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Sebbar quitte le CNDH, Rabia Naciri le remplace

Des changements dans l’organigramme du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) devraient 
intervenir incessamment.

Le secrétaire général du CNDH, Mohamed Sebbar devrait quitter son siège pour rejoindre 
l’institution de médiateur dirigée par Abdelaziz Benzakour depuis 2011.
Sebbar devrait être remplacé par Rabea Naciri. Cette dernière est très connue dans le milieu féministe où 
elle a présidé l’ADFM pendant de longues années. Au sein du CNDH, elle a été, entre autres, un des piliers 
qui ont travaillé sur le dernier rapport égalité hommes-femmes qui a fait beaucoup de tapage ces dernières 
semaines à propos de l’égalité dans l’héritage.
Jamila Sayouri, membre du CNDH et présidente de l’association Al Adala, est pressentie pour diriger 
l’instance en charge du mécanisme national de prévention contre la torture. Jamila Sayouri est une des 
figures de la lutte contre la torture et les droits de l’homme. Elle a longtemps travaillé avec Assia El Ouadie.

http://www.bled.ma/sebbar-quitte-le-cndh-rabia-naciri-le-remplace/?fdx_switcher=true

                             1 / 56



 

09/11/2015 
2 

Conseil National des Droits de 
l’Homme 

 
 
 
 
 

جميعا القراءة حقنا " : شعار تنمية القراءة في المؤسسات التعليمية االبتدائية والثانوية والجامعية تحت برنامج 
” 

06.11.15 
 حوار الريف 
شعار حتت  عي،شبكة القراءة باملغرب تقرتح برناجما وطنيا لتنمية القراءة باملؤسسات التعليمية بكل مستوياهتا االبتدائي واإلعدادي والثانوي واجلام 
الرتبية الوطنية وبتنسيق مع جامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء، وجامعة  ونياباتالمجلس الوطني لحقوق االنسان بشراكة مع ,"القراءة حقنا مجيعا"

يهدف الربنامج إىل تشجيع األطفال والشباب على القراءة كفعل  .االنسانوبدعم من وزارة الثقافة و مؤسسة أجيال للنهوض حبقوق  بأكاديرابن زهر 
 50ونيابة  20 يومي حيقق هلم املتعة واالستفادة، ويساعدهم على اكتساب قيم املواطنة واالخنراط الفاعل يف اجملتمع من خالل القراءة، ويشمل الربنامج

 .القراءة من أساتذة وأعضاء شبكة  مؤطر 70 تأطريهويساهم يف ( ة)مستفيد االف 10مؤسسة تعليمية حضرية وقروية، وجامعتني، ويهم 
 :وهيويتمحور حول احملاور أساسية  2016 ماي 10ويستمر اىل حدود  2015 نونرب 10ينطلق املشروع يف 

 الذي اقرتحه احتاد الناشرين املغاربة 2015 نونرب 10املسامهة يف الربنامج الوطين للدخول األديب يوم      .1
 .تنظيم لقاءات مع كتاب، أو شخصيات بارزة، أو تكرمي كاتبة أو كاتب درس يف مؤسسة تعليمية عندما كان طفال أو يافعا     .2
 تنظيم لقاءات وزيارات إىل املكتبات العمومية أو املتاحف     .3
 2016املشاركة يف اجلائزة الوطنية الكربى للقراءة باملعرض الدويل للنشر والكتاب فرباير      .4
 .وتكوين املشرفني على أندية القراءة تأطري     .5

ن وستقوم الشبكة من خالل أعضاء املكتب الوطين على تشبيك األندية املشاركة وإصدار نشرة شهرية مواكبة للربنامج، كما سيتم هتيئ مناذج م
 .املطبوعات كبطاقة تقنية حول املقروء

 .أخرى من خمتلف جهات املغرب نياباتداخل عشر  2016الثاين من سنة  األسدسوسيستمر هذا الربنامج يف 
 األتيةوجيد مربراته يف النقط  .

يف ترتيب اإلقبال على القراءة حبيث أن معدل القراءة يف السنة ال يصل اىل كتاب واحد يف السنة بينما تتجاوز جل   مرتبة متدنية جدا  حيتل املغرب
يذ المالدول املتقدمة معدل عشرين كتابا يف املغرب، جل املؤسسات تفتقد إىل مكتبة وحىت يف حالة وجودها فهي مكتبة معطلة، مغلقة يف وجوه الت

غري مؤهلة، تفتقد جل املؤسسات التعليمية إىل نوادي للقراءة  هباحبيث حتولت عن أدوارها يف تشجيع القراءة، إىل خمازن لألرشيف، كما أن جل األطر 
بدخوله إىل عامل املعرفة لذلك أصبحت القراءة وحتصيل املعرفة ضروري كنمط حياة ومل  رهنيبأمهيتها تقدم املغرب  والتحسيسهلا برنامج سنوي للتحفيز 

 .واالجتماعي ثالث ضائع، فلقد أصبح من املؤكد أن امتالك املعرفة وإنتاجها ونشرها هو احملرك الرئيسي للنهوض االقتصادي "لوقت  تزجيةتعد ترفا أو 
ني ة بنعترب هذا املشروع انطالقة متجددة للعمل من أجل ترسيخ للقراءة يف اجملتمع وإبداع كل األشكال املمكنة اهلادفة إىل بلورة خطة متكامل

 صبحاملؤسسات احلكومية ومكونات اجملتمع املدين هبدف توفري مناخ ثقايف وجمتمعي يسمح بتشجيع فعل القراءة لدى األطفال والشباب والكبار لت
 .سلوكا يوميا

بنا لتتوصلوا بشروط  أتصلواسنة،  26إىل  8هبذه املناسبة ندعوكم اىل املشاركة يف اجلائزة الوطنية للقراءة واملفتوحة لكل القراء الذين يرتاوح سنهم من 
صاحل   املسابقة ميكنكم دعم هذا الربنامج من خالل تربعكم بكتب صاحلة لألطفال والشباب على شرط أن تكون الكتب يف حالة جيدة ومبضمون

 للقراء املبتدئني سواء كانوا كبارا أو صغارا
 lecturemaroc@gmail.com: األمييلوميكنكم االتصال بنا عرب هذا 

http://dialoguerif.com/permalink/4779.html 
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Violation des droits de l'Homme au Maroc : des eurodéputés 
interpellent Mogherini

BRUXELLES - Des parlementaires européens ont interpellé dernièrement la vice-présidente de la 
Commission et Haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères et la politique de sécurité, Federica
Mogherini, sur les atteintes à la liberté d'expression et le non-respect des droits de l'Homme au Maroc.

Dans une question écrite adressée à la chef de la diplomatie européenne, l'eurodéputé Fernando Maura
Barandiar de l'Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe (ALDE) a invité Mogherini, au nom 
du groupe, à rendre compte de ses entretiens avec les responsables marocains lors de sa visite officielle au 
royaum chérifien, notamment sur la question de l'absence de liberté d'expression rappelée au monde entier 
à l'occasion de la grève de la faim d'Ali Lmrabet, privé de document d'identité pour s'être exprimé, il y a 10 
ans, sur le Sahara Occidental.
"Est-ce que la Haute représentante de l'UE a examiné avec les dirigeants marocains la nécessité de mettre 
un terme aux atteintes à la liberté d'expression et avait-elle, surtout, soulevé le cas d'Ali Lmrabet?", s'est 
interrogé M. Maura.
Ce député a rappelé à la chef de la diplomatie européenne l'obligation de souligner lors de ses entretiens 
avec les responsables marocains le droit à l'autodétermination du peuple du Sahara Occidental.
"Dans ses entretiens avec les autorités marocaines, la Haute représentante de l'UE aux Affaires étrangères 
a-t-elle souligné la nécessité de résoudre le conflit du Sahara occidental, conformément au droit 
international, qui exige du Maroc le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination?", s'est-il 
encore interrogé, dénonçant l'occupation marocaine du Sahara Occidental, qui peut constituer "une 
sérieuse menace pour la paix, déjà fragile, dans la région".

S'exprimant au nom de la Commission, Federica Mogherini, a réaffirmé, dans sa réponse le soutien de l'UE 
pour les efforts du Secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour trouver une solution politique "juste, 
durable et mutuellement acceptable" au conflit au Sahara occidental permettant l'organisation d'un 
référendum d'autodétermination.

La chef de la diplomatie européenne a affirmé, par ailleurs, que "l'UE suit de près les cas spécifiques de 
violation des droits de l'Homme, particulièrement le cas d'Ali Lmrabet, par le biais de la délégation de l'UE à 
Rabat, qui est en contact étroit avec les organisations de la société civile, des défenseurs des droits de 
l'Homme, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et ses bureaux régionaux, et la 
délégation internationale des droits de l'Homme (DIDH)".

http://www.aps.dz/monde/31078-violation-des-droits-de-l-homme-au-maroc-des-eurod%C3%A9put%C3%A9s-interpellent-mogherini

http://www.tribunelecteurs.com/violation-des-droits-de-lhomme-au-maroc-des-eurodeputes-interpellent-mogherini/
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مقدمة جهات  تفعيل النموذج التنموي الجديد لألقاليم الجنوبية سيضع هذه األقاليم في: حصادمحمد 
المملكة في مجال إرساء مبادئ الجهوية المتقدمة

اء ت اململكة يف جمال إرسوزير الداخلية، حممد حصاد، إن تفعيل النموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية، سيضع هذه األقاليم يف مقدمة جهاقال 
.مبادئ اجلهوية املتقدمة

لسمو امللكي األمري بصاحب ا مرفوقاوأوضح حصاد، أول أمس السبت بالعيون، يف كلمة بني يدي صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نصره اهللا، 
مد على ا النموذج التنموي سيعتموالي رشيد، مبناسبة ترؤس جاللته حفل إطالق اسرتاتيجية تنفيذ النموذج التنموي اجلديد لألقاليم اجلنوبية، إن هذ

اح للربامج فري كل فرص النجمقاربة تعاقدية جديدة بني اجلهة والدولة، ستسمح بالرفع من املوارد املرصودة واإلمكانيات املتاحة، وهو ما سيساهم يف تو 
، سواء عرب اجملالس وانتظاراتهه أن الربنامج سيشكل أيضا بالنسبة للمواطن فرصة للمسامهة يف بلورة املشاريع احمللية، انطالقا من حاجياتوتابع .املسطرة

مع الدستور اجلديد للمملكة، يقول حصاد ومتاشيا .املنتخبة أو من خالل املشاركة عن طريق آليات احلوار والتشاور املتاحة لفعاليات اجملتمع املدين
مببادئ  ملكة، على االلتزاميأيت هذا النموذج التنموي اجلديد كآلية مهمة لتسريع اجلهوية املتقدمة، وهو ما سيستوجب ضرورة العمل، كباقي جهات امل"

وية لضمان بة دقيقة للوكاالت اجلهاحلكامة املسؤولة تكريسا للثقة وترسيخا للدميقراطية عرب مقاربة تعاقدية بني الدولة واجلهات تقتضي مصاحبة ومواك
يت ستتم تعبئتها سيتم إعطاء رؤية واضحة حول املوارد ال"لالخنراط الكامل يف هذا املسار، شدد وزير الداخلية على أنه وتأكيدا ". حسن تنفيذ املشاريع

درهم جلهة الداخلة  ماليري 6,6درهم جلهة العيون الساقية احلمراء و ماليري 7لصاحل جمالس اجلهات الثالث، مسجال يف هذا الصدد أنه ستتم تعبئة 
قدمة اجلهات للتوجيهات السامية جلاللة امللك، الرامية إىل جعل أقاليم اجلنوب يف موتنفيذا .درهم جلهة كلميم واد نون ماليري 5,5وادي الذهب و 

جعله رافعة للتنمية من حيث تفعيل اجلهوية املتقدمة، قال حصاد إنه سيتم إحداث صندوق بني جهوي إلعطاء دفعة قوية للجانب االقتصادي و 
تنموية اليت غرار احلرص على اخنراط أقاليم اجلنوب يف الدينامية الدميقراطية وال"إىل أنه على وأشار .االقتصادية واالجتماعية، مبصادر متويلية مبتكرة

 والسياسية واالقتصادية تشهدها سائر أرجاء اململكة وعلى خمتلف املستويات، سيتم احلرص على تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان يف أبعادها املدنية
".واالجتماعية والثقافية والبيئية، كما هو متعارف عليه دوليا وكما يكرسها دستور اململكة

وية في المقاربة وفي هذا اإلطار، استحضر وزير الداخلية الدور اإليجابي الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجه
.  الدائمة الحترام حقوق اإلنسان في كافة أرجاء المملكة

ذه ا أن هذا الربنامج ملناطق، موضحا وأبرز أن هذا النموذج التنموي لألقاليم اجلنوبية للمملكة مت وضعه تنفيذا ألوامر جاللة امللك السامية بغية الرقي 
.وطينأطلق مبناسبة االحتفال بذكرى املسرية اخلضراء اليت شكلت أحد أعظم األحداث الوطنية البارزة يف سجل مالحم التحرير ال

ا مناسبة يستحضر فيها الشعب املغريب بكل مشاعر الفخر واالعتزاز املكتسبات اليت حتققت يف أقاليمنا اجل ذ ذلك نوبية، مشريا إىل أنه منوذكر أ
م يف رشا تنمويا مفتوحا ساهالتاريخ تغريت معامل هذه املنطقة تغيريا كامال بفضل اسرتاتيجية وخيارات منسجمة، يف خدمة السكان، جعلت املنطقة و 
هده ي واالجتماعي الذي تشحتقيق الدينامية امللموسة يف سياق مسرية تنموية كبرية وإرادة حقيقية بوضع هذه األقاليم على سكة االقالع االقتصاد

ردي على الصعيد الوطين وزير الداخلية أنه بفضل هذا التطور، فإن الدخل الفردي باألقاليم اجلنوبية يفوق متوسط الدخل الفوذكر .باقي ربوع اململكة
 ولوج إىل املاء الشروب يفيف املائة، كما أن هناك تقدما ملموسا على مستوى الولوج للخدمات األساسية، حيث تبلغ على سبيل املثال نسبة ال 20ب 

ذه األوأكد .يف املائة يف باقي األحناء 92يف املائة مقابل متوسط  99هذه األقاليم  قاليم حصاد أنه خالل السنوات املقبلة، سيكون اإلقالع التنموي 
.ة اجتماعية وثقافية رائدمرتكزا على اجلهوية املتقدمة ويتمحور حول املواطن، حيث ستنصب اجلهود على املواطن يف ظل منظومة جهوية اقتصادية و 

http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2015/%D9%8A%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9/201230.html
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.ال أحد يملك سلطة الطعن في النصوص الشرعية :زريعة رضوان 

ايات صون وإعمال غ: وضعية المساواة وحقوق اإلنسان بالمغرب (حول ) تقريرا موضوعيا(المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أصدر  –
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 

يها انطالقا ننا ميكننا الطعن فاملغرب  يف وقت سابق، لكن بالرغم من حماولتهم إعطاء التوصية صبغة قانونية انتقائية وبث مغالطات للرأي العام، إال أ
.  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 دستوروفقا 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 
هللا ابن يف نصوص القرآن،  ورحم ا 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://elwatannow.info/archives/21832
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2015أمن بتهم التعذيب خالل رجل  13الحقالمغربي القضاء   

بتهم تتعلق  2015من قوات األمن خالل عام  13كشف تقرير صادر عن وزارة العدل واحلريات املغربية، األربعاء، مالحقة : أ ف ب –الرباط 
.فحص طيب 100بالتعذيب، 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 
.»، واثنني من رجال الدرك)قائد(وموظف سجن ورجل سلطة 

فردا  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، بينما ارتفع هذا العدد إىل  70استجابت السلطات القضائية لـ 2014سنة «ووفقا لوزارة العدل ففي 
.»مقتضيات ملناهضة التعذيب«واختذت وزارة العدل املغربية، حبسب التقرير نفسه، . »2015

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

فحة التعذيب، معتربة أن هذه مايو املاضي ببذل املزيد من اجلهد يف جمال مكا/ املغرب يف تقرير صادر يف أيار) أمنسيت(وطالبت منظمة العفو الدولية 
.»تستعمل النتزاع اعرتافات باجلرائم او إلسكات الناشطني وسحق األصوات املعارضة«إذ » ما زالت مستمرة«املمارسة 

 التحامل»بـظمة حالة ادعاء بالتعرض للتعذيب، وهو ما اعتربته الرباط مبالغا فيه، متهما املن 171وأثار التقرير استياء السلطات املغربية نظرا لتسجيله 
.»عدم طلبها املعلومات من السلطات املغربية يف أغلب تلك امللفات«بسبب » وعدم الدقة

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

http://www.alquds.co.uk/?p=429995

http://www.febrayer.com/273961.html
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الجزائر تغير من المغاربة وتحسدهم: أمريكامن 

منوذجا " سنة خلت،  40مار، قبل أن املغرب أرسى بأقاليمه اجلنوبية، منذ حتريرها من براثن االستع" األمريكية يف كاليفورنيا-اجلمعية املغربية"أكدت 
".للتنمية االجتماعية واالقتصادية توج بتحقيق تقدم مذهل أثار غرية وحسد خصوم الوحدة الرتابية للمملكة

ة سنة يف أقاليمه اجلنوبية، عدة مشاريع كربى للتنمي 40املغرب أطلق، خالل "، يف تصريح صحفي، أن اهلردوزيوأبرز رئيس اجلمعية، عبد اإلله 
.، بتعبريه"لكةاالقتصادية واالجتماعية، يف إطار مقاربة شاملة مستدامة، أدت إىل حتقيق تقدم مذهل أثار غرية خصوم الوحدة الرتابية للمم

يف توجيهه إىل اململكة، اليت  والبوليساريوهذا احلسد يتجلى يف األعمال االستفزازية واخلطاب العدائي الذي ال تتواىن اجلزائر "إىل أن  اهلردوزيوأشار 
جية، اليت جعلته منوذجا للتنمية عوض اإلساءة إىل املغرب وخلياراته االسرتاتي"، وشدد على أنه "تواصل بعزم وخبطى ثابتة مسرية التنمية يف صحرائها

".باملنطقة، كان حريا باجلزائر أن تعمل على تسوية مشاكلها االجتماعية واالقتصادية

ي يعيق التنمية واالزدهار مبنطقة رؤية اجلزائر تتجاوز هذا املوقف املتصلب، الذ"عن أمله يف " األمريكية يف كاليفورنيا-اجلمعية املغربية"وأعرب رئيس 
ج طريق االندماج املغاريب الذي تتطلع إليه مجيع شعوب املنطقة ".املغرب الكبري برمتها، و

ا املغرب"ويف تصريح مماثل، أبرز مؤسس اجلمعية نفسها، سعيد خلليفي،  على صعيد األقاليم اجلنوبية يف جمايل  املنجزات اليت تستحق الثناء، واليت قام 
يف كل من العيون اإلنسان  تعزيز لجان المجلس الوطني لحقوق"، وأشار اخلليفي، يف هذا الصدد، إىل "البنيات التحتية االجتماعية وحقوق االنسان

م كافة جماالت التنمية اجملتمع "ن ارتياحه ألن ، وأعرب ع"والداخلة من أجل النهوض حبقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية، يف إطار مقاربة مشولية 
ائي للنزاع املفتعل حول الصحراء املغربية، ذه املكاسب املتعددة، وينوه بعزم اململكة التوصل إىل حل  ".يةحتت السيادة املغرب الدويل يقر 

http://www.hespress.com/orbites/283116.html
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مشاريع الدولة مكنت الصحراء من قواعد اقتصادية جهويّة: الحنوني
*عمر املرابط

10:31 - 2015نونرب  05اخلميس 
 األقاليم اجلنوبية هي مثرة اإلجنازات اليت ميزت العمل احلقوقي يف"، إن أوسرداللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالداخلة ، عضو احلنوينقال عبد اهللا 

".االلتزام اجلاد للمملكة بالنهوض واحلفاظ على حقوف اإلنسان املتعارف عليها دوليا

عية بالنظر للجهود اليت قفزة نو "، يف تصريح صحفي، أن جمال النهوض حبقوق اإلنسان والدفاع عنها شهد، خالل السنوات األخرية، احلنوينوأضاف 
للمسرية  40لـاليم األخرى بالذكرى ايبذهلا املغرب من أجل ترسيخ دولة احلق يف اململكة، والسيما يف أقاليمه الصحراوية اليت حتتفي على غرار باقي األق

".اخلضراء

امنذ اسرتجاعه ألقاليمه الصحراوية؛ باشر املغرب تعزيز احلريات العامة، وضمان حق التظاهر وحرية التعبري يف"وأضاف أنه  ؛ " إطار القوانني املعمول 
ليت حققها املغرب يف خمتلف اإلجنازات ا"، أن "كوركاس"، وهو أيضا عضو اجمللس امللكي االستشاري للشؤون الصحراوية احلنوينويف هذا اإلطار ذكر 

ا من طرف املنظمات الدولية، اليت قامت بزيارة للمنطقة، بعوث وكذا من طرف امل جمال حقوق اإلنسان يف أقاليمه اجلنوبية مت االعرتاف واإلشادة 
".اخلاص لألمني العام لألمم املتحدة إىل الصحراء كريستوفر روس

اإلنسان للجان  مسلسل النهوض حبقوق اإلنسان قد مت تتوجيه بإحداث اجمللس الوطين حلقوق"بقوله إن  CNDHواستطرد نفس الفاعل جبهوية الـ
تتبع ومراقبة أوضاع كآليات ل  أوسرد -جهوية، عرب خمتلف جهات اململكة، ومنها اللجنتان اجلهويتان حلقوق اإلنسان بالعيون بوجدور ، والداخلة 

".حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية

ثل هذه اللجن من شأنه وبعدما سلط الضوء على أمهية تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان عرب التكوين والتحسيس ، أشار املتحدث نفسه إىل أن إحداث م
نوبية، أشار عضو اللجنة اجلهوية ويف معرض حديثه عن الديناميكية االقتصادية اليت تشهدها األقاليم اجل. أن يعطي دفعة قوية للنهوض حبقوق اإلنسان

ىل أن عددا يف جمال التقدم والتنمية ، مشريا إ" ثورة حقيقية" شهدت مدن الصحراء املغربية  1975اىل أنه منذ سنة  أوسردحلقوق اإلنسان بالداخلة 
م كافة القطاعات احليوية قد أعطيت انطالقتها ومت الشروع فيها من أجل ضمان ازدهار ورفاهية ا .لساكنة احملليةكبريا من املشاريع اليت 

ة عاما قد مكنت األقاليم اجلنوبية من بناء قواعد اقتصادي 40أن املشاريع الكربى اليت اخنرطت فيها الدولة املغربية منذ  احلنوينويف هذا الصدد، أوضح 
ا مكانة تنموية رفيعة ، مضيفا أن الصحراء باتت حاليا ورشا مفتوحا يوفر آفاقا واعدة للت كما .اعات نمية تشمل كافة القطجهوية متينة ومستدامة بوأ

ا الدولأشار إىل أن هذه األقاليم أصبحت، على املستوى التنموي، تضاهي باقي جهات اململكة كما تشهد على ذلك اجلهود اجلبارة ا ة ليت تقوم 
دمة سيساهم، ال حمالة، يف إعطاء ورش اجلهوية املتق"وقال، أيضا، إن . املغربية يف كافة القطاعات احليوية اليت تعين احلياة اليومية لساكنة هذه األقاليم

".سة التنميةعل اإلنسان يف صلب سيادفعة جديدة لديناميكية التنمية اليت تشهدها خمتلف االقاليم الصحراوية، ويف تقوية الدميقراطية التشاركية اليت جت

http://www.hespress.com/regions/283110.html
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سير النقاش؟ تسِييسهل طال .. في المساواة باإلرث الخوض 
*الشرقاويعبدالرحيم 

رد توصية، من ضمن املوضوع حتول من جم. الداعية إىل املساواة بني اجلنسنيحول توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ردود الفعل تتواصل 
الغات ة برزت مع توايل بجمموعة من التوصيات اليت تضمنها التقرير، إىل نقاش طرح سجاال واسعا أخد أبعاد دينية واجتماعية وسياسية، هاته األخري 
ى ى موافقته على حمتو وبيانات األحزاب، كان آخرها تقرير املكتب السياسي حلزب التقدم واالشرتاكية، املشارك يف االئتالف احلكومي، الذي أبد

".بالتدرج"ذلك اإلرث بشرط أن يتم ذلك  قيالتوصية الداعي إىل املساواة بني اجلنسني يف مجيع اجملاالت مبا 
رير نسني قبل أشهر من تقاالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية سبق وأن دعا، على لسان أمينه العام، إدريس لشكر، إىل املساواة يف اإلرث بني اجلحزب 

.لتوصيةاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وسارع، من جديد، بعد اإلعالن عن توصية اجمللس، إىل التأكيد الكامل عن تأييده ملقرتح ا
خلطاب امللكي السامي يف جتاوز ملؤسسة إمارة املؤمنني وملنطوق ا"حزب العدالة والتنمية فقد اعترب، يف بالغه له حول توصية اجمللس، بأن ذلك أما 

ما أحل اهللا، كما  ، الذي أكد فيه جاللة امللك أنه، بوصفه أمريا للمؤمنني، ال ميكن أن ُحيِّل ما حرم اهللا أو حيرم2003افتتاح السنة التشريعية لسنة 
".تفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

 متارس إال الدور املنوط أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يعد مؤسسة دستورية مل"األصالة واملعاصرة أشاد مبقرتح املساواة يف اإلرث، مؤكدا على حزب 
اجملتمعي من لوصاية على التفكري ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ما يستدعي معه نقاشا هادئا ملقرتحاته بعيدا عن فرض ا

".طرف البعض
لق باملساواة يف يف ما تع" واضح"يف املعارضة، فأكد على لسان أمينه العام، محيد شباط، أن موقف احلزب " البام"حزب االستقالل، حليف أما 

مامات املغاربة، حبسب اإلرث، معتربا أن املوضوع حمسوم يف األصل بنص قرآين وال اجتهاد مع وجود نص، مضيفا أن هذه التوصية تأيت خارج اهت
.شباط

وقد اعترب . اجلنسني أن جل األحزاب مل ترتك نقاش املساواة يف اإلرث مير مرور الكرام أو دون أن تأكد دعمها أو رفضها لتوصية املساواة بنييتضح 
وصية، إال أنه صحي ، أن املوضوع رغم أنه طرح بصيغة جمردة على شكل تبوجدةاملرزوقي، أستاذ القانون الدستوري جبامعة حممد اخلامس  بنيونس

.بالنسبة للنقاش العمومي لكن استعماله يف أغراض سياسية هو شيء غري مقبول
مواضيع أهم وأكثر  مل يستبعد أن دخول األحزاب على اخلط يف موضوع اإلرث ما هو إال استباق للحملة االنتخابية، قد يؤدي إىل حجباملرزوقي 

لتوصية، كما أظهر ذلك حساسية بالنسبة للمواطنني للخوض يف نقاش ثانوي، مؤكدا جتاوب نسبة كبرية من املتابعني مع الطرح الرافض هلذه ا
تاذ اش، وفق تعبري أساالستطالع األخري الذي قامت به هسربيس، ما قد خيدم جهة سياسية معينة دون أخرى كما يقع دائما عند إقحام الدين يف النق

.بوجدةالقانون الدستوري جبامعة حممد اخلامس 
ا  الشأن السياسي والقضايعلي الشعباين، الباحث يف علم االجتماع، فريى أن األحزاب السياسية هي نابعة من هذا اجملتمع وجيب أن ال ختلط بنيأما 

، مضيفا أن "ؤدي ذلك إىل فنتلزم على األحزاب أن ال ختلط األمور، فقد ي"فالدين، يف نظر الشعباين، يعد أساسيا يف اجملتمع، وبالتايل . اجملتمعية
 االعتبار بشكل ذكي أن تأخذ هذه النقطة بعني"اجملتمع مل يصل إىل نوع من النضج املعريف ليواكب مثل هذه املواضيع، لذا وجب على األحزاب 

.اواة يف اإلرث، وتساءل املتحدث عن جدوى طرح هذا املوضوع يف هذا الوقت بالذات، خاصة أن هناك مواضيع أهم من موضوع املس"وليس بغباء
ة تعديل مدونة األسرة بشكل بضرور " وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد أوصى يف تقرير موضوعايت له حول وكان 

".مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

http://www.hespress.com/orbites/283315.html
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بالمغربتغييرات مرتقبة على رأس أكبر المؤسسات العمومية 
الرداديبشرى     

.مصدر مطلع أن تغيريات كبرية مرتقبة، ستشمل مؤسسات دستورية متعلقة حبقوق اإلنسان واحلكامةكشف 

للفوسفاط، مث الوكالة  ، فإن من بني املؤسسات العمومية املهمة اليت من املرتقب أن تشملها التغيريات، املكتب الشريف»املساء « وحسب يومية 
للفوسفاط، سيغادر  إىل أن مصطفى الرتاب، الرئيس املدير العام احلايل للمكتب الشريف» املساء « املغربية للطاقة الشمسية؛ إذ أشارت مصادر 

.ية، من مهامهاملؤسسة، كما سيعفي امللك، حسب املصادر نفسها، مصطفى الباكوري، املدير العام احلايل للوكالة املغربية للطاقة الشمس

فاط؛ حيث سيعتمد على ، إن مصطفى الرتاب سيتحمل مسؤولية أكرب يف املرحلة املقبلة بعد مغادرة املكتب الشريف للفوس»املساء « وقال مصدر 
اقة الشمسية، نظرا لرهان املغرب للمغرب؛ إذ ينتظر أن خيلف مصطفى الباكوري على رأس الوكالة املغربية للط الطاقيجتربته اإلدارية يف إجناح املخطط 

باملئة بعد ذلك، وهي  50القدرة اإلنتاجية إىل  اته، مث الوصول 2030على إنتاج ثلث استهالكه الكهربائي فقط من الطاقة الشمسية قبل العام 
.املخططات الكبرية اليت سيعلن عنها قريبا

سطات، اجلهة األكرب -إعفاء مصطفى الباكوري من إدارة الوكالة املغربية للطاقة، لتقلده مؤخرا رئاسة جهة الدار البيضاء» املساء « ورجحت مصادر 
.يف اململكة، وهو الذي يتقلد أيضا منصب األمني العام حلزب األصالة واملعاصرة

يت من املمكن أن تشغل ويف الوقت الذي تسربت أخبار عن تغيري رئيس املكتب الشريف للفوسفاط، الزال احلديث يف الكواليس عن األمساء ال
.املنصب احلساس للمؤسسة، اليت حققت أرباحا مهمة يف اآلونة األخرية

.نسان واحلكامةوحسب نفس املصادر، فإن تغيريات جد حمتملة من املنتظر أن تشمل كربيات املؤسسات الدستورية واملتعلقة حبقوق اإل

رأس لك حممد الصبار على وقد حل مسؤولو مؤسسات كربى بالعيون تزامنا مع زيارة امللك لألقاليم اجلنوبية، وحتدثت املصادر عن احتمال تعيني امل
.للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانمؤسسة الوسيط، بعدما شغل الصبار منصب األمني العام 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/06/808424.html
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لهذه األسباب أشاد الملك بعمل اللجان الحقوقية في الصحراء: بريدجي
بردجييتوفيق  

رى املسرية اخلضراء بالعيون، واد نُون، مبا تضمنه اخلطاب امللكي مبناسبة ذك بكليميمرئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان ، بردجييتوفيق أكد 
ضمان كرامة الساكنة واليت هو لرتكيزه على القطع مع الريع و  باالضافةالذي أشاد بدور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واللجان اجلهوية واستقالليتها، 

..جزء حموري من احلقوق االقتصادية واالجتماعية
ثاق عدم الرتكيز، يؤسس حلق املشاركة ، إن منط التدبري اجلديد املرتبط باحلكامة واملتمثل يف اجلهوية املتقدمة ومي"أنفاس بريس"، يف لقاء مع بردجييوقال 

.ومثمنة للكفاءات احمللية جديدة منتجة للثروة وموفرة لفرص الشغل دينامياتالفعلية يف تدبري الشأن العام احمللي واجلهوي، وهذا كفيل بإعطاء 
ا مع خمتلف الفاعلني تبقى ه ا واستقالليتها وتعاو لتقارير ي الرد املناسب على اموضحا أن دور اللجان اجلهوية يف محاية حقوق اإلنسان والنهوض 

.غري املضبوطة عن واقع احلقوق يف املنطقة

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/26981-2015-11-08-10-59-19
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المؤسسات اختصصاصاتبشأن اإلرث تمس  اليازميتوصية مجلس : الكرامةمنتدى 
عائشة شعنان

رامة حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني النساء والرجال، خرج منتدى الكتوصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اجلدل الذي خلفته بعد 
ا ”قوقية باملغربوجهة النظر السائدة يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان منذ تشكيله ال تعرب بالضرورة عن مطالب احلركة احل“للتأكيد أن  ، كما أ

.”منه 3مع مقتضيات الدستور، السيما الفصل  التنسجم“

مس “فيه ” ساواة واملناصفة باملغربوضعية امل“واعترب املكتب التنفيذي للمنتدى أن التقرير املنجز من قبل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة بـ 
.”خطري باختصاصات املؤسسات الدستورية اليت تعىن بالشأن الديين

شاهد أيضا
»! لدعوته املساواة يف اإلرث” الزنديق”بويصفه  اليازميأبو النعيم يكفر 

»املساواة يف اإلرث مطلب العلمانيني املقلدين للغرب :  24الكتاين لليوم 
، وأن من ” غىن عنهاردود فعل كّنا يف“وأضاف املصدر نفسه، خفي بالغ أعقب اجتماعه األخري، أن التوصية اخلاصة باملساواة يف اإلرث خلفت 

ا تعميق اهلوة بني أطياف اجملتمع، الذي سبق له أن أمجع على قانون مدونة األسرة بعد نقاش جمتمعي دام أكثر من سن“ .”ةشأ

 التزال حمرومة من للدفاع عن حقوق املرأة، ومنها املرأة الساللية، اليت” الفعلي”و، ”اجلدي االخنراط”بـمن جهة ثانية، دعا املنتدى إىل ما أمساه 
جتماعي والبيئي القتصادي واالحقوقها، املتعلقة باإلرث يف العديد من مناطق اململكة، وإحقاق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، يف اجملال السياسي وا
.وروالثقايف والرتبوي، بناًء على مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات كما هي متعارف عليها عامليا ويف نطاق أحكام الدست

http://www.alyaoum24.com/415373.html
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حكومة لتطبيق السناء النسائية بالجديدة تثمن توصيات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتدعو الجمعية 
أحكام الدستور

روتدعو احلكومة لتطبيق أحكام الدستو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان مجعية السناء النسائية باجلديدة تثمن توصيات 

إلنسان يف ندوته الصحافية السادس الذي قدمه اجمللس الوطين حلقوق ا املوضوعايتاطلع مكتب مجعية السناء النسائية باجلديدة على ملخص التقرير 
ثالث  ومتحور حول” صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“والذي خصص لوضعية املساواة واملناصفة يف املغرب  2015أكتوبر  20بتاريخ 

:هيهاته احملاور  مواضيع أساسية حلل من خالهلا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أوضاع املرأة املغربية وقيم أداء الدولة املغربية لتحسينها ،

املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية؛
املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية؛

.السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن
عموم النساء املغربيات وحقهن يف  من مطالب احلركة النسائية واحلقوقية املغربية وتستجيب لتطلعات جلزئأتبعت هاته احملاور بعدة توصيات تنتصر 

.العيش الكرمي داخل جمتمع تسوده العدالة واملساواة

:به تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تعلن عن ما يلي ماجاءان مجعية السناء النسائية إذ تثمن 

.الدولية يف هذا اجملال الدستور والتزامات املغرب الحكاممطالبتها احلكومة املغربية بضرورة التعاطي االجيايب مع هاته التوصيات تطبيقا  -1

في للشعب املغريب خلدمة العاط املخيالخصوصا ما تعلق بتوزيع اإلرث واليت تستهدف حتريك ” املخدومة”واستنكارها لردود الفعل املتسرعة  -2
.أجندات انتخابية حمضة وزرع الفتنة والتفرقة بني املواطنني 

ات الدستورية ومناقشتها رفضها أي حجر على العقول وحتكم مسبق يف األفكار وتطالب بإعمال القنوات القانونية للتعاطي مع توصيات املؤسس-3
.يف إطار عقالين هادئ

ا احلركة النسائية املغربية إىل املزيد من احليطة واحلذر ورص الصفوف من اجل حتقيق مطالبها املشروعة واحليلولة ادون الرتاجع عن مك دعو .تسبا
مكتب اجلمعية

25/10/2015اجلديدة يف 

http://almarsade.com/?p=249

                            26 / 56



 

09/11/2015 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

افتتاح مركز الدراسات الصحراوية: بهدف حفظ الذاكرة

والتنمية  ووكالة اإلنعاشوالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان الرباط  أكدالجامعة حممد اخلامس  –مببادرة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 فرباير اجلاري، بالعاصمة الرباط، عن افتتاح 7االقتصادية واالجتماعية يف األقاليم اجلنوبية للمملكة واملكتب الشريف للفوسفاط، يعلن غدا اخلميس 

.مركز الدراسات الصحراوية

ئم نقاش يقية وتنموية وترسيخ دعاويأيت املركز استجابة لضرورة تشجيع البحث العلمي املتعلق بالصحراء مبا يساهم يف حفظ الذاكرة وإجناز أحباث تطب
.احلساين علق منها باملكونعلمي رصني وكذا انسجاما مع مقتضيات الدستور اجلديد الرامية إىل ترسيخ اهلوية الثقافية املغربية املتعددة السيما ما ت

  التدبري واالقتصاد املركز يرمي إىل إحداث قطب لالمتياز يتعلق بالدراسات الصحراوية وإجناز خربات لفائدة القطاع العمومي واخلاص يف جمال
ومية تصني واملؤسسات العمواالجتماع والبيئة خاصة وإنشاء قاعدة معلومات ومركز توثيقي ومسعي بصري حول األقاليم اجلنوبية توضع رهن إشارة املخ

.واخلاصة

الشبه الصحراوية  لكويرة مع انفتاحه على اجملاالت –الساقية احلمراء ووادي الذهب  –بوجدور  –السمارة والعيون  -كلميم: املركز يهتم جبهات
.والصحراوية اجملاورة

خدجية بــراق/ أكورا بريس

http://preprod.agora.ma/article/10778.do
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للحملة التشهيرية التي تستهدف الدكتور عبد العلي حامي الديناستنكار 
استنكار للحملة التشهريية اليت تستهدف الدكتور عبد العلي حامي الدين

دنيا الوطن -رام اهللا 
، جمموعة من القضايا 2015أكتوبر  31تدارس املكتب التنفيذي ملنتدى الكرامة حلقوق اإلنسان خالل اجتماعه العادي بالرباط يوم السبت   

ستفيضة يعرب ة، وبعد مناقشات مالتنظيمية املرتبطة باإلعداد للجمع العام وأخرى حقوقية ذات صلة بأبرز التطورات اليت عاشتها بالدنا يف اآلونة األخري 
:املكتب التنفيذي على املواقف التالية

على املستوى الدويل: أوال 
ا الشعب الفلسطيين األ - رائم يب، ويشجب كل أشكال اجليتابع منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان باهتمام بالغ، يوميات االنتفاضة اجمليدة اليت يقوم 

ا الكيان الصهيوين يف األراضي الفلسطينية احملتلة، ويدعو املنتظم الدويل إىل إعمال مقتضيات القانون ات اجلسيمة الدويل لوقف االنتهاك اليت يقوم 
.اليت ترتكبها قوات االحتالل اإلسرائيلي

سياسية يع اهليئات املدنية والوإن املنتدى إذ حييي انتفاضة الشعب الفلسطيين يؤكد على حقه يف مقاومة االحتالل وحترير كافة أراضيه، ويطالب مج 
.باملزيد من الدعم واملساندة بكافة األشكال للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للشعب املغريب

على املستوى الوطين: ثانيا 
عية املساواة واملناصفة وض"املتعلقة بـ من قبل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بعد اطالع املكتب التنفيذي للمنتدى على الدراسة املنجزة  -

الرجل؛ ، وخاصة التوصية املتعلقة باملساواة يف اإلرث بني املرأة و 2015أكتوبر  20بتاريخ  الصادرة"الدستورباملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف 
ت كما ال تنسجم مع مقتضيا  تعرب عن وجهة نظر السائدة يف اجمللس الوطين منذ تشكيله، وال تعرب بالضرورة عن مطالب احلركة احلقوقية باملغرب،

.لشأن الديينمنه، كما تعترب بأن هذا التقرير فيه مس خطري باختصاصات املؤسسات الدستورية اليت تعىن با 3الدستور والسيما الفصل 

ا تعميق اهلوة بني أطياف اجملتمع، الذي سبق له أن ة أمجع على قانون مدون إن هذه التوصية وما خلفت من ردود فعل كّنا يف غىن عنها، من شأ
.األسرة بعد نقاش جمتمعي دام أكثر من سنة

كما ينص عليها الدستور، يدعو إىل   الثابتة وإميانا منه باملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنات واملواطنني مرجعياتهإن املنتدى وانطالقاً من  -
طق اململكة، كما لعديد من منااالخنراط اجلاد والفعلي للدفاع عن حقوق املرأة، ومنه املرأة الساللية اليت الزالت حمرومة من حقوقها املتعلقة باإلرث يف ا

مبدأ املساواة يف رتبوي، بناًء على يدعو إىل إحقاق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، يف اجملال السياسي واالقتصادي واالجتماعي والبيئي والثقايف وال
.احلقوق والواجبات كما هي متعارف عليها عامليا ويف نطاق أحكام الدستور

اليتلدين، وهي احلملة اليت تستهدف رئيس املنتدى الدكتور عبد العلي حامي ا املمنهجةومن جهة أخرى توقف املكتب التنفيذي عند احلملة  -
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سمعة الدكتور حامي الدين جهات معلنة وأخرى خفية جعلت واجهتها املتاجرة مبلفات قدمية قال فيها القضاء كلمتها النهائية، بغية املس بتقودها 
.ومصداقيته النضالية

من مجيع الواجهات، كما حيذر  إن منتدى الكرامة إذ يستنكر هذه احلملة التشهريية اليت أصبحت مبتذلة ، جيدد تضامنه مع رئيسه وحييي نضاله يف
ا تعريض حياة الدكتور حامي الدين للخطر، ويتشبث حبقه يف ا الالمسؤولةالتصرحيات  للجوء إىل القضاء من أجل لبعض األشخاص واليت من شأ

.التصدي باحلزم الالزم هلذه االدعاءات من أجل وقف هذه املهزلة اليت أصبحت أبعادها السياسية مكشوفة للجميع

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/11/06/808424.html
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http://www.khabarpress.com/202203-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA.html
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حواٌر في المغرب عن اإلرث
حسن طارق

وضعية املساواة واملناصفة "ان يف املغرب، وهو مؤسسة وطنية يُنص عليها الدستور املغريب، تقريراً حتت عنو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أصدر 
وقاً متساوية للمرأة ، تضّمن، يف إحدى توصياته، دعوة إىل تعديل قانون األسرة، لكي مينح حق"صون وإعمال غايات وأهداف الدستور.. باملغرب

ة حتليلية، بعد عشر سنوات من ويعد التقرير األول من نوعه يف موضوع املساواة بني اجلنسني واملناصفة، وقد مت تقدميه حصيل. والرجل يف جمال اإلرث
، 1995ل مؤمتر بكني يف عام إصالح قانون األسرة وأربع سنوات على تبين الدستور اجلديد، وعشرين سنة بعد تبين اجملتمع الدويل إلعالن ومنهاج عم

تكافئة املنظمة لإلرث ُتساهم يف رفع هشاشة الفتيات والنساء وفقره"والذي اعترب أن 
ُ
، وأوصى التقرير بتعديل قانون "ناملقتضيات القانونية غري امل

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  16من الدستور، واملادة  19بشكٍل مينح للمرأة حقوقاً ُمتساوية مع الّرجل يف جمال اإلرث، وفقاً للفصل "األسرة 
". التمييز ضد املرأة

ن رفٍض قاطٍع ألي ث، أو تعبرياً عانتصر فاعلون، يف البداية، فور صدور التوصية، لواحٍد من رَأيـَْيـِن حامسني، إما دفاعاً عن إعادة النظر يف منظومة اإلر 
ا نٌص قرآٌين واضح الداللة مبعناها الكوين وخلفيتها  وانطلق الرأي األول من موقع الدفاع املبدئي عن فكرة املساواة،. مٍس بقاعدٍة شرعية، ورد بشأ

. الدينية وثوابتهااحلُقوقية واإلنسانية، فيما صدر الثاين من موقع الدفاع عن اهلوية 
دافعني، جبمعيات حقوقية ونسائية ومدنية مؤمنة باملساواة بني الرجل واملرأة

ُ
ويف حالة الرّافضني، بتنظيماٍت . وهنا، فإن األمر تعلق باألساس، يف حالة امل

طور النقاش، اتضح أن لكن، مع ت. ذات مرجعيٍة إسالمية وطبيعة دعويٍة، أو ذات نظرٍة ُحمافظة، حترص على مقاربة مسألة احلقوق ضمن إطار اهلوية
ّنمطية، إذ ميته تبادل اُحلجج الُمتدخلني كثريين يف املوضوع جتاوزوا ُخطاطة إعالن املواقف الفورية جتاه توصية ُمراجعة اإلرث، إذ لوحظ ما ميكن تس

. وٍص قطعية، مل يقف أمامها وجود ُنصاستند ُمدافعون عن التوصية، وهم احملسوبون نظرياً على جبهة احلداثيني، يف بناء مواقفهم على اجتهاداٍت فقهيةٍ 
.  صول من الدستور الوضعيويف املقابل، استند الرّافضون، وهم احملسوبون نظرياً على جبهة احملافظة أو حىت األصولية، على ُمقتضياٍت وفُ 

فه الواضح قٍف سياسٍي يُعلن اختالوبعيداً عن منطقي الّرفض والّدفاع، فإن بعض اخلطابات حاولت التمييز بني املوقف املبدئي جتاه مبدأ املساواة ومو 
ثرية للجدل، كما هو احلال، مثًال، بالنسب

ُ
اكية، وريث ة حلزب التقدم واالشرت مع توقيت إخراج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب هذه التوصية امل

.  هوياتيةك ذات طبيعة التنظيم الشيوعي األول يف اململكة، أو بالنسبة لباحثني قدموا ُمؤشراٍت عديدة حول فرضية االستعمال السياسي ملعار 
ا أن تغّذي الت لذي ينتجه هذا وتر القيمي واملعياري امرًة أخرى، يُعيد هذا النقاش التفكري يف الطبيعة التوافقية للدستور املغريب نفسه، واليت من شأ

وزعة بني الديين 
ُ
وهي جتاذبات . من جهة أخرى واخلصوصي من جهة، والكوين واحلقوقي واهلويايتالنص، وينعكس على جتاذبات القراءة التأويلية، امل

وق واحلريات من الدستور املغريب الذي جيعل متتع الرجل واملرأة على قدم املساواة باحلق 19تبدو بعض مقتضيات الدستور قابلة هلا، مثل حالة الفصل 
لكن، يف نطاق هوية . وطنيةمشروطاً بنطاق ثوابت اململكة، أو حالة االلتزام الوارد يف التصدير جبعل االتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات ال

.  املغرب الراسخة
تتبع لدينامية احلوار العمومي اليت أنتجها التقرير 

ُ
عدي  للمؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان املوضوعايتال بد أن ينتبه امل

ُ
إىل خطابات حادٍة يف توصيفها مل

ا من دعوات الّتكفري هم كذلك أن. التقرير، واجلهة اليت أشرفت على صياغته، وتكاُد تقرتب يف نرب
ُ
ُنالحظ تقدماً يف التدبري اجلماعي  لكن، من امل

جتمعية األكثر حساسية، إذا استحضرنا، مثًال، ُمناخ 
ُ
مي، بل وعلى الشارع املغريب، احلاد الذي هيمن على احلقل السياسي واإلعال الّتقاطبللقضايا امل

.، وُعرف ُخبطة إدماج املرأة يف التنمية)1998(مبناسبة ُمناقشة الربنامج األفقي الذي كانت قد أعدته حكومة التناوب 

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/5/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
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وربيعة الناصري تحل محل الصبارالمجلس الوطني لحقوق االنسان تغييرات ستطال أمانة 

بدل حممد الصبار  أن امللك حممد السادس سيعني غدا ربيعة الناصري امينة عامة للمجلس الوطين حلقوق كوم.برملانكشفت مصادر مطلعة ملوقع 
.يف وسيط اململكة بنزاكوراالمني العام احلايل، الذي اشارت العديد من املصادر أنه سيعوض عبد العزيز 

ستطال ن التغيريات اليت ويتواجد العديد من الشخصيات العمومية ورؤساء املؤسسات واملقاوالت العمومية يف مدينة العيون اليت ستشهد غدا العديد م
.عددا كبريا من هذه املؤسسات وهيئات احلكامة

يف االرث، ا للمساواة جتدر اإلشارة اىل أن ربيعة الناصري هي من صاغ التقرير االخري حول املساواة بني املرأة والرجل واثارت جدال كبريا بعد دعو 
.ربيعة الناصري االستاذة اجلامعية هي ايضا ارملة الراحل التهامي اخلياري مؤسس حزب جبهة القوى الدميقراطية

http://www.barlamane.com/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-
%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88/

http://www.seekpress.com/article-64766.htm
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"الدخول األدبي بالمغرب"الناشرين المغاربة ينظم تظاهرة اتحاد 

 الدخول"الناشرين املغاربة ينظم الدورة األوىل من تظاهرة احتاد باملغربوسفارة فرنسا والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان مع وزارة الثقافة، بشراكة 
"األديب باملغرب

الصغيـر اجلبلـيحممـد 

وطين حلقوق اإلنسان وسفارة ، وذلك بشراكة مع وزارة الثقافة، واجمللس ال"الدخول األديب باملغرب"احتاد الناشرين املغاربة الدورة األوىل من تظاهرة ينظم 
.فرنسا باملغرب

حها مدينة مغربية، تتيح فرصة اللقاء املباشر بالكتب، تصف 25التظاهرة اليت تنتظم يف شكل أبواب مفتوحة أمام اجلمهور العريض، ويف أكثر من 
ا .وأفضل من ذلك كله، قراء

الثقايف  يف قلب املشهد وانطالقا من الوعي بإشكالية ضعف اإلقبال العام على القراءة واقتناء الكتاب، يتأسس طموح اجلهة املنظمة إىل إدماج الكتاب
مكتبات البيع  لكتاب، والسعي إىل حتويلالوطين الغين بتعدد وتنوع روافده الثقافية، وذلك يف أفق املسامهة يف نسج عالقة وجدانية وفكرية بني املتلقي وا

.راهناملثقفة مثلما هو احلال ال إىل فضاءات نشيطة حيج إليها اجلمهور العريض مبختلف فئاته العمرية واملهنية، حىت ال تظل  مقتصرة على النخبة
عنوانا، وأيضا  170بلغ عددها ويف إطار هذه التظاهرة، يصدر احتاد الناشرين املغاربة دليال يوفر مجلة من املعطيات اخلاصة باإلصدارات اجلديدة واليت ي

جلنة من جلان اجمللس  13يف (، وللمجلس الوطين حلقوق اإلنسان )مكتبة 22(مبكتبات القراءة ومكتبات البيع، مبا فيها تلك اليت تتبع  لوزارة الثقافة 
.كتاب، حيث سيجري تنظيم األبواب املفتوحة مبشاركة عدد من ال)معهدا فرنسيا 12(، باإلضافة إىل تلك اليت تتبع لسفارة فرنسا باملغرب )اجلهوية

، اجلمعويني ء األمور، الفاعلنيومن أهداف احتاد الناشرين املغاربة عرب هذه التظاهرة، هو حتسيس املسؤولني السياسيني، أصحاب القرار يف اجملال، أوليا
…القطاع اخلاص، وسائل اإلعالم

 لبلدنا، هو الثراء الثقايف وسعيا إىل املسامهة اجلادة والفعلية يف أي مشروع شامل لإلصالح، فإننا نؤمن بأن الكتاب، مبا هو مادة مثينة ملا تعكسه من
.من جهة أخرى تراث يتعني احلفاظ عليه والنهوض بشأنه، األمر الذي جيعل من دعمه حاجة وواجبا وطنيا وإنسانيا

.وجداننا نا، فيحوز بالتايل مكانته يففلنساهم مجيعا يف إعادة االعتبار للكتاب، وتكرمي مؤلفيه، حىت يأخذ موقعه يف ثقافتنا، ويؤدي دوره يف تنشئت

http://www.annachraalikhbaria.com/2015/11/blog-post_8.html
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اسعاقانون في المغرب يلغي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها اإلرث يثير جدال و مشروع 

م السياسية واجملتمعية مع صدور بني  اليت طالبت بضرورة  اإلنسان، توصية المجلس الوطني لحقوقمؤيد ومعارض، تفاعل املغاربة مبختلف انتماءا
.إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا فيها قضية اإلرث

قدم على توثيق وصية تكفل اختار أن يعرب عن رأيه املناصر للمساواة يف اإلرث بطريقة أكثر فعالية، إذ أ املانوزياحملامي واحلقوقي املغريب مصطفى 
.تقسيم تركته على أبنائه وزوجته وبناته بالتساوي

موس على توصية اجمللس األمريكية أكد أن مبادرته تأيت كرد مل” احلرة“، الذي تبثه قناة ”عني على الدميقراطية“، ويف حديث مع برنامج املانوزي
.الوطين حلقوق اإلنسان، اليت تطالب باملساواة التامة بني النساء والرجال فيما خيص اإلرث

بنايت وزوجيت ووالديت على قدم لفائدة أبنائي و “) عقد ملكية يف القانون املغريب(” صدقة عمرية“إنه طلب من عدلني قضائيني حترير  املانوزيويقول 
.”املساواة

.”تكون قدوة حمليطه ومترينا على اإلنصاف والعدالة النسبية“وأكد احلقوقي املغريب أنه يريد من هذه املبادرة أن 

فاقية العمل على تعميم اتوكان تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد محل العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز، و 
.القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مقتضيات  يات والنساء، وتتعارض معواعترب تقرير اجمللس أن املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفت
.”ضرورة حتقيق مبدأ املناصفة بني املرأة والرجل“الدستور املغريب اجلديد، الذي يؤكد بشكل واضح على 

http://www.watanserb.com/2015/11/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-
%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
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بجهة كلميم” تطورا ملموسا“حقوق اإلنسان تعرف : برديجي
بردجييتوفيق 
ا ببردجييواد نون توفيق رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بكلميم قال  تطورا “اجلهة عرفا ، إن أدوار محاية حقوق اإلنسان والنهوض 

.خالل السنوات األخرية، مؤكدا أن تفاعل املواطنني مع عمل اللجنة تعزز بشكل ملحوظ” ملموسا
ت يف السنوات األربع املاضية وهو أيضا عضو باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف حديث لوكالة املغرب العريب لألنباء، أن اللجنة سع بردجييوأوضح 

ا لتشمل كافة أجيال حقوق اإلنسان، مؤكدا انه باإلضافة اىل العمل املتواص دنية ل حول احلقوق املإىل توسيع جمال محاية حقوق اإلنسان والنهوض 
أو عرب إعداد شكايات املواطنني  والسياسية هناك اهتمام متزايد باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية، سواء من خالل التفاعل السريع مع

.تقارير حقوقية منتظمة وتنظيم أوراش ولقاءات وندوات صحبة شركاء وباحثني وفاعلني مدنيني
 ئية، ومتابعة احملاكمات،املسؤول احلقوقي أن عمل اللجنة يف جمال احلماية مشل رصد ومواكبة احلركات االحتجاجية وزيارة املؤسسات االستشفاوأضاف 

م مواضيع خمتلفة منها ) 2015-2012(شكاية، يف غضون أربع سنوات  455والوساطة، وتلقي الشكايات، مشريا إىل تلقي اللجنة اجلهوية ل 
األشخاص يف وضعية إعاقة  يف قضايا هامة كوضعية موضوعاتيةممارسة احلق النقايب، والتظلمات اإلدارية، والشطط يف استعمال السلطة، وإعداد حبوث 

…وموضوع األلغام األرضية وغريها
ا، فيما وصلت االتصاالت اهلاتفية الواردة على الل 1654أن عدد استقباالت املواطنني مبقر اللجنة بلغ وأبرز  جنة منذ سنة استقباال خالل الفرتة ذا

الفردي أو اجلماعي  اتصاال ترتبط، أساسا، بطلبات استفسار أو استشارة أو تتبع لقضايا منها ملفات جرب الضرر 830ألفا و 27إىل اليوم  2012
واملصاحلة بشأن تلك  نظرا لكون اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هو املكلف بتنفيذ توصيات هيأة اإلنصاف(املتعلق بضحايا انتهاكات املاضي 

).امللفات
بوية باجلهة ومع أطر وتالميذ ، على عقد لقاءات تواصلية مع منسقي األندية الرت بردجييجمال النهوض حبقوق اإلنسان، تعكف اللجنة، وفقا للسيد ويف 

ت خمتلفة شراكة مع مؤسسا املؤسسات الرتبوية، وكذا تنظيم دورات تكوينية، وموائد مستديرة، وندوات، ومعارض وقوافل، وأيام دراسية، وإبرام اتفاقيات
.تروم تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان باجلهة

نشاطا،  155، 2015-2012هذا اإلطار، قال عضو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إن عدد األنشطة اليت نظمتها اللجنة بلغ، خالل سنوات ويف 
 دورات رة، وكذا املشاركة يفمن أبرزها تنظيم ندوة وطنية حول النقوش الصخرية بكلميم واليت يدخل تنظيمها يف إطار اجملهودات املبذولة حلفظ الذاك

لرتبية والعلم شكال من أشكال محاية احلقوق الثقافية، خاصة وأن منظمة األمم املتحدة ل“موسم طانطان، معتربا أن املشاركة يف هذا املوسم تعد 
.”تدرج املوسم ضمن الرتاث الالمادي لإلنسانية) يونيسكو(والثقافة 
ا ، يف سياق ذي صلة، إىل اهتمام اللجنة برتصيد وتثمني التنوع اللغوي والثقايف الذي مييز جهة كلميم نظرا المتوأشار زاج ألسنة وثقافات سكا

طبع أطروحات دكتوراه وحبوث تتعلق  ، واإلسهام بتعاون مع املراكز واملؤسسات األكادميية املعنية والباحثني يف..)احلسانية واألمازيغية واإلفريقية والعربية(
ا وتنظيم ملتقيات علمية حوهلا .بتاريخ املنطقة وذاكر

اسالت اللجنة اجلهوية بارتياح تطور تفاعل اإلدارات مع مر  بردجييعمل اللجنة وعالقتها مع باقي مؤسسات وإدارات الدولة، سجل السيد وخبصوص 
يف املائة إىل غاية  50، و2014يف املائة سنة  68,75إىل  2012يف املائة سنة  7,14خبصوص الشكايات، حيث ارتفعت نسبة هذا التفاعل من 

.منتصف السنة اجلارية

http://newssahara.com/news/15314
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جمعية الشباب ألجل الشباب تصدر بيانا بخصوص موقفها من المناصفة واإلرث:الرباط

الرباط -عن مجعية الشباب ألجل الشباب
موقفها مما يتداول  تفاعال مع ما يروج حاليا حول املنصفة واالرث، خرجت مجعية الشباب  ألجل الشباب عن صمتها من خالل بيان أوضحت فيه

  املوضوعايتتعترب أن التقرير حيث عربت عن اهتمامها الكبري بقضايا املساواة واحلد من التمييز خصوصا املبين على النوع االجتماعي، و . بشكل صريح
سسة دستورية كمؤ والصادر عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان " صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب" 

ا الكو تعىن إعمال ومحاية حقوق اإلنسان باملغرب وفق مبادئ باريس، خطوة متقدمة حتث خمتلف مؤسسات الدولة املغربية على ال نية وفاء بالتزاما
.سيما املتعلقة بالقضاء على مجيع اشكال التمييز ضد النساء

املرتبطة باملساواة  2011مبادرة حقوقية تدق ناقوس اخلطر حول التماطل الذي يكتنف إعمال مقتضيات دستور  املوضوعايتكما اعترب  التقرير 
تعرفها السياسات العمومية  صورة واضحة حول الرتاجعات اخلطرية اليت املوضوعايتكما اعتربت اجلمعية هذا التقرير . واحرتم كرامة النساء املغربيات

.  املعنية بالقضاء على مجيع اشكال التمييز ضد النساء
اية البيان  اعتربت مجعية الشباب ألجل الشباب التقرير  ون وإعمال غايات وأهداف ص: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"  املوضوعايتويف 

لة على مستوى الوفاء أرضية حقيقية للحوار العمومي املتعدد املشارب من أجل حث احلكومة املغربية احلالية على تدارك النقائص املسج" الدستور
ا املعلن عنها بالتصريح احلكومي واملتعلقة بتحسني وضعية النساء باملغرب م إىل هذا احلوار العمومي املتعدد اذ تسجل  احلاجة املاسة اليو . بالتزاما

ى توصيات التقرير الداعمة لبناء يف حماوالت الستمالة املشاعر والقفز عل املوضوعايتاملشارب بعيدا عن التحريف واالستثمار الضيق لنتائج التقرير 
.جمتمع مغريب حداثي ودميقراطي يتسع للجميع

http://scoud.ma/news2451.html
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للمجلس الوطني للحقوق اإلنسانفكرة المساواة في اإلرث أمينة عامة  صاحبة:خاص
قروعكمال 

لس الوطين ، والذي تبناه اجملواملراة، أن ربيعة الناصري، هي من صاغت تقرير املساواة يف اإلرث بني الرجل ″24لكم”أكدت مصادر متطابقة ل
قوق لمجلس الوطين حلحلقوق اإلنسان، وعالقة باجمللس هذا، فقد تداولت أخبار مفادها ان الناصري مرشحة بقوة خلالفة حممد الصبار، كأمينة عامة ل

.اإلنسان

.بنزاكورد العزيز هذا، ويرتقب ان يعني حممد الصبار على رأس مؤسسة أخرى، تشري كل التكهنات أن األمر يتعلق مبؤسسة الوسيط، بدال لعب

.حري بالذكر أن ربيعة الناصري، هي ارملة الراحل التهامي اخلياري مؤسس حزب جبهة القوى الدميقراطي

http://www.lakom24.com/11342.html
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اإلسالم وضع نهاية لما تتعرض له المرأة من ظلم وامتهان: علماء 
عنانعماد 

ضرورة إلغاء مجيع أشكال باململكة املغربية، توصية طالب فيها بالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف حتد واضح ألحكام الشريعة اإلسالمية أصدر 
ثار د قوله، وهو ما أالتمييز ضد املرأة، مبا فيها قضية اإلرث، وضرورة مساواة الرجل واملرأة يف كل شيء دون تفضيل ألحدمها على األخر، على ح
ا، معتربين ذلك احنراف واضح عن الشريعة، ومطالبني القائمني على أمور اململكة ع ل هذه دم االلتفات ملثالكثري من اجلدل بني علماء األمة ودعا

.املؤامرات اليت تستهدف أحكام اإلسالم والنيل منها، يف حماولة إلضفاء شرعية العلمنة باسم احلريات واحلقوق

سالم ، مؤكدا أن اإلبداية أشار الشيخ حسني رضوان، من علماء مصر، أن مرياث املرأة يف اإلسالم مشروع بصورة حتفظ للمرأة كرامتها وللرجل قوامه
اية ملا كانت تتعرض له املرأة من ظلم وامتهان يف اجلاهلية قبل اإلسالم، حيث كانوا مينعون النساء من اإلرث وجي اصة، كما علونه للرجال خقد وضع 

{ َكثـَُر َنِصيباً مَّْفُروضاً   ا َقلَّ ِمْنُه َأوْ  ممَِّّا تـََرَك الَواِلَداِن َواألَقـَْربُوَن ِممَّ لِلرَِجاِل َنِصيٌب ممَِّّا تـََرَك الَواِلَداِن َواألَقـَْربُوَن َولِلنَساِء َنِصيبٌ } : جاء يف قوله تعاىل
 ِنَساء فَـْوَق لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األُنثـَيَـْنيِ َفِإن ُكنَّ  يوصيُكُم الّلُه ِيف َأْوَالدُِكمْ }، مث بنيَّ نصيَب كلِّ وارث من الرجال والنساء يف آيات املواريث، ]7: النساء[

ُهَما السُّ اثـَْنتَـْنيِ فَـَلُهنَّ ثـُلُثَا َما تـََرَك َوِإن َكاَنْت َواِحَدًة فَـَلَها النِّْصُف َوألَبـََوْيِه لِ  ن ملَّْ َيُكن لَُّه َوَلٌد َوَورِثَُه أَبـََواُه َفألُمِِّه ُدُس ِممَّا تـََرَك ِإن َكاَن َلُه َوَلٌد َفإِ ُكلِّ َواِحٍد مِّنـْ
َا َأْو َديْ  ْفعاً َفرِيَضًة مَِّن الّلِه ِإنَّ الّلَه َكاَن َوأَبناؤُُكْم الَ َتْدُروَن أَيـُُّهْم أَقـَْرُب َلُكْم نَـ  آبَآؤُُكمْ ٍن الثـُُّلُث َفِإن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفألُمِِّه السُُّدُس ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِ

َا َأْو َدْيٍن َوَهلُنَّ رَْكَن ِمن بـَْعِد َوصِ نَّ َوَلٌد فَـَلُكُم الرُّبُُع ِممَّا تَـ َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإن ملَّْ َيُكن هلَُّنَّ َوَلٌد َفِإن َكاَن هلَُ ) 11(َعِليما َحِكيماً  يٍَّة يُوِصَني ِ
َا َأْو َدْيٍن َوإِ ُن ِممَّا تـَرَْكُتم مِّن بَـ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإن ملَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفِإن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَـَلُهنَّ الثُّمُ  ن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالََلًة َأو اْمَرأٌَة َوَلُه ْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن ِ

ُهَما السُُّدُس َفِإن َكانـَُواْ َأْكثـََر ِمن َذِلَك فَـُهْم ُشَر  َا َأْو َدْينٍ َكاء ِيف الثـُُّلِث ِمن بَـ َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّنـْ َر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مَِّن الّلِه  ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى ِ َغيـْ
).12-11: النساء( { ) 12(َوالّلُه َعِليٌم َحِليٌم 

أن هناك أسباب جانبه علق الداعية اإلسالمي الشيخ عمر عبدالعزيز على احلكمة من جعل نصيب الرجل من املرياث أكثر من نصيب املرأة، بمن 
إن الذكر كر وأنثى أبامها فكثرية واضحة هلذا التفضيل ال خيتلف عليها عاقل، فمنها أن الرجل هو املكلف شرعا بدفع املهر للمرأة، فإذا ورث أخوان ذ 
، ا من تركة أبيها، وهكذايأخذ ضعف نصيب األنثى، فإذا تزوجا دفع االبن ما ورث لزوجته مهرا وأخذت البنت من زوجها مهرا مع االحتفاظ بنصيبه
مع واملصاحل الية جتاه اجملتفالرجل هو املكلف بسكن املرأة وبالنفقة عليها و على عياهلا ولو كانت من أغىن الناس، كما أن على الرجل من التكاليف امل

.العامة ما ليس على املرأة

ما أشقاء مما ي ر بني طبيعة الدو وأضاف عبدالعزيز أن يف كثر من األحيان جند أن نصيب املرأة من الرتكة أكثر من نصيب الرجل يف حال عدم كو
ائه أو مل  تعاىل، فهم احلكمة من ور امللقى على الرجل جتاه شقيقته والذي يفسر ملاذا مت تفضيله يف املرياث، مشريا أن املسلم يرضى ويقنع حبكم اهللا

{  ْمرِِهمْ َرُسولُُه أَْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه وَ } :يفهمها، فال يكمل إميانه إال بذلك، كما قال تعاىل
نَـ } : وقال تعاىل. }36: األحزاب{ {  ْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًماَقضَ ُهْم ُمثَّ َال جيَُِدوا ِيف أَنـُْفِسِهْم َحَرًجا ِممَّا َفَال َوَربَِّك َال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بـَيـْ
.}65: النساء{

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11317
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المؤسسات اختصصاصاتبشأن اإلرث تمس  اليازميتوصية مجلس : الكرامةمنتدى 

رامة حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني النساء والرجال، خرج منتدى الكالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان اجلدل الذي خلفته توصية بعد 
ا ”قوقية باملغربوجهة النظر السائدة يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان منذ تشكيله ال تعرب بالضرورة عن مطالب احلركة احل“للتأكيد أن  ، كما أ

.”منه 3مع مقتضيات الدستور، السيما الفصل  التنسجم“
مس “فيه ” ساواة واملناصفة باملغربوضعية امل“واعترب املكتب التنفيذي للمنتدى أن التقرير املنجز من قبل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة بـ 

.”خطري باختصاصات املؤسسات الدستورية اليت تعىن بالشأن الديين

  

شاهد أيضا
»! لدعوته املساواة يف اإلرث” الزنديق”بويصفه  اليازميأبو النعيم يكفر 

»املساواة يف اإلرث مطلب العلمانيني املقلدين للغرب :  24الكتاين لليوم 
، وأن من ” غىن عنهاردود فعل كّنا يف“وأضاف املصدر نفسه، خفي بالغ أعقب اجتماعه األخري، أن التوصية اخلاصة باملساواة يف اإلرث خلفت 

ا تعميق اهلوة بني أطياف اجملتمع، الذي سبق له أن أمجع على قانون مدونة األسرة بعد نقاش جمتمعي دام أكثر من سن“ .”ةشأ
 التزال حمرومة من للدفاع عن حقوق املرأة، ومنها املرأة الساللية، اليت” الفعلي”و، ”اجلدي االخنراط”بـمن جهة ثانية، دعا املنتدى إىل ما أمساه 

جتماعي والبيئي القتصادي واالحقوقها، املتعلقة باإلرث يف العديد من مناطق اململكة، وإحقاق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، يف اجملال السياسي وا
.وروالثقايف والرتبوي، بناًء على مبدأ املساواة يف احلقوق والواجبات كما هي متعارف عليها عامليا ويف نطاق أحكام الدست

http://hetpress.com/14706.html
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اسعاقانون في المغرب يلغي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها اإلرث يثير جدال و شروع 

م السياسية واجملتمعية مع صدور توصية اجمللس الوطين حلقوق ا رة إلغاء إلنسان، اليت طالبت بضرو بني مؤيد ومعارض، تفاعل املغاربة مبختلف انتماءا
.مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا فيها قضية اإلرث

قدم على توثيق وصية تكفل اختار أن يعرب عن رأيه املناصر للمساواة يف اإلرث بطريقة أكثر فعالية، إذ أ املانوزياحملامي واحلقوقي املغريب مصطفى 
.تقسيم تركته على أبنائه وزوجته وبناته بالتساوي

موس على توصية اجمللس األمريكية أكد أن مبادرته تأيت كرد مل” احلرة“، الذي تبثه قناة ”عني على الدميقراطية“، ويف حديث مع برنامج املانوزي
.الوطين حلقوق اإلنسان، اليت تطالب باملساواة التامة بني النساء والرجال فيما خيص اإلرث

بنايت وزوجيت ووالديت على قدم لفائدة أبنائي و “) عقد ملكية يف القانون املغريب(” صدقة عمرية“إنه طلب من عدلني قضائيني حترير  املانوزيويقول 
.”املساواة

.”تكون قدوة حمليطه ومترينا على اإلنصاف والعدالة النسبية“وأكد احلقوقي املغريب أنه يريد من هذه املبادرة أن 

، والعمل على تعميم قد محل العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييز تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسانوكان 
.اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مقتضيات  يات والنساء، وتتعارض معواعترب تقرير اجمللس أن املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفت
.”ضرورة حتقيق مبدأ املناصفة بني املرأة والرجل“الدستور املغريب اجلديد، الذي يؤكد بشكل واضح على 

http://www.7n27.com/world/syria/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-
%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D8%A3-64883.html
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Discours royal à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche 
Verte
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Tanger 

La Commission régionale des droits de l'Homme de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, 
en partenariat avec la délégation du ministère de l'Education nationale, a organisé, vendredi à Ouazzane, une 
rencontre de sensibilisation autour de la stratégie intégrée de lutte contre la violence en milieu scolaire. 
Selon un communiqué de la commission, cette rencontre a été une occasion pour exhorter toutes les 
composantes de la société à déployer davantage d'efforts afin de faire de l'établissement scolaire un espace 
d'éducation, de coexistence et d'instauration des valeurs humaines nobles. 
La rencontre s'est assigné également l’objectif de promouvoir le rôle de l'école dans l'éducation à la 
citoyenneté, le développement des compétences cognitives et la transmission des valeurs d'altruisme et 
d'acceptation de l'autre dans sa différence. 
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Le Roi Mohammed VI a adressé vendredi un discours à la 
Nation à l'occasion du quarantième anniversaire de la Marche 
Verte.
"Nous sommes arrivés au stade de la maturité", quarante ans après la libération des provinces sahariennes 
du Royaume au prix de grands sacrifices, lance d’emblée le Souverain.
Sur un ton déterminé et sans équivoque, le Roi affirme que les conditions sont là pour rompre, une fois 
pour toute, avec l’économie de rente, la logique des privilèges et la défaillance de l’initiative privée dans la 
gestion des affaires du Sahara marocain.
Révolu le temps de l’attentisme et de la mal-gouvernance, tant la voie est déjà balisée pour aller de l’avant 
dans la régionalisation avancée et l’intégration totale et harmonieuse des régions du sud à la mère-patrie. 
Le moment est venu pour passer à la vitesse supérieure dans le projet décisif de régionalisation poussée, 
tout en dotant la région d’un cadre qui puisse favoriser une nouvelle dynamique de croissance.
"Préserver la dignité des fils du Sahara"
Enumérant un ensemble de projets gigantesques et structurants conçus pour la région dans les domaines 
aérien, portuaire, industriel et social, le Souverain s’attache à stimuler et revigorer l’investissement 
producteur de richesses et d’emplois qui puisse garantir la transparence et le respect des règles de saine 
concurrence.
Il s’agit avant tout, dans la conception royale, "de préserver la dignité des fils du Sahara, surtout les 
générations montantes, et d’instiller en eux l’amour et l’attachement à la patrie".
Cette ambition laisse grands ouverts les horizons pour une valorisation locale optimale et une affectation 
efficiente des recettes tirées des ressources naturelles au profit de la région et des populations dans une 
logique d’amélioration des indices du développement humain.
La ligne ferroviaire Marrakech-Lagouira, la voie expresse Tiznit-Laâyoune-Dakhla, le grand port Atlantique 
de Dakhla et le projet de dessalement de l’eau de mer à Dakhla, le développement d’unités et de zones 
industrielles à Laâyoune, Marsa et Boujdour sont quelques-uns des chantiers phares que s’engage à réaliser 
le Royaume.
Sur le dossier des droits de l’Homme, le Maroc dispose de ses instruments et de ses institutions propres 
dont le sérieux et la crédibilité sont internationalement reconnus pour prendre à bras le corps toutes les 
questions liées à ces droits.
D’ailleurs, le Conseil national des droits de l’Homme s’emploie en toute indépendance à 
traiter tout abus, dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pouvoirs publics, les 
organisations associatives et les citoyens.
"Il se leurre celui qui attend du Maroc qu’il fasse une toute autre concession"
Tout en oeuvrant à faire du Sahara un véritable pôle de prospérité à l’échelle régionale, le Souverain 
réaffirme que le Royaume tend la main aux différentes parties pour un règlement définitif de cette question. 
Et même si le Maroc continue à travailler de bonne foi pour une solution politique à ce différend régional, 
sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire est immuable, inaliénable et non négociable.
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A l’évidence, le Roi se montre catégorique sur ce point : "Il se leurre celui qui attend du Maroc qu’il fasse 
une toute autre concession. Car le Maroc a tout donné. Il a donné la vie de ses enfants pour défendre le 
Sahara''.
Quarante ans jour pour jour après le lancement de la Marche verte, le Souverain établit un contraste 
saisissant entre les conditions de vie des populations des provinces du sud et celles des habitants dans les 
camps de Tindouf.
Et le Souverain de se demander pourquoi l’Algérie n’a rien fait pour améliorer le sort de la population des 
camps de Tindouf, estimée au plus à 40.000 personnes privées de leurs droits élémentaires.
En même temps, le pays voisin n’a toujours pas hésité de dépenser des sommes colossales pour son agenda 
anti-marocain se servant de tous les moyens possibles pour porter atteinte au Royaume et à son intégrité 
territoriale.
Et si le régime algérien a sacrifié pendant des décennies la vie et les intérêts des familles des camps de 
Tindouf, le Royaume a par contre assuré aux fils du Sahara les conditions d’une vie digne et libre et d’un 
développement soutenu de leurs provinces.
Autant dire que le Maroc, armé de la justesse de sa cause nationale, continuera sans relâche à déjouer 
toute manœuvre éhontée de déstabilisation ou de remise en question du statut juridique de cette partie 
chère du Royaume.

http://mobile.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2015/11/06/1740511-quarantenaire-de-la-marche-verte-le-stade-de-la-maturit%C3%A9.html
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Le Maroc a célébré, le 6 novembre 2015, le 40ème anniversaire 
de la Marche Verte.

A cette occasion, Sa Majesté Le Roi Mohammed VI a effectué une visite historique dans la ville de Laâyoune, 
où le Souverain a adressé un important discours à la Nation.

Le souverain a rappelé que le Maroc en tant qu’Etat a toujours satisfait ses obligations et ses engagements 
en mettant en accord ses actes et ses décisions :

• Le Maroc a promis d’appliquer la régionalisation avancée. Aujourd’hui, c’est une réalité tangible, avec ses 
institutions et leurs attributions respectives. • Le Maroc a promis la démocratie et s’est engagé à mettre les 
habitants de ses provinces du sud en capacité de gérer leurs affaires locales. Aujourd’hui, cette population 
choisit ses représentants et participe aux institutions locales en toute liberté et en toute responsabilité. • 
Le Maroc a également promis un modèle de développement propre à ses provinces du Sud. Aujourd’hui, les 
chantiers structurants et les projets générateurs de richesse et d’emplois ont été lancés. • Le Maroc s’est 
engagé à garantir la sécurité et la stabilité. Le Sahara marocain est aujourd’hui l’une des zones les plus sûres 
dans la région du Sahel et du Sahara.

Son discours, véritable acte fondateur de la régionalisation avancée permet aux habitants des provinces du 
sud « dignes et fiers connus pour être des hommes de commerce et de savoir et vivant de leur labeur » de 
choisir leurs représentants et de gérer leurs affaires locales.

En vue de transformer le Sahara marocain en véritable centre d’échanges et en axe de communication avec 
les pays africains subsahariens, plusieurs chantiers de grande envergure ont été annoncés dans le discours :

• Renforcement du réseau routier de la région, à travers la réalisation d’une voie express, aux normes 
internationales, entre Tiznit, Laâyoune et Dakhla (plus de 1000 Km). • Mise en place dans les provinces du 
Sud d’un hub de transport aérien desservant l’Afrique. • Construire une ligne ferroviaire de Tanger à 
Lagouira, pour relier le Maroc au reste de l’Afrique. • Construire le grand port Atlantique de Dakhla. • 
Réaliser d’importants projets d’énergie solaire et éolienne dans le Sud • Connecter la ville de Dakhla au 
réseau électrique national. • Relier ces réseaux et ces infrastructures aux pays africains, et contribuer ainsi à 
leur développement.

Concernant le développement humain, les décisions annoncées concernent :

• La réalisation d’une série de projets qui permettront de valoriser et d’exploiter les ressources et les 
produits locaux, notamment par la mise en œuvre du grand projet de dessalement de l’eau de mer à Dakhla
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et par la mise en place d’unités et de zones industrielles à Laâyoune, Marsa et Boujdour. Ces initiatives 
seront confortées par la mise en place d’un cadre juridique incitatif pour l’investissement, garantissant au 
secteur privé national et étranger, la visibilité et les conditions de compétitivité nécessaires. • La création 
d’un fonds de développement économique ayant vocation à renforcer le tissu économique, soutenir les 
entreprises et l’économie sociale et assurer l’emploi et un revenu stable, surtout pour les jeunes. • La 
restructuration du dispositif de soutien social pour le rendre plus transparent et plus équitable, dans le 
respect des principes d’égalité, et de la justice sociale réclamée par la majorité des catégories concernées. • 
Le renforcement des mécanismes de préservation et de sensibilisation en faveur du patrimoine sahraoui, en 
édifiant notamment des théâtres, des musées et des maisons de culture dans les régions du Sud.

La protection des droits et des libertés est portée en toute indépendance par le Conseil National des 
Droits de l’Homme, dans le cadre du dialogue et de la coopération avec les pouvoirs publics, les 
organisations associatives et les citoyens.

Sur le plan politique

Au cours de son discours, Sa Majesté a rappelé les éléments suivants :

L’esprit qui a prévalu à la proposition marocaine d’autonomie pour les provinces du Sud

• C’est pour répondre à la demande de la communauté internationale que le Maroc a présenté l’initiative 
d’autonomie qui a reconnu le sérieux et la crédibilité de cette initiative.

• Cette initiative est « le maximum que le Maroc peut offrir ». Son application reste tributaire de l’impératif 
de parvenir à une solution politique définitive dans le cadre des Nations Unies.

• Le Maroc refuse toute aventure aux conséquences incertaines, potentiellement dangereuses, ou toute 
autre proposition creuse ne servant à rien d’autre qu’à torpiller la dynamique positive enclenchée par 
l’Initiative d’autonomie.

La situation dramatique dans les camps et la responsabilité de l’Algérie

• L’Algérie, qui a dépensé des milliards dans sa croisade militaire et diplomatique contre le Maroc, laisse la 
population de Tindouf vivre une situation dramatique et inhumaine.

• Elle n’a rien fait pour améliorer les conditions de vie des 40 000 habitants des camps de Tindouf et refuse 
de doter ces populations de logements décents (6000 logements pour préserver leur dignité, soit une
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moyenne annuelle de 150 unités de logement.

• Parallèlement, des centaines de millions d’euros accordées sous forme d’aides humanitaires sont 
détournés et des milliards affectés à l’armement. La richesse insolente des leaders du séparatisme a été 
relevée, qui disposent de comptes et de fonds en banque, en Europe et en Amérique latine.

La question de la légalité internationale des activités économiques

• Le Maroc a le droit d’ouvrir la porte à ses partenaires, Etats et entreprises mondiales, pour profiter des 
opportunités d’investissement que la région va offrir grâce aux grands projets qui seront lancés.

• Le Maroc fera face à toutes les tentatives visant à remettre en question le statut juridique du Sahara 
marocain et à contester l’exercice par notre pays de la plénitude de ses pouvoirs sur son territoire, tant 
dans ses provinces du Sud qu’au Nord. Il s’opposera fermement aux campagnes qui visent à boycotter les 
produits économiques marocains.

• Ceux qui, en violation du droit international, veulent boycotter ces produits, libre à eux de le faire. Mais, ils 
devront assumer les conséquences de leurs décisions :

Cf. Liens utiles : Lien pour le texte intégral du discours de Sa Majesté : 
http://www.mapexpress.ma/actualite/...

Lien pour le rapport sur le Nouveau modèle de développement pour les provinces du Sud du CESE : 
http://www.ces.ma/Documents/PDF/Web...

Ambassade du Royaume du Maroc en France

http://www.afrik.com/le-maroc-a-celebre-le-6-novembre-2015-le-40eme-anniversaire-de-la-marche-verte
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PROCHAIN MOUVEMENT À LA TÊTE DE GRANDES ENTREPRISES PUBLIQUES
Par Mohamed Chakir Alaoui 

Kiosque360. Un vaste mouvement de nominations à la tête de grandes entreprises publiques nationales est 
attendu dans les prochains jours afin de dynamiser des secteurs porteurs de croissance.

Les nouvelles nominations devraient toucher l'Office chérifien des phosphates (OCP) ou l'Agence 
marocaine de l'énergie solaire (MASEN), à en croire “Al Massae” dans son édition de ce lundi 9 novembre. 
Il est également prévu de nommer Mohamed Sebbar, actuel secrétaire général du CNDH à la tête 
de l'Instance du Médiateur. Sous le titre "Des changements sont attendus à la tête des grandes entreprises 
publiques", le quotidien révèle que les nominations en perspective concernent aussi des instances chargées 
des Droits de l'Homme et de la gouvernance.
Sans l'affirmer explicitement, le journal vise le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) dont la 
présidence et le secrétariat général actuellement occupés par Driss El Yazami et Mohamed Sebar, doivent 
être renouvelés ou reconduits dans les prochaines semaines.

Selon le journal, Mustapha Terrab, patron de l'OCP va de son côté être promu pour se charger de 
l'ensemble du secteur de l'énergie au niveau national au détriment de Mustapha Bakkoury, actuel chef de 
MASEN, l'agence de l'énergie solaire. Bakkoury a certes contribué au lancement en 2011 et du suivi de 
l'important projet de Ouarzazate mais l'exécution bute apparemment sur une gestion inappropriée et lente.

Dans un climat économique international morose, le Maroc doit innover et progresser. Tels sont les 
objectifs affichés derrière ces changements à la tête des grandes entreprises, si l'on en  croit certains 
milieux politiques et économiques. Citant des sources anonymes, “Al Massae” affirme que Mustapha Terrab
est l'homme de la situation car il va "s'appuyer sur sa riche expérience pour réussir le plan énergétique tant 
attendu par le Maroc. Le royaume veut relever le défi en portant à 40% la part de l'énergie renouvelable 
dans sa consommation globale d’électricité à l'horizon 2020.
Selon “Al Massae”, le départ de Bakkoury serait également motivé par les lourdes charges que celui-ci doit 
assumer, notamment à la tête du PAM, premier parti de l'opposition et de la région de Casablanca.

http://www.le360.ma/fr/politique/prochain-mouvement-a-la-tete-de-grandes-entreprises-publiques-56691

http://fr.sofapress.com/540.html

                            52 / 56



 

09/11/2015 2
Conseil national des droits de 

l'Homme

ألف طفلة العام الماضي 33تزويج 

واحلريات أمام  ظاهرة زواج القاصرات، لتطفو على سطح األحداث من جديد يف املغرب، بعد صدور إحصائيات جديدة قدمتها وزارة العدلعادت 
.ننيباح عدد يوم غد االثجلنة العدل والتشريع مبجلس النواب ضمن الوثائق املرفقة ملشروع امليزانية الفرعية للوزارة، اخلرب جاء يف يومية الص

نة املاضية متت املوافقة ، إذ أبرزت أنه خالل الس»الصادمة »معطيات رقمية، وصفتها الرابطة حلقوق املرأة بـ  الرميدوحسب اليومية فقد كشفت وزارة 
سنة، أرقام جعلت مجعيات حقوقية ومنظمات نسائية تدق أجراء  16آالف زجية لفتيات تقل أعمارهن عن  9ألف قاصر منهن  33على تزويج 

، اليت تنص 2004نة خرقا كبريا ملا جاء يف مقتضيات مدونة األسرة الصادرة س«اإلنذار حول استمرار زجيات القاصرات باملغرب، معتربة هذا النوع 
.»سنة مشسية  18على أن أهلية الزواج تكتمل بإمتام الفىت أو الفتاة املتمتعني بقوامها العقلية  19فيها املادة 

ذا اخلصوص، أن اهلدف الذي توخاه املشرع من خالل إقرار هذه ا ية ملبادئ كان محاوقالت الصحيفة إن الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة ذكرت 
بني بعدما قافية وخيمة، لكن تالقاصرات والقاصرين من الزواج املبكر، اعتبارا ملا ترتتب عنه من مشاكل قانونية معقدة ونتائج اجتماعية واقتصادية وث

د مربر لذلك قاصدا بصفة استثنائية يف حال وجو  الزوتجسنة للفتاة والفىت، وخول للقضاء إمكانية ختفيض سن  18وحد املشرع سنة الزواج يف 
.طيات وزارة العدل واحلرياتاإلذن يف زواج القاصرات يف ارتفاع عوض أن يكون العكس، وفق ومع طلبتاتالتضييق على اخلروج عن القاعدة، تبني أن 

سنة كامل هو سن أهلية الزواج، داعية إىل مالئمة  18وذكرت الصحيفة بأن اهليأة احلقوقية طلبت من احلكومة إلغاء تزويج القاصرات واعتبار سن 
سسات لى مستوى اإلعالم واملؤ مدونة األسرة مع الدستور، فضال عن العمل على تطبيق االتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق الطفل ووضع برجمة محالت ع

.بين على النوعالتعليمية للتحسيس خبطورة الظاهرة، مشددة من جهة أخرى على ضرورة التسريع بإخراج قانون إطار للقضاء على العنف امل

أرقام صادمة

دون السن القانونية  يف وقت سابق، إىل تنامي ظاهرة زواج القاصرات، وكشف أن نسبة الزواجيشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان نبه، 
ات ، مشريا إىل أن نسبة الفتيات يف مثل هذا النوع من الزجي2013يف املائة يف  12إىل ما يقرب  2004يف املائة يف  7تضاعفت، إذ انتقلت من 

بة سنوات، بعد املدونة، وخلصت فيها إىل أن طلبات اإلناث تشكل النس 10يف املائة، وهو ما كشفته وزارة العدل يف تقدميها حلصيلة  99.4متثل 
شكل يف املائة خالل عشر سنوات األخرية، وأن اإلقبال على زجيات القاصرين يتم ب 99األكرب من طلبات الزواج دون سن األهلية، بنسبة تناهزت 

.يكاد يكون متساويا بني الوسطني احلضري والقروي

http://www.le360.ma/ar/societe/69151

                            53 / 56



 

09/11/2015 3
Conseil national des droits de 

l'Homme

اسعاقانون في المغرب يلغي جميع أشكال التمييز ضد المرأة بما فيها اإلرث يثير جدال و مشروع 

م السياسية واجملتمعية مع صدور توصية اجمللس الوطين حلقوق ابني  لغاء إلنسان، اليت طالبت بضرورة إمؤيد ومعارض، تفاعل املغاربة مبختلف انتماءا
.مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، مبا فيها قضية اإلرث

قدم على توثيق وصية تكفل اختار أن يعرب عن رأيه املناصر للمساواة يف اإلرث بطريقة أكثر فعالية، إذ أ املانوزياحملامي واحلقوقي املغريب مصطفى 
.تقسيم تركته على أبنائه وزوجته وبناته بالتساوي

موس على توصية اجمللس األمريكية أكد أن مبادرته تأيت كرد مل” احلرة“، الذي تبثه قناة ”عني على الدميقراطية“، ويف حديث مع برنامج املانوزي
.الوطين حلقوق اإلنسان، اليت تطالب باملساواة التامة بني النساء والرجال فيما خيص اإلرث

بنايت وزوجيت ووالديت على قدم لفائدة أبنائي و “) عقد ملكية يف القانون املغريب(” صدقة عمرية“إنه طلب من عدلني قضائيني حترير  املانوزيويقول 
.”املساواة

.”تكون قدوة حمليطه ومترينا على اإلنصاف والعدالة النسبية“وأكد احلقوقي املغريب أنه يريد من هذه املبادرة أن 

، والعمل على تعميم قد محل العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة التمييزتقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وكان 
.اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

مقتضيات  يات والنساء، وتتعارض معواعترب تقرير اجمللس أن املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفت
.”ضرورة حتقيق مبدأ املناصفة بني املرأة والرجل“الدستور املغريب اجلديد، الذي يؤكد بشكل واضح على 

https://www.tunisia-sat.com/forums/threads/3276817/
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Sahara : comment le Maroc entend creuser son sillon
Le 40e anniversaire de la Marche verte a été l'occasion pour le Maroc d'enraciner son projet d'autonomie 
du Sahara, mais aussi d'illustrer sa volonté de codéveloppement avec l'Afrique subsaharienne.

Le roi Mohammed VI du Maroc, en compagnie de son frère le prince Moulay Rachid, à Laâyoune avant la 
cérémonie de signature de projets pour les provinces du Sud dans le Sahara marocain. 

Par Malick Diawara

Le 6 novembre 2015 est une date clé dans la trajectoire économique, politique, culturelle et humaine que le 
Maroc entend faire observer à ses provinces sahariennes appelées selon les mots mêmes du roi 
Mohammed VI à rompre avec « l'économie de rente » pour permettre à ses habitants « dignes et fiers, 
connus pour être des hommes de commerce et de savoir, et vivant de leur labeur » de « choisir leurs 
représentants et de gérer leurs affaires locales ». Tout ou presque est résumé dans cette formule que le 
royaume chérifien entend traduire par des actes sur le terrain.

Renforcer les avancées observées...
Depuis 40 ans, dans sa logique d'intégration des provinces du Sud mais aussi d'autonomisation de celles-ci, « 
pour répondre à la demande de la communauté internationale », le Maroc a travaillé à mettre en place et à 
accompagner, avec les populations, des institutions capables de relayer à des projets lancés par 
l'administration centrale mais aussi par des structures locales. La célébration du 40e anniversaire de la 
Marche verte a donc été l'occasion de se remémorer le chemin parcouru et de tracer des perspectives 
structurantes autour de projets générateurs de richesses et d'emplois.

Conjuguer développement économique et développement humain
L'idée qui prévaut désormais et qui est clairement ressortie du discours de Mohammed VI à Laâyoune ce 6 
novembre, c'est que les provinces du Sud doivent être à même de se construire à partir de leurs 
ressources propres, que celles-ci soient humaines ou productives. C'est dans ce cadre qu'il faut mettre le 
grand projet de dessalement de l'eau de mer à Dakhla, les unités et les zones industrielles prévues à 
Laâyoune, Marsa et Boujdour, les importants projets d'énergie solaire et éolienne du Sud, la connexion de la 
ville de Dakhla au réseau électrique national ainsi que la construction de son port Atlantique sans compter 
l'ensemble des dispositions facilitant leur mise en oeuvre et celle d'autres projets. Cadre juridique incitatif 
pour l'investissement à destination du secteur privé marocain et étranger, visibilité maximum sur les 
facteurs de compétitivité, création d'un fonds de développement économique « pour renforcer le tissu 
économique, soutenir les entreprises et l'économie sociale et assurer l'emploi et un revenu stable, surtout 
pour les jeunes », restructuration, meilleure transparence et équité du dispositif de soutien social, plus 
grande justice sociale, renforcement des mécanismes de préservation et de sensibilisation en faveur du 
patrimoine sahraoui par « l'édification de théâtres, musées et maisons de culture », protection des droits et
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des  libertés à travers le Conseil national des droits de l'homme…, aucun point crucial n'est passé sous 
silence tant la volonté de s'assurer adhésion et harmonie des populations est grande pour les autorités 
marocaines.

De quoi faire dire à la sociologue et chercheuse française Françoise Bastide que « le Maroc a franchi un 
nouveau stade de gouvernance participative incluant l'idée forte du développement durable ». Et de 
poursuivre : « Les provinces du Sud disposent de potentialités suffisantes et d'atouts indéniables pour 
relever les défis du développement économique, tout en veillant à la valorisation des spécificités 
territoriales dans le cadre du projet de la régionalisation avancée. »

Autre remarque, celle faite dans un entretien avec l'agence marocaine de presse (MAP) par l'analyste 
politique chilien Antonio Yelpi Aguilar par ailleurs secrétaire exécutif du Centre d'études pour la démocratie 
populaire (CEDEPU-Chile) et coordinateur du Forum mondial de la décennie des afro-descendants et des 
droits de l'homme : « Jadis abandonnées à leur sort pendant la période de la colonisation espagnole, les 
provinces du Sud ont complètement changé de visage aujourd'hui. » Et d'ajouter : « J'ai été témoin in  situ, 
lors de mes deux visites du Sahara marocain, des efforts énormes pour doter ces provinces 
d'infrastructures routières et aéroportuaires, d'établissements scolaires, d'hôpitaux et de plusieurs autres 
infrastructures socioculturelles. » « Le Maroc a réussi pendant les quarante dernières années à relever le 
défi de la mise à niveau de ces provinces dans le cadre d'une stratégie globale de développement régional », 
a-t-il conclu.

Faire du Sahara marocain un hub vers le reste du continent
Une autre dimension est apparue, nouvelle, concernant la place des provinces du Sud dans l'échiquier 
marocain. Parti à l'assaut des marchés d'Afrique subsaharienne, le Maroc entend créer un nouveau hub, 
logistique, vers ses voisins d'Afrique noire, lequel va compléter Casablanca, hub aérien pour Royal Air 
Maroc, et financier par Casablanca Finance City.   
De fait, plusieurs projets sont prévus qui ont été mis en avant dans le discours royal : la mise en place dans 
les provinces du Sud d'un hub de transport aérien desservant l'Afrique, la réalisation d'une voie express 
routière, « aux normes internationales », entre Tiznit, Laâyoune et Dakhla (plus de 1 000 kilomètres), la 
construction d'une ligne de chemin de fer de Tanger à Lagouira, pour, selon les mots mêmes du roi 
Mohammed VI, « relier le Maroc au reste de  l'Afrique » et « contribuer ainsi à leur développement ». À 
travers le prisme de tous ces projets, le Sahara est ainsi, au plus haut niveau de l'État marocain, à la fois un 
acteur important dans « l'élaboration d'une véritable charte de déconcentration administrative  conférant 
aux services régionaux les prérogatives nécessaires pour assurer la gestion des affaires des régions au 
niveau local », mais aussi une plateforme favorisant la propulsion du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. 
Autant de points qui en démontrent la dimension stratégique, et fortement politique.

http://afrique.lepoint.fr/economie/sahara-comment-le-maroc-entend-creuser-son-sillon-08-11-2015-1980092_2258.php
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