ماليني من الكتلة الناخبة
يث البعد ضعف مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة السياسية وخاصة من حيث النوع االجتماعي منهم النساء على وجه اخلصوص، ومن ح –

.املعاقون الذين يقطنون بعيدا عن املراكز: اجلغرايف، أي
.حتديد مؤشرات ضعف املشاركة السياسية لدى هؤالء من خالل املؤشرات –
.السياسي ، وإقصاء املعاقني من مواقع القرار السياسي والفعل»يف الربامج احلزبية واللوائح االنتخابية«تغييب اإلعاقة حامليها  –
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.ألخرىة والربملان، واملؤسسات اغياب متثيلية األشخاص املعاقني يف األحزاب السياسية غيابا بات ميتد إىل املؤسسات التمثيلية اجلماعات الرتابي –
.النظر إىل األشخاص يف وضعية إعاقة كأصوات لدعم هذا احلزب أو ذاك يف أحسن األحوال، أو دعم هذا الشخص أو ذاك يف أسوئها –
.غياب إدراج بعد اإلعاقة يف السياسات العمومية ويف برامج األحزاب –
.غموض برامج األحزاب مما ينشأ تعذر فهمها، ويف ذلك إقصاء للكثري من الفئات مبن فيها املعاقني –

:وماذا يستنتج من ذلك؟ يستنتج من ذلك تسجيل بعض التوصيات
.فتح اجملال أمام األشخاص يف وضعية إعاقة خلوض االنتخابات والولوج إليها ولوجا مستدميا –
تمثل يف التنصيص على تكافؤ بلورة االلتزام الدستوري امل«تضافر اجلهود وجوبا يف احلال واملآل للنهوض باألشخاص يف وضعية اإلعاقة وضعيتهم و –

.»الفرص واملساواة وتعزيز مفهوم املواطنة
.»حماربة كل أشكال التمييز ومحاية حقوق هذه الشرحية اهلشة يف أصلها« –
.»ة مجيعهمإلزام السلطات العمومية بوضع سياسات موجهة إىل األشخاص املعاقني وتفعيلها هم والفئات من ذوي االحتياجات اخلاص« –

ت معتمدة على الدراسة كثريا عند ضعف إشراك األشخاص يف وضعية إعاقة يف االنتخابات إن يف الرتشيح والتصوي  املساعديووقت األخت فاطمة 
ا اجلمعية يف املشروع املذكور سا على التمثل السليب، وضعف فمن ذلك جتاهل األحزاب السياسية املغربية باألشخاص املعاقني جتاهال مؤس. اليت أجنز

م واحلواجز البيئية واملعيقات كغياب  يف املعمار، وسواد التمييز  ولوجياتالاملستوى التعليمي لدى فئة األشخاص يف وضعية إعاقة، والتشكيك يف قدرا
.على أساس اإلعاقة وتفاقمه

:توصيات كثرية نوردها بعضها املساعديولتجاوز هذا الوضع أوردت األخت فاطمة 
.»الصورة النمطية لدى اجملتمع حول األشخاص يف وضعية إعاقة وتطوير العقليات«العمل على تغيري التمثل و –
اصة منها ة مع االلتزامات الدولية خدعوة الفرق الربملانية باجمللسني إىل تفعيل القوانني واستصدار مراسيمها التطبيقية ومالءمة التشريعات الوطني« –

.»االتفاقية الدولية لألشخاص يف وضعية إعاقة
م والعمل على ضمان مشاركتهم يف السياسات احمللية والوطنية كما هو احلال بالنس« – بة لسائر الفئات إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة واستشار

.»االجتماعية
.»قةإدراج خانة خاصة باإلعاقة ونوعيتها يف اللوائح االنتخابية قصد تسهيل املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعا» –
.»لألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان متثيلهم يف اهليئة املنتخبة واجملالس الكوطاالدعوة إىل اعتماد نظام « –
»االقتداء بالتجارب الناجحة لألحزاب األجنبية والبلدان« –
»التعريف بقضايا اإلعاقة من منطلق حقوقي« –
.»عن األشخاص يف وضعية إعاقة والتمثالتتصحيح التصورات السلبية « –
.دوروتعزيز ذلك ال» عند الدور اإلجيايب الذي ميكن أن يلعبه اإلعالم بالتحسيس والدفاع عن حقوق الشخص املعاق«الوقوف  –
ا« – .»وضع سياسة حملية وجهوية ووطنية عرضانية مندجمة للنهوض باألشخاص يف وضعية إعاقة والنهوض 
.»الدعوة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة لفرض مشاركة متساوية لألشخاص يف وضعية إعاقة يف مجيع الربامج والسياسات« –
»رفع مستوى الوعي حول القضايا املتعلقة باإلعاقة« –

.»جلديد للمملكةيضعنا دولة وجمتمعا يف تعارض مع أحكام الدستور ا… استمرار أشكال التمييز املبين على اإلعاقة«وخالت األخت فاطمة أن 
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تفاقية الدولية رئيس مجعية اآلفاق وهو جمموعة من املشاهد، كل مشهد يصور مضمون مادة من مواد اال» األبواب املفتوحة«ذلك عرض فيلم عقب 
لقراءة  الدوةجوب أعطيت الكلمة للسيد احمل. حلماية األشخاص يف وضعية إعاقة، والشريط، سيعرض يف تونس كما أشار األستاذ حممد البوزيدي

.الفيلم املعروض
شخاص اليت حتول دون وجل األ ذكر يف البدء أن فيلم األبواب املفتوحة يشخص الوضع السائد لألشخاص يف وضعية إعاقة، يركز على العراقيل واحلواجز

:وتناول الفيلم بعض املواضيع واملواقف، من ذلك ما يلي. يف وضعية إعاقة حلقوقهم
التعبري والرأي –
املشاركة يف احلياة الثقافية –
التعبري عن الرأي –
الولوج إىل املعلومة –
الولوج إىل التعليم –
الوصول إىل مستوى معيشي الئق –
االعرتاف باألسرة –
الولوج إىل العمل –

اقة، شخاص يف وضعية إعوكل هذه املواضيع تعرب عن احلقوق األساسية للفرد داخل اجملتمع وتشملها، لكن الولوج إىل هذه احلقوق أمر متعذر لدى األ
تسلسل األحداث، وهو عبارة ومل يأت الفيلم على الشاكلة املتعارف عليها يف األفالم القصرية فهو فيلم صامت لغياب احلوار و . إن مل يكن مستحيال

وكل مقطع . أنانية اجملتمععن مقاطع صغرية، كل مقطع يتناول موضوعا معينا، تعكس فيه الصورة حواجز اجملتمع ومتثلها، وتعكس الصور النمطية و 
ت بنود االتفاقية؟ فهل للتغيري فلماذا استعمل. مذيل مبادة من مواد اتفاقية محاية األشخاص املعاقني، واليت وقف عندها لتبسيط موادها قبل فتح النقاش

فا أعطتنا تعري. لتجاوز املقاربات األخرى، من ذلك النموذج اخلريي اإلحساين 2006من أجل التغيري؟ فاالتفاقية اليت اقرتحتها األمم املتحدة سنة 
أضاف أن ال عالقة للفيلم و . جديدا متطورا لإلعاقة يتمثل يف كون قضية اإلعاقة قضية ثقافية، ولقد خلقت أسسا لتأسيس الفهم السليم لإلعاقة

:ف عند املواقف التالية، ورغم ذلك ود أن يتطرق للموضوع ويديل بدلوهن فوق»اإلعاقة يف السياسة العمومية احمللية«املعروض مع الورشة موضوعها 
.املشاركة على أساس احلق ودرء التمييز –
إقرار سياسة عمومية داجمة لإلعاقة –
عدم فهم املسؤولني للمقاربة احلقوقية لإلعاقة –
على املستوى احمللي الولوجياتغياب  –
.العمل على حتسيس املسؤولني احملليني وتقريب مصطلح اإلعاقة إليهم –
.إقرار سياسة عمومية حملية لألشخاص ذوي اإلعاقة –
.املساعديضمان املشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة كما أشارت إليه األخت فاطمة  –
بيان أن مطالبه مل تقم حتسيس األشخاص ذوي اإلعاقة وإذكاء الوعي لديهم بشكل مبسط وجبميع األشكال، وال وسيلة أجنع توظيف فيه الصورة ل –

.ب الالوعي والالشعوروإخراجه، مادامت الصورة ختاط» األبواب املفتوحة«على العاطفة بل هي حقوق ويف هذا السياق نشأت دواعي تأليف الفيلم 
ذي ألفى أقرانه يلجون الذي يعيشه األشخاص يف وضعية إعاقة، من ذلك مشهد ذلك الطفل ال املمنهجالفيلم يعرب بالصورة على واقع التمييز «و

توفق، والشاب الذي الولوجيةب املؤسسة التعليمة ووجد نفسه واقفا يف الباب، والسيد الذي يرغب يف ولوج املسجد للصالة ومل يقدر على الولوج لغيا

                            21 / 45



 

15/02/2016 5
Conseil national des droits de 

l'Homme

فل التوحدي، والذين ال يعرفون ، وهناك لقطة حول الط»تسرتعي االنتباه الذاتيهنيل شهادة جامعية عليا ومل يقع عليه االختيار وإن كانت سريته يف 
ا والظل ذو التوح د ناظرا معتقال يف البيت التوحد لن يفهموا وضعية ذلك الطفل، حيث وصفت وضعية برزت فيها أمه ناظرة التلفاز مع صديقا

ا لصورة قوية  شخاص يف وضعية عن دور األسرة ذات األشخاص يف وضعية إعاقة، ولقد بني البحث الوطين حول األ تسائلنامعزوال عن األسرة، وإ
تقول  ئلناتساوباجلملة كل ما سلف من مشاهد الفيلم . إعاقة، أن األسرة هي احلاجز األول، أمام ولوج األشخاص يف وضعية اإلعاقة حلقوقهم

واحلال . كثريا على جمتمعنا  ائلناتس«األستاذة مسية عمراين اليت حضرت بالرواق يف املوعد لتناقش نشاط اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون السمارة 
شخص يف وضعية إعاقة ولكن واملشكل ال يكمن يف ال. ارفعوا األبواب بالنسبة لليوم العاملي لإلعاقة: أنه يف السنة املاضية رفعت األمم املتحدة شعارا

 نذرأهة األلعاب، وال فذلك الطفل الذي ال نسمح له بدخول املدرسة، وال مبمارس. املشكل يف إقامة احلواجز من لدن احمليط واليت تبدأ من التعليم
ل، حنكم عليه بتجريده من يعيش عالة على أسرته، ال إمكانية له، وال وسائ) رجل أو امرأة(يعيش يف اجملتمع، فإننا حنكم عليه مسبقا أنه مشروع شاب 

.  املساعديخت فاطمة أريد القيام بالربط بني الشريط وما أوردته األ. وال بد من مساءلة السياسات العمومية ومساءلة أنفسنا. وسائل العيش الكرمي
اد ذلك أن السياسات تصنع مف» بدونناال شيء لنا «: فهناك شعار احلركة احلقوقية املتصلة باإلعاقة. فالكالم الذي بسطته يف مداخلتها مهم للغاية

ن مع صانع القرار من بدون أشخاص يف وضعية إعاقة، والقوانني تشرع كذلك، بل إن بعض األشخاص يف وضعية إعاقة تلفاهم، لألسف، يتعاملو 
لة التمكني السياسي وأما مسا. الفرص على األشخاص يف وضعية إعاقة الولوج إىل بعض احلقوق فيوفتونأجل مكاسب شخصية حلظية وظرفية، 

 جل التصويت، ال بد منلألشخاص يف وضعية إعاقة فليست سياسة بارزة، فلما نرفع شعار ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل مراكز االقرتاع من أ
وات، ولكن ال بد من ال نريد أن يظل األشخاص يف وضعية إعاقة خزان األص. نرفع شعار ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة إىل مراكز القرار السياسي

الفرصة إليصال الشكر  ةمغتنموإن . ولوج مراكز القرار، فالسياسة تصنع يف غياب األشخاص يف وضعية إعاقة، وإن التمكني السياسي هلو املفتاح
عد وأدجمتها يف عملها، وال منتبهة ملثل هذه القضايا، وهي قضايا حامسة، وأعطتها هذا الب فمابرحتللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون السمارة 

 رار وملنظمات األشخاص يفننسى أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتخصيصه هذا الرواق سنته لقضية اإلعاقة يعطي إشارات قوية موجهة لصناع الق
»وإعالن االنطالق االنتظاريةوضعية إعاقة للقطع مع 

حلسن ايت الفقيه

http://www.atlasoriental.com/?p=831
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القاصرات يتسبب في شرخ داخل األغلبية الحكومية بالبرلمانتشغيل 
سياسيةتقارير , الرئيسية:ىف 2016, فرباير 14: التاريخ

قدم نيون ينتمون إىل حزبه التيفلح عبد السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، يف إقناع نواب فرق التحالف احلكومي، ومنهم برملامل 
.سنة 18يل احملددة يف واالشرتاكية، باملصادقة على قانون العمال املنزليني الذي يسمح بتشغيل األطفال القاصرين دون السن القانونية للتشغ

.وأحدث هذا القانون شرخا داخل األغلبية احلكومية، لذلك قرر جملس النواب تأجيل املصادقة عليه
د ة مبجلس النواب حول حتديويف الوقت الذي جنح الصديقي يف مترير القانون داخل جملس املستشارين، اندلعت خالفات داخل فرق األغلبية احلكومي
والذي اكية الذي ينتمي إليه، السن القانونية لتشغيل األطفال، والغريب يف األمر أن الصديقي يلقى معارضة قوية من طرف فريق حزب التقدم واالشرت 

سنة اليت وردت يف مشروع  16سنة عوض  18حتالف مع فريق حزب التجمع الوطين لألحرار، من أجل املطالبة بتحديد السن القانونية للتشغيل يف 
لوطين حلقوق اإلنسان هذا فضال عن أن العديد من املنظمات احلقوقية الدولية والوطنية، اعرتضت على مضامني هذا القانون، ومنها اجمللس ا. القانون

يوت بدون احرتام أدىن األطفال القاصرين، وخاصة القاصرات اللوايت يتم استغالهلن كخادمات يف الب شرعنة، اليت حذرت من »اليونسيف«ومنظمة 
.شروط الكرامة، ويف تعارض مع املواثيق الدولية

لة، ويف ب يف جمال محاية الطفو واعتربت فرق املعارضة أن هذا القانون يسري يف معاكسة واضحة للمسار احلقوقي باملغرب واملكتسبات اليت حققها املغر 
واليت أكدت  ضنته مدينة مراكش، حتد صارخ لروح الرسالة امللكية املوجهة إىل املشاركني يف املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان يف نسخته الثانية الذي احت

ا .على ضرورة محاية حقوق األطفال والنهوض 
صوص مشروع وعلى الرغم من الرأي الذي أبداه كل من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، بخ

عا خطيرا في مجال بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، والذي تضمن مقتضيات تمثل تراج 19.12القانون رقم 
ات سنة، وعلى الرغم من المرافعات والمذكرات التي قدمتها العديد من الجمعي 16حقوق األطفال، خاصة السماح بتشغيل األطفال في سن 

.الحقوقية في هذا الشأن، أصرت الحكومة على معاكسة كل هذا، بإصرارها على تمرير هذا المشروع بالبرلمان
تعلق بتشغيل وكان عبد السالم الصديقي، وزير التشغيل والشؤون االجتماعية، قد كشف، يف وقت سابق أمام جملس النواب، عن أرقام صادمة ت

سنة، أي  15وأقل من  7ألف طفل ترتاوح أعمارهم ما بني  92األطفال القاصرين باملغرب، حيث بلغ عددهم، خالل السنة املاضية، حسب الوزير، 
طفال هو املدرسة وليس وقال الصديقي إن املكان الطبيعي هلؤالء األ. يف املائة من جمموع األطفال الذين ينتمون إىل هذه الفئة العمرية 1.9ما يعادل 

وحتميها  ية ذات الصلة،خارجها، مشريا إىل أن محاية األطفال يف العمل تشكل جزءا هاما من احلقوق اإلنسانية اليت تكفلها املواثيق واملعايري الدول
.ساسيةقوق اإلنسان األأحكام الدساتري والقوانني الوطنية، باعتبار أن عمل األطفال يف سن مبكرة وأحيانا يف أسوأ األشكال، يعد انتهاكا صارخا حل

دف إىل زجر حماربة ظاهرة تشغيل األطفال، وذلك متاشيا مع ما ورد من مق قييت تضيات يف اتفاجتدر اإلشارة إىل أن مدونة الشغل تتضمن عدة مواد 
 صادقت عليهما اململكة املتعلقتني على التوايل باحلد األدىن لسن العمل ومبنع أسوأ أشكال تشغيل األطفال، واللتني 183و   138العمل الدولية رقم 

سنة يف أعمال قد تعيق منوهم الصحي أو  18سنة، ومنع تشغيل األطفال دون  15ومن بني هذه املقتضيات، منع تشغيل األطفال قبل بلوغ . املغربية
اض له أو عرضه ألغر العقلي أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي، ومنع كافة أشكال الرق أو املمارسات الشبيهة بالرق، ومنع استخدام الطفل أو تشغي

.الة العودكم باحلبس يف حالدعارة أو إلنتاج أعمال أو عروض إباحية، وتشديد العقوبة على املخالفات املتعلقة بتشغيل األطفال من ناحية الغرامة واحل

http://www.flashpresse.ma/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%81%D9%8A-
%D8%B4%D8%B1%D8%AE-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84-20798.html
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يؤطران ندوة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالبيضاء الدوةوالمحجوب  المساعديفاطمة 
  

سيتم تأطريها من اقة رواق المجلس الوطني لحقوق االنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب ندوة بعنوان السياسة العمومية واإلعسيحتضن 
 للتاهيلعية افاق عن مج الدوةعن مجعية مساندة االشخاص املعاقني واحملجوب  املساعديمن جهة العيون الساقية احلمراء كفاطمة  مجعويونطرف عدة 

حتياجات اخلاصة وخالل هذا اللقاء الذي ينطلق مع الثانية زواال سيتم التطرق اىل ما يقف عثرة أمان دوي اال.وادماج االشخاص يف وضعية اعاقة 
الولوجياتبدءا من 

http://anaharnewsmaroc.com/?p=8860
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تتهرب من ورطة االختفاء القسري بالهجوم على المغربالجزائر 
11:00 – 2016فرباير  14األحد الرمييأيوب  –هسربيس 

رادي، حول بلوغ عدد إ والالمل يتأخر الرد اجلزائري على النتائج اليت مت اإلعالن عنها بالرباط من طرف فريق العمل األممي لالختفاء القسري 
ا، اجلزائرية مقاال، أمسته حتقيق” الشروق“شكاية، حيث خصصت جريدة  3000الشكايات اليت استقبلها الفريق عن حاالت االختفاء باجلزائر 

ا ستكشف من خالله معاناة سجناء سياسيني ساب”قتل مربمج يف سجون أمري املؤمنني“واختارت له عنوان  قني باململكة خالل فرتة ، ادعت فيه أ
م سوى أشخاص معروفني بوالئهم جلبهة . سنوات الرصاص .البوليساريووكالعادة، فإن اجلريدة مل جتد من تستقي شهادا

وع، حيث يبدأ باحلديث يبدأ خبطأ ينم عن جهل باملوض” حتقيقا“وكما يقال يف املثل املعروف، فإن أول القصيدة كان كفرا، ذلك أن املقال املسمى 
ص هو معتقل وهو مكان ال يوجد إال يف خميلة صاحب املقال، بالنظر إىل كون املعتقل املعروف إبان قرتة سنوات الرصا” أغدر“عن معتقل 

.كما كتب صاحب املقال” أغدر“، وليس ”أكدز“

فإنه حصر  وبغض النظر عن كون املقال مل يكشف أي حقيقة، واكتفى بإطالق األحكام واالسرتسال يف الوصف، دون تقدمي أي معلومات،
م من أنصار األطروحة االنفصالية .الشهادات الذي يقول إنه استقاها على جمموعة من العناصر املعروفني بكو

تم ويعد املقال تطبيقا جليا لسياسة اهلروب إىل األمام وتصريف املشاكل الداخلية عرب اهلجوم على دول اجلوار، حيث إن اجلر  بإجناز يدة وعوض أن 
حتقيق
944

ت آالف، علما أن هذا الرقم يقتصر فقط على العائالت اليت متكن 3صحايف حقيقي عن مصري ضحايا االختفاء القسري يف اجلزائر، والبالغ عددهم 
ا إىل فريق العمل األممي، فقد اكتفى بسرد تصرحيات لعدد من الشخصيات؛ من بينهم رئيس املنظم ب ة الصحراوية ملناهضة التعذيمن تبليغ شكايا

ة وخلفهم إشارات جلبه مامي عمر السامل، ورئيس جلنة الدفاع عن حقوق السجناء السياسيني الصحراويني عبد السالم عمر، وتعمد أن يُظِهر صورهم
.، أو حىت علمهاالبوليساريو

نه إال إلى حين صدور في المقابل، اعتبر المنتدى المغربي لإلنصاف والمصالحة أن وضع االختفاء القسري في المغرب ال يمكن الحديث ع
ال يعتد “شروق تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الذي سيقدم أسماء األشخاص المختفين وعددهم، معتبرا أن ما جاءت به جريدة ال

.، واألهم في نظره أنه ال يجب غلق ملف االختفاء القسري حاليا”به

امات اجلزائرية، معتربا أنهاملانوزيويرى رئيس املنتدى مصطفى  يتعني استقبال اللجنة األممية  ، أنه جيب على املغرب أال يلتفت إىل املقارنة أو اال
ي فدوره فات، أما فريق العمل األمماخلاصة باالختفاء القسري والسماح هلا باستقبال الشكايات، ألن اللجنة هي اليت متتلك حق التتبع والبحث يف املل

.يقتصر على الوساطة مع احلكومات

http://www.morocco24.net/article24949.html
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بعض مناضالت الحركة النسائية تعارضن المناصفة والمساواة: لشكر
, 2016,فرباير 15كشك

ا ، انتقادات كثرية لبعض عناصر احلركة النس”االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية“إدريس لشكر، الكاتب األول حلزب وجه  ائية، اليت وصفها بكو
اقشته مبجلس ، الذي بدأت من”القانون التنظيمي للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز“تعمل على معارضة التعديالت اخلاصة مبشروع 

ظيمي القانون التن“، يف اللقاء الذي ينظمه فريق حزبه مبجلس النواب، حول 2016فرباير  15لشكر، يف كلمته صباح يومه اإلثنني  وقال.النواب
)  قال(قوق اإلنسان، ، حبضور أعضاء من املكتب السياسي وحممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حل”للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

 اخلطاب العام يف اجملتمع يظهر منه أن الكل“: ، مضيفا أن”مطلقا 2011إن مشروع القانون الذي جاءت به احلكومة، ال يستجيب لدستور ”:
لكون  ونأسفدأ املعارضة، يتحدث عن املساواة واملناصفة، وكأن والد عبد الواحد واحد، لكن عند الشروع يف إدراجها والتنصيص عليها يف القانون، تب

، أن حزبه سيعمل على ”يالفريق االشرتاك“رئيس  وأكد.”املرأةهذه املعارضة تأيت من وجوه نسائية حمسوبة على تيارات معروفة بدفاعها عن حقوق 
االحتاد “ا إىل أن حزب ، مبشاركة احلركة النسائية  واهليئات السياسية، مشري ”ملواجهة النص الذي جاءت به وزارة األسرة والتضامن“تشكيل جبهة 

لكي تكون هناك “، وذلك ، سينظم جلسة عمل مع األمناء العامني لألحزاب ورؤساء الفرق الربملانية املؤمنة بقضايا املرأة”االشرتاكي للقوات الشعبية
وعرف ى جملس النواب، مشروع القانون التنظيمي املذكور، أثار جدال واسعا بعد إحالته عل وكان.”عليهأغلبية ملواجهة هذا النص وفرض التعديالت 

الوطني لحقوق  انتقادات واسعة لتشكيلته التي نص عليها، من طرف الحركة النسائية، وأحزاب المعارضة، وهو األمر الذي دفع المجلس
.اإلنسان إلى تقديم استشارته حول المشروع، منتقدا فيها قانون الحقاوي

http://qushq.com/blog/42971.html
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.. !!مبدعون في لقاء مفتوح بالمعرض الدولي للكتاب و النشرسجناء 
…للقراءة و اإلبداع األديب” ماما آسية “جائزة 

قوق اإلنسان ، كان برواق المجلس الوطني لح.. استثنائي بكل املقاييس شهده املعرض الدويل للكتاب و النشر صباح أول أمس السبت حدث 
وجين وطنيا في أجناس بصفتهم مبدعين مت” ماما آسية“موعد الجمهور في لقاء مباشر مع سجناء ولجوا المعرض بدون أصفاد ليتسلموا جائزة 

ن شيء ما ينضج جاؤوا مجاعة من مؤسسات سجنية خمتلفة طنجة ، مكناس ، تاونات و بنسليمان ليبلغوا رسالة على أ..القصة و الشعر و الزجل 
داخل البنايات اإلمسنتية املفاتيح و صدى األبواب الفوالذية ، هناك ب قرقعاتو أن صوت اإلبداع يعلو أحيانا على … على مهل يف احلياة السجنية 

ديد من خالل هذه ظل آسية يطل من ج.. ، تنساب الكلمة شفافة رهيفة بكل األجناس األدبية املعروفة و أحيانا العصية عن التصنيف املوصدة
تغل على تنمية فعل القراءة اليت أطرها فريق شبكة القراءة املش” جائزة ماما آسية للقراءة و اإلبداع األديب داخل املؤسسات السجنية ” املبادرة الرفيعة 

ملندوبية العامة إلدارة ألصدقاء مراكز اإلصالح و محاية الطفولة وبتعاون و دعم من ا” ماما آسية ” و اإلبداع يف صفوف السجناء بتنسيق مع مجعية 
 الطريبق، عبد العزيز  جرميحفل التتويج املميز نظم على هامش ندوة حول الكتابة السجنية أطرها حيىي بن الوليد ، زهرة .. السجون و إعادة اإلدماج 

.عبد السالم مرون و أمساء الوديع  احساين، حممد 

http://www.honapresse.ma/%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF/
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بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانمهنيو الصيد البحري يستنجدون : أكادير
الكامل ع اللطيف -بواسطة 2016, فرباير 15بتاريخ 

ترمي إىل جلب وترقيم  سبق هلم أن وجهوا منذ أسبوعني رسائل إىل وزير الفالحة والصيد البحري خبصوص دورية مشؤومة أصدرها مدير الصيدبعدما 
، إىل رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من 2016فرباير 13السبت مماثلة،يوممهنيو الصيد البحري إىل توجيه رسائل  باملغرب،عاد البواخراألروبية

.أجل التدخل حلذف هذه الدورية

ية املذكورة جلبها وترقيمها يفوق خاصة أن البواخر اليت تعتزم الدور  أروبيةوبرروا ذلك بكون هذه العملية ستحول املوانئ املغربية إىل مقابر ملتالشيات 
عمرها أربع سنوات

http://marocnews.ma/?p=24345
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!اإلبداع. …قلب السجون ينبعمن 
: 2016/02/15

)  الم األح( َمتُدُّ … يف السَّماء  شذاهاتََّح كالزُّهور وتْنُشُر ُمث تْنمو وتْنمو إىل أْن تـَتَـفَ ..ُتداِعُب سرَّ قـُوَّتنا ، وتصري أحالماً كبريًة ..  صغربةً األفكاُر تبدأ 
 املرونعبد السالم . ذ(” ..تالّدروب ويف كل الصباحاذراعْيها يف األرِض لِتوِقَظ النَّهاَر وُتصِبَح حقيقًة وواقعاً ، وُتْشعَل نار الفرح واألمل يف كّل الزوايا و 

…)عن اللجنة املنظمة لشبكة القراءة
لمعرض الدولي في وذلك باحتقََّق حلم فريق تنمية القراءة داخل املؤسسات السجنية ومراكز محاية الطفولة  2016 – 02 – 13صباح يوم السبت 

راكة مع شبكة منظم بشرواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمعرض الدولي للنشر والكتاب خالل فعاليات لقاء حول أدب السجون، 
.القراءة باملغرب ومجعية ماما آسيا ألصدقاء مراكز اإلصالح ومحاية الطفولة، بدعم من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

راكز ا آسية ألصدقاء مسعيدة بوجودكم معنا يف الندوة اليت نظمها فريق تنمية القراءة داخل السجون و مراكز محاية الطفولة بشراكة مع مجعية مام“
س نبض احلب هذا اللقاء الذي كان مناسبة جل“، تقول أمساء الوديع عضو فريق تنمية القراءة داخل املؤسسات السجنية، ”اإلصالح و التهذيب

…”و كم كان منسابا و جارفا لدرجة أنه أسال الدموع و حرك الكوامن … عندكم
على اليسار، من منظمي التظاهرة املرونأمساء الوديع على اليمني وعبد السالم 
على اليسار، من منظمي التظاهرة املرونأمساء الوديع على اليمني وعبد السالم 

ن الوطنية وفاعلني م وقد مت خالل هذا اللقاء تتويج الفائزين جبائزة ماما آسيا لإلبداع داخل املؤسسات السجنية، حبضور جمموعة من الشخصيات
.جماالت خمتلفة

الشباب املبدعون املتوجون يف إطار جائزة ماما آسية لإلبداع داخل املؤسسات السجنية
أمحد الفتوح من طنجة الفائز بالرتبة األوىل مناصفة يف القصة القصرية-
الفائز باجلائزة األوىل مناصفة يف القصة القصرية من بن سليمان بارفيطجالل  –
حلسن الفائز الرتبة األوىل يف مسابقة الشعر من مكناس مبزوغ –
.مصطفى الفائز بالرتبة األوىل يف مسابقة الزجل من تاونات  احلجوي –

 ية حديثة مجعت بنياجلوائز كانت عبارة عن مبلغ مايل لكل فائز تربعت به مجعية ماما آسية ألصدقاء مراكز اإلصالح و التهذيب و خمتارات أدب
. األسفيالقصة و الرواية و الشعر و الزجل إضافة إىل جمموعة من الكتب لكل من ثريا السقاط و الوديع حممد 

.الشخصيات اليت قامت بتسليم اجلوائز على التوايل 
السيد مصطفى لفروخي ممثال للسيد املندوب العام إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

املدير اجلهوي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان جبهة مراكش آسفي لعريصةالسيد مصطفى 
صالح الوديع رئيس حركة ضمري السيدالسيد 

.حداد عضو مجعية ماما آسية ألصدقاء مراكز اإلصالح و التهذيب  مجيعةاألستاذة 
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الوديع يف حلظة تفاعلصالح 

و شارك يف الندوة األساتذة
حيىي بن الوليد

عبد العزيز الطريبق
رميجزهرة 

قام بتنشيط الندوة كل من األساتذة
حسني حممد –
عبد السالم مرون –
منري الشرقي –

ذا املناسبة متت قراءة قصيدة زجلية ألحد املتوجني عن آسية الوديع بعنوان  ”توحشناك” و 
م جوانب رواق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان .وقد تتبع اللقاء مجهور غفري من املهتمني امتألت 

http://alhadafachamali.com/%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9/
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2016فرباير،  14، األحد
اغلبية المختطفون والمختفون بالمغرب امازيغيون المانوزيرشيد 

ضد االختفاء القسري  طيةاألورومتوس، يف ندوة صحافية نظمتها الفدرالية املانوزي، شقيق املختطف االمازيغي احلسني املانوزيالسيد رشيد كشف 
هيئة اإلنصاف واملصاحلة عن  إنه رغم كشف" كل احلقيقة حول املختطفني جمهويل املصري"حتت شعار ) العاصمة(باملغرب ، الثالثاء املاضي ، بالرباط 

ة ، إال أن عائالت هؤالء املختفون مازالوا يطالبون بالكشف عن حقيق1999و 1956حالة اختفاء قسري سجلت باملغرب ما بني  700أزيد من 
م جمهولة م حلد الساعة مازال مكان جثثهم وحيثيات وفا .مصريهم، أل

هم من االمازيغ الذين عانوا القمع  1999و 1956ويُذكر ان الغالبية العظمى من ضحايا االختطاف واالختفاء القسري باملغرب سنوات ما بني 
م يف االحتقاللحزب  إلستبدادوالتهميش ، حيث مت تصفية و اختطاف الكثري من املعارضني االمازيغ   غياهب السجون واملعتقالت وتعذيبهم والزج 

.ودار بريشة وغريها  واكذزالسري  تازمامارتالسرية يف العديد من املراكز يف مقدمتها معتقل 

غم حالة اختفاء قسري باملغرب مل تكشف حقيقتها بعد، ر  66، عن أن هناك املانوزيوقد صرّح عضو جلنة عائالت املختطفني باملغرب، السيد رشيد 
القسرية بالتحلي  ءاتواالختفامرور عشر سنوات عن تقرير هيئة اإلنصاف واملصاحلة، داعيا املسؤولني املغاربة املوكل هلم حل ملف االختطافات 

.، ومشددا على حماسبة املتورطني يف هذا امللف"مرحلة العدالة االنتقالية"خصوصا وأن املغرب مير من " اجلرأة واملسؤولية"بـ
انت ضحية االختطافات مل يأخذ بعني االعتبار جمموعة من املناطق اليت ك" جرب الضرر"وشدد عضو جلنة عائالت املختطفني باملغرب على أن مبدأ 

قوق اإلنسان، واليت اليت كانت شاهدة على انتهاكات جسيمة حل تازمامارتالقسرية، حيث أشار إىل زيارة املنظمة احلقوقية إىل منطقة  واالختفاءات
غريها من االنتهاكات، ، مشريا إىل أن هناك مسؤولني ممن تورطوا يف حوادث االختطافات واالغتياالت و "ال تتوفر على أبسط حقوق العيش الكرمي"

.مازالوا ميارسون مهامهم دون مساءلة 1959إىل  1956خصوصا يف سنوات 
حالة اختفاء قسري لم يتبق له سوى سبع حاالت مجهولة  66أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ادعى أنه من أصل  المانوزيوأكد 

نعتبرهم يدخلون  نقول إن هناك مئات من الحاالت مجهولة المصير، فال نعرف أماكن دفنهم وال حيثيات وفاتهم، ولذلك"المصير، في حين 
".ضمن خانة مجهولي المصير والمختطفين حتى معرفة مكان جثثهم

ة الكاملة جلميع حاالت يف حني طالبت عائالت املختطفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري باملغرب، إىل ضرورة الكشف عن احلقيق
م، والتعجيل باستكمال جرب الضرر الفردي واجلماعي واإلدماج قوق االجتماعي لذوي احل االختفاء القسري باملغرب، ورد االعتبار للضحايا وعائال

ن خالل التحفظ على مراكز احلفاظ اإلجيايب على ذاكرة االختفاء القسري م"ومتكني الضحايا من مجيع حقوقهم اليت يكفلها هلم القانون، إضافة إىل 
".االعتقال واملدافن الفردية واجلماعية، وحتويلها إىل أماكن للذاكرة

http://ihlouchn.blogspot.com/2016/02/blog-post_482.html
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و األديب العربي بنجلون يشغف األطفال بحكيه في معرض الدار البيضاءالكاتب 
أباعمر أيتاجمليد عبد 
    
م، وسعيا لتعريفه  عقدت ورشة  م بالكتاب واألدباء املغاربة،تلبية للرغبة القوية اليت حتدو األطفال يف مساع القصص، وترسيخا حلب املطالعة يف أفئد

دة األطفال، وذلك للمعرض الدويل للنشر والكتاب بالدار البيضاء، نشطها  الكاتب و األديب العريب بنجلون لفائ 22حكي ضمن فعاليات الدورة 
.م، يف رواق التوحيدي على الساعة الرابعة والنصف مساء2016فرباير  12يوم اجلمعة 

، الذي شغف األطفال وذويهم حول الكاتب العريب بنجلون مؤطريهممتيز هذا اللقاء التواصلي بتحلق ثلة من األطفال من زوار املعرض رفقة       
...  نصائح وعرب للناشئة، باعتبارهم رجاالت الغد وقادة املستقبل مسدياحبكيه بأسلوب مبسط ومشوق، 

لعب وقيعات واألقالم واللقد استمتع األطفال بالطريقة الرائعة للكاتب يف سرد القصص، و اإلجابة عن أسئلة الصغار، و ظفروا بالكتب والت      
ْهداة هلم

ُ
".احلميمي واملمتع"يف لقاء وصفه من حضر  ب . امل

العريب  مبدينة فاس، كاتب أطفال مغريب شهري، يشغل رئيس حترير القسم 1951/ 01/ 01ويذكر أن األستاذ العريب بنجلون  من مواليد        
ل يف العديد من اهليئات عضو فاع. ”سامي“الفكرية اإلبداعية، وجملة الطفل ” كتابات“سويسرا، ومدير جملة  –بالشركة الدولية لإلعالم بـ جنيف 

ولندا: العلمية والثقافية من بينها . ..احتاد كتاب املغرب، احتاد الكتاب العرب، احتاد الصحفيني العرب 
ال عن عدة مسرحيات وأشعار، يتميز الكاتب العريب بنجلون بثقافته الواسعة و مداده الغزير، كتب للصغار قصص تفوق ثالث مائة قصة، فض     

:  قدية و إبداعية عديدة ، منها، مث ُمؤلفات ن"...تيار الوعي يف األدب اْلمغريب اْلمعاصر: "كتب للكبار . ذات أبعاد تربوية تعليمية شيقة وهادفة
ظمات عاَلمية واعتمدت دول أوروبية، ومن... حاضر يف كليات اآلداب، ومعاهد اإلعالم باْلمغرب وخارجه"... عندما كنت معلما"سريته الذاتية 

، سامي 1981عمر : ـ أب لثالثة أطفال... 1995يرأس َجلنة التحكيم يف اْلمهرجان الدويل للحكاية بأكادير منذ ... قصصه يف الرتبية غري النظامية
.تلك شذرات من سرية العريب بنجلون احلافلة بالعطاء والتميز... 1991، ليلى 1986

http://www.marokech.mobi/news_details.php?t=%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D
8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%
88%D9%86%20%D9%8A%D8%B4%D8%BA%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D8%A8%D8
%AD%D9%83%D9%8A%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D
8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1&id=76295&cBack=histb
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3594  7

Stand du CNDH au SIEL : Zoom sur la thématique du 
handicap
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Renforcer la culture des droits de l'Homme au sein des 
établissements de l'enseignement supérieur
Lancement à Casablanca de la 1ère "clinique juridique"

La première clinique juridique au niveau de la région du Grand Casablanca a été lancée récemment dans la 
capitale économique du Royaume, avec pour objectif principal le renforcement de la culture des droits de 
l'Homme au sein des établissements de l'enseignement supérieur. 
Lancée lors d'une rencontre sous la thématique "Cliniques juridiques : concept et mécanismes de travail", 
organisée par la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) Casablanca-Settat et la Faculté des 
sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) d'Aïn Sebaâ, relevant de l'Université Hassan II, cette 
nouvelle structure juridique vise la diffusion de méthodes d'enseignement interactif ainsi que la 
sensibilisation en matière juridique, rapporte la MAP. 
Cette clinique inédite au niveau de la région est le fruit d'un partenariat entre la CRDH, la FSJES d'Aïn
Sebaâ et le réseau mondial pour le droit d'intérêt général "PILnet", a déclaré à cette occasion Kamal El 
Hechoumi, professeur du droit public à la FSJES d'Aïn Sebaâ, ajoutant que cette clinique, dont les préparatifs 
avaient commencé en 2014, s'assigne pour objectif la formation et la sensibilisation aux valeurs de la 
démocratie et de la citoyenneté. 
A partir d'aujourd'hui, cette clinique juridique va s'ouvrir sur son environnement afin d'offrir des 
consultations juridiques, notamment au profit des entreprises, en raison des spécificités de la métropole 
économique du Royaume, et plus particulièrement de l'entourage direct de la Faculté qui se situe près de 
plusieurs quartiers industriels de Casablanca a-t-il poursuivi, soulignant que la clinique ambitionne à travers 
ce choix "de contribuer au respect des valeurs des droits de l'Homme dans les relations de travail liant 
l'employeur à ses salariés". 
S'inspirant des "Law Clinics" américaines, cette clinique juridique des droits de l'Homme sera animée par 
des équipes d'étudiants de la FSJES Aïn Sebâa, sous la supervision directe de professeurs et de praticiens 
engagés dans la lutte contre les atteintes aux droits de l'Homme et en collaboration avec des ONG et des 
institutions nationales et internationales œuvrant dans ce domaine. 
Le concept des cliniques juridiques au sein des Facultés de droit consiste à la diffusion de méthodes 
d'enseignement interactif, à travers le perfectionnement des compétences professionnelles des étudiants et 
l'amélioration de leurs capacités communicationnelles avec la société. Le concept vise également la 
sensibilisation dans le domaine juridique au profit des catégories vulnérables. 
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«Le champ culturel s'est transformé en un cercle 
dogmatique» 
Khalid DarfafPublié dans Albayane le 14 - 02 - 2016

Mohamed Sektaoui, directeur général d'Amnesty-international Maroc, souligne dans cet entretien à Al 
Bayane que le phénomène du terrorisme n'a épargné aucun champ... Pour lui, le champ culturel s'est 
transformé en cercle dogmatique ou en un terreau fertile pour la propagation des idées figées et radicales, 
ajoute-il. Pour lui, le plus important, c'est qu'Il faut œuvrer dans le sens à mettre en place une véritable 
politique publique ayant pour objectif d'instaurer «une sécurité culturelle». 

Al Bayane : Amnesty international Maroc vient de lancer un appel aux intellectuels marocains pour 
constituer un front culturel, pourquoi une telle initiative ?
Mohamed Sektaoui : La recrudescence de la violence et des actes de terrorisme non seulement dans la 
zone du Proche-Orient mais également en Afrique nous interpelle à plus d'un titre en tant qu'intellectuels 
et militants des droits de l'homme. Toutefois, je dois souligner que le phénomène du terrorisme n'est pas 
réduit seulement à des actes criminels. En fait, le plus grave, c'est qu'on assiste aujourd'hui à l'émergence de 
ce que l'on pourrait appeler un terrorisme intellectuel et culturel. Un phénomène qui a envahi l'espace 
universitaire et le champ médiatique, censés être un forum de discussions et de débats libres, loin des 
idéologies discriminatoires et autres idées ségrégationnistes.
Qu'est-ce vous entendez exactement par le terrorisme culturel ?
En fait, quand une personne, quelle qu'elle soit, monopolise le débat et prétend détenir la vérité absolue au 
nom de la société, tout en essayant à imposer aux individus sa vision du monde, on est là devant une 
logique restrictive qui ne fait que conforter le fanatisme. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le rôle néfaste 
joué par certaines chaînes satellitaires dont les émissions incitent les jeunes à épouser des idées 
extrémistes... Des cheikhs instrumentalisent la religion en émettant des fatwas étranges, ce qui constitue 
une invitation claire à la violence.
Autrement dit, on est devant un champ culturel qui favorise l'exclusion, le non-respect du pluralisme et de 
la diversité culturelle et les valeurs universelles des droits de l'homme. Bref, le champ culturel s'est 
transformé en cercle dogmatique ou en terreau fertile pour la propagation d'idées figées et radicales. Le 
rôle de l'intellectuel est d'une importance capitale dans ce combat. C'est le combat de la raison contre 
l'intégrisme. Evidemment, l'approche sécuritaire est importante, mais n'est point, à elle seule, suffisante.
Qu'est-ce vous proposez comme alternative ?
Il faut œuvrer dans le sens à mettre en place une véritable politique publique ayant pour objectif d'instaurer 
« une sécurité culturelle ». Tous les intellectuels éclairés sont concernés par cette bataille. Cela dit, le 
changement des mentalités ne peut se faire qu'à travers l'engagement des intellectuels éclairés, afin 
d'entamer « une rupture épistémologique » avec les modes de pensée archaïques.
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Pourquoi vous avez choisi le Salon international de l'édition et du livre (SIEL) pour lancer cette initiative ?
Le SIEL constitue un carrefour pour les intellectuels, non seulement marocains, mais aussi pour ceux 
provenant d'autres pays de l'Afrique et du Moyen-Orient. C'est un kaléidoscope d'idées, voire un forum de 
débats et d'échanges. Pour nous, l'enjeu consiste à réussir cette initiative qu'il faudrait élargir à l'ensemble 
des pays arabes. Pour l'heure, notre initiative a trouvé un écho très favorable auprès des intellectuels 
marocains.
Votre appel pour la constitution d'un front culturel est-elle destinée également aux religieux ?
Les religieux qui partagent les valeurs humaines et les principes des droits de l'homme tels qu'ils sont 
reconnus universellement sont les bienvenus.
Je dois rappeler que notre participation au SIEL est placée sous le thème « l'art au service de la paix ». 
Ainsi, nous avons décidé en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme (CNDH) 
d'organiser une cérémonie de commémoration en hommage à la photographe Leila Alaoui, décédée au 
Burkina-Faso, suite à une attaque terroriste meurtrière. 

https://www.maghress.com/fr/albayane/127726
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من المملكةاإلصالحات السياسية والمجتمعية االنتقالية شكلت الضامن الحقيقي الستقرار وأ: اليزمي
14.02.2016 - 08:59

نتقالية التي ، مساء الجمعة بمراكش، أن اإلصالحات السياسية والمجتمعية االاليزميرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إدريس أكد 
.قامت بها المملكة المغربية شكلت الضامن الحقيقي لالستقرار واألمن

عة ملنتدى األمن الذي ، يف إطار الدورة الساب”النموذج املغريب.. حماربة الراديكالية والتطرف العنيف “، خالل جلسة عامة حول موضوع اليزميوشدد 
ية من أجل ل العدالة االنتقالينظمه املركز املغريب للدراسات االسرتاتيجية حتت الرعاية السامية لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس، على أمهية مسلس

.تدبري األزمات السياسية إىل جانب ورش املساواة والتعدد الثقايف ومسألة الرتبية على حقوق اإلنسان
أفضل  بة تشاركية، باعتبارها، من جهة أخرى، إىل إشراك كافة الفاعلني يف النقاشات الوطنية الكربى ويف اختاذ القرار حىت يتسىن إرساء أسس مقار ودعا

.ج ملعاجلة القضايا الشائكة
ة الوطنية للتنمية البشرية ، للربامج املندرجة يف إطار املبادر الكراويجانبه، تطرق األمني العام للمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، إدريس ومن 

.اقتصادية  -السوسيوواليت أعطت أكلها من الناحية  2005اليت مت إطالقها سنة 
اجتماعية سامهة يف إعداد عقود أن التنمية البشرية تعد شرطا حامسا يف حتقيق االستقرار والرخاء االجتماعي، داعيا مجيع القوى احلية لألمة إىل املوأبرز 

ا االستجابة  .وتطلعات املواطنني إىل التطور املستمر وحتقيق التنمية النتظاراتمن شأ
واضحة غريب، على رؤية جهته، تناول األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء، أمحد عبادي، هيكلة احلقل الديين والذي يرتكز يف إطار النموذج املومن 

.قائمة على املذهب املالكي واملشرب الصويف
ا اململكة املغربيأما  ة وتشبعهم بقيم ة من أجل تكوين األئماخلبري السينغايل يف الشؤون األمنية، عبدو اللطيف أيدارا، فأشاد باجلهود املتميزة اليت تقوم 

.وتعاليم الدين اإلسالمي القائمة على الوسطية والتسامح
.ريقي واألورويبأشاد بيقظة املصاحل األمنية باململكة واليت سامهت بشكل فعلي يف تفكيك شبكات إرهابية على الصعيدين اإلفكما 
رهاب ىل أن احلرب على اإل، أبرز مدير املركز املغريب للدراسات االسرتاتيجية، حممد بن محو، الطابع املتعدد األبعاد للحكامة األمنية، مشريا إوبدوره

.تتطلب وضع اسرتاتيجية شاملة
ع ا إىل تأهيل التشري، يف هذا السياق، إىل احلاجة امللحة إىل تعزيز التعاون الدويل ملواجهة هذا العدو اخلفي الذي يتغذى من الفراغ، داعيوسجل 
.اجلنائي
ج مقاربة عملية ووقائكما  .يةأثار االنتباه إىل أن اجملتمع الدويل مطالب مبحاربة اهلشاشة االقتصادية واالجتماعية يف إطار 

مسؤول عسكري ومدين  200يف هذا املنتدى، املنظم على مدى يومني بشراكة مع الفيدرالية اإلفريقية للدراسات االسرتاتيجية، أزيد من ويشارك 
وخاصة ائرة يف التنامي وخرباء يف األمن وممثلي منظمات دولية من أجل حبث واستعراض ومناقشة احللول الناجعة ملواجهة ظاهرة التطرف واإلرهاب الس

.بالقارة اإلفريقية
ة ة السمراء، كما يعد أرضيهذا املنتدى فضاء لتبادل التجارب واخلربات ومناقشة مواضيع هامة حول الرهانات األمنية الكربى اليت تواجه القار ويشكل 

ذه الظاهرة اليت أضحت تؤرق كافة دول العامل، وكذا لتبادل املمارسات الفض هاب لى يف جمال مكافحة االر وفضاء مستقال لتعميق التفكري والفهم 
.واجتثاث منابعه

م  راهنيةاملشاركون يف هذا املنتدى عددا من احملاور اليت تكتسي ويناقش  ”متماثلة والالوطنية تطور وحتول التهديدات العابرة للحدود ال“و
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 بالد املغرب االسالمي، حركة ، القاعدة يفداعش: الراديكايل بإفريقيا  التطرف”و، ”تدبري عودة املقاتلني االرهابيني من بؤر التوتراسرتاتيجية ”و
.”لمجندينخزان هائل ل:  داعشاألرضية واألسس االجتماعية لتنظيم ” و” غري املشروع لتمويل اإلرهاب االقتصاد”و” الشباب بالصومال

ات لى مستوى االستخبار كما يعد املنتدى مناسبة لعرض النموذج املغريب يف مواجهة التطرف العنيف، وكذا الستعراض التحديات األمنية املطروحة ع
وى مراقبة تمردون على مستوتبادل املعلومات، وتبيان حدود املكافحة الشاملة لإلرهاب، فضال عن التحديات اليت يطرحها اإلرهاب واجلرمية املنظمة وامل

.احلدود بإفريقيا

http://www.journaux.ma/art-culture/21040
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Le Code marocain de la presse expliqué par Mustapha El 
Khalfi (INTERVIEW)
Reda Zaireg 10/02/2016 

INTERVIEW - Après la publication par le HuffPost Maroc d'une analyse du projet de Code de la presse faite 
par un collectif de juristes, nous donnons la parole à Mustapha El Khalfi, ministre de la Communication, 
pour qu'il livre son point de vue sur l'analyse rédigée par le collectif de juristes et, partant, sur le projet de 
Code de la presse, actuellement en discussion au parlement.

HuffPost Maroc: Comment le projet de Code de la presse a-t-il été élaboré, et quels engagements ont sous-
tendu sa rédaction?

Mustapha El Khalfi: Le projet de Code de la presse n'a pas été rédigé unilatéralement par le ministère. En 
plus des travaux de la commission scientifique et des concertations avec les professionnels du secteur, 
nous avons aussi bénéficié d'une expertise très développée, établie notamment par le Conseil 
national des droits de l'homme (CNDH), l'UNESCO, Reportes sans frontières (RSF), qui nous ont 
adressé des mémorandums dont nous avons pris compte.

Nous nous sommes fixés quatre engagements. Le premier, c'est de ne pas revenir sur les acquis du Maroc 
en matière de liberté de la presse. Le second, c'est de considérer que ce qui figure dans la Constitution 
n'est pas le maximum que l'on puisse offrir, mais un minimum sur lequel on se base pour aller de l'avant. Le 
troisième concerne les conventions et les engagements internationaux du Maroc, que nous nous devons de 
respecter. Le quatrième, ce sont les attentes et les demandes des professionnels. Tout ce sur quoi nous 
nous sommes mis d'accord avec les professionnels du secteur a été intégré dans le projet de loi.

Le ministère de la Communication est-il habilité à ordonner la saisie de journaux?

Il y a eu des professionnels du secteur, qui ont demandé le retrait des dispositions autorisant 
l'administration à procéder à l'interdiction ou à la saisie des journaux. Même en cas d'urgence, aucune saisie 
ne peut se faire sans qu'il y ait, au préalable, procédure de référé. Un exemple: quand un numéro d'une 
revue étrangère comportant des caricatures blasphématoires du prophète arrive au Maroc, la loi actuelle 
autorise l'administration à saisir les exemplaires, vu que le Code de la presse toujours en vigueur dispose 
que la saisie peut se faire sur décision administrative. L'avancée qu'apporte le projet de Code de la presse, 
et qui n'est en vigueur en France que depuis 2004, est que la saisie ne peut plus se faire que sur décision de 
la justice, même en cas d'urgence. C'est une réforme en soi. L'ère de l'interdiction des journaux par 
l'administration ou le ministère de tutelle est finie.
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Si un journal est incriminé, l'imprimeur ou le distributeur sont-ils considérés comme responsables?

Non. Le projet de Code de la presse hiérarchise les responsabilités: la responsabilité de l'imprimeur ou du 
distributeur est engagée quand il n'y a pas responsabilité de l'éditeur ou du directeur de publication ou du 
journaliste. Un exemple explicatif serait celui d'un journal envoyé à l'imprimerie, et là, l'imprimeur y rajoute 
un article ou une page problématique, pour créer des problèmes au journal, ou pour l'exploiter pour 
diffuser ses idées. Dans ce cas, on ne peut juger l'éditeur ou le directeur de publication, qui ne peuvent être 
tenus pour responsables. La responsabilité engagée est celle de l'imprimeur.

Ceci, alors que l'actuel Code de la presse dispose qu'en cas de crime ou de délit commis par voie de 
presse, la responsabilité pénale est partagée: si un contenu incriminable paraît dans un journal, on juge le 
distributeur et l'imprimeur, en plus du directeur de publication. Ce qui fait que les imprimeurs soumettent, 
eux aussi, les journaux à un contrôle, pour ne pas dire une forme de tutelle, afin de ne pas être poursuivis 
et jugés pour avoir laissé passer un contenu problématique.

L'interdiction des publicités pour les cigarettes vaut-elle même quand les publicités ne comportent pas de 
référence directe au tabac?

Les articles du Projet de code de la presse relatifs à l'interdiction de la promotion du tabagisme renvoient 
vers le dispositif juridique marocain anti-tabac. Il y a une différence entre l'incitation au tabagisme, et la 
citation d'établissements. Ce qu'interdit cet article de la loi, c'est la publicité incitative. Là aussi, il s'agit d'une 
réforme, car il s'agissait d'établir une harmonisation entre les lois, et introduire de la cohérence entre les 
différents textes de lois. Si nous ne l'avions pas fait, il s'aurait agi d'un manque de cohérence, et c'est cela qui 
aurait été problématique.

Les directeurs de publication des sites d'information sont-ils tenus juridiquement responsables en cas de 
piratage?

Au contraire, nous avons dit qu'en cas de piratage, il faut informer les autorités compétentes, prendre les 
dispositions nécessaires, et prouver, ou par ses propres moyens, ou via une expertise, qu'il y a effectivement 
eu piratage. Là, la responsabilité du site d’information n'est pas engagée. Ceci, au moment où la loi actuelle 
responsabilise les sites d'information en cas de piratage.

Le projet de Code de la presse interdit-il tout financement étranger au bénéfice de la presse?

Le projet de Code de la presse règle deux problématiques. La première concerne les actionnaires non-
marocains. La loi actuelle ne permet en effet pas à une entreprise de presse d'avoir des actionnaires non-
marocains. Le nouveau Code si.
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La deuxième problématique, c'est celle des aides étrangères. Le projet dispose qu’un média peut recevoir 
ces aides, à condition qu’elles ne soient pas accordées pour influencer sa ligne éditoriale, car la loi doit aussi 
protéger et renforcer l'indépendance des journaux. Cette disposition, a été intégrée en concertation avec 
les professionnels du secteur. Le financement d'un gouvernement ou d'une partie étrangère est accepté s'il 
renforce les capacités des journalistes, et a pour visée de renforcer leur formation, leurs capacités 
managériales, le développement des ressources humaines, ou encore les Prix de journalisme et les services 
de publicité.

Pourquoi le projet de Code de la presse dispose que les directeurs de publication doivent être journalistes?

Il y a eu un grand débat autour de ce point. Notre volonté, c'est d'ouvrir les portes des journaux à 
l'investissement, et nous considérons qu'il n'est pas nécessaire d'être journaliste pour investir dans le 
secteur. En revanche, et il s'agit là d'une demande du secteur de la presse, il faut aussi faire respecter la 
déontologie de la presse, et réglementer l'accès au métier. Donc, pour qu'un directeur de publication 
exerce, l'autorisation lui sera donnée par le Conseil national de la presse (composé de professionnels du 
secteur ndlr), non par le ministère.

Le fait que le directeur de publication soit un journaliste est une demande que je défends, au même titre 
que les professionnels. On ne peut rendre une personne juridiquement responsable de ce qui se publie 
dans un journal alors qu'elle n'est pas journaliste. Donc, nous avons décidé d'ouvrir la presse aux 
investissements, tout en disposant que les actionnaires, au cas où ils ne seraient pas journalistes, doivent 
nommer un journaliste directeur de publication.

Les limitations à l’exercice de la profession de directeur de publication apparaissent comme prohibitives, 
sinon inconstitutionnelles ...

Il y a des conditions qui sont les mêmes que celles que comporte l'actuel Code de la presse. Auparavant, la 
formulation était très générale, et parlait de la nécessité, pour les directeurs de publication, de remplir des 
exigences morales. Là, nous avons précisé tout cela, et fixé une liste de limitations, sur demande, encore une 
fois, des professionnels du secteur.

Il ne s'agit pas d'une disposition portant atteinte au droit à l'oubli, car le droit à l'oubli obéit à une 
procédure judiciaire complexe, qui est la réhabilitation. Et il ne s'agit pas non plus d'une disposition 
inconstitutionnelle, car d'un côté, c'est les professionnels qui avalisent à l'accès de la profession, de l'autre, la 
Constitution dispose que la liberté de la presse "est garantie et (...) dans les seules limites expressément 
prévues par la loi.". Cette loi, c'est celle qui fixe les limites prévues par la Constitution.

Pourquoi l'avant-projet de Code de la presse dispose que les médias étrangers sont jugés par le tribunal de
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Rabat? Pourquoi ne pas généraliser cette mesure à toute la presse?

Selon la loi actuelle, le journal peut être jugé dans n'importe quelle ville du Maroc: si un article préjudiciable 
a été lu à Berkane, par exemple, des poursuites pouvaient être engagées contre lui à Berkane. Si l'article a 
été lu à Dakhla, il est possible de le poursuivre à Dakhla, etc.

Le projet de Code de la presse limite cela. Un journal ne pourra, désormais, être jugé que dans deux 
localités: la première est celle où se situe son siège, et la seconde, celle où réside la personne qui s'estime 
lésée et souhaite engager des poursuites.

De mon côté, je souhaitais aller plus loin, et commencer par spécialiser le tribunal de Rabat dans les affaires 
relatives à la presse, afin que se développe une jurisprudence. Mais, en raison du principe de l'équité, nous 
ne pouvons nous permettre cela. Ce qui est, en revanche, possible, c'est que les affaires relatives à la presse 
soient jugées dans les tribunaux des capitales des régions.

Pourquoi donc le Projet de texte dispose que seul le tribunal de Rabat est habilité pour juger les infractions 
commises par des publications étrangères ? La raison est simple: les autorisations de la presse étrangère 
sont données à Rabat. Il est donc plus logique que ces derniers comparaissent devant le tribunal de la 
capitale.

Le projet de Code de la presse interdit toute publicité dans la presse écrite et électronique qui 
contiendrait l’utilisation illégale des données personnelles pour des objectifs publicitaires. Pour quelles 
raisons ?

Il s'agit là d'une demande du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), qui nous a signalé qu'il fallait 
inclure des dispositions relatives à la protection des données personnelles dans le Code de la presse, 
d'autant qu'il existe une loi sur les données personnelles, qu'il faut respecter, et qui garantit le droit à la vie 
privée. Cette disposition contribuera, par ailleurs, à un renforcement de la confiance numérique, qui est un 
élément central dans la consolidation de la presse digitale.

Le projet de Code de la presse impose-t-il aux médias de maintenir une seule grille tarifaire pendant toute 
l'année?

Non, les médias ne se voient pas imposer le maintien d'une seule grille tarifaire pendant un an. Le projet de 
Code de la presse dispose que la relation entre l'annonceur et le journal est une relation contractuelle 
libre, dans le respect de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. En revanche, la loi les oblige à 
fixer leur grille tarifaire en début de chaque année civile et à la publier périodiquement, au moins une fois 
par an, tout en leur donnant la possibilité de la modifier une fois au courant de l’année, et cette disposition
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vise à assurer la transparence dans le secteur. Donc, les tarifs, c'est pour assurer la transparence dans le 
secteur.

La définition donnée par le projet de Code de la presse au "contenu pornographique" est floue. Pouvez-
vous nous donner plus de détails sur cela?

La définition que nous donnons de ce qu'est un contenu pornographique est celle d'une convention 
internationale ratifiée par le Maroc (le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), 
et qui concerne plusieurs thèmes, dont celui des produits pornographiques, et les définit clairement. 
L'objectif est de faire respecter les engagements internationaux pris par le Maroc dans ce sens.

Pourquoi le projet de Code de la presse dispose-t-il que les publications marocaines ou étrangères sont 
passibles d’interdiction si elles "portent atteinte à la religion musulmane", sans préciser "religion musulmane 
modérée", comme prévu dans le texte de la Constitution?

Ces dispositions sont à interpréter dans le cadre de la Constitution (qui parle de religion musulmane 
modérée ndlr). Nous nous sommes, par ailleurs, basés sur la résolution 224-65 de l'assemblée générale de 
l'ONU, relative à la lutte contre la diffamation des religions. L'ONU dit y saluer "les mesures prises par les 
Etats membres pour adopter des législations pour interdire l'atteinte contre les religions.". Donc, lorsque le 
projet de Code de la presse dispose que les publications marocaines ou étrangères sont passibles 
d’interdiction si elles portent atteinte à la religion musulmane, c'est pour lutter contre la diffamation des 
religions, tel que le préconise l'ONU.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/10/code-presse-maroc-
khalfi_n_9203908.html?utm_hp_ref=maroc&ir=Maroc
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