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M. Birou exprime sa satisfaction de l'évolution importante des 
relations maroco-qataries

Le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration, Anis Birou, a exprimé, mardi à 
Doha, sa satisfaction de l'évolution importante des relations maroco-qataries notamment dans le domaine social.
Le niveau exemplaire des relations bilatérales est le fruit d'actions soutenues et d'une dynamique des relations entre 
le Maroc et le Qatar dans divers secteurs, a souligné le ministre lors d'une conférence de presse à l'issue de sa visite 
à Doha.
Il a relevé que le nombre des Marocaines qui travaillent au Qatar dans divers secteurs est passé en trois ans de 7.000 
à 12.400 personnes, ce qui témoigne de cette évolution positive.
M. Birou a également rappelé à cette occasion la visite effectuée dernièrement à Qatar par le ministre de l'Emploi et 
des affaires sociales, Abdeslam Seddiki, marquée par l'ouverture d'un bureau d'emploi marocain à Doha qui constitue 
"un jalon fondamental" pour le renforcement des relations bilatérales et un outil pour résoudre les difficultés 
rencontrées dans le secteur de l'emploi.
En plus des rencontres avec les membres de la communauté marocaine établis à Qatar, M. Birou a indiqué qu'il s'est 
entretenu, mardi, avec le ministre qatari de l'Emploi et des affaires sociales, Abdellah Bensaleh Khalifi, avec qui il a 
passé en revue les résultats obtenus en matière d'emploi des cadres marocains et les mesures à prendre pour 
renforcer davantage ces compétences.
M. Birou a salué les grands progrès réalisés par ce pays du Golfe en vue d'améliorer les conditions de séjour des 
travailleurs étrangers qui contribuent efficacement au développement du Qatar, rappelant dans ce cadre la 
promulgation dernièrement par l'Emir Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani de la nouvelle loi sur le séjour des 
étrangers qui a suscité une grande satisfaction chez les défenseurs des droits de l'Homme et les milieux social et 
économique du pays surtout que cette législation met fin au système controversé de parrainage appelé "la kafala" qui 
met l'employé à la merci de son employeur et conditionne sa liberté de mouvement.
Ces progrès, a-t-il dit, traduisent la volonté ferme du Qatar pour la consécration de l'Etat de droit à travers 
l'attachement du pays aux droits de l'Homme, tels qu'ils sont universellement reconnus, a poursuivi le ministre qui a 
également abordé avec Mme Meriem Attia, secrétaire générale de la Commission nationale qatarie des droits 
humains, les activités de cette instance et les relations privilégiées de celle-ci avec le Conseil national des droits 
de l'Homme (CNDH).
Lors de cette conférence de presse, M. Birou a aussi évoqué les différentes doléances exprimées, lors d'une 
rencontre la veille, par la communauté marocaine qui a notamment déploré l'absence d'écoles marocaines et appelé à 
résoudre la situation des Marocains victimes des réseaux de trafic d'êtres humains, à mettre en oeuvre le projet de la 
sécurité sociale et de la retraite au profit de la communauté marocaine de l'étranger et à trouver une solution à la 
problématique de l'équivalence des diplômes universitaires.
Dans le cadre de la présentation des grandes lignes de la politique migratoire du Maroc, le ministre a affirmé que la 
préservation de l'identité nationale, le renforcement de l'attachement des Marocains au pays et la défense des droits 
des émigrés dans les pays d'accueil, figurent parmi les priorités de la politique marocaine.

http://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/46211
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قضية مالحقة لرجال األمن بتهم التعذيب في المغرب 13

 بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد 2015من قوات األمن خالل عام  13كشف تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات املغربية األربعاء عن مالحقة 
.فحص طيب 100إجراء أكثر من 

قة تسعة من رجال تعذيب األفراد، ومتت مالح"وقدم التقرير خالل مناقشة موازنة هذه الوزارة، متضمنا معلومات عن قضايا سوء استغالل السلطة و
".األمن، وموظفي السجون ورجال سلطة، واثنني من رجال الدرك

طلب خالل  101طلبا بإجراء الفحص الطيب فيما ارتفع هذا العدد إىل  70لـ 2014السلطات القضائية استجابت يف "ووفقا لوزارة العدل فإن 
2015."

شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي  654وفي السياق ذاته، تابعت الوزارة ما يقرب من 
.السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

حة التعذيب، معتربة أن هذه مايو املاضي ببذل املزيد من اجلهد يف جمال مكاف/املغرب يف تقرير صادر يف أيار) أمنسيت(وطالبت منظمة العفو الدولية 
".تستعمل النتزاع اعرتافات باجلرائم أو إلسكات الناشطني وسحق األصوات املعارضة"حيث " مستمرة"املمارسة 

التحامل "نظمة بـ، متهمة امل"مبالغا فيه"حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب، وهو ما اعتربته الرباط  171وأثار التقرير استياء السلطات املغربية نظرا لتسجيله 
".عدم طلبها املعلومات من السلطات املغربية يف أغلب تلك امللفات"بسبب " وعدم الدقة

ربوتوكول االختياري التفاقية األمم نوفمرب املاضي، مبناسبة احتضانه للمنتدى الدويل حلقوق اإلنسان يف مراكش، على ال/وصادق املغرب يف تشرين الثاين
.املتحدة ملناهضة التعذيب يف انتظار أن ينشئ آلية وطنية خالل عام كحد أقصى بعد التوقيع وفقا للربوتوكول

http://www.alhurra.com/content/morocco-justice--human-rights/285559.html

https://arabic.rt.com/news/799224-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/

http://www.swissinfo.ch/ara/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-13-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015/41759308

http://www.egyptpetrol.com/2015/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-13-
%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/

http://www.addiyar.com/article/1065851-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-13-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-2015

http://arabi-press.com/news/876132

http://www.elwehda.com/agencies/28180.html

http://sahafaharabiah.net/news2096586.html
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رثالمتعلقة باإلالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان لهذه األسباب من المستحيل تنزيل توصية 
 يݣروجواد 

هلذه األسباب من املستحيل تنزيل توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة باإلرث
هليئات ارته جمموعة من اليس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أول من دعا إىل املساواة يف اإلرث بني اجلنسني، فموضوع املساواة يف اإلرث سبق أن أث
م السياسية والفكرية، إال أن ما تتميز به دع قوق وة اجمللس الوطين  حلاحلقوقية،  كما سبق وأن جاءت هذه الدعوات باسم أشخاص معروفون بتوجها
ا صادرة من مؤسسة دستورية مبا هلا من ثقل على السلطة التشريعية يف املغرب مما يدفع إىل التساؤل حول م توصيتها دى إمكانية ترمجة اإلنسان هو أ

.  إىل  قانون ساري املفعول

م، وتكريس مس قانون لسل دولة احلق والمت إحداث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف إطار التزام اململكة املغربية حبماية حقوق املواطنني، وحريا
ون قوق اإلنسان والقانواملؤسسات، وقد عهد إىل اجمللس حبث مدى مالءمة النصوص التشريعية الوطنية مع مقتضيات املعاهدات الدولية املتعلقة حب

وصية اجمللس اجلنسني جاءت ت الدويل اإلنساين، ويف إطار مزاولته اختصاصاته املمنوحة له دستوريا وكذا يف إطار تفاعله مع قضايا املرأة واملساواة بني
.  الداعية للمساواة يف اإلرث

ع التشريعات الوطنية، وم صحيح أن اجمللس املذكور ليس مؤسسة خوهلا الشعب التشريع بالنيابة عنه، لكن ال أحد ينكر بصمة هذه املؤسسة على جل
ا، واليت اختذت بعدا ديني ا أثارت إشكاذلك يصعب احلديث عن فرص قوية لتمرير مقرتحها وذلك راجع لطبيعة توصية اجمللس ذا لية ا، إىل جانب أ

ا اليت تشكل  وهنا نقف .  األمسى عيتهامرجعميقة متمثلة يف مدى التجاوب مع مفاهيم حقوق اإلنسان الكونية إذا تعارضت مع هوية الدولة ومعتقدا
.  عند قلعتني متينتني تقفان يف وجه توصية اجمللس واحليلولة دون ترمجتها كقانون ساري املفعول

دم يتمتع الرجل واملرأة، على ق"من الدستور املغريب على أنه  19ينص الفصل . القلعة األوىل اليت تقف يف وجه توصية اجمللس هي القلعة الدستورية 
دستور، ويف مقتضياته األخرى، الباب من ال ذاھاملساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة يف 

فقضية املساواة ...".   اھوقواننياملغرب، وكل ذلك يف نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة  اھعليوكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق 
ني يف أحكام إال أن الذي يتم التغاضي عنه  هو حتديد املشرع الدستوري نفسه نطاق إعمال املساواة بني اجلنس  2011جتد أساسها يف دستور 

اوز فروض أال يتم جتالدستور وثوابت اململكة وقوانينها، ويعترب الدين اإلسالمي أحد ثوابت اململكة وأحد مكونات هويتها الراسخة، والذي من امل
مري الذي يرأسه أأحكامه يف مسائل املرياث، فالدين اإلسالمي قد حسم موضوع املرياث مند األزل اللهم إال إذا  استجاب اجمللس العلمي األعلى و 

د مستبعد، إذ ليس ببعيد لتوصية اجمللس الوطين  وهذا أمر ج -والذي أنيط به  ضمان األمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية لألمة-املومنني
ث قاطعة وال أحكام اإلر  الرد القاطع الذي تلقاه أحد القيادات احلزبية الذي سبق له أن أثار مسألة املساواة من اجمللس العلمي والذي جاء يف بيانه أن

.  جتديد فيها،  وأنه ال جمال إلعمال الرأي يف املسألة 

اته البد من التوقف عندها ه" السمو"أما إمكانية اللعب على وثر االتفاقيات الدولية ومسوها على التشريعات الداخلية مبا فيها الدستور،  فإن مسألة  
ا حتت مظلة االتفاقيات الدول .  ية الستجالء بعض املغالطات اليت تستغلها بعض الفعاليات احلقوقية لتمرير مقرتحا
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والتصديق واالنضمام مبوجب  فتوصية اجمللس جاءت مستندة على اتفاقية مكافحة مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  واليت اعتمدت وعرضت للتوقيع  
ه فما مدى مسو هذ. ،  واليت يعد املغرب من الدول اليت صادقت عليها 1979ديسمرب  18املؤرخ يف  34/180قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

.  االتفاقية على التشريعات الوطنية مبا يف ذلك الدستور؟ 
ور،  وقوانني اململكة،  املغرب، ويف نطاق أحكام الدست اھعليمن بني ما جاء يف تصدير الدستور املغريب جعل االتفاقيات الدولية، كما صادق     
".  تلك املصادقة لبهتتطالتشريعات،  مع ما  ذهھ،  على التشريعات الوطنية،  والعمل على مالءمة اھنشرالوطنية الراسخة،  تسمو،  فور  اھويتھو

تها اهلوية الوطنية  الراسخة فكما هو مبني فإن الدستور قيد مسو االتفاقية الدولية بعدم معارض. علما أن هذا التصدير يشكل جزءا ال يتجزأ من الدستور
ا، ذلك أنه من بني ما جاء يف التصدير  ا اململكة املغربية دولة إسالمية ذات سيادة كام"والذي يشكل الدين اإلسالمي أحد مكونا لة، متشبثة بوحد

لرغبة يف تعديله ليتماشى هذا من جهة،  ومن جهة أخرى فإن الدستور املغريب يف حالة ا". الوطنية والرتابية،  وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية
دميقراطي باالختيار الواالتفاقيات الدولية  مينع كل مراجعة تطاله ميكن أن تشمل األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي،  وبالنظام امللكي للدولة،  و 

.  لألمة
التوصية، فكما هو معلوم يف أدبيات العلوم  هاتأما القلعة الثانية واليت تصد التوصية باملساواة يف اإلرث فمتمثلة يف طبيعة البنية االجتماعية املستهدفة   

اهلوة بني  قاس مبدى اتساعالقانونية، فالقانون ما هو إال تلك املرآة العاكسة لنمط عيش اجلماعة اليت يستهدفها بالتنظيم، فجودة التشريع دائما ما ت
يبة على أفراد هذا أثرا به تكون له هالقانون كقواعد تشريعية  وما يسري عليه اجملتمع املعين بالقاعدة القانونية،  فمىت كان القانون نابعا من اجملتمع ومت

ئذ أفراد اجملتمع كأنه دخيل خبالف ما إذا كان القانون حياول أن يكون يف مركز املؤثر، إذ يراه حين. العليا ومرجعيتهماجملتمع ألنه يعرب عن هويتهم، 
.  عليهم، فيفقد بذلك مصداقيته، فيكون ذلك من أسباب رفضهم إياه

ه من نتجه من قوانني، وما تتبناوتعترب املرجعية العليا ألي جمتمع حمددة لسلوكياته، ومن مت تكون َحَكما على وظيفة مؤسساته التشريعية، وما تهذا 
وحمِددا لباقي  مؤِطراسالم ويعد اإلسالم املرجعية العليا بالنسبة للدولة املغربية؛ كما نص على ذلك الدستور، وبذلك  يكون اإل. منطلقات  أو سياسات

.  مكونات اهلوية املغربية اليت ال جيب  يف أي حال من األحوال أن تتعارض وأحكامه
ل رفض من اجملتمع خالل ما سبق فكل ما ميكنه أن يتعارض وأحكام الدين اإلسالمي بالصورة اليت تتم الدعوة هلا اليوم سيكون من دون شك حممن 

. املغريب، فتشبث املغاربة بأحكام الدين اإلسالمي ال ينكرها إال جاحد
وله إىل ما كان يُعرف أشرنا إىل ذلك سابقا  فالنقاش حول املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث ليس جديًدا يف املغرب،  إذ ترجع بعض فصوكما 

 على هذا عاما حيث َيذكر املغاربة جيدا عندما حدث انقسام يف الشارع بني احلداثيني واإلسالميني  15قبل حوايل " املرأة يف التنمية إذماجخطة "بـ
قانون، عية متهيدا لرتمجتها كاملفهوم،  ومن هنا  تطفو على السطح إمكانية حدوث احتقان  شعيب يف حال ما إذا مت عرض التوصية على املؤسسة التشري

رفضه بطريق غاية يف  وحىت إن مل يتم رفضها كمشروع أثناء مناقشتها فمن املؤكد. خصوصا وأن التوصية تستفز هوية  السواد األعظم من الشعب
.  ذي كان منتظراالتأدب من خالل عدم تنزيله على أرض الواقع كما هو حال العديد من بنود مدونة األسرة اليت مل يتم التفاعل معها بالشكل ال

ى األسرة املغربية للعيش عل القول أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأثناء صياغته للتوصية املذكورة تناسى النمط االجتماعي الذي اختارتهوخالصة 
ا من حقهمنواله، والبعيد يف غالبية جوانبه عن كل ما هو مادي صرف، كما تناسى وضعية املرأة يف بعض البوادي واليت جرت العاد ا يف ة على حرما

ائيا، واليت كان عليه منحها األولوية يف توصيته  ولوية للقضايا اليت تثري البلبلة األ"لذلك كان على اجمللس املذكور  جتاوز االشتغال مبنطق .املرياث 
".  داخل اجملتمع

http://www.marocdroit.com/%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84-
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اإلرثاواة في بسبب توصية المس» الزنديق »ويصفه ب  اليزميأبو النعيم يكفر … وعصيدلشكر بعد 
سكورحلسن     

خ السلفي عبد احلميد ، وصف الشيعصيدكفر يف وقت سابق الكاتب االول حلزب االحتاد االشرتاكي إدريس لشكر، والكاتب األمازيغي أمحد بعدما  
ية املساواة يف اإلرث اليت ضمنها وذلك بسبب توص” الكافر واملرتد»ب رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أبو النعيم الشهري بفتواه التكفريية 

.اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقرير له

مربزا أن احلداثيني يف املغرب » رب كافر كفر أك“و” الزنديق“ب اليزميووصف أبو النعيم يف شريط فيديو بث على قناته الرمسية على اليوتيوب إدريس 
.»هم شرذمة قليلة بعدد األصابع فرضتهم املواثيق الدولية واملعاهدات على الدولة كمراقبني هلم يف بالد املسلمني « 

الف شرع اهللا وتضرب بكتاب اهللا خت« وأضاف أبو النعيم أن  توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليت تنص على املساواة بني الرجل واملرأة يف املرياث 
.»عز وجل عرض احلائط 

http://www.febrayer.com/273495.html
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أحد يملك سلطة الطعن في النصوص الشرعيةال 

وإعمال غايات  صون: وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب (حول ) تقريرا موضوعيا(أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  –زريعة رضوان 
ألطفال خارج إطار للمطالبة باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، وانعقاد الزواج وفسخه، وتقدمي النفقة ل) 18:رقم(وخص توصيته ) وأهداف الدستور
 يف احلقل السياسي وتأيت هذه التوصية من اجمللس السالف ذكره، بعدما باءت كل حماوالت اجلمعيات احلقوقية وبعض الفاعلني. مؤسسة الزواج

ا دسبالفشل، حيث كانوا وال زالوا يعملون على السعي للنيل من اهلوية اإلسالمية والزحف على النصوص الشرعية و بعض املكت تور سبات اليت أتى 
.ي السمح اململكة املغربية، من بينها تلك اليت تنص على أن النظام الدستوري للمملكة يستمد بعض تشريعاته من الدين اإلسالم

ا تناقض) 18(إنه ومبجرد متعننا يف فحوى التوصية  ات كثرية، حيث إن اليت تضمنها التقرير املثري للجدل، وحماولة وضعها يف إطارها القانوين، جند 
اليت صادق عليها « األمريكية يداوس»أعضاء اجمللس املذكور ركزوا يف طرح توصيتهم على االستدالل ببعض فصول الدستور املغريب وبعض مواد اتفاقية 

ها انطالقا نا ميكننا الطعن فياملغرب يف وقت سابق، لكن بالرغم من حماولتهم إعطاء التوصية صبغة قانونية انتقائية وبث مغالطات للرأي العام، إال أن
.2011بالفصول األخرى من دستور وانتهاًءامـن الفصل الذي ركز عليـه حمرروها، 

جند  ه البث يف هذه النوازل،فبغض النظر عن أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تطفل على وظيفة جملس آخر وهو اجمللس العلمي األعلى الذي ُخيول ل
لفصل املذكور، سنجد مت االستدالل به بطريقة انتقائية حيث ركز أصحاب التوصية بشق منه وأمهلوا الشق األخر، ألنه بالرجوع ل) 19(أن الفصل 

شرع املغريب عمل على تقييده ومل يرتكه شامال، حيث جاء كالتايل 
ُ
ات املدنية والسياسية واالقتصادية يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة باحلري» :امل

ذلك يف  عليها املغرب، وكل واالجتماعية والثقافية الواردة يف هذا الباب ويف مقتضيات الدستور، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق
ا اتفاقية « نطاق الدستور وثوابت اململكة وقوانينها ا أصحاب التوصية جيب تنفيذها الدولية واليت استد) سيداو(مما يعين قانونيا أن املواد اليت أتت  ل 

وقوانني البالد قة مع فصول دستور وفقا ملا ينص عليه الدستور وملا عليه ثوابت اململكة؛ وال جيب تنفيذ أي مادة من مواد االتفاقيات الدولية غري املتواف
.

 اليازميمنه يتعارض مع ما جاء به جملس ) 1(إضافة للفصل املذكور، سنجد كذلك يف الباب األول من الدستور املتضمن ألحكام عامة، أن الفصل 
ا العامة على ثوابت جامعة، تتمثل يف الدين ك اإلسالمي السمح، وكذل الذي أصدر التوصية، لكون أن هذا الفصل نص على أن األمة تستند يف حيا

الدين الذي جاء صرحيا يف شأن األحكام الربانية، حيث إننا جنده ينص على أنه ال ميكن لألحكام املتعلقة ب) 175(الشأن بالنسبة للفصل 
.اإلسالمي، وبالنظام امللكي للدولة أن تتناول للمراجعة 

يعتمد على املغريب، سنجد أنه  أما بإلقاء نظرة على مصادر التشريع يف املغرب الذي يُعترب مصدرا أصلياً للقانون اجلاري به العمل يف الرتاب الوطين
) .مصادر احتياطية(والعرف ومبادئ القانون الطبيعي ) مصادر أصلية(الدستور ودين اإلسالم : أربعة مصادر وهي 

ا ُخمتلف املنابر اإلعالمية واليت خرجت بغالبي لتصرحيات ة األصوات الساحقة ضد اكل هذا وباإلضافة إىل التمعن يف االستفتاءات املغربية اليت أجر
ا يف النصوص الشرعية ال” تساوي الذكر واألنثى يف اإلرث“الداعية لـ  واضحة وضوح الشمس، أو غريها من اإلطالالت اإلعالمية اليت يطعن أصحا

ذا ويُفكر يف طرح أفكار رامية لتعطيل أحكام الدين اإلسالمي تدرجييا، أن يلج جحره وخيرس؛ أل ربية ن غالبية األمة املغوجب على كل من ينادي 
نسف إلمارة “مبثابة  تستمد قيمها من الدين اإلسالمي السمح والتقاليد االجتماعية واألسرية، مث إن هكذا توصيات وإطالالت إعالمية فاشلة تُعد

ا  .“املؤمنني ولشرعية الدولة ومؤسسا
ار بالشعارات الرنانة، بُغية حتقيق العدالة والكرامة للمواطن باسم احلقوق، ف نفسه؛ ألنه عليه أن خيجل من أما من كان اختصاصه احلقوق ويتغىن ليل 

  -وغريها وص اليت تضمن حق املرياثلو تأمل جيًدا، سيجد نفسه أول ُمعتد على احلقوق، فالتشريع الرباين والقانون املغريب يتوفر على العديد من النص
. -فقط يلزمها التطبيق

دف لضمان حق املرياث، بل تسعى لفتح الطريق أمام الطعن يف نص ا ال  وتعديلهاوص شرعية أخرى وفوق ذلك فهذه التوصية باألساس ومثيال
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دستور وهوية البالد  واضًحا على مؤسسات الدولة، وتسعى لزعزعة ثوابت اململكة املغربية، وتضرب اعتداًءاأهواء من أصدروها، كما ُتشكل حسب 
قوانينه على حياته العامة ويف ُجل  عرض احلائط، إضافة لسعيها وراء حتقيق مصاحل غربية بعيدة متاماً عن اجملتمع املغريب؛ هذا اجملتمع الذي يستند يف

الغرب  ساواة اليت اخرتعهااإلسالم، الذي أعطى حقوقا شرعية كثرية للمرأة، أمهها تلك اليت تتمثل يف العدل بني الناس، والذي يُعترب أكرب من امل
. أة من أبسط حقوقهاالساعي لنشر ثقافة التوحيد بني اجلنسني، واإلقرار بالزواج املثلي وغريه، بعدما كان يف أواخر القرن املاضي مينع املر 

وضوع ر وقضايا ال عالقة هلا مبإن هؤالء ومثلهم يسعون لتمييع ثقافة وقيم الشعب املغريب من خالل تطبيق املشروع الغريب، ويُركزون على ربط أمو 
واحلرص ون كرامتها املساواة أو مبا كفله اإلسالم من حقوق للمرأة، للقضاء على الدين اإلسالمي، فلو كان حقا هدفهم الرئيسي الدفاع عن املرأة وص

الرباين و القانون املغريب،  لدافعوا عن تلك املرأة اليت تتعرض للظلم يف قسمة اإلرث طبقا ملا نص عليه التشريع -كما يدعون-على ضمان حقوقها 
ا يف حقها يف الصحة والتعليم، وتلك اليت تتعرض للضرب والعنف من زوجه ا ا، واألخرى اليت يتم استغالهلوتلك اليت تعاين يف البوادي من حرما

…وغريها من األمور اليت ال تُعد وال ُحتصى  -الطبقات الراقية املثقفة-كخادمة يف منازل 
ي ركز على تكرمي املرأة أحسن ، أن ديننا اإلسالم”املساواة”أخريا وليس حتقرياً، فما جيب أن يعلم به هؤالء الذين خيتزلون ُحقوق املرأة يف حقها يف 

هلذا كله كان على . ”اواةاملس”إضافة لذلك حث على قيام العدل بني الناس والذي يُعترب أكرب من … ) النساء شقائق الرجال(تكرمي ففي اإلسالم 
ة وإقصاء نتصار ملرجعية معينهؤالء أن يتحدثوا عن تطبيق العدل، وعن احلديث عن مستوى وعي املرأة بدورها يف اجملتمع وفعاليتها، ال أن حياولوا اال
جتمع وال

ُ
ديد  وثوابتهزحف على قيمه املرجعيات األخرى، أو الركوب على هذه القضايا واستغالهلا لتنفيذ مشاريع هادفة باألساس لتفكيك بنية امل و

 الداعني لتعديل النص الشرعي، ، وبني)ص(ومبا أن البعض من املدافعني عن التوصية، أصبح ُخيول لنفسه املقارنة بني كبار أصحاب الرسول . استقراره 
 ابن يف نصوص القرآن، ورحم اهللا فنقول هلم شتان ما بني االثنني، فاألول اجتهد يف تنزيل حكمني جعلهما مشروطني بظرفية معينة، أما الثاين فيطعن
ل حكم شرعي واضح، وال اخلطاب وغفر له فإنه مل يكن يدري بأن التعليق الظريف حلكم شرعي سيأيت زمان ويستغله دعاة املساواة كمربر لتعدي

.يتطلب أي اجتهاد فقهي 

http://m.cawalisse.com/92145/11/21/52/16

                            15 / 62



 

05/11/2015 14
Conseil national des droits de 

l'Homme

مع المدني الدولية لحقوق اإلنسان تستغل موضوع المساواة في اإلرث الستقطاب منظمات المجتالحركة 
المغربي 
  الكواينشرعبد الناصر 

ان على اخلط، من خالل مسعى منها الستغالل توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املثرية للجدل، دخلت منظمة احلركة الدولية حلقوق اإلنسيف 
ا لعدد من 2004نشرها بيانا تدين فيه ما تصفه غياب املساواة بني اجلنسني يف املغرب وتنتقد إصالحات مدونة األسرة لسنة  ، معلنة عن احتضا

ذا املوضوع .  منظمات اجملتمع املدين املغربية اليت تعىن 
ا ال تتعلق برأي "مالعل"، حممد الصبار أن اعترب يف تصريح لللمجلس الوطني لحقوق اإلنسانتوصية املساواة يف اإلرث سبق لألمني العام  ، أ

وليس  ية املعنويةاستشاري، ألن اجمللس يقدم آراءه حول مشاريع القوانني اليت حتال عليه من طرف احلكومة أو الربملان، وهي آراء ملزمة من الناح
.وشدد الصبار على أن التقرير الذي تقدم به اجمللس، موضوعايت وهو دراسة علمية. املادية

مضيفا أن هذه . املساواة الكاملة وبالتايل يقول الصبار، الذين انتقدوه توقفوا عند توصية واحدة متعلقة بتنفيذ بعض مقتضيات مدونة األسرة من أجل
ني ومثقف العرويبني املرحوم عالل الفاسي وعبد اهللا  1962التوصية ليست مقدسة وقابلة للنقاش، وهذا النقاش يقول الصبار، عرفه املغرب منذ سنة 

، وأن منتقديه اقتصروا على ، مؤكدا أنه علمي يف مضامينه وعمله"وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"ودافع األمني العام عن تقرير جملسه حول . آخرين
.نقطة واحدة دون غريها

طبيق املساواة الكاملة مطالب بت_ بزعمها_نسخة منه على أن املغرب " العلم"إال أن احلركة الدولية حلقوق اإلنسان، شددت يف بالغها، الذي تلقت 
يد من الفقر ميش للمرأة مما يز بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق والواجبات، معتربة أن بنود مدونة األسرة املغربية املتعلقة باإلرث فيها إقصاء و

.يزيق الدولية ضد التميواهلشاشة بني النساء يف اجملتمع، والذي اعتربت املنظمة أنه يضرب يف مصداقية املغرب الذي وقع على جمموعة من املواث
إلسالمية، مذكرا أن التاريخ نوعا من الفتنة واإلسقاطات الغربية على جمتمعاتنا ا السوسيوهو ما اعتربه الباحث يف الفكر واحلضارة اإلسالمية، حممد 

والنساء  فرق بني الرجالحافل مبثل هذه املزاعم، وأن فكرة حترير املرأة اليت ظهرت مع أمني كانت على أساس شرعي، انطالقا من أن الشرع احلكيم مل ي
ب مبحاكمة مسؤويل إىل أبعد من ذلك حينما طال الفيزازيوذهب الشيخ حممد . يف مجيع احلقوق والواجبات الشرعية من صالة وزكاة وصيام وحنوها

. اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على هذه التوصية

https://www.maghress.com/alalam/72615
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بالصحراء قرار مجلس األمن األخير أوقف المناورات الجزائرية الرامية إلى عرقلة حل النزاع: مكسيكيةمجلة 

  
راء أوقف كل املناورات أن القرار األخري الصادر عن جملس األمن يف أبريل املاضي بشأن قضية الصح) دي العريب البوث(كتبت اجمللة املكسيكية 

.اجلزائرية الرامية إىل عرقلة مساعي إجياد حل سياسي هلذا النزاع املفتعل
  

القرار "وين أمس الثالثاء، أن نشرته على موقعها اإللكرت " فشل دبلوماسي للجزائر يف قضية الصحراء"وأبرزت اجمللة املكسيكية، يف مقال حتت عنوان 
اد أي حل أبريل املاضي أوقف كل املناورات اجلزائرية الرامية إىل عرقلة مساعي إجي 28مبجلس األمن الدويل بتاريخ  15الذي تبناه باإلمجاع األعضاء ال

".سياسي لنزاع الصحراء
  

يف الوقت ذاته  وأضاف املصدر ذاته أن جملس األمن وجه دعوة للجزائر من اجل االخنراط يف جهود البحث عن حل سياسي لنزاع الصحراء، والسماح
.بإحصاء سكان تندوف

  
ية الصحراء، يكون جملس إىل أنه بدعوته اجلزائر لالنضمام إىل جهود التفاوض حول حل سياسي لقض" الصوت العريب) "دي العريب البوث(وأشارت 

ا اجلزائر .األمن قد قطع الطريق على املناورات اليت تقوم 
  

رابه، وذلك من شدد على اجلهود، األكيدة، اليت ما فتئ يبذهلا املغرب من أجل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان فوق كامل ت 2218وتابعت أن القرار 
.اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانخالل 

  

http://chaabpress.com/news38176.html
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مليون درهم اضافية كلفة تغذية السجناء 200يطالب الحكومة ب التامك

بسبب % 300ا اىل املندوب العام إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إن غالبية السجون تعاين من نسبة اكتظاظ تصل يف بعضه التامكحممد صاحل قال 
.ألفا بنهاية سبتمرب املاضي 75االرتفاع املتواصل لعدد السجناء الذي قارب 

كتظاظ مبعظم السجون ارتفاعا يف ظاهرة اال “ليوم االربعاء  املديريةاوالحظ املندوب العام إلدارة السجون وإعادة االدماج يف كلمة خالل مناقشة ميزانية 
.″2015الفا خالل سبتمرب  74759، بفعل االرتفاع املتواصل للسجناء الذين وصل عددهم اىل %300حيث تصل يف البعض منها اىل 

ا مديريته  التامكوحبسب  طاقتها االستيعابية، وذلك على مكنت من استشراف احلاجيات املستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون و “فإن دراسة أجر
.”أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم املرتكبة مبختلف أقاليم ومدن اململكة

شكالية املعتقلني العام، واستمرار ا باالمنارتفاع عدد السجناء املالحقني يف جرائم خطرية متس “وقد سجلت هذه الدراسة حسب املصدر نفسه 
.”من جمموع املساجني% 40،8االحتياطيني الذين يشكلون نسبة 

.مليون درهم اضافية كلفة تغذية السجناء 200احلكومة ب التامكوطالب 

.2020حبلول سنة  90حاليا اىل  78ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب املندوب العام رفع عددها من 

 130(مليون درهم  400الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان الربملانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و 2016وحبسب مشروع موازنة 
).مليون يورو

.كما ادرجت احلكومة مشاريع استبدال السجون القدمية واملتهالكة

 باخرىض عقوبة السجن وسبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن أوصى في تقرير حول اوضاع السجون بتجنب االعتقال االحتياطي وتعوي
.بديلة لتخفيف االكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء

http://www.achpress.com/?p=81953
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!لدعوته المساواة في اإلرث” الزنديق”بويصفه  اليازميالنعيم يكفر أبو 
حلرش الشرقي 

، الشعبية، إدريس لشكر بعد أن كفر الشيخ املثري للجدل عبد احلميد أبو النعيم، يف وقت سابق، الكاتب األول حلزب االحتاد االشرتاكي للقوات
 الكافر”بـبو النعيم ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، حيث وصفه االيازمي، جاء الدور هذه املرة على إدريس عصيدوالكاتب العلماين أمحد 

.، على خلفية توصية اجمللس باملساواة يف اإلرث بني النساء والرجال”واملرتد

.”كافر كفر أكرب“و أنه ه اليازمياملسمى ” الزنديق“وقال  أبو النعيم، الذي نصب نفسه متحدثا باسم اهللا وحارسا للعقيدة أن احلكم الشرعي يف 

والعلمانيني، الذين  صيدوعللمساواة يف اإلرث سبقه إليها لشكر  اليازميأن دعوة ” يوتيوب“وأشار أبو النعيم يف شريط فيديو نشره على موقع 
.”على الشريعة ودين اهللا واملتجرئني الساقطني”بوصفهم 

مثل “ان  24 اتصال مع موقع اليوم ويف تعليق له على الفتوى التكفريية اجلديدة ألبو النعيم، قال الشيخ عبد الوهاب رفيقي امللقب بأيب حفص يف
.”هذه القضايا تتطلب حوارا هادئا وال يتم مواجهتها عن طريق التكفري

ا جملس  غ اخلطورة واحلساسية يف توصية املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال، إذ أن أمرا بال اليازميوأوضح أبو حفص أنه ضد الطريقة اليت طرح 
وأضاف أبو . ت متوافق حوهلااجملتمع املغريب كاإلرث، جيب طرحه من خالل حوار وطين يشارك فيه كل من هلم عالقة باملوضوع بغية التوصل لتوصيا

.بالتكفري، على حد تعبريه مواجتهامستفزة، لكن ال جيب ” اليازمي“حفص أن توصية  جملس 

  

http://m.alyaoum24.com/413996.html
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رجل أمن ودرك بتهم التعذيب 13 تالحقةالسلطات القضائية .. المغرب

إيداع  طة والقياد ، وقد متالسلطات املغربية تشدد قبضته على مرتكيب جرائم التعذيب من رجال األمن والدرك امللكي والقوات املساعدة وأعوان السل
.مثانية رجال شرطة السجن مبدينة الدار البيضاء بعد االشتباه بتورطهم يف تعذيب شاب تويف أواخر أغسطس املاضي

بتهم ) القوات العمومية(رجل أمن  13كشف تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات املغربية اليوم األربعاء، أن السلطات القضائية تالحق  –الرباط 
.فحص طيب 100تتعلق بالتعذيب خالل العام احلايل، وذلك بعد إجراء 

قائد (من رجال األمن، وموظفي السجون ورجال سلطة 9األفراد، ومتت مالحقة  تعذيب”والتقرير معلومات عن قضايا سوء استغالل السلطة وتضمن 
.”، واثنني من رجال الدرك امللكي)ملحقة إدارية

ا وقالت  ، ومشلت  االتصال ”نائيةسنت مقتضيات زجرية ملناهضة التعطيب من خالل مشروعي القانون اجلنائي واملسطرة اجل“وزارة العدل واحلريات إ
رتاف املتهم املدون يف البصري عند االستنطاق، زد على ذلك اعتبار اع/ باحملامي منذ الساعة األوىل من القبض على املتهمني، والتسجيل السمعي

.حمضر الشرطة باطال يف حالة رفض إجراء الفحص الطيب إذا كان قد طلبه املتهم أو دفاعه
شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف ذوي  654تسلمت وزارة العدل والحريات المغربية ما يقرب من وقد 

.السجناء أو جمعيات حقوقية أو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
طلب خالل  101طلبا بإجراء الفحص الطيب فيما ارتفع هذا العدد إىل  70لـ 2014السلطات القضائية استجابت يف “وزارة العدل ، فإن وحسب 
2015”.
حة التعذيب، معتربة أن هذه مايو املاضي ببذل املزيد من اجلهد يف جمال مكاف/ منظمة العفو الدولية قد طالبت املغرب يف تقرير صادر يف أياروكانت 

.”تستعمل النتزاع اعرتافات باجلرائم أو إلسكات الناشطني وسحق األصوات املعارضة“حيث ” ما زالت مستمرة“املمارسة 
املة، وذلك ما بني بداية السنة السلطات املغربية قد حركت املتابعة ضد مخس حاالت ملسؤولني أمنيني ثبت تورطهم يف أفعال تعذيب وسوء معوكانت 

اية أيار .مايو، لكن نتائج هذه املتابعات مل تعرف بعد/ و
على الربوتوكول االختياري  نوفمرب املاضي، مبناسبة احتضانه للمنتدى الدويل حلقوق اإلنسان يف مدينة مراكش،/ املغرب يف تشرين الثاينوصادق 

.لى ذلك الربوتوكولآلية وطنية خالل عام كحد اقصى بعد التوقيع كما ينص ع ينشىءالتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف انتظار أن 
اصلة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة اليت اخنرطت فيها بصورة متو  املهيكلةاحلكومة املغربية يف مناسبات عدة عزمها على تعزيز اجلهود واإلصالحات وأكدت 

ة أن أي حالة تعذيب بإصالح منظومة العدالة، وتعزيز اآلليات الوطنية حلماية حقوق اإلنسان بشكل عام، وعلى اخلصوص مناهضة التعذيب، موضح
.مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر الالزم يف إطار ما يقضي به القانون

، بعد موجة 2011نة السلطات املغربية إن البالد تعرف تقدما على مستوى احرتام احلريات، خاصة بعد إقرار الدستور املغريب اجلديد سوتقول 
.االحتجاجات الواسعة اليت عرفها املغرب

http://www.maghrebalaan.com/?p=10459
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رجل أمن بتهم التعذيب 13مغربي يكشف مالحقة تقرير 
الرتهوينسلوى 

رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب وسوء استغالل  13وزارة العدل واحلريات املغربية يف تقرير أصدرته يوم األربعاء، عن مالحقة السلطات لـ كشفت 
.فحص طيب 101، وذلك عقب إجراء 2015السلطة خالل سنة 

ا تسلمت حوايل  شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو مجعيات  654كما بينت وزارة العدل أ
.من رجال األمن، وموظفي السجون ورجال سلطة، واثنني من الدرك 9مشرية إىل أنه متت مالحقة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، حقوقية أو 

خالل عام تظار أن ينشئ آلية وطنية وللتذكري فقد صادق املغرب يف نوفمرب على الربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب يف ان
.بعد التوقيع

http://www.tunisien.tn/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-13-
%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7
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%300االكتظاظ في السجون المغربية تصل لـنسبة 
بتهم التعذيب 2015من قوات األمن خالل  13وزارة العدل كشفت عن مالحقة 

بسبب االرتفاع املتواصل لعدد % 300املندوب العام للسجون يف املغرب إن غالبية السجون تعاين من نسبة اكتظاظ تصل يف بعضها إىل قال 
.ألفا بنهاية سبتمرب املاضي 75السجناء الذي قارب 
اعا يف ظاهرة ارتف: "، املندوب العام إلدارة السجون وإعادة االدماج، يف كلمة خالل مناقشة موازنة املديرية أمس األربعاءالتامكوالحظ حممد صاحل 

ألفا خالل  74759بفعل االرتفاع املتواصل للسجناء الذين وصل عددهم إىل % 300االكتظاظ مبعظم السجون حيث تصل يف البعض منها إىل 
".2015سبتمرب 
ا مديريته  التامكوحبسب  اقتها االستيعابية، وذلك على مكنت من استشراف احلاجيات املستقبلية فيما يتعلق بطبيعة السجون وط"فإن دراسة أجر

".أساس معطيات إحصائية موضوعية حول التطور النوعي والكمي للجرائم املرتكبة مبختلف أقاليم ومدن اململكة
كالية املعتقلني ارتفاع عدد السجناء املالحقني يف جرائم خطرية متس باألمن العام، واستمرار اش"وقد سجلت هذه الدراسة حسب املصدر نفسه 

".من جمموع املساجني% 40.8االحتياطيني الذين يشكلون نسبة 
.مليون درهم إضافية كلفة تغذية السجناء 200احلكومة بـ التامكوطالب 

.2020حبلول سنو  90حاليا إىل  78ولتخفيف الضغوط على السجون تقرر حسب املندوب العام رفع عددها من 
.مليون درهم 400الذي ما زال قيد النقاش داخل اللجان الربملانية فإن تكلفة هذه السجون ستبلغ مليارا و 2016وحبسب مشروع موازنة 

.كما أدرجت احلكومة مشاريع استبدال السجون القدمية واملتهالكة
ض عقوبة السجن بأخرى وسبق للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن أوصى في تقرير حول أوضاع السجون بتجنب االعتقال االحتياطي وتعوي

.بديلة لتخفيف االكتظاظ وضمان حقوق أفضل للسجناء
بتهم  2015من قوات األمن خالل عام  13ويف سياق آخر، كشف تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات املغربية، أمس األربعاء، عن مالحقة 

.فحص طيب 100تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من 
رجال أمن،  9قة األفراد، متت مالح تعذيب""ووكشف التقرير، الذي قدم خالل مناقشة موازنة هذه الوزارة، أنه يف قضايا سوء استغالل السلطة 

طلب إجراء فحص طيب والتحقيق  101التقرير، استجابت السلطات القضائية إىل وحبسب ".وموظف سجن ورجل سلطة، واثنني من رجال الدرك
 70استجابت السلطات القضائية لـ 2014سنة "لوزارة العدل، فإن ووفقا .فردا من قوات األمن 13يف ادعاءات التعذيب، وأسفرت عن مالحقة

".2015طلب خالل  101طلبا بإجراء الفحص الطيب فيما ارتفع هذا العدد إىل 
".مقتضيات ملناهضة التعذيب"واختذت وزارة العدل املغربية حبسب التقرير نفسه 
شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو  654ويف السياق ذاته، قامت الوزارة بتتبع ما جمموعه 
.مجعيات حقوقية أو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

تحدة ياري التفاقية األمم املوصادق املغرب يف نوفمرب املاضي، مبناسبة احتضانه للمنتدى الدويل حلقوق اإلنسان يف مراكش، على الربوتوكول االخت
.ملناهضة التعذيب يف انتظار أن ينشئ آلية وطنية خالل عام كحد اقصى بعد التوقيع وفقا للربوتوكول

http://www.alarabiya.net/ar/north-africa/morocco/2015/11/05/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B8-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80300-.html

http://www.sadda.co/World/21363/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%80300-.html
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بين التمييز داخل األسرة والعادات السلبية للمجتمع.. ضد المرأةالعنف 

اقع على املرأة ت نسبة العنف الو بات العنف ضد املرأة ميثل واحدا من أهم التحديات اليت تواجه اجلهود الرامية لتحسني واقع املرأة يف العامل، فقد ارتفع
ا على مستوى حقوق االنسان العاملية، إذ تتعرض النساء مب للعنف  ختلف الفئات العمريةبأشكاله املختلفة إىل احلد الذي أصبح معه مشكلة معرتفاً 
امل، وري يف معظم بلدان العسواء كان نفسياً أو جسدياً أو لفظاً وللعنف اجلنسي وللسيطرة والتحكم من قبل أزواجهن، فضال عن سلطة اجملتمع الذك

.يضاف اليها بعض التشريعيات والقوانني اليت تبخس حقوق املرأة ومتييزها عن الرجل 

اذ ا مؤشر قدرة املرأة على اختيرى الكثري من احلقوقيني واملتخصصني يف شؤون املرأة أن العنف يرتبط بعالقة عكسية مع التمكني األسري وحتديد
.القرارات العائلية مبعىن أنه كلما زاد متكني املرأة قل احتمال تعرضها للعنف وبكل أشكاله 

إىل  ته، ويؤديكما ان ضعف إدراك املرأة للعنف الذى ميارس عليها واعتبار ذلك حقاً من حقوق الرجل مما يشكل عائقا أمام اجلهود الرامية ملناهض
.تعزيز وإعادة إنتاج القيم الثقافية اليت تربر العنف من خالل التنشئة األسرية 

العنف تتعلق العوامل املرتبطة ب وقد أصبح معروفا اآلن أن العنف هو فعل متعدد األبعاد وله حميطه االقتصادي والقانوين واالجتماعي والثقايف، وان بعض
قافة اجملتمع هي املسؤولة عن تشكيل ويف كلتا احلالتني فإن ث. والبعض اآلخر يتعلق باخلصائص الشخصية للفاعل املعنفةباخلصائص الشخصية للمرأة 

.هذه الشخصيات وحتديد استجابتها على وفق منظومة من املعايري والقيم واملعتقدات اليت تقرها الثقافة وحتددها 

وعلى خة يف اجملتمع فيما اظهرت دراسات متخصص بشؤون املرأة إن مبدأ االعتداء على األنثى هو حصيلة جملموعة من املواقف والعادات والقيم الراس
نطاق واسع حول طبيعة

ا مقارنة بقدرات الرجل توفري األساس اإلدراكي للتوجه  وتعمل هذه القيم واملواقف على. العالقة بني املرأة والرجل وطبيعة دورها يف احلياة، وطبيعة قدر
اإلكراه  تنطوي على العنف و حنو العنف فاملواقف التقليدية اليت تعد املرأة تابعة للرجل أو ذات دور منطي تعمل على تكريس املمارسات الشائعة اليت
ركز الرجل وميثل ة غري املتكافئ ملواليت تربره بوصفه شكًال من أشكال محاية املرأة أو التحكم فيها، كما تعمل هذه القوالب النمطية على تعزيز مركز املرأ

.العنف مظهرا من مظاهر القوى غري املتكافئة بني الرجل واملرأة سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة 

اهات عتدين حيملون اجتوقد أشارت الدراسات احلديثة إىل دور هذه األفكار والقوالب النمطية يف زيادة تعرض املرأة للعنف وتوصلت إىل أن أغلب امل
ذا الشأن ميثل وعي املرأة بالعن. سلبية عن املرأة، وإن موقفهم منها كان حمافظا وتقليديا  ف ومفهومها عنه واحدا من أهم لذا يرى الكثري من املهتمني 

القضايا اليت جيب الوقوف عليها عند دراسة هذه الظاهرة ذلك أن تعريف املرأة

ل العنف، كما يشكللعنف أي مقدار ما تدركه وتعيه من إساءة موجهة هلا سواء كانت نفسية أو جسدية أو جنسية هو الذي حيدد درجة تأثر املرأة ب
.هذا الوعي واحدا من أهم املعوقات والتحديات اليت تواجه اجلهود الرامية للقضاء عليه 
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 ة الذي أقرته اجلمعية العامةاختلفت الدراسات يف تعريفها للعنف ومع إن معظم الدراسات تعتمد على تعريف إعالن القضاء على العنف ضد املرألذا 
أي فعل عنيف قائم على أساس اجلنس ينجم عنه أو من احملتمل«والذي ينص على انه  1993لألمم املتحدة عام 

لتعسفي و احلرمان اأن ينجم عنه أي أذى أو معاناة جسدية، أو جنسية، أو نفسية للمرأة، مبا يف ذلك التهديد باقرتاف مثل هذا الفعل، أو اإلكراه أ
ا مل تتحدد مبا ينطوي عليه هذا التعريف من طائفة واسعة من. من احلرية، سواء وقع ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة إال إ

ا بعض هذه الدراسات عنفاً يف حني مل تعدها دراسات أخرى كذلك مثل سلوك السيطرة والتحكم تعامل معه مس ح صحة األسرة، الذي األفعال عد
أجراه اجلهاز املركزي لإلحصاء بوصفه موضوعاً قائماً حبد ذاته دون أن يسميه عنفا رغم أن معظم فقراته تؤشر أنواعا من

.العنف النفسي استناداً إىل التصنيف الذي وضعته منظمة الصحة العاملية 

ا شبكة النبأ املعلوماتية حول ظاهرة العنف ضد املرأة يف .العامل  وفيما يلي أدناه بعض االخبار والتقارير والدراسات اليت رصد

امرأة من كل عشر نساء ضحية العنف األسري

سوء معاملة جسدية أو جنسية من قبل شريكها، على ما اظهرت %)  12,5(على صعيد ذي صلة عانت أكثر من امرأة واحدة من كل عشر نساء 
امرأة ختطت أعمارهن السادسة  10171ومشلت  ألونسودراسة رمسية عن العنف األسري، وبينت هذه الدراسة اليت عرضها وزير الصحة ألفونسو 

.وقعن ضحية عنف جنسي %  8,1منهن تعرضن لعنف جسدي و %  10,3عشرة أن 

ن وختطي %)  77,6(وأكدت سبع نساء من كل عشر نساء  ن متكن من تغيري جمرى حيا ، علما أن "يظاهرة العنف القائم على النوع اجلنس"أ
.حبسب فرانس برس . عندما أجريت دراسة مماثلة مشلت عينة أصغر 2011سنة %  72,4هذه النسبة من النساء كانت 

ن تعرضن أيضا ألنواع أخرى من العنف خ. من احلاالت%  67,4وأدى سوء املعاملة إىل االنفصال يف  صوصا وقالت النساء املشموالت بالدراسة أ
عامني ، ويف ست حاالت من كل عشر، شهد األطفال على أعمال العنف تلك، وقد اقرت اسبانيا قانونني يف ال%) 25,4" (العنف النفسي"

ا، مثل توفري خطوط ملكافحة أعمال العنف اليت تتعرض هلا النساء، وهي باتت رائدة يف هذا اجملال مع جمموعة التدابري اليت اخت 2009و  2005 ذ
نه الحقا كل من فرنسا وهو نظام استلهمت م. هاتف خاصة واعتماد أساور إلكرتونية تفرض على املعتدين وتكليف قضاة متخصصني بذه الشؤون

.وإيطاليا وبريطانيا 

إصالحات قانونية رمزية

اء عنف واسع النط اجملتمعاق من جانب من جانب آخر قال تقرير أصدرته منظمة حقوقية إن إصالحات قانونية رمزية أجريت يف مصر فشلت يف إ
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.جنسية وأعمال حترش مجاعية وعمليات تعذيب يف أماكن احلجز  إعتداءاتوالدولة ضد النساء والبنات الالئي يواجهن واألسر 

املصري  جه قصور يف القانونوقالت منظمة العفو الدولية إنه رغم مبادرات أطلقت يف اآلونة األخرية بينها تعديل قانوين جيرم التحرش اجلنسي فإن أو 
.  قائما عل نطاق واسع وحصانة موجودة منذ وقت طويل ملرتكيب العنف ضد النساء يعين أن العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع ال يزال

.حبسب رويرتز 

 اب مرتكبيه أو حتقيق العدالةوقال التقرير إن السلطات املصرية فشلت يف منع العنف ضد النساء والبنات كما فشلت يف التحقيق يف وقائعه وعق
.لضحاياه وتعويضهن ودعمهن مبا يف ذلك إعادة التأهيل البدين والنفسي 

د لكن نشطاء يقولون إن نفوذ اإلسالميني الذي تزايد بع 2011وكان للنساء دور كبري يف االنتفاضة اليت أطاحت بالرئيس األسبق حسين مبارك عام 
ء، وقالت حسيبة حاج االنتفاضة وبلغ ذروته بانتخاب حممد مرسي القيادي يف مجاعة اإلخوان املسلمني رئيسا كان انتكاسة كبرية حلقوق النسا

بح العنف البدين واجلنسي الواقع أن النساء والبنات يف مصر يواجهن دائما ش"صحراوي نائبة مدير الشرق األوسط ومشال أفريقيا مبنظمة العفو الدولية 
لشارع يتعرضن لتحرش يف ا. يف البيت يتعرضن للضرب الشديد واالعتداء واإلساءة من شركاء احلياة واألقارب"، وأضافت "يف مجيع مناحي احلياة

".جنسي مستمر وخطر هجمات مجاعية او يسقطن ضحايا لعنف املسؤولني يف الدولة 

ن تعرضن للتحرش اجلنسي 99قال أكثر من  2013ويف دراسة هليئة األمم املتحدة للمرأة عام  الت منظمة وق. يف املئة من النساء والبنات يف مصر إ
.العفو الدولية إن عدد االعتداءات اجلنسية يف الشارع تصاعد يف السنوات القليلة املاضية 

ن وقال التقرير إن االعتداءات اجلنسية وحوادث االغتصاب تكررت ومت خالهلا تعقب نساء وجتريدهن من مالبسهن وسحبهن يف  الشوارع أو ضر
ن تعرضن  وقالت سجينات كثريات بينهن حوامل ملنظمة العفو. بالعصي والسكاكني واألحزمة من جانب غوغاء يتسم سلوكهم بالعنف الدولية إ

ن وجلدهن و  العتداءات وتعذيب واغتصنب يف احلجز، وجاء يف التقرير أيضا إن ضحايا العنف املنزيل الالئي حتدثن عن قيام شركاء كيهن احلياة بضر
ن مل يتلقني مساعدة ال األمن أو النيابة العامة والنسوة الالئي أردن اإلبالغ عن مثل هذه املعاملة واجهن فتورا من رج. بالنار وحبسهن على غري إراد

.وأوجه قصور يف قانون العقوبات الذي ال جيرم على حنو واضح العنف املنزيل واملعاشرة الزوجية القسرية 

ا وقالت منظمة العفو الدولية إن رد السلطات املصرية على العنف متثل ببساطة يف تشكيل هيئات جديدة على حساب إص الح القوانني املعمول 
.وإصدار تعليمات إىل سلطات إنفاذ القانون واحملاكم بعدم التسامح مع العنف ضد النساء 

ا رمزية بشكل كبري وحثت السلطات على بذل جهود مستمرة لتطبيق اإلصالحات اإلجراءتووصفت حسيبة  تتحدى السلوكيات "وأن  املصرية بأ
كانت مصر أسوأ الدول العربية يف جمال حقوق   2013، ويف استطالع مؤسسة تومسون رويرتز لعام "يف اجملتمع املصري) املناوئة للنساء(الراسخة 
.النساء 

واملانيااجلرائم ضد املرأة يف اهلند 
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رأة يف أحناء فريقا من الشرطة اخلاصة للتحقيق يف اجلرائم اليت تستهدف امل 150جهتها قالت احلكومة اهلندية إن وزارة الداخلية اقرتحت تشكيل من 
عددها اليات اهلند البالغ البالد من أجل ضمان حتقيق العدالة للضحايا، ومن املفرتض أن يتم نشر وحدات التحقيق يف اجلرائم ضد املرأة يف كافة و 

للحكومة إن وزير الداخلية  أقوى ونسبة إدانات أعلى، وجاء يف بيان إدعاءدف تعزيز نظام العدالة اجلنائية عرب إجراء حتقيقات شاملة تؤدي إىل  29
.حبسب رويرتز . سينغ طلب من رؤساء وزراء الواليات أن ينظروا يف اقرتاح انشاء هذه الوحدات راجناث

ات فيما يتعلق باجلرائم الوحشية ضد إن هدف هذه الوحدات سيكون التحقيق يف القضايا اليت حتال إليها والتدقيق يف آلية التحقيق بالوالي"وقال البيان 
ريب البشر البيان أن صالحيات  ، وأضاف"النساء السيما االغتصاب والوفيات الناجتة عن مضايقات الزوج أو عائلته واهلجمات مبواد محضية و

شف عن اركة العامة يف الكالوحدات سيكون حفظ األمن ومجع املعلومات ومكافحة اجلرمية املنظمة ومراقبة تطبيق القوانني ونشر الوعي والرتويج للمش
 150شرطيا على  2250على أن يتوزع ) مليون دوالر 13.5(مليون روبية  840اجلرائم ضد النساء، ويتوقع أن تكون التكلفة السنوية للمشروع 

ن، وأشار البيان إىل أن وزير الداخلية طلب من اكم الواليات إنشاء حم وحدة ثلثهم من النساء لبث الثقة وتشجيع الضحايا على اإلبالغ عن معانا
.مستعجلة خاصة للجرائم ضد املرأة مشددا على أن هذا األمر سيكفل العدالة الناجزة 

عام  309546يف املئة ليبلغ عدد البالغات  26.7وذكر املكتب الوطين لسجالت اجلرائم أن االبالغ عن اجلرائم ضد املرأة يف اهلند زاد بنسبة 
ة على يد الزوج أو مقارنة بالعام الذي سبق، وتشمل هذه اجلرائم االغتصاب واخلطف والتحرش اجلنسي واالجتار باملرأة واملعاملة القاسي 2013

.لالنتحار نتيجة ملطالب الزوج أو عائلته مبهر أكرب  املراةاالقارب كما تشمل اجلرائم اليت يتم فيها دفع 

ال يتم اإلبالغ عن قيق العدالة هلا، و ويقول نشطاء إن املرأة يف اهلند تعاين من نظام عدالة جنائية بدائي يفتقر إىل التمويل واملوارد أخفق يف رعايتها وحت
ن له خوفا من العار وسط ع معظم اجلرائم ألسباب تعود يف أغلبها إىل التحفظ املتجذر يف اجملتمع اهلندي إذ ختشى النساء اإلبالغ عما تتعرضن ائال

ن  .أو جمتمعا

، حبسب ما )غرب أملانيا( دارمشتاتعاما خنقا يف  19على صعيد مشابه أقر رجل يف احلادية واخلمسني من العمر بأنه قتل ابنته البالغة من العمر 
.ب فرانس برس حبس. كشفت ناطقة باسم النيابة العامة يف املدينة، يف حني تشتبه الشرطة بأن تكون عملية القتل هذه جرمية شرف

قة باسم النيابة العامة قوهلا عن الناط" دي يب إيه"ونقلت وكالة أنباء . وقد احتجز والد الشابة األملانية من أصل باكستاين على ذمة التحقيق مع زوجته
واج ابنتهما، ومن احملتمل أن ابنتها، ويشتبه احملققون يف أن الوالدين كانا يعارضان ز " الوالدة دعمت اجلرمية منذ البداية وهي ساعدت على نقل جثة"إن 

. ارسي متحرك يعود جلديكون عم الشابة وعمتها قد شاركا أيضا يف اجلرمية، وقد خنقت الشابة يف منزل والديها ونقلت جثتها إىل السيارة على ك
سنوات يف قلب برلني  10وعثر على اجلثة يف موقف سيارات، وخالل السنوات األخرية، شهدت أملانيا عدة جرائم شرف، من بينها جرمية وقعت قبل 

.أثارت جدال حمموما حول انتشار األجانب يف البالد، ال سيما اجلالية الرتكية 

العنف ضد النساء يف األرجنتني واملغرب باعمالتظاهرة حاشدة للتنديد 

د بعد اهرة تارخيية يف البالرجال ونساء وأطفال وأشخاص كبار يف السن جتمعوا يف األرجنتني للتنديد بأعمال العنف اليت تطال النساء، يف إطار تظ
.موجة من جرائم قتل النساء هزت البلد والبلدان اجملاورة له يف أمريكا الالتينية 
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ضال عن تشيلي آيرس أمام الربملان ونظمت فعاليات من هذا القبيل يف مناطق أرجنتينية أخرى، ف بوينوسمئات آالف االشخاص يف وتظاهر 
اختذت إثر ثالث جرائم  هذه املبادرة قد"القيمة على هذا احلدث أن " إنسوينرتوكازا ديل "مديرة منظمة  تونييز فابياناوأوروغواي واملكسيك، وشرحت 

".كبرية طالت النساء مؤخرا 

عائلية على يد حبيبها السابق اليت تعمل يف حضانة أمام األطفال، وقتلت مراهقة حامل يف الرابعة عشرة ودفنت يف احلديقة ال طليقتهفقد خنق رجل 
حيح أن النساء كن عاما وأفراد من عائلته، كما قام رجل هجرته شريكته برش هذه األخرية بالرصاص وهي جتلس يف مقهى، وص 16البالغ من العمر 

.م قد خسر ابنة يشكلن السواد األعظم من املشاركني يف هذه االحتجاجات، غري أن عدد الرجال يف املسرية مل يكن بالقليل، ألن البعض منه

نا النسبة إىل ماريا غليوكتبت أمساء النساء باملئات على جدار من ورق أبيض دعي املشاركون إىل طبع أيديهم عليه بعد وضعها يف طالء أمحر، وب
ا  كورنيدي سري فحسب، فهن والنساء لسن ضحية العنف األ... صحوة اجتماعية ضد الظلم "وهي مديرة شركة يف السادسة والثالثني من العمر، إ

".يتقاضني مثال أجورا أدىن من الرجال 

ا  31 ، تقتل امرأة كل"ال تربر االنتهاكات ال بأسلوب اللبس وال بالتقاليد"ورفعت جمموعة من احملتجني الفتة كتب عليها  ساعة يف األرجنتني أل
امرأة  277بأن  غري احلكومية" إنسوينرتوكازا ديل "محلت مثال أو طعنت بالسكني من شدة غرية زوجها أو اغتيلت بعد طالق، وأفادت منظمة 

وسطى ، والوضع بعد أكثر خطورة يف املكسيك والربازيل وأمريكا ال2012و  2010امرأة حية بني العامني  53يف البالد، وحرقت  2014قتلت سنة 
.عموما 

تمع تسود فيه مبادئ الذكورية يف جم"وسائل اإلعالم ليست سوى جزء بسيط من اجلرائم املرتكبة يف البالد  تتاوهلاوجرائم قتل الفتيات والنساء اليت 
ا شيء ال بد من اهليمنة عليه ، وصرحت املديرة "دولة إزاء هذه اآلفةتقاعس ال"اليت لفتت إىل  تونييز فابيانا، على حد قول "وينظر فيه إىل املرأة على أ

تضمن رفع نطالب بتطبيق خطة وطنية للحد من أعمال العنف هذه، خصوصا من خالل إعداد إحصاءات وطنية وإطالق إصالحات تعليمية ت"
دعم كل من الرئيسة ، وحظيت هذه التظاهرة ب"وال يزال الطريق طويال الجتثاث الثقافة الذكورية من البالد. الوعي يف املدارس إزاء هذه املشكلة

.والعب كرة القدم ليونيل ميسي  كريشنركريستينا  

إىل شيء ميكن  ة عن املرأة اليت حتولولفتت الرئيسة إىل أنواع أخرى من العنف، مثل التحرش بالنساء يف الشوارع والصورة اليت تقدمها الربامج التلفزيوني
، "نا إىل أصواتكم من برشلونةنضم أصوات. توقفوا عن قتل النساء" "فيسبوك"التخلص منه إذا مل يعد ضروريا، أما ميسي، فهو كتب على صفحته يف 

جن مدى باعتباره من الظروف املشددة لعقوبات جرائم القتل اليت قد تصل إىل الس 2012وقد أدمج قتل النساء يف القانون اجلزائي األرجنتيين سنة 
دولة  15ت سنة من السجن عند ارتكاب جرمية قتل من نوع آخر، وهذه اجلرمية ترد أيضا يف تشريعا 30إىل  25احلياة يف حال قتل امرأة، يف مقابل 

).اعتبارا من هذه السنة( والربزايلأخرى يف أمريكا الالتينية، من بينها تشيلي والبريو وكولومبيا 

امرأة  1000معت حنو تظاهرت مئات من النساء يف املغرب، للدعوة إىل وقف التمييز ضدهن، والتصدي لظاهرة العنف ضد املرأة يف اململكة، وجت
"  احلكومة تأخر"وبـضد املرأة  بالرباط، وهن حيملن أعالما وبالونات برتقالية، قبل السري باجتاه الربملان، مع شعارات منددة بالعنف" باب األحد"قرب 

.يف إصدار قوانني حتمي النساء 
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تشرين /نوفمرب 25ملة يف وانطلقت احل. األمني العام بان كي مون إىل محلة دولية للقضاء على العنف ضد املرأة مرتديا ربطة عنق برتقالية اللونودعا 
.لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  68الثاين لتنتهي يف العاشر من الشهر احلايل يف الذكرى 

دستور وجميء هذه هذه املسرية الوطنية جاءت بعد ثالث سنوات من إقرار ال"املنسقة الوطنية الئتالف ربيع الكرامة إن  الروكاينوقالت خدجية 
ا أن حتمي النساء من العنف، وتناهض التمييز سب النسخة األولية ، وح"احلكومة، وما زال هناك تلكؤ يف تطبيق الدستور وإصدار قوانني من شأ

 عاما على مرتكب العنف ضد املرأة كما يركز بشكل غري مسبوق على 25ملشروع قانون ملناهضة العنف ضد النساء، من املمكن أن حيكم بالسجن 
.، حبيث ميكن أن تصل العقوبة إىل السجن ثالث سنوات "التحرش اجلنسي"

ويات، لهذا نص ال يزال هناك تمييز ضد المغربيات على عدة مست"رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  اليزميمن جهته، قال إدريس 
يتمتع الرجل والمرأة، على قدم "من الدستور على أن  19، وتنص المادة "الدستور على إنشاء هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز

سعى إلى تحقيق مبدأ ت"، وتلزم الدولة نفسها بأن "المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
".وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز . المناصفة بين الرجال والنساء

العنف ضد املرأة يؤثر سلبا على االقتصاد العاملي

لى االقل من الناتج احمللي ان العنف ضد املرأة يكلف العامل مخسة يف املئة ع) كونسينساسكوبنهاجن  (على صعيد خمتلف جاء يف دراسة ملركز أحباث 
بارزا لوضع ت املالية الدولية دورا االمجايل وجاء يف توصية جديدة ان التأثري السليب للعنف ضد النساء والفتيات على االقتصاد العاملي يعطي املؤسسا

.حبسب رويرتز . حد هلذه املمارسات

اص بدأوا يدركون هذا منظمات التنمية واملؤسسات املالية وبدرجة كبرية القطاع اخل"من جمموعة البنك الدويل يف مؤمتر خمتص  جرونوقالت كارين 
الدليل ورج واشنطن ويقدم ، وشارك يف وضع نشرة املوارد االرشادية البنك الدويل وبنك التنمية للبلدان االمريكية ومعهد املرأة العاملي جبامعة ج"الثمن

ا وكيفية الرد عل .يه ارشادات للعاملني يف التنمية منها جهود منع العنف ضد النساء والفتيات يف املشروعات اليت يديرو

عات اليت تتأثر اقتصاديا إن هذا النوع من العنف يؤثر بشكل مباشر يف رخاء اجلميع ويعوق جهود القضاء على الفقر املدقع، وأحد القطا جرونوقالت 
ليف الرعاية سبيل املثال تزيد تكا بالعنف ضد املرأة هي أنظمة الرعاية الصحية اليت تتحمل تكاليف كبرية، وتظهر االحباث انه يف الواليات املتحدة على

.يف املئة عن النساء الاليت ال تنتهك حقوقهن  42الصحية للنساء ضحايا العنف البدين بنسبة 

http://www.ilalamam.com/Detail.aspx?id=9408&LinkID=12#.VjsRlbeKHcs
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عنصرا من قوات األمن بسبب تعذيب معتقلين 13العدل تعلن عن متابعة وزارة 

 100بتهم تتعلق بالتعذيب، وذلك بعد إجراء أكثر من  2015من قوات األمن خالل عام  13وزارة العدل واحلريات االربعاء عن مالحقة أعلنت 
.فحص طيب

األفراد، وموظف سجن ورجل سلطة  تعذيب”ورجال أمن، يف قضايا سوء استغالل السلطة  9وكشف تقرير صدر عن الوزارة أنه متت مالحقة 
.”، واثنني من رجال الدرك)قائد(

عنصرا  13طلب إجراء فحص طيب والتحقيق يف ادعاءات التعذيب، وأسفرت عن مالحقة  101وحبسب التقرير، استجابت السلطات القضائية إىل 
.من قوات األمن

طلب خالل  101طلبا بإجراء الفحص الطيب فيما ارتفع هذا العدد إىل  70استجابت السلطات القضائية ل 2014سنة “ووفقا لوزارة العدل فإن 
2015″.

.”مقتضيات ملناهضة التعذيب“واختذت وزارة العدل حبسب التقرير نفسه 

شكوى لسجناء، تسلمتها عن طريق مدراء مؤسسات السجون أو من طرف ذوي السجناء أو  654ويف السياق ذاته، قامت الوزارة بتتبع ما جمموعه 
.أو المجلس الوطني لحقوق اإلنسانمجعيات حقوقية 

http://www.aljarida24.ma/p/societe/102889/

http://www.infomedia.ma/2015/11/04/169301/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-13-%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87
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..قاموس الفتنة والنقاش العمومي* االتحادرسالة 
  

دستورية اليت عرفها الفصل املؤسسة الالمجلس الوطني لحقوق االنسان مسؤولو العدالة والتنمية، بصفتهم احلزبية واحلكومية، حربا شعواء ضد يشن 
ا  161 إلنسان واحلريات ومحايتها مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتوىل النظر يف مجيع القضايا املتعلقة بالدفاع عن حقوق ا» :من الدستور بأ
كامتداد للمجلس االستشاري ) 2011مارس (ويبدو أن هناك توزيعا لألدوار بني زعماء هذا احلزب يف التعامل مع اجمللس منذ صيغته اجلديدة . …«

.  حلقوق االنسان
كامتداد للشبيبة   بداية كانت هناك خرجات إعالمية، بل مواقف سياسية، أصدرها حزب العدالة والتنمية اليت بدا فيها أنه مل يقطع مع هويته
مواقف بشأن تركيبته . ون االسالمية، واليت كان من تاريخ استعماهلا هلذا النوع من احلرب األصولية أن تلوثت أيادي أعضائها بدماء الشهيد عمر بنجل

صصا للمجلس االستشاري بالرغم ومت خنقه ماديا برتك نفس االعتماد الذي كان خم. اليت استندت على الكفاءة واخلربة بدل متثيلية املنظمات واهليئات 
أكثر من مرة من طرف هذا  وتعرضت تقارير اجمللس وآراؤه االستشارية للتبخيس… من أن الصيغة اجلديدة متيزت باللجان اجلهوية الثالثة عشرة 

… وبرملانييهاحلزب، ومن طرف أذرعه الدعوية واالعالمية 
توصية  90تضمن أكثر من  الذي نشره اجمللس بشأن املناصفة واملساواة ، والذي املوضوعايتوحاليا يشن قادة العدالة والتنمية حربا شعواء ضد التقرير 

ا مقرتحات من أجل حتسني أوضاع النساء ببالدنا، وفتح آفاق هلن يف إطار التنمية وإقرار ح ومل تر أعني . قوق االنسانترى هذه املؤسسة الوطنية أ
امن سياقها وعزلوها عن  ِاْجَتزأوهاهؤالء من التقرير سوى توصية  وق االنسان ميس بالدين كي يومهوا الرأي العام بأن اجمللس الوطين حلق  إسنادا

.االسالمي وحبدود اهللا 
اية االسبوع حتدث وزير العدل واحلريات يف برنامج إذاعي أعيد نشر مضامينه يوم أمس يف إحدى اليوميات يقول في يسعى  اليزميه بأن إدريس يف 

وقبلهما . املصطلح بل نفس الصيغة وقبله بأسبوع استعمل رئيس احلكومة رئيس حزب العدالة والتنمية نفس. بتقرير املناصفة واملساواة « الفتنة»إلثارة 
 ل يف أن توصية اإلرث تعدكانت هناك خرجة لوزير االتصال الناطق الرمسي للحكومة مصطفى اخللفي الذي قال بأنه يعرب عن رأيه الشخصي واملتمث

.استفزازا، وتتناقض مع روح الدستور 
يف « الفنت»دموي الذي أثارته واملالحظ أن القاموس املستعمل يف هذا املوضوع املفتوح للنقاش العمومي واملتعدد هو قاموس ميتح شحناته من التاريخ ال

ل للخالف بينهما إال بالقتل وهو بذلك قاموس يشعل احلرب، ويقسم اجملتمع إىل نقيضني ال رابط بينهما، وال ح. التاريخ البعيد والقريب للمسلمني
.كما علمنا تاريخ الفتنة الكربى« املصحف فوق األسنَّة رفع»و

ن الشحن االيديولوجي لقد كان األجدى واألجدر أن تناقش القضايا اخلالفية يف الدستور والسياسة باملصطلحات الدستورية والسياسية، بعيدا ع
ية، اليت ال تتبعها إال احلرب، حقيقة وجمازا .وباملصطلحات اَحلدِّ

.فليتحمل كل مسؤوليته

http://www.nachrat.com/2015/11/03/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-
%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D9%84/
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..عنصرية، مساواة، نفاق وشجاعة: العاجيسناء 

اليت تدافع عن قيم  هذا القاسم هو وجود بعض األفراد أو اجملموعات. هذا األسبوع ملوضوعني بعيدين ظاهريا، لكن قامسا مشرتكا جيمعهاسأتطرق 
ا ا العميق  ا اليومية أو حىت املومسية تفضح عدم إميا .معينة، يف حني أن ممارسا

.…أن نراها يف ممارساتك احلقيقية.. أن تدافع عن قيم حقوق اإلنسان والعدالة، معناه أن نراها خارج شعاراتك
.تفي البعض بالشعارحني يك. لكن، ويف نفس الوقت، هذا ال ينفي حاجتنا لقوانني تؤطرنا وتضمن هذه احلقوق، حني تغلب الشعارات املمارسة

:لكي نوضح الصورة أكثر، دعونا نتأمل هذين املثالني
…  سرية اليت أصابتنا بالدهشةامل… املثال األول يتعلق باملسرية التضامنية مع الشعب الفلسطيين، واليت مت تنظيمها األحد األخري من شهر أكتوبر

ال (ة، شاهدنا َمْسَرَحة خالل هذه املسري . ما حصل ذلك األحد أمر جيب أن خيجل منه املنظمون وأن ينبهنا لألخطار املرتبصة. وبعدم الفهم… باألمل
)  ظيمه خالل مسرية تضامنيةوحىت مسرح الشارع له قواعده وال يعقل تن. املسرح… تليق أساسا بأي مظاهرة تضامنية ألن املكان الطبيعي للمسرح هو

.وكما قال أحد الزمالء، فإن مسرحة القتل مشاركة يف القتل. جلرمية قتل
ا وجوههم، وهم يشهرون السال ح يف وجه أو ظهر أشخاص هكذا، خالل هذه املسرية التضامنية، لبس بعض الشباب الكوفية الفلسطينية اليت غطوا 

يدة اليت تصلنا حني نشاهد الدفاع عن حقوق فلسطني يتم إذن بقتل اليهود؟ نعم ساديت، فهذه الرسالة الوح. آخرين متنكرين يف زي رجال دين يهود
.الصور

دلة لشعب حمتل يعاين من التجاوزات القضية الفلسطينية هي قضية عا. هي مبادرة إجيابية ال ميكن إال تثمينها الفسلطييناملسرية التضامنية مع الشعب 
الظلم اجتاه فئة  يتعميموق فئة، لكننا ال نستطيع الدفاع عن حق. إنسانية الكثرية للمحتل اإلسرائيلي، وذلك بشهادة املنظمات احلقوقية عرب العامل الال

ذا الظلم .ليست معنية 
حقوق اإلنسان والعدالة  حني نكون متناسقني مع ذواتنا يف الدفاع عن قيم. ال ميكننا أن ندافع عن احلق بدعم القتل وبدعم اخللط بني املفاهيم

.االجتماعية وغريها من املبادئ النبيلة، فنحن ال خنلط بني اليهود وبني إسرائيل وبني الصهيونية
م ينتمون هلذا الوطن متاما مثلنا دية ال جيعلهم أقل انتماء أن يشكلوا أقلية عد. هناك أوال مغاربة يهود ال ميكن أن خنلق ونطور نعرات احلقد ضدهم أل

.للوطن منا وال أقل مغربية
؛ بل فيهم من فلسطيننيالجتاوزات إسرائيل يف حق  مسؤليةثانيا، هناك اآلالف من اليهود عرب العامل، سواء منهم املغاربة أو غريهم، ممن ال يتحملون 

.يتضامن مع القضية الفلسطينية
أن نعترب كل . ني اإلسالم والتطرفإذا قبلنا اخللط بني اليهود والصهيونية، علينا أيضا أن نقبل باخللط لدى بعض الغربيني بني اإلسالم واإلرهاب، أو ب

.يهودي مسؤوال عما يقع يف فلسطني ال خيتلف كثريا عن تصور بعض الغربيني بأن كل مسلم هو إرهايب
…لذلك وجب االنتباه

كنت قد أشرت األسبوع . تنميةاملثال الثاين يتعلق برسالة األستاذ عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد واإلصالح، اجلناح الدعوي حلزب العدالة وال
ا رسالة تعرب عن قدرة على النقاش الرصني  دعىيف ختام رسالته، . ددالكن نقطة فيها أثارتين وأريد أن أتوقف عندها جم. هذه حقيقة. املنصرم لكو

م قائال هلم .”إين أنتظركم أيها الشجعان«: األستاذ شيخي احلقوقيني إىل اقتسام اإلرث بالعدل مع أخوا
ا حقوقيون ومن بينها أسر حمافظة متدينة، قامت بتقسيم اإلرث خارج ية، ما تقوله اآليات القرآن نعرف أن بعض األسر، من بينها تلك اليت يوجد 

ميدان حقوق  هناك أيضا أشخاص يناضلون يف. لدى كل منا قصة ألقاربه أو معارفه يف هذا اإلطار. محاية لبعض أفراد األسرة وإحقاقا للعدل
ا اإلنسان، ال حيرتمون املساواة يف اإلرث ألن األمر حني يتعلق باملصاحل املادية جيعل الكثريين ينسون الشعارات اليت يت ألينأقول الشعارات (غنون 
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ينهبون حقوق األقارب ) نأو يدعون التدي(كما أن هناك أشخاصا متدينني ). فنحن حنرتمها يف كل الظروف. أننا حني نكون متشبعني بقيمناأعترب 
وقية على أرض الواقع من أجل باختصار، بني املتدينني واحلقوقيني هناك من ميارس قناعاته الدينية أو احلق. باسم قراءة معينة للدين ختدم مصاحلهم

.إحقاق العدل، وهناك من يستغل شعاراته الدينية واحلقوقية لنيل مصاحل معينة
اد بل علينا أن ا احلسنة لبعض األفر يف موضوع اإلرث، كما يف موضوع العمال املنزليني وغريها من املواضيع املرتبطة باحلقوق، ال ميكننا أن نكتفي بالنواي

.نسن قوانني تضمن حقوق مجيع املواطنني واملساواة بينهم
ضمنها خارج املساواة حتتاج لقوانني ت… أو مائة شجاع لكي نفرحيكفي أن يكون في المجلس الوطني لحقوق اإلنسان شجاع لذلك، ال 

اوقيمنا يف العدل واملساواة حتتاج أن تكون على حمك املمارسات لكي ندرك ويدرك اآلخرون مدى إمياننا الع. الشجاعات الفردية  .ميق واحلقيقي 
سناء العاجي

http://www.ahdath.info/?p=119305
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رجل أمن بتهمة التعذيب 13 مالحقة:المغرب

وفق ما ذكره تقرير صادر عن , فحص طيب 100رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب خالل العام احلايل وذلك بعد إجراء  13السلطات املغربية تالحق 
2015نوفمرب  4وزارة العدل واحلريات املغربية أمس األربعاء 

.وتضمن التقرير معلومات عن قضايا سوء استغالل السلطة وتعذيب األفراد
ا تسلمت ما يقارب  شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من طرف عائالت السجناء أو مجعيات  654وقالت وزارة العدل إ

.المجلس الوطني لحقوق اإلنسانحقوقية أو 

http://www.diwanfm.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-13-
%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8/
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اليازميمجلس ُيضربون عن الطعام أمام ” ضحايا سنوات الرصاص“
بلمصطفىشريف 

 5ن يوم اخلميس ، الدخول يف إضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء م"اجمللس الوطين حلقوق االنسان"املعتصمون أمام " ضحايا سنوات الرصاص"قرر 
".اجمللي بالتزاماته التزاملعدم "نونرب، احتجاجا على 

تأيت بسبب  اإلحتجاجية ، على نسخة منه، أن هذه اخلطوة"بديل"أكد بيان، للتنسيقية الوطنية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان، حصل 
".قة واالنصافللمنتدى املغريب من اجل احلقي التنفيديغشت مع اجمللس الوطين حلقوق االنسان حبضور املكتب 31عدم االلتزام ببنود اتفاق "

اق ورفع االضراب عن ، بعد مرور أزيد من شهرين على االتف"على إجياد حل حملي يصون كرامة وحقوق الضحايا"ينص على  اإلتفاقوذكر البيان أن 
.دام مخسة عشر يوما، وبعد مرور تسعة اشهر ونصف على االعتصام الذي.الطعام

م ودعمهم يف نضاهلم واهليىاتواملعتصمون كل اجلمعيات احلقوقية  املشروع، إىل حني اسرتدادهم  السياسية وكل الفاعلني احلقوقيني من أجل مساند
.حلقوقهم كاملة

http://badil.info/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D8%B5-%D9%8A%D9%8F%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85/
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هل أخطأ المجلس الوطني لحقوق االنسان في قضية ميراث المرأة؟ 

ألن "  املناصفة باملغرب وضعية املساواة و"أكن أنوي أن أتدخل يف النقاش العقيم الذي خلقه التقرير األخري للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول مل 
طع مقاومة ذلك رغم لكين أعرتف أنين مل أست. ذلك ال يدخل ضمن وظيفيت كأكادميي يشتغل يف جمال البحث العلمي داخل نطاق أسوار اجلامعة

.  يتطلبهااجملازفة اليت 

لية و ني و املواثيق الدو مهما يكن، دعونا نتفق منذ البداية على أن حقوق املرأة تدخل يف صميم حقوق اإلنسان األساسية اليت تكفلها مجيع القوان
اإلنساين،  صريورة التطور الوطنية، و بالتايل فمسألة مساواة النساء مع الرجال يف اجملال االقتصادي و القانوين شيء ال مناص منه، ألن ذلك يندرج يف

 نسجها من لشرع أو هلوية ماضوية متالذي ال يستطيع املغرب أو غريه أن يفلت منه، مهما تفنن فقهاء اجلمود و االستبداد يف حماربته، بذريعة خمالفته ل
.  فراغ للتحكم يف رقاب الرجال قبل النساء

ألي  اجلديدة، و ال ميكنعموما ميكن القول أن إشكالية احليف االجتماعي و السياسي و االقتصادي و القانوين الذي يصيب املرأة يف املغرب ليست ب
ياغة  ضوع، اللهم إعادة صتقرير مهما كانت جودته أن حيلها، فما بالك بتقرير أقل ما ميكن نعته به هو أنه عادي جدا و ال يأيت بأي جديد يف املو 

. فرنسية ركيكة جدا للنقاش الذي يدور يف صالونات اهليئات احلقوقية و النسائية الدولية قبل الوطنية

  اء من العينة املتوسطةمع ذلك فهذا ليس بشيء غريب خصوصا وأن مقاويل حقوق اإلنسان، سواء الوطنيون أو الدوليون يلجئون يف الغالب إىل خرب 
كيف "يل عمومي بعنوان هنا تذكرت أنين كنت قد اتفقت مع زميل يل بوضع دل. لنسج تقارير حتت الطلب و بكلفة ال يعلمها إال إدارة الضرائب

.  لكننا مل نستطع صياغته إىل اليوم" تصبح خبريا يف مخسة أيام

ا ببس ا موضوعية و علمية ال متت إىل ذلك بصلة، أل اسي و اطة تفتقد لعنصر أسجيب اإلشارة أن هذه التقارير اليت يعتقد مقاولو حقوق االنسان أ
 تدييلهبحث العلمي جيب لكن ما العمل حني ختتلط كل األوراق و يعتقد حىت بعض الباحثني و األكادمييني أنفسهم أن ال. حموري هو االستقاللية

بتوصيات ألصحاب القرار؟ 
ا موضوعية و علمية ال متت إىل ذلك بص ا ببساطة يف هذا الصدد، جيب اإلشارة أن هذه التقارير اليت يعتقد مقاولو حقوق االنسان أ تفتقد لة، أل

ني أنفسهم أن البحث لكن ما العمل حني ختتلط كل األوراق و يعتقد حىت بعض الباحثني و األكادميي. لعنصر أساسي و حموري هو االستقاللية
يهتم بوضع مالحظات  بتوصيات ألصحاب القرار؟ و احلال أن البحث العلمي اجلاد ال يهتم بتاتا بأصحاب القرار، بقدر ما تدييلهالعلمي جيب 

ك فعل مستحيل يف لكين أجيب بأن ذل. مستحيل -الدفاع عن حقوق املرأة-قد يرد قارئ علي بأن احلياد يف هذا املوضوع . علمية جمردة و حمايدة
فكاره بكل حرية لكن الفضاء العمومي، أما على مستوى البحث العلمي فهو ممكن مىت استطاع الباحث أن يعمل  خربته و ذكائه يف الدفاع عن أ

و اخلربة و البحث   البوليميكع و أما أن يتم اخللط بني الرتاف. بطريقة علمية تستحضر األدبيات و النظريات و املناهج العلمية املرتاكمة يف ذلك اجملال
جذريا عن الزمن  و السياسي خيتلف اإلجتماعيذلك أن الزمن . العلمي، فذلك ما ال يؤدي إال إىل إفقاد املوضوع مشروعيته و عدالته و جديته

. العلمي
 mise en(  تبييئة فإذا كان اجمللس الوطين حريصا فعال على الدفاع عن حقوق املرأة، و ال أشك يف ذلك إطالقا، فكان حريا به أن يتبىن مقارب

contexte) وم، أما دور اخلرباء و هذا ما يدخل يف صميم عمل العلماء و الباحثني أوال و قبل غريه. للمفاهيم و األفكار اليت يريد الدفاع عنها
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عيدا عن اجلامعة و أهلها ، ألنه يعتقد ، الذي حيبذ  وضع تقاريره يف خمترباته بالوطنىيلكن ذلك يبدو رمبا صعبا على اجمللس . فيأيت الحقااملوظفني 
.بكل سذاجة أن هذه التقارير هي العلم بذاته الذي جيب على األكادمييني النهل منه

شقاق يف اجملتمع و ىل زرع الاآلن إذا أردنا فعال الدفاع عن حقوق املرأة العادلة فإننا مطالبون أوال أن نبتعد عن اللغة اليقينية  و الشمولية اليت تؤدي إ
.  اسة، حنن يف غىن عنها  يف هذه املرحلة الدقيقة بالذات، بني مقاويل الدين و مقاويل السيإيديولوجيهمن مث خلق جتاذبات 

ق عمق تمعية اليت خترت أن الدفاع عن حقوق املرأة مير بالضرورة عرب النقاش اهلادئ و العلمي حول األوضاع اجملتمعية للمرأة و حول التحوالت اجمل ذالك
لى مقاومة انعتاق املرأة املغربية  ألن السؤال احملوري هو ملاذا يعمل مقاولو الشريعة ع. اجملتمع و التصورات الدينية و اإليديولوجية اليت تقاوم هذا التغيري

.  القانوين و الشرعي بالرغم من انعتاقها االجتماعي الفعلي

وض يف حق املرأة يف و بدال من اخل. كما يتعني الوقوف الفعلي على مواطن احليف اجملتمعي الذي يطال املرأة و حماولة جتاوزه القانوين أو اإلداري
ية و  خلق الظروف القانوناملرياث، الذي يظل نقاشا فقهيا قد ال توجد فيه حلول واضحة مع الفكر الديين املتحجر لفقهاء االستبداد،  يتوجب أوال

ن مل خيلفن ذّكورا أو رفع احليف القانوين املباشر عن النساء األرامل الالئي يتشردن، ال ل: املؤسساتية  و االقتصادية الكفيلة بتحقيقه مثل شيء إال أل
ا ا. وريثا لريثوا آبائهم لذكور ملصلحة الضرائب، وكأن هذه مث رفع احليف عن النساء الالئي جيدن أنفسهن مطالبات بدفع نفس املبالغ اليت يطالب 

....األخرية تشتغل بقانون وضعي ال يعرتف للذكر حبظ األنثيني

و العضالت  هذا إذا كان فعال علينا أن نتجاوز النقاش املباشر و العقيم مع مقاويل الشريعة و منظري اجلمود، أما إذا كان الغرض هو استعراض
.االستقواء املؤسسايت فإن اجمللس الوطين قد أخطأ يف التوقيت و يف املضمون

http://lakome2.com/opinion/6948.html
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يدعمون المساواة في اإلرث واإلشتراكيةالتقدم 

، الداعية إىل املساواة التاّمة نالمجلس الوطني لحقوق اإلنسابْعد حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، الذي سارَع إىل إعالِن موقفه من توصية 
الف احلكومي، دْعمُه رتاكية، املشارك يف االئتيف اإلرث بْني املرأة والرجل، واليت خّلفْت ُردوَد فعل متباينٍة بْني ُمرّحٍب ورافض، أعلَن حزب التقدم واالش

".بتدرّج"إلقرار ملساواة يف اإلرث، شْرَط أْن يتمَّ ذلك 

ا الرابعة، مواقَف احلزب من"الكتاب"وتضمَّن تقرير شامٌل للمكتب السياسي حلزب  عدٍد من القضايا الوطنية الراهنة،  ، قدمه للجنته املركزية يف دور
ُضيِّ يف طريِق إحقاِق املساواة املطلقة بْني اجلنسْني 

فتح الباب أماَم االجتهاد اخلّالق، "دعي ، قائال إّن ذلك يست"يف خمتلف اجملاالت"ودْعوًة إىل امل
".املتواَفق بشأنه

الفعل اليت أعقبْت  تقريره، إّن ُردوَد ويف ردٍّ على األصوات احملافظة، الرافضة لتوصّية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قاَل حزب التقدم واالشرتاكّية، يف
وال حتتمل أّي "ستور، ، مؤكدا أن قضية املساواة مبدأ يكرسه الد"متشّنجة"دعوَة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل إعمال املساواة يف اإلرث كانْت 

".املغرض، من أّي جهة كانت السياسويّ مقاربة قائمة على املزايدات أو التعّصب أو التوظيف 

، "بني اجلنسني يف خمتلف اجملاالت حتكيم العقل، وترجيح املصلحة الوطنّية العليا، مبا ميكن من تعزيز املساواة الكاملة واملطلقة"ويف حني دعا احلزب إىل 
تبار اخلصوصيات الوطنية، وموازين مقاربة تدرجية تستند إىل مراكمة املكتسبات احملققة، مع أخذ بعني االع"إال أنّه أّكَد على ضرورة أْن يتمَّ ذلك وفق 

".القوى القائمة، وطبيعة املرحلة التارخيية اليت مير منها جمتمعنا

اجية اسة وخوضهم مسريات احتجعلى صعيد آخر، ْمل يستْبعْد حزب التقّدم واالشرتاكية أْن تكوَن وراَء إقدام طلبة كّليات الطّب على مقاطعة الدر 
هلذا  السياسويغالل رغبة ما يف االست"أْن تكون وراءها ) مل يستبْعد(، "اخلدمة الوطنية الصحية"حاشدة بالعاصمة الرباط، احتجاجا على مشروع 

.لّف سياسياحتاول استغالَل امل" جهاتٍ "، قْد ملّح إىل وجود "الكتاب"، وكاَن وزيُر الصحة، احلسني الوردي، املنتمي إىل حزب "امللف

املوّقع بني الطالب احملتّجني  ، الذي اضطّرت احلكومة إىل تأجيل إحالته على الربملان، بْعد االتفاق"اخلدمة الوطنية الصحية"احلزب دافع عْن مشروع 
 تقدَمي جواٍب شاف عن النقص وقاَل رفاق بنعبد اهللا إّن املشروع يعترب أحد مكّونات سياسة عمومية متكاملة، ترومُ . ووزاريت الصحة والتعليم العايل

.الكبري يف جمال املوارد البشرية الصحية، الذي تشكو منه جهات عّدة من البالد

http://www.nilenetonline.com/arab-maghreb/morocco/67438-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB.html
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األبواب المفتوحة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان بالعيونتنظيم 

لجهوية لحقوق اإلنسان بجهة اللجنة امدينة العيون على مدى ست أيام فعاليات األبواب املفتوحة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان، اليت تضمنها حتتضن 
.اخلضراء الربعينيةللمسريةو ذلك مبناسبة ختليد الذكرى  السمارة،-العيون

ة  لفائدة  أنشطة اجتماعية وثقافيهذه التظاهرة ستشهد تنظيم دورات تكوينية لفائدة تالميذ املؤسسات التعليمية للتعريف مبهام اللجنة، باإلضافة إىل
.نزالء السجن احمللي مبدينة العيون

ا، باإلضافة إىل تقدمي منشورات تعريفية ع ن اجمللس الوطين حلقوق كما ستشهد عرض شريط وثائقي للتعريف مبهام اللجنة، أهدافها، و منجزا
.اإلنسان

http://www.saisradio.com/?p=4512
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http://www.medias24.com/ar/SOCIETE/5339.html
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اواة والمناصفة وضعية المس“بيان في شأن التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في موضوع 
…”بالمغرب

ات وأهداف صون وإعمال غاي: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“حول  موضوعاتيامؤخرا تقريرا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أصدر 
ماعية، ، وهو التقرير، الذي أثار جدال كبريا يف جمموعة من املنابر اإلعالمية واملواقع االجت2015أكتوبر 20، قدمه للرأي العام بتاريخ ”الدستور

السياسات العمومية “، وكذا ”افيةاملساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق“، ”املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية“وتناول مضمونه 
إخل”…وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

نسائية حلركة احلقوقية والإننا يف اهليئة املغربية حلقوق اإلنسان، إذ نثمن ما جاء به هذا التقرير من توصيات واليت تتناغم مع مطالب وتطلعات ا
:الدميقراطية يف املساواة واملناصفة، فإننا نعرب عن ما يلي

ü    لفصول  تفاقية وتفعيالنؤكد على ضرورة إعمال مجيع التوصيات الواردة يف التقرير وإحقاقها إعماال ملبدأ املساواة واللتزامات املغرب الدولية اال
الدستور؛

ü    الرتكيز زء منها باملساواة يف اإلرث، و نستغرب الختزال التقرير واملوقف منه من قبل بعض التعبريات اجملتمعية واإلعالمية يف توصية واحدة يتعلق ج
م أوضاع املرأة ووضعية حقوقها على كافة املستويات، مع تندي 97عليها دون غريها من املضامني والتوصيات اليت يبلغ جمموعها  دنا باحلملة توصية 

ة االستهداف امللحوظ للمرجعيالشرسة اليت خاضتها بعض املواقف املناهضة اليت استهدفت التقرير، واليت مل ختل من أساليب التجريح والتشهري و 
احلداثية وللقيم الكونية حلقوق اإلنسان؛

ü     ات الدستورية ساواة واملناصفة وبإرساء اهليئندعو السلطتني التنفيذية والتشريعية إىل اعتماد توصيات التقرير كأرضية يف إنتاج القوانني املتعلقة بامل
قوقية ليت راكمها نضال احلركة احلذات الصلة، ويف بلورة السياسات العمومية املرتبطة بتأهيل وضعية النساء مبا ينهض حبقوقهن وحيفظ املكتسبات ا

والنسائية على مدى عقود؛
ü    ا الوطنية والدولية يف جمال تعزيز واحرتام املساواة الفعلية بني اجلنسني، وننب تراجعي أو  ه إىل خماطر أي منحىندعو احلكومة إىل الوفاء بالتزاما

.اختزايل حمتمل يف ما يتصل حبقوق النساء بشكل خاص، وبوضعية احلقوق واحلريات بصفة عامة

http://www.maghrebnews24.com/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84/
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رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب 13المغربية تالحق السلطات 

راء رجل أمن بتهم تتعلق بالتعذيب خالل العام احلايل، وذلك بعد إج 13السلطات تالحق "تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات املغربية أن ذكر 
".فحص طيب 100

ا  شكوى لسجناء عن طريق مديري مؤسسات السجون أو من جانب ذوي السجناء  654تسلمت ما يقرب من "ولفتت وزارة العدل يف بيان اىل إ
".المجلس الوطني لحقوق اإلنسانأو مجعيات حقوقية أو 
طلب خالل  101طلبا بإجراء الفحص الطيب فيما ارتفع هذا العدد إىل  70لـ 2014السلطات القضائية استجابت يف "وأشارت الوزارة اىل ان 

2015."

http://www.elnashra.com/news/show/929944/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8

                            53 / 62



 

05/11/2015 24
Conseil national des droits de 

l'Homme

بالتعديبافراد من رجال االمن متهمون تسعة 
املغرب احلر-بنايعبداهللا 

 ويف.الشططواستغالل  بالتعديبفردا من قوات االمن متهمون  13افاد مصدر عن تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات باملغرب، يومه االربعاء ان 
شكاية لسجناء تسلمتها عن طريق مدراء السجون او من عائلة السجناء  654توصلت وزارة العدل واحلريات املغربية، ما يقرب من  داتههدا السياق 

ببدل املزيد من  يف مايو املاضي” امنيسيت“وقد طالبت منظمة العفو الدولية  هدا.االنسانمن المجلس الوطني لحقوق او مجعيات حقوقية او 
.يف املغرب التعديباجلهود ملكافحة 

لبها معلومات ، وهو ما اعتربته الرباط رقم مبالغ يف لعدم طللتعديبحالة ادعاء بالتعرض  171واشار التقرير استياء السلطات املغربية نظرا لتسجيله 
.دقيقة من السلطات املغربية يف كل تلك امللفات

http://www.maroclibretv.com/regions10976.html
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3528   23
Laâyoune

Les droits de l’Homme font leur promo
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3528   15

Droits de l’Homme : Un «saut qualitatif» remarquable

La promotion et la défense des droits de l’Homme dans les provinces du Sud ont enregistré, ces dernières 
années, un «saut qualitatif» et ce dans le cadre des efforts du Maroc pour consolider l’Etat de droit dans le 
Royaume et plus particulièrement dans ses provinces sahariennes qui fêtent à l’instar des autres régions le 
40ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte. C’est en somme ce qu’a déclaré Abdellah El Hannouni, 
membre de la Commission régionale des droits de l’Homme de Dakhla-Aousserd, à l’occasion de 
la fête de la Marche Verte. Pour lui, «depuis la récupération des provinces du Sud par le Maroc, les libertés 
publiques se sont vu consolidées, la liberté de manifestation a été garantie et la liberté d’expression a été 
consacrée dans le cadre des lois en vigueur». Ces réalisations en matière des droits de l’Homme, a-t-il 
ajouté, sont le fruit de l’engagement sérieux du oyaume pour la promotion et la pré- servation des droits 
humains tels qu’ils sont universellement reconnus. A ce titre, M. El Hannouni, également membre du Conseil 
royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), n’a pas manqué de rappeler que les différentes 
réalisations et les actions menées par le Maroc en matière des droits de l’Homme dans les provinces du 
Sud ont été reconnues et saluées par les organisations internationales ayant visité la région, ainsi que par 
l’Envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, Christopher Ross. Et de 
conclure : «Le chantier de la régionalisation avancée contribuera, sans nul doute, à donner un nouvel élan à 
la dynamique de croissance que connaissent les différentes villes du Sahara et à consolider la démocratie 
participative qui place l’être humain au centre de toute politique de développement».
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7632   17
Bouillon de culture 

Rentrée littéraire

L'Union des éditeurs marocains a annoncé l'organisation de la première édition de "La rentrée littéraire au 
Maroc", le 10 novembre courant, dans plus de 25 villes marocaines. 
Organisée en partenariat avec le ministère de la Culture, le Conseil national des droits de l'Homme 
et l'ambassade de France au Maroc, cette édition sera tenue sous forme de "portes ouvertes" devant le 
grand public afin de lui permettre un contact direct avec le livre, indique un communiqué de l'Union des 
éditeurs marocains. 
Pour parer à la problématique du faible intérêt pour la lecture et l'achat du livre, les organisateurs se fixent 
comme objectif de placer le livre au cœur du paysage culturel national riche par la diversité de ses affluents, 
le but étant de contribuer à tisser une relation affective entre le public et le livre et convertir les librairies 
en espaces actifs à même d'attirer des lecteurs de tout âge et de toutes catégories professionnelles, précise 
le communiqué. 
L'Union des éditeurs marocains éditera, dans le cadre de cette manifestation marquée par la participation 
de plusieurs écrivains, un guide comprenant plusieurs informations relatives aux nouvelles éditions dont le 
nombre a atteint 170 titres.
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لحقوق اإلنسان المجلس الوطنيالمتعلق بالمساواة و هيئة المناصفة الذي قدمه  الموضوعاتيحول التقرير 

اة و املناصفة يف جمال احلقوق للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان الذي رصد فيه واقع املساو  املوضوعايتاحتاد العمل النسائي بعد اطالعه على التقرير إن 
ى كثر من عشر سنوات علاالقتصادية و االجتماعية و الثقافية ،و قدم تقييمه للسياسات العمومية واإلشكاالت اليت يطرحها تطبيق املدونة بعد أ

ا املدمرة على األسرة و اجملتمع و قصور آليات التصدي للظاهرة و التساهل مع املعتد ت ين و حجم اخلدماصدورها ،و حجم آفة العنف و انعكاسا
الصات و التوصيات اليت ليحيي عاليا اخل. الصحية اإلجنابية و التعليم و الشغل اليت تكشف هشاشة اوضاع النساء و ضعف اندماجهن يف التنمية

ا  .قدمها اجمللس الوطين و يعتربها دعم لنضاالت احلركة النسائية املغربية تلتقي مع تطلعا
املعمول  ظمة لإلرث، و األعرافوإن احتاد العمل النسائي إذ ينوه باملوقف املبدئي للمجلس الذي كشف إجحاف املقتضيات القانونية غري املتكافئة املن
.هن شاشة و العنف لديا يف أراضي اجلموع اليت مل تعد مقبولة و اليت حتول دون وصول النساء إىل الثروة و املوارد و تكرس وضعية الفقر و اهل

:ليسجل
شة الرأي بالرأياستنكاره لألسلوب الرتهييب الذي يعتمده مناهضو حقوق النساء و اللجوء إىل استعمال املقدس عندما تعوزهم احلجة ملناق
.ة الثقافية و البيئي تأكيده على هزالة احلصيلة فيما حتقق يف جمال املساواة و وصول النساء حلقوقهن االقتصادية و االجتماعية و السياسية و

احليف والظلم والتفقري  تطورات الواقع ومعاناة النساء  من. عن موضوع االرث وفتح نقاش هادئ ورصني بشأنه  يأخذ باالعتبار الطابودعوته لرفع 
.رغم ادوارهن املتعاظمة

ة وعدم االنغالق يف املقاربة النصية  شروط العصر والتحوالت اجملتمعي تقتضيهدعوة العلماء إىل تفعيل اليات  االجتهاد حتقيقا للعدل واإلنصاف وفق ما 
.اليت مت جتاوزها يف قضايا اخرى كالربا واحلدود مثال

ور املتعلقة يل مقتضيات الدستحرص احتاد العمل ضمن احلركة النسائية و احلقوقية و الدميقراطية على محاية هذه احلقوق و صيانتها، و إلزام الدولة بتفع
.باملساواة يف كافة احلقوق  وحظر وحماربة كل أشكال التمييز

املكتب التنفيذي                                                                     
2015نوفمرب  3. الرباط                                                                         

http://www.tanmia.ma/en/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3/
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Maroc : Appel à l’égalité homme/ femme en matière 
d’héritage

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) du Maroc a récemment recommandé aux 
autorités d’amender les dispositions du Code de la famille relatives à l’héritage afin d’accorder aux femmes 
les mêmes droits que les hommes. La Fédération internationale des ligues des droits (FIDH) de l'homme 
publie un communiqué, daté du 02 novembre, sur son site où elle dit soutenir pleinement cette 
recommandation et appelle le Maroc à l’appliquer sans délai.

Les dispositions du Code de la famille relatives à l’héritage sont discriminatoires et particulièrement 
défavorables d’une part aux enfants de sexe féminin et d’autre part au conjoint survivant. L’homme reçoit le 
double de la part reçue par une femme. Dans son rapport sur l’état de l’égalité et de la parité au Maroc du 
20 octobre 2015, le CNDH a pris acte du caractère inégalitaire de ces règles, qui selon lui « participent à 
augmenter la vulnérabilité des filles et des femmes à la pauvreté ». Il a constaté que « Dépourvues de 
capacités sociales, de nombreuses femmes cèdent leur part de la succession à un parent de sexe masculin 
sous prétexte de conserver la propriété au sein de la famille, ou sont victimes de certaines pratiques 
coutumières visant à les déposséder de leur héritage ou de la terre ».

Malgré la réforme du Code de la famille en 2004 qui a touché un seul point dans le système successoral, 
plusieurs autres dispositions demeurent inégalitaires, notamment la succession entre un musulman et un 
non-musulman, et ce en violation de la Constitution marocaine et des textes internationaux ratifiés par le 
Maroc, dont la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes. Afin que le Maroc se conforme enfin à ses obligations constitutionnelles et 
internationales, le CNDH a donc recommandé aux autorités de réviser la législation successorale pour « 
que l’égalité et l’équité soient rétablies en faveur du veuf/veuve et des descendants des deux sexes ».

Le parti islamiste au pouvoir depuis 2011, le PJD, a déjà exprimé son opposition à cette recommandation. 
Lors d’un rassemblement organisé en octobre sous la présidence d’Abdelilah Benkirane, le parti a qualifié 
les recommandations du CNDH d’irresponsables.
Communiqué

http://www.gnet.tn/revue-de-presse-internationale/maroc-appel-a-legalite-homme/-femme-en-matiere-dheritage/id-menu-957.html
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