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ما دار بين وزير العدل والحريات واألمين العام لمنظمة العفو الدوليةهذا 
هذا ما دار بني وزير العدل واحلريات واألمني العام ملنظمة العفو الدولية

من الرباط –العبور اإللكرتونية 
            

مارس اجلاري، تندرج يف إطار متابعة  19إىل  17قام سليل شييت، األمني العام ملنظمة العفو الدولية، بزيارة للمملكة املغربية، خالل الفرتة املمتدة من 
باألمانة العامة  ، والذي كان قد مجع بني وفد عن احلكومة املغربية برئاسة السيد وزير العدل واحلريات، ومسؤولني2016لقاء لندن املنعقد يف يناير 

.ملنظمة العفو الدولية
شفافية ملوضوعية واحلياد والوقد استهدفت هذه الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البناء بني الطرفني، مبا يراعي اإلنصاف وا

.وأخالقيات العمل احلقوقي، واحرتام قوانني ومؤسسات الدولة
اعات ، وزير العدل واحلريات، حبضور ممثلي القطالرميدمارس، مبصطفى  18خالل هذه الزيارة، التقى األمني العام والوفد املرافق له، زوال يوم اجلمعة 

ا هو خيار اسرتاتيجي للمملكة املغر . احلكومية املعنية بية، حتت قيادة صاحب خالل هذا اللقاء أكد السيد الوزير أن محاية حقوق اإلنسان والنهوض 
ا أطلقت أوراشا إصالحية  د جدد السيد الوزير وق. ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان والبناء الدميقراطي مهيكلةاجلاللة حممد السادس نصره اهللا، وأ

.باملناسبة التأكيد على انفتاح اململكة املغربية على كافة اهليئات واملنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاون معها
ا تعرف تقدما ح الشأن، قيقيا يف هذا من جهته، أكد األمني العام للمنظمة على أن اململكة املغربية قطعت أشواطا هامة يف جمال حقوق اإلنسان، وأ

للدولة، وأشاد  جةممنهكما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة . وأن املغرب اختذ مبادرات وخطوات تستحق التقدير والدعم
حبقوق ولية ذات الصلة بالعمل اهلام الذي ُأجنز على مستوى هيئة اإلنصاف واملصاحلة واعتماد الدستور اجلديد، ومواصلة االخنراط يف املواثيق الد

.   اإلنسان، وال سيما االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب
ى اليت صالحات الكرب ويف ختام هذا اللقاء، خلص الطرفان إىل أمهية مواصلة التفاعل اإلجيايب واحلوار البناء خدمة لقضايا حقوق اإلنسان ودعما لإل

.تعرفها اململكة
كما كان . ير العدل واحلرياتوجتدر اإلشارة إىل أن األمني العام للمنظمة قد ُأستقبل يف بداية زيارته من طرف السيد رئيس احلكومة، حبضور السيد وز 

ركزية للوقاية من الرشوة، واهليئة املرؤساء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، قد التقى بالسيد وزير العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، والسادة 
.تمع املدينومؤسسة وسيط اململكة، باإلضافة إىل عقد لقاء مع جمموعة من الربملانيني من األغلبية واملعارضة، وممثلي عدد من منظمات اجمل

http://www.alobor.com/news/read/18959/
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من المجلس  وهذا هو ما نطلبهازيلوا العقوبات الجنائية المترتبة عن مجرد تعاطي المخدرات : طنجةنداء 
والمجلس االقتصادي واالجتماعي الوطني لحقوق االنسان 

  
ى التنمية املستدامة مجيعا من أجل بدائل قائمة عل“: دعا املشاركون يف النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف واملخــدرات املنعقدة مبدينة طنجة حتت شعار

لعامة وحقوق اإلنسان، إىل اعتماد السياسات الدولية يف جمال مكافحة املخدرات على احلق يف التنمية املستدامة، الصحة ا» والصحة وحقوق اإلنسان 
عاطي املخدرات أو تبة عن جمرد تبالنظر إىل اآلثار الضارة والغري منتجة للسياسات املعتمدة على الزجر والتجرمي وحدمها، مع إزالة العقوبات اجلنائية املرت 

النهوض بالسياسات الوطنية  املشاركون يف الندوة الدولية إىل وأوصى.املستدامةاملرتتبة عن زراعة الكيف و العمل على إجياد بدائل قائمة على التنمية 
الكيف، مع ة املرتبطة بزراعة الفعالة، من خالل االستفادة من جماالت التعاون العاملي واجلهوي وتقاسم التجارب اجليدة فيما يتعلق بالبدائل التنموي

ن ، فضال عن جمموعة مااللتزام الواضح للعمل من أجل احلد من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي املخدرات
يف الندوة على االلتزام  املشاركون وحث.املشرتكالتدابري للجمع بني الوقاية والعالج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج األمم املتحدة 

ا حاليا من خالل وضع وتنفيذ بدائل لل لقضائية تجرمي واملالحقة ابتوفري الدعم واحلماية ملدمين املخدرات بدال من سياسة العقاب والزجر املعمول 
يف هذا اجملال وتقاريره األخرى ذات  2007والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على اخلصوص استحضار تقرير هليئة الدولية ملراقبة املخدرات لسنة 

.الصلة وكذا املبادئ العامة لتناسبية العقوبات املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان

http://sofapress.com/Maroc/agadir//119618.html

http://www.barlamane.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89/

http://www.goud.ma/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-
%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84-207436/
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الدولية حول الكيف والمخدرات تصدر نداء طنجة وملتمس موجه للملكالندوة 

ف جملس من النقاشات بني خمتلف مكونات الندوة الدولية حول الكيف واملخدرات املنظمة من طر ) من مارس اجلاري 19و  18( على مدار يومني 
بيئي واجمللس الوطين حلقوق مجعيات صنهاجة الريف للتنمية ومبشاركة اجمللس االقتصادي وال وكنفدراليةجهة طنجة وبشراكة مع مجعية حماربة السيدا 

ى أساس املواثيق أسفر اللقاء على إصدار نداء ذات صبغة حقوقية حياول أن يؤسس مقاربته عل. االنسان وعدد من األساتذة من جنسيات خمتلفة
.الدولية حلقوق االنسان ذات الصلة مبكافحة املخدرات، لكن مع استحضار األبعاد التنموية هلذه العملية 

ضمن فعاليات  هو التأسيس للحضور الفاعل للمنتدونوبدا واضحا من خالل النداء، الذي توصل حوار الريف بنسخة منه ، أن االنشغال األكرب 
أبريل املقبل ، ويف هذا الصدد  21و  19الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة اخلاصة باملخدرات واجلرمية واملقرر انعقادها بنيويورك بني 

خدرات خالل األربعة عقود وإذ يندرج مسعانا يف إطار جمتمعنا املدين يف جمرى احلراك العاملي للرتافع قصد إبراز فشل احلرب على امل: "يقول النداء 
مومية مندجمة ، سياسات ع" ، غري الندوة مل تفصح بشكل واضح عن أسس مقاربتها واكتفت بتكرار شعارات عامة حول  ضرورة  سن " األخرية 

واهلشاشة إىل ن يف وضعية الفقر تضمن إجياد بدائل واقعية وتشاركية تروم تنمية االنسان واجملال ، وتضمن الولوج الفعلي ملزارعي القنب اهلندي املوجودي
.."حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ا " اتحظر تعاطي املخدرات اعتمادا على رؤية هادفة لعامل خال من املخدر " غري أن النداء يلفت االنتباه إىل مفارقة الرتكيز على  ومن مث اعترب أ
ة العامة، وحقوق اإلنسان، ال تتالءم مع ما تذهب إليه خمتلف وكاالت األمم املتحدة اليت أبرزت حدود هذا النهج، وآثاره السلبية على الصح" مقاربة 

حدة املشرتك حول امج األمم املتوالتنمية االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك االجتاهات احلالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات و اجلرمية ، برن
.."وق اإلنسان ة حلقالسيدا ، منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و برنامج  األمم املتحدة للمرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامي

واجلرمية، دة حول املخدرات وخلص النداء إىل تأكيد جمموعة من التوصيات تنوي اجلهات املنظمة رفعها للدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتح
حة املخدرات على احلق يف السياسات الدولية يف جمال مكاف" بعضها ذات طابع دويل وأخرى مرتبطة بالبعد الوطين لعل أبرزها هو الدعوة إىل اعتماد 

"..ا لتجرمي وحدمهالتنمية املستدامة، الصحة العامة وحقوق اإلنسان، بالنظر إىل اآلثار الضارة والغري منتجة للسياسات املعتمدة على الزجر و ا
وذلك " ت السامة دمان على املخدراوذهب النداء إىل حد املطالبة وطنيا بتغيري بنود القانون اجلنائي اليت جتّرم الزراعة وتعديل القانون املتعلق بزجر اإل

وكرامة األشخاص  من أجل نزع الطابع اجلُرمي عن استهالك للمخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابري عالجية قائمة على احرتام حقوق
".املتعاطني

دامة والصحة وحقوق مجيعا من أجل بدائل قائمة على التنمية املست:" ويف ختام اشغال الندوة الدولية حول الكيف واملخدرات املنعقدة حتت شعار 
لقيام بدراسة حول موضوع قصد تفضله بدراسة إمكانية تكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ل" ، رفع املنظمون ملتمسا للملك "اإلنسان

للقيام بدراسة ان المجلس الوطني لحقوق االنسالكيف واملخدرات لتحديد ما امساه امللتمس بالسياسات العمومية البديلة ، كما التمسوا إدخال 
. "  نسانأساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني، آلفاق تعديل املنظومة القانونية املتعلقة باملخدرات من منظور حقوق اإل" على

http://www.larachenews.com/news15858.html
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15:49الساعة  2016مارس  20

والمخــدراتعن النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف طنجة الصادر نداء 
الدريديامحد موالي 

2016مارس  19والسبت  18يومي  اجلمعة    «اإلنسانمن أجل بدائل قائمة على التنمية املستدامة والصحة وحقوق مجيعا "

و بشراكة مع  احلسيمة، -تطوان -حنن املشاركات و املشاركون يف النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف واملخــدرات املنظمة بدعوة من جملس جهة طنجة
لفاعلة للمجلس االقتصادي و مجعيات صنهاجة الريف للتنمية،  و هي الندوة اليت متيزت أيضا باحلضور و املشاركة ا كنفدراليةمجعية حماربة السيدا و  

والسبت  18ني يومي اجلمعة االجتماعي و البيئي  و اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و فاعلني مدنيني و أكادمييني و خرباء وطنيني و دوليني و منتخب
.احلسيمــــة-تطــــوان -مبقــــر جملس جهــــة طنجــــة. 2016مارس  19
:نستحضر إذ 

وق منه، كما مت التعليق عليها من طرف اللجنة املعنية باحلق 12الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية، و السيما املادة العهد 
،  14االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعليق العام رقم 

و السيما التزام الدول األطراف بصحة اإلنسانية و رفاهيتها 1972بنصها املعدل بربوتكول  1961ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 
سبتمرب  25بتاريخ  1.70و املعتمدة مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة " حتويل عاملنا" املعنونة،  2030خطة التنمية املستدامة لعام  

؛ 2015
:  نستحضر أيضا على وجه اخلصوصإذ 

سبتمرب  4ادرة بتاريخ دراسة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حول تأثري سياسات املخدرات العاملية على التمتع حبقوق اإلنسان، الصخالصات 
2015 )A/HRC/30/65 )، ا املتعلقة بإزالة العوائق عن ولوج مستعملي املخدرات إىل احلق ا و خالصا يف الصحة، مبا يف  و السيما توصيا

و ي لقضايا املخدرات، ذلك نزع الطابع اجلرمي عن احليازة و االستهالك الشخصيني للمخدرات، و احلق يف حماكمة عادلة يف سياق التدبري القضائ
.     التفكري يف حلول بديلة للمتابعة القضائية و للعقوبات السالبة للحرية

ي هيئات األمم للجنة املخدرات لألمم املتحدة، حول تعزيز التعاون بني مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات و اجلرمية و باق 51/12القرار 
.املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف إطار إعمال املراقبة الدولية لتطبيق االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات

غشت   6عقلية، الصادر يف خالصات تقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة  املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و ال
2010  )A/65/255 ) عين بفريوس نقص املناعة مبا فيها التوصيات املتعلقة بتدابري  احلد من األضرار كما فصلها برنامج األمم املتحدة املشرتك امل

 و السياسات اليت قد و كذا بإزالة الصفة اجلنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة املخدرات و تعاطيها، إضافة إىل إصالح القوانني, البشرية و اإليدز 
ر قوق اإلنسان، و النظتتضمن عوائق حتول دون تقدمي اخلدمات الصحية األساسية ملتعاطي املخدرات، و كفالة امتثال سياسات مكافحة املخدرات حل

.     يف إنشاء إطار تنظيمي للمخدرات يف األجل الطويل
 و اليت خلصت إىل الفشل" احلرب على املخدرات"حتت عنوان  2011تقارير اللجنة العاملية ملكافحة املخدرات، و خاصة تقريرها الصادر يف  يونيو 

ظر شاملة ها، كما أوصت بإعادة ناملتزايد للسياسات الزجرية و العقابية كأساس السرتاتيجية مكافحة املخدرات يف حتقيق األهداف األساسية اليت أعلنت
 تعلق باملخدراتيف سياسات مكافحة املخدرات مبا يضمن تقليص املخاطر بالنسبة لألشخاص و اجلماعات و األمن الوطين، و  احلد من اإلجرام امل

التقريركما أوصى . ربتحسني شروط عيش الفئات األكثر هشاشة ، مبا يف ذلك مزارعي القنب اهلندي، و وضع سياسات تكفل إخراجهم من الفق
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أمن األشخاص، و هي  بتجريب مناذج للضبط القانوين للمخدرات مبا يؤدي إىل مكافحة و تقليص سطوة اجلرمية املنظمة و محاية صحة واحلكومات 
ا تنطبق على جمال القنب اهلندي .  توصيات تعترب اللجنة  أ

قرر انعقادها بنيويورك، بني للمشاركة يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة، اخلاصة باملخدرات واجلرمية، وامل استعدادتناإذ نستكمل و 
أبريل املقبل، 21و  19
؛ ربعة عقود األخريةإذ يندرج مسعانا يف إطار جمتمعنا املدين يف جمرى احلراك العاملي للرتافع قصد إبراز فشل احلرب على املخدرات خالل األو 
إلنسان اركية تروم تنمية اإذ نؤكد، انطالقا من جتربتنا امليدانية احمللية، ضرورة وضع سياسات عمومية مندجمة، تضمن  لإلجياد بدائل واقعية و تشو 

ية املضمونة االجتماعية و الثقاف واجملال، وتضمن الولوج الفعلي ملزارعي القنب اهلندي املوجودين يف وضعية الفقر و اهلشاشة إىل حقوقهم االقتصادية و
مبقتضى الدستور و مبقتضى االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب أو انضم إليها؛   

لمغرب و زامات االتفاقية لإذ نعلن تشبتنا بإعمال مببدأ عدم االفالت من العقاب جتاه اجلرائم احمللية والدولية ذات الصلة باملخدرات، طبقا لاللتو 
قوانينه الداخلية و التزاماته فيما يتعلق بالتعاون القضائي؛

ي من ارتباط املخدرات جمال  مكافحة املخدرات من آثار تقو  قيإذ نبدي وعينا العميق باملخاطر اجلدية اليت ختلفها السياسات الدولية احلالية و 
وبانتهاكات حقوق االنسان؛ باالرهاب

ية ، يكتفي بالرتكيز على حظر تعاطي املخدرات اعتمادا على رؤ 2016فرباير  25إذ نعترب أن ما جاء يف مسودة الوثيقة اخلتامية اليت نشرت يف و 
ية على آثاره السلب هادفة لعامل خال من املخدرات، و من مث ال تتالءم مع ما تذهب إليه خمتلف وكاالت األمم املتحدة اليت أبرزت حدود هذا النهج،

 باملخدرات و اجلرمية ، يف ذلك االجتاهات احلالية ملكتب األمم املتحدة املعين واالجتماعية،مباالصحة العامة، وحقوق اإلنسان، والتنمية االقتصادية 
ومفوضية األمم مرأة، برنامج األمم املتحدة املشرتك حول السيدا ، منظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، و برنامج  األمم املتحدة لل

املتحدة السامية حلقوق اإلنسان
ذات تأثري سليب أثبتت هذه الوكاالت، ، أن السياسات القمعية جتاه استهالك املخدرات ومزارعي النبتات االصلية مبا فيها الكيف هيلقد 

:مبا يلي نوصي 
أبريل املقبل، 21و  19ورك، بني املشاركني يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة، اخلاصة باملخدرات واجلرمية، واملقرر انعقادها بنيويإىل 
ضارة ظر إىل اآلثار الاعتماد  السياسات الدولية يف جمال مكافحة املخدرات على احلق يف التنمية املستدامة، الصحة العامة وحقوق اإلنسان، بالن 1

والغري منتجة للسياسات املعتمدة على الزجر و التجرمي وحدمها؛
توصيات تركز يد التفاوض، إىل أن خيلص التقرير النهائي لنتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية لألمم املتحدة اخلاصة باملخدرات، و املوجود حاليا ق 2

:بشكل خاص على ما يلي 
a)     ل دة فيما يتعلق بالبدائالنهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خالل االستفادة من جماالت التعاون العاملي و اجلهوي و تقاسم التجارب اجلي

التنموية املرتبطة بزراعة الكيف؛
b)     -ملخدرات، فضال عن االلتزام الواضح للعمل من أجل احلد من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي ا

جمموعة من التدابري للجمع بني الوقاية والعالج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج األمم املتحدة املشرتك؛
c) ا حاليا من خالل وضع وتنف و يذ بدائل للتجرمي االلتزام  بتوفري  الدعم واحلماية ملدمين املخدرات بدال من سياسة العقاب والزجر املعمول 

يف هذا اجملال و  2007ت  لسنة  املالحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، و أن يتم على اخلصوص استحضار تقرير هليئة الدولية ملراقبة  املخدرا
.    تقاريره األخرى ذات الصلة و  كذا املبادئ العامة لتناسبية العقوبات املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
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d)      من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومع موقف  3التزام أقوى ضد عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وذلك متشيا مع املادة
جملس حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية؛

e)     تنمية اد بدائل قائمة على الالتوصية بإزالة العقوبات اجلنائية املرتتبة عن جمرد تعاطي املخدرات او املرتتبة عن زراعة الكيف و العمل على اجي
املستدامة
و ملتمسات ذات طابع وطينتوصيات 

: يوصي املشاركات واملشاركون يف الندوة الدولية باستمرار التفكري اجلماعي بني خمتلف املؤسسات املعنية يف ما يلي  
استثمار فرصة مراجعة القانون اجلنائي من أجل)     1

املتعلق بزجر اإلدمان على ) 1974مايو  21( 1394ربيع الثاين  28بتاريخ  1.73.282تعديل الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ·       
بات السالبة املخدرات السامة ووقاية املدمنني على هذه املخدرات، و ذلك من أجل نزع الطابع اجلرمي عن استهالك للمخدرات و تعويض العقو 

.بتدابري عالجية قائمة على احرتام حقوق و كرامة األشخاص املتعاطني
قنني و ضبط الدولة املشار إليه أيضا من أجل عدم جترمي الزراعة النظامية و املراقبة للقنب اهلندي كجزء من سيناريو ت 1974تعديل الظهري الشريف ل 

.  لزراعته قصد االستعماالت الطبية و الصناعية
 اهلندي املتابعني يف إطار تعميق التفكري اجلماعي و التشاركي بشأن احللول القانونية املالئمة اليت يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب)     2

.  الساري املفعول 1974مقتضيات الظهري شريف ل 
وضع الصحي احلايل أو املستقبلي مما القانونية على التمييز بسبب ال اجلزاءاتتعديل املنظومة القانونية املتعلقة مبكافحة التمييز من أجل ترتيب )     3

الولوج إىل العالج سيساهم يف إزالة العوائق اليت يصادفها األشخاص املتعايشون مع مرض نقص املناعة املكتسب و باقي الفئات اهلشة يف
دف التأهيل االقتصادي و االجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفقر )     4 م، وخروجهم وضع سياسات عمومية مندجمة، وطنية و ترابية   اء و عائال

.  من الفقر و ضمان ولوجهم حلقوقهم االقتصادية و االجتماعية و الثقافية
ى مقاربة حقوق اإلنسان و االرتكاز يف مجيع احللول و السياسات املقرتحة، مبا فيها تلك املتعلقة مبكافحة املخدرات و تقليص املخاطر عل)      5

كة أو انضمت قت عليها اململالتنمية املستدامة، و مكافحة التمييز و مراعاة املساواة بني اجلنسني كما يضمنها الدستور و االتفاقيات الدولية اليت صاد
.   إليها

ملتمس
تهم منضمني للندوة الدوليــــة مجعيات صنهاجة الريف للتنمية بصف كنفدراليةاحلسيمة، و مجعية حماربة السيدا و   -تطوان -يتشرف جملس جهة طنجة  

 18ومي  اجلمعة ي"  مجيعا من أجل بدائل قائمة على التنمية املستدامة والصحة وحقوق اإلنسان: "حــول الكيــف واملخــدرات املنعقدة حتت شعار 
:برفع ملتمس إىل النظر السامي جلاللة امللك، قصد تفضله بدراسة إمكانية  2016مارس  19والسبت 
 اق حتديد سياسة عمومية بديلةاجمللس االقتصادي و االجتماعي و البيئي  للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني ، آلفتكليف 

ذا املنتوج و وضبط زراعة ه يف جمال املخدرات من منظور التنمية املستدامة و التأهيل االقتصادي و االجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفقراء، و تقنني
.       و تثمني استعمال القنب اهلندي يف اجملاالت الطبية و الصناعية

تعديل المنظومة  تكليف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، آلفاق·       
.من منظور حقوق اإلنسانبالمخدرات القانونية المتعلقة 

http://www.fespress.net/news11179.html

http://chamalpost.net/%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%B7%D9%86%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-
%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%80%D9%80%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%80%D9%80/
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 نْدوة دولية بطنجة توصي بتأهيل ممتهني زراعة الكيف
 

 01:43الساعة  2016/03/20أضيف يف 
 

 و م ع: اخبار الريف 
 

بية تراأوصى املشاركون يف ندوة دولية نظمها جملس جهة طنجة تطوان احلسيمة، اليوم السبت مبدينة البوغاز، بوضع سياسات عمومية مندجمة وطنية و 
 .هبدف التأهيل السوسيواقتصادي ملمتهين الزراعات املمنوعة وضمان ولوجهم حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية 

، باالرتكاز يف مجيع "مجيعا من أجل بدائل قائمة على التنمية املستدامة وحقوق االنسان"كما أوصى املشاركون، خالل الفعالية املنظمة حتت شعار 
افحة التمييز ومكاحللول والسياسات املقرتحة، مبا فيها تلك املتعلقة مبكافحة املخدرات وتقليص املخاطر، على مقاربة حقوق االنسان والتنمية املستدامة 

 .واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة او انضمت اليها 2011ومراعاة املساواة، كما يضمن ذلك دستور 
دستور لوضعية ال ودعا املشاركون، يف التوصيات الصادرة عن الندوة، اىل تعميق التفكري اجلماعي والتشاركي بشأن احللول القانونية املالئمة اليت يضمنها

 .ممتهين الزراعات املمنوعة، وتقنني وضبط زراعة القنب اهلندي يف االستعماالت الطبية والصناعية
ديد  حتوالتمس املشاركون تكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقيام بدراسة على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني للمسامهة يف

المجلس الوطني لحقوق سياسات عمومية بديلة يف جمال املخدرات من منظور التنمية املستدامة والتاهيل االقتصادي واالجتماعي، وكذا تكليف 
 .للقيام بدراسة على اساس تشاوري ايضا لوضع دراسة ختص تعديل املنظومة القانونية املتعلقة باملخدرات من منظور حقوق االنسان االنسان 

اىل  نظرودعوا أيضا إىل اعتماد سياسات دولية يف جمال مكافحة املخدرات على أساس احلق يف التنمية املستدامة والصحة العامة وحقوق االنسان بال
 .اآلثار غري املنتجة للسياسات املعتدة على الزجر والتجرمي وحدمها 

يبا، واملوجود حاليا قر  وأعربوا عن أملهم يف أن خيلص التقرير النهائي لنتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية لالمم املتحدة اخلاصة باملخدرات اليت ستنعقد
ا يتعلق  مقيد التفاوض اىل توصيات تركز على النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، واالستفادة من جماالت التعاون الدويل وتقاسم التجارب اجليدة يف

 .بالبدائل التنموية املرتبطة بزراعة املمنوعات 
احثني البوحسب منظمي الندوة، فإن هذه االخرية شكلت فرصة لتبادل التجارب بني ممثلي اجملتمع املدين والسياسيني واملؤسسات العمومية واخلرباء و 

 .وممارسي املهن الفالحية، وعرض التجارب الدولية خصوصا يف ما يتعلق باعتماد قوانني جديدة ومبتكرة يف معاجلة ظاهرة املخدرات
تندرج يف اطار ية كما سعت الندوة إىل اقرتاح بدائل قانونية تراعي مبادئ احلق يف الصحة والكرامة والتنمية والرفاهية، وكذا اقرتاح بدائل سوسيو اقتصاد

 .تنمية شاملة ومستدامة مع احملافظة على تراث وعادات الساكنة احمللية
ئات هليوتضمن برنامج الندوة، اليت افتتحت امس اجلمعة، تدخالت ممثلي اجمللس الوطين حلقوق االنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي وا

اليات دولية وفعاملنتخبة وخرباء يف القانون والعلوم اجلنائية وحماربة السيدا وعروضا ملمثلي املفوضية السامية حلقوق االنسان ومجعية حماربة السيدا 
 .مؤسساتية وأكادميية حول الوضعية الراهنة للسياسات الدولية والوطنية يف جمال املخدرات

 

http://www.akhbar-rif.com/permalink/9148.html 
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الرق واالستعباد على مرأى ومسمع األمم المتحدة.. مخيمات تندوف
2016,مارس 20

كان خميمات تندوف بالرتاب الوقت الذي تطالب فيه شعوب العامل حبقوق من اجليل الثالث باعتبار أن احلقوق التقليدية صارت مكسبا، ال زال سيف 
.من الكرامة احلاطةاملمارسات  احلق يف احلرية بعيدا عن مظاهر الرق واالستعباد وكل…اجلزائري حمرومني حىت من احلق يف احلياة يف أدىن مستوياته

ذه املخيمات مليء بقصص حتكي عن واقع الرق والعبودية واالختطاف والقمع الذي يعيش حتت سقفه حمتجزو املخيمات بكل  فالواقع املعاش 
االنسان ولية املرتبطة حبقوق شرائحهم ومن خمتلف الفئات العمرية مبن فيهم األطفال األبرياء والشيوخ يف جتاهل صارخ لكل املواثيق واالعالنات الد

من إخراج ” سلوبامل“أمام األمم املتحدة وقائع دامغة وصادمة، لعل أبرزها تلك اليت تطرق اليها الفيلم الوثائقي وتنتصب .وباحلق يف حياة كرمية
 احلاطةدقيقة قصصا مؤملة ملمارسة الرق واملعاملة  78، والذي يستعرض على مدى فولشوواألسرتايل دان  آياالاألسرتالية من أصل بوليفي فيوليتا 
ذه املخيمات .بالكرامة اإلنسانية 

 عبودية املعاصرة يف القرنويتضمن الوثائقي مقابالت مع صحراويني ذوي بشرة مسراء والذين يكشفون بدورهم عن شهادات مؤثرة حول العيش حتت ال
من ة وأخرى من أصول إفريقية احلادي والعشرين، باإلضافة إىل عرضه قصصا عن االنقسامات العرقية والطبقية داخل جمتمع يضم قبائل عربية صحراوي

.جنوب الصحراء
واليت حتكي ) قبل الرمال(” دي أرينا بيسوس“ويعد هذا الفيلم جزء من إبداعات عديدة وثقت ملعاناة السكان احملتجزين ومن أشهرها الرواية اإلسبانية 

.دوفساكنة خميمات تن على”البوليساريو“إنسانية والعبودية اليت تفرضها قيادة  الالالظروف املعيشية القاسية واملمارسات 
ا وازع الدفاع عن حقوق اإلنسان ومؤازرة املستعبدين يف زمن احلرية والك طرق اليه رامة ، فإن ما توإىل جانب هذه األعمال األجنبية اليت حرك أصحا

 ارتكبت حبق العديد من الصحراويني يعزز هذه احلقائق حبيث مييط ،يف جزء منه ، اللثام عن اجلرائم اليت” هوية جبهة“يف فيلمه  البهرويتاملخرج حلسن 
ب والقمع وانتهاك حقوق وبدعم ومحاية من اجلزائر الراعية هلذا الكيان اجملرد من كل شيء واملسلح فقط بوسائل التعذي البوليساريومن قبل قيادة 

.اإلنسان
سمارة عن أسفه الستمرار  لألنباء عبر محمد سالم الشرقاوي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيونويف تصريح لوكالة املغرب العريب 

.روف العيش املزريةومن ظ البوليساريو، مشددا على ضرورة حترير الساكنة من قبضة قيادة من الكرامة والمنتهكة لحقوق اإلنسان الحاطةالمظاهر 
ويف وجه  يف وجه آليات رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومغلوقةوأكد أن ما يساعد على انتشار مثل هذه املمارسات هو أن املخيمات حماصرة 

.املنظمات احلقوقية واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم 
م القيام مبهامهم وإعداد تقار  على وضعية  ير تسلط الضوءوأشاد باملقابل بكون األجهزة احلقوقية واجملتمع املدين باألقاليم اجلنوبية للمملكة بإمكا

ذه املناطق .حقوق اإلنسان 
وصيات ا ومعاجلتها وإعداد تيشار اىل أن اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان تنظر يف مجيع احلاالت احمللية واجلهوية خلرق حقوق اإلنسان وتقوم ببحثه

ا اإلنسان بتعاون مع كافة  تقوم اللجان اجلهوية بتنفيذ برامج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ومشاريعه املتعلقة مبجال النهوض حبقوقكما .بشأ
.الفاعلني املعنيني على صعيد اجلهة

ما يض البوليساريوويف الوقت الذي تلجأ فيه  ربان حصارا حمكما على خميمات وراعيتها اجلزائر اىل مشاعة حقوق اإلنسان للتشويش على املغرب، فإ
سات خلروقات وانتشار ممار تندوف اليت تبقى مغلقة يف وجه املنظمات احلقوقية الدولية املعنية حبقوق اإلنسان مما يشجع على ارتكاب املزيد من ا

.العبودية والرق وكل املظاهر اليت تعود اىل قانون الغاب

http://www.ahdath.info/?p=159389
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الدوليةتأكيد انفتاح المغرب على كافة الهيئات والمنظمات د دج
للمغربحماية حقوق اإلنسان خيار استراتيجي أن الدولية العفو يعلم أمين العام  الرميد

مارس/ آذار 20,األحد  2016

ىيلتقي األمين العام لمنظمة العفو الدولية سلسل شت الرميدالعدل والحريات مصطفى وزير 
بنصاحلسناء -الرباط

ا خ الرميدوزير العدل واحلريات مصطفى اكد  ,  للمغرب  اسرتتيجييار ألمني عام منظمة العفو الدولية سليل شييت أن محاية حقوق االنسان واالرتقاء 
 مارس اجلاري، وتندرج يف إطار متابعة لقاء لندن املنعقد يف 19إىل  17وكان شييت زار املغرب بدعوة من حكومة اململكة  خالل الفرتة املمتدة من 

واستهدفت . فو الدولية، والذي كان مجع بني وفد من احلكومة املغربية برئاسة وزير العدل واحلريات، ومسؤولني باألمانة العامة ملنظمة الع2016يناير 
ت العمل والشفافية وأخالقيا الزيارة العمل على ضبط قواعد ومبادئ التعاون والتفاعل البّناء بني الطرفني، مبا يراعي اإلنصاف واملوضوعية واحلياد

.احلقوقي، واحرتام قوانني ومؤسسات الدولة

ا ه الرميد،الذيوالتقى األمني العام والوفد املرافق له، وزير العدل واحلريات مصطفى  و خيار اسرتاتيجي أكد أن محاية حقوق اإلنسان والنهوض 
ا أطلقت ورشا إصالحية    د"جدناء الدميقراطي، كما ترمي إىل تعزيز حقوق اإلنسان والب مهيكلةللمملكة املغربية، حتت قيادة امللك حممد السادس، وأ

.ن معهاباملناسبة التأكيد على انفتاح اململكة املغربية على كافة اهليئات واملنظمات الدولية واستعدادها الدائم للتعاو  الرميد

ا تعرف تقدما حقيقيا يف هذا الشأن، وأن ا رات ملغرب اختذ مبادوأعلن شييت  أن اململكة املغربية قطعت أشواط هامة يف جمال حقوق اإلنسان، وأ
اهلام الذي ُأجنز على  للدولة، وأشاد بالعمل ممنهجةكما أكد على أن منظمته مقتنعة بأن التعذيب ليس سياسة . وخطوات تستحق التقدير والدعم

ضمام إىل ان، وال سيما االنمستوى هيئة اإلنصاف واملصاحلة واعتماد الدستور اجلديد، ومواصلة االخنراط يف املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنس
.الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب

وجتدر . لكةيت تعرفها املموخلص اجلانبان إىل أمهية مواصلة التفاعل اإلجيايب واحلوار البناء خدمة لقضايا حقوق اإلنسان ودعما لإلصالحات الكربى ال 
وزير العدل واحلريات، كما التقى  الرميد حبضورمصطفىاإلشارة إىل أن األمني العام للمنظمة  أُلتقى  يف بداية زيارته عبد االله بنكريان رئيس احلكومة، 

ة، ومؤسسة وسيط اململكة، ، واهليئة املركزية للوقاية من الرشو ورؤساء المجلس الوطني لحقوق اإلنسانبوزير العالقات مع الربملان واجملتمع املدين، 
.باإلضافة إىل عقد لقاء مع جمموعة من الربملانيني من األغلبية واملعارضة، وممثلي عدد من منظمات اجملتمع املدين

http://ziripress.com/2016/03/20/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85/
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)تعليق(جريمة شنيعة في حق الشعب المغربي يرتكب العمومي اإلعالمي 
00:07 2016مارس  21األثنني 
والعرايشي بنيكران

بديل ـ الرباط طباعة 
  

من  27مارس، حني حرمه من حقه يف املعلومة مبقتضى الفصل  20ضد الشعب املغريب يوم األحد " جرمية شنيعة"تعليق ـ نفذ اإلعالم العمومي 
.لبيضاءالدستور املغريب، بعد رفضه نشر أي خرب خبصوص مسرية األساتذة املتدربني املنظمة يوم األحد املذكور يف مدينة الدار ا

النقابيني احلقوقيني و وكان آالف األساتذة قد نظموا مسرية حاشدة مبدينة الدار البيضاء، إلسقاط املرسومني، واليت شارك فيها العديد من املواطنني و 
رها على ترخيص من لدن والسياسيني، يف وقت ظلت فيه جيوش االمن بزيها العسكري واألمين تتابع حتركات املسرية دون تدخل، رغم عدم توف

ا أمام الربملان حني قمعت السلط للتربراتالسلطات، ما جيعل وزير الداخلية أمام حرج كبري، بالنظر   أنزكانات مسرية األساتذة يف اليت كان  قد تقدم 
ا مسريات غري مرخصة .وغريها بكو

م ومع ذلك مل ينقل اإلعالم العمومي املمول من ضرائب ا لو خربا صغريا ملواطنني و املثري اليوم أن آالف املغاربة خرجوا إىل شوارع اململكة إليصال أصوا
عن هذه املسرية، األمر الذي جعل بعض النشطاء يتساءلون هل حنن إزاء اعالم عمومي أم خمزين؟

م حياة الشعب املغريب، فقد تغ ا ليست املرة األوىل اليت يتجاهل فيها اإلعالم العمومي نقل وقائع كبرية  املغربية وغريها  التلفزيةاضت القنوات يُذكر أ
م الشعب، أبرزها ما جرى يوم  حني تدخلت  2013غشت من سنة  2من وسائل اإلعالم التابعة للدولة  عن تغطية العديد من األخبار اليت 

الت اليت جتريها السلطات ضد اإلسباين وبعدها التدخالت ضد احلقوقيني أمام الربملان وكل التدخ البيدوفيلالسلطات ضد احملتجني على العفو على 
ني لحقوق اإلنسان رئيس المجلس الوط، حيث اعرتف الزاكاحملتجني حىت ولو قضت بوفاة أحدهم كما جرى يف  مدينة آسفي وبعدها يف أسا 

.حلد الساعة دون أن يرتتب أي جزاء قضائي ضد اجلناةبتورط السلطات في وفاة شابين في المدينتين المذكورتين  اليزميادريس 

http://badil.info/70407-2/
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المناصفةاستقاللية هيئة حقوقي حول جدل 

حلقوقية ملشروع قانون هيئة املناصفة تستمر انتقادات املنظمات ا...محلة حتسيس» ّعزي  كيعيطويل« باألم احتفاءاالريفي يبكي يف أغنيته اجلديدة حممد 
يئة لن يفضي إىل ا إىل الربملان، اهلوحماربة كافة أشكال التمييز، إذ اعتربت الشبكة األورو متوسطية حلقوق اإلنسان أنَّ املشروع، يف الصيغة اليت ُقدم 

.»، وال يتالءم مع مضامني االلتزامات الدولية للمغرب يف جمال حقوق اإلنسان 2011حتقيق اهلدف املنشود، ومل يرق إىل ما جاء به دستور 

ات عة حقوق املرأة، واملنظمالشبكة األورو متوسطية إىل ضرورة األخذ بعني االعتبار خمتلَف اآلراء واملقرتحات اليت قّدمتها اجلمعيات املدافودعت 
ن واملرأة واألسرة والتنمية الشبكة، يف رسالة موجهة إىل وزارة التضام وقالت.اإلنسانالمجلس الوطني لحقوق احلقوقية، وكذا املؤسسات الرمسية، مثل 

« ىل حتقيق اهلدف املنشود، مشروع قانون اهليئة لن يفضي إ« االجتماعية، ورئيس جملس النواب، ورؤساء الفرق النيابية بالغرفة األوىل للربملان، إن 
.»مشروع اهليئة سيجعل اهليئة مفتقرة إىل ضمانات االستقاللية 

http://www.soltana.ma/44927.html
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يرفعون ملتمسا لجاللة الملكالمخدرات والكيف بندوة المشاركون 
,  2016, مارس-20

تضمن نقطتني  ،ك املشاركون يف الندوة الدولية حول الكيف واملخـدرات املنظمة من طرف جهة طنجة تطوان احلسيمة برفع ملتمس جلاللة امللقام 
:متثلت يف إمكانية 

لة اق حتديد سياسة عمومية بديتكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني، آلف ●
نتوج وتثمني ضبط زراعة هذا امليف جمال املخدرات من منظور التنمية املستدامة والتأهيل االقتصادي واالجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفقراء، وتقنني و 

. استعمال القنب اهلندي يف اجملاالت الطبية والصناعية

عديل املنظومة القانونية ، آلفاق تتكليف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين ●
.  املتعلقة باملخدرات من منظور حقوق اإلنسان

http://street.ma/news/political/5121--.html
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السلفية في المغرب من الجهاد إلى اإلصالحرموز 
] 14:31[  20/03/2016:تاريخ ووقت اإلضافة

م مبراجعات فكرية، على أن حتمل اتفق مشايخ السلفية يف املغرب من املعتقلني السابقني بتهم تتعلق باإلرهاب قبل القيا -وكاالت  -برس الكرامة 
.”وة واإلصالحاجلمعية املغربية للدع“اجلمعية اجلديدة للسلفيني واليت من املنتظر أن يتم اإلعالن عنها رمسيا خالل األيام القادمة، اسم 

م الدولة ضمن اسرتاتيجية أمن تطرف، ومن ية شاملة لضبط اخلطاب املوتضم هيئة مجعية السلفيني يف رئاستها أبرز رموز السلفية يف املغرب والذين احتو
عاما قضى منها تسع سنوات  30وحكمت عليه احملكمة بالسجن  2003الذي ّمت اعتقاله على إثر تفجريات الدار البيضاء سنة  الفزازيبينهم حممد 

دان بـ سوماح، وعبدالرزاق 2012ليخرج من السجن بعفو ملكي سنة 
ُ
رج عنه قبل أن يُف” حركة اجملاهدين باملغرب“سنة سجنا بتهمة تكوين  20امل

.”أنصار املهدي“، إىل جانب حسن اخلطاب زعيم خلية 2012هو أيضا مبوجب عفو ملكي سنة 

”  مراجعة ومصاحلة“، على مشروع 2أشرفا على امتداد عامني أثناء فرتة اعتقاهلما بالسجن احمللي سال سوماحومعلوم أن حسن اخلطاب وعبدالرزاق 
.”التيار السلفي اإلصالحي“داخل التيار السلفي اجلهادي، حتت اسم 

سلفيني وحتقيق املصاحلة وحسن اخلطاب الذي كان من املفرتض أن يرتأس مجعية ال الفزازيوأفادت مصادر إعالمية حملية بأن اخلالفات تصاعدت بني 
صفة املرشد العام  فزازيالليتفقا بعدها على منح  سوماحدخل على اخلط وقام بالتنسيق مع عبدالرزاق  الفزازيالشاملة بينهم وبني الدولة، لكن 

.سوماحللجمعية على أن يرتأسها 

ة من الشيوخ، مؤكدا إن حسن اخلطاب ليس وحده من قام بالتأصيل هلذا املشروع، بل شاركت يف ذلك جمموع سوماحويف هذا الصدد، قال عبدالرزاق 
ا واملراجعات الف الفزازيأن إسناد صفة املرشد العام حملمد  امت االتفاق عليه بني الشيوخ بسبب الرمزية، اليت حيظى  .كرية اليت قام 

.لهاوأوضح أن عدم ترؤس حسن اخلطاب للجمعية اجلديدة ليس انتقاصا من قيمته، بل إن قيمته حمفوظة وسيكون له دور مهم داخ

وحسن اخلطاب الفزازيمجعية السلفيني تضم يف رئاستها أبرز رموز السلفية يف املغرب ومن بينهم حممد 

األمنية إعادة النظر يف مقاربتها  ويعّد ملف املعتقلني السلفيني أحد امللفات العالقة يف املغرب نظرا ألمهيته وحساسيته، فمن جهة حتاول السلطات
أخرى  التطرف، ومن جهةخبصوص التعامل مع أبناء هذا التيار بغية إعادة إدماجهم يف املنظومة اجملتمعية والعقائدية السائدة والبعيدة عن العنف و 

.تفرض عليهم إجراءات أمنية مشّددة ممّا قد يدفعهم إىل القيام بأعمال إرهابية انتقامية

املعتقلني السلفيني وإزالة  وزير العدل املغريب عن عزمه فتح حوار وطين هدفه بلورة مقاربة شاملة تساعد على حّل ملف الرميدوسبق أن أكد مصطفى 
.االحتقان الذي يصاحبه
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اء أزمة املعتقلوأمام  ني، أسست جمموعة من انفتاح احلكومة اليت يقودها حزب العدالة والتنمية اإلسالمي على تيار السلفية اجلهادية وسعيها إل
لة باعتماد احلوار ة أفكارهم وتطالب الدو احلقوقيني والفاعلني السياسّيني اهليئة الوطنية للمراجعة واإلدماج، وتركز هذه اهليئة على إقناع السلفيني مبراجع

لذي دعا إىل تثبيت واوهو نفس الطرح الذي تبناه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  ممنهجمعهم خاصة إذا مل يُثبت ضلوعهم يف أعمال عنف 
.سياسة تصاحلية مع السلفيني

ّدد األمن القومي قنابل املوقوتة اليت ورافق إحداث هذه اهليئة جدل واسع يف املغرب، حيث اعترب شّق من املغاربة أن املنتمني إىل التيار السلفي مبثابة ال
مللبالد، موضحني أن اجلهاد يعّد أحد ركائز  .الفكرية لذلك وجب التعامل معهم حبذر وضمن مقاربة أمنية صارمة أدبيا

آالف شخص يف صفوف ما بات يعرف  3وكان املغرب قد شهد موجة اعتقاالت طالت، حسب منظمات حقوقية مغربية ودولية مستقلة، أكثر من 
 42وأودت حبياة  2003مايو سنة  16يف ) مشال(على خلفية التفجريات اليت هزت العاصمة االقتصادية للبالد الدار البيضاء ” اجلهادية السلفية”بـ

.أوروبيني، يف هجمات انتحارية وصفت باألسوأ واألكثر دموية يف تاريخ البالد 8من منفذي التفجريات، و 12شخصا بينهم 

رمت وزارة ع التفجريات، وأبومباشرة بعد هذه األحداث متت املصادقة يف الربملان على قانون مكافحة اإلرهاب، رغم املعارضة اليت كان يلقاها قبيل وقو 
.يقضي باإلفراج عنهم على عدة دفعات 2011من شهر مارس  25العدل املغربية إىل جانب مؤسسات حكومية أخرى اتفاقا مع ممثلي السجناء يف 

تهم السلطات عتقلني اإلسالميني توأفرجت السلطات املغربية بالفعل عن عدد من أبرز قادة التيار السلفي يف البالد، لكن اللجنة املشرتكة للدفاع عن امل
.، وال يعرف على وجه الدقة عدد املعتقلني الذين يقبعون يف السجون”يف تنفيذ باقي بنود االتفاق التأخر”بـ

http://www.karamapress.com/arabic/?Action=PrintNews&ID=175165
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Protection des droits humains

Le CNDH à la 29e réunion annuelle du CIC
21 March 2016 

La délégation du CNDH prenant part à cette rencontre, qui se tient du 21 au 23 mars, est conduite par 
Driss El Yazami, président du Conseil. 

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) participe à Genève à la 29e réunion annuelle du 
Comité international de coordination des institutions nationales des droits de l'Homme (CIC) sur les «défis 
actuels de la protection des droits de l'Homme».

La délégation du CNDH prenant part à cette rencontre, qui se tient du 21 au 23 mars, est conduite par 
Driss El Yazami, président du Conseil.

Le CIC, qui regroupe plus d'une centaine d'institutions nationales des droits de l'Homme (INDH), consacre 
sa réunion au rôle de celles-ci dans les situations de conflit et de post-conflit et dans la protection des 
réfugiés, des demandeurs d'asile, des migrants et des personnes déplacées. Elle se penche aussi sur le rôle 
des INDH dans la lutte contre l'intolérance, le racisme et la xénophobie.

La rencontre examine aussi la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration de Mérida (Mexique) 
sur le rôle des INDH dans la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable adptée en 
octobre 2015.

Au programme également, le nouveau projet de communication du CIC, la présentation et l'adoption du 
rapport financier et du rapport d'activités du comité, le renouvellement des membres du bureau, l'élection 
du président et du secrétaire du CIC, ainsi que la présentation du rapport du sous-comité d'accréditation. 

Dans le cadre de cette session, le comité international, dans une première initiative du genre, a créé un 
espace d'échange de savoirs qui permettra aux INDH d'interagir entre elles par rapport aux thématiques à 
l'ordre du jour et de partager leurs expériences, leurs meilleurs pratiques et leurs publications.

Une cérémonie de remise des attestations d'accréditation sera organisée pour les INDH, notamment le 
CNDH, dont la conformité aux Principes de Paris a été examinée par le CIC en novembre 2015.

En marge de cette réunion, l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'Homme 
(AFCNDH), présidée par le CNDH, tiendra son conseil d'administration, consacré à la présentation des 
rapports d'activités et financier de 2015 et du plan d'action de 2016, ainsi qu'à la présentation du nouveau
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site web de l'AFCNDH.

Par la même occasion, le réseau des institutions nationales africaines des droits de l'Homme va organiser 
également une réunion de son comité directeur et son assemblée générale.

Des événements parallèles sont prévus sur des thèmes se rapportant à «l'approche fondée sur les droits de 
l'Homme dans le travail des ombudsmans», «la prévention de la torture en Afrique» et «le rôle des INDH 
dans la prévention des conflits et la protection des victimes des violations graves des droits de l'Homme 
dans des situations de post-conflits».

«Les INDH, protéger et promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels» et «Le rôle des INDH 
dans l'abolition de la peine de mort» sont également au menu des débats.

En outre, le président du CNDH tiendra des réunions bilatérales, en marge de cette réunion, y compris 
avec le Haut-commissariat des Nations unies des droits de l'Homme, l'Association pour la prévention de la 
torture (APT), la nouvelle présidence du CIC et d'autres présidents des INDH arabes, africaines et latines.

Le conseil est depuis 2002 accrédité au statut «A» par le CIC en tant qu'institution conforme aux principes 
de Paris régissant les institutions nationales des droits de l'Homme. Il a assuré la présidence du comité 
entre 2002 et 2003 et a été ré-accrédité de nouveau en 2007 puis en 2011 au même statut. 

http://lematin.ma/journal/2016/le-cndh-prarticipe-a-la-reunion-de-geneve/243901.html
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Amnesty International justifie sa méthodologie auprès des 
autorités marocaines
19 mars 2016

Le secrétaire général d’Amnesty International achève sa visite officielle au Maroc ce 19 mars.

Le ministre de la justice Mustapha Ramid et le secrétaire général d’Amnesty International (AI) Salil Shetty
se sont rencontrés le 18 mars à Rabat, rapporte une dépêche MAP relayant un communiqué du ministère 
concerné. Toujours d’après la même source, le ministre aurait réaffirmé « l’ouverture du Maroc sur toutes 
les instances et organisations internationales et sa disposition à coopérer avec elles », quelques mois après 
l’expulsion du territoire marocain de deux membres d’Amnesty International.

Selon la MAP, le secrétaire général de l’ONG internationale de défense des droits de l’Homme aurait 
reconnu l’ « évolution réelle » du Maroc en matière de droits humains. La MAP rapporte qu’il a indiqué que 
« Amnesty International est convaincue que la  torture n’est pas une politique systématique de l’Etat ». Le 
royaume fait pourtant partie des cinq pays sur lesquels l’ONG consacre son plaidoyer de lutte contre la 
torture. Une campagne à l’encontre d’Etats où d’après l’organisation « la pratique de la torture est monnaie 
courante et où elle pense faire progresser le droit ».

Selon le directeur général de l’antenne marocaine de l’ONG contacté par Telquel.ma, cette visite est aussi 
l’occasion pour AI d’expliquer aux autorités « la méthodologie objective et impartiale » qu’elle utilise pour 
élaborer ses rapports. Le Maroc reproche à AI d’être sélectif.

Le secrétaire général d’AI a également rencontré le chef du gouvernement, le ministre chargé des Relations 
avec le parlement et la société civile, le président du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH), celui de l’Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) et celui de l’Institution du 
médiateur. Sa visite qui s’étale du 17 au 19 mars est à l’initiative du gouvernement, d’après la MAP.

http://telquel.ma/2016/03/19/reprise-du-dialogue-amnesty-international-maroc_1488225
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http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/cndh-prend-part-reunion-geneve-les-defis-protection-droits-
humains/
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CANNABIS: DES CONFÉRENCIERS APPELLENT DEPUIS TANGER À UNE 
INTERVENTION ROYALE
Par Amyne Asmlal le 20/03/2016 à 22h09 (mise à jour le 21/03/2016 à 01h10)

Kiosque360. Lors de la déclaration finale de la conférence organisée, à Tanger, sur le cannabis, les 
participants ont appelé à la dépénalisation de la culture de cette plante. Ils proposent des alternatives 
juridiques et socio-économiques à la politique de répression et de pénalisation actuelle.

Les participants à la «Conférence internationale sur le cannabis et les drogues» ont adressé au Souverain 
une motion sollicitant son intervention pour réglementer la culture du cannabis, rapporte le quotidien 
Assabah dans son édition du lundi 21 mars. La rencontre a été organisée, ce week-end, par la Région 
Tanger-Tétouan-Al Hoceima, dans son siège de Tanger, et a connu la présence remarquée d’une partie du 
corps diplomatique accrédité à Rabat.

Le communiqué final de la conférence comporte une autre motion, également soumise au Souverain, 
afin que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) réalise une étude, en concertation 
avec tous les intervenants concernés, sur la possibilité de revoir le volet du code pénal qui porte sur la 
drogue, notamment sa culture et sa consommation. Laquelle étude devrait prendre particulièrement en 
compte l’angle des droits de l’Homme.

Les conférenciers ont, de même, appelé les Nations Unies à adopter de nouvelles approches et politiques 
dans le domaine de la lutte contre la drogue. Approches qui prendraient en compte le droit au 
développement durable, la santé publique et les droits de l’Homme. Cette révision d’approche est dictée, 
affirme le communiqué final de la conférence, par les retombées néfastes et non productives de la politique 
de répression et de pénalisation actuellement adoptée par l’ONU.
De même, ils ont appelé tous les Etats à s'engager pour apporter aide, soutien et protection aux 
dépendants de drogues.

Selon Ilyas El Omari, président de Région, cité par le quotidien, «l’objectif central de cette conférence a été 
de proposer des alternatives juridiques qui prennent en compte le droit à la santé, à la dignité, au 
développement et à la prospérité et des alternatives socio-économiques qui permettent un développement 
global et durable tout en respectant le patrimoine et les usages des habitants».    

Le quotidien Akhbar Al Yaoum s’est également intéressé au sujet dans son édition du lundi 21 mars. Ilyas El 
Omari, également secrétaire général du PAM, défend la culture du cannabis, et ses adversaires politiques 
l’accusent de servir un agenda électoral, affirme le journal. Citant le secrétaire général du PAM, le quotidien 
affirme que la déclaration d’indépendance des Etats-Unis est rédigée sur une feuille fabriquée en chanvre. 
De même qu’une plante de kif, produite localement, contient entre 50 et 60 substances pharmaceutiques
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pouvant entrer dans le traitement de plusieurs maladies, dont des maladies du cœur.

Malgré cela, affirme la même source, ce sont près de 40.000 agriculteurs de condition très modeste qui 
vivent actuellement dans les montagnes du Rif, dans la peur et sans papiers d’identité. Ils sont privés de tous 
leurs droits, dont les plus élémentaires, parce qu’ils sont recherchés pour culture de cannabis. En même 
temps, les personnes poursuivies, entre barons de la drogue et membres de réseaux de trafics de 
stupéfiants, sont au nombre de 400, soit à peine 1% de l’ensemble des personnes poursuivies en justice.

http://www.le360.ma/fr/politique/cannabis-des-conferenciers-appellent-depuis-tanger-a-une-intervention-royale-
65507

http://fr.sofapress.com/5461.html
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Le 10-ème Festival Handifilm du 30 mars au 2 avril à Rabat, 
sous le signe « Ma dignité mon droit »
Par Le Télégramme.Info - 18 mars 2016 0

La 10ème édition du Festival Handifilm se tiendra du 30 mars au 2 avril à Rabat sous le thème « Ma dignité 
mon droit », a annoncé vendredi l’Association Handifilm, organisatrice de l’événement.

Initié avec l’appui de la commission d’aide à l’organisation des festivals et le Centre Cinématographique 
Marocain, le Festival Handifilm entend continuer cette année à promouvoir un débat constructif sur le 
handicap tout en enrichissant l’action culturelle et notamment cinématographique, restant ainsi fidèle au 
challenge de qu’il s’est fixé depuis sa création en 2007, a assuré l’association dans un communiqué.

Le thème de cette édition (Ma dignité mon droit), organisée en partenariat notamment avec le Conseil 
national des droits de l’homme, s’inscrit en conformité avec la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, selon les initiateurs qui invitent le public à découvrir une trentaine de films et capsules issus de 10 
pays des 4 coins du monde qui représenteront le handicap selon différentes nuances et sensibilités.

Outre les compétitions internationales « courts-métrages en rapport avec le handicap » et « capsules de 
sensibilisation au thème du handicap réalisées par des lycéens », ainsi que la section « Panorama », cette 
édition prévoit de riches activités parallèles dont une table ronde sur la filmographie marocaine ayant traité 
le handicap et une master class sur « les points communs et les points distinctifs entre spots de 
sensibilisation et spot publicitaires ».

Au programme figurent également un atelier d’écriture de scénarii et une conférence intitulée « le droit à 
la dignité et son impact sur l’image des personnes en situation de handicap et leur participation sociale ».

Par ailleurs, un vibrant hommage sera rendu à des personnalités des domaines du cinéma et de la 
promotion des droits des personnes en situation de handicap et du cinéma, à savoir Jamal Lababsi et 
Soumaya Amrani.

http://telegramme.info/le-10-eme-festival-handifilm-du-30-mars-au-2-avril-a-rabat-sous-le-signe-ma-dignite-mon-
droit.html
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