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Morocco Summons US Ambassador over State Department 
Report on Human Rights
Wednesday 18 May 2016 - 15:42 morocco world news

Rabat – Morocco summoned the US Ambassador to Rabat on Wednesday after Washington rejected the 
statements of the Moroccan government criticizing and refuting the US State Department’s report on 
human rights.

US Ambassador Dwight Bush was summoned yesterday by Minister Delegate for Foreign Affairs Nasser 
Bourita in the presence of Mohamed Yassine Mansouri, head of the Intelligence Agency (DGED) to answer 
for the report.

During the meeting, the Moroccan officials presented three cases demonstrating “the proven manipulation 
and blatant factual errors that taint the State Department’s report,” the spokesperson for the Ministry of 
Foreign Affairs and Cooperation said in a statement.

The first case involves Ouafae Charaf. The spokesperson said that the report of the State Department 
claims that Ouafae Sharaf was sentenced to two years in prison for “making false allegations of torture” and 
“reporting crimes which she was aware were non-existent.”

However, “The judicial investigation and legal phone tapping conducted by the public prosecution in this 
context have confirmed, categorically, that this woman invented the script of her alleged abduction, and 
encouraged members of her own family to make false statements to corroborate her thesis,” the statement 
said.

“This is the reason she was sentenced to prison under the provisions of Moroccan law, for ‘making false 
accusations,’ ‘presenting false evidence about an imaginary crime,’ and ‘insulting judiciary police and an 
official in the performance of their duties,’ it explained.

The second case presented is that of Osama Housn. ”The report of the US State Department claims that 
Osama Housn was sentenced to 3 years in prison for ‘making false allegations of torture’ and ‘reporting 
crimes that he was aware were non-existent.’”

According to the statement, ”the judicial investigation established, categorically, the falsehood of his 
allegations, since his friend had denied his claims and said that he was with her at the time he claims to have 
been kidnapped. Available video recordings confirm these facts.’”
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The third case concerns Hamid Mahdaoui. According to the report of the US State Department, “on June 
29, a Casablanca court sentenced Mahdaoui Hamid, news editor of BADIL website, to a suspended four-
month sentence for defamation of the head of National Police (DGSN), Abdellatif Hammouchi,” the 
statement said.

However, according to the statement, “The facts cited in the report have not been checked, demonstrating 
the negligence or bad faith of the editors,” adding that Hammouchi was not in charge of the National Police 
at the time of the alleged facts reported against him. In fact, DGSN, whose head at that time was Bouchaib
Rmil, filed on June 5, 2014, a complaint against Mahdaoui for “insulting for reporting a non-existent crime” 
and “slanderous denunciation,” the statement continued. “The Moroccan government thinks and hopes that 
these specific cases cannot and will not be denied by the US State Department. Morocco, sure of its claims, 
has other evidence of other cases and is ready to demonstrate their fallacy.”

”Morocco is a state of institutions. It has national structures whose credibility and reliability are widely 
recognized. These include institutions in charge of the promotion and protection of Human Rights (the 
National Human Rights Council, the Inter-Ministerial delegation for human rights, the Ombudsman), 
regulation and governance (the High Authority for Audiovisual Communication, Competition Council, 
National Authority for Probity and the Fight against Corruption, Royal Institute for Amazigh Culture),” the 
statement added, noting that these institutions are primarily concerned with the status of human rights in 
the Kingdom.

”Serious allegations such as those contained in the report of the State Department give the impression that 
these institutions do not fulfill their missions. They are an insult to the active commitment and dedication of 
their members,” said the statement.

”The reaction of the US spokesman confirms Morocco’s doubt as to the sincerity of the State Department 
and its readiness to cooperate with the Moroccan government to restore truth and denounce manipulation 
and lies as requested by the statement of the Ministry of Interior published yesterday,” the source said.

“Similarly, the obstinacy of the report drafters, who even distorted facts, drives the government of Morocco 
to question the true objectives and motivations of this exercise,” the statement stressed.

”Morocco is ready to go all the way and bring the issue before the highest authorities at the various 
American national institutions,” the statement concluded.

http://www.moroccoworldnews.com/2016/05/186875/morocco-summons-us-ambassador-over-state-department-
report-on-human-rights/

                             2 / 78



 

20/05/2016 
16 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

20/05/2016 

                             3 / 78



 

20/05/2016 
8 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

20/05/2016 

                             4 / 78



 

20/05/2016 36
Conseil national des droits de 

l'Homme

7824   5

عاقةإفي وضعية لألشخاص المهني اإلنسان واإلدماج بمبادئ حقوق المقاوالت اتفاقية لتحسيس 
اإلنسانوالمجلس الوطني لحقوق  CGEMوقعتها 
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أكتوبرالنتخابات العتماد المالحظات والمالحظين فتح باب الترشيحات 
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األمريكيةأخطاء تقرير الخارجية لدحض األمريكي الرباط تستدعي السفير 
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..…من أجل كرامة عمال اإلنعاش و المياومين بالبلدية.…: أحمد الطالبي 

الذي  اإلستغاللساعة ، من أجل فضح  48ملدة  إنداريا إعتصاما تيزنيتخاض عامل اإلنعاش الرفيق أمحد عابد ، رفقة رفيقه املياوم ببلدية 
ا يف البلد و اليتتتعرض له هذه الشرحية من العمال الذين يعملون خارج التغطية القانونية ، و ال تسري عليهم كل تشريعات الشغل املعمو   صادق ل 

ا اجلرائد الرمسية  الشغل ، فهل توجد استثناءات يف  و جديدها ، ومبوجبها تعاجل احملاكم كل القضايا املتعلقة بنزاعات قدميهاعليها برملان البالد ، ونشر
اك فعال قانون للشغل تشريعات الشغل هذه حىت يتعرض عمال اإلنعاش و املياومون لكل هذا احليف يف دولة تسمى دولة احلق و القانون ؟ فهل هن
ه وتقضي جل كهذ  معظلةحيمي العمال كيفما كانت وضعيتهم ؟ أم هناك عمال و هناك ما دون العمال ؟ وكيف يعقل أن تغض احلكومة طرفها أمام 

بعدها الكوين ، ومبوجب الدستور  مع أن ديباجة دستور املغرب تعرتف حبقوق اإلنسان يف اإلستغاللالناب و التشريع للعبودية و  تقرقيبواليتها يف 
تم القفز على المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، فهل عمال اإلنعاش و المياومون ليسوا من بني آدم حتى ي إسمهامؤسسة جديدة  تاسست

؟ الشغليةأبسط حقوقهم 
…حتية للمعتصمني ، وحتية للمرأة املناضلة 

…سبحان اهللا املسؤولني                   

http://elwatannow.info/archives/26009
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http://aawsat.com/home/article/644466/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-
%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A
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باسم  في اجتماعا خاص مع السفير األمريكي بالمغرب حول تصريح المتحدث ياسين المنصوريوبوريطة
اإلمريكيةوزارة الخارجية 

مون االفرتائي للتقرير حول إثر رد فعل املتحدث باسم اخلارجية االمريكية، الذي رفض مجلة وتفصيال، تأكيدات احلكومة املغربية خبصوص املضعلى 
ة السيد  الشؤون اخلارجيحقوق اإلنسان، مت اليوم استدعاء سفري الواليات املتحدة االمريكية بالرباط السيد دوايت بوش ، من قبل الوزير املنتدب يف

.، حبضور حممد ياسني املنصوري املدير العام للدراسات واملستندات بوريطةناصر 

جية ليت تشوب تقرير اخلار وقد عرضت خالل هذه املقابلة ،على السفري األمريكي ثالث حاالت تؤكد التالعب الواضح واالخطاء الفاضحة يف الوقائع ا
.االمريكية

ا من اجل مزاعم كاذبة بالتعرض أدينت بسنتني حبس شراف وفاء"احلقوقية"، حيث يزعم تقرير اخلارجية األمريكية ان شرافاحلالة االوىل تتعلق بوفاء 
عليها ت القانونية اليت أشرفت للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي الذي مت إجراؤه، وعمليات التنص

ا على وحرضت أفراد أسر النيابة العامة يف هذا اإلطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن املعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها املفرتض
ليغ الكاذب ه العمل بتهمة التباإلدالء بتصرحيات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا ملقتضيات القانون املغريب اجلاري ب

.وتقدمي حجج مزيفة تتعلق جبرمية ومهية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه

ن أجل مزاعم كاذبة حسن ، حيث زعم تقرير اخلارجية األمريكية ان السيد اسامة حسن أدين بثالث سنوات حبسا م باسامةوتتعلق احلالة الثانية 
ع االفرتائي والكاذب بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطاب
كما تؤكد . لالختطاف الدعاءات املعين باألمر، مبا أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته يف نفس التوقيت الذي زعم انه تعرض فيه

.متاحة هذه الوقائع) فيديو(تسجيالت مصورة 

يونيو، أدانت حمكمة بالدار البيضاء محيد املهداوي،  29يوم "أما احلالة الثالثة فتتعلق حبميد املهداوي، حيث جاء يف تقرير اخلارجية االمريكية أنه 
املدير العام لألمن الوطين عبد  ، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة القذف يف حق"بديل"رئيس حترير املوقع االلكرتوين اإلخباري 

ية حمرريه، ذلك أن السيد ، إال أن التقرير مل يتحر بتاتا عن صحة الوقائع اليت نقلها، مربهنا بذلك عن اإلمهال بل ورمبا سوء ن"احلموشياللطيف 
.مل يكن ، يف الفرتة اليت تعود هلا هذه املزاعم ضده ، مكلفا باإلشراف على املديرية العامة لألمن الوطين  احلموشي

يونيو  5شكاية يوم  يشغل منصب مديرها العام آنذاك ، قد أودعت الرميلوبالفعل، كانت املديرية العامة لألمن الوطين، اليت كان السيد بوشعيب 
".ليغ الكاذبالتب"و" إهانة هيئة منظمة"و" اإلهانة من خالل التصريح جبرمية كان على علم بعدم وجودها "ضد السيد املهداوي من أجل  2014

من غرب، الواثق إن احلكومة املغربية تعتقد وتأمل يف أن هذه احلاالت امللموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل اخلارجية االمريكية، كما أن امل
.تأكيداته، ميتلك أدلة عن حاالت أخرى هو على استعداد إلثبات طابعها الزائف
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ما على نطاق واسعإن  سات للنهوض حبقوق ويتعلق األمر مبؤس. املغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معرتف 
اهليئة العليا (نني واحلكامة ، وأخرى للتق)اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملندوبية الوزارية حلقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط وغريها(اإلنسان ومحايتها 

إن هذه ). ألمازيغية وغريهالالتصال السمعي البصري، وجملس املنافسة، واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية وحماربة الرشوة، واملعهد امللكي للثقافة ا
ا، تبقى املعنية األوىل بتطور وضعية حقوق اإلنسان يف اململكة املؤسسات،الغيورة .على اختصاصا

ا تشكل إها إن املزاعم اخلطرية ، كتلك املتضمنة يف تقرير اخلارجية االمريكية، تعطي االنطباع بأن هذه املؤسسات ال تقوم مبهامها، نة الخنراطها بل إ
.الفاعل ولتفاين أعضائها

اليت  حىت تظهر احلقيقة إن رد فعل املتحدث األمريكي يؤكد شكوك املغرب بشأن جدية اخلارجية األمريكية واستعدادها للتعاون مع احلكومة املغربية
ا بإحلاح، ويتم فضح املناورات واألكاذيب، كما طالب بذلك بالغ وزارة الداخلية الصادر أمس مربزا أن حتامل حمرري ا وصل  لتقرير، والذينطالب 

.إىل درجة حتوير الوقائع، يدفع حكومة اململكة املغربية إىل التساؤل حول األهداف والدوافع احلقيقية هلذا املسعى

حد يف  داد للذهاب إىل أبعدإن املغرب، الواثق يف نفسه، يؤكد وجيدد التأكيد على الطابع اجملانب للحقيقة هلذا التقرير، كما أن املغرب على استع
.دحض ، مبا يف ذلك أمام اهليئات األمريكية املختصة ، املعطيات واستعراض كل حالة، وردت يف التقرير

http://www.alobor.com/news/read/20009/
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األمريكيةما أغضب المغرب في تقرير الخارجية هذا 
14:28م على الساعة  2016مايو  19خلقي كتب يوم اخلميس  مامون  

مريكية  الواليات املتحدة االأثار تقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان باملغرب غضب الدولة املغربية، حيث استدعت احلكومة املغربية سفري
.للتقرير»  اإلفرتائياملضمون « ضد ما أمسته   لإلحتجاج، مساء أمس، »دوايت بوش « بالرباط  

خطاء الفاضحة يف التالعب الواضح واأل« وقد عرضت خالل هذه املقابلة، على السفري األمريكي ثالث حاالت تؤكد، حسب بالغ وزارة الداخلية، 
.»الوقائع اليت تشوب تقرير اخلارجية االمريكية 

ا أدينت بسنتني حبسا من أجل مزاعم كاذبة»احلالة االوىل تتعلق ب  بالتعرض للتعذيب، والتبليغ  وفاء شرف، حيث يزعم تقرير اخلارجية األمريكية أ
مة يف ت عليها النيابة العاعن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي الذي مت إجراؤه، وعمليات التنصت القانونية اليت أشرف

ا على اإلدالء هذا اإلطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن املعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها املفرتض، وحرضت أفراد أس ر
ذب وتقدمي مل بتهمة التبليغ الكابتصرحيات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا ملقتضيات القانون املغريب اجلاري به الع

.»حجج مزيفة تتعلق جبرمية ومهية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه 

م كاذبة بالتعرض أسامة حسن، حيث زعم تقرير اخلارجية األمريكية أنه أدين بثالث سنوات حبسا من أجل مزاع»احلالة الثانية فتتعلق ب أما  
 ئي والكاذب الدعاءات املعينللتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع االفرتا

ا تؤكد تسجيالت مصورة كم. باألمر، مبا أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته يف نفس التوقيت الذي زعم أنه تعرض فيه لالختطاف
.»متاحة هذه الوقائع ) فيديو(

يونيو، أدانت حمكمة بالدار البيضاء محيد  29يوم « محيد املهداوي، حيث جاء يف تقرير اخلارجية االمريكية أنه »أما احلالة الثالثة فتتعلق ب 
ذف يف حق املدير العام لألمن ، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة الق»بديل « املهداوي، رئيس حترير املوقع االلكرتوين اإلخباري 

ل ورمبا سوء نية حمرريه، ذلك أن  ، إال أن التقرير مل يتحر بتاتا عن صحة الوقائع اليت نقلها، مربهنا بذلك عن اإلمهال ب» احلموشيالوطين عبد اللطيف 
.»مل يكن ، يف الفرتة اليت تعود هلا هذه املزاعم ضده، مكلفا باإلشراف على املديرية العامة لألمن الوطين  احلموشي

معترف بهما جدية املغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية و « وأدان بالغ الداخلية املغربية، السلوك األمريكي، مؤكدا أن 
وبية الوزارية لحقوق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمند(على نطاق واسع،  ويتعلق األمر بمؤسسات للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها 

واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية  اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، وجملس املنافسة،(، وأخرى للتقنني واحلكامة )اإلنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها
ا، تبقى امل املؤسسات،الغيورة، مشريا إن هذه )وحماربة الرشوة، واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية وغريها عنية األوىل بتطور وضعية حقوق على اختصاصا

.»اإلنسان يف اململكة 

  http://www.febrayer.com/358824.html
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هناك إهمال مقلق للخارجية األمريكية تجاه المغرب: مغازين فوربس
20:58  - 2016مايو  19

، أن التقرير ”رسةوالغط اجلهل”بـ، يف مقال حتليلي ينتقد سياسة اخلارجية األمريكية اليت متيزت )ماي 19(، اليوم اخلميس ”مغازين فوربس“كتبت 
الدستورية والنموذج اإلقليمي  يةامللك”بـجتاه اململكة، هذه األخرية اليت تتميز ” املقلق إمهاله”بـاألخري للخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان يتميز 

.”يف جمال اإلصالحات، وهو أمر نادر يف هذا اجلزء من العامل الذي يعاين من أجواء عدم االستقرار والغموض وانعدام اليقني
ي يف جمال اإلصالحات أن املغرب نظام ملكي دستوري ودميقراطي وبرملاين واجتماعي، يربز حبق كنموذج إقليم“وأبرزت اجمللة األمريكية املؤثرة 

راء حمتوى وافع احلقيقية و واالنتخابات الشفافة، وهو أمر نادر يف سياق إقليمي تسوده أجواء عدم االستقرار والغموض وانعدام اليقني، متسائلة عن الد
أصدقائها التقليديني يف  إذا مل يكن فقط إبعاد للواليات املتحدة عن“التقرير األخري للدبلوماسية األمريكية حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، 

.”العامل، من خالل جعل أمريكا عمالقا معزوال يف عامل متزايد اخلطورة

تتم فيه حماية “بلدا  أن التقرير، إضافة إلى أنه غير منصف ومنحاز ويفتقر إلى المعلومات الدقيقة، يهاجم محتواه” مغازينفورس “وسجلت 
لسياق بأن ، مذكرة في هذا ا”حقوق األقليات الدينية، السيما اليهود المغاربة، إلى جانب حماية حقوق المرأة بقوة أسمى قانون لألمة

يخ المبادئ إليه لحفظ وترس الموكولةالمؤسسات الحكومية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، يضطلع بشكل جيد بالمهمة 
.األساسية لحقوق اإلنسان ودولة الحق والقانون

ود صحافة حيوية المملكة المغربية تعد من أكثر البلدان التي تشهد أجواء الحرية بالقارة اإلفريقية، مع وج“وأكدت المجلة األمريكية أن 
.”ومحبة لالستطالع

، من قبل الوزير املنتدب يف )ماي 18(وتطرقت اجمللة األمريكية، يف هذا الصدد، إىل استدعاء السفري األمريكي يف الرباط، دوايت بوش، أمس األربعاء 
لعمل يعد يف التقاليد ، حبضور حممد ياسني املنصوري، املدير العام للدراسات واملستندات، مشرية إىل أن مثل هذا ابوريطةالشؤون اخلارجية، ناصر 

.”إجراء صارما“الدبلوماسية 
علومة إىل تقل من تقريب املوالحظ املقال التحليلي أن السلطات املغربية كشفت، وبالدليل امللموس، انزالقات تقرير وزارة اخلارجية األمريكية الذي ان

.اختالقها مجلة وتفصيال ومن التقييم املغلوط إىل االفرتاء
لدبلوماسية األمريكية، خاصة ما احلاالت املغلوطة وغري املستندة على أي أساس، واليت متت اإلشارة إليها يف وثيقة ا“وعادت اجمللة للتذكري بالعديد من 

يونيو من طرف حمكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف يف حق  29متت إدانته يوم “يتعلق حبميد املهداوي، والذي حسب تقرير اخلارجية األمريكية 
مل يكن قد توىل  وشياحلماملشكل الوحيد، أن “، موضحة بنربة ال ختلو من سخرية أن ”احلموشيرئيس املديرية العامة لألمن الوطين، عبد اللطيف 

.”بعد مسؤولية املديرية العامة لألمن الوطين
امات اليت تكشف عن إمهال جسيم وعدم دقة حيبس األنفاس يف تقرير اخلارجية“وتساءلت اجمللة عن الدوافع وراء هذ  .”األمريكية اال

ه عناء التحقق من تقرير اخلارجية األمريكية ساق عددا من انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب دون أن يكلف نفس“كون ” مغازين فوربس“وأدانت 
ذين جنحوا يف إبعاد ، مشرية يف هذا الصدد إىل مسؤولية واضعي السياسة اخلارجية األمريكية يف الوقت الراهن، وال”املصادر وصحة املزاعم الكاذبة

.”جهل وغطرسة“ن بسبب هذا املوقف الذي ينم ع” اختلطت عليهم األمور وشعروا باملهانة“الواليات املتحدة عن حلفائها التقليديني الذين 

http://www.kifache.com/91305
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اللي بغا يالحظ مرحبا.. أكتوبر 7انتخابات 
11:43  - 2016مايو  19
    
  

دوليني من أجل القيام اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات عن فتح باب الرتشيحات العتماد املالحظات واملالحظني الوطنيني والأعلنت 
.أكتوبر املقبل 7مبهام املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات التشريعية ليوم 

، الذي يقضي بتحديد شروط 30.11من القانون رقم  2، أنه، طبقا للمادة )ماي 18(وذكر بالغ للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، أمس األربعاء 
ؤسسات الوطنية ة لالنتخابات هي املوكيفيات املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات، فإن اهليئات اليت ميكن أن تقوم مبهام املالحظة املستقلة واحملايد

ن، واملنظمات ال حقوق اإلنسااملؤهلة حبكم القانون للقيام مبهام مالحظة االنتخابات؛ ومجعيات اجملتمع املدين الفاعلة املشهود هلا بالعمل اجلاد يف جم
ا الوطنية واملشهود هلا باالستقاللية واملوضوعية وامل .نتخاباتهتمة مبجال مالحظة االغري احلكومية الدولية املؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعا

ا إىل اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، وأكد  حتميل طلب االعتماد من املوقع اإللكرتوين fالبالغ أنه يتعني على هذه اهليئات توجيه طلبا
)www.observation-elections2016.ma)،  على الساعة الثالثة ( 2016يونيو  8مشريا إىل أن آخر أجل الستالم الطلبات هو

).والنصف بعد الزوال
رف مغلق موجه إلى وأضاف أنه يمكن، كذلك، إيداع طلبات االعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباط، في ظ

.رئيس اللجنة الخاصة العتماد مالحظي االنتخابات
ا لل ل أقصاه هيئات املرشحة يف أجوستبت اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات يف طلبات االعتماد املقدمة وفق الشروط احملددة، وتبلغ قرارا

.2016يونيو  30

http://www.kifache.com/91256

http://www.fhamatoor.com/morocco-news/100927/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-7-
%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D8%BA%D8%A7-
%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D8%A8%D8%A7.html
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2016نة حول حقوق اإلنسان بالمغرب سافتراءات وأكاذيب تقرير الخارجية األمريكية فعل على ردود 
حول حقوق اإلنسان بشأن املغرب افرتائي بشكل حقيقي  2016تقرير اخلارجية األمريكية لسنة : الداخليةوزارة 

تقريب قي حيث انتقل من أكدت وزارة الداخلية يوم الثالثاء أن التقرير االخري للخارجية األمريكية حول حقوق االنسان باملغرب افرتائي، بشكل حقي
ا على اللجوء لكافة السبل املغرب جيد نفسه جمرب "املوصوف، مشددة على أن " الكذب" املعلومة إىل اختالقها مجلة وتفصيال ومن التقييم املغلوط إىل 

".املمكنة لفضح انزالقات هذا التقرير

افرتائي بشكل حقيقي، حيث انتقل من  2016أبريل  13مضمون تقرير اخلارجية األمريكية هلذه السنة الصادر يف "وأكدت الوزارة يف بالغ هلا أن 
".تقريب املعلومة إىل اختالقها مجلة وتفصيال، ومن التقييم املغلوط إىل الكذب املوصوف

اإلنسان  ة االمريكية حول حقوقوسجل البالغ أن احلكومة املغربية مل تفتأ تثري انتباه السلطات األمريكية منذ عدة سنوات إىل افتقار تقرير اخلارجي
ا فضال عن ي ومعادية سياسيللدقة وإىل طابعه املنحاز والبعيد عن احلقائق ، مربزا أن املصادر احلصرية املستخدمة غالبا ما كانت غري موثوقة مبا يكف

اء ت مبالغا فيها بنكون املعلومات املتضمنة غري دقيقة والتقييمات ال أساس هلا من الصحة ، واالستنتاجات كانت عامة ومتسرعة واإلسقاطات جاء
.على حاالت معزولة

املغاربة ومن أجلهم، والذي ال يقبل  فإن املغرب الواثق من تطور منوذجه اجملتمعي الذي متت بلورته وجيري تفعيله من قبل"واحلالة هذه، يضيف البالغ، 
".تلقي دروسا من أي كان ، مل يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من املؤاخذة املعللة واملوضوعية

، "سياسية غامضة حاالت بالكامل، وإثارة مزاعم مغلوطة حتركها دوافع" فربكة"وقائع و " اختالق" ومع ذلك فإن املغرب ال ميكن أن يقبل أن يتم 
.يشري البالغ

سابيع املاضية موضوع وبسبب طغيان الذاتية الصرفة عليه، وخاصة ملا ينطوي عليه من ضرر، فإن هذا التقرير كان خالل األ"وسجل البالغ ، أنه 
". بوش ديوايتاجتماعات بني وزير الداخلية السيد حممد حصاد وسفري الواليات املتحدة األمريكية باملغرب السيد 

ت  استعراض كل احلاالوذكر أنه جرى أيضا عقد جلسات عمل تقنية بني الوزارات املغربية املختصة وأعضاء السفارة األمريكية املعنيني، وهكذا مت
ا ال ترتكز على أي أساس، فضال عن تقدمي أدلة ملموسة لتأكيد لمزاعم اليت الطابع املغلوط ل املشار إليها، ومت تقدمي الرباهني املعززة باحلجج على أ

.وردت يف التقرير 

ع ذلك موضوع السلطات املغربية سجلت أن هناك توجها يف التقرير ينزع حنو نوع من اجرتار مزاعم متقادمة كانت م"وأضاف املصدر ذاته أن 
قلب احلقائق، ضمن مسعى ممارسة حشو من هذا القبيل تندرج ، يف سياق منهجية تفتقر للدقة وت"، معتربا أن "التفسريات والتوضيحات الضرورية

".استهداف معاد للمغرب بشكل جماين وهو ما يثري العديد من التساؤالت
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بعيدا بشكل تام عن  هذا الصدد تساءلت وزارة الداخلية عن مصداقية هذا التقرير حينما يعده اولئك الذين حرروه من داخل مكاتب يف واشنطنويف 
ثر ية أخرى أكثر مصداقية وأكحقائق املغرب ؟ وأين تكمن موثوقيته حينما تكون تقديراته ال تتماشى مع تلك اليت عربت عنها مؤسسات أمريكية رمس

ية األمريكية من طرف بعض يف اخلارج) مكتب(اطالعا على احلقائق؟ ما هي قيمته حينما يتنكر للواقع ويرتكز على تقارير سلمت للمسؤول املعين 
ماألشخاص الذين ال يتمتعون بأية مصداقية أو حلفنة من املغاربة، املعروفني منذ سنوات عدة،  للنظام احلايل؟ مبناوء

، مع السلطات األمريكية املختصة،  2006فقد مت إرساء مسلسل للحوار، الوحيد من نوعه باملنطقة، منذ سنة "ورغم ذلك، يؤكد املصدر ذاته ، 
.ات ألي بلد أجنيبوهذا املسلسل كان بطلب من املغرب يف العديد من املرات، رغم أنه مل يكن جمربا على القيام بذلك وال على تقدمي تفسري 

متت ل احلاالت اليت وأشار البالغ إىل أن هذا املسلسل ميكن من الرد بشكل سريع ، وطيلة السنة على األسئلة املطروحة، وتقدمي معطيات كاملة حو 
ا ووضع رهن اإلشارة كافة الوثائق املطلوبة، واليوم أصبح من املشروع التساؤل حول وجاهة وفائدة حوار من هذا القبيل لألسف مل "، مضيفا انه إثار

.يعد التقرير اليوم أداة لإلخبار بالنسبة للكونغرس، بل أصبح أداة سياسية بني أياد تعوزها أية دقة وموضوعية

ملغرب سنوات عدة، جيد ا وأمام عجز احملاورين األمريكيني الرمسيني عن الرد بوضوح على احلجج واالحتجاجات املتكررة للسلطات املغربية، وذلك منذ
، ولكن على أجوبة واضحة، لصيةمتنفسه جمربا على اللجوء اىل كافة السبل املمكنة لفضح انزالقات هذا التقرير، واملغرب مل يعد يرغب يف تلقي أجوبة 

د، بل وحىت اللجوء إىل حالة حبالة، مضيفا أنه بسبب الضرر الكبري الذي تتسبب فيه هذه التقارير، فإن اململكة مستعدة للذهاب إىل أبعد ح
.السلطات العليا يف خمتلف املؤسسات الوطنية األمريكية

ا بإحلاح، يأمل يف أن يتعاون الشركاء األمريكيون يف املستقبل مع احلكومة املغربية من أجل إظهار احل"وخلص البالغ إىل ان املغرب  قيقة اليت نطالب 
".وأن تتم إدانة عمليات االستغالل والكذب

ارجية حبضور املدير العام استدعاء السفري األمريكي بالرباط من قبل الوزير املنتدب يف الشؤون اخل: تقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان
للدراسات واملستندات

حول مون االفرتائي للتقرير على إثر رد فعل املتحدث باسم اخلارجية االمريكية، الذي رفض مجلة وتفصيال، تأكيدات احلكومة املغربية خبصوص املض
لسيد ناصر  الشؤون اخلارجية احقوق اإلنسان، مت يوم استدعاء سفري الواليات املتحدة االمريكية بالرباط السيد دوايت بوش، من قبل الوزير املنتدب يف

.، حبضور السيد حممد ياسني املنصوري املدير العام للدراسات واملستنداتبوريطة

الث حاالت تؤكد وحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون، فقد عرضت خالل هذه املقابلة ،على السفري األمريكي ث
.التالعب الواضح واالخطاء الفاضحة يف الوقائع اليت تشوب تقرير اخلارجية االمريكية

سنتني حبسا من اجل ادينت ب شراف، حيث يزعم تقرير اخلارجية األمريكية ان السيدة وفاء شرافوأوضح املتحدث أن احلالة االوىل تتعلق بوفاء 
التنصتراؤه، وعمليات مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ عن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي الذي مت اج
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 يناريو حول اختطافها املفرتضاليت أشرفت عليها النيابة العامة يف هذا اإلطار ، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن املعنية اختلقت بالكامل سالقانونية 
ا على اإلدالء بتصرحيات كاذبة لتعزيز اطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا ملقتضيات اري به القانون املغريب اجل وحرضت أفراد اسر

.العمل بتهمة التبليغ الكاذب وتقدمي حجج مزيفة تتعلق جبرمية ومهية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء اداء مهامه

بثالث سنوات حبسا  حسن، حيث زعم تقرير اخلارجية األمريكية ان السيد اسامة حسن ادين باسامةوتتعلق احلالة الثانية ، حسب املصدر نفسه ، 
بشكل قاطع الطابع  من أجل مزاعم كاذبة بالتعرض للتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي كشف

.  زعم انه تعرض فيه لالختطاف ، مبا ان صديقه كذب اقواله وصرح بانه كان برفقته يف نفس التوقيت الذي باالمراالفرتائي والكاذب الدعاءات املعين 
.متاحة هذه الوقائع) فيديو(كما تؤكد تسجيالت مصورة 

يونيو، أدانت حمكمة بالدار البيضاء  29يوم "وأضاف املتحدث أن احلالة الثالثة تتعلق حبميد املهداوي، حيث جاء يف تقرير اخلارجية االمريكية أنه 
القذف يف حق املدير العام لألمن  ةبتهمي، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، "بديل"محيد املهداوي، رئيس حترير املوقع االلكرتوين اإلخباري 

ورمبا سوء نية حمرريه، ذلك أن  ، إال أن التقرير مل يتحر بتاتا عن صحة الوقائع اليت نقلها، مربهنا بذلك عن اإلمهال بل"احلموشيالوطين عبد اللطيف 
. مل يكن ، يف الفرتة اليت تعود هلا هذه املزاعم ضده ، مكلفا باإلشراف على املديرية العامة لألمن الوطين احلموشيالسيد 

يونيو  5شكاية يوم  يشغل منصب مديرها العام آنذاك ، قد أودعت الرميلوبالفعل، كانت املديرية العامة لألمن الوطين، اليت كان السيد بوشعيب 
".ليغ الكاذبالتب"و" إهانة هيئة منظمة"و" االهانة من خالل التصريح جبرمية كان على علم بعدم وجودها "ضد السيد املهداوي من أجل  2014

الخارجية  وأكد تصريح المتحدث أن الحكومة المغربية تعتقد وتأمل في أن هذه الحاالت الملموسة لن تكون موضوع إنكار من قبل
تابع أن المغرب و . االمريكية، كما أن المغرب، الواثق من تأكيداته، يمتلك أدلة عن حاالت أخرى هو على استعداد إلثبات طابعها الزائف

للنهوض بحقوق  ويتعلق األمر بمؤسسات. دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية وجدية معترف بهما على نطاق واسع 
للتقنين والحكامة  ، وأخرى)المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها(اإلنسان وحمايتها 

ا ، والمعهد الملكي للثقافة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربته المنافسة،والهيئةالهيئة العليا لالتصال السمعي البصري، ومجلس (
.إلنسان في المملكةعلى اختصاصاتها، تبقى المعنية األولى بتطور وضعية حقوق ا المؤسسات،الغيورة، مؤكدا أن هذه )األمازيغية وغيرها

ا، بل ؤسسات ال تقوم مبهامهوعرب املتحدث عن أسفه لكون مزاعم خطرية ، كتلك املتضمنة يف تقرير اخلارجية االمريكية، تعطي االنطباع بأن هذه امل
ا تشكل إهانة الخنراطها الفاعل ولتفاين أعضائها .إ

بية مع احلكومة املغر  وأضاف املصدر ذاته أن رد فعل املتحدث األمريكي ، يؤكد شكوك املغرب بشأن جدية اخلارجية االمريكية واستعدادها للتعاون
ا بإحلاح، ويتم فضح املناورات واألكاذيب، كما طالب بذلك بالغ وزارة الداخلية الصاد ل حمرري ر أمس مربزا أن حتامحىت تظهر احلقيقة اليت نطالب 
.ة هلذا املسعىالتقرير، والذي وصل إىل درجة حتوير الوقائع، يدفع حكومة اململكة املغربية إىل التساؤل حول األهداف والدوافع احلقيقي

إىل أبعد  على استعداد للذهاب وخلص إىل أن املغرب، الواثق يف نفسه، يؤكد وجيدد التأكيد على الطابع اجملانب للحقيقة هلذا التقرير، كما أن املغرب
.حد يف دحض ، مبا يف ذلك أمام اهليئات األمريكية املختصة ، املعطيات واستعراض كل حالة، وردت يف التقرير
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مع الواليات املتحدة بعد تقرير اخلارجية األمريكية األخري حول حقوق اإلنسان باملغرب " توضيح األمور ضروري"

ريكية األخري حول وضعية بعد تقرير اخلارجية األم" ضروريا"مع الواليات املتحدة أضحى " توضيح األمور"قال احمللل السياسي، مصطفى السحيمي إن 
.حقوق اإلنسان باملغرب

، "والتقبلهاأنه ال ميكن ال إقرارها "تبار وانتقد احمللل السياسي، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء، حمتوى وعناصر الوقائع الواردة يف التقرير على اع
.هلذا التقرير" الكاذب"و" االفرتائي"رد فعل املغرب الذي أدان الطابع " صرامة"مشيدا ب

اء تركيب جرى يعكس أقصى درجات االنزعاج وكذا اإلدانة إز ) "الداخلية والشؤون اخلارجية(واعترب أن رد الفعل هذا، الصادر عن قطاعني وزاريني 
".انطالقا من عناصر ال أساس هلا، وحىت كاذبة

يصر عليه أيضا، ما دامت "، واملغرب "ضروريا"يف ما خيص العالقات مع اخلارجية األمريكية أصبح " توضيح"وبالنسبة للسحيمي فإن القيام بإجراء 
ه يسعى لتحقيق غايات التوضيحات اليت قدمت له حىت اآلن تغذي أقوى الشكوك بشأن املقاربة اليت مت اعتمادها يف هذا التقرير الذي يبدو أن

".غامضة

كثيفة وعميقة كما " أبدا"كن يكمن يف أن العالقات بني البلدين مل ت" التناقض"وتساءل اخلبري السياسي عما ترغب فيه الواليات املتحدة، مربزا أن 
.هي عليه اليوم، ممثلة يف تعاون معزز يف عدد من اجملاالت

دد بشكل لخارجية األمريكية يهإذا كان هذا اجلانب بني الدولتني ميثل كتلة متينة مدعوة ملزيد من التعزيز، فكيف ال ميكن رؤية أن املزاج احلايل ل"وقال 
ة جيدا يف دوائر اإلدارة معروف لوبياتاملنضوية حتت لواء "بعض األوساط " يزعج"، متسائال عما إذا كان املغرب "بالغ ركيزة الصداقة والتعاون هاته

ا ".األمريكية وامتدادا

ارا وإرادة، بقدر ما متثل ، يعترب خي"الذي حيظى باإلشادة واإلعجاب لدرجة استحضاره كنموذج"وأضاف السيد السحيمي أن منوذج اجملتمع املغريب، 
".توجها"إعادة ترتيب السياسة اخلارجية باجتاه آفاق أخرى أرحب على أساس شراكة اسرتاتيجية 

ا حترر قوى جرت صياغتها يف الضفة األخرى لألطلس" جاهزة"هذان املبدآن واحملاور املرتتبة عنهما يصطدمان بتصاميم "وتساءل إن كان  ي، أل
.مع الواليات املتحدة" توضيحا لألمور أضحى ضروريا"، ليخلص بالتايل إىل أن "التحرر واالستقالل والسيادة

نتقل من تقريب املعلومة ، حيث ا"افرتائي للغاية"وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن التقرير األخري للخارجية األمريكية حول حقوق االنسان باملغرب 
".الكذب املوصوف" إىل اختالقها مجلة وتفصيال ومن التقييم املغلوط إىل 

"مبدأ التناقض"تقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان باملغرب ال ميكنه أن يكون موضوعيا ألنه ال يستند إىل 
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ة حقوق اإلنسان يف املغرب أن تقرير اخلارجية األمريكية األخري حول وضعي بوقنطاربالرباط احلسان  أكدالأستاذ العالقات الدولية بكلية احلقوق أكد 
أخذ احلجة واحلجة املضادة  القائم على ضرورة" مبدأ التناقض"ال ميكنه أن يتسم باملوضوعية الالزمة طاملا أنه مل يستند أثناء صياغته إىل ما يسمى 

.بعني االعتبار

دأبت اخلارجية األمريكية على إصداره  ، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء، أن التقرير املتعلق حبقوق اإلنسان يف العامل الذيبوقنطاروأوضح السيد 
ا .سنويا يطرح يف حد ذاته إشكاال جوهريا يكمن يف درجة املصداقية واملوضوعية اليت يتمتع 

دى شرعية هذه وأضاف أن التقرير الصادر عن جهاز رمسي تابع لدولة عظمى وحيرره أشخاص ينتمون للخارجية األمريكية يطرح تساؤال حول م
من ملنظمات مستقلة هلا  التقارير وملاذا مسحت اخلارجية األمريكية لنفسها بإصدار مثل هذه التقارير اليت ينبغي أن متنح صالحية إصدارها فقط

".املصداقية والتجرد ما جيعلها فوق الشبهات

ع القرار حبقيقة واحدة هناك تشبت لواض"أن بالغ وزارة الداخلية بني ان التقرير يستند إىل وقائع غري صحيحة ورغم ذلك  بوقنطاروذكر السيد 
".مصدرها منظمات تعرف جيدا مواقفها املتحيزة واملناهضة للمغرب، خاصة يف ما يتعلف بقضية الوحدة الرتابية

تم بقضايا حقوق اإلنسان وتصدر تقارير منت ا اليت  جوء ظمة، كان حمقا يف اللوخلص إىل أن املغرب، كدولة ذات سيادة ودولة مستقلة هلا مؤسسا
احنرافا عن "بية من خالل األدلة لألساليب الدبلوماسية متمثلة يف استدعاء السفري األمريكي بالرباط للفت انتباهه إىل ما اعتربته السلطات املغر 

".املوضوعية والتجرد املطلوبني يف مثل هذه التقارير

بت تور احلايل من الثواواعترب أن أحسن جواب على مثل هذه االدعاءات اليت تأيت من أطراف متنوعة هو تكريس اخليار الدميقراطي الذي جعله الدس
.وجاء يف سياق سلسلة من اإلصالحات اليت باشرها املغرب وتعمقت منذ تربع جاللة امللك حممد السادس على عرش اململكة

 إن ذه الدينامية، قائالكما دعا األستاذ اجلامعي ملواصلة هذه اإلصالحات وتكريس محاية حقوق اإلنسان بالرغم من بعض الشوائب اليت قد تعرفها ه
".داثيميقراطي احلهذا اجلواب هو األنسب للتأكيد أمام العامل، سواء اخلصوم أو األصدقاء، أن املغرب بقيادة جاللة امللك ماض يف بناء منوذجه الد"

قياضد وحدته الرتابية واستقرار منطقة مشال إفري ممنهجةتقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان باملغرب جزء من مؤامرة 

ري حول حقوق اإلنسان باملغرب بالرباط السيد تاج الدين احلسيين أن تقرير اخلارجية األمريكية األخ أكدالاعترب أستاذ العالقات الدولية بكلية احلقوق 
.تستهدف ليس فقط الوحدة الرتابية للمغرب، وإمنا استقرار منطقة مشال إفريقيا بأسرها ممنهجةيأيت يف إطار مؤامرة 

استقرارها وأمنها بل ويقدم دروسا  من البلدان القليلة اليت حافظت على"وأكد السيد احلسيين، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء، أن املغرب يعد 
وأضاف االستاذ اجلامعي أن ". فريدة يف حماربة اإلرهاب، يف ظل حالة عدم االستقرار اليت تعيشها عدة دول باملنطقة ارتباطا بتداعيات الربيع العريب

املستشاريناألمريكية وبعض  مبشاركة عدة أطراف نافذة يف الواليات املتحدة، متمثلة يف بعض احملاور داخل اخلارجية ممنهجةالتقرير يأيت ضمن مؤامرة 
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تم بقضايا حقوق اإلنسان من قبيل احمليطني   ووتش رايتس يومنهباإلدارة األمريكية، وبنوع من الشراكة مع مؤسسات غري حكومية وحكومية 
.ومنظمة العفو الدولية

يكية ولويب اإلدارة األمر  كما أشار يف هذا اإلطار إىل ما تقوم به مؤسسة كينيدي داخل الواليات املتحدة وما يدور يف اخلفاء بني عدة أطراف فاعلة يف
.يضغط لتحويل اجتاه ملف الصحراء املغربية عن مساره االعتيادي

 10صفحة، والوضع يف الصحراء يف  34وقال السيد احلسين إنه لثالث مرة تفصل اخلارجية األمريكية بني وضعية حقوق اإلنسان باملغرب يف جزء من 
أويالت جديدة مسألة حقوق اإلنسان وآليات جتاوز ما أمساه خروقات حقوق اإلنسان يف املنطقة وإعطاء ت"صفحات تتضمن أشياء خطرية حول 

".لتشمل حقوق اإلنسان املينورسولتقرير املصري تتجاوز مقرتح احلكم الذايت الذي تقدم به املغرب وتوسيع مهام 

".2017هناك أشياء تدبر يف اخلفاء استعدادا من اآلن ملوعد أبريل "وأشار السيد احلسيين إىل أن 

بالرباط  ري األمريكيواعترب أن رد فعل املغرب إزاء التقرير، كان منتظرا، والذي كان يف البداية وديا من خالل اجتماعات بني وزارة الداخلية والسف
ذا اخلصوص الغ وزارة الداخللتوضيح األشياء املزعومة يف التقرير، إال أنه أمام متسك اخلارجية األمريكية بكل ما ورد يف وثيقتها واليت اعتربت أن ب ية 

.نبنيالقات بني اجلاال يرتكز ألي أساس، فان وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون قامت باستدعاء السفري األمريكي مما يعكس نوعا من التأزم يف الع

ثة أدلة قاطعة وتأكيد وأوضح االستاذ احلسيين أن املغرب وضع هذا املوقف يف سياق توضيح األشياء وفضح حقيقة التقرير من خالل عرض ثال
ا فت حوار مع  2006حت منذ استعداده لتقدمي املزيد من األدلة، مؤكدا أن اململكة حاولت منذ البداية أن تتعامل يف إطار الودية والتفاهم، وذكر بأ

حقوق اإلنسان  الواليات املتحدة حول مسألة حقوق اإلنسان لإلجابة عن مجيع األسئلة اليت قد تطرحها اإلدارة األمريكية حول حقيقة ممارسات
.باململكة

ة يف ظل ع عن املصاحل املغربيوخلص إىل أن املغرب ال يرغب يف الدخول يف صراع مفتوح مع الواليات املتحدة كدولة، معتربا أن الوسيلة املثلى للدفا 
.دةهذه التضاربات تكمن يف توظيف جمموعات الضغط اليت متارس دورا كبريا داخل جمتمع كبري ومنفتح كالواليات املتح

" يفتقد للموضوعية و احلياد"تقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان باملغرب 

يفتقد للموضوعية "رب أن تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان باملغ اإلسرتاتيجيةأكد حممد بنحمو رئيس املركز املغريب للدراسات 
.بالنظر اىل أنه صيغ بناء على معلومات غري مؤكدة" واحلياد

". داف سياسية صرفةهذا التقرير االنتقائي يفتقد للحياد واملوضوعية ومن الواضح أن له أه"وقال يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء 

.يقوسجل السيد بنحمو أن اهلدف من هذا التقرير، الذي يفتقد للمصداقية أيضا، يتمثل يف اإلضرار بالعالقات مع شريك عر 

                            31 / 78



 

20/05/2016 14
Conseil national des droits de 

l'Homme

.يقالسيد بنحمو أن اهلدف من هذا التقرير، الذي يفتقد للمصداقية أيضا، يتمثل يف اإلضرار بالعالقات مع شريك عر وسجل 

ى ة األمريكية ويظهر املدوحسب السيد بنحمو فإن هذا التقرير الذي يتميز بطابع عدائي وتوجهات بال أساس ، خيدم مصاحل شرحية خاصة يف اإلدار 
.احلها اخلاصةالذي بلغه استغالل مثل هذه التقارير من طرف اإلدارة األمريكية ملمارسة ضغوط على بعض الدول وحتوير حقائق خدمة ملص

رى تشهد خروقات خطرية ولألسف ، يضيف بنحمو، فإن هذه التقارير تستهدف بلدانا تبذل جهودا وحتقق تقدما يف حني تتغاضى عن بلدان أخ
.حلقوق اإلنسان

م إدارة أمريكية تتجه بشكل بات من الواضح أن التخبط والغموض وكذا غياب الرؤية والرغبة يف إقامة عالقات غري مستقرة ، خصائص متيز اليو "وتابع 
".أكرب حنو إحداث تقلبات وفوضى يف العالقات الدولية 

نتقل من عدم الدقة يف ، حيث ا"افرتائي للغاية"وكانت وزارة الداخلية قد أكدت أن التقرير األخري للخارجية األمريكية حول حقوق االنسان باملغرب 
".الكذب املوصوف" املعلومة إىل اختالقها مجلة وتفصيال ومن التقييم املغلوط إىل 

"معلومات خاطئة يتعني توضيحها"تقرير اخلارجية األمريكية يتضمن : إدوارد غابرييل

يتضمن "نسان باملغرب أكد السفري األمريكي السابق بالرباط، إدوارد غابرييل، أن التقرير األخري لوزارة اخلارجية األمريكية حول وضعية حقوق اإل
".بشكل جلي معلومات خاطئة يتعني تصحيحيها وتوضيحها

تمد على مصادر ومعلومات خاطئة من اجللي أن التقرير املشار إليه يع"وقال الدبلوماسي األمريكي السابق، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء، إنه 
".لى وجه اخلصوصاإلجنازات امللموسة اليت حققها املغرب يف جمال اإلصالحات عموما، وحقوق اإلنسان ع"، مربزا "يتعني تصحيحها وتوضيحها

غرب، وأعرف كيف ميكن كنت بنفسي أشارك يف إعداد تقارير حول حقوق اإلنسان لفائدة وزارة اخلارجية األمريكية حينما كنت سفريا يف امل.. "وقال 
".أن تتضمن هذه التقارير، أحيانا، معلومات خاطئة نقال عن مصادر خمتلفة

ح تفيدا من خمتلف شرائوذكر بأن املغرب عمل بدون كلل طيلة السنوات األخرية من أجل تعزيز مكتسباته يف جمال حقوق اإلنسان يف إطار شامل، مس
".دميوقراطي متني وأكيد يستحق أن نصفق له"اجملتمع يف سياق 

اإلصالحاتاإلقليمي يف جمال حقوق اإلنسان و " النموذج"للخارجية األمريكية جتاه املغرب، " اإلمهال املقلق"تدين  مغازين فوربسجملة  

للخارجية، أن التقرير األخري "رسةاجلهل والغط"، يوم اخلميس، يف مقال حتليلي ينتقد سياسة اخلارجية األمريكية اليت متيزت ب)مغازين فوربس(كتبت 
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حات، وهو أمر نادر يف امللكية الدستورية والنموذج اإلقليمي يف جمال اإلصال"جتاه اململكة، " إمهاله املقلق"حول حقوق اإلنسان يتميز باألمريكية 
".هذا اجلزء من العامل الذي يعاين من أجواء عدم االستقرار والغموض وانعدام اليقني

يف جمال اإلصالحات  أن املغرب نظام ملكي دستوري ودميقراطي وبرملاين واجتماعي، يربز حبق كنموذج إقليمي"وأبرزت اجمللة األمريكية املؤثرة 
دوافع احلقيقية وراء حمتوى ، متسائلة عن ال"واالنتخابات الشفافة، وهو أمر نادر يف سياق إقليمي تسوده أجواء عدم االستقرار والغموض وانعدام اليقني

صدقائها التقليديني يف إذا مل يكن فقط إبعاد للواليات املتحدة عن أ"التقرير األخري للدبلوماسية األمريكية حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، 
".العامل، من خالل جعل أمريكا عمالقا معزوال يف عامل متزايد اخلطورة 

تتم فيه محاية حقوق "لدا أن التقرير باإلضافة إىل أنه غري منصف ومنحاز ويفتقر إىل املعلومات الدقيقة، يهاجم حمتواه ب) مغازينفورس (وسجلت 
ؤسسات احلكومية، ، مذكرة يف هذا السياق بأن امل"األقليات الدينية، السيما اليهود املغاربة، إىل جانب محاية حقوق املرأة بقوة أمسى قانون لألمة

.ق اإلنسان ودولة احلق والقانونإليه حلفظ وترسيخ املبادئ األساسية حلقو  املوكولةوخاصة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يضطلع بشكل جيد باملهمة 

حافة حيوية وحمبة لالستطالع اململكة املغربية تعد من أكثر البلدان اليت تشهد أجواء احلرية بالقارة اإلفريقية، مع وجود ص"وأكدت اجمللة األمريكية أن 
."

ير املنتدب يف الشؤون اجمللة األمريكية، يف هذا الصدد، إىل استدعاء أمس االربعاء للسفري األمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوز وتطرقت 
ل هذا العمل يعد يف التقاليد ، حبضور السيد حممد ياسني املنصوري، املدير العام للدراسات واملستندات، مشرية إىل أن مثبوريطةاخلارجية، السيد ناصر 

".إجراء صارما"الدبلوماسية 
إىل  تقل من تقريب املعلومةاملقال التحليلي أن السلطات املغربية كشفت، وبالدليل امللموس، انزالقات تقرير وزارة اخلارجية األمريكية الذي انوالحظ 

.اختالقها مجلة وتفصيال ومن التقييم املغلوط إىل االفرتاء

ية، خاصة ما دبلوماسية األمريكوعادت اجمللة للتذكري بالعديد من احلاالت املغلوطة وغري املستندة على أي أساس، واليت متت اإلشارة إليها يف وثيقة ال
ئيس يونيو من طرف حمكمة بالدار البيضاء بتهمة القذف يف حق ر  29متت إدانته يوم "يتعلق حبميد املهداوي، والذي حسب تقرير اخلارجية األمريكية 

يكن قد توىل بعد  مل احلموشياملشكل الوحيد، أن "، موضحة بنربة ال ختلو من سخرية أن "احلموشياملديرية العامة لألمن الوطين، عبد اللطيف 
".مسؤولية املديرية العامة لألمن الوطين

امات اليت تكشف عن إمهال جسيم وعدم دقة حيبس األنفاس يف تقرير اخلارجية ا"اجمللة عن الدوافع وراء هذ وتساءلت  ".ألمريكيةاال

عناء التحقق من  تقرير اخلارجية األمريكية ساق عددا من انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب دون أن يكلف نفسه"كون ) مغازين فوربس(وأدانت 
ذين جنحوا يف إبعاد ، مشرية يف هذا الصدد إىل مسؤولية واضعي السياسة اخلارجية األمريكية يف الوقت الراهن، وال"املصادر وصحة املزاعم الكاذبة

".جهل وغطرسة"ن بسبب هذا املوقف الذي ينم ع" اختلطت عليهم األمور وشعروا باملهانة"الواليات املتحدة عن حلفائها التقليديني الذين 
19/05/2016: ومع

http://www.maroc.ma/ar/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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اليزمييستغيثون بمجلس  2اإلسالميون بسجن تيفلتالمعتقلون 
20:15 19-05-2016اخلميس  الصادقيسكينة 

اخلروقات “ما قالوا عنه ، ”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان“، ملؤسسة 2يف سجن تيفلت ” السلفية اجلهادية“جمموعة من معتقلي اشتكى 
.خلميس، وذلك يف بيان هلم، اليوم ا”اجلسيمة حلقوق اإلنسان، اليت تطاهلم، وتعود بالبالد واملغاربة إىل ما قبل احلراك العريب

االتصال  ، املعروف باسم أبو غريب، عقابا هلم، ونسفا للمبادرة املتمثلة يف فتح قنوات2رحلتهم إىل سجن تيفلت “وأفادوا أن إدارة السجن 
م”باملنظمات احلقوقية، خصوصا منها الرمسية .، حبسب بيا

.”تعرضهم إىل شىت أنواع التعذيب، من ضرب، وركل، ورفس بشكل يومي، إضافة إىل جتريدهم من مالبسهم“وحتدثوا عن 
م من الفس“واشتكوا  حة، اليت تعد املتنفس رداءة جودة الطعام املقدم إليهم يف كؤوس بالستيكية عوض األطباق املخصصة لألطعمة الغذائية، وحرما
.”الوحيد هلم

م اعة بشكل انفرادي، وُحيّرم على الفسحة إىل كابوس يفاقم من وضعيتهم النفسية، إذ ال تتجاوز ربع س حتويلها”بـاملعتقلني، اإلدارة السجنية،  وإ
.ل حسب املنسوب إليه، ك”اجلميع التواصل بكل حرية مع باقي املكونات السجنية، أما االستحمام فمرة واحدة يف األسبوع باملاء البارد وملدة وجيزة

م”لـوشددوا على دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وباقي املنظمات احلقوقية  م بسزيار .″2جن تيفلت ، وتسليط الضوء على معانا

http://www.alyaoum24.com/600170.html
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تنوير تنظم ندوة حول ملف سنوات الرصاصحركة 
جنيب املعلم2016مايو،  19جمتمع, الواجهة: ضمن 

  

ي عاشه املغرب منذ و االتصال بالرباط ،مساء يوم االربعاء ،ندوة حول املاضي اجلسيم النتهاكات حقوق االنسان الذ لالعالماحتضن املعهد العايل 
.االستقالل إىل غاية عهد حكومة التناوب التوافقي

 

على هذا  ؟ولالجابةالرصاصحركة تنوير ذات التوجه الحداثي قررت فتح هذا الملف بطرحها سؤال هل فعال تجاوز المغرب سنوات الجمر و 
ي أحمد الحقوق الموحد،والناشطالسؤال اختارت الحركة استضافة كل من االستاذة نبيلة منيب األمينة العامة لحزب االشتراكي 

تجربة االنصاف و  دبالمغرب،بعتسليط الضوء على المشهد الحقوقي  حفص،العادةعبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي  عصيد،واالسالمي
.إلى تأسيس المجلس الوطني لحقوق االنسان المصالحة،وصوال

من  الرصاص،نابعو  طرح سؤال هل جتاوز املغرب سنوات اجلمر تنوير،أناللجنة التحضريية حلركة  الندوة،وعضوةمسرية  عصيدوقالت مرمي 
ا بضرورة التفاعل مع املستجدات احلاصلة يف املشهد احلقوقي ،مع وضع تقييم للشأن ا حلقوقي باملغرب منذ قناعة   أعضاء   احلركة و مكونا

.االستقالل إىل االن

مامها من اجلانب املادي و اليسارية نبيلة منيب يف معرض حديثها على أن هيئة االنصاف و املصاحلة عاجلت القضايا اليت كانت مطروحة أوأوضحت 
هامجت بقوة الدولة املغربية ومحلتها  ملف،إذألف  20بلغ عدد ملفات املاضي املظلم النتهاكات حقوق االنسان حوايل  فقط،حيثالسيكولوجي 

مل يكن يف مستوى تطلعات احلركة  2011دستور  االنسانية،وأناملسؤولية فيما يقع اليوم من تراجعات خطرية على مستوى احلريات و احلقوق 
.ة إىل يومنا هذامل حيرتم التوصيات اليت نصت عليها هيئة االنصاف و املصاحلة اليت مازالت معلق باملغرب،ألنهالسياسية و احلقوقية 

يف الوقت  لسياسي،مؤكدةاحتقيق دولة احلق و القانون دون فصل السلط و توفر االرادة السياسية احلقيقة يف االصالح  الميكنوأشارت كذلك إىل أنه 
اءعلى مطلب بناء الدميقراطية من أجل احلفاظ على استقرار املغرب و حتقيق الوحدة الوطنية  باحلاحذاته و  .اجلنوبية للمملكة باالقليمائم النزاع الق ال

يوم يات االحداث االجرامية لأما مداخلة االستاذ عبد الوهاب رفيقي امللقب بأيب حفص صاحب التجربة السلفية املريرة و املعتقل السابق على خلف
بشدة نشر التيار الوهايب  اوصفه،رافضاليوم باملغرب راجع إىل الفوضى اليت يعيشها الشأن الديين باملغرب على حد  مايقعماي،فقد اعترب أن 16

  الكونية االنسانية السعودي باملغرب وموجها رسالة قوية إىل تنظيمات االسالم السياسي إىل عدم استغالل الدين يف السياسة مع احرتام القيم
بري الذي كانت تقوم به  على االسالميني أن يعرتفوا بنضاالت اليسار املغريب الذي وقف معهم خالل فرتات االعتقال وأشاد بالدور الك أنه”:قائال.

اأسية الوديع رمحه اهللا من تضحيات و  .”يين مستوردجيب أن نقف ضد أي فكر د اسالميني،كماللمعتقلني سواء كانوا يساريني أو  مأزر
ىت نتمكن من قياس مدى كانت عبارة عن شرح مفصال للمؤشرات اليت يتم عن طريقها تقييم الوضع احلقوقي ح  عصيدمداخلة الناشط احلقوقي أمحد 

ر يف ميدان حقوق وضع مقارنة بني املاضي و احلاض الرصاص،حيثتقدمنا يف هذا اجملال واالجابة عن سؤال الندوة هل فعال املغرب جتاوز سنوات 
ا  املغرب وصوال إىل خالصة مفادها  أن املؤشرات مل تتغري و بالتايل مازلنا يف مر  ميقراطي الذي ال حلة االنتقال الداالنسان و الفرتات الصعبة اليت مر 

غرب وأن املؤشرات مل اليوم من انتهاكات للحقوق و احلريات االنسانية ليس يف صاحل امل ماحيصلأن  معتربا.غاياتهنعرف مىت سنصل إىل ادراك 
 املدنية يف حل نزاع الصحراء بدل االمر لن خيدم القضية الوطنية اليت يدافع عليها الشعب املغريب الذي جيب اشراك كل مكوناته السياسية و تتغري،وهذا
.ادية للمغرب فقط خالل املسريات االحتجاجية  اليت تقررها السلطة  لوحدها يف اخلروج إىل االحتجاج ضد مواقف مع وطنيتهماستغالل 

http://bledna.com/slider/146917
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التقرير األمريكي حول الوضع الحقوقي بالمغرب أعطابيكشف الحسيني 
11:30 - 2016مايو . 19, اخلميس

من  غرب يتصف بنوعأكد تاج الدين احلسيين، أستاذ العالقات الدولية جبامعة حممد اخلامس بالرباط، أن التقرير األمريكي حول حقوق اإلنسان بامل
ا إطار عام .اخلطورة، لكونه تضمن بعض املعلومات، اليت تتعلق حباالت فردية ومعزولة مت تكييفها وكأ

ا املرة ا"وأضاف احلسيين، قائال، يف حوار أجرته معه يومية املساء، يف عددها الصادر اليوم اخلميس، أن  لثالثة اليت تقوم فيها وزارة األخطر يف نظري، أ
يات املتحدة األمريكية، ووزارة أعتقد أن الوال"، وتابع "اخلارجية األمريكية بالفصل بني وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، والوضع اإلقليمي يف الصحراء

".ربضة املتطرفة يف املغاخلارجية األمريكية باألحرى، تبقى ضحية جمموعة من املؤسسات واملنظمات احلكومية، وبعض األشخاص املوجودين يف املعار 

لدور الذي أصبح وتجاهل كذلك االتقرير جاء متجاهال لنتائج احلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة يف املغرب، "وشدد املتحدث، على أن 
ا يف بالدخول يف مسلسل احلوار املرتبط حبقوق اإلنسان مب 2006طالب الواليات املتحدة منذ يلعبه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والمغرب 

تم االستجابة هلذه املطالب مل ت"، إال أنه، يقول احلسيين، "ذلك إمكانية الرد السريع على األسئلة املطروحة وتقدمي كل األدلة لتكذيب األخبار امللفقة
".ربكة والتلفيقمبا فيها احلوار املستمر، وهذا رمبا جعل البالغ املغريب يكون بلهجة صارمة وقوية لدرجة إدانة التقرير الذي بين على الف

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-
%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بالتحيز في موضوع حقوق اإلنسان بالمغربخارجية أمريكا أمريكية تتهم مجلة 
18:00 - 2016مايو . 19, اخلميس

غرب ماي اجلاري، أن التقرير األخري للخارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان بامل 19، الصادرة اليوم اخلميس األمريكية"مغازين فوربس"اعتربت جملة 
امللكية الدستورية والنموذج "ة أن ، معترب "اجلهل والغطرسة"جتاه اململكة، منتقدة السياسة اخلارجية األمريكية اليت وصفتها بـ " إمهاله املقلق"يتميز بـ 

".اإلقليمي يف جمال اإلصالحات، أمر نادر يف هذا اجلزء من العامل، الذي يعاين من أجواء عدم االستقرار والغموض وانعدام اليقني

ا،  تماعي، يربز حبق كنموذج أن املغرب نظام ملكي دستوري ودميقراطي وبرملاين واج"وأبرزت اجمللة األمريكية، يف مقال حتليلي على إحدى صفحا
، متسائلة "دام اليقنيإقليمي يف جمال اإلصالحات واالنتخابات الشفافة، وهو أمر نادر يف سياق إقليمي تسوده أجواء عدم االستقرار والغموض وانع

فقط إبعاد للواليات املتحدة  إذا مل يكن"عن الدوافع احلقيقية وراء حمتوى التقرير األخري للدبلوماسية األمريكية حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، 
.، تقول اجمللة"عن أصدقائها التقليديني يف العامل، من خالل جعل أمريكا عمالقا معزوال يف عامل متزايد اخلطورة

يه محاية حقوق األقليات تتم ف"أن التقرير غري منصف ومنحاز ويفتقر إىل املعلومات الدقيقة، كما يهاجم حمتواه بلدا " مغازين فوربس"وسجلت  
ة المجلس الوطني مذكرة أن المؤسسات الحكومية، وخاص، "الدينية، السيما اليهود املغاربة، إىل جانب محاية حقوق املرأة بقوة بأمسى قانون لألمة

.لحق والقانونإليه لحفظ وترسيخ المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان ودولة ا الموكولةلحقوق اإلنسان، يضطلع بشكل جيد بالمهمة 

حافة حيوية وحمبة اململكة املغربية تعد من أكثر البلدان اليت تشهد أجواء احلرية بالقارة اإلفريقية، مع وجود ص"وأكدت اجمللة األمريكية أن 
".لالستطالع

ناصر   الشؤون اخلارجية،وتطرقت اجمللة األمريكية، إىل استدعاء أمس األربعاء للسفري األمريكي بالرباط، دوايت بوش، من قبل الوزير املنتدب يف 
".إجراء صارما"د الدبلوماسية ، حبضور حممد ياسني املنصوري، املدير العام للدراسات واملستندات، مشرية إىل أن مثل هذا العمل يعد يف التقاليبوريطة

ملعلومة إىل نتقل من تقريب اوالحظ املقال التحليلي أن السلطات املغربية كشفت، وبالدليل امللموس، انزالقات تقرير وزارة اخلارجية األمريكية الذي ا 
.اختالقها مجلة وتفصيال، ومن التقييم املغلوط إىل االفرتاء

فسه عناء التحقق من تقرير اخلارجية األمريكية ساق عددا من انتهاكات حقوق اإلنسان باملغرب دون أن يكلف ن"كون " مغازين فوربس"واستغربت 
".املصادر وصحة املزاعم الكاذبة

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%B2-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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سنة؟  18االميرة اللة مريم طالبات ب حقاشواش بصاح سحبوه : الخادماتقانون 
صدعينا ها اللي وقع وغادي يوقع وهادوك اللي م التخربيقباراكا من : من مجلس النوابمصدر 

سنة وها عالقة الجزائر  15 دايرينكانوا   راهمخاصة االتحاديين 
  

  
رصد الوطين حلقوق ان يكون املشروع املتعلق باخلادمات قد مت سحبه من جملس النواب بعد دخول امل” كود”لنفى مصدر من رئاسة جملس النواب 

الفها ومن فعل فانه خيالف املسطرة التشريعية يتم احرتامها وال احد خي. ال سحب وال والو كاينما  “وقال املصدر . االمرية اللة مرمي كرتأسوالطفل اللي  
ان السن حمدد فجميع املراحل وك ودوزوهفعهد حكومة عباس الفاسي واعده االحتادي مجال اغماين  تصاوب“ذكر ان املشروع  املصدر.”الدستور

ا من دستور جديد 15ف ان مشروع ” كود”لال املصدر ق. ”سنة ووصل حىت جمللس املستشارين حينها ولكن توقف بعد عشرين فرباير وتبعا
صادقت عليه وان ادريس  دابا كتعارضووان مجيع االحزاب للي  ” التعليم بالزاميةربط الزامية سن الشغل يف املعاهدات الدولية  النه تصاوباغماين 

شارين بسبب الدستور انه مع جميء احلكومة احلالية مت سحبه من جملس املست ذلكوذكرلشكر الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان اشرف على كل 
وق االنسان قال ان المجلس الوطني لحقما سيكون عليه املشروع  خبصوص.النوابسنة واعادته احلكومة اىل جملس  16اجلديد ومت رفع السن اىل 

هاد الشي ما فيهش مشكل ولكن خاصو ” كود“حسب مصدر . سنة 18الى المرصد الوطني لحقوق الطفل طالبا برفع السن الى  باالضافة
خاصكم  18 بغيتو ايلى“لكنه قال . قابل يرفع السن” كود“الشغل والشؤون االجتماعية الصديقي حسب ما علمته  وزير.القانونيةيتبع املسطرة 

القانون هو  اخرى لعبت دورا كبريا يف حترك ما يعرفه والونقطةسنني ما يدير  3للطفل يتسىن  ميكنشسنة وما  15االن ف حقاشالزامية التعليم  تبدلو
  ميكنشلبعد ما ولكن هاد ا كيكذبوواخا  . ”قالت اجلارة ان املغرب اباح تشغيل االطفال كما اباح السياحة اجلنسية من قبل“ما صدر باجلزائر 

ثرية ولينا جنة اصدقاءنا وال اعداءنا كون بدلنا قوانني ك كيقولوهكون جينا على اللي  . شادشطبعا هاد الشي ما . ”كود“يقول مصدر ” نغيبوه
ذلك يتم املطالبة برفع  هو اتباع املسطرة التشريعية اي ينقل اىل اجللسة العامة وبعد” كود“يبدو ان احلل الوسط وفق مصادر  االن.االنسانفحقوق 

املشروع لن يطلب . م االنكليزيةالوزير الصديقي يقبل ذلك لكنه حيتاج اىل موافقة رئيس احلكومة بنكريان اللي مشى لبلجيكا يتعل. سنوات 3السن اىل 
سنوات باش اللي خمالف القانون يقاد حالو 3فور املصادقة عليه ونشره يف اجلريدة الرمسية بل سيطلب فرتة انتقالية من سنتني اىل 

.لقراءة اخلرب من مصدره انقرهنا
  

http://sofapress.com/Maroc//132551.html
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بالمغربسنوات الرصاص هيئة طوت اإلنصاف 

، بالكشف عن حقيقة 1999إىل  1956غري قضائية أنشئت لتصفية ملفات االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت عرفها املغرب من هيئة 
.حاالت اإلخفاء القسري واالعتقال السياسي وتعويض الضحايا، وإصدار توصيات لتفادي تكرار االنتهاكات

، وتكرس يف بداية حكم هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف إطار مسلسل بدأ بداية التسعينيات يف السنوات األخرية من عهد امللك احلسن الثاينأنشئت 
اليت عرفتها عقود ما بعد  امللك حممد السادس، يف سياق البحث عن حتقيق انفراج سياسي وحتسني صورة املغرب يف اخلارج، بعد سنوات االحتقان

.ضد الناشطني السياسيني واحلقوقيني ممنهجةاالستقالل من صراع مع املعارضة وخروقات 
ست يف حكيم املستقلة اليت تأساإلفراج عن املعتقلني السياسيني وإغالق عدد من مراكز االعتقال السرية يف بداية التسعينيات، جاء إنشاء هيئة التبعد 
ت نشاطها يف  1999آب /أغسطس 16 ، بعد أن اختذت 2003تشرين الثاين /نوفمرب 20باقرتاح من اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، وأ

م .قرارات لتعويض عدد من الضحايا وعائال
حيتها العديد من لعمل اللجنة، أنشئت هيئة األنصاف واملصاحلة يف أفق مقاربة أكثر مشولية وعمقا لسنوات الرصاص اليت ذهب ضواستكماال 

صاحلة، يف إطار تسوية غري وهي مقاربة قدمت منوذجا للعدالة االنتقالية اليت ترفع شعار احلقيقة واإلنصاف وامل. الناشطني السياسيني والعسكريني
.قضائية، تقوم على إرساء احلقيقة وجرب الضرر الفردي واجلماعي

من طرف امللك حممد السادس مبدينة  2004كانون الثاين /يناير 7يوم  -اليت يوجد مقرها يف الرباط-أعضاء هيئة اإلنصاف واملصاحلة ُنصِّب 
على مصري ضحايا اإلخفاء  أكادير، يف سياق مسلسل لالنفتاح احلقوقي يتبىن مطالب الكشف عن حقيقة االنتهاكات اجلسيمة عرب تسليط الضوء

.القسري وتعويض الضحايا أو ذويهم وحتقيق اإلنصاف واملصاحلة
وية ملف ماضي االنتهاكات هيئة اإلنصاف واملصاحلة جلنة وطنية للحقيقة واإلنصاف واملصاحلة، ذات اختصاصات غري قضائية يف جمال تستعترب 

.1999إىل  -تاريخ استقالل املغرب- 1956يغطي نطاق اختصاصها فرتة زمنية طويلة من . اجلسيمة حلقوق اإلنسان
نوعة جيمعها عضوا، نصفهم من أعضاء اجمللس االستشاري حلقوق اإلنسان، والنصف اآلخر ميثلون جتارب وختصصات مت 16من رئيس وتتكون 

.، وجاء بعده الناشط احلقوقي أمحد حرزينبنزكريترأسها احلقوقي الراحل إدريس . االهتمام حبماية حقوق اإلنسان
.األحباث والدراساتأعضاء اهليئة، ضمن ثالثة فرق عمل، األول مكلف بالتحريات والثاين مكلف جبرب األضرار، وفريق ثالث مكلف بانتظم 

ظفني ومسؤولني يف باهليئة مهمة إجراء حتريات حول االنتهاكات، وجلسات االستماع إىل شهادات فاعلني عديدين من ضحايا وأهاليهم ومو أنيطت 
ت حلقوق أجهزة الدولة، كما اطلعت على األرشيفات الرمسية، وغري ذلك من املعطيات اليت مكنت من الكشف عن حقيقة ما وقع من خروقا

.اإلنسان
الوقائع اليت مل يتم  إىل اهليئة مواصلة البحث بشأن حاالت اإلخفاء القسري اليت مل يعرف مصريها بعد، وبذل كل اجلهود للتحري بشأنوعهد 

م .استجالؤها والكشف عن مصري املختفني، مع إجياد احللول املالئمة بالنسبة ملن ثبتت وفا
ار من خالل إىل جانب الوقوف على مسؤوليات أجهزة الدولة أو أي طرف آخر يف االنتهاكات والوقائع موضوع التحريات، وجرب األضر وذلك 

.على خلفيات سياسية التعويض املادي للضحايا، وذوي احلقوق وإعادة التأهيل واإلدماج واقرتاح مشاريع تنموية للمناطق اليت تعرضت للتهميش
ي كانون األول من العام نفسه إلى الملك المغرب/، وقدمت تقريرها في ديسمبر2005تشرين الثاني /نوفمبر 30انتداب الهيئة في انتهى 

.الذي كلف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة
لتعسفي والتعذيب واملعاملة التقرير اخلتامي، فقد قامت اهليئة ببحث ودراسة أزيد من عشرين ألف ملف لضحايا اإلخفاء القسري واالعتقال اوحبسب 

.حالة خمتلفة 742السيئة، ومكنت حتريات اهليئة من إجالء حقيقة مصري 
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شخصا توفوا على إثر  11شخصا توفوا رهن االحتجاز، واكتشاف وحتديد هويات  89متكنت اهليئة من اكتشاف أو حتديد هويات وهكذا 
لى من األشخاص املدرجة أمساء بعضهم يف عداد جمهويل املصري، قد توفوا ع 325مواجهات مسلحة والوقوف على أماكن دفنهم، واالنتهاء إىل أن 

).وفاة 49( 1984و) وفاة 114( 1981و) وفاة 50( 1965إثر األحداث االجتماعية الواقعة يف سنوات 

يف مراكز  1999إىل  1956شخصا رهن االعتقال التعسفي أو اإلخفاء القسري يف الفرتة املمتدة من  173كما انتهت اهليئة إىل حتديد وفاة 
ا مل تتمكن من حتديد أماكن الد.. والكوربيس وتافنديلتدار بريشة، ودار املقري ودرب موالي الشريف : اعتقال مثل .فنغري أ

اة وف: حالة ألشخاص كانوا حمسوبني يف عداد املختفني كالتايل 211ويف سياق النزاع بالصحراء الغربية، أفضت حتريات اهليئة إىل استجالء مصري 
منهم دون التمكن  88خالل االشتباكات املسلحة، مت حتديد هويات وأماكن وفاة ودفن أربعني منهم، بينما مت حتديد هويات وأماكن رفات  144

.  من حتديد القبور

http://www.akhbarak.net/news/2016/05/20/8643453/articles/22011027/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-
%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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احترام حقوق واالتحاد العام لمقاوالت المغرب يوقعان اتفاقية تقضي بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
اإلنسان داخل المقاوالت

  2016, 19مايو : كتب يف

.ق اإلنسان داخل املقاوالتحلقو  الباطرونااجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واالحتاد العام ملقاوالت املغرب، أمس األربعاء، اتفاقية تقضي باحرتام وقع 
م، و الئمة ألداء عملهويلتزم االحتاد العام ملقاوالت املغرب، بضمان حقوق العمال الذي يوجدون يف وضعية إعاقة، من خالل توفري هلم الظروف امل

.مكافحة تشغيل األطفال يف شركات التوريد ، باإلضافة إىل حتقيق املساواة بني الرجال النساء داخل املقاوالت
شخاص يف وضعية إعاقة يف ، ورشة عمل لتقاسم اخلالصات والتوصيات األساسية حول قابلية تشغيل األالباطروناويف هذا السياق، نظم اليوم يف مقر 

.القطاعني العام واخلاص
دف هذه الورشة اليت تشارك فيها وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية، ووزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية واالجتما املنتدبة لدى  عية، والوزارةو
اسات وضعية إعاقة، والسي رئاسة احلكومة املكلفة بالوظيفة العمومية وحتديث اإلدارة، مناقشة سبل إحداث قاعدة تتعلق بإدماج املهين لألشخاص يف

.ل األشخاص يف وضعية إعاقةاجلديدة املتعلقة بتشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة، مع االطالع على نتائج تقرير اجمللس الوطين حول عمالة وتشغي

http://taroudantnews.com/article-48904-details.html
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تقرير الخارجية األمريكية حول المغرب ال يمت للواقع بصلة: العثماني
  

ق ر إىل أنه يتضمن اختالسعد الدين العثماين وزير خارجية املغرب السابق أن تقرير اخلارجية األمريكية حول املغرب ال ميت للواقع بصلة، وأشاأكد 
واستنتاجات متسرعة" كذب موصوف"وقائع و

ناقض جذريا ما ورد يف آخر تقرير ، أن التقرير ي"تويرت"على حسابه مبوقع التواصل االجتماعي  تدوينةهذا وأشار، القيادي يف حزب العدالة والتنمية يف 
رات ف وترحب بـاملبادلألمني العام لألمم املتحدة حول قضية الصحراء يف عز نزاعه مع املغرب، وأنه يناقض مضامني تقارير جملس األمن اليت تعرت 

.واخلطوات اليت اختذها املغرب وباسـتمرار تفاعل املغـرب مـع اهليئة األممية

خيرة التي اتخذها يرحب في هذا الصدد بالخطوات والمبادرات األ"وقد نص قرار مجلس األمن األخير بخصوص قضية الصحراء المغربية أنه 
غرب مع اإلجراءات المغرب، والدور الذي تؤديه لجنتا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللتان تعمالن في الداخلة والعيون، وبتفاعل الم

".الخاصة لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة

االت تؤكد التالعب استعراض ثالث ح"وسبق أن أشار بيان لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون املغربية، أنه مت أمام السفري األمريكي دوايت بوش 
".الثابت، واألخطاء الفادحة املرتبطة بالوقائع يف تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول وضعية حقوق اإلنسان باململكة

امات من احلكومة املغربية للسلطات األمريكية بـ لدقة وطابعه املنحاز ومصادره افتقار تقرير اخلارجية األمريكية حول حقوق اإلنسان ل"وتضمن البالغ ا
".استهداف املغرب بشكل جماين"تسعى لـ" اجرتار مزاعم متقادمة"، وكذا نزوعه حنو "املعادية سياسًيا

http://www.fassael.ma/index.php/2015-03-20-08-54-23/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D8%AA-
%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D8%B5%D9%84%D8%A9.html
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الخارجية األمريكية حول حقوق االنسان بالمغرب صيغ تحت الطلبتقرير 
التحريررئيس  -اسريفيالسالم عبد 18:  23الساعة  2016ماي  19يف أضيف 

ا تتجاهل ا الغري احملسوبة، فمرة تقف موقف املتفرج أو حىت أ  كواليس مظلمة املوضوع ومرة تشتغل يف عادة ما تفاجئنا أمريكا مبواقفها املتطرفة وخبرجا
ريكية متذبذبة يف وهذا يعلمه املغرب جيدا منذ حكم بوش األب حيث كانت اإلدارة األم. اقتصادية اسرائيلية بشكل خاص لوبياتتتحكم فيها 

 م استقرار املغرب يفمواقفها وتضغط فقط ملا يكون هناك طلب مؤدى عنه سواء من قبل اجلزائر أو روسيا أو حىت دول دوار أخرى هلا مصلحة يف عد
.مناطقه اجلنوبية

تسبق  ذلك الرياح اليت وكثري من املتتبعني استغربوا ملا عدلت أمريكا عن مواقفها يف التقرير األول الذي قدم للمجلس األمن، بل هناك من اعترب
يكن يف مستطاع املغرب  التحول،وملا العاصفة، حيث الطريقة اليت مت الرتاجع فيها والظرفية جتعلنا نعتقد أن للجزائر دور قوي ولروسيا دور خطري يف هذ

ي األمن كانت اتصاالت جترى لكن داخل بناية جملس". احلكم الذايت"حينها سوى ان حيافظ على هدوءه واالستمرار بتشبثه باحلل الوحيد املتمثل يف 
صداقيته ويف طريقته والتشكيك يف م ثوابتهومكاملات من هنا ومن هناك ولقاءات جانبية اهلدف منها هو الضغط على املغرب من خالل الضرب يف 

ريكا ان متررها وسط الرأي ويأيت التقرير األخري اجملانب للصواب يف هذا السياق حيث أنه لوحظ أن هناك مغالطات حتاول أم. لتدبري أموره الداخلية
مس، لالحتجاج  ضد ما ، مساء أ»دوايت بوش « العام الدويل الرمسي مما جعل الدولة املغربية  تستدعي سفري الواليات املتحدة االمريكية بالرباط  

.للتقرير»  اإلفرتائياملضمون « أمسته 
طاء الفاضحة يف التالعب الواضح واألخ« وقد عرضت خالل هذه املقابلة، على السفري األمريكي ثالث صور تؤكد، حسب بالغ وزارة الداخلية، 

.»الوقائع اليت تشوب تقرير اخلارجية االمريكية 
ا أدينت بسنتني حبسا من أجل مزاعم كاذب»الصورة األوىل تتعلق ب  ة بالتعرض للتعذيب، والتبليغ وفاء شرف، حيث يزعم تقرير اخلارجية األمريكية أ

مة يف ت عليها النيابة العاعن جرائم كانت على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي الذي مت إجراؤه، وعمليات التنصت القانونية اليت أشرف
ا على اإلدالء هذا اإلطار، مكنت من التأكيد بشكل قاطع أن املعنية اختلقت بالكامل سيناريو حول اختطافها املفرتض، وحرضت أفراد أس ر

ذب وتقدمي مل بتهمة التبليغ الكابتصرحيات كاذبة لتعزيز أطروحتها، وهو السبب الذي كان وراء إدانتها طبقا ملقتضيات القانون املغريب اجلاري به الع
.»حجج مزيفة تتعلق جبرمية ومهية وإهانة الشرطة القضائية وموظف أثناء أداء مهامه 

عم كاذبة بالتعرض أسامة حسن، حيث زعم تقرير اخلارجية األمريكية أنه أدين بثالث سنوات حبسا من أجل مزا»أما  الصورة الثانية فتتعلق ب 
 ئي والكاذب الدعاءات املعينللتعذيب والتبليغ عن جرائم كان على علم بعدم وجودها، غري أن التحقيق القضائي كشف بشكل قاطع الطابع االفرتا

ا تؤكد تسجيالت مصورة كم. باألمر، مبا أن صديقه كذب أقواله وصرح بأنه كان برفقته يف نفس التوقيت الذي زعم أنه تعرض فيه لالختطاف
.»متاحة هذه الوقائع ) فيديو(

يونيو، أدانت حمكمة بالدار البيضاء محيد  29يوم « محيد املهداوي، حيث جاء يف تقرير اخلارجية األمريكية أنه »أما الصورة الثالثة  فتتعلق ب 
ذف يف حق املدير العام لألمن ، بعقوبة أربعة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ، بتهمة الق»بديل « املهداوي، رئيس حترير املوقع االلكرتوين اإلخباري 

ل ورمبا سوء نية حمرريه، ذلك أن  ، إال أن التقرير مل يتحر بتاتا عن صحة الوقائع اليت نقلها، مربهنا بذلك عن اإلمهال ب» احلموشيالوطين عبد اللطيف 
.»مل يكن ، يف الفرتة اليت تعود هلا هذه املزاعم ضده، مكلفا باإلشراف على املديرية العامة لألمن الوطين  احلموشي

ما املغرب دولة مؤسسات، ويتوفر على هيئات وطنية ذات مصداقية و « وأدان بالغ الداخلية املغربية، السلوك األمريكي، مؤكدا أن  جدية معرتف 
بية الوزارية لحقوق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان والمندو (ويتعلق األمر بمؤسسات للنهوض بحقوق اإلنسان وحمايتها على نطاق واسع،  

واهليئة الوطنية للنزاهة والوقاية  اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، وجملس املنافسة،(، وأخرى للتقنني واحلكامة )اإلنسان ومؤسسة الوسيط وغيرها
ا، تبقى امل املؤسسات،الغيورة، مشريا إن هذه )وحماربة الرشوة، واملعهد امللكي للثقافة األمازيغية وغريها عنية األوىل بتطور وضعية حقوق على اختصاصا

.»اإلنسان يف اململكة 
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 يتم انصافهم أو مت ميكن استنتاجه من خالل الصور الثالثة املعروضة هو ان اخلارجية األمريكية تعمدت تقدمي كل األمساء على شكل ضحايا ملوما 
لطلب وبثمن كبري، األمر طرف ثالث وراء التقرير األمريكي األخري وأنه صيغ حتت ا هناطحماكمتهم بشكل تعسفي وهو ما يزكي الطرح القائل بأن 

ا حسابات سياسية مع الذي يعطي كل احلق للمغرب كدولة مستقلة  الرد على هذا االفرتاء اجملانب للصواب واملعتمد بشكل خطري على روايات هل
مات  نربة اخلطاب ونوعية املعلو مما جيعلنا نتفق مع الذين قالو أن التقرير مل يتم صياغته داخل البيت األبيض وإمنا داخل القصور اجلزائرية، ف. املغرب

الروسي حليف اجلزائر األول  داعي للبحث كثريا، فرمبا أمريكا حتت ضغط البرتول والغاز والضغط فال.واضحةتوحي بأن يد اجلزائر ممدودة وبضمتها 
ا تضرب عصفورين حبجر واحد. حتم عليها الرتاجع عن مواقفها املتذبذبة واللعب بالنار ذا تعتقد أ جلزائر وروسيا وتضغط على املغرب ترضي ا: وهي 

ا املقبلة  .للمزيد من االمتيازات  الستثمارا

http://scoud.ma/news4509.html
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إلى االعتصام بالرباط تيندوفمن سجون 
on: 2016/05/19

-2016يناير  19متابعة اهلدف الشمايل؛ اخلميس 

الوطين، واحتجزوا ملدة طويلة يف  مغاربة مدنيون اختطفوا من داخل الرتاب… !تقع بعض األشياء الغريبة يف هذا البلد أحيانا ترتك املرء يف حرية من أمره
تشبثهم باحلياة إىل أن وقاوموا ب… وتعرضوا للتعذيب اجلسدي ولكل أشكال اإلهانة… ويف سجون جزائرية، كذلك بتيندوف البوليساريوسجون 

م للمغرب رك امللكي ملنطقة اجلنوب مسلمة هلم من إدارة الد لبوليزاريوويتوفرون كلهم  على وثائق تؤكد احتجازهم لدى عصابات … حان وقت عود
م اليت وضعت لدى اجمللس سنة  ا رفقة طلبا .2010و قد أدلوا 

م املطالبهؤالء المواطنين يوجد اآلن في معتصم أمام مقر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالرباطبعض  ة بتعويض عن الضرر ، ذلك أن ملفا
قدم هلؤالء املواطنني  ولعل ما يثر االستغراب أكثر هو سبب الرفض الذي. الذي حلقهم خالل حمنتهم هذه قد رفضت بعد أن مت تعويض عدد منهم

لبات التعويض قد انقضى، فلقد قيل هلم بأن أجل تقدمي ط. املعتصمني جريا وراء تعويض يسدون به ثقب سنوات طويلة من احلرمان املادي واملعنوي
ذه احلمولة اإلنسانية واملعنوية حتل بالصرامة  مدنيون مغاربة حتت محاية  …أو غريها من أساليب اإلدارة الفاقدة للروح” البريوقراطية“وكأن ملفات 

م ترفض … ك القانونالدولة املغربية، خيتطفون من داخل الرتاب الوطين ويفتقدون للمتابعة القانونية الضرورية حلالتهم، كما ينص على ذل وحني عود
!إنه ألمر غريب حقا! ملفات بعضهم ألسباب واهية

ن امللكي ا يف ذلك الديوابعض هؤالء املواطنني يعتصمون اليوم أمام مقر اجمللس الوطين حلقوق االنسان بشكل ال حمدود بعد أن راسلوا مجيع اجلهات مب
…وديوان رئيس احلكومة وباقي اجلهات الوصية دون نتيجة

ويلة اليت ل؛ وثانيا املدد الطيعتصمون من أجل رد االعتبار هلم وإنصافهم وتعويضهم تعويضا عادال يأخذ بعني االعتبار أوال مسؤولية الدولة يف ما حص
عانون منها رض واحلاجة اليت يقضوها رهن االحتجاز؛ وثالثا آثار و خملفات االحتجاز وما رافقه من تعذيب و تنكيل وإهانات؛ ورابعا وضعية التبعية وامل

…اليوم

http://alhadafachamali.com/%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7/
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متقاطعةنظرات : العنف ضد النساءمكافحة : في موضوعندوة 

72: الزيارات20:59 2016أيار  19, التفاصيل نشر بتاريخ اخلميس

الرباط -رحيانة برس 

 21ذلك يوم  السبت ، و ”نظرات متقاطعة: مكافحة العنف ضد النساء” ينظم القطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية ندوة فكرية، يف موضوع 
.  ، على الساعة الثالثة بعد الزوال، بنادي احملامني، حبي احمليط بالرباط2016ماي 

الذي يقوم به احلزب  الرتافعيمل ويأيت تنظيم هذه الندوة يف سياق التحضري للمؤمتر الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية، ويف إطار الع
.  يز ضدهامكافحة كل أشكال التميوتنظيماته القطاعية واملوازية، من أجل تطبيق الدستور يف اجلوانب املتعلقة بالنهوض حبقوق املرأة ومحايتها وحظر و 

وذلك يف .  املوضوعضد النساء ومشروع القانون الذي أعدته احلكومة يف زجرالعنفكما يأيت تنظيم هذه الندوة للمسامهة يف إطار النقاش الدائر حول 
ن، وكذا التعثر ة للنساء على الربملاسياق التأخر الواضح الذي عرفه عرض ومناقشة القوانني املتعلقة باحلقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي

.الكبري الذي تتضمنه طيات ومتون املعروض منها
نسان والخبيرة الدولية ويساهم في الندوة عدد من الكفاءات النسائية الوطنية، منها األستاذة ربيعة الناصري عضو المجلس الوطني لحقوق اال

يئة الرباط ورئيسة شبكة إجناد بفدرالية رابطة حقوق النساء، و  شتاتوواالستاذة فتيحة في قضايا النوع،  ن احملامية  برملانيات لعرض وجهات نظر أحزا
…جلس النوابحازب رئيسة فريق األصالة واملعاصرة مب ميلودةاملتعلق مبحاربة العنف ضد النساء ومنهن االستاذة  13.103يف مشروع قانون رقم 

ماي اجلاري عن خيبة  14م السبت وكانت اللجنة التحضريية للمؤمتر الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية قد عربت يف اجتماعها األخري يو 
ت اليت ني، وكذا من الرتاجعاأملها من املصادقة يف اللجنة املختصة مبجلس النواب على مقتضى تشغيل القاصرات يف إطار مشروع قانون العمال املنزلي

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز …تضمنها مشروع القانون املتعلق 
عن القطاع النسائي

للمؤمتر الوطين للقطاع النسائي جلبهة القوى الدميقراطية

http://www.rihanapress.com/index.php/nouvelles/4075-2016-05-19-20-59-10.html
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Protestation officielle du Maroc contre le rapport du 
département d'Etat sur les droits de l'Homme
L'ambassadeur des Etats-Unis à Rabat convoqué au MAEC

Les autorités marocaines ont convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis à Rabat afin de protester contre le 
rapport annuel du département d'Etat sur les droits de l'Homme dans le Royaume, a fait savoir mercredi le 
ministère des Affaires étrangères et de la Coopération. 
Le gouvernement marocain a jugé ce rapport «scandaleux», estimant qu'il comportait des «inventions et 
des mensonges» sur la situation des droits de l'Homme au Maroc. 
Il est rare que les relations entre Etats-Unis et le Maroc connaissent de tels accrocs. L'ambassade des Etats-
Unis a déclaré dans un communiqué adressé à Reuters que malgré les critiques visant le rapport, 
Washington aspirait à «la poursuite d'une étroite coopération avec le ministère marocain de l'Intérieur sur 
nos intérêts communs en matière de sécurité et des droits de l'Homme». 
Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération a dit, via une déclaration de son porte-parole, 
rejeter la raison invoquée par le département d'Etat pour l'arrestation de trois activistes, et parle de 
«manipulation et d'erreurs factuelles» dans le rapport. 
Voici, par ailleurs le texte intégral de cette déclaration : 

« A la suite de la réaction du porte-parole du département d’Etat, rejetant en bloc les affirmations du 
gouvernement marocain au sujet du contenu mensonger du rapport sur les droits de l’Homme, 
l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Dwight Bush, a été convoqué par le ministre délégué aux Affaires 
étrangères, Nasser Bourita, en présence de Mohamed Yassine Mansouri, directeur général des études et de 
la documentation. 
Lors de cet entretien, il a été exposé à l’ambassadeur américain trois cas confirmant la  manipulation avérée 
et les erreurs factuelles flagrantes qui entachent le rapport du département d’Etat : 

Cas 1 : « Ouafae Charaf « 
Le rapport du département d’Etat prétend que Ouafae Charaf a été condamnée à deux ans de prison, pour 
avoir fait de « fausses allégations de torture « et » signalé des crimes dont elle connaissait l’inexistence ». 
Or, l’enquête judiciaire diligentée et les écoutes légales conduites par le Parquet dans ce cadre, ont permis 
de confirmer, de manière catégorique, que l’intéressée a sciemment inventé le scénario de son présumé 
enlèvement, et incité les membres de sa propre famille à faire des déclarations mensongères pour 
corroborer sa thèse. C’est le motif pour lequel elle a été condamnée, selon les dispositions de la loi 
marocaine en vigueur, pour «dénonciation calomnieuse», «présentation de fausses preuves concernant un 
crime imaginaire» et «outrage à la police judiciaire et un fonctionnaire lors de l’exercice de ses fonctions». 

Cas 2 : «Oussama Housn» 
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Le rapport du département d’Etat prétend que Oussama Housn a été condamné à une peine de trois ans 
d’emprisonnement, pour avoir fait de « fausses allégations de tortur» et «signalé des crimes dont il savait 
l’inexistence». Or. l’enquête judiciaire a établi, de manière catégorique, le caractère affabulateur et 
mensonger des allégations de l’intéressé, puisque son amie a démenti ses affirmations et déclaré qu’il était 
en sa compagnie au moment même où il prétend avoir fait l’objet d’enlèvement. Des enregistrements vidéo 
disponibles confirment ces faits. 

Cas 3 : « Hamid Mahdaoui « 
Selon le rapport du département d’Etat américain, «le 29 juin, un tribunal de Casablanca a condamné Hamid 
El Mahdaoui, rédacteur en chef du site web d’informations Badil, à une peine de quatre mois de prison avec 
sursis, pour diffamation du chef de la direction générale de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi ». Or, 
les faits rapportés par le rapport n’ont fait l’objet d’aucune vérification, démontrant ainsi la négligence, voire 
la mauvaise foi des rédacteurs. Car,  M. Hammouchi n’était pas encore en charge de la DGSN au moment 
des faits allégués contre lui. En fait, la DGSN, dont le directeur général de l’époque était Bouchaib Rmil, 
avait déposé, le 5 juin 2014, une plainte à l’encontre de M. Mehdaoui, pour «outrage à travers la déclaration 
d’un crime dont il connait l’inexistence», «outrage à corps organisé» et «dénonciation calomnieuse». 
Le gouvernement marocain pense et espère que ces cas concrets ne pourraient être niés par le 
département d’Etat. Le Maroc, sûr de ses affirmations, détient d’autres preuves sur d’autres cas et dont il 
est prêt à démontrer le caractère fallacieux. 
Le Maroc est un Etat d’institutions. Il dispose de structures nationales dont la crédibilité et le sérieux sont 
largement reconnus. Il s’agit d’institutions de promotion et de protection des droits de l’Homme 
(CNDH, DIDH, le Médiateur…), de régulation et de gouvernance (HACA, Conseil de la 
concurrence, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la 
corruption, IRCAM…). Ces institutions, jalouses de leurs attributions, sont les premières concernées par 
l’évolution de la situation des droits de l’Homme dans le Royaume. 
Des allégations graves, comme celles contenues dans le rapport du département d’Etat, donnent 
l’impression que ces institutions ne remplissent pas leurs tâches. Elles constituent même une insulte à leur 
engagement actif et au dévouement de leurs membres. 
La réaction du porte-parole américain confirme le doute du Maroc quant à la  sincérité du département 
d’Etat et sa disposition à collaborer « avec le gouvernement marocain afin que la vérité que nous 
demandons avec insistance soit restaurée, et que les manipulations et le mensonge soient dénoncés «, 
comme demandé par le communiqué du ministère de l’Intérieur publié hier. 
De même, l’acharnement des rédacteurs du rapport, quitte à dénaturer les faits, pousse le gouvernement 
du Royaume du Maroc à s’interroger sur les véritables visées et motivations de cet exercice. 
Confiant en lui-même, le Maroc affirme et confirme le caractère décalé de ce rapport avec la réalité. Le 
Maroc est prêt à aller jusqu’au bout pour confronter, y compris devant les instances américaines 
appropriées, les données et pour passer en revue chaque cas évoqué dans le rapport ».
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Le Ramid nouveau est arrivé : Prisons surbookées et ministre 
mal inspiré

A quelques mois de la fin de son mandat, le gouvernement Benkirane commence à aller plus vite que la 
musique. Il essaie de faire adopter, en un temps record, plusieurs lois essentielles qu’il a gardées fort 
longtemps dans ses tiroirs ou qu’il s’est complu à finaliser avec une diligence qui frise l’inconscience. Et 
cerise sur le gâteau : il se complait désormais à en expliquer l’urgence en usant d’arguments pour le moins 
fantaisistes. 
A titre d’exemple, le ministre de la Justice et des Libertés vient de camoufler son échec à faire adopter les 
projets de Code pénal et de Code de procédure pénale par une argutie pour le moins étonnante. Pince 
sans rire, il a, pour la énième fois,  rappelé mardi, lors de la séance des questions orales à la Chambre des 
conseillers que le projet de Code de procédure pénale contenait des peines alternatives qui pourraient  
être de nature à pallier le surpeuplement des prisons marocaines. Notamment le port du bracelet 
électronique, le contrôle judiciaire, les amendes, le travail d’intérêt général et l’interdiction de quitter le 
territoire national, etc.  Selon le bâtonnier et président de l’Observatoire marocain des prisons (OMP), 
Abderrahim El Jamai, le Maroc a pris beaucoup de retard pour adopter ce genre de peines et la société 
civile a toujours demandé le recours à ces peines qui ont prouvé leur efficacité dans les pays 
démocratiques.  Pour lui, même au cas où elles seraient introduites dans le corpus pénal national, ces peines 
resteront lettre morte si la loi ne limite pas le pouvoir discrétionnaire des juges. «On ne doit absolument 
pas laisser aux juges la latitude de choisir entre une peine alternative et la prison ferme. La peine alternative 
doit être considérée comme un droit pour l’accusé ou le détenu que le juge est tenu d’appliquer», a-t-il 
poursuivi dans une déclaration à Libé. Il a, par ailleurs, appelé «à une révolution intellectuelle de notre 
système judiciaire et de tous ses intervenants : magistrats, avocats, police judiciaire, etc. Bien sûr qu’il faut 
changer les lois, mais cela ne suffira pas avant que cette révolution ne soit opérée » pour faire face aux 
maux véritables dont souffre la justice pénale nationale.  Pour sa part, Abdellah Mesdad, secrétaire général 
de l’OMP, a souligné que l’Observatoire avait plaidé pour un amendement du Code pénal dans le sens de 
revoir de fond en comble la politique pénale et les peines. «C’est un choix irréversible », nous a-t-il affirmé, 
ajoutant que l’adoption de ce genre de réformes nécessite du sérieux et une volonté politique. 
Il convient de rappeler que l’OMP avait préconisé, dans son dernier rapport sur la situation des prisons au 
Maroc présenté la semaine dernière à Rabat, «l’activation du contrôle judiciaire comme alternative à la 
détention préventive». Cette disposition est d’autant plus nécessaire, selon les rédacteurs de ce 
mémorandum, que le nombre de personnes qui sont en détention préventive est alarmant et représente 
plus de 40% des personnes incarcérées.  Il convient également de rappeler que dans une étude 
réalisée en 2014, le CNDH avait, lui aussi, appelé le gouvernement à mettre en place des 
peines alternatives «pour faire face au problème de la surpopulation» carcérale, car «le Maroc 
ne peut plus se permettre de maintenir ce haut niveau d’emprisonnement, que ce soit sur le plan financier 
ou sur le plan social».  En attendant que Ramid tienne parole, la situation des établissements pénitentiaires 
demeurera tellement effroyable qu’elle obérera forcément tout effort visant à réinsérer les prisonniers qui 
auraient purgé leur peine dans des conditions aussi inhumaines.
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Forbes Magazine dénonce “une négligence déconcertante” du 
Département d’Etat à l’égard du Maroc, “un modèle” régional 
en matière des droits de l’Homme et de réformes

Washington, 19/05/2016 (MAP) - Le dernier rapport du Département d’Etat sur la situation des droits de 
l’Homme au Maroc se démarque par sa “négligence déconcertante” à l’égard du Royaume, “une monarchie 
constitutionnelle et un modèle régional en matière de réformes, chose rare dans cette partie du monde en 
proie à l’instabilité et aux doutes”, écrit jeudi Forbes Magazine, dans une analyse, qui pointe du doigt une 
politique étrangère US marquée par “l’ignorance et l’arrogance”.

“Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale qui se distingue à 
juste titre comme étant un modèle régional en matière de réformes et d’élections transparentes, chose 
rare dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les doutes”, souligne l’analyse de cette influente 
publication américaine, qui s’interroge sur les véritables motivations derrière le contenu du dernier rapport 
de la diplomatie US sur la situation des droits de l’Homme au Maroc, “si ce n’est qu'éloigner les Etats-Unis 
de leurs amis traditionnels dans le monde en réduisant l’Amérique en un géant isolé dans un monde de plus 
en plus dangereux”.

Le rapport est d’autant plus inique, biaisé et mal-informé que son contenu s’attaque à un pays “où les droits 
des minorités religieuses, notamment les marocains de confession juive, sont sauvegardés tout autant 
d’ailleurs que les droits des femmes par la force de la loi Fondamentale de la nation”, souligne le magazine 
US, rappelant à ce propos que les institutions gouvernementales, et tout particulièrement le Conseil 
National des Droits de l’Homme (CNDH), s’acquittent avec les honneurs de la mission qui leur est 
confiée pour la préservation et la consolidation des principes fondamentaux des droits de l’Homme et de 
l’Etat de droit.

“Le Royaume du Maroc, souligne Forbes Magazine, est l’un des pays les plus libres du continent africain, 
avec une presse dynamique et des plus inquisitives”.

L’analyse revient, dans ce contexte, sur la convocation mercredi, de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, 
Dwight L. Bush, par le ministre délégué aux Affaires étrangères, M. Nasser Borita, en présence de M. 
Mohamed Yassine Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation, en faisant observer 
qu’un tel acte constitue dans la tradition diplomatique “une mesure sévère”.

Les autorités marocaines ont, preuves à l’appui, démontré que les dérapages du rapport du Département 
d’Etat passent de l’approximation de l’information à son invention pure et simple et de l’appréciation 
erronée au mensonge, constate l’analyse. 
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Le magazine revient sur plusieurs cas fallacieux et sans fondements cités dans le document de la diplomatie 
US, notamment celui de Hamid Mahdaoui qui, selon le rapport du Département d’État, “avait été condamné 
le 29 juin par un tribunal de Casablanca pour diffamation du Chef de la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, Abdellatif Hammouchi”. “Seul problème, ironise Forbes magazine, M. Hammouchi n’était pas 
encore en charge de la DGSN !”. 

Et de s’interroger sur les motivations derrière “ces accusations, qui révèlent une négligence caractérisée et 
une approximation du rapport du Département d’Etat à couper le souffle”. 

“Le rapport du Département d’Etat a fait état d'un certain nombre de cas de violations des droits de 
l’Homme au Maroc sans prendre la peine de vérifier les sources et la véracité de ces allégations 
mensongères”, dénonce Forbes Magazine qui pointe du doigt les concepteurs actuels de la politique 
étrangère US qui ont réussi la prouesse d’éloigner l’Amérique de ses alliés traditionnels qui “sont confus et 
offensés” par cette posture teintée d'“ignorance et d’arrogance”.
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L'OMDH propose l'amendement de la loi sur l'observation 
indépendante et neutre des élections

Rabat, 17/05/2016 (MAP) - L'Organisation marocaine des Droits Humains (OMDH) a présenté, mardi à 
Rabat, un mémorandum portant sur l'amendement de la loi sur l'observation indépendante et neutre des 
élections, comprenant un ensemble de propositions qu'elle juge susceptibles de "garantir la transparence et 
la crédibilité du processus électoral". 

Ce mémorandum, dont les grandes lignes ont été présentées lors d'une conférence de presse par le 
président de l'OMDH, Boubkeur Largou, prévoit que cette loi comprenne un préambule fixant sa 
philosophie et ses fondements juridiques et comprenant les standards internationaux des élections 
contenus dans les déclarations et conventions internationales, les dispositions constitutionnelles relatives au 
système électoral et celles juridiques portant sur les élections, outre les expériences et bonnes pratiques 
en la matière. 

Le texte, élaboré par l'OMDH suite aux expériences cumulées dans le domaine de l'observation électorale, 
souligne l'impératif de soumettre l'ensemble des étapes des échéances électorales, législatives, communales, 
régionales et professionnelles ainsi que les référendums à l'observation électorale. 

S'agissant de la commission chargée d'accréditer les observateurs des élections, créée en vertu de l'article 6 
de cette loi, le mémorandum insiste sur l'importance de revoir sa composition en garantissant la 
représentativité des autorités gouvernementales, de la délégation interministérielle des droits de l'homme, 
du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), de l'instance nationale de la probité, de la 
prévention et de la lutte contre la corruption et des associations représentées au sein du CNDH, tout en 
prenant en compte la représentativité des femmes et des personnes en situation de handicap. 

Il énonce également l'obligation d'élire la présidence de la commission lors de la première réunion parmi 
les membres qui ne font pas partie des représentants des secteurs gouvernementaux, du CNDH et des 
établissements et instances nationaux. 

Le mémorandum propose, en outre, que la commission chargée d'accréditer les observateurs des élections 
mette à leur disposition une charte définissant les principes et règlements à observer lors de l'exercice de 
leur mission, prenant en considération les critères et bonnes pratiques adoptés en la matière. 

Après avoir souligné que les observateurs accrédités doivent jouir d'une protection juridique, l'OMDH a 
proposé que la mission d'observation se déroule tout au long de la journée du scrutin et que des sanctions 
soient prises à l'encontre de quiconque enfreindrait l'exercice de leur mission. 
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L'OMDH appelle, également, à faire bénéficier les associations juridiques accréditées de la subvention 
publique sur la base de critères objectifs, en soulignant le droit de ces associations à s'exprimer, à publier 
tout communiqué et à communiquer avec l'opinion publique et les médias lors des différentes étapes de 
l'observation, à condition de ne pas violer le principe de la neutralité et de la transparence du processus 
électoral et de la bonne conduite du scrutin. 

Les amendements proposés par l'OMDH interviennent alors que le gouvernement et le parlement se 
préparent à amender les lois électorales, a relevé M. Largou, notant que l'élaboration de ces propositions 
s'est faite sur la base de l'expérience cumulée par la société civile durant deux décennies et cinq ans après 
l'adoption de la loi sur l'observation indépendante et neutre des élections, prévue par la Constitution de 
2011. 

L'amendement de cette loi est de nature à contribuer à la transparence et la crédibilité du processus 
électoral et permettra aux citoyens, aux électeurs, aux partis politiques et aux instances professionnelles 
d'accepter les résultats de ce scrutin, de consolider la confiance des citoyens et les encourager à participer 
aux élections ainsi qu'à améliorer le cadre juridique de l'observation électorale, a-t-il encore souligné. 
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   التيالمقاو توقيع اتفاقية إطار تروم النهوض بثقافة حقوق االنسان بالوسط ... الدار البيضاء 

واالحتاد االنسان  بين المجلس الوطني لحقوقمت اليوم األربعاء بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية إطار / ومع/ 2016ماي  18/ الدار البيضاء
ا املقاواليتالعام ملقاوالت املغرب، تروم ترسيخ ثقافة حقوق االنسان بالوسط  .والنهوض 

شقرون رئيسة االحتاد العام  بنصاحلرئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان والسيدة مرمي  اليزميكما تروم هذه االتفاقية اليت وقعها كل من السيد ادريس 
.ملقاوالت املغرب، العمل على حتديد السبل الكفيلة بتعميق عالقات التعاون القائمة بني املؤسستني

االطراف  اوالت املغرب وباقيوتأيت هذه االتفاقية تتوجيا ملسار عدة سنوات من العمل املشرتك بني اجمللس الوطين حلقوق االنسان واالحتاد العام ملق
".حقوق االنسان واملقاولة باملغرب"حول  2008، وذلك يف اطار برنامج انطلقت فعالياته سنة ) املقاوالت يف القطاعني العام واخلاص(املعنية 

فضال عن ملقاوالت وحقوق االنسان ومبقتضى هذه االتفاقية يلتزم الطرفان بالعمل على حتسيس املقاوالت بشأن املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة حول ا
نساء داخل ملهنية بني الرجال والالنهوض باإلدماج املهين لألشخاص يف وضعية اعاقة والتعريف باملمارسات الفضلى للمقاوالت يف جمال حتقيق املساواة ا

.املقاولة اىل جانب حتسيس املقاوالت مبسألة تشغيل االطفال

، إسهاما "ية إعاقة باملغربتشغيل وقابلية تشغيل االشخاص يف وضع"يذكر ان ابرام هذه االتفاقية جرى يف اطار فعاليات ورشة نظمت حول موضوع 
ق ه تقرير اجمللس الوطين حلقو يف حتديد التوجيهات العملية الكفيلة بالنهوض بظروف اشتغال االشخاص يف وضعية إعاقة وذلك على ضوء ما خلص الي

.  االنسان املنجز يف هذا الشأن

اص من ذوي اإلعاقة وقد شكل هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو خمتلف املؤسسات واملقاوالت اخلاصة وشبكة اجلمعيات العاملة يف جمال حقوق االشخ
ة بالتايل وضع أرضية صلبفرصة ساحنة لتبادل االفكار واملعلومات حول السياسة اجلديدة املرتقب اعتمادها يف تشغيل االشخاص يف وضعية إعاقة و 

.  إلدماج هذه الشرحية من اجملتمع يف احلقل املهين
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Forbes Magazine dénonce “une négligence déconcertante” du 
Département d’Etat à l’égard du Maroc, “un modèle” régional 
en matière des droits de l’Homme et de réformes

Washington - Le dernier rapport du Département d’Etat sur la situation des droits de l’Homme au Maroc 
se démarque par sa “négligence déconcertante” à l’égard du Royaume, “une monarchie constitutionnelle et 
un modèle régional en matière de réformes, chose rare dans cette partie du monde en proie à l’instabilité 
et aux doutes”, écrit jeudi Forbes Magazine, dans une analyse, qui pointe du doigt une politique étrangère 
US marquée par “l’ignorance et l’arrogance”.

Edward Gabriel souligne que les réalisations du Maroc en matière des droits de l’Homme méritent d’être 
“applaudies”
Le Maroc 'gagne' l'organisation du Forum Mondial des droits de l’Homme 2014
Sahara : Le consensus national, un rempart contre toute initiative unilatérale
Azrie : Le FSM, une occasion pour donner une image "rayonnante" de l’expérience marocaine
The Huffington Post : L’appréciation royale des rapports du CNDH, une impulsion aux réformes 
constitutionnelles
“Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale qui se distingue à 
juste titre comme étant un modèle régional en matière de réformes et d’élections transparentes, chose 
rare dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les doutes”, souligne l’analyse de cette influente 
publication américaine, qui s’interroge sur les véritables motivations derrière le contenu du dernier rapport 
de la diplomatie US sur la situation des droits de l’Homme au Maroc, “si ce n’est qu'éloigner les Etats-Unis 
de leurs amis traditionnels dans le monde en réduisant l’Amérique en un géant isolé dans un monde de plus 
en plus dangereux”. 

Le rapport est d’autant plus inique, biaisé et mal-informé que son contenu s’attaque à un pays “où les droits 
des minorités religieuses, notamment les marocains de confession juive, sont sauvegardés tout autant 
d’ailleurs que les droits des femmes par la force de la loi Fondamentale de la nation”, souligne le magazine 
US, rappelant à ce propos que les institutions gouvernementales, et tout particulièrement le Conseil 
National des Droits de l’Homme (CNDH), s’acquittent avec les honneurs de la mission qui leur est 
confiée pour la préservation et la consolidation des principes fondamentaux des droits de l’Homme et de 
l’Etat de droit. 

“Le Royaume du Maroc, souligne Forbes Magazine, est l’un des pays les plus libres du continent africain, 
avec une presse dynamique et des plus inquisitives”. 

L’analyse revient, dans ce contexte, sur la convocation mercredi, de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, 
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Dwight L. Bush, par le ministre délégué aux Affaires étrangères, M. Nasser Borita, en présence de M. 
Mohamed Yassine Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation, en faisant observer 
qu’un tel acte constitue dans la tradition diplomatique “une mesure sévère”. 

Les autorités marocaines ont, preuves à l’appui, démontré que les dérapages du rapport du Département 
d’Etat passent de l’approximation de l’information à son invention pure et simple et de l’appréciation 
erronée au mensonge, constate l’analyse.  

Le magazine revient sur plusieurs cas fallacieux et sans fondements cités dans le document de la diplomatie 
US, notamment celui de Hamid Mahdaoui qui, selon le rapport du Département d’État, “avait été condamné 
le 29 juin par un tribunal de Casablanca pour diffamation du Chef de la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, Abdellatif Hammouchi”. “Seul problème, ironise Forbes magazine, M. Hammouchi n’était pas 
encore en charge de la DGSN !”.  

Et de s’interroger sur les motivations derrière “ces accusations, qui révèlent une négligence caractérisée et 
une approximation du rapport du Département d’Etat à couper le souffle”.  

“Le rapport du Département d’Etat a fait état d'un certain nombre de cas de violations des droits de 
l’Homme au Maroc sans prendre la peine de vérifier les sources et la véracité de ces allégations 
mensongères”, dénonce Forbes Magazine qui pointe du doigt les concepteurs actuels de la politique 
étrangère US qui ont réussi la prouesse d’éloigner l’Amérique de ses alliés traditionnels qui “sont confus et 
offensés” par cette posture teintée d'“ignorance et d’arrogance”.

http://www.lemag.ma/Forbes-Magazine-denonce-une-negligence-deconcertante-du-Departement-d-Etat-a-l-
egard-du-Maroc-un-modele-regional-en_a100325.html
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USA-MAROC : LE MAGAZINE FORBES CLAQUE LE DÉPARTEMENT D'ETAT
20/05/16 publié 

Le dernier rapport du Département d’Etat sur la situation des droits de l’Homme au Maroc se démarque 
par sa “négligence déconcertante” à l’égard du Royaume, “une monarchie constitutionnelle et un modèle 
régional en matière de réformes, chose rare dans cette partie du monde en proie à l’instabilité et aux 
doutes”, écrit jeudi Forbes Magazine, dans une analyse, qui pointe du doigt une politique étrangère US 
marquée par “l’ignorance et l’arrogance”.

“Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale qui se distingue à 
juste titre comme étant un modèle régional en matière de réformes et d’élections transparentes, chose 
rare dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les doutes”, souligne l’analyse de cette influente 
publication américaine, qui s’interroge sur les véritables motivations derrière le contenu du dernier rapport 
de la diplomatie US sur la situation des droits de l’Homme au Maroc, “si ce n’est qu’éloigner les Etats-Unis 
de leurs amis traditionnels dans le monde en réduisant l’Amérique en un géant isolé dans un monde de plus 
en plus dangereux”.

Le rapport est d’autant plus inique, biaisé et mal-informé que son contenu s’attaque à un pays “où les droits 
des minorités religieuses, notamment les marocains de confession juive, sont sauvegardés tout autant 
d’ailleurs que les droits des femmes par la force de la loi Fondamentale de la nation”, souligne le magazine 
US, rappelant à ce propos que les institutions gouvernementales, et tout particulièrement le 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), s’acquittent avec les honneurs de la mission qui 
leur est confiée pour la préservation et la consolidation des principes fondamentaux des droits de 
l’Homme et de l’Etat de droit.

“Le Royaume du Maroc, souligne Forbes Magazine, est l’un des pays les plus libres du continent africain, 
avec une presse dynamique et des plus inquisitives”.

L’analyse revient, dans ce contexte, sur la convocation mercredi, de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, 
Dwight L. Bush, par le ministre délégué aux Affaires étrangères, M. Nasser Borita, en présence de M. 
Mohamed Yassine Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation, en faisant observer 
qu’un tel acte constitue dans la tradition diplomatique “une mesure sévère”.

Les autorités marocaines ont, preuves à l’appui, démontré que les dérapages du rapport du Département 
d’Etat passent de l’approximation de l’information à son invention pure et simple et de l’appréciation 
erronée au mensonge, constate l’analyse.

Le magazine revient sur plusieurs cas fallacieux et sans fondements cités dans le document de la diplomatie
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US, notamment celui de Hamid Mahdaoui qui, selon le rapport du Département d’État, “avait été condamné 
le 29 juin par un tribunal de Casablanca pour diffamation du Chef de la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, Abdellatif Hammouchi”. “Seul problème, ironise Forbes magazine, M. Hammouchi n’était pas 
encore en charge de la DGSN !”.

Et de s’interroger sur les motivations derrière “ces accusations, qui révèlent une négligence caractérisée et 
une approximation du rapport du Département d’Etat à couper le souffle”.

“Le rapport du Département d’Etat a fait état d’un certain nombre de cas de violations des droits de 
l’Homme au Maroc sans prendre la peine de vérifier les sources et la véracité de ces allégations 
mensongères”, dénonce Forbes Magazine qui pointe du doigt les concepteurs actuels de la politique 
étrangère US qui ont réussi la prouesse d’éloigner l’Amérique de ses alliés traditionnels qui “sont confus et 
offensés” par cette posture teintée d’“ignorance et d’arrogance”.

http://lnt.ma/usa-maroc-le-magazine-forbes-claque-le-departement-detat/
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Rapport du Département d’Etat Américain : Forbes Magazine 
dénonce “une négligence déconcertante” à l’égard du Maroc
Ajouté le 19 Mai 2016 à 14:52

Le dernier rapport du Département d’Etat sur la situation des droits de l’Homme au Maroc se démarque 
par sa “négligence déconcertante” à l’égard du Royaume, “une monarchie constitutionnelle et un modèle 
régional en matière de réformes, chose rare dans cette partie du monde en proie à l’instabilité et aux 
doutes”, écrit jeudi Forbes Magazine, dans une analyse, qui pointe du doigt une politique étrangère US 
marquée par “l’ignorance et l’arrogance”.

“Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale qui se distingue à 
juste titre comme étant un modèle régional en matière de réformes et d’élections transparentes, chose 
rare dans un contexte régional marqué par l’instabilité et les doutes”, souligne l’analyse de cette influente 
publication américaine, qui s’interroge sur les véritables motivations derrière le contenu du dernier rapport 
de la diplomatie US sur la situation des droits de l’Homme au Maroc, “si ce n’est qu'éloigner les Etats-Unis 
de leurs amis traditionnels dans le monde en réduisant l’Amérique en un géant isolé dans un monde de plus 
en plus dangereux”.

Le rapport est d’autant plus inique, biaisé et mal-informé que son contenu s’attaque à un pays “où les 
droits des minorités religieuses, notamment les marocains de confession juive, sont sauvegardés tout autant 
d’ailleurs que les droits des femmes par la force de la loi Fondamentale de la nation”, souligne le 
magazine US, rappelant à ce propos que les institutions gouvernementales, et tout 
particulièrement le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), s’acquittent avec les 
honneurs de la mission qui leur est confiée pour la préservation et la consolidation des principes 
fondamentaux des droits de l’Homme et de l’Etat de droit.

“Le Royaume du Maroc, souligne Forbes Magazine, est l’un des pays les plus libres du continent africain, 
avec une presse dynamique et des plus inquisitives”.

L’analyse revient, dans ce contexte, sur la convocation mercredi, de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, 
Dwight L. Bush, par le ministre délégué aux Affaires étrangères, M. Nasser Borita, en présence de M. 
Mohamed Yassine Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation, en faisant observer 
qu’un tel acte constitue dans la tradition diplomatique “une mesure sévère”.

Les autorités marocaines ont, preuves à l’appui, démontré que les dérapages du rapport du Département 
d’Etat passent de l’approximation de l’information à son invention pure et simple et de l’appréciation 
erronée au mensonge, constate l’analyse.
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Le magazine revient sur plusieurs cas fallacieux et sans fondements cités dans le document de la diplomatie 
US, notamment celui de Hamid Mahdaoui qui, selon le rapport du Département d’État, “avait été condamné 
le 29 juin par un tribunal de Casablanca pour diffamation du Chef de la Direction Générale de la Sûreté 
Nationale, Abdellatif Hammouchi”. “Seul problème, ironise Forbes magazine, M. Hammouchi n’était pas 
encore en charge de la DGSN !”.

Et de s’interroger sur les motivations derrière “ces accusations, qui révèlent une négligence caractérisée et 
une approximation du rapport du Département d’Etat à couper le souffle”.

“Le rapport du Département d’Etat a fait état d'un certain nombre de cas de violations des droits de 
l’Homme au Maroc sans prendre la peine de vérifier les sources et la véracité de ces allégations 
mensongères”, dénonce Forbes Magazine qui pointe du doigt les concepteurs actuels de la politique 
étrangère US qui ont réussi la prouesse d’éloigner l’Amérique de ses alliés traditionnels qui “sont confus et 
offensés” par cette posture teintée d'“ignorance et d’arrogance”.

http://www.lareleve.ma/news15179.html
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http://www.medias24.com/MAROC/Quoi-de-neuf/163999-Ouverture-des-candidatures-pour-l-observation-des-
elections.html
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http://www.medias24.com/MAROC/Les-plus-de-Medias-24/164027-Une-association-proche-des-minortes-
separatistes-ouvre-un-bureau-a-Laayoune.html
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Une association des droits de l’Homme proche du Polisario 
autorisée à Laâyoune

Fait inédit, qui en dit long…  une association proche des thèses séparatistes du Polisario a ouvert son local 
à Laâyoune depuis quelques jours, et agit au grand jour pour défendre le respect des droits humains au 
Sahara. Les négociations ont certes duré longtemps mais aujourd’hui, l’association devient active, 
officiellement, avec pignon (et pancarte) sur rue.

C’est incontestablement un bon point pour le Maroc au regard de la communauté internationale, qui vient 
confirmer la satisfaction affichée par la résolution 2285 du 29 avril 2016 sur le Sahara : « Le Conseil de 
Sécurité se félicite à cet égard des récentes mesures et initiatives prises par le Maroc, du rôle 
joué par les commissions du Conseil national des droits de l’homme à Dakhla et à Laâyoune
et de l’interaction du Maroc avec les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme de 
l’Organisation des Nations Unies ».

L’ASVDH, c’est son sigle, annonce la couleur au niveau même de son appellation : « Association sahraouie 
des victimes de graves violations de droits de l’Homme commises par l’Etat marocain ». Elle a été créée en 
2005, et il aura fallu plus de dix ans de négociations et de concertations pour que l’autorisation soit donnée, 
à travers une procédure judiciaire. Ensuite, une autre année a été nécessaire aux fondateurs de l’association, 
présidée par Ibrahim Dahhane, pour remplir aux trois conditions exprimées par la justice, à savoir un 
numéro de téléphone de l’association un compte bancaire et un siège.

Selon l’agence EFE, Rabat explique que le Sahara n'a pas de statut d'exception relatif au respect des droits 
de l'Homme, mais les droits de réunion, d'association et de manifestation y sont restreints en raison des 
provocations répétées des séparatistes.

Dahhane a déclaré que l’objectif de son association est de défendre les droits de ses membres qui n’ont pas 
de passeport ou qui auraient été licenciés en raison de leur séparatisme. Mais il ajoute que la Codesa, 
dirigée par Aminatou Haidar, n’a toujours pas reçu d’autorisation d’exercer. Il est vrai que Mme Haidar
voyage à travers le monde pour y annoncer son refus de sa nationalité marocaine…

Le timing de l’autorisation, bien qu’il intervienne dans un conjoncture de tension extrême avec les Etats-
Unis sur leur rapport concernant la situation des droits de l’Homme au Maroc, ne se justifie pas par 
l’actualité, puisque l’autorisation, selon Dahhane, a été accordée voici un an déjà.

http://www.panorapost.com/article.php?id=12686
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Observation des élections au Maroc: Ouverture des 
candidatures
Par huffpostmaghreb.com  Posté le 19/05/2016 

ÉLECTIONS - La Commission spéciale d'accréditation des observateurs des élections a annoncé, mercredi 
18 mai, l’ouverture de dépôt des candidatures pour l’accréditation des observateurs nationaux et 
internationaux pour effectuer des missions d’observation des élections législatives du 7 octobre 2016.
Les organismes éligibles pour l’accréditation sont les Institutions nationales habilitées en vertu de la loi à 
accomplir les missions de l’observation électorale, ainsi que les associations actives de la société civile, 
légalement constituées et fonctionnant conformément à leurs statuts et les organisations non-
gouvernementales internationales, intéressées par le domaine de l’observation des élections reconnues 
pour le sérieux de leur action en matière des droits de l’Homme et de la diffusion des valeurs de la 
citoyenneté et de la démocratie; et les associations légalement constituées conformément à leurs 
législations nationales, reconnues par leur indépendance et leur objectivité, indique un communiqué du 
Conseil national des droits de l'homme (CNDH).
Les organismes souhaitant observer les élections sont appelés à adresser leurs demandes d’accréditation à 
la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections, en remplissant la demande 
d’accréditation électronique téléchargeable sur le site web de la commission : www .observation-
elections2016.ma, et en la transmettant à l’adresse mailobservation2016@cndh.org.ma. Le dernier délai de 
dépôt des demandes d’accréditation est le 8 juin 2016 à 15h30.

**Le genre, la diversité et les droits des personnes handicapées mis en avant
Les demandes d’accréditation peuvent aussi être déposées au bureau d’ordre du Conseil national des droits 
de l’homme, sous forme de plis fermés adressés au Président de la commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections.

La commission d’accréditation statuera sur les demandes d’accréditation présentées, et notifiera sa décision 
aux demandeurs, au plus tard le 30 juin 2016, souligne le communiqué.
Les organismes demandeurs retenus s’engagent à respecter les dispositions de la charte de l’observation 
ainsi que les textes législatifs et réglementaires régissant les opérations électorales en vigueur, toujours 
selon le CNDH, qui précise que la commission spéciale d’accréditation des observateurs des élections 
encourage les candidatures qui mettent en avant le genre, la diversité géographique et culturelle ainsi que 
les candidatures des associations œuvrant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits 
des personnes en situation de handicap.

http://log.ma/post/181419/observation-des-elections-au-maroc-ouverture-des-candidatures
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