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آليات لمنع التعذيب بالمغرب اليزميمجلس الحكومة تمنح 
04:00 - 2016مارس  09جنيف األربعاء بلقاسم من حممد 

ول مؤسسته الوطنية، حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الثالثاء، جبنيف، إعداد احلكومة املغربية مشروع قانون حكشف 
.للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها، مينحها آليات وقائية ملنع التعذيب يف اململكة

ني من لواحدة والثالثوجاءت معطيات الصبار ضمن البند الثالث من جدول أعمال احلوار التفاعلي مع املقرر األممي املعين بالتعذيب، خالل الدورة ا
ياري التفاقية مناهضة مت إعداد مشروع قانون جديد للمجلس الوطين، وذلك يف إطار تنفيذ الربوتوكول االخت"جملس حقوق اإلنسان، مشريا إىل أنه 

".التعذيب، إذ تعهدت احلكومة املغربية باحتضان اجمللس لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن بنيته التنظيمية

ويل، مبوجب القانون اجلديد، ، وفقا للمعطيات اليت أماط الصبار اللثام عنها أمام املنتظم احلقوق الداليزميويضطلع اجمللس الذي يشرف عليه إدريس 
ل ضحايا اف لفائدة األطفابأدوار اآلليات املنصوص عليها يف الصكوك الدولية، مربزا أنه إىل جانب اآللية الوقائية ملنع التعذيب، هناك آلية اإلنص
شخاص ري، واتفاقية حقوق األاالنتهاكات، وآليتا املتابعة واإلنصاف املنصوص عليهما يف االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنص

".ذوي اإلعاقة

بلة، بعد إيداع ومن املنتظر حسبه أن يعتمده الربملان يف دورته الربيعية املق ،CNDHعنه المسؤول في ويأيت مشروع القانون اجلديد، الذي أعلن 
.2011، تفعيال ملقتضيات دستور 2014املغرب صكوك االنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب يف نونرب 

 ق اإلنسان، يطمح أنوأوضح الصبار، يف هذا الصدد، أنه من أجل ضمان فعالية هذه اآلليات، أحدث اجمللس الوطين مركزا وطنيا للتدريب على حقو 
.يقوم بدور فعال على املستوى اإلقليمي والقاري، مشددا على ضرورة تعزيز قدرات كافة املتدخلني

ا اململكة كرات تروم ، منوها بإصدار مذ إىل ذلك رحب اجمللس الوطين باإلجراءات التأديبية والزجرية ضد عدد من املكلفني بإنفاذ القانون، واليت شهد
.منع التعذيب ومحاية الضحايا والشهود وضمان حقوق الدفاع

ومة شار إىل أن احلكوبعدما أكد أن املؤسسة اليت يشغل أمانتها العامة تقوم بتحريات بشأن ادعاءات وحاالت تعذيب معزولة يف أماكن االحتجاز، أ
عنصر أمن  600تدريب أكثر من  املغربية تبنت سياسة للتدريب لصاحل املسؤولني عن إنفاذ القانون، وذلك بالتعاون مع اجمللس الوطين، كاشفا أنه مت

.على كل املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون التداريبمن خمتلف الرتب، وأوصى احلكومة بتعميم هذه 

http://www.hespress.com/politique/297895.html

http://www.seekpress.com/article-117121.htm
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ندوة لمندوبية السجون حول تشغيل السجناء 

18:02-مارس 8نشر الثالثاء

 التجارة ووزارة ،االجتماعية والشؤون التشغيل وزارة من كل  مع بشراكة اإلدماج وإعادة السجون إلدارة العامة المندوبية تنظم
 ،السجناء ادماج إلعادة السادس محمد ومؤسسة ،اإلنسان لحقوق الوطني والمجلس ،الرقمي واالقتصاد واالستثمار والصناعة
.”لإلدماج لتهيئهم أساسية آلية :السجناء تشغيل“ :موضوع حول دراسيا يوما ،المغرب لمقاوالت العام واالتحاد

 ،السجنية بالمؤسسات السجناء تشغيل حول للسجون المنظم القانون منظومة لتحيين مرجعي إطار وضع الندوة هذه وتروم
 المقاربة وكذا ،تفعيله في والتنموي واالجتماعي الحقوقي البعد تكرس رؤية وفق المجال في الجيدة الممارسات واستخالص

 والمهتمة المعنية والقطاعات المؤسسات مختلف بين التشاركية المقاربة إعمال مع ،اإلفراج بعد المستفيدين للسجناء اإلدماجية
 الثامنة الساعة من انطالقا 2016 مارس 10 الخميس يوم سينظم الدراسي اليوم هذا أن إلى يشار .األهداف هذه بلورة في

 والتكوين للتربية االجتماعية باألعمال للنهوض السادس محمد لمؤسسة والندوات االستقبال بمركز وذلك ،صباحا والنصف
.بالرباط

21/02/18/03/103814com/.cawalisse.//www:http

09/03/2016

1
Conseil national des droits de 

l'Homme

                             4 / 24



 

09/03/2016 8
Conseil national des droits de 

l'Homme

مخطط المغرب األخضر نموذج يحتذى بالنسبة لبلدان المنطقة : األمن الغذائي 
08 - 03 - 2016

بلدان املنطقة يف جمال األمن ، املقررة اخلاصة لألمم املتحدة حول احلق يف التغذية، إن خمطط املغرب األخضر منوذج حيتذى بالنسبة لإيلفرهالل قالت 
.  الغذائي

م يف حتسني األمن املخطط يضطلع بدور حاس" وأوضحت يف كلمة هلا، أمس اإلثنني، أمام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة جبنيف، أن 
.الغذائي ويشكل مصدر إهلام بالنسبة لباقي بلدان املنطقة كنموذج للممارسات اجليدة

ا للفيليبني واملغرب، إن خمطط املغرب األخضر  ن املؤهالت لتحويل القطاع يتضمن جمموعة م" وقالت املقررة األممية خالل نقاش تفاعلي حول زيارا
".الفالحي إىل مصدر قار للنمو والتنافسية والتنمية االقتصادية، على نطاق واسع 

صالحات االقتصادية اإل" مشرية إىل أن " املغرب حقق تقدما مهما يف السنوات األخرية على طريق القضاء على الفقر املدقع واجملاعة " وأبرزت أن 
".واالجتماعية سامهت يف هذه االجنازات اجلديرة بالثناء 

.فعيلها على أحسن وجهوأكدت يف هذا الصدد، على أمهية السياسات واالسرتاتيجيات اليت مت وضعها من أجل ضمان احلق يف تغذية مالئمة بغرض ت
ديدا إضافيا لألمن  باإلرادة السياسية للمملكة من أجل حماربة اآلثار السلبية للتغريات املناخية واليت إلفرويف السياق ذاته، نوهت السيدة  تشكل 

.الغذائي العاملي
احيها، مشرية إىل أن الساكنة املبذولة من أجل تعزيز التجهيزات والبنيات الضرورية وتطويرها بالداخلة ونو " اجلهود امللموسة " وأبرزت املقررة اخلاصة 

.احمللية تستفيد بشكل كبري من املشاريع الفالحية ويف قطاع الصيد البحري
.رية والقرويةكما دعت إىل اختاذ إجراءات حملاربة آثار البطالة يف صفوف الشباب والنساء والفوارق بني اجلهات وكذا بني املناطق احلض
اطر غذية، وخاصة املخمن جانبه، أكد حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان أن املغرب واع بالتحديات املرتبطة باحلق يف الت

.املرتبطة بالقطاع الفالحي وعلى رأسها اجلفاف والتغريات املناخية واهلشاشة
، ي التغذيةيحث الحكومة على تفعيل التوصيات المرتبطة بإصدار قانون حول الحق ف"وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

".والتقليص من الفقر، ومحاية البيئة واحلق يف التغذية لفائدة النساء واألطفال واالشخاص املعاقني 
ملي حول خالل املؤمتر العا كما دعا السيد الصبار مجيع األطراف املعنية إىل تعميق النقاش حول آثار التغريات املناخية على احلق يف التغذية وذلك

.والذي ستحتضنه مدينة مراكش يف نونرب املقبل) 22الكوب (املناخ 
.  وحضر هذا النقاش السفري املمثل الدائم للمملكة جبنيف حممد أوجار

https://www.maghress.com/akhbarona/157961

                             5 / 24



 

09/03/2016 13
Conseil national des droits de 

l'Homme

ان المنطقةمخطط المغرب األخضر نموذج يحتذى به في مجال األمن الغذائي بالنسبة لبلد: مقررة أممية
|األوىل , األخبار|  2016مارس  8| :   املصدر

بة لبلدان املنطقة يف جمال ، املقررة اخلاصة لألمم املتحدة حول احلق يف التغذية، إن خمطط املغرب األخضر منوذج حيتذى به بالنسإيلفرهالل قالت 
.األمن الغذائي

م يف حتسني األمن املخطط يضطلع بدور حاس“يف كلمة هلا، أمس اإلثنني، أمام جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة جبنيف، أن وأوضحت 
.الغذائي ويشكل مصدر إهلام بالنسبة لباقي بلدان املنطقة كنموذج للممارسات اجليدة

ا للفيليبني واملغرب، إن خمطط املغرب األخضر وقالت  ن املؤهالت لتحويل القطاع يتضمن جمموعة م” املقررة األممية خالل نقاش تفاعلي حول زيارا
.“الفالحي إىل مصدر قار للنمو والتنافسية والتنمية االقتصادية، على نطاق واسع 

إلصالحات االقتصادية ا” مشرية إىل أن ” املغرب حقق تقدما مهما يف السنوات األخرية على طريق القضاء على الفقر املدقع واجملاعة ” أن وأبرزت 
.“واالجتماعية سامهت يف هذه االجنازات اجلديرة بالثناء 

.فعيلها على أحسن وجهيف هذا الصدد، على أمهية السياسات واالسرتاتيجيات اليت مت وضعها من أجل ضمان احلق يف تغذية مالئمة بغرض توأكدت 
ديدا إضافيا لألمن الغذائي  باإلرادة السياسية للمملكة من أجل حماربة اآلثار السلبية للتغريات املناخية واليت تشكل إلفرالسياق ذاته، نوهت ويف 

.العاملي
واحيها، مشرية إىل أن الساكنة املبذولة من أجل تعزيز التجهيزات والبنيات الضرورية وتطويرها بالداخلة ون” اجلهود امللموسة ” املقررة اخلاصة وأبرزت 

.احمللية تستفيد بشكل كبري من املشاريع الفالحية ويف قطاع الصيد البحري
.رية والقرويةدعت إىل اختاذ إجراءات حملاربة آثار البطالة يف صفوف الشباب والنساء والفوارق بني اجلهات وكذا بني املناطق احلضكما 
ي التغذية، وخاصة جانبه، أكد محمد الصبار األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن المغرب واع بالتحديات المرتبطة بالحق فمن 

.المخاطر المرتبطة بالقطاع الفالحي وعلى رأسها الجفاف والتغيرات المناخية والهشاشة
تغذية، والتقليص من الفقر، حيث احلكومة على تفعيل التوصيات املرتبطة بإصدار قانون حول احلق يف ال“أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وأضاف 

.“ومحاية البيئة واحلق يف التغذية لفائدة النساء واألطفال واالشخاص املعاقني 
ناخ ؤمتر العاملي حول املدعا الصبار مجيع األطراف املعنية إىل تعميق النقاش حول آثار التغريات املناخية على احلق يف التغذية وذلك خالل املكما 

.والذي ستحتضنه مدينة مراكش يف نونرب املقبل) 22الكوب (
.هذا النقاش السفري املمثل الدائم للمملكة جبنيف حممد أوجاروحضر 

http://www.marocpress.com/chaabpress/article-643289.html
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العدالة الجنائية للنساء بين المطالب والمكتسبات: المحلي بالرشيديةالسجن 
  2016,مارس 9

ف الرجال حوهلا العمومية اليت طف االحتفال باليوم العاملي للمرأة ال تستقيم العربة منه إال بإعادة النظر يف استقامة وضع املرأة يف عالقتها باملؤسسات
ا بالعنف املستدمي، أو امليز القائم على خلفيات ثقافية] بالم مضعفة[اجلدران، وغلقوا   ن يناغي النساء بالورود والفطائر ومل يكن أولو النهى مم. أبوا

.ؤسسة السجنيةوليس هناك وسط يفوق يف حسنة امل. الرتدد على وسط املعاناة ملالمسة املأساة] بضم السني[والعبارات اجلميلة، هناك حسن 
ا  اسم [عتقلة م] املرأة[إن معاناة املرأة مع االعتقال إن هي إال فصوال زاخرة بالويل بأضعاف مضاعفة، إن صح قياس الويل، ال من حيث كوُ

ا مهضمة ]املفعول قاعة املتعددة الوظائف النسوية، إن االحتفال بفضاء السجن احمللي بالرشيدية، وبال. بتعبري القدماء] بضم امليم[، بل من حيث كو
العمل  رغبة إدارة السجن المحلي بالرشيدية، ورغبة اتحاد: االستجابة لثالث رغبات، اجنر عن 2016من شهر مارس من العام  08يوم 

.ورزازاتالنسائي فرع الرشيدية، ورغبة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية 
 ورزازاتبكل من  السجنيتني لقاءين تشاورين ناجحني بتنسيق مع املؤسستني ورزازاتولقد سلف أن نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

عوا للحراسة منهم أو العمل ، املوظفني واملوظفات الذين انقطالسجنيتنيوالرشيدية، راما النهوض بثقافة حقوق اإلنسان لدى العاملني باملؤسستني 
ويف اليوم العاشر من شهر دجنرب من . منه 30، والثاين يوم 2015من شهر يوليوز من العام  29اإلداري والتقين، أوهلما بالرشيدية يوم الثالثاء 

من شهر مارس من  08ويعد لقاء يومها الثالثاء . ، ومبناسبة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان نظم لقاء آخر حول ماهية احملاكمة العادلة 2015العام
.اللقاء الثالث من نوعه 2016العام 

أة املعتقلة، لكن جواب املر . »لقد ساءت مؤاخذيت، إن كنت حقا قد زللت«: ملاذا أنا هنا؟ واجلواب: إن الذي ينزل السجن يطرح أمامه سؤال واحد 
هذا اجلواب الذي حيق  إن. »لقد ساءت مؤاخذايت ألن حماكميت غري عادلة حتت وقع امليز والعنف«: مبا هي مصاحبة الزلة، يف الثقافة غري العاملة

العدالة «ذكري أن الت] بضم اجليم[وقبل مقارعة تلك األبواب جدر . قياسه، على سبيل الظن، يلخص مسار املرأة وحقوق اإلنسان حينا من الدهر
ليها ألن كل من يعمل عمل وال نقول إ[موضوع ورشة حتسيسية انقطع هلا األطراف الثالثة املشار إليهم » اجلنائية للنساء بني املطالب واملكتسبات

ائي فرع الرشيدية، واللجنة اجلهوية السجن احمللي بالرشيدية، واحتاد العمل النس: مبا هم صفات معنوية] العاقل يشار إليه بصيغة املذكر يف اللغة العربية
.  ضائية، الشرطة والدركولقد أريد للورشة أن تنصب على طور ما قبل احملاكمة، أعين عالقة النساء بالضابطة الق. ورزازاتحلقوق اإلنسان بالرشيدية 

يئة مكناس وعضو احتاد العمل النسائي، فرع م فيما الرشيدية حبقوق املته ولقد انقطعت لتقدمي سياق الورشة وتكلفت األستاذة ناهلة عراش، حمامية 
امها باخليانة الزوجية، إحداهن واجهت الشر : ويف العقىب أجري مترين تطبيقي ينطلق من االستماع لسجالت صوتية لثالث نساء. قبل احملاكمة طة ال

.والثانية اغتصبت ابنتها القاصر، والثالثة قصدت الشرطة سائلة عن مسار شكاية ووجدت نفسها يف واقع آخر
ق والواجبات، وفصل فصل املساواة مع الرجل يف احلقو : أو التزامن الدياكروينإن مسار املرأة مع حقوق اإلنسان غشي ثالثة فصول، إن بالرتتيب 

نائية، وطاملا تنجر عن هذه ، وفصل العنف جتاه النساء الذي طاملا يصبح موضوعا للقضايا اجل»سيداو«مناهضة امليز ضد املرأة الذي خصت له اتفاقية 
.احملاكم زالت تعظم أو ينخفض بأسها، حسب الظروف واملالبسات

، والتدابري اليت أملتها وزارة العدل 2011ويف املغرب وجب الوقوف عند بعض املؤشرات اإلجيابية بصدد العدالة اجلنائية للنساء كنحو ما محله دستور 
.والعنف ية حتت وقع امليزواحلريات، ورغم ذلك ظلت النساء خاصة، والنوع االجتماعي مجيعه، يف منأى عن حتقيق املراد يف الولوج إىل العدالة اجلنائ

أو اللغة أو الجتماعي أو اجلهوي، وصى الدستور املغريب يف ديباجته حبظر كل أشكال التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو املعتقد أو الثقافة أو االنتماء ا
ات فقد عملت على وإن يف ذلك لتنصيص بّني ملا هو مضمن يف املواثيق الدولية، وأما وزارة العدل واحلري. اإلعاقة، أو أي وضع شخصي مهما كان

فضاءات الستقبال  إحداث خلية من القضاة ملعاجلة قضايا النساء ضحايا العنف، وتعيني مساعدات اجتماعيات باحملاكم املغربية مجيعها، وأعدت
ضيافةإن الوضع يف النساء ضحايا العنف، وكونت القضاة وأهلتهم يف جانب العنف ضد النساء، وهي جمهودات، وإن حق متييزها فرصا إجيابية، ف
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سان مادامت متتد لذا فضمان الكرامة يقضي إعمال حقوق اإلنسان وللمحاكمة العادلة صلة حبقوق اإلن. والدرك ال عالقة له باحلسن والكرامةالشرطة 
فما املقصود . ق اإلنسانفاحملاكمة العادلة حق من حقو . وكلنا ال ينكر أن اجلرمية ترتكب أحيانا دفاعا عن الكرامة اإلنسانية. إىل كنه الكرامة اإلنسانية

ن، من حقوق اإلنسا باحملاكمة العادلة وما جدواها؟ تقدمت األستاذ ناهلة عراش، سلف الرتمجة هلا، لتضيف أن للعقوبة خطر املس باحلرية أهم حق
ن، يف الغالب، يف خمافر وتنتهك حقوق اإلنسا. وتفسد العدالة بإدانة األبرياء تأسيسا على الزور. لذلك تدرأ احملاكمة العادلة مفسدة العقاب اجلائر

والضوء مسلط . احملاكمة الطور التمهيدي املعروف مبا قبل احملاكمة، وطور: واحملاكمة يف طورين. الشرطة والدرك وبيوت االحتجاز ويف قاعات احملاكم
ا يف ما قبل احملاكمة .يف ورشته على احلقوق الواجب مراعا

ا :خالت األستاذة ناهلة عراش أن طور ما قبل احملاكمة يعدل بتوافر عشر حقوق وضما
، إذ يتأسس على »شخصه لكل فرد احلق يف احلياة واحلرية ويف األمان على«: احلق يف احلرية وفق املادة الثالثة من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

.»املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته«: صيانة احلرية، قاعدة
وإن ذلك يتناىف . ملوجهة إليهوطاملا حيصل توقيف املواطن دون أن خيرب بسبب توقيفه، وبالتهم ا. لكل متهم حق االطالع على املعلومات اخلاصة به

بالغ بالتهم املوجهة وجيب أن خيطر أيضا بوجوب االستعانة مبحام، واإل. من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 9والفقرة الثانية من املادة 
.إليه

ا و «املتهم بالفعل مبحام  يتستعنإن اإلخطار باالستعانة مبحام غري كاف ما مل  للدفاع عنه يف مجيع مراحل اإلجراءات خيتاره بنفسه حلماية حقوقه وإثبا
.األساسية اخلاصة بدور احملامني املباديء، كما هو وارد يف املبدأ األول من »اجلنائية

.حيق للموقوف االتصال بالعامل اخلارجي
.احلق يف املثول أمام احملكمة على وجه السرعة

.الطعن يف مشروعية االحتجاز
.حق املتهم يف حماكمة عادلة خالل فرتة زمانية معقولة أو اإلفراج عنه إىل حني حماكمته

.حظر تطبيق القوانني اجلنائية بأثر رجعي
.حق املتهم يف التزام الصمت ويف االستعانة مبرتمجني، وال جيوز انتزاع االعرتافات منه بالقوة

.احلق يف أوضاع إنسانية وعدم التعرض للتعذيب
تكني من طور ما قبل بعد توضيح هذه احلقوق أمسعت ثالثة أشرطة صوتية وفتح النقاش حوهلا وحصل تسجيل مالحظات السجينات وكلهن يش

.احملاكمة

http://www.atlasoriental.com/?p=864
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تي جاء بها الدستورالتبخر التدريجي للوعود ال: هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.. مارس مغربيا 8
نعيميفطومة   2016,مارس 8

، صون وإعمال وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب«األول المعنون بـ الموضوعاتيالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، في تقريره سجل   
ريعي ملا ، يف ما يهم املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، وذلك من خالل العمل التش2015يوليوز  20، الصادر بتاريخ »غايات وأهداف الدستور

ا2011بعد إقرار دستور  .، أن مسار إعمال الدستور اتسم بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 
مييز واجمللس و سجل اجمللس، على هذا املستوى مالحظات أساسية تتصل بالتأخر يف إحداث كل من هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال الت

كما سجل أن . إرساء املناصفةاالستشاري لألسرة والطفولة، وعدم تضمن القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ألي مقتضى خاص ب
ر يف هذه خذها بعني االعتبااملرسوم التطبيقي للقانون ذاته ال يشري ال إىل املناصفة وال إىل اعتماد أي آلية حتفيزية أخرى ضمن املعايري الواجب أ

.التعيينات ترمي إىل النهوض بتمثيلية النساء
اصات احلماية والوقاية اخلاصة باهليئة، بتسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وختويلها اختص 4وطالب اجمللس يف توصيته رقم 

تشريعات قييم مدى تنفيذ كافة الوالنهوض باملساواة واملناصفة بني اجلنسني وكذا ختويلها السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتبع وت
ا، اليت شدد عليها يف رأيه اخلاص مبشروع الق احلمائيةوهي االختصاصات . والسياسات العمومية ذات الصلة انون املتعلق باهليئة، الذي والوقائية ذا

.2015دجنرب  29أصدره بتاريخ 

http://www.ahdath.info/?p=155361
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المحلي للرشيدية يشتعل بورشة حول مكتسبات و مطالب العدالة الجنائية للنساءالسجن 
23:11 - 2016مارس  08

ممثلة باملؤسسة افياللت بتنسيق بين المندوبية الجهوية للسجون بجهة درعة ت ورزازات -اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالرشيدية نظمت 
لفائدة نزيالت " طالب واملكتسباتالعدالة اجلنائية للنساء بني امل"السجنية بالرشيدية ومجعية احتاد العمل النسائي فرع الرشيدية، ورشة حتسيسية حول 

.بالسجن احمللي بالرشيدية 2016مارس  08املؤسسة، وذلك يوم الثالثاء 
ة، مارس من كل سنة، يف التحسيس باحلق يف العدالة اجلنائي 8ويتمثل اهلدف من هذا اللقاء، املنظم يف إطار ختليد اليوم العاملي للمرأة احملتفى به يف 

.واملسامهة يف تنمية شخصية السجينات وتوعيتهن بثقافة احلق والواجب
باإلضافة إىل  السجينكما سيتم خالل هذا اللقاء تقدمي عرض حول مبادئ وقيم حقوق اإلنسان ودورها يف دينامية اإلصالح والتأهيل بالوسط   

ا مبا يكفل إعادة تأهيلهم و إدماج .هم داخل اجملتمعالتعريف بدور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  يف تتبع وضعية السجناء والنهوض 
ا، على تنظيم جمموعة من الزيارات ورزازات -يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية  واللقاءات التحسيسية  تعمل، يف إطار اختصاصا

أزمة : "قوق اإلنسان حتت عنوانداخل املؤسسات السجنية التابعة الختصاصها الرتايب، وذلك تفعيال لتوصيات التقرير الذي أصدره اجمللس الوطين حل
يم والتكوين بأية ، والذي ينص على ضرورة عدم تقييد احلق يف التعل"توصية حلماية حقوق السجناء والسجينات 100: السجون، مسؤولية مشرتكة

.شروط كيفما كان نوعها، والقيام حبمالت حتسيسية يف أوساط النزالء حول أمهية الرتبية والتكوين املهين
حقوق السجينات بني "حول  2015سطات كانت قد أجنزت تقريرا قدمته يف دجنرب  –يذكر أيضا أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء 

".املعايري الدولية وظروف االحتجاز 
  

–ضاء تشخيصا ألوضاع السجينات يف املؤسسات السجنية جبهة الدار البي 2015وغشت  2014ويقدم التقرير الذي جرى إعداده ما بني غشت 
من أجل ضمان محاية  سطات،  ويقف عند مدى مالءمة السياسة السجنية للمعايري الدولية اخلاصة حبقوق السجينات، كما يقدم توصيات واقرتاحات

.حقوق هذه الفئة

http://www.marocanbae.com/22/4989.html
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المحرومات من اإلرثتجسد قصة معاناة آالف المغربيات سعيدة 
10:12:00 - 2016, مارس 09

ا، من عمرها فوق أرض آبائها، وجدت سعيدة السكات، نفسها غري مستفيدة من إرث أو بيع هذه األرض، على غر  26بعدما قضت حنو  ار والد
.وآالف النساء املغربيات

جلماعات الساللية وهو اسم اسم يطلق على ا" (الساللياتالنساء "قصة سعيدة، عنوان آلالف النساء املغربيات الاليت يعانني بصمت، مما يطلق عليه 
ململكة بكم هائل الاليت ال يستفدن من اإلرث، مبوجب قانون يعود إىل فرتة االستعمار، إذ تعج حماكم ا) قبيلة 4563قبائل باملغرب، يقدر عددها بـ

ن من اإلرث أو البيع .من هذه امللفات بسبب عدم استفاد

ا واآلالف من ، واستفاد منها الرجال، لكن هذه املرأة ووال بوقنادلسنوات، حيث مت بيع أرض لشركة عقارية مبدينة  4حكاية سعيدة، بدأت منذ  د
ان واملرأة، وال تزال النساء ال ميكن التحدث عن حقوق اإلنس"تقول سعيدة، بنربة حتدٍّ ممزوجة مبعاناة ورثتها عن أمها . الوفاض خاوياتالنسوة خرجن 

".ببلدي ال يستفدن من اإلرث

تفدن أيًضا من سنة، ترعرعت فوق هذه األرض اليت ورثناها أباً عن جد، وأنا وأمي ال نستفيد من اإلرث، ونساء البلدة ال يس 26عمري "وتضيف 
".اإلرث أو يف حالة بيع األراضي

ا يف أعمال البيت واحلقل، لكن عقلها ال يكل عن التفكري يف مصريها ومصري  نسوة البلدة، ولسان حاهلن تستيقظ سعيدة صباًحا، وتساعد أسر
.اإلنصاف يف زمن املناصفة

طالب فقط بالعيش الكرمي، ن"تستكمل حديثها بعدما تتفقد بأم عينها األراضي الشاسعة اليت تعبت نسوة البلدة يف حرثها أو املساعدة على ذلك 
الزمن، وال تفيد منذ عقود من واالستفادة من األرض اليت ورثناها عن آبائنا، فأين سنذهب إذا مل نستفد، سنجد أنفسنا مشردين، فاملرأة الساللية ال تس

".يعقل أن يستمر األمر هكذا، على الرغم من احلقوق اليت استفادت منها املرأة املغربية مؤخرًا

ا ا ا، واعتربت أنه مت بيع أرض بلد هكتارًا منذ  350ليت تبلغ وانتقدت سعيدة، األحزاب يف بالدها اليت مل تتدخل من أجل إعادة األمور إىل نصا
ائي، ومن بني  2011، واستفاد الرجال عام 2007 آالف شخص حيق له االستفادة،  6، إال أن نساء املنطقة مل يستفدن، ومت إقصاؤهن بشكل 

".توجد ألفي امرأة

ن يف انتظار غد أفضل، و  3، بلغت من العمر عتيا، ومطلقة منذ "سعيدة"جارة لـ  هي حتمل عقود، وال حيق هلا االستفادة من أرضها، لتستمر معانا
ا ظهرانيهابني  ا، وكأن لسان حاهلا يتطلع ملستقبل مغاير حلفيد ة جلميع القرارات املتعلقة مبمتلكات وتعترب موافقة النواب ضرورية بالنسب. حفيد

.القبيلة، سواء تعلق األمر باملعامالت، أو قسمة املمتلكات
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يئة لوائح املستفيدين، بعد التصديق عليها من قبل جملس الوصاية ويتم  كومي يضم ممثلني عن بعض ح(توزيع مدخرات هذه القبائل عن طريق 
ا، إال أن األعراف والتقاليد بالبالد، متنع النساء من االستفادة، بذريعة بقاء األراضي) الوزارات م انتقاهلا يف ملكية القبيلة وعد طبًقا للقوانني املعمول 

.إىل قبيلة أخرى، ألن النساء ميكن هلن أن يتزوجن من رجال القبائل األخرى

ا اختارت مواصلة التعريف بقضيتها، وتوعية نساء البلدة، حىت حصوهلن على حقه" سعيدة"ورغم معاناة نساء بلدة  ن يف االستفادة من األرض فإ
.واإلرث

الذي "العدالة والتنمية "اعترب حزب و . املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء" غري املتكافئة"واعترب أن املقتضيات القانونية 
الذي  2003نة التشريعية لسنة جتاوزاً ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي  يف افتتاح الس"توصية املساواة يف اإلرث " يقود احلكومة املغربية

تفتح جدًال "ه التوصية ، مشدداً على أن هذ"ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا"أكد فيه امللك حممد السادس أنه بوصفه أمرياً للمؤمنني 
".عقيماً حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

التسوية بني الرجل واملرأة يف  ال جمال للرأي يف طلب"يف تقرير له، إنه ) مؤسسة رمسية للعلماء خمتصة بالفتوى العمومية(وقال اجمللس العلمي األعلى 
، وغريها، إذ ال "ل حظ األنثينييوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مث"اإلرث، يف احلاالت املنصوص فيها، على التفاوت بينهما، كما ورد يف اآلية القرآنية 

".اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر يف القاعدة الفقهية عند علماء الشريعة

ن االستفادة من الرث وميشار اىل أن الدستور املغريب نص على املساواة بني الرجل واملرأة، اال ان التقاليد واالعراف ال تزال حترم املرأة الساللية من ا
.كراء او بيع االرض 

ودعا المجلس . مرار املشكلةالساللية من االرث، اال ان غياب القوانني اليت تتيح هلذه النساء االستفادة، يساهم يف است املراةوليس هناك قانون مينع 
 كبرياً يف أوساط ، ، وهو ما اثار جدالً الوطني لحقوق اإلنسان بالمغرب، الى تعديل القوانين لضمان المساواة بين الرجال والنساء في اإلرث

.اجملتمع

املاضي، أوصى اجمللس  ، عرضه، اجمللس أكتوبر"وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"ويف تقرير له بعنوان 
 العالقة مع األطفال، وكذا بشكل مينح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف) قانون األسرة(تعديل مدونة األسرة "بـ

".يف جمال اإلرث

http://lakome2.com/societe/12034.html

http://aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9/%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-/534117
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)يدة بوعيدةالس(المسلسل الديموقراطي بالمغرب أدى الى زيادة االهتمام بقضية المساواة بين الجنسين 
2016-03-09  
دميوقراطي اجلاري باملغرب، أدى بوعيدة، اليوم الثالثاء بباريس ان املسلسل ال امربكةالوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، السيدة اكدت 

ملساواة بني اه حتقيق ااىل زيادة االهتمام بقضية املساواة بني اجلنسني، كما مكن اململكة من اطالق سياسة إرادية من اجل النهوض حبقوق املرأة يف اجت
.الرجل واملرأة

ة اليونسكو مبناسبة اليوم نظمت مبقر منظم” حقوق النساء باملغرب بني الوعود والفاعلية” يف تدخل هلا خالل مائدة مستديرة حول موضوع واضافت 
ة خالل العشرية العاملي للمرأة، إن قضية النهوض حبقوق النساء، احتلت مكانة هامة يف املشهد العمومي االجتماعي والسياسي باملغرب، وخاص

.االخرية بدعم من صاحب اجلاللة امللك حممد السادس
دف ليس فقط اىل متكني املرأة من هذه احلقوق، بل محوقالت  ان ايتها ايضا ، مشرية اىل ان املغرب لديه ارادة سياسية، وترسانة قانونية ودستورية، 

.لية يف هذا اجملالهذه الرتسانة ، تنسجم والتزامات اململكة يف جمال حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وتنفيذ مقتضيات االتفاقيات الدو 
رة، عصرية لتقاسم املسؤولية داخل االس ومبادىء، واليت تضم اصالحات ملموسة، 2004الوزيرة يف هذا السياق بتطبيق مدونة االسرة سنة وذكرت 

.الذي يكرس املساواة التامة بني الرجل واملرأة 2011ومحاية النساء ، فضال عن تبين دستور 

للنساء،  ندماج االقتصاديوتطرقت السيدة بوعيدة ايضا اىل جمموعة من القوانني والتدابري، اليت مت اعتمادها من اجل تعزيز املشاركة السياسية، واال
دف محاية النساء يف وضعية هشة، ومنها على اخلصوص اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز جتاه النساء، ورف ع التحفظات على هذه وايضا 

.االتفاقية
بة التشاركية اليت مكنت اجملتمع النسوي، واملقار  اجلمعويان هذه االجنازات حتققت بفضل الرؤية امللكية احلامسة وامللتزمة، والعمل املثمر للنسيج واكدت 

.لتطور وضعية املرأة املغربية اهلادىءاملغريب برمته من االخنراط والقبول 

، مشيرا الى ان  2011لمحة عن الحالة الراهنة لتنزيل دستور  اليزميمن جهته قدم رئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان السيد ادريس 
.عددا من النصوص التي تضمنها هذا الدستور تم تنزيلها ، وخاصة تلك المتعلقة بتكريس الديموقراطية التشاركية

دف اىل النهوض باملساواة بني اجلنسني، وحماربة كافة اشواضاف  كال التمييز ، مؤكدا ان انه مت ان ايداع سلسلة من القوانني بالربملان، واليت 
.اءاستكمال هذه االجراءات القانونية، سيتيح حتقيق خطوة نوعية على مستوى املنظومة الوطنية للحقوق، وضمنها حقوق النس

نظمة السيدة زهور العلوي ، بتقدمي حبضور السفرية مندوبة املغرب لدى امل بوكوفاهذا اللقاء الذي شاركت فيه املديرة العامة لليونسكو السيدة ايرينا ومتيز 
ا مع الرجل . /عروض من قبل مسؤولني وخرباء مغاربة حول وضعية املرأة املغربية ، وسبل حتسني ظروفها وضمان مساوا

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%B2/
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قوق االنسان حول بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق االنسان والمندوبية الوزارية لحمشروع شراكة تقديم 
الساللياتالنساء 

جمتمع اضف تعليق, األخبار, يف أخبار حملية2016,مارس 8
  
قوق اإلنسان، املندوبية الوزارية حلاليوم االثنني بالرباط، تقدمي اخلطوط العريضة ملشروع شراكة جيمع بني الرابطة املغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان و مت 

.”من حقهن يف متلك واستغالل أراضي اجلموع الساللياتاملسامهة يف متكني النساء والفتيات “ويرمي إىل 
اضي اجلموع ومتكني من خالل التمتع حبقهن يف أر  الساللياتكما يهدف هذا املشروع إىل املسامهة يف التمكني االقتصادي واالجتماعي للنساء 

.من وسائل وآليات املرافعة والدفاع عن حقوقهن الساللياتالنساء 
ى قي املشروع على املستو وسيتم مبقتضى هذه الشراكة تنظيم لقاء وطين لإلعالن عن إطار وسياق املشروع، ومناقشته وتقدمي أهدافه مع لقاء ملنس

باجلهة  عقد ثالثة لقاءات الوطين، وإعداد دراسة تشخيصية حول وضعية النساء عالقة باإلقصاء من التمتع باحلق يف األراضي الساللية، باإلضافة إىل
تقدمي يصية ويوم دراسي لالشرقية، وجهيت الرباط سال القنيطرة وسوس ماسة درعة املعنية بالدراسة، وتنظيم مناظرة وطنية حول نتائج الدراسة التشخ

.ولقاء وطين لتقدمي نتائج املشروع وتقييمه” مشروع قانون متعلق حبق النساء يف أراضي اجلموع“مقرتح 
دف هذه الدراسة اىل دعم املكتسبات االولية للنساء  ن االقتصادية واالجتماعية، والعمل على تطويرها يف اجتاه االحقاق الكامل حلقوقه الساللياتو

ن من أدوات عمل مساعدة على املرافعة والدفاع عن مطالبهن ودعم لدى  مشروعية حقوقهن وكذا متكني هذه الفئة والتنظيمات املدنية العاملة لفائد
.اجلهات املعنية

ا الرابطة، فإن عدد النساء  ، 1919املرأة حسب فصول ظهري “ماليني امرأة، مشرية إىل أن  9يف املغرب يقدر حبوايل  الساللياتوحبسب وثائق أعد
 لك إذا أجنبت بناتال تستفيد من حق االنتفاع من أراضي اجلموع ويف حالة إذا كانت أرملة فهي تستفيد فقط إذا كان هلا ولد ذكر، وحترم من ذ

.”فقط
مغربية مبا فيها الدستور اجلديد  من مواثيق دولية وقوانني مرجعيتهامل يعد مقبوال من الناحية احلقوقية اليت تستمد “وشددت الرابطة على أن هذا الوضع 
.”الذي ينص على املناصفة بني اجلنسني

من حقهن يف  الساللياتات املسامهة يف متكني النساء والفتي“، أن دعم مشروع القبيطيوأكدت ممثلة املندوبية الوزارية حلقوق االنسان السيدة سلوى 
على اآلليات وتعزيز  موضوع الشراكة، يعترب مسامهة من املندوبية يف الرفع من الوعي احلقوقي من خالل التعرف” متلك واستغالل أراضي اجلموع

ع لنيل حقوقهن على قدم من أدوات الرتاف الساللياتاملعارف وتطوير املهارات وترسيخ القيم، معتربة أن ذلك يكتسب أمهية قصوى لتمكني النساء 
.املساواة مع الرجال يف أراضي اجلموع

صادي لى املستوى االقتوقالت إن املندوبية تصبو من خالل دعمها هلذا املشروع، إىل املسامهة يف مسايرة التطورات اليت عرفها اجملتمع املغريب ع
ي إسوة بالرجال، شاركن اللوايت من حقهن االنتفاع ونيل حقهن من األراض“ الساللياتواالجتماعي والتشريعي والسياسي واحلقوقي، مربزة أن النساء 

 19 رتكاز على الفصليف مجيع مراحل احلوار الوطين حول االراضي اجلماعية الذي تضمن من بني توصياته ضرورة انتفاع املرأة من هذه االراضي واال
.”من الدستور

تفادة ت خبصوص اسمن جهتها، تطرقت ممثلة وزارة الداخلية اىل اجلهود اليت تبذهلا الوزارة يف هذا اجملال سواء من خالل إصدار جمموعة من الدوريا
ي اجلماعية ، أو االوراش يف األراض الساللياتمن التعويضات املادية الناجتة عن العمليات العقارية وإعطاء حق االنتفاع للنساء  الساللياتالنساء 

.الساللياتالكربى اليت اخنرطت فيها الوزارة واللقاءات التواصلية الوطنية اليت سبق وأن عقدت مع ممثلي النساء 
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.أنه ستتم بلورة التوصيات اليت خلصت اليها اللقاءات التواصلية يف إطار نص قانوين ينظم االراضي السالليةوأبرزت 
عيني سلطوا الضوء ، تقدمي جمموعة من املداخالت حلقوقيني وأساتذة جامالذي حضره أيضا ممثل المجلس الوطني لحقوق االنسانوعرف اللقاء، 

.اتالسالليكما مت تقدمي شهادتني تلخصان معاناة النساء . على املوضوع من خالل اجلوانب القانونية واالجتماعية واالقتصادية
.ومت يف هذا اللقاء الذي نظم مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمرأة، تكرمي جمموعة من النساء

http://www.salanews.com/article-4950.html
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Buenos Aires : L’expérience du Maroc en matière de justice 
mise en exergue
08 mars, 2016

Les travaux d’un symposium international sur la facilitation de l’accès à la justice se sont ouverts, lundi à 
Buenos Aires, avec la participation du Maroc.

La délégation marocaine participant à cette rencontre, organisée sous le thème « l’Accès à la justice : 
différentes perspectives de la politique publique et les mécanismes institutionnels », est composée de 
Mohamed Nasser, chef du cabinet du ministre de la Justice et des Libertés, de Mohamed Laghdaf Maalainine, 
procureur du Roi près la cour d’Appel d’Errachidia et de Mohamed Lahbib Bencheikh, président de 
l’Association nationale des jeunes avocats du Maroc.

Ce symposium organisé notamment par le Centre international pour la promotion des droits de l’Homme, 
relevant de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), s’assigne 
pour objectifs d’échanger les expériences et les meilleures pratiques autour de l’accès à la justice.

Cette rencontre vise à renforcer la coopération sud-sud dans le domaine des droits de l’Homme en se 
rapprochant des réalités des pays africains à travers la promotion des échanges d’expertises et des bonnes 
pratiques, a déclaré à la MAP la directrice du centre international de la promotion des droits de l’Homme 
en Argentine, Adriana Arsi.
Soulignant l’importance de l’action commune et de la coopération entre le centre et le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), elle a relevé que l’Argentine et le Maroc sont liés 
par une coopération étroite qui va au-delà de l’organisation du Forum mondial des droits de l’Homme 
(FMDH) dans la mesure où les deux pays partagent un espace d’action commun en vue d’échanger les 
expériences, les expertises et les réalisations dans le domaine des droits de l’Homme.

Pour sa part, M. Nasser a relevé que la rencontre est une occasion pour présenter l’expérience du Maroc 
en matière d’accès à la justice, laquelle s’inscrit dans le cadre d’une réforme profonde et globale du système 
judiciaire, de même qu’elle constitue une occasion pour échanger les vues avec l’Argentine et les pays 
africains participants.
De son côté, M. Laghdaf Maalainine a relevé que la participation du Maroc à cette rencontre n’est pas 
fortuite étant donné qu’elle reflète la connaissance des pays d’Amérique latine et d’Afrique de l’expérience 
pionnière du Maroc en matière de réforme de la justice et des efforts du ministère de la Justice et des 
Libertés à la faveur de la mise en œuvre des dispositions du dialogue national sur la réforme du système 
judiciaire.
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Le principal objectif de la participation du Royaume est de présenter l’expérience marocaine à la lumière 
du développement démocratique que connaît le Royaume et qui a permis au citoyen marocain de se 
distinguer parmi les autres sociétés africaines, a-t-il indiqué, en ajoutant que différents aspects de cette 
expérience seront présentés, une semaine durant en Argentine.
Le président de l’association nationale des jeunes avocats au Maroc a, quant à lui, indiqué que l’échange des 
points de vue entre les acteurs civils et institutionnels sur l’accès à la justice est l’un des principaux axes qui 
seront abordés lors de cette rencontre, étant donné que l’accès à la justice est l’un des principaux droits 
énoncés dans la Constitution de 2011.

Il a relevé que l’expérience de l’association dans le domaine de l’accès des femmes violentées à la justice 
sera présentée lors de ce symposium, avant d’ajouter que le rôle de la société civile va au-delà de la 
proposition pour englober la mise en œuvre des lois et l’exécution des politiques publiques, dont celle 
relative à l’accès à la justice.
Le symposium vise à asseoir un programme de coopération entre l’Argentine et l’Afrique, notamment avec 
les pays participants comme le Maroc, le Cameroun, l’Angola et le Congo, qui présenteront leurs 
expériences dans le domaine des politiques publiques et des mécanismes institutionnels d’accès à la justice.

http://maroc-diplomatique.net/buenos-aires-lexperience-du-maroc-en-matiere-de-justice-mise-en-exergue-2869.html
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Le Plan Maroc Vert, les pays de la région devraient le prendre 
pour modèle.

La rapporteuse spéciale de l’ONU sur le droit à l’alimentation a souligné que le Plan Maroc vert renferme 
beaucoup de potentiel pour transformer le secteur agricole en une source stable de croissance, de 
compétitivité et de développement économique.
Le Plan Maroc Vert (PMV) mis en œuvre par le Maroc ces dernières années est susceptible de servir de 
modèle pour les pays de la région en matière de sécurité alimentaire, a affirmé la rapporteuse spéciale de 
l’ONU sur le droit à l’alimentation, Hilal Elver, devant le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, réuni en 
plénière à Genève, indiquant que le plan pourra jouer un rôle déterminant dans l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et inspirer les autres pays de la région comme un modèle de bonne pratique.
La rapporteuse, qui s’exprimait lors du débat interactif sur ses missions menées aux Philippines et au 
Maroc, a souligné que le PMV renferme beaucoup de potentiel pour transformer le secteur agricole en une 
source stable de croissance, de compétitivité et de développement économique à grande échelle, ajoutant 
que le Maroc a fait des progrès impressionnants ces dernières années sur la voie de l’éradication de 
l’extrême pauvreté et de l’élimination de la faim et que les réformes économiques et sociales cruciales ont 
nettement contribué à cette réalisation louable.
Elle a mis l’accent sur les nombreuses politiques et stratégies mises en place dans l’optique de concrétiser 
le droit à une alimentation adéquate de sorte à assurer leur pleine mise en œuvre. Et dans le même 
contexte, la rapporteuse de l’ONU s’est félicitée de la volonté politique affichée par le Royaume dans la 
lutte contre les effets néfastes du changement climatique qui représente une menace supplémentaire pour 
la sécurité alimentaire mondiale.
La rapporteuse de l’ONU a également mis en avant les efforts considérables déployés pour doter Dakhla 
et sa région d’équipements et d’infrastructures nécessaires à leur développement, relevant que la 
population locale bénéficie largement des projets agricoles et du secteur de la pêche. Elle a aussi 
recommandé la prise de mesures pour lutter contre l’impact du chômage des jeunes et des femmes, 
certaines formes de vulnérabilité et les disparités entre les régions ainsi qu’entre les zones urbaines et 
rurales.
Au cours de ce débat, le secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 
Mohamed Sebbar, s’est dit conscient des défis liés au droit à l’alimentation, particulièrement les risques 
pesant sur le secteur agricole en termes de sècheresse, de changements climatiques et de vulnérabilité, 
ajoutant que le CNDH exhorte le gouvernement à mettre en œuvre les recommandations relatives à 
l’élaboration d’une loi sur le droit à l’alimentation, à la réduction de la pauvreté, à la protection de 
l’environnement et du droit à l’alimentation en faveur des femmes, des enfants et des personnes 
handicapées.
Il a appelé toutes les parties prenantes à approfondir le débat autour des effets des changements 
climatiques sur le doit à l’alimentation lors de la Conférence mondiale sur le climat (OP22) en novembre 
prochain à Marrakech.
http://www.agrimaroc.ma/plan-maroc-vert-modele-pays-region/
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