
LE CNDH DANS LA PRESSE 
NATIONALE

  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في
الوطنية الصحافة

1Conseil national des droits de 
l'Homme

Département communication
شعبة اإلعالم والتواصل

17/02/2016



 

17/02/2016
4Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             1 / 37



 

17/02/2016
5Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             2 / 37



 

17/02/2016
6Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             3 / 37



 

17/02/2016
7Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             4 / 37



 

17/02/2016
42Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             5 / 37



 

17/02/2016
33Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             6 / 37



 

17/02/2016 21
Conseil national des droits de 

l'Homme

7745  9

تكلفة االعاقة موضوع ورشة لمناقشة 

                             7 / 37



 

17/02/2016
56Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             8 / 37



 

17/02/2016
68Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                             9 / 37



 

17/02/2016
2Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                            10 / 37



 

17/02/2016
61Conseil national des droits de 

l'Homme

17/02/2016

                            11 / 37



 

17/02/2016 12
Conseil national des droits de 

l'Homme

2011بعد دستور الديموقراطية في المغرب التجربة مساءلة 
07:48 - 2016فرباير  17األربعاء َحممد الراجي

. ركسيةداخل املقاربة البنيوية املا هذه املقاربة على دور اإليديولوجيا يف إحداث التغيري الدميقراطي؛ لقد تطورت كاجتاه يصف نفسه باحلداثي منتركز 
ضمن هذه املقاربة ". ة إسالميةالدولة املغربية دول"والدعوة إىل إلغاء املادة اليت تنص يف الدستور على أن " علمنة الدولة"العنصر األساس يف برناجمها هو 

طلقة يف اإلرث املساواة امل يدمج هذا التيار مقاربة حقوق االنسان واحلريات العامة اليت خيتزهلا يف الطروحات اإليديولوجية حلقوق املرأة، كالدعوة إىل
لي، اف القانوين للزواج املثوحق املرأة يف االجهاض بدون قيد وال شرط وحقها املطلق يف أن تتصرف يف جسدها وتوسيع مفهوم األسرة ليشمل االعرت 

ي إال بناء على التحول الدميوقراط وغريها من القضايا املستفزة هلوية الدولة واجملتمع واألحزاب احملافظة؛ مبعىن أن هذه املقاربة ال تعرتف بأي تقدم يف
.مؤشرات حتقق نتائج متقدمة يف احلرب اإليديولوجية على املرجعية االسالمية للدولة

  2011إلياس العماري سنة  أعلنها منذ تأسيسه وجعلها من أولويات معاركه السياسية، وقال. الذي يتبناها بشراسة" البام"أبرز ممثل هلذه املقاربة هو 
هذا املشروع  خياري الفكري والسياسي ضد أسلمة الدولة واجملتمع، وسأصارع فكريا وسياسيا: " فرباير 20شهرا قبل اندالع احلراك االجتماعي  -

عرقلة التنصيص "مؤاخذا إياه على  مث أكدها كخيار اسرتاتيجي بعد توليه املباشر لقيادة حزبه باهلجوم على حزب العدالة والتنمية"!! ومن خمتلف املواقع
".يف الدستور على علمانية الدولة

والنظام ادة هذا احلزب والدولة هذه التصرحيات وهذه املواقف من زعيم احلزب إلياس العماري تطرح اشكاالت ومفارقات كبرية وحمرية يف التعايش بني ق
ة ور إيديولوجيا الدولامللكي خصوصا، ويف ادعائهم صداقة امللك أو صداقة أصدقائه؛ وهي حمرجة جدا وغري مفهومة يف الوقت الذي حسم فيه الدست

ا العامة على ثوابت الدين االسالمي السمح  ؛ )3؛ الفصل 1دستور؛ الفصل الفقرة الثانية من التصدير لل(باعتبارها دولة إسالمية وأمة تستند يف حيا
ذه التصرحيات إىل نزع الصفة الدينية عن امللك  "  ؤمنني وحامي امللة والدينأمري امل"واحملرج أكثر أن هذا الصديق للملك أو صديق صديقه يسعى 

دة السابعة من الدستور ؛ واحملرج أيضا أنه من الواجب الدستوري والوطين على الدولة، حماسبة هذا الزعيم واملطالبة حبل حزبه وفقا للما)41الفصل (
سس الدميقراطية، أو املساس بالدين االسالمي أو بالنظام امللكي، أو املبادئ الدستورية، أو األ) األحزاب(وال جيوز أن يكون من أهدفها : "اليت تقول

.دولة من االتصالتلك هي االشكاالت واملفارقات اليت تستوجب فصل املقال فيما بني هذا احلزب وال". الوحدة الوطنية أو الرتابية للمملكة

م على وصف مش ا قادة هذا احلزب، ومصدر قدر مشروع "روعهم بـ مازال املراقبون عاجزون عن كشف وفهم مصدر القوة والشجاعة اليت يتمتع 
باره حزبا إداريا أنشأته كثري من احملللني يرجعون القوة اإلدارية هلذا احلزب إىل اعت. دون خوف وال وجل، ودون أن يتلقوا أي استنكار أو عتاب" امللك

ا هذا احلزب  يظهر الدولة على غرار األحزاب اإلدارية املعروفة يف زمن امللك احلسن الثاين رمحه اهللا، إال أن احلقيقية غري ذلك ؛ ألن الصورة اليت
ا نفاذ اس. وصناعه تفوق اخليال ا على خريطة املشهد السياسي وتضمن  ا، وهي أحزاب لقد صنعت الدولة األحزاب اإلدارية لتتحكم  رتاتيجيا

قدرته املالية ونفوذه الدويل فيبدو بطبيعة قادته حزبا فوق األحزاب اإلدارية، بل وفوق الدولة ب" البام"ضعيفة ال حول وال قوة هلا أمام األمر اإلداري؛ أما 
".الدولة العميقة"وقدرته على التأثري يف مؤسسات الدولة؛ إنه دولة يف عمق الدولة ينطبق عليها متاما مصطلح 

ن حولوا وجهتهم، بعد وهم املاركسيون القدامى الذي" اللرباليني اجلدد"خطورة هذا احلزب على التحول الدميوقراطي هي أن عددا من قادته تشكلوا من 
مسالية؛ يتلقون داثة على نقد الرأسقوط جدار برلني، إىل الرأمسالية املتوحشة، وحتولوا إىل تقدمي احلرب الثقافية ونقد الدين والقيم االسالمية باسم احل

معة على التحالف دعما كامال ماديا ومعنويا من القوى الغربية املعادية لسيادة الشعوب والدول، ويفضلون التحالف مع اإلمربيالية والصهيوني
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ا بقوة املال والضغط الديبلو . االسالميني أو القوميني ماسي على عكس املاركسيني اللرباليون اجلدد يف العامل العريب هم نتاج الصهيونية ومنظما
.واليساريني الوطنيني الذين يرون أولوية ترسيخ الدميوقراطية وحماربة االستبداد والفساد السياسي

:يتبىن هذا احلزب أربعة اسرتاتيجيات لتحقيق سيطرته على الدولة واجملتمع

راحل األوىل لتأسيس حزبه لقد أعلنها إلياس العماري صراحة منذ امل. حرب ال هوادة فيها للمرجعية االسالمية يف الدولة واجملتمع: االسرتاتيجية األوىل
.وأكدها عقب توليه املباشر لرئاسته

صاحله؛ وتدل عليها عالقاته الوثيقة النفوذ داخل األجهزة األمنية للتأثري يف املعلومة والتالعب بأسرار األجهزة األمنية وتوظيفها ل: االسرتاتيجية الثانية
.بأمساء وازنة من رجاالت الداخلية واالستخبارات وارتباطهم به يف مرحلة من مراحل اإلعداد لتأسيسه والتمكني له

وىل والثانية عن تغطية أنشطة حزب التحكم يف وسائل االعالم العامة واخلاصة، وهي متجلية مثال يف إحجام القناتني الرئيسيتني األ: االسرتاتيجية الثالثة
جام كثري من الصحف ومتجلية يف خوف الصحفيني وإح. مهما كان حجمها" البام"العدالة والتنمية ورئيس احلكومة بالقدر الذي تغطي به أنشطة 

اجم به حزب العدالة والتنمية .عن نقده واهلجوم عليه بالقدر الذي 

ا رئيس احلكومة بنكريان مرارا وهي التمكني لالستبداد السياسي بالضغط على الدولة و : االسرتاتيجية الرابعة مه  اإلدارة، وباستقطابه لرموز الفساد ا
مة نقلها عن شباط األمني العام حلزب االستقالل .االنتخايب ودعمهم مبال التجارة يف املخدرات؛ وهذه األخرية 

من الجمعيات  الهيمنة على المجلس الوطني لحقوق االنسان والمنظمات الحقوقية ذات التوجه اليساري وعدد: االستراتيجية الخامسة
.األمازيغية والجمعيات التنموية والثقافية وضمان األمن لها في تلقيها للدعم الوطني والخارجي

ونية الزواج املثلي وحرية تبين املطالب احلقوقية الشاذة كإلغاء النظام االسالمي يف اإلرث وكالدعوة إىل التنصيص على قان: االسرتاتيجية السادسة
.االجهاض والشذوذ اجلنسي إىل غري ذلك

أو " الفكر الظالمي" مونه استقطاب الرموز الدولية لثقافة امليوعة إىل الندوات واملهرجانات كاسرتاتيجية لتقويض ما يس: االسرتاتيجية السابعة
".االيديولوجية االسالمية"

ا وتسريب األعيان املفسدين: االسرتاتيجية الثامنة ا وقيادا ا، لتخلو له الساحة دون  إضعاف األحزاب والتنظيمات املدنية بالتحكم يف قرارا إىل هيئا
.منافس، ولعزل حزب العدالة والتنمية وفصله عن باقي األحزاب الوطنية

:خالصات ال بد منها
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:نسجل املالمح التالية للتجربة 2011من جمموع املقاربات اليت انطلقنا منها ملساءلة التجربة الدميوقراطية يف املغرب بعد دستور انطالقا 

لو جزئيا ملطالب احلراك وما يعنيه ذلك من قدرة النظام امللكي على االستجابة و " االستثناء املغريب"من أبرز ما انتهت إليه هذه التجربة مقولة ) 1
.املعاصر واستيعاب املكون االسالمي ودجمه بسالسة يف العملية السياسية ألول مرة يف تاريخ العامل العريب 2011االجتماعي يف دستور 

اره رحلة انطالقا من شعومن جهة أخرى أظهرت التجربة املستوى العايل حلزب العدالة والتنمية من التحلي باحلكمة وعمق الرؤية يف إدارة هذه امل) 2
قليمي احمليط باحلراك ، كما أظهرت باملقارنة مع التجارب األخرى يف العامل العريب أن هذا احلزب قرأ السياق اال"االصالح يف ظل االستقرار"املركزي 

ران الذات واالنفتاح على من نك تتطلبهاالجتماعي بطريقة صحيحة وواقعية، وعرب عن مستوى عال من النضج والوعي حبجم التحديات املطروحة وما 
.األطراف األخرى والتعاون معها من أجل حتقيق ما ميكن حتقيقه من االصالح

ث ة يف تعامله مع حلفائه؛ حيطبع رئيس احلكومة بنكريان التجربة بطابعه الشخصي ملا له من دور كبري ومتميز وما يتمتع به من املرونة الكبري ) 3
ذه التجربة ومبقولة النموذ  .ج املغريب يف التغيرياستطاع حبنكته السياسية أن يتجاوز العراقيل اليت كادت، واحدة تلو األخرى، أن تعصف 

ا أن االصالح يسري بأولوية االستقرار خبطى بطيئة تتمحور حول املن) 4 اية فرت ّم جزات االقتصادية خاصة املتعلقتَبَني واحلكومُة مشرفة على  ة منها 
ت ف عددا منها صعوبااستعادة التحكم يف املؤشرات املاكرو اقتصادية، ومنجزات اجتماعية رغم أمهيتها ال متس إال فئات اجتماعية حمدودة وتكتن
ت ي من خالل دفرت حتمالوضبابية التطبيق؛ ومنجزات يف االصالح القضائي مل يلمس املواطن أثرها بعد، ومنجزات على مستوى حكامة االعالم الرمس

فة جدا سواء على وأما االصالحات السياسية فضعي. جديدة عجزت احلكومة عن تنزيلها على أرض الواقع بسبب مقاومة النافذين يف مؤسساته
جينة اليت تتحمل بشكل مستوى أدوار وصالحيات املؤسسات السياسية للدولة أو على مستوى االصالح االنتخايب واحلزيب للقطع مع التحالفات اهل

)  وطنية للتنمية البشريةاملبادرة ال(وأما االصالحات املتعلقة مبا يسمى الصناديق السوداء، كاالقتصاد االجتماعي . كبري مسؤولة عرقلة تقدم االصالح
ا مرتبطة بال ية اليت ال صناديق السيادوالتعاون الوطين لإلنعاش وغريها، فال تذكر فيها مشاريع إصالحية إطالقا ال من احلكومة وال من املعارضة؛ أل

.جيرؤ أحد على االقرتاب منها يف هذه املرحلة

ا احلكومة بقيادة السيد عبد اإلله بنكريان، ويف نفس الوقت ال) 5 ا ميكن االدعاء أ إذن، وعموما ال ميكن انكار االصالحات املهمة اليت أجنز
لت ية القادمة، وما زااصالحات كافية لضمان االستقرار؛ لذلك مازالت احلاجة إىل تعزيز املنحى االصالحي مبناسبة اإلعداد لالنتخابات التشريع

ه، بعد خروج إلياس العماري وما جتدر اإلشارة إلي. احلاجة إىل مرحلة ثانية للسيد بنكريان جبرأته وصموده وصربه على مقاومة عناد التحكم واالستبداد
صالحيون من الرجوع إىل وملواجهة االسالميني، هو حالة اخلوف الشديد الذي يشعر به اال" البام"املتهم بقيادة التحكم واالستبداد إىل العلن زعيما لـ

.نقطة الصفر يف االستحقاقات القادمة والعصف بالتجربة، مما يؤدي إىل ماال حيمد عقباه

ته ة ويف إطار ممارسته لصالحياوأخريا، تبقى مسؤولية سالسة التحول الدميوقراطي رهينة بشخص امللك كالعب رئيسي يف تفاعله مع القوى اإلقليمي
كاملة الذي راكمه خالل مساره بنكريان يف كل مناسبة يعرب عن اصطفافه إىل جانب امللك حىت يتعزز أكثر مسار الثقة ال فىتءالدستورية؛ لذلك ما 

ما وعلى ة واجملتمع وأمنهالسياسي واحلكومي، ولطاملا حيذر املرتددين ومناوئي مشاريعه االصالحية من عودة التحكم الشامل وخطره على استقرار الدول
.مستقبل النظام امللكي

http://www.hespress.com/writers/295040.html
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بين الكالم  يوم دراسي للفريق االشتراكي بمجلس النواب إدريس لشكر يكشف عن ازدواجية المواقففي 
شروع بديل والفعل في قضية المناصفة قال إن االتحاد االشتراكي سيدعو إلى جبهة تنسيقية من أجل م

يتماشى وروح الدستور 
2016 - 02 - 17يف االحتاد االشرتاكي يوم  الطالبينشرحممد 

ول مشروع قانون الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي إدريس لشكر أول أمس يف افتتاح أشغال اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق االشرتاكي حقال 
يئة املناصفة و حماربة كافة أشكال  79.14 ا سيدعو إىل جبهة تنسيقية من أجل قانون يستجيب ل التمييز،أنهاملتعلق  رهانات اللحظة وامتيازا

بكل شفافية  وأكد الكاتب األول، الذي حتدث. الذي يدعو يف بنوده إىل املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز 2011،انسجاما مع روح دستور 
قيقة، ن قول احلقيقة، كل احلعن االزدواجية بني الكالم والفعل يف صفوف احملسوبني على الصف احلداثي الدميقراطي يف بالدنا، أنه ال مناص اليوم م

حبة ز، وجعلهما قوانني مصاليعرف الشعب املغريب والنساء خاصة، من الذي يدافع عن املبدأ الدستوري يف قضية املناصفة ومكافحة كل أشكال التميي
 يف احلكومة واملعارضة ويف املنظمات وأكد الكاتب األول أن الفريق االشرتاكي حرص على مشاركة كل املعنيني. تُلزِم اجملتمع والدولة يف التفعيل والتطبيق

خصيات وازنة ، من أجل ، كما حرص على حضور باحثني خمتصني وشوفي مقدمتها المجلس الوطني لحقوق اإلنسانالنسائية واهليئات احلقوقية 
.  تسجيل كافة الرؤى، وفتح نقاش موضوعي 

كال فة ومناهضة كل أشوعرب الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي عن أمله يف أن يكون املشروع معدال وفق روح الدستور مبسامهة املدافعني عن املناص
هذا الصدد، ال الكاتب األول يف التمييز يف إطار التعديالت ، مؤكدا أن العربة بالنتائج، جتاه مشروع قانون ال يستجيب مطلقا ملا أتى به الدستور، وق

 متوقعهم يعيقهمصفوف من  أن الكل يتحدث عن املناصفة لكن عندما يتم احلديث عن التنصيص على ذلك يف نص قانوين تبدأ املعارضة خصوصا يف
م داخل املشهد السياسي  تناضل من أجل املساواة مشريا أن حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية سيطلب من الفعاليات السياسية اليت. يف مكا

.هم اجملتمع برمتهواألحزاب الداعمة موقفا صرحيا وواضحا جتاه هذا املشروع ، ملتزما بأن احلزب على جبهة تساهم يف تطوير هذا النص الذي ي
نسائية يئات حقوقية وحركات وشارك يف هذا اللقاء الذي انفتح فيه الفريق االشرتاكي على احلكومة واملؤسسات الوطنية ومؤسسات اجملتمع املدين من ه

حتالف ادي واالجتماعي و ومؤسسات البحث العلمي واملعريف واجلامعي، كل من وزارة التضامن واألسرة و اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتص
نظمة االشرتاكية ، وحتالف مجعيات وشبكات نسائية تنموية أمازيغية دميقراطية وائتالف اجلمعيات، وامل19اجلمعيات النسائية وحتالف تفعيل الفصل 

ة النقاش حول هذا املشروع وقالت رئيسة اجللسة الربملانية حسناء أبو زيد أن التساؤل املشروع يف هذا اليوم الدراسي ينطلق من أمهي. ومنتدى الزهراء
ء حجم نا باالرتياح إزااليوم وليس األمس، مؤكدة أن االحتاد االشرتاكي تابع أطوار النقاش الذي تناول خمتلف التصورات ، مضيفة انه بقدر ما شعر 
دميقراطية رافعات جتعل من الوثراء النقاش العمومي الذي أثري حول املشروع ، استشعرنا دقة املرحلة وحساسية اللحظة يف حتقيق اإلقالع االجتماعي، مب

.واملساواة والعدالة االجتماعية مدخال لبناء جمتمع متحرر ومتعاقد حول املواطنة يف احلقوق والواجبات
ا ة وطنية مستقلة تناط وباسم املكتب السياسي أكدت حسناء أبو زيد أن االحتاد االشرتاكي يسعى إىل قانون يرفع هيئة املناصفة إىل درجة مؤسس
أن هذه احلكومة ، مؤكدة  صالحيات احلماية والنهوض حبقوق اإلنسان، وباسم وزارة التضامن واألسرة والتنمية نقلت املستشارة فاطمة بابا أمحد تصور

...  و لنا عودة. األخرية مستعدة لألخذ بعني االعتبار التعديالت املقرتحة املتماشية مع روح القانون

https://www.maghress.com/alittihad/1232716
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محقق يتهدد معتقل بسجن بوعرفةموت 
  2016فرباير  16, الثالثاء

كة إىل سجن بوعرفة كإجراء الذي مت ترحيله من سجن خريب" ر.نبيل"مجعيات حقوقية ناقوس اخلطر خبصوص الوضع الصحي املتدهور للسجني دقت 
، حيث رحل بآزموره علما أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان كان قد ألقى بكل ثقله لتمكين السجين من االقتراب من مقر عائلتانتقامي، 

.منذ أيام من سجن ورززات صوب سجن خريبكة

قاضي التحقيق مبراكش ومن  اليت أدت إىل اعتقال موظفني ملفهم ال يزال رائجا أمام الودايةالسجني هو مفجر فضيحة االجتار يف العفو امللكي بسجن 
.حينها وهو يتعرض لعمليات ترحيل انتقامية

  

http://www.scoopmaroc.ma/index.php/2015-02-26-22-35-17/akhbar-watania/3675-2016-02-16-15-03-36

                            17 / 37



 

17/02/2016 6
Conseil national des droits de 

l'Homme

.ال يمكن المقارنة بين وضع الصحراء ووضع األراضي الفلسطينية: موغريني
  2016, 16فرباير : كتب يف. أبوسليمانعمر 

راء ونظريه يف األراضي ال ينبغي املقارنة بني الوضع يف الصح“، مسؤولة االحتاد األورويب للشؤون اخلارجية واألمنية، موغريين فيديريكاقالت 
.”الفلسطينية

قادمة من األقاليم اجلنوبية املغربية حول ضرورة وضع عالمات للمنتوجات ال بريجيو وبالوماوجوابا عن سؤال للربملانيني األوروبيني من اليسار أجنيال فانيال 
ا منتوجات قادمة من  الصحراء “ مورغيينقالت  مثلما هو الشأن بالنسبة للمواد الفالحية القادمة من األراضي الفلسطينية،” الصحراء الغربية“على أ

.من ميثاق األم املتحدة 73وفقا ملقتضيات الفصل ” الغربية أراضي غري مستقلة وهي حتت اإلدارة الكاملة للمملكة املغربية

تحدة تتحدث عن األراضي ، أن احللول ذات الصلة اليت تبناها جملس األمن تتعامل مع القضيتني بشكل خمتلف، موضحة أن األمم املمورغيينوأضافت 
.”الصحراء الغربية احملتلة من قبل املغرب“الفلسطينية احملتلة من 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

ة بما فيها اللجنة وأضافت أن بعثة االتحاد األوروبي بالرباط على تواصل منتظم مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومع لجانه الجهوي
.الجهوية لحقوق اإلنسان باألقاليم الصحراوية

http://www.saharatoday.info/%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1/

                            18 / 37



 

17/02/2016 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

                            19 / 37



 

17/02/2016 18
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://www.andaluspress.com//%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D
8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9%20%D9%88%D9%81%D9%86/53909/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A7%D9%84
%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20..%20%D8%AD%D8
%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84%20%D
9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86.html

                            20 / 37



 

17/02/2016 3
Conseil national des droits de 

l'Homme

يدعو دعاة المساواة في االرث إلى احترام المؤسسات المختصة بنحمزة
بنحمزةمصطفى  17.02.2016

صدر عنها والتي المجلس الوطني لحقوق االنسان إلى احترام المنهجية الحداثية التي يعضو اجمللس العلمي األعلى مصطفى بن محزة دعا 
.تقتضي احترام المؤسسات والقانون وترك االختصاصات ألصحابها

اية األسبوع املنصرم مركز الدراسات والبحوث االنسانية واالجتماعية  سرة وإكراهات مدونة األ“يف موضوع  بوجدةجاء ذلك خالل ندوة نظمها 
اجمللس الوطين “حية؛ إن الذي تغيب ملدة بسبب ظروفه الص بنحمزةوقال . ، واليت حضرها قضاة وحمامون ومهتمون بالشأن احلقوقي”العمل القضائي

.وذلك حسب ما نقلت مصادر إعالمية” حلقوق اإلنسان ليس من اختصاصه إصدار التوصية املتعلقة باملساواة يف اإلرث

سسات والقانون، ألن الدولة إن احلداثة على املستوى السياسي هي احرتام املؤ “وأضاف املتدخل خماطبا اجمللس الذي قال إنه يعتمد املنهجية احلداثية؛ 
ا على أننا لدينا  بنحمزة وأكد. ”غري احلداثية دولة عشائر وعالقات، والدولة احلداثية تدين بالوالء للقانون، وحترتم فيها املؤسسات اختصاصا

ى جهة االختصاص، على مؤسسات دستورية هي اجمللس العلمي األعلى املختص يف ذلك، مشريا إىل أنه يف حال وجود أي توصية فيجب أن حتال عل
.غرار جمموعة من دول العامل

أعلى، مشريا إىل  أن ينتقد كل واحد ما يشاء على الرغم من وجود جملس علمي -حسب املصدر ذاته-  لوجدةورفض رئيس اجمللس العلمي احمللي 
فيها نة ال تتحقق موضوع املساواة الذي أثري حوله جدل مؤخرا، حيث أكد أن البعض يربط دائما املساواة واإلرث، فيما هناك حاالت عديدة يف املدو 

.املساواة، مثل الصداق الواجب على الرجل والنفقة

.  لبيةبالنسبة للفتيات، معتربا أنه ستكون له آثار س 16يف تصريح مصور املطالبات اليت تدعو إىل عدم توثيق الزواج يف سن  بنحمزةباملقابل، رفض 
ا الذي دافع عن كون املدونة وثيقة الصلة بالشريعة اإلسالمية؛ إن تلك املطالبات ميكن أن تؤدي إىل حاالت زوجي بنحمزةوقال  ة غري شرعية كما أ

.قد تتسبب يف إجياد أطفال ليس هلم نسب

الجتماعية حوث اإلنسانية واوشدد املشاركون يف الندوة اليت نظمتها وحدة البحث يف الدراسات القانونية والعمل القضائي التابعة ملركز الدراسات والب
وضمان ريب لتدعيم ركائزها ، أن األسرة تشكل النواة األساسية اليت يقوم عليها اجملتمع، وهو ما جعلها حتظى باهتمام متزايد من لدن املشرع املغبوجدة

.متاسكها واستقرارها

.اد األسرةل بذلك حقوق كافة أفر واعترب متدخلون أن املشرع املغريب خول للقضاء دورا حموريا يف الرقابة واإلشراف على تطبيق بنود مدونة األسرة ليكف

http://www.jadidpresse.com/%D8%A8%D9%86%D8%AD%D9%85%D8%B2%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-
%D8%A5%D9%84%D9%89/
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مشكلتنا ليس مع التطرف و إنما مع االنحالل وغياب المعنى وااللتزام: التربية اإلسالمية 
ذ عالل املديين* 2016فرباير  17األربعاء 

جعة المناهج المجلس في مرا مشاركتاليوم حول طلب  اإلنسان،ألخباررئيس المجلس الوطني لحقوق  اليزميإدريس ما صرح به السيد   
ر الذي اتخذ على التعليمية لمادة التربية اإلسالمية ، طلب مجانب للصواب وتطاول على اختصاص ليس من اختصاص هذا المجلس الموق

واملضطهدين ، بل ختلى حىت  لمويناملظبالقضايا احلقوقية احلقيقية والدفاع عن  اإلهتمامبدل عاتقه معارضة الثوابت الدينية وإثارة المشاكل الجانبية 
إمجاع يف قضايا شكلت منذ القدم  عن دوره يف التأسيس لثقافة حقوقية رزينة حترتم اإلنسان وتصون كرامته وإنسانيته ، جملس اختذ على عاتقه النبش

ات تعرب عن مطالب هل مثل هذه اجملالس واهليئ إستغرابوهو ما يثري أكثر من تساؤل و .... املغاربة ومل تكن يوما ما للشكوى من طرف املغاربة 
ا هيئات مهمتها فرض إمالءات خارجية معادية لإلسالم وهلوية األمة املغربية  لس حول مناهج التعليم مرحبا مبقرتحات اجمل.... املواطن املغريب ؟ أم أ

ي لكنها تفتقر إىل املعرفة الشرعية وتوجيهية من هيئة هلا تكوين حقوق إقرتاحيةوخاصة مبادة الرتبية اإلسالمية ، ولكن هذه املقرتحات تبقى ذات طبيعة 
يقوم بدوره يف الدفاع عن  إال يف أن -والعلوم اإلسالمية ، مع التأكيد على أن اجمللس وعناصره ال حيق له أن ميارس الوصاية على املغاربة يف كل شيء

فئة استئصالية تدعي احلداثة  ألن هذا اجمللس ليس هيئة منتخبة وال ميثل كل أطياف الشعب املغريب و إمنا هو رهينة يف أيدي -حقوق الناس احلقيقية
ختصاص وض فيها أهل االلكن مشروعها هو حماربة الثوابت وتنزيل مشاريع البنك الدويل واملنظمات األجنبية الرأمسالية ، كما أن مثل هذه القضايا خي

مية ومفتشني ، و أن يطرح الصادقني والعاملني يف جمال الرتبية والتعليم من أساتذة مادة الرتبية اإلسال اإلجتماعمن علماء الشريعة اإلسالمية وعلماء 
مادة  ومقراراتاملناهج  مشكلت.... اخللقي والقيمي  واإلحناللاملوضوع يف مشوليته مستحضرا التطرف والغلو ومستحضرا كذلك حالة من امليوعة 

سا حلالية تتضمن درو الرتبية اإلسالمية مل تعد مطروحة بالشكل الكبري لدرجة أن يثري كل هذا النقاش و يتخذ هذا املنحى فاملقررات الدراسية ا
ا مادة  حتضىملكانة اليت ما ال تتضمنه مواد أخرى ، وإمنا املشكلة تكمن يف ا واإلختالفتستجيب ملنهج الوسطية واالعتدال وملنهج القبول باآلخر 

تها من روبة على املادة وأنشطالرتبية اإلسالمية يف املنظومة التعليمية و حالة التشويه اليت تتعرض هلا من طرف كل من هب ودب وحالة احلصار املض
مع منهج الوسطية  املقرارات خطاب مراجعة مناهج التعليم وحماولة تكيف... طرف بعض االستئصالني والرافضني لقيم اإلسالم وهوية اجملتمع املغريب

ا دعو  ستهالك ة لالواالعتدال دعوة مقبولة إذا نظرنا إليها من جانب أن اإلسالم دين جتديد ومراجعة ، لكنها إذا نظرنا إليها من جانب أخر جند أ
ن ة للمنظومة التعليمية ألالسياسي ولتمرير خمططات بعيدة كل البعد عن واقع األمة ومهومها ، مشكلتنا يف املغرب ليس مع التطرف وخاصة بالنسب
دين أو جتار إليه بعض جتار ال التطرف ينتج خارج املدرسة املغربية وغالبا ما تكون أسبابه هي اجلهل واألمية والفقر والظلم وخطاب الكراهية الذي يروج

ملسؤولية لدى اب املعىن والوعي وااحلداثة ، مشكلتنا هي حالة االحنالل اخللقي وغياب القيم النبيلة اليت تبين اإلنسان وتشيد احلضارة ، مشكلتنا مع غي
.....اجليل الصاعد

http://eljareedah.com/articles-1971.html
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المنصوري إحدى حاالت أشبال الحسن الثاني يستغيث عمر:كلميم
  2016فرباير  17األربعاء 

 ضرره مبجرد اإلشعار أن من انتهك حقه جيرب قوي،علىشعار العناية حبقوق اإلنسان و وضع اآلليات املعنية بذلك و نشرها ال ينهض كدليل رفع 
من املعلوم أن  و.ألسباباحالة أشبال احلسن الثاين تقف كشاهد أثبات على أن احلقوق املكتسبة ليست حمصنة و قابلة لإلسقاط ألبسط  و.بذلك

جلها يواجه حاليا  بة،لكنمكتسحبكم املمارسة أصبحت هلا حقوق  خمتلفة،ووزعت على قطاعات  العمومية،والفئة املشار إليها  التحقت بالوظيفة 
.التهميش و اإلمهال بل االزدراء

عية حقوق اإلنسان يفتح شهية البعض للحديث عن تطور وض احلداثي،الذيمصري هؤالء املواطنني يتعارض مع ما يقال عن البناء الدميقراطي 
 ضحية،النتهاكقطت احلاالت العديدة اليت س و.املنالزال بعيد  االجتماعية،الالواقع أن تعزيز و تقوية حقوق اإلنسان االقتصادية و  و.باملغرب

.صمتجتد من منفذ للتعبري عن أوضاعها سوى االحتجاج أمام مؤسسات الدولة أو مراسلة املسؤولني و كثريا من ال املهنية،الحقوقها 
 احلكومة،أثناءئيس إىل ما ورد على لسان ر  للملك،نشري رسالته،املوجهةالتطرق إىل ما جاء يف  لكن،قبل.إليهاعمر منصوري واحد من الفئة املشار 

 ،خبصوص امللف االجتماعي حيث قال إنه ملا أشهر بطاقة عفا اهللا عما سلف1مع قناة ميدي  2015أكتوبر  29مقابلته املطولة يوم اخلميس 
هجرة مما ساهموجهت له انتقادات الذعة و مت جتاهل املكتسبات اليت جنمت عن عملية الصفح و النظر للمستقبل حيث عادت األموال الو 

ُ
يف  طنية امل

.رفع منسوب  امليزانية و تقوية خمصصات امللف االجتماعي
العاملي يق الدولية و اإلعالن عنق الدولة تطوقه مسؤولية توفري سبل العيش الكرمي ملواطنيها حسب ما جاء يف الدستور اجلديد و ما تنص عليه املواث

رئيس الحكومة  راسل:االتجاهاتالمذكورة تحرك في كل  المواطن.الحاجةلكن ال وجود لتعويض يقي من معضلة البطالة و  و.اإلنسانحلقوق 
 التغيري،وكومة كما متكن من مقابلة وزيرة يف حو وزير الداخلية و مؤسسة وسيط المملكة و فرع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمنطقة 

.مل يفض كل هذا إىل شيء أسرته،لكن معاناتمدها مبلفه املطليب بعد شرح مستفيض عن معاناته و 

،ما فتح باب املعاناة على )الصورة(بكليميماإلقامة باملستشفى اإلقليمي  عضال،ألزمهاخضم البحث عن خمرج لالزمة سقطت زوجته نتيجة مرض يف 
هور ظلت والدته تصارع أمامه قبل هذا بش باألمر،واليت تتوفر عليها املعنية ” الرميد“بعض مصاريف العالج ال تشملها تغطية بطاقة  مصراعيه،الن

.املرض و هو عاجز عن توفري العالج هلا إىل أن انتقلت إىل دار البقاء
ن أية مساعدة أو رعاية ال يستفيد م املعاق،الذيإىل كل ما سبق وجد نفسه كذلك عاجزا عن توفري مستلزمات دراسة أبنائه باجلامعة و خاصة ابنه 

.لسببالذي كان يقدم له من طرف  الصندوق الوطين للضمان االجتماعي مت إسقاطه بدون معرفة ا)درهم  200(حىت التعويض اهلزيل اجتماعية،و
فيها  اإلعالم،يناشدهئل طريق وسا السادس،عنلذلك و مبناسبة الزيارة امللكية لألقاليم الصحراوية قرر املواطن املذكور توجيه رسالة إىل امللك حممد 

الطالب دمية هو و ابنه إجياد خمرج له و ألسرته من األزمة اخلانقة اليت مير منها بعد مصادرة حقوقه كموظف و جتاهل حقوقه كمعاق إعاقة جسدية مست
.اجلامعي

:و أليكم مقتطفات مما جاء يف الرسالة 

نحها الدولة ملن هم يف جاللتكم للمعوزين واضحة و جلية لكن حنن لسنا مشمولني باهتمامات املسؤولني و املساعدات اليت مت اجلاللة،رعايةصاحب 
.يصلنا منها شيء هشة،الوضعية 

وزارةتوصلت من  1988يف سنة   و.املصرييةيف كل احملطات الوطنية  الصحراوية،اخنرطنامواطن احندر و زوجيت من املناطق  اجلاللة،أناصاحب 
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ثر من عشرين سنة و نيف من بعد أك الصحراوي،وتشغيل الشباب  إطار،مبادرة املغربية،يفبقرار التعيني و االلتحاق بالتعاونية الفالحية الداخلية 
و  ،أحوايل و أحوال أسريت رأسا على عقب حيث فقدت راتيب الشهري2011من سنة  كموظف،انقلبت،ابتداءاالستفادة من كافة حقوقي   العمل،و

.فقدت الشغل ناهيك عن جتاهل املطالبة باسرتداد حقوقي
ا   الداخلية،اليتكذا رفض مصاحل وزارة   املوضوع،وراسلته يف  احمللية،الذيأن تنصل قسم اجلماعات  ا ال يتعاملون مع  ايل،حبجةبالرباط،استقبزر أ

 و.جاللتكمإىل  كذا رفض مصاحل عمالة اقلي كلميم تلقي و تسجيل ما أقدمه هلم من شكايات كان الدافع إىل بعث رسالة استعطاف  األفراد،و
الزالت األمور تراوح  لكن.ويةالتسو لقد متلكين إحساس بأن قضييت ستجد طريقها إىل ).الصورة(بالفعل توصلت بإشعار يؤكد توصل ديوانكم بذلك

ا داد ملا فيه خري للبالد و أسال اهللا لكم التوفيق و الس و.العوزأملي فيكم بعد اهللا كبري السرتداد حقوقي و إخراجي من دائرة الفاقة و  اليوم.مكا
.  العباد و السالم

http://radinews.ma/11985
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شخاص ذوي ينظم لقاء حول اآللية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق األالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
اإلعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها

عية للمعرض الدويل للنشر والكتاب واليت خيصصها حلقوق األشخاص يف وض 22نظم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف إطار مشاركته يف الدورة 
ثلني عن اخلرباء فضال عن مم إعاقة، لقاء حول اآللية املستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها ورصد تنفيذها، حبضور جمموعة من

.مبدينة الدار البيضاء 2016فرباير  13جمموعة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وذلك يوم السبت 

ة، بتشكيل على أن تقوم الدول األطراف، وفقا لنظمها القانونية واإلداري“التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  33وتنص الفقرة الثانية من املادة 
ومحايتها هذه االتفاقية  أو تعزيز أو تعيني أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، مبا يف ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب االقتضاء، لتعزيز

عمل املؤسسات الوطنية املعنية  وتأخذ الدول األطراف بعني االعتبار، عند تعيني أو إنشاء مثل هذه اآللية، املبادئ املتعلقة مبركز وطرق. ورصد تنفيذها
.“حبماية حقوق اإلنسان وتعزيزها

خاص ذوي اإلعاقة ، سينكب اخلرباء املشاركون يف أشغال هذا اللقاء على تدارس مهام وهيكلة اآللية املستقلة الوطنية حلماية حقوق األشوهكذا
ال نسان لكل من السنغواملعايري الدولية يف هذا اجملال فضال عن استعراض التجارب واملمارسات الفضلى جملموعة من املؤسسات الوطنية حلقوق اإل

ة إعاقة باآللية املشكلة، كما سيتناول املشاركون يف النقاش زوايا متعلقة بتمثيلية األشخاص يف وضعي. وغانا وكينيا واألردن واملكسيك والغابون
.واستقاللية وتركيبة هذه األخرية، إخل

دينة الدار من املعرض الدويل للكتاب والنشر، املنعقد بفضاء املعرض الدويل مب 22يذكر أن رواق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املنظم يف إطار الدورة 
وحيتضن  .“إعاقة، حقوق ومواطنة“ستخصص أنشطته للمواضيع املرتبطة باإلدماج واإلعاقة حتت شعار  2016فرباير  21و 12البيضاء ما بني 

 24متدخل من  150ثر من اجمللس، طيلة عشرة أيام، أكثر من مخسني نشاطا للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب واخلربات احمللية والدولية، يؤطرها أك
وفرنسا وكينيا وليبيا  عراق والغابون وغانااألردن وأسرتاليا وإيطاليا والربازيل والربتغال وبلغاريا والبينني وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور  والسنغال وال(بلد 

).ومصر واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة ونيجر والواليات املتحدة األمريكية

http://www.mithaqarrabita.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-%D9%8A%D9%86%D8%B8%D9%85-
%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
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جماعرئيسا باإل بلغريبانتخاب الزميل محمد : اإلنسان المنعقد بقصر المؤتمرات بفاس وحقوق 

 30(املنعقد يوم السبت األخري  باإلمجاع رئيسا للمنظمة العربية لإلعالم والثقافة وحقوق اإلنسان، خالل املؤمتر التأسيسي بلغريبانتخب الزميل حممد 
سوريا  -مصر-األردن  –طني فلس –اليمن (بقصر املؤمترات بفاس حبضور إعالميني ومثقفني وحقوقيني ميثلون عددا من الدول العربية ) 2016يناير 

).موريتانيا واملغرب –تونس  –السودان  –

باسم اللجنة التحضريية  غريببلالصحافية واحلقوقية والثقافية بعد أن حتدث الزميل حممد  اهليآتوقد متيزت اجللسة االفتتاحية، بكلمات عدد من 
الية جهة فاس مشكورة، و : للمؤمتر، عن أهم احملطات اليت قطعتها اللجنة للوصول إىل اجلمع العام التأسيسي، حيث سامهت يف إجناحه عدة  جهات

.واجمللس اجلماعي للمدينة، وكلية احلقوق وعدد من الشركاء والفاعلني يف القطاع السياحي واالقتصادي

ازدياد تطرف الفكر واإلرهاب  إىل دواعي وأسباب التأسيس، ذلك أنه ومن خالل الواقع الذي تعيشه اجملتمعات العربية، ويف ظل بلغريبوتطرق الزميل 
عربية دد كبري من البلدان الوتأثريه على العيش املشرتك وتراجع الوعي، والفهم، على حساب مفاهيم املواطنة واحلريات، وثقافة حقوق اإلنسان يف ع

.نتيجة انعكاسات التقييد وعدم احرتام حرية التعبري

ذه املبادئ وتع م  يب املشرتك كمجتمع زيز العمل العر وانطالقا من نشر مفاهيم الدميقراطية وحقوق اإلنسانية، وارتباطها الوثيق باإلعالم والثقافة، وإلميا
ي شهد دين والدميقراطية والذمدين، جاءت فكرة تأسيس هذه املنظمة على األراضي املغربية يتجه للتطور الكبري يف جمال حقوق اإلنسان واجملتمع امل

وتطبيق شراكات لتعزيز إجنازات كبرية ومهمة جتعل من املغرب املكان املناسب النطالق أعمالنا وأهدافنا على الصعيد العريب، واالنفتاح الدويل بال
ة من خالل الوعي والثقافة والعيش ولتطوير اجملتمعات العربي. الدميقراطية، وااللتزام باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ومواثيقها، ونبذ التطرف واإلرهاب

تصاصات لكي ميثل املشرتك والتسامح بدال من ثقافة العنف والتطرف واإلرهاب من أجل خلق جيل واع حداثي متقدم ومتعلم مثقف بكافة االخ
.منوذجا عربيا لشباب املستقبل أمام اجملتمع املدين

اص باحلقوق دون بالعهد الدويل اخلوأضاف بأن املؤسسني يؤكدون على املهنية يف اجملال اإلعالمي، والدور الثقايف يف بناء اجملتمع العريب والدويل ويشي
.اإلنسانية والسياسية واالجتماعية والثقافية والتعبري احلر والفنون األدبية

أمام  ي يفتح آفاق واعدةمن جهته، أكد حممد بوهالل، الكاتب العام للفرع اجلهوي للنقابة الوطنية للصحافة جبهة فاس، على أمهية هذا امليالد الذ
ا، حيث عرف ية يف هذه اجملاالت مجيعهاإلعالميني والثقافيني واحلقوقيني على املستوى العريب، خصوصا وأن اململكة املغربية عرفت تطورات كبرية وإجياب

وعلى مستوى حقوق  قانون الصحافة والنشر تعديالت هامة، ومت إحداث اجمللس الوطين للصحافة، وإعادة النظر يف قانون الصحافيني املهنيني،
حقوق اإلنسان، وإحداث المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بكل  مجالاإلنسان، كانت تجربة اإلنصاف والمصالحة لتطوي مرحلة سابقة في 

.هياكله المركزية والجهوية، وغيرها من التطورات التي عرفتها المملكة في هذا الباب
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ذا اللقاء الذي هو مناسبة ليلتقي فيها الزمالء واملثقفون واحلقوقيون العرب واملغاربة، لتدارس هذوعرب  كري عميق ه القضايا بعني ثاقبة وتفعن سعادته 
.دف تطويرها، وميالد املنظمة بفاس له دالالته الكبرية؛ ومتىن يف األخري النجاح هلذا املؤمتر املتميز

ا للخاليا رف، من خالل تفكيكهأما رئيس هيأة حقوق اإلنسان بسوريا، السيد قتيبة قاسم العرب، فنوه جبهود اململكة املغربية يف حماربة اإلرهاب والتط
بالتطور الكبري يف جمال  ونوه. يف سوريا، متمنيا أن لو دول اجلوار حتذو حذو اململكة يف هذا اإلطار داعشوالشبكات اإلرهابية اليت تذهب للقتال مع 

ن خالل دستور حقوق اإلنسان من خالل مسرية طويلة وإرادة حقيقية إلرساء دولة احلق والقانون من قبل جاللة امللك حفظه اهللا، وجتلى ذلك م
ذا اجمل 2011 ال وكمثال اجمللس الذي يؤكد على دعائم حقوق اإلنسان، ومسو املعاهدات الدولية على القوانني الوطنية، ووجود مؤسسات متقدمة 

رها رات والندوات الدولية آخالوطين حلقوق اإلنسان الذي ساهم بشكل كبري على التوقيع على معاهدات مهمة يف هذا الباب واستضافة وتنظيم املؤمت
.املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان

تعزيز حقوق اإلنسان وحتدث رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بسورية عن العالقة بني اإلعالم وحقوق اإلنسان، ودور الصحفيني األخالقي، ل
م وأمنهم وسبل عيشهم وثقافتهم، ونبه وسائل اإلعالم من انتهاك ح سة اإلعالمية قوق اإلنسان يف املمار وممارسة الرقابة، للتنبيه وتوعية اجملتمع حبريا

.وحتدث عن التنوع الثقايف والشرعية الدولية والتنوع الثقايف واالختالف

بيعية ليكون بعد ذلك، ناقش املؤمترون واملشاركون، مشروع القانون األساسي للمنظمة، حيث عرفت املناقشات حدة وجداال واسعا وهي مسألة ط
.القانون األساسي يف مستوى تطلعات كل الفاعلني من أجل غد أفضل لكل الشعوب العربية

منظمة مع ختويله تشكيل رئيسا لل بلغريبوجاءت املصادقة على املشروع بعد إدخال عدد من التعديالت اهلامة عليه، بعدها مت انتخاب الزميل حممد 
.   وأيدهمكتبه يف أقل من أسبوعني، ويف األخري رفع املشاركون برقية والء وإخالص لصاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا

ادريس العادل

http://fes-today.com/2016/02/%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%B5%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA/
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الوطنية والقوانيينالمدنية والسياسية بالمغرب في إطار العهد الدولي الحقوق 
الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالعهد 

ما؟ وكيف يضمنهما العهد الدويل والقوان. ينص الدستور على تشبت املغرب باحلقوق املدنية والسياسية ني الوطنية؟فما املقصود 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية: 1

لعمل على تطبيقها، ام مقتضياته، واالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية هو اتفاقية دولية، تتميز عن اإلعالن العاملي بإلزامه الدول املوقعة عليه باحرت 
م، 1980ماي  21/ هـ1400، وصادق عليه املغرب، ونشر باجلريدة الرمسية يف شهر رجب 1966دجنرب  16وقد صدر عن األمم املتحدة يوم 
.وبذلك أصبح املغرب ملزما بتطبيقه

ك، وحرية التجول، وحرية احلرية الشخصية، وحرية اختيار العمل، وحرية التمل: هي حقوق تسعى إىل حتقيق مصاحل األفراد، منها: احلقوق املدنية: أ
.االعتقاد

معيات، وحرية االنتماء حرية الرأي، وحرية الصحافة، وحرية تأسيس اجل: هي حقوق تسعى إىل حتقيق مصاحل اجلماعات، منها: احلقوق السياسية: ب
.إىل حزب أو نقابة، وحرية املشاركة يف االنتخابات

القوانني الوطنية الضامنة للحقوق املدنية والسياسية: 2
:منها عمل املغرب على تكييف قوانينه الوطنية مع العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، من خالل إصدار جمموعة من القوانني

دف محاية األسرة، وقد نصت على أن 2003صدرت سنة : مدونة األسرة: أ ى وجه الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بني رجل وامرأة عل"م، 
".الدوام، غايته االحصان والعفاف، وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجني

".ويج الكتب مضمونةحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وتر "سن لتنظيم ميدان الصحافة وحلماية الصحايف، ونص على أن : قانون الصحافة: ب
املؤسسات اليت تسهر على ضمان احلقوق املدنية والسياسية: 3

وق اإلنسان الذي منها المجلس الوطني لحقتسهر الدولة املغربية على محاية احلقوق املدنية والسياسية من خالل إحداث جمموعة من املؤسسات 
.مهمتها النظر يف القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق اإلنسان واحلريات ومحايتهايعد مؤسسة وطنية مستقلة 

.تطبيقها عمل املغرب على ترسيخ احلقوق املدنية والسياسية من خالل سن جمموعة من القوانني الوطنية وإجياد آليات لتتبع: خالصة
  

http://www.webpress.ma/2016/02/blog-post_869.html
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7720   2
Driss Lachguar à la journée d’étude du Groupe socialiste à la Chambre des représentants

Le projet de loi N° 14.77 doit être revu conformément à 
l’esprit de la Constitution

Hassna Abouzeid L’Autorité pour la parité doit être élevée  au rang d’institution nationale 
indépendante ayant mission de  protéger les droits de l’Homme 

Il va sans dire que la parité constitue l’un des tout premiers centres d’intérêt de l’Union socialiste des 
forces populaires.  C’est dans cet esprit que s’est déroulée la journée d’étude organisée, lundi dernier, par le 
Groupe socialiste à la Chambre des représentants sur le projet de loi 14.79 relatif à la création de 
l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. 
A l’ouverture des travaux de cette journée, le Premier secrétaire du parti, Driss Lachguar, a  tenu à 
souligner que l’USFP entend appeler  à la création d’un front de  coordination  en vue d’établir une loi  qui 
réponde aux enjeux actuels et leurs avantages, conformément à l’esprit de la Constitution de 2011. 
Le Premier secrétaire  qui n’a pas manqué de révéler le double langage  au niveau de la parité prôné par de 
pseudo-modernistes et démocrates a fait savoir qu’il faut dire la vérité, toute la vérité aux Marocains, 
particulièrement les femmes,   pour qu’ils sachent  qui défend  le principe de la parité  et de la lutte contre 
toutes les formes de discrimination tel que stripulé dans la Constitution. 
Il a, par ailleurs, exprimé son souhait  que  le projet de loi 14.79 soit revu conformément à l’esprit de la 
constitution, et ce avec la participation de l’ensemble des défenseurs des droits de la femme, de la parité et 
de l’égalité. 
Dans ce cadre, le Premier secrétaire du parti  a déclaré que l’USFP entend  demander aux différents 
acteurs politiques qui militent en faveur de la cause féminine de prendre une position claire sur ce projet 
combien important pour la moitié de la société marocaine. Le parti s’engage également à créer un front à 
même de contribuer à l’amélioration et aux modifications qui visent à donner corps à un projet sociétal 
moderniste et démocratique, contrairement à d’autres partis dits modernistes qui s’abstiennent de voter en 
faveur du changement souhaité.   
Il y a lieu de rappeler que cette journée d’étude  organisée par le Groupe socialiste  à la 
Chambre des représentants a connu  la participation des représentants du  ministère de la 
Solidarité, de la Famille, du Conseil national des droits de l’Homme, du Conseil économique, 
social et de l’environnement, de la Coalition des associations des femmes et de la Coalition pour la mise en 
œuvre de l’article 19, entre autres associations.       
Pour sa part, Hassna Abouzeid a affirmé, au nom du Bureau politique,  que l’USFP aspire à ce que l’Autorité 
pour la parité soit élevée au rang d’institution nationale indépendante ayant mission de  protéger les droits 
de l’Homme.

21297http://www.journaux.ma/actualite/
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PETITE BALADE AU SIEL

Curieux et en nombre, les enfants ont envahi les allées du salon dés l’ouverture.  Cette 22ème édition 
connaît aussi une affluence importante de la part des adultes «qui viennent feuilleter sans forcément acheter», 
déplorent de nombreux exposants (Ph. Jarfi)
IL y avait beaucoup de monde ce week-end au Salon de l’édition et du livre (SIEL), après un démarrage timide 
le jour de l’ouverture le 12 février. Ecoliers, instituteurs, parents et curieux sont venus en masse pour 
découvrir les nouveautés de cette 22e édition qui fermera ses portes le 21 février. Durant ces deux jours, 
c’est sur fond de cacophonie générale que les visiteurs ont tenté de se faufiler entre les stands. Certains 
d’entre eux n’ont pas hésité à miser sur les décibels pour attirer le maximum de personnes. D’ailleurs même 
au sein de la salle Abdelhadi Tazi, à l’extérieur de l’espace principal de la foire, qui accueille quotidiennement 
des évènements, il n’a pas toujours été facile de suivre les conférences.
Le public scolaire a été le plus remarqué avec les adeptes des ouvrages religieux. «Cette catégorie de 
visiteurs constitue une très bonne clientèle  qui achète en masse», explique un exposant. Ils sont organisés et 
viennent même munis d’un diable (outil de levage à la forme d’un petit chariot), sans faire de mauvais jeux de 
mots, afin de pouvoir être plus à l’aise lorsqu’ils achètent leurs cartons de livres. L’aile abritant les éditeurs de 
livres religieux était d’ailleurs bien plus fréquentée que le reste. Les maisons d’édition et les libraires sont 
aussi présents en force, proposant des réductions sur les livres de poche, les dictionnaires, les encyclopédies 
ou des ouvrages scolaires. Parmi les stands qui attirent, figure le pavillon France. Il demeure d’ailleurs l’un des 
plus visités avec une programmation au quotidien. Il en est de même pour le stand Sochepress qui recevait 
vendredi Daniel Rivet puis Gilles Kepel. Ce stand propose également des rencontres et des signatures 
notamment avec Tahar Benjelloun, Abdellatif Laâbi, Hédi Kaddour, Guillaume Jobin ou encore Mehdi El 
Kourti. Dar America, pour sa part, connaît un certain succès attirant également un public jeune venu se 
divertir et jouer ou encore prendre des photos avec Obama en carton grandeur nature, à l’instar de l’an 
passé. Quant à sa programmation, Dar America propose des rencontres autour de la langue,  de l’éducation, 
des visas étudiants, les bourses d’études… Au programme de l’Institut Cervantès, des rencontres 
avec des écrivains espagnols et marocains dont l’œuvre est liée aux deux pays. De son côté, le 
Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a investi un grand pavillon de plus de 360 m² avec 
pour thème «Handicaps, droits et citoyenneté». Il accueillera plus de 50 activités avec près de 150 
intervenants en provenance de 24 pays afin de débattre et échanger autour des expériences des différents 
pays. Le pavillon de l’invité d’honneur, les Emirats arabes unis, a été très sobrement conçu dans un style 
scandinave avec du bois clair. Il dispose d’un coin lecture plutôt cosy et de nombreux ouvrages. Quant à 
l’Arabie saoudite, qui faisait partie des plus importants et des plus spacieux pavillons lors de la 21e édition, 
elle se trouve cette année excentrée avec un espace plus réduit que celui de l’année dernière. Elle propose, 
comme à l’accoutumée, de nombreux ouvrages universitaires et religieux. Les visiteurs ont aussi le choix de 
découvrir d’autres horizons tels que ceux de l’Afrique à travers des livres de littérature et de voyage. Côté 
sécurité, celle-ci est quasi inexistante, du moins pour ce qui est visible. A part un petit portique à l’entrée du 
salon, aucun autre dispositif n’est mis en place. Et même lorsque le détecteur sonne, aucune fouille n’est 
opérée. Quant aux sanitaires. . à éviter totalement.
Aïda BOUAZZA http://www.leconomiste.com/article/984616-petite-balade-au-sielles-plus-et-les-moins-de-la-

22e-edition
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Accès des enfants à la justice : le Maroc devancé par 
l’Afghanistan
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http://www.medias24.com/DROIT/161784-Acces-des-enfants-a-la-justice-le-Maroc-devance-par-l-Afghanistan.html
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Le plaidoyer de l'USFP en faveur de la parité

En mars 2015, le gouvernement d’Abdelilah Benkirane approuvait le projet de loi relatif à l ‘Autorité pour la 
parité. Le débat sur l’égalité s’était imposé au Maroc et les islamo-conservateurs avaient capitulé. Un an plus 
tard, la polémique bat toujours son plein autour de cette instance. 

Hier, lors de la journée d’étude organisée par le groupe parlementaire de l’Union socialiste des forces 
populaires (USFP) à la Chambre des représentants, le premier secrétaire Driss Lachgar a lancé un appel à la 
création d’un front populaire pour la défense de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les 
formes de discriminations.

« Le projet de loi sur l'Autorité pour la parité est en deçà des attentes et des dispositions de la 
Constitution de 2011 », a déclaré Driss Lachgar, appelant à la mobilisation. L’USFP devrait contacter 
prochainement les formations progressistes. L’objectif est clair : élaborer et présenter des amendements 
visant à accorder de plus grands pouvoirs à l'Autorité.

Pour le moment, cet organisme a un rôle consultatif.  Ses fonctions consistent à présenter des propositions 
concernant la lutte contre les discriminations, et à se prononcer sur l'action gouvernementale en la matière. 
L’objectif final est d'arriver à une parité effective entre les deux sexes sur les plans économique, social, 
politique et culturel.

Mais les associations féministes et de défense des droits humains, elles, n’en démordent pas.  Tout comme 
les partis de l’opposition. Tous souhaitent un champ d’action élargi pour pouvoir s’opposer avec plus de 
force aux actes de discrimination. De son côté, le Conseil Économique social et environnemental (CESE) 
appelle à clarifier les missions et prérogatives de l’Autorité et a émis des propositions sur le projet de loi.

Dans son rapport publié le 20 octobre 2015, le Conseil national des droits de l’homme du Maroc 
relevait les avancées significatives de ces dernières années qui « place le Maroc dans une 
situation très avancée par rapport aux pays arabes ». Pour autant, le CNDH pointe les sérieux 
blocages de la société, l’acceptation sociale des violences faites aux femmes, les discriminations et les 
régressions dont elles sont victimes. Le taux d’activité des femmes a reculé de 5 % ces dernières années, 
passant à 29 %, contre 75 % pour les hommes. Une réalité alarmante sur les discriminations à l’égard des 
femmes dans la vie économique. Autant d’arguments en faveur de l’instauration d’une instance de parité 
puissante.

http://www.panorapost.com/article.php?id=12183
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L’enfer des prisons marocaines perdure
Le Maroc a l’un des ratios de prisonniers les plus élevés au monde
17/02/2016

Casablanca, (Starducongo.com) - La situation carcérale au Maroc n’est pas toute rose. Loin s’en faut, 
puisqu’elle demeure même catastrophique, à en juger la dernière édition de la «Liste de la population 
carcérale mondiale» publiée par The International Centre for Prison Studies (ICPR, le Centre international 
d'études pénitentiaires) qui le crédite de l’un des ratios les plus élevés au monde.

En effet, selon cet institut de recherche scientifique relevant de la « University of London », le Royaume 
compte 76.000 prisonniers pour environ 34,28 millions d’habitants. Ce qui représente un taux de 222 
prisonniers pour 100.000 habitants. 

C’est à l’évidence l’un des taux de détention les plus élevés au monde, d’autant plus qu’il est largement au-
dessus de la moyenne mondiale qui est de 144 prisonniers pour 100.000 habitants. 
Selon les données analysées dans cette étude, la moyenne en Afrique serait de 94 prisonniers/100.000 
habitants, en Asie (92), en Europe (192), en Océanie (140). Seul le contient américain fait plus : 387. 

En détail, l’étude nous apprend que le Maroc compte 77 prisons d’une capacité d’accueil de 40.000 places et 
que les établissements pénitentiaires du Royaume renfermeraient 2,3% de femmes et 2% d’enfants et 
mineurs. Les prisonniers étrangers représenteraient quant à eux 1,3% de l’effectif de la population carcérale. 

D’après les données statistiques recueillies par le Centre international d'études pénitentiaires, le Maroc aurait 
ainsi le ratio le plus élevé en Afrique du Nord, bien en dessus de ceux des pays comme l’Algérie (162), 
l’Egypte (76), la Libye (99) et la Tunisie (212). 

Ce ratio reste également élevé comparativement à d’autres pays du continent. Notamment le Soudan (50), le 
Bénin (77), le Burkina Faso (34), le Mali (33), le Sénégal (62)… Seuls l’Afrique du Sud (292), le Swaziland 
(289) et le Cap-Vert (286) font pire que le Royaume. 

D’après cette étude, le Maroc arrive au 19ème rang des pays ayant le plus grand nombre de prisonniers sur 
une liste de 223 pays et territoires étudiés. La tête du tableau mondial est occupée par les Etats-Unis 
d’Amérique avec 2.217.000 prisonniers (ration de 698), la Chine (1.657.812 prisonniers et un ratio de 119) et 
la Russie (642.470 prisonniers avec un ratio de 445). 

Ces constats ne devraient point surprendre l’Observatoire marocain des prisons (OMP), institution qui a, à 
maintes reprises, attiré l’attention des autorités sur la surpopulation de ces établissements et fustigé l’enfer 
que les pensionnaires y endurent. 
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Dans son rapport annuel sur la situation des établissements pénitentiaires au Maroc au titre de l’année 2014, 
présenté en juillet dernier, l’OMP pointait, en effet, du doigt la surpopulation carcérale causée notamment 
par des peines d’emprisonnement et des détentions préventives de longue durée. Le même rapport établissait 
à 31.850 (42,50%), le nombre de détenus soumis à la détention préventive contre 43.091 (57,49%) 
prisonniers condamnés. 

Tout comme l’OMP, les chiffres relevés par The International Centre for Prison Studies ne 
devaient nullement surprendre le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) dont les 
recommandations sont restées à ce jour lettre morte. 

Pour rappel, celles-ci appelaient notamment à garantir l’égalité de traitement des détenus et la non-
discrimination pour quelque motif que ce soit, à réaliser les travaux d’aménagement nécessaires dans les 
prisons qui sont dans un état de délabrement avancé, à prendre en considération les accessibilités réservées 
aux détenus en situation de handicap dans les plans de construction des nouveaux établissements 
pénitentiaires, à doter les prisons de ressources humaines en prenant en considération le taux d’encadrement 
en vigueur à l’échelle internationale... 

Il est à noter que cette onzième édition de la « Liste de la population carcérale mondiale » de l’International 
Centre for Prison Studies donne des détails sur le nombre de prisonniers détenus dans 223 systèmes 
pénitentiaires dans les pays indépendants et territoires dépendants. 

Il est également à souligner que l’étude, qui établit à plus de 10,35 millions le nombre de personnes détenues 
dans des institutions pénales dans le monde montre les différences dans les niveaux d'emprisonnement à 
travers le monde. 

Par ailleurs, les chiffres incluent aussi bien les prévenus que les détenus placés en détention provisoire et 
ceux déjà reconnus coupables et condamnés. 

Les auteurs du rapport espèrent que cette édition « sera utile pour les décideurs, les administrateurs des 
prisons, des criminologues universitaires, les organisations non-gouvernementales, d'autres experts de la 
justice pénale et tout le monde qui est intéressé par la mesure d'emprisonnement ». 
Et d’ajouter que l'information contenue dans cette étude « peut inciter une nouvelle réflexion sur la taille de 
la population carcérale, étant donné les coûts élevés et l'efficacité de l'emprisonnement contestée et le fait 
que la surpopulation carcérale est très répandue ». 

Alain Bouithy

http://www.starducongo.com/L-enfer-des-prisons-marocaines-perdure_a13600.html
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