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وتحرج حقوقيين مغاربة المينورسوتطالب بتوسيع مهمة  أوروميد
08:00 - 2016أبريل  28اخلميس بنهداطارق  -هسربيس 

حلقوق اإلنسان إىل  وسطيةاألورومتعدد من اهليئات والشخصيات احلقوقية املغربية يف وضعية حرجة، إثر الدعوة اليت وجهتها رئاسة الشبكة توجد 
.مل مراقبة حقوق اإلنسانلتش) املينورسو(أعضاء جملس األمن الدويل، والقاضية مبا يرفضه املغرب من توسيع مهمة بعثة األمم املتحدة يف الصحراء 

.، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنساناليزميوتضم الشبكة يف عضويتها أربع هيئات مغربية، إىل جانب إدريس 

، جملس األمن الدامنركية بكوبنهاكنويوجد مقرها  ،"euromedrights"وطالب ميشال طوبيانا، الناشط الفرنسي ورئيس الشبكة املعروفة باسم 
ا املدين والسياسي  "املينورسو"أيضا بتجديد عهدة بعثة  يف العيون، مع " غري مرغوب فيهم مدنّيني"كـ، وهي البعثة اليت أقدم املغرب على تقليص مكو

ني العام ات بان كي مون، األموقف املسامهة املالية اإلرادية اليت دأبت الرباط على تقدميها ضمانا الشتغال اهليئة؛ وذلك يف سياق الرّد على تصرحي
".االحتالل"ملنظمة األمم املتحدة، املعادية للمغرب، واليت وصف فيها تواجد املغرب بالصحراء بـ

بإدريس بلدا، من ضمنها املغرب، ممثال  30منظمة ومؤسسة وشخصية حقوقية من  80املتوسطية حلقوق اإلنسان قرابة -وتضم الشبكة األوروبية
بية حلقوق اإلنسان، ، كعضو فخري، إىل جانب اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، واملنظمة املغر ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناليزمي

نفسها كمنتدى إقليمي  رومتوسطيةاألو وفضاء اجلمعيات واجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، املنتسبني إىل الشبكة كأعضاء منتظمني، فيما تقدم اهليئة 
".أعضاؤها باملبادئ العاملية حلقوق اإلنسان ويلتزم..برشلونةاستجابة إلعالن "، 1997تأسس عام 

الذي " رف السائد يف الصحراء الغربيةالظ"، تضمنت موقف شبكته مما وصفه بـ"بوليساريو"، اليت نقلتها وسائل إعالم تابعة لتنظيم توبيانارسالة ميشال 
ملتحدة من أجل جتديد عهدة بإحلاح من الدول األعضاء يف جملس األمن بالرتخيص لسفرائهم لدى األمم ا"، طالب إثره "وضعا استثنائيا"يبقى، وفقه، 

".وق اإلنسانوتوسيع هذه البعثة لتشمل دراسة وضعية حقوق اإلنسان، أو وضع آليات دولية دائمة لليقظة ومراقبة احرتام حق املينورسو

، اليت أسستها "اإلنسان لدعم املدافعني عن حقوق األورومتوسطيةاملؤسسة "يظهر أيضا من خالل رئاسته لـ اليزمياحلرج اآلخر الذي وقع فيه ادريس 
هي اخلطوة اليت ، إذ يظهر املوقع اإللكرتوين للمؤسسة خريطة املغرب مبتورة من أقاليمه اجلنوبية، و 2004حلقوق اإلنسان عام  األورومتوسطيةالشبكة 

.ظلت مثار انتقاد املغرب يف عدد من الفعاليات املماثلة على املستوى الدويل

http://www.hespress.com/politique/304057.html
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لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصفةال 
22:  34الساعة  2016أبريل  27يف أضيف 

يئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضا79-14احلكومة واغلبيتها يف جلنة القطاعات االجتماعية لتمرير مشروع القانون تسارع  ربة املتعلق 
ا من ة طرف جملس النواب ورافض عرض احلائط بكل مقرتحات احلركة النسائية، وباقي مكونات اجملتمع املدين واهليئات الوطنية اليت متت استشار

وص عليها يف الفصول بشكل منهجي كل تعديالت فرق املعارضة، معتمدة  تأويال غري دميقراطي وغري مستحضر للحقوق اإلنسانية للنساء املنص
ا مدعومة ب 171و164و19 .القوى الدميقراطيةمن الدستور وذلك لاللتفاف على املكتسبات اليت ناضلت من اجلها احلركة النسائية بكل مكونا

غربية ملناهضة العنف يات و اجلمعية املوعليه فإننا يف احتاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة و مجعية جسور ملتقى النساء املغرب 
ذا املنحى الذي اختذه النقاش و بالرتاجع اخلطري عن املكتسبات الدستورية 19ضد النساء و االئتالف املدين حول الفصل  اليت حققتها  إذ نندد 

.النساء واملغرب بصفة عامة
:لنعلن للرأي العام

وطني لحقوق رفضنا المطلق لهذا اإلجهاز على الحق في المساواة كما أقرها الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنية المجلس ال      -
.اإلنسان والمجلس االقتصادي و االجتماعي و الجمعيات النسائية و الحقوقية

ا ووعودها بدعم مقرتحات اجلمعيات النسائية      - .حتميل املسؤولية لألحزاب السياسية اليت أخلت بالتزاما
دد مام هذه الرتاجعات اليت ندعو كل املناضلني و املناضالت احلقوقيني واحلقوقيات و الدميقراطيني والدميقراطيات يف هذا البلد إىل الوقوف أ      -

جه املغرب و سار فيه .االختيار الدميقراطي الذي 
كل األساليب املمكنة ونعلن أننا سنواصل النضال والتصدي ألي حماولة للنيل من حقوقنا اإلنسانية، وأننا  حنتفظ حبقنا يف مواجهة ذلك ب      -

.واملشروعة

http://maarifpress.com/news10533.html
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يرد بقوة على تقرير أمريكي حول أوضاع السجون بالمغرب التامك

و م ع -شعب بريس
سجون بإدارة ال أكدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أن تقرير كتابة الدولة األمريكية عن وضعية حقوق اإلنسان، يف شقه اخلاص

لعامة، يف مالحظات وأوضحت املندوبية ا. وإعادة اإلدماج باململكة املغربية، يتضمن العديد من االدعاءات املغلوطة حول ظروف السجون يف املغرب
وانني، تعرب عن شديد اسفها لعدم اعتبارا للتعاون الوثيق واملثمر الذي يربطها باملكتب املكلف مبكافحة املخدرات وإنفاذ الق"حول التقرير املذكور، أنه 

جيابية وامللموسة كة وإىل النتائج اإلإشارة التقرير إىل اجملهودات اليت تبذهلا املندوبية العامة والتزامها املوصول بتحسني ظروف االعتقال بالسجون باململ
".اليت مت حتقيقها باعرتاف خرباء أمريكيني

  
م لظروف االعتقال، املسؤولني االمريكيني قاموا بزيارات عدة لبعض السجون املغربية يف السنوات األخرية، وعربوا عن اس"وذكرت بأن عددا من  تحسا

وها كنموذج دارة السجون اليت اعترب حيث أثنوا على اجلهود اليت تبذهلا املندوبية العامة لتحسني ظروف إيواء السجناء، مشيدين بالتجربة املغربية يف إ
كة، بيد أنه ال يقدم حججا وأدلة يدين ظاهرة االكتظاظ اليت تعرفها سجون اململ"وقالت املندوبية إن التقرير ". ميكن االقتداء به على املستوى اإلقليمي

م سوى عدد حمدود من السجون ا ال  خاص يهدف إىل  ، مشريا إىل أن املندوبية العامة قامت بإعداد برنامج"كافية حول حقيقة هذه الظاهرة، إذ أ
اجلديدة تستقبل النزالء  جتديد وتوسيع حظرية السجون، وذلك بإغالق السجون القدمية واستبداهلا مبؤسسات سجنية جديدة، حيث أصبحت السجون

ا،  ريه اخلاصة يف ما خيص إيواء ميكن يف هذه احلالة احلديث عن معايري دولية وحملية إليواء السجناء، ألن كل بلد معاي ال"ويف حدود األسرة املتوفرة 
."السجناء

  
ا اخلاصة يف ما بتحديدها لعدد األسرة اليت توفرها بكل مؤسسة سجنية جديدة، فإن املندوبية العامة تكون قد استجاب"وأضاف املصدر أنه  ت حلاجيا

".خيص معاجلة مشكل االكتظاظ وباالعتماد على معايريها اخلاصة
  

ر سريرا، كما سيتم افتتاح ثالثة سجون أخرى يف غضون شه 9000تقدر بــ  استعابية، مت افتتاح عشرة سجون بطاقة 2015وأشار إىل أنه يف سنة 
 5916بلغ هذا باإلضافة إىل مخس مؤسسات سجنية أخرى يف طور البناء بطاقة استيعابية ت. سريرا 4013يوليوز القادم بطاقة استيعابية تقدر بـــ 

سريرا سينجز يف الفرتة املمتدة ما  55572وعالوة على ذلك، وضعت املندوبية العامة برناجما لبناء مخسة وأربعني سجنا بطاقة استيعابية تقدر بــ . سريرا
.2020-2016بني 

  
داث، مل يتم حلد اآلن على عكس ما ورد يف التقرير بشأن االعتداءات اجلنسية املرتكبة يف حق السجناء األح"ومن جهة أخرى، أكدت املندوبية أنه 

هناك فصل تام "حا أن وأشارت إىل أن التقرير يتضمن العديد من املغالطات املتعلقة بظروف اعتقال األحداث، موض". تسجيل أية حالة من هذا النوع
 18سنة والسجناء الذين تقل أعمارهم عن  20و  18سنة، السجناء الذين ترتاوح أعمارهم ما بني  20السجناء البالغني أكثر من : بني ثالث فئات

".سنة
  

 وية هلذه الفئة يفوحترص املندوبية العامة على محاية السجناء األحداث وضمان حقوقهم من خالل فصلهم عن السجناء البالغني وعلى إعطاء األول
م اخلاصة م من ذويهم بالنظر إىل سنهم واحتياجا .برامج إعادة اإلدماج، واإلبقاء على قر
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إىل إرسال مذكرة إىل مجيع املدراء اجلهويني واملؤسسات  املصرميناير  22رعاية السجناء يف وضعية إعاقة، عمدت املندوبية العامة يف وخبصوص 
دمات فادة من جمموعة من اخلالسجنية الختاذ كافة التدابري لصاحل هذه الفئة اهلشة من السجناء حىت يتمكنوا من التمتع حبقوقهم األساسية واالست

...).والتجهيزات ووسائل النقل املستعملة يف الرتحيل الزنازن، نوعية الولوجيات(
  

هذه  إىل شركات خاصة بتقدمي وعلى عكس ما ورد يف التقرير، طبقا للمندوبية، فقد عرفت تغذية النزالء حتسنا ملحوظا، حيث عهدت املندوبية العامة
".اخلدمة داخل السجون

  
التغذية اجلماعية للمعتقلني  مضيفا أن". يستفيدون من قائمة متنوعة من األغذية، تتوفر على السعرات احلرارية الضرورية"وأصبح السجناء، بالتايل، 

لعامة، سنويا وبشكل مستمر، وبغية حتسني ظروف الرعاية الصحية للنزالء، تعمل املندوبية ا" أصبحت تشمل يف الوقت احلايل مجيع سجون اململكة"
يف حني هناك (سجينا  675على تعيني أطر طبية وشبه طبية، من أجل الرفع من مستوى التأطري الطيب، مما مكنها من حتقيق طبيب واحد لكل 

يف حني هناك طبيب أسنان واحد لكل (سجينا  1102، وطبيب أسنان واحد لكل )مواطنا خارج السجن 1650طبيب واحد لكل 
؛ وستة كشوفات )مواطنا خارج السجن 1100يف حني هناك ممرض واحد لكل (سجينا  135؛ وممرض واحد لكل )مواطنا خارج السجن10000

يف حني هناك كشف واحد لكل مواطن سنويا خارج السجن(طبية لكل سجني يف السنة 
   

يف  82(نسمة  1000حالة من أصل  5.6سجينا يف حني هناك  1000حالة وفاة، أي حالتا وفاة من أصل 150و أضاف املصدر أنه حصلت 
).خارج السجن(من حاالت الوفيات حصلت داخل املستشفيات ) املائة

  
. ح الطيبن اهلالك للتشريوذكر بأن املندوبية العامة ال تتواىن يف إخبار النيابة العامة بكل حاالت الوفاة املسجلة، ويتم على إثر ذلك إخضاع جثما
املسجلة  املقارنة مع املستوياتوخلصت املندوبية إىل أن املؤشرات املسجلة يف جمال الرعاية الصحية يف املؤسسات السجنية تبقى عموما إجيابية جدا ب

.على املستوى الوطين
  

اهم إما ق يف تقدمي شكاو ويف ما يتعلق بالوقاية من سوء املعاملة والتعامل مع الشكايات، ذكر البالغ أن املندوبية العامة تكفل جلميع السجناء احل
ا ا شفويا أو كتابيا ملدير املؤسسة أو املندوب العام أو السلطات القضائية أو اللجنة اإلقليمية للمراقبة، وذلك وفقا للقوانني وتفتح . لعملاجلاري 

، ومؤسسة وسيط حقوق اإلنسانوالمجلس الوطني لاملندوبية العامة اجملال للتواصل مع خمتلف اهليئات العمومية واخلاصة من قبيل النواب الربملانيني، 
م، أو عن طريق املراسالت هلاتفية أو املكاملات ا اململكة وخمتلف القطاعات الوزارية واملنظمات غري احلكومية، وحىت مع السجناء أنفسهم أو عائال

.اجملهولة املصدر
  

ة بإحداث مكتب ، ويف إطار تعزيز آليات محاية حقوق اإلنسان، ولضمان حق السجناء يف تقدمي شكاواهم، قامت املندوبية العام2014ومنذ مارس 
ية اذ اإلجراءات الضرور مركزي الستقبال ومعاجلة الشكايات، وقد مت جتهيز مجيع السجون بصناديق للشكايات موضوعة رهن إشارة النزالء، ويتم اخت

ا، حسب املصدر .بناء على نتائج البحوث املنجزة بشأ
  

يف النازلة،  يتم مباشرة فتح حتقيقا وتتعلق الشكايات املعاجلة يف أغلبها ، طبقا للمندوبية، بطلبات ترحيل، وبقدر أقل بسوء املعاملة، ويف هذه احلالة
.وكذا بطلبات التسجيل يف برامج التعليم أو التكوين املهين أو االستفادة من خدمات الرعاية الصحية
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م متعلقة معتقلون م إيزيك اكدميبعض الفئات من السجناء، أوضحت املندوبية العامة أن بعض السجناء على خلفية أحداث وخبصوص  ن أجل 
.شاركة يف ذلكبتكوين عصابة إجرامية ، والعنف يف حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم ملهامهم املفضي إىل املوت بنية إحداثه وامل

  
وهم حيملون " إيزيك اكدميجمموعة "وأضافت أن جمموعة من الصحف الوطنية تناولت هذا املوضوع حيث نشرت صور بعض عناصر ما يسمى بــ 

وثق لعملية إضرام للنار كما يظهر من خالل صور مرفقة، كما أن أحد أشرطة الفيديو على اإلنرتنت ي  البوليساريوأسلحة رشاشة مبعية أعضاء من جبهة 
.بواسطة قنينة غاز من احلجم الصغري

  
يف تطبيق  مر املندوبية العامةوقال املصدر إنه يتم التعامل مع هؤالء السجناء وفقا للقانون املنظم للسجون دون أي متييز أو معاملة تفضيلية، وستست

عن  هذه الفئة من السجناء مقتضيات هذا القانون على مجيع فئات السجناء ويف احلفاظ على سالمة األشخاص واملباين، مع األخذ بعني االعتبار بعد
".السجناء املعتقلون بتهم التطرف أو اإلرهاب حيظون بنفس املعاملة وفقا للقانون املنظم للسجون"ذويهم، مضيفا أن 

  
م "وأشار إىل أن  ة من الوسائل هو وسيل" سجناء سياسيون"سجناء هاتني الفئتني مل يطلهم أي سوء معاملة على اإلطالق، وأن ادعاءهم بكو

املندوبية تأىب "ا أن ، مؤكد"املختلفة اليت يلجؤون إليها للضغط على إدارة السجون للحصول على امتيازات على حساب فئات أخرى من السجناء
".ا اجملالات الدولية يف هذالرضوخ ملثل هذه املطالب ألن ذلك يتعارض مع مبدأ املساواة يف املعاملة بني السجناء والقانون املنظم للسجون واالتفاقي

  
يدية، إما مباشرة أو من الفئة املذكورة أعاله تستخدم شىت الوسائل إلثارة االنتباه، مبا يف ذلك اإلضراب عن الطعام، وتقدمي شكايات ك"وأضاف أن 

".خالل وسائل اإلعالم، أو حىت عن طريق بعض املنظمات واجلمعيات الوطنية والدولية
  

ة الطبية الالزمة، إما عن وكل الرعاي... أولئك السجناء يتمتعون بكافة حقوقهم، مثل الزيارات العائلية، والفسحة "ويف اخلتام، أكدت املندوبية أن 
حوص الطبية طريق أطباء السجون أو املستشفيات العامة، وذلك كلما دعت الضرورة إىل ذلك، خصوصا إذا تعلق األمر باألمراض اخلطرية، والف

".اإلضافية أو احلاجة إىل االستشفاء إذا أوصى الطبيب املعاجل بذلك

http://chaabpress.com/news43259.html

                            10 / 36



 

28/04/2016 18
Conseil national des droits de 

l'Homme

فة ومكافحة كل لتمرير مشروع قانون فارغ دستوريا وحقوقيا لهيئة المناصال نسائية ترفع شعار جمعيات 
التمييزاشكال 

21:  24الساعة  2016أبريل  27أضيف يف 

هضة العنف ضد معية املغربية ملناكل من احتاد العمل النسائي وفيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة و مجعية جسور ملتقى النساء املغربيات و اجلندد  
ها النساء واملغرب ، باملنحى الذي اختذه النقاش و بالرتاجع اخلطري عن املكتسبات الدستورية اليت حققت 19النساء و االئتالف املدين حول الفصل 

يئة 79-14ن و جاء ذلك بسبب ما قالوا انه مسارعة احلكومة واغلبيتها يف جلنة القطاعات االجتماعية لتمرير مشروع القانو .  بصفة عامة املتعلق 
ين واهليئات الوطنية اليت و الضارب عرض احلائط بكل مقرتحات احلركة النسائية، وباقي مكونات اجملتمع املد, املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

ا من طرف جملس النواب ورفض احلكومة بشكل منهجي كل تعديالت فرق املعارضة، معتمدة  تأويال غري دميق راطي وغري مستحضر متت استشار
احلركة  من الدستور وذلك لاللتفاف على املكتسبات اليت ناضلت من اجلها 171و164و19للحقوق اإلنسانية للنساء املنصوص عليها يف الفصول 

ا مدعومة بالقوى الدميقراطية .النسائية بكل مكونا
   

ة المجلس الوطني الدستور وعبرت عنها المؤسسات الوطنيوعربت اجلمعيات عن رفضها املطلق هلذا اإلجهاز على احلق يف املساواة كما أقرها 
ا ومحلت  املسؤولية لألحزاب السياسية ا. واجمللس االقتصادي و االجتماعي و اجلمعيات النسائية و احلقوقيةلحقوق اإلنسان  ليت أخلت بالتزاما

.ووعودها بدعم مقرتحات اجلمعيات النسائية

http://www.zoompresse.com/news9042.html
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بمراكش األودايةيتابعون قضية المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن  أربيبرفاق 

وزير العدل واحلريات :ىل السادة إ..." باجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان فرع املنارة رسالة إىل وزير العدل واحلريات هذه تفاصيلها  أربيبوجه رفاق عمر 
لحقوق اإلنسان ــ  رئيس المجلس الوطنيــ وزارة العدل واحلريات ــ الرباط املندوب الوزاري ــ املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق اإلنسان ــ الرباط 

لب التدخل ط: املوضوع....املندوب العام إلدارة السجون ــ املندوبية العامة إلدارة السجون ــ الرباط المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ــ الرباط
حتية طيبة .... يف احلياة مبراكش قبل حدوث أي كارثة وضمانا حلقهم  األودايةالعاجل من أجل  فتح حوار مع املعتقلني املضربني  عن الطعام  بسجن 

وضه  املعتقلون  على خلفية تتابع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان  فرع املنارة مراكش ، بقلق بالغ اإلضراب املفتوح  عن الطعام الذي خي...وبعد، 
يناير  27اء يل مبراكش يوم االربعاألحداث املأساوية جلامعة القاضي عياض واليت اودت حبياة عمر خالق متأثرا جبروحه بالعناية املركزة مبستشفى ابن طف

2016.
:ان املعتقلني دخلوا إضرابا عن الطعام تباعا عرب جمموعاتومعلوم 

، ينبيج، عايل الشرقي، حممد دادا، عمر الركييبوتتكون من امحد ابعلي، حممد  2016مارس  23االوىل بدأت اإلضراب عن الطعام يوم اجملموعة 
.وابراهيم املسيح

اصر ، نالوكاري، الوايف الواحيدي، عزيز بابريوتتكون من محزة الرامي، السالك  2016مارس  25الثانية بدأت االضراب عن الطعام يوم اجملموعة 
.بوركعةومصطفى  امنكور

.الكنتاويوالرب  العجنةوتتكون من عمر  2016مارس  30الثالثة بدأت اإلضراب عن الطعام يوم اجملموعة 
.العروصيومراد  احلافيظيمعتقالن على خلفية نفس القضية مل يلتحقا باإلضراب عن الطعام ومها عبد املوىل وهناك 
الصحية اليت تسبب فيها  الذي دخل يومه الرابع والثالثني، حيث أصبحت معه حالة املضربني تنذر باخلطر نظرا للمضاعفات هذااإلضراب، إن السادة

ة  بدقات القلب احلادة بالبطن،  واإلحساس بالغثيان ، وكذلك االضطرابات املتعلق وآآلالمالشديد،   وآالرهاقاإلضراب من اخنفاض يف الوزن، 
ابريل  27، كما نقل يوم وبالضغط الدموي وبالنوم، ونقل علي الشرقي اىل املستشفى  حيث قضى يومني يف اليوم السابع والعشرين من اإلضراب

ورية ، بعدما امتنع املضربون وإبراهيم املسيح  اىل مستشفى ابن طفيل مبراكش  لتلقي العالجات الضر  بابريكل من عزيز  الوحيدي والسالك    2016
.  ابريل احلايل 28ساعة تنتهي صباح يوم اخلميس  48عن تناول املاء والسكر ملدة 

: فإن مكتب فرع املنارة مراكش للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، يراسلكم، السادةوعليه 
من  العام إلدارة السجون العدل واحلريات، املندوب الوزاري املكلف حبقوق اإلنسان، السيد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والسيد املندوبوزير 
:أجل
ا يف ها من طرف بالدنا، وكذ، التدخل العاجل قصد محاية احلق يف احلياة املنصوص عليه يف العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املصادق عليأوال

.  املسؤولون حبدوث فواجع ،كما حدث يف إضرابات سابقة  اليتفاجأالدستور املغريب يف مادته العشرين، وحىت 
يها يف القواعد النموذجية  املضربني ، والتجاوب مع مطالبهم خاصة املنصوص عل احلوارمع، اإلسراع من أجل محل املسؤولني املعنيني على فتح ثانيا

ملعاملة السجناء الصادرة عن االمم املتحدة
، اإلسراع يف عرض املعتقلني على حماكمة تتوفر فيها كل ضمانات وشروط احملاكمة العادلة ثالثا 
م ، تقبلوا، أيها السادة، عبارات التقدير واالحرتامويف انتظار     .التوصل مبا يفيد تدخلكم العاجل إلنقاذ حيا

http://www.sabahmarrakech.com/details.php?id_texte_menu=10325

                            12 / 36



 

28/04/2016 13
Conseil national des droits de 

l'Homme

أشكال التظاهرات وطرق تنظيمها في المغربتطور 
2016أبريل  27األشرف حسن  -الرباط 

أساليبها وطرق تنظيمها تطّورت بالرتافق مع ازدياد عددها. املغرب آالف التظاهرات سنوياً، معظمها اجتماعييف 
ألف تظاهرة واحتجاج  16أكثر من  2016و 2015فقد شهد عاما . مرة يف اليوم الواحد 31املغاربة إىل الشارع من أجل االحتجاج مبعدل خيرج 

.أصدرها المجلس الوطني لحقوق اإلنسانحبسب إحصاءات جديدة 
لدى كثري من الشرائح  التجمعات والتظاهرات، اليت يتعلق معظمها بامللف االجتماعي، تنامياً مضطرداً يفسره مراقبون بازدياد املطالبتشهد 

.االجتماعية، وارتفاع جرعة حرية التعبري، وازدياد الوعي باحلقوق لدى املواطنني
كاهلا، مؤّشر صحي ازدياد التظاهرات االحتجاجية، مبختلف أش"أّن  اليزميإدريس ) حكومي استشاري(رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يرى 

دف التظاهر ب". على تعايف اجلسد الدميوقراطي واحلقوقي والسياسي يف اململكة كّل حرية، واملطالبة حبقوقهم ويؤكد أّن خروج املواطنني إىل الشارع 
ة الدالة على أنه أحد التعبريات الراقي املختلفة يف شىت اجملاالت، ال يتعني أن يُؤخذ بعني الشك أو يُنظر إليه مبنطق اخلوف، بل جيب التعامل معه على

.املواطنة، بشرط سلمية التظاهرات والرتخيص هلا من طرف السلطات
ديداً لألمن ا"إىل أّن  اليزمييشري  لعام، بل هو عامل يؤّشر تنظيم التظاهرات االحتجاجية، سواء املسريات أو الوقفات أو االعتصامات، ال يشكل 

بقدر ما تـَُعّد : "يفيض". إىل نضج اجملتمع، إذ ميكنه تصريف احتقانه أو غضبه عن طريق احتجاجات منظمة وسلمية، هلا أهداف واضحة وحمددة
ا لألصوات الغاضبة واحملتجة ومعرفته يف خمتلف ا مبطالب املواطنني التظاهرات االحتجاجية عنواناً بارزاً على قبول الدولة بالرأي املخالف واحتضا
". غربليه قوانني التجمعات يف املالفئات االجتماعية، بقدر ما يتعّني على هؤالء احملتجني أيضاً أن حيرصوا على احلصول على تراخيص وفق ما تنص ع

بالنسبة إىل . ملتدربنيأبرزها على اإلطالق احتجاجات طالب الطب واألطباء واملدّرسني ا. معظم تظاهرات العام اجلاري راية املطالب االجتماعيةحتمل 
لألطباء يف " مة اإلجباريةاخلد"الفئة األوىل، نظم مئات من األطباء وقفات عديدة يف شوارع الرباط، للمطالبة بتحسني أوضاعهم وكذلك الرتاجع عن 

.أرياف اململكة
م بالتجاوب مع أغلب مطالبهم اآلنية، فإّن احتخبالف  جاجات املدّرسني األطباء الذين سرعان ما خفضت احلكومة رأسها لعاصفة احتجاجا

.شهر تقريباً املتدربني عرفت زمناً أطول وأكثر تعقيداً، وشهدت شوارع مدن عديدة اعتصامات ووقفات وتظاهرات احتجاجية طوال ستة أ
من ذلك احتجاجات . جانب األعداد الكبرية من املواطنني الذين شاركوا يف التظاهرات، فإّن أشكال التظاهرات وطرق تنظيمها تطّورت أيضاً إىل 

) مشال(ن مدينة طنجة وعرفت تظاهرات أخرى نظمها سكا. املدّرسني املتدربني الذين نظموا اعتصاماٍت شهدت إلقاء أشعار وتبادل جتارب وأفكار
اتري ن غضبهم العارم من فو شكًال جديداً من االحتجاج، متثل يف إطفاء أضواء البيوت مرة يف األسبوع وإيقاد الشموع يف الشوارع، وذلك تعبرياً ع

.  الكهرباء املرتفعة اليت تصدرها شركة فرنسية مكلفة بتدبري قطاع تزويد املاء والكهرباء يف املدينة

http://www.alaraby.co.uk/society/2016/4/27/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-
%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-1

                            13 / 36



 

28/04/2016 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

التاسع عشر من الدستور بين الفعالية والنجاعة الفصل:قراقيالعزيز عبد 
قراقيعبد العزيز الدكتور 

هض هو مثرة نضال لكل من ينا يعترب الفصل التاسع عشر من الدستور نقطة حتول حقيقية يف مقاربة مسألة املساواة بني اجلنسني، ووجود هذا الفصل
األفراد  استبطنهتمع حيث التمييز الذي مورس على املرأة مبختلف أشكاله أي سواء ذلك املعلن يف بعض النصوص القانونية، أو املضمر يف ثقافة اجمل

 االتفاقيات واملواثيق لديهم أي إحراج، ولعل قوة هذا الفصل ال تكمن يف كونه أصر على إدماج احلقوق الواردة يف اليثريوباتوا يعتربونه أمرا عاديا 
ني الرجل ترب أن حتقيق املساواة بالدولية اليت صادق عليها املغرب، ضمن جمال املساواة، بل كونه سعى إىل وضع خارطة طريق تتمتع بشرعية دستورية تع

ليت متارس فة أشكال التمييز اواملرأة جيب أن يتجاوز ورود املبدأ يف صلب الرتسانة القانونية، إىل البحث عما هو عملي يسمح بالقضاء النهائي على كا
غري أن  ذلك لن يقتصر على   ،سيداوضد املرأة، وبطبيعة احلال ما هو معمول به يف هذا اجملال هو استعمال التمييز اإلجيايب الذي نصت عليه اتفاقية 

قاربة الكمية كآلية تضمن حتقيق اليت يستشف منها أحيانا منطق املنحة املؤقتة، واليت هي بطبيعتها متجاوزة، إىل البحث عن توظيف امل الكوطةنوع من 
ا بديال للخي مبدإ .د اآلنارات اليت اعتمدت حلاملساواة، وهذا ما جيعل املناصفة اليت وردت يف الفصل املذكور، قوية يف مدلوهلا، ومرغوبا فيها، لكو

ذي ساد عند وضع وما يزيد من قوة هذ النص هو كونه وضع آلية للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رغبة من املشرع يف جتسيد النقاش ال
ى لتحوالت على املستو الدستور، ولتمكني اجملتمع من تغيري عدد من الصور النمطية، اليت مل تعد جديرة بالوجود يف مغرب يقود اليوم عددا من ا

.اإلفريقي والعريب، وكذلك ملساعدة خمتلف الفاعلني على متلك ثقافة املساواة، وتفعيلها عرب السياسات والقوانني
ــ قد ." كال التمييزوحتدث هلذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أش" غري أن من يعزل هذا الفصل ، خاصة السطر األخري منه ــ الذي ورد فيه  

تقد أو بسبب اجلنس أو اللون ، أو املع"  التمييزأيمن الديباجة حيث مت حصر كافة أنواع  11الفقرة  يفيفهم أن هيئة املناصفة مكلفة مبا ورد يف 
:غري أن هذه القراءة أخشى أن ال تكون سليمة لالعتبارات التالية..." الثقافة

عشر  مال قراءة الفصل التاسعـ إن قراءة الدستور تتطلب اعتماد مقاربة مشولية تنظر إىل كافة الفصول يف ترابطها وتكاملها، وهو ما يقتضي الستك1
د املرأة مبختلف التمييز ض" مكافحة"حيث أن قراءته بشكل متأن تفيد أن هيئة املناصفة ذات والية خاصة حمددة يف جمال  164ربطها بالفصل ،

.في حين أن الوالية العامة في نفس المجال تعود إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسانأنواعه، 
قبل وأثناء إعداد  النقاشالسائد ـ صعوبة تفسري مواد الدستور بعيدا عن السياق الذي أعد فيه، وعما يسمى بفلسفة املشرع اليت تستحضر املطالب و2

.الدستور، وهو نقاش حضرت فيه حبدة قضايا املساواة بني اجلنسني حبدة
أول مجلة، و اليت حرص ب" مكافحة كل أشكال التمييز" ـ لفهم مضامني الفصل التاسع عشر ومهام هيئة املناصفة جيب ربط آخر مجلة  فيه وهي  3

.صل حمدد نوعهاملشرع الدستوري على أن يبدأها بتمتع الرجل واملرأة بكافة احلقوق على قدم املساواة، ومن مث فإن التمييز الوارد يف الف
م التمييز ضد املرأة من شأنه أن يبتعد عن روح ا لدستور، وأن خيرج إىل لكل ذلك فإن إغراق هيئة املناصفة باختصاصات أخرى غري تلك اليت 

يئات اليت ذهب إىل أن إخراج كافة اهلالوجود هيئة ستحول قضية من قضايا اجملتمع اجلوهرية إىل قضية ال تعترب أولوية، وهذا سيعترب مبثابة تفوق رأي ي
ا نص عليها الدستور، قد يكلف مالية الدولة الكثري وقد حيدث تضخما مؤسساتيا، وإذا ما حتققت هذه املقاربة اليت باتت تعترب  تغري العديدين، فإ

.مبثابة تضحية بالفعالية يف سبيل النجاعة
أرسل إىل صديق قراقيعبد العزيز :  أنفاس بريس 

http://anfaspress.com/index.php/en/item/33343-2016-04-27-22-04-38
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 باالرضيين لحماية الصحراو  المينورسووشخصيات حقوقية مغربية تطالب بتوسيع صالحيات منظمات 
المحتلة

حقوق االنسان, أهم االخبار     2016, 28أبريل , اخلميس 

منظمة ومؤسسة  80رابة حلقوق اإلنسان اليت تضم ق األورومتوسطيةـ دعت الشبكة )املستقلة لالنباءوكالة املغرب العريب ( 2016ابريل  28 كوبنهاكن
إىل جانب  ، كعضو فخري،، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناليزميبإدريس بلدا، من ضمنها املغرب، ممثال  30وشخصية حقوقية من 

الشبكة كأعضاء  ، املنتسبني إىلاجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، واملنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، وفضاء اجلمعيات واجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب
لتشمل مراقبة ) املينورسو(ربية منتظمني، دعت أعضاء جملس األمن الدويل، اىل ضرورة توسيع مهمة بعثة األمم املتحدة لتنظيم االستفتاء يف الصحراء الغ

.حقوق اإلنسان
، جملس األمن الدامنركية بكوبنهاكنويوجد مقرها  ،"euromedrights"وطالب ميشال طوبيانا، الناشط الفرنسي ورئيس الشبكة املعروفة باسم 

ا املدين والسياسي  "املينورسو"أيضا بتجديد عهدة بعثة  يف العيون احملتلة، " غري مرغوب فيهم مدنّيني"كـ، وهي البعثة اليت أقدم املغرب على تقليص مكو
ألمني العام ات بان كي مون، امع وقف املسامهة املالية اإلرادية اليت دأبت الرباط على تقدميها ضمانا الشتغال اهليئة؛ وذلك يف سياق الرّد على تصرحي

".االحتالل"ملنظمة األمم املتحدة، واليت وصف فيها تواجد املغرب بالصحراء الغربية بـ

http://mapnr.blogspot.com/2016/04/blog-post_574.html

mapnr.blogspot
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منتدى مهرجان الصويرة موضوع..اإلفريقية الدياسبورا
  17:30 242016/04/27األيام  

  
للمهرجان، حيتضن  19ماي املقبل، وضمن فعاليات الدورة  15و 12، ما بني "وموسيقى العامل كناوة"تستعد مدينة الصويرة الحتضان مهرجان 

.من نفس الشهر 14و  13منتدى حقوق اإلنسان صباح يومي " أطلس الصويرة"فندق 
  

اجلذور، احلركية : قيةاإلفري الدياسبورا"منه، ختصيص الدورة اخلامسة من املنتدى للحركية اإلفريقية حول موضوع،  19واختار منظمو املهرجان يف الدورة 
".واإلرساء

  
حوار والتفاعل املخصص لل، "المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"بشراكة مع وموسيقى العامل  كناوةوسيكون هذا الفضاء، الذي ينظمه مهرجان  

.فرصة لالنكباب على اإلسهامات اليت قدمها الشتات لفائدة إفريقيا، وللتفكري يف التحوالت اجلديدة املرتتبة عنها
  

وراهنة يف  ذرة يف التاريخ اإلفريقيويف إطار االستمرارية هلذين اليومني املخصصني للتبادل الدقيق والتعددية، سيتطرق املنظمون هذه السنة لقضية متج
ا املتعددة .ذات اآلن، أال وهي احلركية اإلفريقية وتبعا

  
، "ةالكونية اإلفريقي"ماي، ستكون اجللسة األوىل فيها عن  13وسينتظم املنتدى حول أربعة حماور رئيسية، تتوزع على صباحيتني، الصبيحة األوىل يوم 

"اإلسهامات و التحوالت: نساء إفريقيات"ماي فستكون عن  14أما الصبيحة الثانية يوم 
  

وكذا  الدياسبوراذلك بفضل إسهام سيهتم أحد حماور املنتدى باملسألة الثقافية والفنية من خالل إبراز عرض كفاءات وإشعاع العوامل الثقافية اإلفريقية، و 
.إشعاعها على الثقافات األخرى وتلميع صورة إفريقيا يف بلدان االستقبال

http://www.alayam24.com/articles-22973.html
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تأجيل مناقشة قانون الحقاوي للمناصفة ألجل غير مسمى.. من هيئات نسائيةبضغط 
  23:47 242016/04/27األيام  
  
  
عكفت عليه وزيرة  ، الذي"هيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز"تأجل اجتماع جلنة الشؤون االجتماعية، مبجلس النواب، حول مشروع قانون  

.  االسرة والتضامن والشؤون االجتماعية، منذ ثالث سنوات، إىل أجل غري مسمى

رشيد  س اجمللس، حممدواستأنفت جلنة الشؤون االجتماعية، مبجلس النواب، اجتماعها اليوم االربعاء، بعد ان انطلق مساء أمس الثالثاء، برئاسة رئي
.  انونالطاليب العلمي، واستمر لساعتني ونصف، دون ان تقدر اللجنة على املرور للتصويت على الصيغة اجلديدة من مشروع الق

 ت نسائية، حيث اعتربتوواجهت بذلك، الوزيرة بسيمة احلقاوي، وابل انتقادات من لدن برملانيات عن أحزاب املعارضة، متثل يف نفس الوقت هيئا
.  على املكتسبات احلقوقية للحركة النسائية باملغرب" نكسة"مشروع القانون 

  
، النسائية، جتمع على ضعف مشروع القانون اهليائاتان مجيع " 24االيام"يف جملس النواب لـ" االصالة واملعاصرة"حازب رئيسة فريق  ميلودةوقالت 

ا من اصرار وزيرة الشؤون االجتماعية، بسيمة احلقاوي، على إخراجه .  معربة يف السياق ذاته، عن استغرا
  

لمجلس الوطني ومن أجل احالته في األن ذاته على اوأوضحت ان فرق املعارضة، من املرتقب ان تصيغ عريضة مشرتكة ضد مشروع القانون، 
.  لحقوق االنسان، إلبداء الرأي فيه

ميس، مبقر النقابة ومن جهى أخرى، أعلنت اجلمعية املغربية ملناهضة العنف، وفدرالية رابطة حقوق النساء، عن ندوة صحفية، يوم صباح غد اخل
.إزاء مشروع قانون احلقاوي للمناصفة" حازم"الوطنية للصحافة املغربية، بالرباط، من أجل حتديد موقف 

http://www.alayam24.com/articles-22993.html
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الناسخ والمنسوخ في تقرير بان كي مون
10:11:00 2016, أبريل 27

هذا األخري . ه وبني املغربصدر تقرير األمني العام لألمم املتحدة، واملقدم أمام جملس األمن خبصوص الوضع يف الصحراء، يف سياق توثر العالقة بين
مه بعد زيارته للجزائر ومنطقة بئر حللو، بعدم حياده واحنيازه، مما جعل اثار هذه العالقة املشنجة تنعكس على مضام .ني التقريرا

:ويف هذا الصدد ميكن تسجيل مالحظات خبصوص التقرير األممي

:الناسخ واملنسوخ

الستقبال سادس بالعيون، واحاول التقرير تبخيس كل جهود املقدمة من قبل املغرب كاملشاريع التنموية واألموال املرصودة لذلك، وأيضاً خلطاب حممد ال
إدراجه لرسالة وصلته من  بنسخهاعرب، 10اجلماهريي الذي حضي به، والنموذج التنموي باألقاليم اجلنوبية، باإلضافة إىل كل املبادرات والواردة بالفقرة 

.، يصف كل ذلك بالعمل االستفزازي"البوليزاريو"قبل زعيم 

قدمي أرقام وت" البوليزاريو"، إذ مل يوليها أمهية، يف مقابل تضخيمه ملؤمتر 2015شتنرب  4ونفس الشيء بالنسبة لالنتخابات اجلماعية اليت نظمت يف 
م املغرب بـ ، بل وأعطى نتائج "تالتعن"وإحصائيات حول عدد املشاركني وجدول أعمال املؤمتر والبالغ الصادر عنه، عقب انتهاء أشغاله، والذي ا

ية من التقرير، وكأن أمني العام لألمم املتحدة يريد بذلك إضفاء الشرع 13انتخاباته اليت زكت عبد العزيز بصفته أمني عاماً، كما ورد ذلك يف الفقرة 
.الدولية على نتائج هذا املؤمتر

من التقرير، الذي يتحدث فيه عن  10الباب املخصص لألنشطة الفنية العسكرية واألمنية بالصفحة  املغربيةيفمن اجملهود  أيضاًالتبخيسونالحظ 
ا اجليش امللكي املغريب، من أجل ضمان استمرار عمل البعثة والتزاماته بإزالة ا على األمن  أللغام واحلفاظجمموعة من األنشطة والعمليات اليت يقوم 

يندد فيها وحيتج " البوليزاريو"م واالستقرار باملنطقة بتصديه لشبكات التهريب واإلرهاب، حيث يضع يف مقابل ذلك كله رسالة وصلته دائماً من زعي
.32ورد ذلك يف الفقرة  املغربكماعلى 

مجلس الوطني لحقوق من خالل لجنتي اليقر فيه بكون املغرب اختذ عدة إجراءات حلماية حقوق االنسان باملنطقة  احلقوقي،الذيوعالقة بالوضع 
خلاصة التابع جمللس حقوق ، وأيضاً لزيارة ممثلي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وانفتاح املغرب على نظام االجراءات ااإلنسان بالعيون والداخلة

طين حلقوق من والية اجمللس الو اإلنسان جبنيف، واملصادقة على الربوتوكول االختيار ملناهضة التعذيب، كذا دمج اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ض
لك بلد ميثلون منظمات حقوق اإلنسان وديبلوماسيني وصحافيني، إال أن كل ذ 120أجين من  34943االنسان، واعرتف بكون املغرب استقبل 

وإدراجه يف التقرير " إلنسانوجود انتهاكات جسيمة حلقوق ا"تقول بـ" البوليزاريو"يقوم مبحوه جبرة قلم على أساس أن رسالة وصلته مرة أخرى من زعيم 
).68قرةالف(تعرض نشطاء العتقاالت تعسفية وحماكمات غري عادلة  -هكذا مساه مزاعم مل يتمكن حىت من التأكد من صحتها -مزاعم 

                            18 / 36



 

28/04/2016 10
Conseil national des droits de 

l'Homme

 خيمات تندوف، ويعلن أنتقدمي األمني العام للصورة السوداء حول الوضع احلقوقي باملنطقة، يقدم يف املقابل صورة وردية بناء على زيارته ملبعد 
...  سألة الرق ويعتربها جمرد مزاعم كما يقلل من م... الالجئني يتمتعون حبرية التنقل وحرية التعبري والرأي وحرية تأسيس اجلمعيات واحلق يف التظاهر 

، أفيد عن قيام أثار حاالت ثالث شابات" البوليزاريو"اليت يتعرف فيها، أنه خالل لقائه بزعيم  82إال أن السيد بان كي مون يسقط سهواً يف الفقرة 
ن، مربزاً أن عبد العزيز وعده بتسوية هذه املشكلة .أسرهن باحتجازهن ضد إراد

:مارس 20التكهنات ما بعد 
عثة فقرة، وقد خصص ملوضوع طلب املغرب للمكون السياسي بب 104، ويتوزع على 2016مارس  31التقرير عن فرتة زمنية ممتدة إىل غاية يتحدث 

ام البعثة توصية، وكلها مالحظات يتحدث فيها األمني العام عن توقعاته لوالية ومه 17فقرة وأربع توصيات من أصل  15مغادرة املغرب " املينورسو"
.أيام، وهي مدة غري كافية لتقييم أثار هذا االنسحاب 10فقرة لـ 15فقرة لسنة كاملة و  89مستقبًال، أي خصص 

هي من تقوم " املينورسو"ثة وجل  تكهنات األمني العام، حتاول ربط ضعف املكون السياسي على األمن واالستقرار باملنطقة، ويوهم قارئ التقرير أن بع
.حبماية العامل من اخلطر اإلرهايب وهي من تفكك اخلاليا اإلرهابية

جتاهل وقائع هلا دالالت
، واملنددة 2016مارس  12تاريخ جتاهل تقرير األمني العام لألمم املتحدة اجللسة الربملانية االستثنائية اليت عقدت ب: الربملانية االستثنائيةاجللسة 

.يلية ساكنة الصحراءبتصرحياته أثناء زيارته للجزائر، وهذه اجللسة تعترب يف هرم السلطة املغربية ثالث مؤسسة دستورية وتضم متث

".البولزاريو"يم فقلل بان كي مون من أمهية هذه املبادرة يف مقابل ال يبخل عن ذكر مضمون أي رسالة من الرسائل العشر اليت وصلته من زع

ا ما يسمى بـ: املناورة العسكرية مارس  29بتاريخ " صحراوياجليش الوطين ال"كما جتاهل األمني العام ذكر املناورة العسكرية بالذخرية احلية اليت قام 
ع تأويالت االتفاق العسكري ، باملنطقة العازلة واملنزوعة السالح قرب منطقة بئر حللو، وهي ممارسة خطرية ومستفزة وتضرب بعرض احلائط مجي2016

.1رقم

ملتعلق بالعودة حلمل السالح، كما ورد وا" البولزاريو"ويف عالقة باالستفزاز العسكري، فإن أمني العام مل يقف كثرياً عند التصرحيات اخلطرية لقيادة جبهة 
.، إذ صرح عبد العزيز املراكشي رمسياً أن اجلبهة ال تستبعد استئناف النزاع املسلح11يف الفقرة 

:ختاماً 
".والبوليزاري"جمرد مالحظات ضمن مالحظات أخرى، استثمر فيها بان كي مون مفردات وتقنيات لصياغة تقرير على مقاس هذه 

http://www.lakome2.com/opinion/13677.html
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المينورسواألمن يتجه لقرار يدعم إعادة  مجلس..الصحراء

http://medias24.com/ar/NATION/9317.html
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نتقدم بهذا  أن اليمكننا:يقولبندوة بتاونات للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان الصبار األمين العام محمد 
البلد ونصف المجتمع خارج دائرة القرار وخارج إدارة الشأن العام

يونس لكحل  2016/04/27

ناس  ندوة فكرية  يف تاونات  وبتعاون مع اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان فاس مك فرع”الشعبيةالطفولة “وحركة ” صدى تاونات“جريدة نظمت 
الندوة الفكرية حضرها حممد الصبار األمني العام .  2016من شهر ابريل  23وذلك  مساء يوم ” دور اإلعالم يف الرتبية على املناصفة ” موضوع  

”  االحتاد االشرتاكي” ريدةللمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ، واالستاذ عبد اجمليد املكين رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان واحلقوقي والصحايف جب
تب التنفيذي حلركة عضو املك الربامهي ياسري، باإلضافة إىل ” صدى تاونات“مصطفى العراقي ، وادريس الوايل اإلعالمي واحلقوقي مدير جريدة 

.الطفولة الشعبية ورئيس فرعها بتاونات

مزراوةورئيس مجاعة  العسريفعاليات مهمة تابعت ندوة املناصفة بتاونات ومنها الربملاين علي 
ية حمورية  تشريح و تفكيك قضقاعة الندوات عرفت حضور عدد من املهتمني والباحثني والطلبة و التالميذ تفاعلوا مع املقاربات احلقوقية املتعددة يف  

ناس حىت يتحقق تبليغها إىل ال مهت الدور املهم والذي من املمكن لوسائل اإلعالم  القيام به بكل مسؤولية وجترد و املتعلق بالرتبية على قيم املناصفة و
ما كان للتقرير الصادر عن ك. البعد احلقوقي الصرف واملتعارف عليه كونيا بعدد من االتفاقات و املواثيق الدولية الشمولية يف جمال حقوق اإلنسان

ا واملتعلق بوضعية املرأة واملساواة واملناصفة يف املغرب أمهية قصوى استحضره2015-10- 20اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتاريخ 
عاين منها املرأة يف جماالت إىل أن التقرير املذكور قام على  جمموعة من املعطيات اإلحصائية  فيما يتعلق بأشكال التمييز اليت ت املنظمون،بالرجوع

ثر بية على النساء األكالقانون والصحة وما هو اجتماعي و سياسي  واقتصادي والثقايف ،مع تسليطه  للضوء على السياسات العمومية وأثارها السل
.عرضة النتهاك حقوقهن

من الضيوف الذين تابعوا الندوةجانب 
ة ومكافحة كل حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان أكد على املقرتحات املقدمة من طرف اجمللس إلحداث  هيئة املناصف

ار إليها حلقوق واحلريات املشأشكال التمييز ،وتوصياته جبعلها ضمن إطارها الدستوري كهيئة حلماية حقوق اإلنسان باملغرب  ومبا يتماشى مع احرتام ا
.من الدستور  19يف الفصل 

ذا البلد ونصف اجملتمع خارج دائرة القرار وخارج إدارة الشأن العام الميكننااملتحدث قال بأنه على قناعة بأننا   وال يتمتع على مستوى  أن نتقدم 
اه اإلدراج احلريف لتعريف كما أكد األمني العام على أن مقرتحات اجمللس تطرقت ملا امس.القدر وعلى قاعدة املساواة باحلقوق أسوة مبا يتمتع به الرجال 

 يتضمن أي الوزيرة احلقاوي ال التمييز ضد املرأة كما مت التنصيص عليه يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب ، لكن املشروع الذي ورد من طرف
مدين ة هلا احلق يف التنصيب كطرف تعريف للتمييز على اإلطالق مما سيتسبب يف  صعوبات كبرية على مستوى الوالية واالختصاص، مشريا إىل أن اهليئ

ا  اهليئة من  هذا و قال املتحدث  بان. يف الدعاوى إذا أقيمت من طرف النيابة العامة بشأن حاالت التمييز املندرجة مبجاالت اختصاصا
ا إعداد التوصيات للسلطات العمومية وغريها من الفاعلني احملليني من خالل اقرتاح إصالح القوانني على أساس ييم حتليل الشكايات وتق اختصاصا

نهوض الحيات اهليئة يف جمال المسلسل التسويات ، باإلضافة إىل السهر على تتبع حاالت التمييز ، معربا بأن اجمللس يوصي بإفراد مادة خاصة يف ص
ل من الشروع إىل املادة اجلديدة املقرتحة من خالل إبداء رأيها يف ك 2حبقوق اإلنسان  وذلك يقتضي حبسب األمني العام نقل الفقرة األوىل من املادة 

.قضية يعرضها عليها امللك 
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الصبار والعراقي واملكين والوايل يتوسطهامدنية فعاليات 
إلعاقة من الضروري اجمليد املكين  رئيس اللجنة اجلهوية للمجلس االستشاري حلقوق اإلنسان جهة فاس مكناس قال من جهته  بأن قضية ا عبد.ذ

ا ا ا معاقة مشريا مرأة وثانيهما  اإلشارة إليها يف مسألة املناصفة و مكافحة أشكال التمييز بالرجوع إىل كون املرأة املعاقة تعيش متييزين أوهلما بكو كو
اعترب اهليئة كبداية لرفع و .  إىل أن عدد من اجلمعيات النسائية  غالبا ما تتناسى  ذلك ، هذا باإلضافة ملا تعانيه يف األسرة من متييز و عدم اهتمام 

اقة وإعطائها ة  إلنصاف املرأة املعاحليف على هذه  الفئة وما يطاهلا من متييز مما حيد من مشاركتها االجتماعية ، فاهليئة بتعبريه  ستشكل آلية أساسي
.مكانتها حتقيقا للمساواة بني املواطنني

الصبار والعراقي بتاونات يتوسطهمحركة الطفولة الشعبية أعضاء 
ة عليها نسان و الرتبياألستاذ إدريس الوايل يف مداخلته أكد على الدور املهم  الذي ال بد لوسائل اإلعالم القيام به يف جمال التعريف حبقوق اإل 

المي جهوي فعال ومسؤول يف جتربتها اإلعالمية املتميزة واليت دامت أكثر من عقدين من الزمن كمنرب إع” تاونات صدى”جريدةمستشهدا مبا قدمته 
رب أساس كل تطور يف كما اعترب بأن الرتبية على قيم حقوق اإلنسان و خصوصا يف جمال املناصفة من منطلقات نوعية يعت.يكرس إعالم القرب 

.جماالت عدة أو تعترب حبق  منطلقا جملتمع متوازن حر ودميقراطي  

الصبار وإدريس الوايل وفعاليات حمليةحممد 
ر اإلعالم يف الرتبية على حقوق عضو املكتب التنفيذي حلركة الطفولة الشعبية ورئيس فرعها بتاونات عن دو  الربامهي ياسري.ذويف مداخلته حتدث 

 م التمييز ، مشريااإلنسان بشكل عام و على املناصفة بشكل خاص و ذلك من خالل الوقوف على ابرز التجارب الناجحة يف نشر قيم املساواة و عد
دف إىل الرتبية على املساواة و حقوق اإلنس 60إىل أن الندوة الفكرية تأيت يف  سياق ختليد حركة الطفولة الشعبية الذكرى  ان ، لتأسيسها كجمعية 

.بعدما امن مؤسسوها  منذ منتصف مخسينيات القرن املاضي بكون أن احد دعائم بناء جمتمع جديد يتمثل يف املساواة 

أشكال  ناصفة ومكافحة كلعدد من املتدخلني بالندوة حتدثوا عن الدور املهم والذي من الواجب على اإلعالم القيام به فيما خيص التعريف بقضايا امل
د  على متاهي دولة ا اإلطار مع التأكيالتمييز يف اجملتمع مبا يتماشى ودستور اململكة ، باإلضافة إىل االلتزامات الدولية و االتفاقيات املوقع عليها يف هذ

خل مهم يف بإحداث اهليئة يعد مد احلقوق و احلريات و حتقيق اجملتمع املتطور و املندمج ضمن دميقراطية تشاركية ،  ليعترب البعض بأن  مشروع القانون
ائية و ، لكن البعض اآلخر نبه لعدد من املنزلقات و أشار إىل رفض عدد من اجلمعيات النس 19و خصوص يف ما يتعلق مبادته 2011تنزيل دستور 

.احلقوقية ملشروع  القانون وما تضمنه من جتاوزات 

http://taounate.net/archives/7214
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ماي المقبل 15و 12الرابعة لمهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء ما بين الدورة 

2016أبريل،  27: يف  وحيكتبحممد :نشرت بواسطة 

اء يف الفرتة املمتدة ما بني عن  تنظيم  الدورة الرابعة ملهرجان أسا الوطين للسينما والصحر  الزاكمجعية مهرجان أسا للسينما واملسرح بإقليم أسا تعلن 
.”سينما الصحراء وسؤال الثقافة “ماي اجلاري حتت شعار  15و 12

س املنتخبة جبهة ، ووزارة االتصال، وبدعم من  السلطات احمللية واجملالبشراكة مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسانويهدف هذا املهرجان املنظم 
اجات السينمائية الوطنية سينمائية باملنطقة والتعريف بآخر االنت تقافةكلميم وادنون ومؤسسات عمومية وخاصة اىل املسامهة   يف  نشر وترسيخ 

.وتقريبها من  االوساط الصحراوية وتشجيع  الشباب على انتاج االعمال السينمائية  احلاملة للقيم  اإلنسانية النبيلة
قضايا أفالم قصرية وطنية حول موضوع سينما الصحراء وما يتعلق ب –حسب ادارة املهرجان  -10وستتبارى على جوائز املسابقة الرمسية للمهرجان  

.اجملتمع باملغرب الصحراوي 
ونس ومصر وفلسطني وستعرف هذه الدورة  حضور ومشاركة ممثلني وخمرجني ونقاد ومدراء مهرجانات سينمائية  وفعاليات فنية وثقافية من دول ت

.وموريتانيا واجلزائر واملغرب ،من خالل تقدمي عروض ألفالم مغربية وعربية طويلة
، وتنظيم  عليمية باإلقليمويتضمن برنامج هذه التظاهرة السينمائية، أنشطة موازية ومسابقة أفالم اهلواة اخلاصة باألندية السينمائية للمؤسسات الت 

فوتوغرافية ي للمنطقة وللصور الورشات يف جمالت اإلخراج السينمائي والتصوير واملونتاج والسيناريو و إقامة معارض للكتب السينمائية والرتاث التارخي
حديثة، وعقد  إصدارتتب و ، فضال عن توقيع ك”سينما الصحراء وسؤال الثقافة والتنمية  “: والفنون التشكيلية ، وتنظيم ندوة وطنية  حول موضوع

.لقاءات فنية،  وتنظيم  سهرات تراثية من تنشيط فرق حملية وجهوية ووطنية 

http://www.jihatepress.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-
%D9%84%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B3/
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SAHARA: LE PROJET DE RÉSOLUTION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
RECONDUIT LE STATU QUO
Par Ziad Alami le 28/04/2016 à 10h25 (mise à jour le 28/04/2016 à 10h56)

Le projet de résolution du Conseil de sécurité, présenté par les Etats-Unis, et dont le vote est attendu ce 
vendredi ou samedi, maintient le statu quo au Sahara et appelle au retour à un statut «pleinement 
opérationnel» de la Mission. Il affirme prendre note de la proposition d’autonomie marocaine.

Le Conseil de sécurité a opté pour une solution de compromis où il n’y a ni vainqueur ni vaincu. C’est ce 
qui ressort du projet de résolution, présenté par les Etats-Unis, amendé par les 15 membres du Conseil, et 
dont Le360 détient copie. Dans le préambule de ce projet de résolution, dont le vote est attendu ce 
vendredi ou samedi, le Conseil affirme «prendre note de la proposition d’autonomie présentée le 11 avril 
2007 au secrétaire général de l’ONU» saluant, par la même occasion, «les efforts crédibles et sérieux» 
déployés par le royaume du Maroc pour trouver une solution politique mutuellement acceptable au conflit 
du Sahara.

Le Conseil de sécurité, sur ce point précis, rend justice au Maroc en soulignant le bien-fondé de l’offre 
d’autonomie marocaine, envers et contre le vœu du secrétariat général de l’ONU qui a tenté en vain de 
faire l'impasse sur l’initiative marocaine en cautionnant la thèse de la partie adverse en qualifiant le Sahara 
de «territoire occupé», lors de son voyage à Tindouf et à Alger (du 4 au 7 mars dernier).

Sur ce registre, le Conseil de sécurité, dans le draft américain revu et corrigé, recadre le SG de l’ONU, et 
son Envoyé personnel pour le Sahara Christopher Ross, et appelle les parties au conflit à «faire preuve d’un 
esprit de réalisme et de compromis». Une allusion claire à la partie adverse qui continue de se cramponner 
à la thèse  de «l’indépendance», jugée "irréaliste" et "irréalisable par le prédecesseur de Christopher Ross, 
le diplomate hollandais Peter van Walsum.

Dans ce même esprit de compromis, et sur la question de la Minurso, point de litige entre le Maroc et le 
secrétariat général de l’ONU, le Conseil de sécurité souligne le «besoin du retour à un statut pleinement 
opérationnel» de la mission de l’ONU au Sahara occidental».

Remarquez que le Conseil utilise l’expression «besoin du retour à un statut pleinement opérationnel» de la 
Minurso évitant soigneusement l’usage de tout élément contraignant à l’égard du Maroc, et ne spécifiant pas 
forcément le retour du même contingent de 84 fonctionnaires de la Minurso expulsés en mars dernier par 
le Maroc. Le Conseil de sécurité appelle ainsi au rétablissement du statut quo prévalant avant le 
déclenchement de cette crise suscitée autour de la Minurso.
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Seulement voilà, le Conseil, qui proroge le mandat de la Minurso pour une année supplémentaire (jusqu’en 
avril 2017), demande au SG de l’ONU de présenter un rapport dans quatre mois (bien 4) à compter de ce 
28 avril, pour s’assurer du «retour au statut pleinement opérationnel» de la Minurso. A défaut, le Conseil 
demandera au SG de l’ONU de faire des propositions pour faciliter l’aboutissement à cet objectif.

Par ailleurs, le Conseil de sécurité réaffirme le besoin pour les parties au conflit de respecter pleinement 
l’accord de cessez-le-feu conclu en début octobre 1991, demandant aux parties d’interagir positivement 
avec les opérations de la Minurso en s’engageant à assurer la sécurité du staff de la mission déployé de part 
et d’autre.

Pour des négociations intenses et substantielles
Le projet de résolution du Conseil de sécurité appelle les parties à mener des négociations intenses et 

substantielles, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1754 (2007) et 1813 (2008), pour 
trouver une solution politique mutuellement acceptable au conflit.

Insistant sur la nécessité de négociations de bonne foi et sans conditions préalables, le Conseil de sécurité 
exhorte les parties à faire preuve de «réalisme et d’esprit de compromis» dans la quête d’une issue au 
différend saharien, appelant à prendre en considération les efforts déployés depuis 2007, année à laquelle 
s’est enclenché le processus de négociations à Manhasset, banlieue new-yorkaise, sur la base de l’Initiative 
marocaine pour octroyer un statut d’autonomie au Sahara.
A cet effet, le Conseil de sécurité incite les parties et les pays voisins à œuvrer de manière à faire avancer 
le processus de négociations, en soutenant matériellement les mesures de confiances initiées par les 
Nations unies, notamment la facilitation de l’échange de visites entre les familles établies à Tindouf et dans 
les provinces sahariennes.

Parmi ces mesures, figure également le renforcement du programme d’aide alimentaire à la population de 
Tindouf. Sur ce registre, -et c’est une première-, le Conseil de sécurité appelle à s’assurer de la 
"destination" de l’aide humanitaire qui n’arrive souvent pas aux ayants-droit, en l’occurrence la population 
des camps de Lahmada Tindouf.
Sur le volet des droits de l’Homme, le projet de résolution encourage les parties à coopérer pleinement 

avec la communauté internationale pour développer et mettre en place des «mesures indépendantes et 
crédibles pour assurer le respect total des droits de l’Homme».
Sur ce front, le projet de résolution Conseil affirme prendre note des «pas franchis par le Maroc» pour le 

respect des droits de l’Homme à travers les antennes du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) à Dakhla et Laâyoune.

http://www.le360.ma/fr/politique/sahara-le-projet-de-resolution-du-conseil-de-securite-reconduit-le-statu-quo-
70217
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Sahara. Nouvelle journée de tractations serrées à l’ONU
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http://www.medias24.com/MAROC/NATION/163446-Le-conseil-de-securite-s-achemine-vers-une-resolution-qui-
appuie-la-restauration-de-la-Minurso.html
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Mustapha Ramid veut limiter le recours à la détention 
préventive
Publication: 27/04/2016 12h38 CEST Mis à jour: 27/04/2016 12h38 CEST PRISON MAROC

JUSTICE - En août 2014, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) fustigeait dans un 
rapport le recours quasi-systématique à la détention préventive, alors que la règle, selon les lois en vigueur, 
est plutôt de faire bénéficier le suspect d’une liberté provisoire.

Aujourd’hui, le ministre de la Justice Mustapha Ramid semble avoir pris en compte l'avis du CNDH, puisqu'il 
vient de publier une circulaire dans laquelle il appelle les procureurs et les procureurs généraux du roi à 
tenir compte du caractère exceptionnel de la détention préventive.

"Plus de 40% de la population carcérale est composée de personnes emprisonnées dans le cadre de 
procédures de détention provisoire", rappelle Mustapha Ramid, qui demande aux procureurs et aux juges 
d’instruction de "s’inspirer des orientations générales contenues dans ce texte qui visent à réduire la 
détention préventive et de n’y recouvrir que dans les cas où les conditions juridiques sont réunies".

Pour ce faire, il convient "d'accorder aux affaires concernant les détenus provisoires la priorité dans le 
traitement et d’y trancher dans les plus brefs délais tout en évitant de multiplier les retards pour des 
raisons de procédure".

Selon les chiffres du ministère de la Justice, chaque année, 4.000 personnes en moyenne sont placées en 
prison dans le cadre de la détention préventive, mais sont acquittées par la suite. Un niveau élevé de 
détention préventive qui contribue à la surpopulation carcérale.

Pourtant, "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. Car il faut dire que la surpopulation carcérale a des conséquences 
graves tant sur les détenus que sur la société, en termes de prévention de la récidive, de compromission 
des chances de réinsertion", selon le CNDH, qui appelle à l’instauration de peines alternatives à 
l’incarcération.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/04/27/detention-preventive-maroc-mustapha-ramid_n_9784514.html
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Correspondante H24info: le Conseil de sécurité vise la 
normalisation
De notre correspondante à l’ONU, SalimaYacoubi Soussane

Dans sa version préliminaire, la résolution du Conseil de sécurité, dont H24info s’est procuré une copie, 
appelle au renouvellement du mandat de la MINURSO, immédiat et dans sa totalité, pour une durée d’un 
an.

Cette option était prévisible. Le Conseil de sécurité cherche à normaliser les relations entre le Maroc et le 
Secrétaire général Ban Ki-Moon. Il s’agit donc de revenir à la situation antérieure à sa visite dans la région. 
Le conseil demande également au Secrétaire général de présenter un point sur le redéploiement de la 
MINURSO dans 60 jours.
Selon des sources onusiennes, le groupe des Amis du Sahara Occidental (France, Russie, Espagne, Angleterre 
et Etats-Unis) s’est réuni lundi 25 avril pour traiter de la résolution du renouvellement de la MINURSO. La 
France et les Etats-Unis ont rédigé la première mouture.

Dans son rapport, Ban a demandé de « rétablir et de renforcer la MINURSO dans le rôle qui lui a été 
assigné » afin d’ »éviter de créer un précédent pour les opérations de maintien de la paix déployées 
partout dans le monde ». Il a ajouté que « les composantes civile et militaire sont indissociables ».

Articles récurrents des éditions précédentes
Pour le reste, la résolution reprend les articles récurrents des éditions précédentes. Restent inchangés les 
points relatifs à l’autodétermination, les droits de l’Homme, ou à « la coopération en vue d’une solution 
mutuellement acceptable ». De même, le conseil « prend note de la proposition marocaine présentée au 
Secrétaire général le 11 avril 2007, et des efforts sérieux et crédibles faits par le Maroc pour aller de l’avant 
vers un règlement ».

Concernant les populations des camps de Tindouf, le conseil « réitère sa demande de considérer 
l’enregistrement des réfugiés dans les camps de Tindouf et invite à entreprendre des efforts à cet égard ». 
De même, il « encourage les partis à reprendre la coopération avec le bureau du HCR en implémentant le 
plan actualisé des mesures de confiance de janvier 2012, incluant les programmes visant à lier les individus 
qui ont été séparés pour plus de quarante ans à cause du conflit ».

Relativement à la question des droits de l’Homme, le conseil prend note des « récentes mesures et 
initiatives prises par le Maroc à cet égard pour renforcer les commissions du Conseil national 
des droits de l’Homme à Dakhla et Laâyoune et l’interaction en cours du Maroc avec les procédures 
spéciales du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU, y compris celles qui sont prévues pour 2015, ainsi
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que la visite annoncée du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme en 2015 ».

Les négociations diplomatiques s’intensifient
Depuis la publication officielle du rapport du Secrétaire général lundi, les négociations diplomatiques se 
sont intensifiées. Le Maroc s’est réuni lundi matin avec des membres du Conseil de Coopération du Golf 
(CGG). De plus, El KhattatYanja et Abba Mohamed, présidents respectifs des régions Dakhla-Oued Eddahab
et Laayoune-Saguia Lhamra, se sont entretenus avec des membres du Conseil de sécurité. Ils leur ont fait 
part de leur expérience réussie de la régionalisation avancée. Yanja a notamment affirmé qu’ »en tant que 
représentant effectif des résidents de la région », l’autonomie est « la meilleure solution, garantissant le 
développement, la sécurité et la stabilité pour les habitants de la région » (rapporté par la MAP).

Par ailleurs, l’Angola et le Venezuela, membres du Conseil de sécurité, ont organisé une réunion avec 
l’Union Africaine (UA) en « formule Arria » (réunion informelle avec des membres du conseil). Lors de 
cette rencontre, Joaquim Chissano, envoyé spécial de l’UA pour le Sahara Occidental a soutenu la tenue 
d’un référendum.

Retour sur le rapport partial de Ban Ki-Moon
Dans son rapport, le responsable onusien campe sur ses positions. Il dit regretter qu’ »au lieu de chercher à 
obtenir des éclaircissements par la voie diplomatique, [le Gouvernement marocain] ait décidé de publier un 
certain nombre de déclarations et communiqués et d’organiser des manifestations de masse à Rabat et 
Laâyoune”, incriminant ainsi la liberté de la presse et la liberté de manifester.
De plus, deux points restent maintenus: les questions de l’autodétermination et du statut de l’Algérie. Ban 
revient à l’interprétation unique de l’autodétermination, soit le référendum. Or, l’ONU a constaté que ce 
référendum est impossible à tenir. La définition de la citoyenneté est basée sur le sang pour le Maroc et sur 
le sol pour le Polisario. Ces divergences fondamentales ont contraint Erik Jensen, à la tête de la MINURSO 
entre 1994 et 1998, à déclarer que « le référendum prévu pour le Sahara Occidental ressemble à un mirage 
».

Plus récemment, le représentant personnel du Secrétaire général Peter Van Walson a déclaré dans son 
rapport du 21 avril 2008 que « l’option de l’indépendance du Sahara Occidental n’est pas une option 
réaliste ». Aussi, depuis sa création en 1991, la MINURSO n’a pu finaliser le référendum. Pourquoi donc 
reconduire une option vouée à l’échec?

Pour ce qui est du recensement, le diplomate coréen « réitère [son] appel en faveur d’une considération 
continue en vue de l’enregistrement des populations dans les camps de Tindouf et invite à des efforts dans 
ce sens ». Le décompte des populations de Tindouf est fondamental pour définir les partis impliqués dans le 
conflit. Si le Polisario refuse le recensement, de qui parlons-nous ?
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Le lien entre le Polisario et l’Algérie n’est pas à prouver aussi bien sur le plan politique que militaire, mais 
l’ONU refuse de le mettre en évidence et considère toujours la république comme « État voisin » et non 
partie prenante. Pourtant, Kofi Annan, ancien Secrétaire général de l’ONU (1997-2006), a invité l’Algérie à 
se joindre à la table des négociations en tant que partie prenante dans son rapport de juin 2001. James 
Baker, ancien envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara Occidental, a reconnu que 
les deux protagonistes du conflit étaient le Maroc et l’Algérie.

Ce rapport est finalement un aveu d’échec. Depuis 2007, Ban Ki-Moon n’a pas fait avancer le plan proposé. 
Pourquoi se précipite-t-il maintenant? Aujourd’hui, selon la formule américaine, la seule solution « sérieuse, 
réaliste et crédible » est la solution médiane de l’autonomie. Il ne s’agit pas seulement de l’option du Maroc, 
mais d’un plan de compromis ouvert aux négociations, soutenu par de nombreux membres du Conseil dont 
les Etats-Unis et la France.

Partager

http://journaux.top/fr/correspondante-h24info-le-conseil-de-securite-vise-la-normalisation/
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