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ناإلنساالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في اجتماع بجنيف حول تحديات حماية حقوق 
11:48م على الساعة  2016مارس  21كوم كتب يوم اإلثنني .فرباير  

 29مارس اجلاري، جبنيف، يف الدورة الـ  23و 21، ما بني اليزمي، يرتأسه رئيس اجمللس إدريس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانيشارك وفد عن 
.لالجتماع السنوي للجنة الدولية للتنسيق بني املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، واليت تضم مئات املؤسسات الوطنية

لوطنية حلقوق ، من خالل إبراز دور املؤسسات ا»التحديات الراهنة حلماية حقوق اإلنسان « وتعقد هذه اللجنة اجتماعها هذه السنة حول موضوع 
.اإلنسان يف حاالت النزاع ومرحلة ما بعد النزاع، ويف محاية الالجئني، وطاليب اللجوء، واملهاجرين املرحلني

.ستنكب أيضا على دور هذه املؤسسات يف حماربة عدم التسامح والعنصرية وكراهية األجانبكما 

 للجنة، تقرير املايل واألديبويتضمن برنامج هذه الدورة، أيضا، املشروع اجلديد للتواصل اخلاص باللجنة الدولية للتنسيق، وتقدمي واملصادقة على ال
.وجتديد أعضاء املكتب، وانتخاب رئيس وكاتب اللجنة، وكذا تقدمي تقرير جلنة االعتماد

تعلق فاعل فيما بينها يف ما يسابقة هلا، سيتم إحداث خالل هذه الدورة فضاء لتبادل املعارف اليت متكن املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان من التويف 
.باملواضيع املدرجة يف جدول األعمال وتقاسم التجارب، واملمارسات اجليدة ونشرها

قتها  مت التأكد من مطابكما سيتم تسليم شواهد االعتماد بالنسبة للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وخاصة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واليت
. 2015ملبادئ باريس من قبل جلنة التنسيق يف نونرب 

.لعامةهذه الدورة، ستنظم شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية حلقوق اإلنسان، أيضا، اجتماعا للجنة التسيري ومجعيتها اوخالل 

ة من التعذيب يف إفريقيا الوقاي»، و »املقاربة على أساس حقوق اإلنسان لوظيفة الوسيط « ومن املنتظر تنظيم أنشطة موازية حول مواضيع متعلقة بـ 
وضاع ما بعد دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف الوقاية من النزاعات ومحاية ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان خالل أ»، و »

.»النزاعات 
لألمم املتحدة املكلف  إىل ذلك، سيعقد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اجتماعات ثنائية، على هامش هذا اللقاء مع املفوض الساميباإلضافة 

.يقية والالتينيةحبقوق اإلنسان، ومجعية الوقاية من التعذيب، والرئاسة اجلديدة للجنة الدولية للتنسيق ورؤساء املؤسسات العربية واإلفر 

http://www.febrayer.com/339036.html

http://en.pressarab.net/arab/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7
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التعذيب في السجون مزايدات سياسية مرفوضة : المندوبية

14:51الساعة  2016مارس  21أضيف في 

متابعة : كواليس اليوم

 من معينة فئة ”معاملة وسوء تعذيب”ب ادعاءات حول المتضاربة اإلعالمية الخرجات من مجموعة تداول األخيرة اآلونة في تم
 المندوبية تؤكد ،الفئة هذه عن الدفاع تدعي جهات لسان على جاءت التي المزاعم هذه على وردا .السجنية المؤسسات نزالء
 ،العامة المندوبية وقالت .مرفوضة سياسية مزايدات تكون أن تعدو وال كاذبة  ادعاءات أنها اإلدماج وإعادة السجون إلدارة العامة

 المنظمة والتنظيمية التشريعية المقتضيات تطبيق على تعمل إنها ،منه بنسخة ”اليوم كواليس“ موقع توصل لها بالغ في
 إال هو ما ”معاملة سوء أو تعذيب حاالت“ وجود البعض وادعاء ،السجناء كافة  بين المساواة قدم على السجنية للمؤسسات

 تستغل بل ،بحقوقهم صادق انشغال أي وال السجون نزالء مصالح على حقيقية غيرة تعكس ال أجندة تخدم منهم مجانية مزايدة
 إطار يحكمه دولة قطاع هو السجون قطاع أن العامة المندوبية تؤكد كما  .سياسيا فيها تتجر كبضاعة  السجناء من المعنية الفئة

 أن الجهات بعض تريد التي الضيقة السياسية والرهانات المزايدات عن منأى في يبقى أن ويجب ،واضح وتنظيمي تشريعي

22/03/2016
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 إطار يحكمه دولة قطاع هو السجون قطاع أن العامة المندوبية تؤكد كما  .سياسيا فيها تتجر كبضاعة  السجناء من المعنية الفئة
 أن الجهات بعض تريد التي الضيقة السياسية والرهانات المزايدات عن منأى في يبقى أن ويجب ،واضح وتنظيمي تشريعي
 المؤسسة ،اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مع مستمر تفاعل في العامة المندوبية أن أحد على يخفى ال ،أخيرا .فيها تقحمه
 في فيها تبث خاصة وطلبات شكاوى باستمرار تتلقى إذ ،بها والنهوض اإلنسان حقوق عن بالدفاع دستوريا المكلفة الوطنية

 المدني المجتمع منظمات مع اليومي تفاعلها عن فضال ،المملكة سجون مختلف في السجناء لهؤالء زيارات طلبات وكذا ،حينه
.تمييز وال استثناء دون الخصوص وجه على السجناء حقوق وعن ،عموما اإلنسان حقوق عن الدفاع مجال في والنشيطة الجادة

38/51/14/03/105260com/.cawalisse.//www:http
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توصيات حول تقنين الكيف وملتمس إلى الملك.. طنجةنداء 
12:40  - 2016مارس  21

البازفرح   

 1974هري الشريف لـ املشاركون يف الندوة الدولية حول الكيف واملخـدرات، املنظمة بدعوة من جملس جهة طنجة تطوان احلسيمة، بتعديل الظأوصى 
درات، وتعويض املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمنني على هذه املخدرات، من أجل نزع الطابع اجلرمي عن استهالك للمخ

.العقوبات السالبة بتدابري عالجية قائمة على احرتام حقوق وكرامة األشخاص املتعاطني
، يف مقر جهة طنجة تطوان احلسيمة، إىل التفكري )مارس 19و 18(ودعا املشاركون يف هذه الندوة، اليت عقدت يومي اجلمعة والسبت األخريين 

املشار إليه، من أجل عدم  1974اجلماعي بني خمتلف املؤسسات املعنية الستثمار فرصة مراجعة القانون اجلنائي من أجل تعديل الظهري الشريف لـ
.ية والصناعيةجترمي الزراعة النظامية واملراقبة للقنب اهلندي كجزء من سيناريو تقنني وضبط الدولة لزراعته قصد االستعماالت الطب

انونية املالئمة اليت يضمنها ، الذي أصدره املشاركون يف الندوة الدولية، بتعميق التفكري اجلماعي والتشاركي بشأن احللول الق”نداء طنجة“كما أوصى 
.ساري املفعول 1974الدستور لوضعية مزارعي القنب اهلندي املتابعني يف إطار مقتضيات الظهري الشريف لـ

واالجتماعي والبيئي  املشاركون واملشاركات يف الندوة الدولية ملتمسا إىل امللك حممد السادس قصد دراسة إمكانية تكليف اجمللس االقتصاديورفع 
دامة منظور التنمية املست للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني، آلفاق حتديد سياسة عمومية بديلة يف جمال املخدرات من
ت الطبية نب اهلندي يف اجملاالوالتأهيل االقتصادي واالجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفقراء، وتقنني وضبط زراعة هذا املنتوج، وتثمني استعمال الق

.والصناعية
افة الفاعلين وتضمن الملتمس أيضا دراسة إمكانية تكليف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع ك

.المعنيين، آلفاق تعديل المنظومة القانونية المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق اإلنسان
ربة السيدا يشار إىل أن الندوة الدولية حول الكيف واملخدرات، املنظمة بدعوة من جملس جهة طنجة تطوان احلسيمة، وبشراكة مع مجعية حما

اعلني الوطين حلقوق اإلنسان وف وكونفدرالية مجعيات صنهاجة الريف للتنمية، متيزت حبضور ومشاركة اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي واجمللس
.مدنيني وأكادمييني وخرباء وطنيني ودوليني ومنتخبني، والقطاعات احلكومية املعنية

http://www.kifache.com/87602
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اليزمييتدخل لفك معتصم ضحايا سنوات الرصاص امام مجلس األمن 
16:  58الساعة  2016مارس  21يف أضيف 

طين حلقوق املعتصمون امام اجمللس الو "ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان "مارس، لفض معتصم  21السلطات االمنية يوم االثنني  تدخلت 
امهم ومطالبهم وقال مصدر من املعتصمني أن  السلطات االمنية عمدت إىل نزع الالفتة اليت تعرب عن اعتص.   21/1/2015االنسان بالرباط منذ 

م  يف الوقت الذي يشارك اجمللس يف الدورة  .جمللس حقوق االنسان جبنيف  29كما اخدوا ممتلكا
  

م  يدينون  مستنكرين  امليز . قهم على حق ضحايا سنوات الرصاص يف االحتجاج السلمي واملطالبة حبقو  املمنهج عتداءإلاهذا " وقال املعتصمون ا
 لية اليت تتدخل كلالواضح يف التعامل مع ملفات الضحايا وما يتعرض له معتصم الكرامة من هجوم جديد من طرف القوات العمومية والسلطات احمل

".مرة لتفريق املعتصمني بالقوة واإلكراه 
  

غشت القاضي بالتسوية  31،و انقالبه على اتفاق مع مطالبهم المشروعة  نسانإلاعدم تجاوب المجلس الوطني لحقوق كما أدان املعتصمون 
ل املشروعة  واالستمرار يف بكافة الوسائ نصافإلوامؤكدين  على استمرار الضحايا يف املطالبة حبقوقهم اليت تضمن هلم الكرامة . عرب احلل احمللي 

.بكل األشكال النضالية اىل ان يتوصلوا  بكامل حقوقهم اسوة مبن عوضوا من ضحايا سنوات الرصاص  مرفوقااالعتصام 

http://www.zoompresse.com/news8816.html
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الرق واالستعباد على مرأى ومسمع األمم المتحدة....تندوف مخيمات 
22/03/2016 00:07:00

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

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

.وباحلق يف حياة كرمية

سرتالية من أصل بوليفي من إخراج األ" املسلوب"وتنتصب أمام األمم املتحدة وقائع دامغة وصادمة، لعل أبرزها تلك اليت تطرق اليها الفيلم الوثائقي 
ذه  احلاطةدقيقة قصصا مؤملة ملمارسة الرق واملعاملة  78، والذي يستعرض على مدى فولشوواألسرتايل دان  آياالفيوليتا  بالكرامة اإلنسانية 

.املخيمات

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

.جنوب الصحراء

واليت حتكي ) قبل الرمال" (دي أرينا بيسوس"ويعد هذا الفيلم جزء من إبداعات عديدة وثقت ملعاناة السكان احملتجزين ومن أشهرها الرواية اإلسبانية 
.وفساكنة خميمات تند على"البوليساريو"إنسانية والعبودية اليت تفرضها قيادة  الالالظروف املعيشية القاسية واملمارسات 

ا وازع الدفاع عن حقوق اإلنسان ومؤازرة املستعبدين يف زمن احلرية والك طرق اليه رامة ، فإن ما توإىل جانب هذه األعمال األجنبية اليت حرك أصحا
ارتكبت حبق العديد من الصحراويني  يعزز هذه احلقائق حبيث مييط ،يف جزء منه ، اللثام عن اجلرائم اليت" هوية جبهة"يف فيلمه  البهرويتاملخرج حلسن 
ب والقمع وانتهاك حقوق وبدعم ومحاية من اجلزائر الراعية هلذا الكيان اجملرد من كل شيء واملسلح فقط بوسائل التعذي البوليساريومن قبل قيادة 

.اإلنسان

ملظاهر ة عن أسفه الستمرار اويف تصريح لوكالة املغرب العريب لألنباء عرب حممد سامل الشرقاوي رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون مسار 
.املزرية ومن ظروف العيش البوليساريومن الكرامة واملنتهكة حلقوق اإلنسان، مشددا على ضرورة حترير الساكنة من قبضة قيادة  احلاطة

ويف وجه  يف وجه آليات رصد انتهاكات حقوق اإلنسان ومغلوقةوأكد أن ما يساعد على انتشار مثل هذه املمارسات هو أن املخيمات حماصرة 
.املنظمات احلقوقية واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم 
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م القيام مبهامهم وإعداد تقار وأشاد  ضعية ير تسلط الضوء على و باملقابل بكون األجهزة احلقوقية واجملتمع املدين باألقاليم اجلنوبية للمملكة بإمكا
ذه املناطق .حقوق اإلنسان 

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

اإلنسان بتعاون مع كافة  كما تقوم اللجان الجهوية بتنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق
.الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة

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

.العبودية والرق وكل املظاهر اليت تعود اىل قانون الغاب

http://www.journalrif.com/news/13136-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%81-
....%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B1%D8%A3%D9%89-%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9.html
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نالمضربيتطالب وزارة العدل والحكومة المغربية بتحقيق مطالب  اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية

حياة املعتقلني  حلماية العاجلتراسل احلكومة املغربية وتطالبها بالتدخل  اإلنسان لحقوق المغربية الجمعيةرسالة توصل الضمري بنسخة منها يف 
 املغرب، وفيما يلي نص فطر من عليها المصادق اإلنسان لحقوق الدولية والمواثيق العهودكما تنص على ذلك   المنصوصاملضربني عن الطعام 

:الرسالة
اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية
المركزي المكتب
2016 مارس 21 في الرباط
جدا عاجل
: السادة إلى

الرباطــ  الحكومة رئاسةــ  الحكومة رئيس
ــ والحريات العدل وزارةــ  والحريات العدل وزير
الرباط

الرباطــ  اإلنسان بحقوق المكلفة الوزارية المندوبيةــ  الوزاري المندوب
الرباطــ  اإلنسان لحقوق الوطني المجلســ  اإلنسان لحقوق الوطني المجلس رئيس

الرباطــ  السجون إلدارة العامة المندوبيةــ  السجون إلدارة العام المندوب
  قبل الطعام عن المضربين، إزيك اكديم مجموعة، الصحراويين السياسيين المعتقلين مع الحوار فتح أجل من العاجل التدخل طلب:  الموضوع
. لحياتهم إنقاذا كارثة أي حدوث
،وبعد طيبة تحية
  مجموعة، الصحراويون السياسيون المعتقلون يخوضه الذي، الطعام عن المفتوح اإلضراب، القلق ببالغ، اإلنسان لحقوق المغربية الجمعية تتابع
، أسفاري النعمة، حسان الداه ، لمجيد سيدأحمد:  من بكل األمر ويتعلق؛  2016 مارس فاتح منذ، بسال المحلي بالسجن، إزيك اكديم
، السباعي أحمد، أبهاه الله عبد، بوتنكيزة لفقيرالبشير امبارك محمد، خدا البشير، بوريال محمد،بنكا الشيخ، اإلسماعيلي إبراهيم، باني محمد
. التوبالي الله عبد

  إلى األحد يوم مساء المضربين من اثنين نقل بعد، خطيرا منحى يأخذ بدأ قد، والعشرين الواحد اليوم بدخوله اإلضراب هذا ألن، ونظرا
  وآالم، شديد وارهاق، الوزن في انخفاض من؛ االضراب فيها تسبب التي الصحية المضاعفات جراء، السجن مصحة إلى وآخرين المستشفي

  أشكال كافة تلقي وقف أعلنوا أنهم خصوصا؛ وبالنوم الدموي وبالضغط القلب بدقات متعلقة واضطرابات، بالغثيان واحساس، بالبطن حادة
2016. مارس 17 من ابتداء، القلب وضربات والضغط الوزن قياس قبيل من، السجنية اإلدارة لها تخضعهم التي الطبية المراقبة
  الوزاري المندوب، والحريات العدل وزير، الحكومة رئيس:  السادة، يراسلكم، اإلنسان لحقوق المغربية للجمعية المركزي المكتب فإن، وعليه

: أجل من؛ السجون إلدارة العام والمندوب، اإلنسان لحقوق الوطني المجلس رئيس، اإلنسان بحقوق المكلف
، بالدنا طرف من عليها المصادق اإلنسان لحقوق الدولية والمواثيق العهود في عليه المنصوص الحياة في الحق حماية قصد العاجل التدخل، أوال
  السياسيين للمعتقلين سابقة إضرابات في حدث كما، فواجع بحدوث المسؤولون يتفاجأال  وحتى، العشرين مادته في المغربي الدستور في وكذا
. السجون من بعدد
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  محكمة أمام محاكمتهم بإعادة المتعلقة مطالبهم مع والتجاوب، المضربين مع الحوار فتح على المعنيين المسؤولين حمل أجل من اإلسراع، ثانيا
. العسكرية المحكمة أمام المدنيين محاكمة إلغاء تم أن بعد، سراحهم إطالق أو مدنية
. الصادقة مشاعرنا عبارات، السادة أيها، تقبلوا، حياتهم إلنقاذ العاجل تدخلكم يفيد بما التوصل انتظار وفي
المركزي المكتب عن

لهايج أحمد:  الرئيس

http://www.adamir.net/?p=18045
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ينفي وجود حاالت تعذيب داخل السجون المغربية التامك
– 2016مارس  21: زكيفىكوثر : الكاتب

  
الء بعض را، بكون نز نفت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج صباح اليوم االثنني، األخبار اليت تناقلتها بعض املنابر اإلعالمية مؤخ

.املؤسسات السجنية يتعرضون للتعذيب وسوء املعاملة

ذا اخلصوص جمرد ا ″24اجلريدة “وأكدت املندوبية العامة إلدارة السجون يف بالغ هلا، توصلت  دعاءات بنسخة منه، أن األخبار اليت مت الرتويج هلا 
.كاذبة ومزايدات سياسية

منهم، زايدة جمانية واعتربت املندوبية العامة إلدارة السجون أن ادعاء البعض بوجود حاالت تعذيب وسوء املعاملة داخل املؤسسات السجنية، جمرد م
السجناء كبضاعة تتجر  خلدمة أجندة ال تعكس غرية حقيقية على مصاحل نزالء السجون وال أي انشغال صادق حبقوقهم بل تستغل الفئة املعنية من

.فيها سياسيا

 ضح، وجيب أن يبقى يفوأضافت املندوبية العامة إلدارة السجون يف نفس البالغ، أن قطاع السجون هو قطاع دولة حيكمه إطار تشريعي وتنظيمي وا
.منأى عن املزايدات والرهانات السياسية الضيقة اليت تريد بعض اجلهات أن تقحمه فيها

قى باستمرار شكاوي إذ تتلأن المندوبية العامة إلدارة السجون تتفاعل بشكل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وأشار ذات البالغ، 
ل يومي مع منظمات اجملتمع وطلبات خاصة تبث فيها يف حينه، وكذا طلبات زيارات هلؤالء السجناء يف خمتلف السجون املغربية، فضال عن تفاع

.املدين

http://www.aljarida24.ma/p/societe/138178/
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نسانأمام المجلس الوطني لحقوق اإل مناضلوهالكرامة يدين التدخل األمني الذي تعرض له معتصم 
16:48 2016مارس  21األثنني  -بواسطة عبد اهللا املصمودي 

ون أمام اجمللس الوطين حلقوق تعرض صباح اليوم ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان املعتصم“بنسخة منه، ” هوية بريس“بالغ توصلت يف 
م كما أخذوا هلجوم آخر من طرف السلطات األمنية وعمدوا إىل نزع الالفتة اليت تعرب عن اعتصامهم ومطالبه 21/1/2015اإلنسان بالرباط منذ 

م بالقوة .”ممتلكا
.”جمللس حقوق اإلنسان جبنيف 29يف الوقت الذي يشارك اجمللس يف الدورة “الضحايا أن يقع هذا االعتداء األمين واستغرب 

امليز الواضح يف “وا ، واستنكر ”على حق ضحايا سنوات الرصاص يف االحتجاج السلمي واملطالبة حبقوقهم املمنهجهذا االعتداء “كما أدان البالغ 
ق تدخل كل مرة لتفريالتعامل مع ملفات الضحايا وما يتعرض له معتصم الكرامة من هجوم جديد من طرف القوات العمومية والسلطات احمللية اليت ت

.”وق االنساناملعتصمني بالقوة واإلكراه، دون أن تفكر يف حق املعتصمني وكيفية عادلة حلل مشاكلهم املزمنة مع اجمللس الوطين حلق
الكذب واألباطيل دون أن يعملوا يديره أناس مههم تبذير أموال الوطن يف تلميع صورته يف املنتديات ب“البالغ أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وذكر 

.”من الدستور، الذي ينص على تويل هذا اجمللس دوره يف محاية كرامة وحقوق املواطنني 161خطوة واحدة يف تنزيل مضمون الفصل 
م، ”عدم جتاوب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مع مطالبهم املشروعة“أدان البالغ كما  غشت القاضي بالتسوية  31انقالبه على اتفاق “ وستهجا

.”عرب احلل احمللي

أمام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مناضلوهمعتصم الكرامة يدين التدخل األمين الذي تعرض له 
.على استمرار الضحايا يف املطالبة حبقوقهم اليت تضمن هلم الكرامة واإلنصاف بكافة الوسائل املشروعة“البالغ وأكد 

.”صاصبكل األشكال النضالية، إىل أن نتوصل بكامل حقوقنا أسوة مبن عوضوا من ضحايا سنوات الر  مرفوقاواالستمرار يف االعتصام 

ء القسري، وحل كل عن مصري ضحايا االختفا الكشف”بـ” التنسيقية الوطنية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة خالل سنوات الرصاص“كما طالبت 
.”هيئة اإلنصاف واملصاحلة امللفات العالقة، واالعتذار الرمسي، وعدم التكرار، وحتقيق مصاحلة حقيقة ال تستثين أي متضرر، وتنزيل كل توصيات

حايا املعتصمني، كما يدين عدم الذي ما فتئ يتعرض له الض املمنهجاالعتداء “جهته أدان حممد حقيقي املستشار احلقوقي للتنسيقية الوطنية هذا ومن 
.”غشت القاضي بالتسوية عرب احلل احمللي 31مع مطالبهم املشروعة ويستهجن انقالبه على اتفاق  نسانإلاجتاوب اجمللس الوطين حلقوق 

.”على استمرار الضحايا يف املطالبة حبقوقهم اليت تضمن هلم الكرامة واإلنصاف بكافة الوسائل املشروعة واملتاحة أكد”و

http://howiyapress.com/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A9-
%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A/
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ضيقةقطاع السجون يجب أن يبقى في منأى عن المزايدات السياسية ال: العامة للسجونالمندوبية 
  

ء نة من نزالأكدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أن األخبار اليت راجت مؤخرا حول وجود حاالت تعذيب وسوء معاملة لفئة معي
”.وال تعدو أن تكون مزايدات سياسية مرفوضة” سوى ادعاءات كاذبة  لسيتاملؤسسات السجنية، 

ا  نية على قدم املساواة بني كافة تعمل على تطبيق املقتضيات التشريعية والتنظيمية املنظمة للمؤسسات السج” و قالت املندوبية يف بالغ هلا أ
ة حقيقية إال مزايدة جمانية منهم ختدم أجندة ال تعكس غري ” ، مشددة على أن ادعاء البعض وجود حاالت تعذيب أو سوء معاملة ما هو ”السجناء

.حبسب ذات املصدر” اسياعلى مصاحل نزالء السجون وال أي انشغال صادق حبقوقهم، بل تستغل الفئة املعنية من السجناء كبضاعة تتجر فيها سي

ب أن يبقى يف قطاع دولة حيكمه إطار تشريعي وتنظيمي واضح، وجي“وأكدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أن قطاع السجون هو 
ي تفاعل مستمر مع مضيفة أن المندوبية العامة ف، ”منأى عن املزايدات والرهانات السياسية الضيقة اليت تريد بعض اجلهات أن تقحمه فيها

ا، إذ تتلقى ”المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  باستمرار شكاوى وطلبات  املؤسسة الوطنية املكلفة دستوريا بالدفاع عن حقوق اإلنسان والنهوض 
.”خاصة تبث فيها يف حينه بدون استثناء وال متييز

http://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%8A/

http://www.aabbir.com/34798.html
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عةوحقيقي يدين عدم التجاوب مع مطالبهم المشرو " ضحايا الرصاص"عمومية تعتدي على قوات 

ضحايا سنوات الرصاص  فتاتالهلجوم جديد من طرف القوات العمومية والسلطات احمللية اليت صادرت " معتصم الكرامة"صباح اليوم اإلثنني تعرض 
م وأمتعتهم   2015يناير من السنة املاضية  21املعتصمني أمام اجمللس الوطين منذ  .كما قامت حبجز ممتلكا

.جبنيف نسانإلاجمللس حقوق  29ويأيت هذا اهلجوم يف الوقت الذي حيضر فيه اجمللس الوطين أشغال الدورة 

، كما أدان يف " ا املعتصمنيالذي ما فتئ يتعرض له الضحاي املمنهج عتداءإلا"وأدان األستاذ حممد حقيقي املستشار احلقوقي للتنسيقية الوطنية هذا 
".مع مطالبهم املشروعة نسانإلاعدم جتاوب اجمللس الوطين حلقوق "نسخة منه " صدى نيوز"بالغ له تلقت صحيفة 

ستمرار وأكد يف ذات البالغ على ا. غشت القاضي بالتسوية عرب احلل احمللي،  31على اتفاق انقالب مجلس حقوق اإلنسان واستهجن حقيقي 
.بكافة الوسائل املشروعة واملتاحة نصافإلواالضحايا يف املطالبة حبقوقهم اليت تضمن هلم الكرامة 

http://sadanews.ma/news.php?extend.3865
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"عبد الرحيم الحسناوي"تطالب بإطالق الطلبة المعتقلين على خلفية قضية لجنة 
19:02 2016مارس /آذار 21

، والذي توصل به موقع 2014ابريل  24سراح الطلبة املعتقلني السياسيني بفاس ضحايا  باطالقأعرب بالغ صدر أخريا عن اللجنة الوطنية للمطالبة 
ا  62إسالم مغريب، عن خيبة أمل اللجنة من أحكام املرحلة االستئنافية، واليت جتاوزت يف جمموعها  أحكاما قاسية وثقيلة "سنة سجنا نافذا، واعترب

".احلركة احلقوقية وهيئة الدفاع وانتظارات والتتناسب

 بفاس، مشرية إىل أن هذه احملاكمة السياسيني املعتقلينيالسياسيني باملغرب، وأكدت تشبثها برباءة  املعتقلينيسراح مجيع  باطالقوطالبت اللجنة 
"  بنعيسىاجليد حممد  أيت"و" عمر بنجلون"يف حق " باملغرب االسالمويةجرمية سياسية مكتملة األركان تنضاف إىل اجلرائم اليت اقرتفتها اجلماعات "
".املعطي بومليل"و

قلني بإبعاد ذويهم من املعتقلني إىل إجراء تعسفي ويعمق من معاناة أسر املعت"السياسيني إىل سجون خمتلفة هو  املعتقلينيواعترب البالغ أن إجراء تنقيل 
يف ح تحقيق عاجل كما طالب البالغ وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق االنسان بفتسجون بعيدة عن مدن تواجد أسرهم، 

.املوضوع، وباحرتام كافة حقوق الطلبة املعتقلني، اليت خيوهلا هلم القانون باعتبارهم معتقلني سياسيني

لوصية على القطاع ، اعتبارا حلرمتها وقداسة رسالتها، وطالب كل اجلهات ا"العسكرة واحلصار عن اجلامعة املغربية"ودعا البالغ إىل رفع ما مساه 
.باستحضار منطق احلكمة والتعقل يف معاجلة املطالب العادلة للطلبة واحرتام حرية العمل النقايب داخل اجلامعة املغربية

اجتماعا يوم أمس األحد مبدينة فاس، وأفاد  2014ابريل  24سراح الطلبة املعتقلني السياسيني ضحايا  باطالقوعقدت اللجنة الوطنية للمطالبة 
قاسية اليت صدرت يف تقييم جممل احملطات اليت اشتغلت عليها اللجنة، ولتدارس األحكام ال"البالغ الصادر عن االجتماع، أن هذا األخري مت من أجل 

".إىل سجون خمتلفة للمعتقلينياملرحلة االستئنافية وما تبعها من عملية التنقيل التعسفي 

بقتله  قاعديونم طلبة ، أحد طالب منظمة التجديد الطاليب، والذي ا"عبد الرحيم احلسناوي"يشار إىل أن هذه اللجنة تأسست على خلفية قضية 
، "بن عز بلقاسم"، و"عبد الوهاب الرمادي"، و"شعولمصطفى "، و" شعولعبد النيب "، وأدين على إثرها كل من 2014اية شهر أبريل من سنة 

لسجن بسنتني من ا" منهيش زكرياء"و، "ازنطارأسامة "سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم ، فيما أدين  10، بـ"بولفتهشام "، و"ياسني املسيح"و
.النافذ

موقع اسالم مغريب

http://www.islammaghribi.com/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%85%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9/%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A.html
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الستعماله طبيا” الكيف“يلتمس من الملك تقنين زراعة العماري 
2016مارس  21هيئة التحرير  : نشرت بواسطة

  
احلسيمة -تطوان -، مبقر جهة طنجة2016مارس  19والسبت  18رفع املشاركون يف الندوة الدولية حــول الكيــف واملخــدرات بطنجة يومي اجلمعة 

شاوري مع كافة الفاعلني تكليف اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي للقيام بدراسة، على أساس ت” ملتمسا للملك حممد السادس لدراسة إمكانية 
اهلندي  ماعي ملزارعي القنباملعنيني، آلفاق حتديد سياسة عمومية بديلة يف جمال املخدرات من منظور التنمية املستدامة والتأهيل االقتصادي واالجت

.”الفقراء، وتقنني وضبط زراعة هذا املنتوج وتثمني استعمال القنب اهلندي يف اجملاالت الطبية والصناعية
عديل المنظومة القانونية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلين المعنيين، آلفاق ت تكليف”و

.”المتعلقة بالمخدرات من منظور حقوق اإلنسان
” صنهاجة الريف  مجعيات وكنفدراليةاحلسيمة، وبشراكة مع مجعية حماربة السيدا  -تطوان -بدعوة من جملس جهة طنجة” نداء طنجة” واستحضر 

واليت خلصت إىل الفشل ” احلرب على املخدرات“حتت عنوان  2011تقارير اللجنة العاملية ملكافحة املخدرات، وخاصة تقريرها الصادر يف يونيو 
ر شاملة ها، كما أوصت بإعادة نظاملتزايد للسياسات الزجرية والعقابية كأساس السرتاتيجية مكافحة املخدرات يف حتقيق األهداف األساسية اليت أعلنت

علق باملخدرات يف سياسات مكافحة املخدرات مبا يضمن تقليص املخاطر بالنسبة لألشخاص واجلماعات واألمن الوطين، واحلد من اإلجرام املت
كما أوصى التقرير  .بتحسني شروط عيش الفئات األكثر هشاشة، مبا يف ذلك مزارعي القنب اهلندي، ووضع سياسات تكفل إخراجهم من الفقر
أمن األشخاص، وهي احلكومات بتجريب مناذج للضبط القانوين للمخدرات مبا يؤدي إىل مكافحة و تقليص سطوة اجلرمية املنظمة ومحاية صحة و 

ا تنطبق على جمال القنب اهلندي .”توصيات تعترب اللجنة أ
  

  
م سيشاركون يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة، اخلاصة باملخدرات واجلرمية، واملقرر و  19يويورك، بني انعقادها بن وأعلن املشاركون أ

.”إبراز فشل احلرب على املخدرات خالل األربعة عقود األخرية” قصد  املقبل،للرتافعأبريل  21
لفعلي ملزارعي القنب وضع سياسات عمومية مندجمة، إلجياد بدائل واقعية و تشاركية تروم تنمية اإلنسان واجملال، وتضمن الولوج ا ضرورة”لـداعني 

الدولية اليت ور ومبقتضى االتفاقيات اهلندي املوجودين يف وضعية الفقر واهلشاشة إىل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية املضمونة مبقتضى الدست
.”صادق عليها املغرب أو انضم إليها

ا حاليا م االلتزام”بـ” نداء طنجة”  وأوضى ن خالل وضع وتنفيذ بتوفري الدعم واحلماية ملدمين املخدرات بدال من سياسة العقاب والزجر املعمول 
يف  2007ة ملراقبة املخدرات لسنة بدائل للتجرمي واملالحقة القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على اخلصوص استحضار تقرير هليئة الدولي

.”هذا اجملال وتقاريره األخرى ذات الصلة وكذا املبادئ العامة لتناسبية العقوبات املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومع موقف  3التزام أقوى ضد عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وذلك متشيا مع املادة ” وكذا 

جملس حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية؛
تنمية اد بدائل قائمة على الالتوصية بإزالة العقوبات اجلنائية املرتتبة عن جمرد تعاطي املخدرات أو املرتتبة عن زراعة الكيف و العمل على إجي) س

.”املستدامة
املتعلق) 1974مايو  21( 1394ربيع الثاين  28بتاريخ  1.73.282تعديل الظهري الشريف مبثابة قانون رقم ” كما جاء يف توصيات املشاركني 
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وتعويض  اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمنني على هذه املخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع اجلرمي عن استهالك للمخدراتبزجر 
.”العقوبات السالبة بتدابري عالجية قائمة على احرتام حقوق وكرامة األشخاص املتعاطني

املشار إليه أيضا من أجل عدم جترمي الزراعة النظامية و املراقبة  1974الظهري الشريف ل  تعديل”لـويف إطار مراجعة القانون اجلنائي دعوا كذلك 
.”للقنب اهلندي كجزء من سيناريو تقنني وضبط الدولة لزراعته قصد االستعماالت الطبية والصناعية

ع الصحي احلايل أو املستقبلي مما القانونية على التمييز بسبب الوض اجلزاءاتتعديل املنظومة القانونية املتعلقة مبكافحة التمييز من أجل ترتيب ” و
.”لولوج إىل العالجسيساهم يف إزالة العوائق اليت يصادفها األشخاص املتعايشون مع مرض نقص املناعة املكتسب وباقي الفئات اهلشة يف ا

http://www.eljawab.com/9974.html
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السجون تنفي وجود حاالت تعذيب داخل السجون المغربيةمندوبية 
م من طرف كوثر مزهر8:01 - 2016 21يف مارس نشرت 

ملة، ون للتعذيب وسوء املعاوأكدت املندوبية العامة إلدارة السجون األخبار اليت مت الرتويج هلا خبصوص كون نزالء بعض املؤسسات السجنية يتعرض
.هي جمرد ادعاءات كاذبة ومزايدات سياسية

ايدة سجنية، جمرد مز واعتربت املندوبية العامة إلدارة السجون يف بالغ هلا أن ادعاء البعض بوجود حاالت تعذيب وسوء املعاملة داخل املؤسسات ال
 ئة املعنية من السجناءجمانية منهم، خلدمة أجندة ال تعكس غرية حقيقية على مصاحل نزالء السجون وال أي انشغال صادق حبقوقهم بل تستغل الف

.كبضاعة تتجر فيها سياسيا

باستمرار شكاوي  ، إذ تتلقىتتفاعل بشكل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسانوأشار ذات البالغ، أن املندوبية العامة إلدارة السجون 
ل يومي مع منظمات اجملتمع وطلبات خاصة تبث فيها يف حينه، وكذا طلبات زيارات هلؤالء السجناء يف خمتلف السجون املغربية، فضال عن تفاع

.املدين

امات اليت كاهلا نشطاء سلفيون  حلركة الدميقراطية ، املقربة من حزب ا”املغربية لإلدماج واإلصالح اجلمعية”وويأيت هذا البالغ كرد على اال
.، بتعذيب السجناء السلفيني التامكواالجتماعية، للمسؤول األول عن سجون اململكة، حممد صاحل 

http://press24.ma/%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AF/
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كاذبة ومزايدات سياسية تخدم أجندة  إدعاءات" : تعذيب السلفيين" إتهاماتردا على  التامك
12:42:00 - 2016, مارس 21

تعذيب املعتقلني "ية ، للرد على تصرحيات رموز السلفية، اليت محلته مسؤولالتامكخرج رئيس إدارة السجون وإعادة اإلدماج باملغرب، حممد صاحل 
.بالسجون، بعد حتميلها للحكومة" السلفيني

ادعاءات "مارس اجلاري، ان التصرحيات االعالمية األخرية  21وأكد املسؤول األول على السجون املغربية، يف بيان صادر عن ديوانه صباح يوم االثنني 
".كاذبة وال تعدو أن تكون مزايدات سياسية مرفوضة

ا  ل تستغل الفئة املعنية مزايدة جمانية منهم ختدم أجندة ال تعكس غرية حقيقية على مصاحل نزالء السجون وال أي انشغال صادق حبقوقهم، ب"وقال إ
".من السجناء كبضاعة تتجر فيها سياسيا

امات الشاذيل هدفها تشويه احلكومة: الكتاين' "  اجلنب"يصفها بـ  وأفتايت.. ا
".ملساواة بني كافة السجناءتطبيق املقتضيات التشريعية والتنظيمية املنظمة للمؤسسات السجنية على قدم ا"وأكد عمل املندوبية على ما قال عنه 

لرهانات السياسية قطاع دولة حيكمه إطار تشريعي وتنظيمي واضح، وجيب أن يبقى يف منأى عن املزايدات وا"وأشار إىل كون قطاع السجون هو 
.، حسب املنسوب إليه"الضيقة اليت تريد بعض اجلهات أن تقحمه فيها

ة تبث فيها يف حينه، وكذا ، وتتلقى باستمرار شكاوى وطلبات خاصفي تفاعل مستمر مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان:وورد يف بيان املسؤول 
".طلبات زيارات هلؤالء السجناء يف خمتلف سجون اململكة

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/12445.html
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حتجاجضحايا االنتهاكات الجسيمة خالل سنوات الرصاص يدينون اعتداء السلطات على حقهم في اال
2016مارس21يف 

بالغ
 21/1/2015نذ م امام المجلس الوطني لحقوق االنسان بالرباطتعرض صباح اليوم ضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان املعتصمون 

مهلجوم آخر من طرف السلطات االمنية وعمدوا إىل نزع الالفتة اليت تعرب عن اعتصامهم ومطالبهم كما  ة يف الوقت الذي يشارك بالقو  اخدواممتلكا
لسلمي على حق ضحايا سنوات الرصاص يف االحتجاج ا املمنهج عتداءإلاوإذ ندين هذا . جمللس حقوق االنسان جبنيف  29اجمللس يف الدورة 
طرف القوات العمومية  له معتصم الكرامة من هجوم جديد من ومايتعرضنستنكر امليز الواضح يف التعامل مع ملفات الضحايا .واملطالبة حبقوقهم 

ة عادلة حلل مشاكلهم املزمنة مع اجمللس دون أن تفكر يف حق املعتصمني وكيفي.والسلطات احمللية اليت تتدخل كل مرة لتفريق املعتصمني بالقوة واإلكراه 
ون يعملوا خطوة واحدة يف تنزيل أموال الوطن يف تلميع صورته يف املنتديات بالكذب واالباطيل د تبديرالذي يديره أناس مههم . الوطين حلقوق االنسان

اجمللس الوطين  من الدستور، الذي ينص على تويل هذا اجمللس دوره يف محاية كرامة وحقوق املواطنني، كما ندين عدم جتاوب 161مضمون الفصل 
حايا يف ونؤكد على استمرار الض. غشت القاضي بالتسوية عرب احلل احمللي  31على اتفاق  بهالانقمع مطالبهم املشروعة ،و نستهجن  نسانإلاحلقوق 

بكافة الوسائل املشروعة نصافإلوااملطالبة حبقوقهم اليت تضمن هلم الكرامة 
.اص ان نتوصل بكامل حقوقنا اسوة مبن عوضوا من ضحايا سنوات الرص اىل.النضاليةبكل األشكال  مرفوقاواالستمرار يف االعتصام 

الكشف عن مصري ضحايا االختفاء القسري
حل كل امللفات العالقة

االعتذار الرمسي
عدم التكرار

حتقيق مصاحلة حقيقة ال تستثين أي متضرر
تنزيل كل توصيات هيئة االنصاف واملصاحلة

التنسيقية الوطنية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة خالل سنوات الرصاص

http://siraje.net/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-
%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D8%AF/4906.html
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نداء طنجة الصادر عن النــدوة الدوليــــة حــول الكيــف والمخــدرات
طنجة -املختار العروسي 

   
شراكة مع مجعية احلسيمة، وب -تطوان -حنن املشاركات واملشاركون يف الندوة الدولية حول الكيف واملخـدرات املنظمة بدعوة من جملس جهة طنجة

لمجلس االقتصادي واالجتماعي مجعيات صنهاجة الريف للتنمية، وهي الندوة اليت متيزت أيضا باحلضور واملشاركة الفاعلة ل وكنفدراليةحماربة السيدا 
ت احلكومية املعنية؛ يومي اجلمعة مدنيني وأكادمييني وخرباء وطنيني ودوليني ومنتخبني، والقطاعاوالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان وفاعلين والبيئي 

:إذ نستحضر. احلسيمة-تطوان -، مبقر جملس جهة طنجة2016مارس  19والسبت  18
ق منه، كما مت التعليق عليها من طرف اللجنة املعنية باحلقو  12العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسيما املادة  –

و  1972بنصها املعدل بربوتكول  1961ديباجة االتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة  –، 14االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتعليق العام رقم 
 واملعتمدة مبقتضى قرار” حتويل عاملنا“ املعنونة، 2030خطة التنمية املستدامة لعام  –السيما التزام الدول األطراف بصحة اإلنسانية ورفاهيتها، 

:؛ إذ نستحضر أيضا على وجه اخلصوص 2015سبتمرب  25بتاريخ  1.70اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
سبتمرب  4صادرة بتاريخ خالصات دراسة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان حول تأثري سياسات املخدرات العاملية على التمتع حبقوق اإلنسان، ال –

2015 )A/HRC/30/65 )، ا املتعلقة بإزالة العوائق عن ولوج مستعملي املخدرات إىل احلق يف ا وخالصا  الصحة، مبا يف والسيما توصيا
ي لقضايا املخدرات، ذلك نزع الطابع اجلرمي عن احليازة و االستهالك الشخصيني للمخدرات، واحلق يف حماكمة عادلة يف سياق التدبري القضائ

.والتفكري يف حلول بديلة للمتابعة القضائية وللعقوبات السالبة للحرية
ي هيئات األمم للجنة املخدرات لألمم املتحدة، حول تعزيز التعاون بني مكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية وباق 51/12القرار  –

.املتحدة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان يف إطار إعمال املراقبة الدولية لتطبيق االتفاقيات الدولية ملكافحة املخدرات
غشت  6العقلية، الصادر يف خالصات تقرير املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و  –

2010 )A/65/255 ) عين بفريوس نقص املناعة مبا فيها التوصيات املتعلقة بتدابري احلد من األضرار كما فصلها برنامج األمم املتحدة املشرتك امل
 قد تتضمن السياسات اليتالبشرية واإليدز، وكذا بإزالة الصفة اجلنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة املخدرات وتعاطيها، إضافة إىل إصالح القوانني و 

اء سان، والنظر يف إنشعوائق حتول دون تقدمي اخلدمات الصحية األساسية ملتعاطي املخدرات، وكفالة امتثال سياسات مكافحة املخدرات حلقوق اإلن
.إطار تنظيمي للمخدرات يف األجل الطويل

ل واليت خلصت إىل الفش” احلرب على املخدرات“حتت عنوان  2011تقارير اللجنة العاملية ملكافحة املخدرات، وخاصة تقريرها الصادر يف يونيو  –
ر شاملة ها، كما أوصت بإعادة نظاملتزايد للسياسات الزجرية والعقابية كأساس السرتاتيجية مكافحة املخدرات يف حتقيق األهداف األساسية اليت أعلنت

علق باملخدرات يف سياسات مكافحة املخدرات مبا يضمن تقليص املخاطر بالنسبة لألشخاص واجلماعات واألمن الوطين، واحلد من اإلجرام املت
.بتحسني شروط عيش الفئات األكثر هشاشة، مبا يف ذلك مزارعي القنب اهلندي، ووضع سياسات تكفل إخراجهم من الفقر
نظمة ومحاية صحة وأمن كما أوصى التقرير احلكومات بتجريب مناذج للضبط القانوين للمخدرات مبا يؤدي إىل مكافحة و تقليص سطوة اجلرمية امل

ا تنطبق على جمال القنب اهلندي رة االستثنائية للجمعية العامة وإذ نستكمل استعداداتنا للمشاركة يف الدو . األشخاص، وهي توصيات تعترب اللجنة أ
 جمرى أبريل املقبل، وإذ يندرج مسعانا يف إطار جمتمعنا املدين يف 21و  19لألمم املتحدة، اخلاصة باملخدرات واجلرمية، واملقرر انعقادها بنيويورك، بني 

ة، ضرورة وضع يدانية احمللياحلراك العاملي للرتافع قصد إبراز فشل احلرب على املخدرات خالل األربعة عقود األخرية؛ وإذ نؤكد، انطالقا من جتربتنا امل
ملوجودين عي القنب اهلندي اسياسات عمومية مندجمة، تضمن لإلجياد بدائل واقعية و تشاركية تروم تنمية اإلنسان واجملال، وتضمن الولوج الفعلي ملزار 

عليها  تفاقيات الدولية اليت صادقيف وضعية الفقر واهلشاشة إىل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية املضمونة مبقتضى الدستور ومبقتضى اال
لاللتزامات املخدرات، طبقااملغرب أو انضم إليها؛ وإذ نعلن تشبثنا بإعمال مببدأ عدم اإلفالت من العقاب جتاه اجلرائم احمللية والدولية ذات الصلة ب
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لية دية اليت ختلفها السياسات الدو للمغرب وقوانينه الداخلية والتزاماته فيما يتعلق بالتعاون القضائي؛ وإذ نبدي وعينا العميق باملخاطر اجلاالتفاقية 
اء يف مسودة الوثيقة جمال مكافحة املخدرات من آثار تقوي من ارتباط املخدرات باإلرهاب وبانتهاكات حقوق اإلنسان؛ وإذ نعترب أن ما ج قياحلالية 

ت، ومن مث ال ، يكتفي بالرتكيز على حظر تعاطي املخدرات اعتمادا على رؤية هادفة لعامل خال من املخدرا2016فرباير  25اخلتامية اليت نشرت يف 
نمية وق اإلنسان، والتتتالءم مع ما تذهب إليه خمتلف وكاالت األمم املتحدة اليت أبرزت حدود هذا النهج، آثاره السلبية على الصحة العامة، وحق

حول السيدا،  حدة املشرتكاالقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك االجتاهات احلالية ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، برنامج األمم املت
لقد أثبتت هذه . إلنسانمنظمة الصحة العاملية، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للمرأة، ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق ا

إىل : نوصي مبا يلي. الوكاالت، أن السياسات القمعية جتاه استهالك املخدرات ومزارعي النبتات األصلـــــية مبا فيها الكيف هي ذات تأثري سليب
أبريل املقبل 21و  19بني  املشاركني يف الدورة االستثنائية للجمعية العامة لألمم املتحدة، اخلاصة باملخدرات واجلرمية، واملقرر انعقادها بنيويورك،

ارة نظر إىل اآلثار الضاعتماد السياسات الدولية يف جمال مكافحة املخدرات على احلق يف التنمية املستدامة، الصحة العامة وحقوق اإلنسان، بال -1
والغري منتجة للسياسات املعتمدة على الزجر والتجرمي وحدمها

توصيات يد التفاوض، إىل أن خيلص التقرير النهائي لنتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية لألمم املتحدة اخلاصة باملخدرات، و املوجود حاليا ق -2
:تركز بشكل خاص على ما يلي

التنموية يما يتعلق بالبدائل النهوض بالسياسات الوطنية الفعالة، من خالل االستفادة من جماالت التعاون العاملي واجلهوي وتقاسم التجارب اجليدة ف) أ
املرتبطة بزراعة الكيف

رات، فضال عن االلتزام الواضح للعمل من أجل احلد من عدوى فريوس نقص املناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي لدى مستخدمي املخد) ب
جمموعة من التدابري للجمع بني الوقاية والعالج والرعاية، كما هو منصوص عليه من قبل برنامج األمم املتحدة املشرتك

ا حاليا من خالل وضع وتنفي) ج ملالحقة ذ بدائل للتجرمي واااللتزام بتوفري الدعم واحلماية ملدمين املخدرات بدال من سياسة العقاب والزجر املعمول 
يف هذا اجملال وتقاريره األخرى  2007القضائية والعقوبات السالبة للحرية، وأن يتم على اخلصوص استحضار تقرير هليئة الدولية ملراقبة املخدرات لسنة 

.ذات الصلة وكذا املبادئ العامة لتناسبية العقوبات املكرسة يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان
من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ومع موقف جملس  3التزام أقوى ضد عقوبة اإلعدام على اجلرائم املتعلقة باملخدرات، وذلك متشيا مع املادة ) د

حقوق اإلنسان ومكتب األمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية
تنمية اد بدائل قائمة على الالتوصية بإزالة العقوبات اجلنائية املرتتبة عن جمرد تعاطي املخدرات أو املرتتبة عن زراعة الكيف و العمل على إجي) س

اعي بني خمتلف املؤسسات يوصي املشاركات و املشاركون يف الندوة الدولية باستمرار التفكري اجلم: توصيات وملتمسات ذات طابع وطين. املستدامة
:املعنية يف ما يلي

 21( 1394ربيع الثاين  28بتاريخ  1.73.282تعديل الظهري الشريف مبثابة قانون رقم  –استثمار فرصة مراجعة القانون اجلنائي من أجل  -)1
ن استهالك املتعلق بزجر اإلدمان على املخدرات السامة ووقاية املدمنني على هذه املخدرات، وذلك من أجل نزع الطابع اجلرمي ع) 1974مايو 

.للمخدرات وتعويض العقوبات السالبة بتدابري عالجية قائمة على احرتام حقوق وكرامة األشخاص املتعاطني
تقنني وضبط  املشار إليه أيضا من أجل عدم جترمي الزراعة النظامية و املراقبة للقنب اهلندي كجزء من سيناريو 1974تعديل الظهري الشريف ل  –

.الدولة لزراعته قصد االستعماالت الطبية والصناعية
مقتضيات ندي املتابعني يف إطار تعميق التفكري اجلماعي والتشاركي بشأن احللول القانونية املالئمة اليت يضمنها الدستور لوضعية مزارعي القنب اهل) 2

ية على التمييز بسبب القانون اجلزاءاتتعديل املنظومة القانونية املتعلقة مبكافحة التمييز من أجل ترتيب ) 3. الساري املفعول 1974الظهري شريف ل 
ئات اعة املكتسب وباقي الفالوضع الصحي احلايل أو املستقبلي مما سيساهم يف إزالة العوائق اليت يصادفها األشخاص املتعايشون مع مرض نقص املن

..اهلشة يف الولوج إىل العالج

                            26 / 31



 

22/03/2016 19
Conseil national des droits de 

l'Homme

دف التأهيل االقتصادي واالجتماعي ملزارعي القنب اهلندي الفقراء وع) 4 م، وخروجهم من الفوضع سياسات عمومية مندجمة، وطنية وترابية  قر ائال
.وضمان ولوجهم حلقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية

مية اربة حقوق اإلنسان والتناالرتكاز يف مجيع احللول والسياسات املقرتحة، مبا فيها تلك املتعلقة مبكافحة املخدرات و تقليص املخاطر على مق) 5
هذا، . إليها اململكة أو انضمت املستدامة، ومكافحة التمييز ومراعاة املساواة بني اجلنسني كما يضمنها الدستور واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها
:انيةويتشرف املشاركون واملشاركات يف الندوة الدولية برفع ملتمس إىل النظر السامي جلاللة امللك، قصد تفضله بدراسة إمك

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

.استعمال القنب اهلندي يف اجملاالت الطبية والصناعية
لقة املنظومة القانونية املتع تكليف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للقيام بدراسة، على أساس تشاوري مع كافة الفاعلني املعنيني، آلفاق تعديل ●

.باملخدرات من منظور حقوق اإلنسان

http://laracheinfo.com/news4453.html
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2016مارس،  21، االثنني
جريمة شنيعة في حق الشعب المغربي” يرتكب“العمومي لإلعالم القطب 

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

النقابيني احلقوقيني و وكان آالف األساتذة قد نظموا مسرية حاشدة مبدينة الدار البيضاء، إلسقاط املرسومني، واليت شارك فيها العديد من املواطنني و 
رها على ترخيص من لدن والسياسيني، يف وقت ظلت فيه جيوش االمن بزيها العسكري واألمين تتابع حتركات املسرية دون تدخل، رغم عدم توف
ا أمام الربملان حني قمعت السل  أنزكانة يف طات مسرية األساتذالسلطات، ما جيعل وزير الداخلية أمام حرج كبري، بالنظر للتربيرات اليت كان قد تقدم 

ا مسريات غري مرخصة .وغريها بكو
م ومع ذلك مل ينقل اإلعالم العمومي املمول من ضرائب امل خربا صغريا  واطنني ولواملثري اليوم أن آالف املغاربة خرجوا إىل شوارع املدن إليصال أصوا

عن هذه املسرية، األمر الذي جعل بعض النشطاء يتساءلون هل حنن إزاء اعالم عمومي أم خمزين؟
م حياة الشعب، فقد تغاضت القن ا ليست املرة األوىل اليت يتجاهل فيها اإلعالم العمومي نقل وقائع كبرية  املغربية وغريها من  التلفزيةوات يُذكر أ

م الشعب، أبرزها ما جرى يوم  حني تدخلت السلطات  2013غشت من سنة  2وسائل اإلعالم التابعة للدولة عن تغطية العديد من األخبار اليت 
جتريها السلطات ضد احملتجني  اإلسباين وبعدها التدخالت ضد احلقوقيني أمام الربملان وكل التدخالت اليت البيدوفيلضد احملتجني على العفو على 

إلنسان ادريس حيث اعترف رئيس المجلس الوطني لحقوق ا، الزاكحىت ولو قضت بوفاة أحدهم كما جرى يف مدينة آسفي وبعدها يف أسا 
.اعةيف املدينتني املذكورتني دون أن يرتتب أي جزاء قضائي ضد اجلناة حلد السبتورط السلطات في وفاة شابين  اليزمي

http://www.erspress.com/2016/03/blog-post_71.html
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Le PAM supervise et appuie la Déclaration de Tanger sur la 
culture du cannabis

Ce weekend, à Tanger, la Région Tanger-Tétouan,-al Hoceima, présidée par le SG du PAM Ilyas el Omari, 
organisait un colloque international sur le cannabis et la drogue, avec la participation du Conseil 
économique, social et environnemental, le Conseil national des droits de l’Homme et 
plusieurs personnalités du monde médical et de la société civile. Une Déclaration a été rédigée à l’issue 
des travaux de ce colloque, faisant appel au roi Mohammed VI pour la saisine consultative du CNDH et du 
CESE.

En préambule de la Déclaration, plusieurs textes sont cités, en l’occurrence des résolutions des Nations 
Unies sur les droits humains et la nécessité de mise en conformité des mesures nécessaires contre l’usage 
des stupéfiants et le trafic de drogue, d’une part et, d’autre part, les inadaptations de la politique du tout-
sécuritaire dans le domaine.

Ainsi, les 19, 20 et 21 avril, se tient l’UNGASS (United Nations General Assembly Special Session), qui sera 
l’opportunité pour les États membres de l’ONU et les représentants de la société civile d’ouvrir des voies 
de réflexion permettant l’expérimentation de politiques des drogues alternatives ou régulationnistes. A cet 
effet, une déclaration sera lue devant l’AG de l’ONU par le Marocain, Abdellatif Adbib, président de la 
fédération des associations du développement des Senhadja, présent au colloque de Tanger, au nom des 
cultivateurs dans lemonde.

Dans la Déclaration de Tanger, les participants appellent à :

1/ L’adoption de politiques publiques en vue du développement durable des régions concernées, du droit à 
la santé et du respect des droits humains ;

2/ Ce que les travaux de l’UNGASS adoptent les résolutions suivantes :

Elaboration de politiques nationales fondées sur la coopération internationale et les échanges d’expériences 
entre les différents Etats concernés par les cultures de chanvre, en vue de mettre en place des mesures 
alternatives ;
Adoption de mesures pour réduire l’exposition des consommateurs au Sida et à l’hépatite C, en plus des 
politiques de prévention, de santé et d’accompagnement pour ces consommateurs ;
Adoption de mesures privilégiant l’accompagnement et la prise en charge, en lieu et place de politiques 
répressives ;
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Suppression des peines privatives de prison ou des peines capitales pour les consommateurs et les 
cultivateurs de chanvre et leur remplacement par des politiques alternatives inscrites dans le sens du 
développement durable.
Sur le plan national, la Déclaration de Tanger recommande de :

1/ Faire évoluer la politique pénale de condamnation systématique des personnes souffrant d’addictions aux 
stupéfiants, remplaçant les peines de prison en mesures d’accompagnement et de prise en charge :

2/ Supprimer le caractère pénal de la culture du chanvre et son remplacement par une politique publique 
régulationniste en vue de l’usage médical et industriel de cette culture ;

3/ Réflexion autour de la situation des cultivateurs, dans le sens de la constitution, afin d’éviter leur 
condamnation systématique ;

4/ Mise en place de politiques publiques pour la réhabilitation des populations vivant de la culture du 
chanvre, afin de leur assurer une intégration dans le tissu socio-économique national ;

A cet effet, les participants du colloque sollicitent le roi Mohammed VI de charger le CNDH et le CESE de 
procéder à une étude, avec l’ensemble des participants et des concernés, en vue d’élaborer un corpus de 
recommandations allant dans le sens des précédentes recommandations aux fins de mettre en place des 
politiques publiques de développement durable et de réhabilitation des populations marginalisées du Rif.

Nous rappelons que l'ensemble des participants au colloque, des personnalités aussi prestigieuses que 
Mohamed Tozy, Hakima Himmich (ALCS), Driss Guerraoui (CESE), ont loué le courage politique ayant 
fondé la tenue de ce colloque. et c'est le Secrétaire général du PAM Ilyas el Omari qui était à la manoeuvre, 
en dépit des risques politiques d'endosser une telle démarche.

http://www.panorapost.com/article.php?id=12351
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Abouzaid El Idrissi: « réformez l’héritage, rendez justice aux 
femmes! »

Le prédicateur soutient que le système d’héritage actuel ne correspond désormais plus aux valeurs 
modernes de la société.

Le député PJD et prédicateur Abouzaid El Mokrie El Idrissi vient de faire une sortie pour le moins 
remarquable. D’après le site d’information Al Yaoum24, El Idrissi a appelé, lors d’une conférence qu’il a 
présidée en fin de semaine à Salé, à réformer tout le système de l’héritage.

Le prédicateur a ainsi déclaré que le système d’héritage actuel ne correspond désormais plus aux valeurs 
modernes de la société. Il défend les femmes qui, aujourd’hui, prennent en charge des familles et qui ont 
désormais les mêmes responsabilités financières et matérielles que les hommes. Et de souligner que le fait 
de conserver le système d’héritage actuel est une grande injustice envers elles.

Pour ce faire, le PJDiste a appelé à une reforme dudit système par l’Ijtihad des Oulémas afin de préserver le 
fondement islamique de la procédure. Il a également appelé à réinterpréter les textes religieux selon les 
nouvelles valeurs de la société actuelle.

Même si le débat sur la question de la réforme de l’héritage n’en est pas à son premier épisode, c’est la 
première fois qu’un conservatiste en parle publiquement. En 2015, le Conseil national des droits de 
l’homme a proposé d’amender le code de la famille afin d’accorder aux femmes les mêmes droits que les 
hommes dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants. Quelques 
jours plus tard, Abdelilah Benkirane a critiqué les propos du président dudit Conseil. Le chef du 
gouvernement a même demandé à ce dernier de présenter des excuses au peuple marocain.

http://journaux.top/fr/social/37371/
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