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ينوه بعمل مالحظي انتخابات رابع شتنبر اليزمي
الشيخ اليوسي –هسربيس 
16:26 - 2015نونرب  12اخلميس 

حظني والفاعلني من ، فتح الباب أمام عدد من املالقدم المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريره حول مراقبة االنتخابات الجماعية والجهوية السابقةأن بعد 
.أجل تبادل اخلربات يف هذا اجملال

، بعث بكلمة اليزمييس رغم تغيبه عن ندوة حول مالحظة االنتخابات، عقدت صباح اليوم بالرباط، إال أن رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إدر 
".خاباتترصيد التجارب املشرتكة يف جمال مراقبة االنت"يشدد فيها على أن أهداف هذا النشاط، الذي ينظمه اجمللس، تتمثل يف 

مجعية  34هيأة وطنية ودولية، منها  41وترأس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، اليت منحت االعتماد لـ 
مكتب تصويت، أي  22000مالحظا دوليا، متكنوا من مالحظة أكثر من  76مالحظ، منهم  4000منظمات دولية، عبأت أكثر من  6وطنية، و

.يف املائة من جمموع املكاتب 56

 6نظم ، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، و بيحكوميةدبلوماسية خارجية، ومنظمات  هيآتمالحظا دوليا ميثلون  49ووجه اجمللس الدعوة إىل 
كوينية مالحظ من التكوين املباشر، وتكوين مكونني قاموا بدورهم بتأطري ورشات ت 1200دورات تكوينية لتعزيز قدرات املالحظني، خولت استفادة 

.املعنيني بعملية املالحظة اجلمعوينيعلى مستوى اجلهات لفائدة الفاعلني 

نسبة مشاركة املراقبني  ، على أنبوجدة، رئيس اللجنة اجلهوية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان العماريت، يف كلمته اليت تالها حممد اليزميوشدد 
ا وتكامل زوايا حتليلها؛ وهو ما املعتمدة ملالحظة االنتخابات متيزت بتنوع مقارب اهليآتمشاركة "جتاوزت املعايري احملددة دوليا بشكل كبري، مؤكدا أن  ا

.، على حد تعبريه"مسح بتوفري حماور غنية

ا لالستحقاقات االنتخابية املعتمدة خالل مالحظته اهليآتقامت به خمتلف " عمال احرتافيا"ونوه رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبا اعتربه 
.األخرية

أجل انتخابات "ملان، من وكان تقرير اجمللس األويل حول مالحظة استحقاقات الرابع من شتنرب تضمن جمموعة من التوصيات املوجهة إىل احلكومة والرب 
".لتشاركيةمجاعية وجهوية تكرس مسار التثبيت الدميقراطي وإعمال املبادئ الدستورية املتعلقة بالتنظيم الرتايب والدميقراطية ا

http://www.hespress.com/permalink/283907.html
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والمرأةفي اإلرث بين الرجل حول المساواة  اليزميمجلس مصير توصية 
احلمويانس   

وطين، بعد أن كانت  مصدر من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، أن هذا األخري جنح يف جعل قضية املساواة يف اإلرث، قضية رأي عام وحمل نقاشقال 
.الطابوهاتضمن 

الرث، أحدثت شرخا ا من قبل دوائر القرار ام سيتم حفظها، كشف املصدر، أن توصية املساواة يف ا االخدوحول مصري التوصية ما إذا كان سيتم 
اء ن مسايرة رابطة علمداخل مكونات األغلبية احلكومية، وأدت إىل اصطفاف اجلمعيات احلقوقية إىل جانب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ناهيك ع

.املغرب هلا

رد منفذ السابق ينعت بكونه جم وأكد املصدر، أن توصية املساواة يف اإلرث، أثبتت للمراقبني واملتتبعني أن اجمللس مستقل عن الدولة، بعد أن كان يف
ا .ألجند

http://www.febrayer.com/277672.html
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!!يدويو في العمليات الجراحية يجيوماشي العطارة : يتيم وتوصية اإلرث
أوحايفعلي 

، خرج حممد يتيم، برملاين ، بسبب توصية اإلرثإلى المجلس الوطني لحقوق اإلنساناالنتقاد الذي وجهه عبد اإلله ابن كريان، رئيس احلكومة، بعد 
.حزب العدالة والتنمية، ليوجه انتقادات إىل اجمللس
 املؤسسات الوطنية إىل الرتكيز على املعضالت“، دعا 2016، يف مناقشة قانون مالية سنة )نونرب 12(حممد يتيم، خالل مداخلة ألقاها اليوم اخلميس 

يها إىل أهل االختصاص احلقوقية احلقيقة ذات األولية، والرتكيز على جمال مسؤوليتها عوض جر اجملتمع إىل قضايا مثل اإلرث ينبغي الرجوع ف
.”واملؤسسات الدستورية ذات الصلة

تقدمة اليت حتتاج إىل يدويو يف العمليات اجلراحية امل جييو، ماشي العطارة غادي دياهلاكل حاجة عندها أهل االختصاص وأهل الفن “: وأضاف يتيم
.”تكنولوجيات الدقيقة

ستورية هلا صلة بالثوابت كيف اخلوض يف قضايا حسم فيها القرآن؟ وكيف اخلوض يف قضايا متس مقومات البالد ومقتضيات د“: وتساءل الربملاين
.”الوطنية للبالد؟

http://www.rue20.com/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D9%85%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7/

http://www.kifache.com/78952
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”الطب“الذي يُفتي في شؤون ” العطار”بـ المجلس الوطني لحقوق االنسانيشبه يتيم 
االدريسيوفاء 

، معتربا تحدث يف جمال الطبشبه حممد يتيم، القيادي يف حزب العدالة والتنمية وزعيم ذراعه النقابية، اجمللس الوطين حلقوق االنسان بالعطار الذي ي
ق اإلنسان الداعية ، وذلك يف إشارة إىل توصية اجمللس الوطين حلقو ”كل شيء لديه أهل اختصاص، وال جيب أن يتحدث الكل يف كل شيء” أن 

..إىل املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

مالية صويت على مشروع قانون وانتقد حممد يتيم، يف كلمة باسم الفريق النيايب حلزبه خالل اجللسة العمومية جمللس النواب املخصصة للمناقشة والت
ماشي العطارة “ وقال إنه ليس من اختصاصه إصدار توصية خبصوص موضوع مثل اإلرث، مضيفا أن اليزميصباح اليوم اخلميس، جملس  2016

.”غادي يتكلموا يف العمليات اجلراحية

تشهد اختالفاً،  وأكد يتيم أن موضوع اإلرث جيب أن يرجع ألهل االختصاص، كما حدث مع قضية اإلجهاض، باعتبارها قضية من القضايا اليت
ا متس ب باالضافةمشددا على أن اإلرث قضية خالفية حىت على املستوى الفقهي، لكنها قضية حسم فيها القرآن،  املقتضيات الدستورية وهلا إىل ا

.الوطنية وتواثبهاصلة مبقومات البالد 

ون وإعمال ص: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“حول  موضوعاتياً ،  تقريراً 2015أكتوبر  20يشار إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قدم، يوم 
صل بانعقاد الزواج وفسخه، ، وردت فيه توصية بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل يف ما يت”غايات وأهداف الدستور

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  16من الدستور واملادة  19ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقاً للفصل 
.املرأة

ة، إضافة إىل قية ونسائية وأمازيغيوانتقدت أحزاب العدالة والتنمية واحلركة الشعبية واالستقالل هذه التوصية، لكنها لقيت دعماً كبرياً من مجعيات حقو 
.حزب االحتاد االشرتاكي وحزب األصالة واملعاصرة وحزب التقدم واالشرتاكية

http://www.marocpress.com/chaabpress/article-607548.html
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 جلولالمعتقل محمد  بحصوصحقوق اإلنسان لشمال المغرب يراسل وزير العدل منتدى 
 
 

 صباًحا 10:05 - 2015نوفمرب  13اجلمعة 
 :ريف فري  

، بشأن وضعية املعتقل  الرميد، مصطفى احلريات ، رسالة لوزير العدل و املغرب لشمال  األنسان، ملنتدى حقوق العامة  التنسيقيةوجهت 
 ، جلولاحلقوقي و السياسي حممد 

 جرسيفلسجن  احلسيمةمن سجن  جلولاملعتقل  تنقيل، بتوضيحات حول عملية  7/11/2015، املؤرخة ب رسالته و طالب املنتدى يف 
 .عزله ، و حماولة السياسية احلقوقية و  ألنشتطه، املعتقل من ذات  إنتقام، و اإلشارة إىل أن هذا اإلجراء ال ميكن تفسريه إال بأنه 

 .الرتحيل ، مسؤولية ما سيرتتب عن هذا السجون ، بصفته ممثل النيابة العامة املشرفة على العدل و محل املنتدى وزير 
 :للرسالة النص الكامل 

 السيد الوزير احملرتم
عضو جملس التنسيق العام ملندى حقوق االنسان لشمال  جلولنراسلكم جمددا بشأن وضعية املعتقل احلقوقي األستاذ حممد  أن  يؤسفنا    

يف انتظار ذلك  متتيعهوبعد املناشدات الكثرية قصد , سراحه باطالقهذا بعد العديد من املطالبات , باحلسيمةاملغرب املودع بالسجن احمللي 
بنقله وبطريقة انتقامية ويف جنح  2015-11-05حيث تفاجئنا و معنا عائلته يوم اخلميس ,سياسي جبميع احلقوق املخولة له كمعتقل 

 .  كرسيفاىل سجن  , عائلته  الخباروبسرعة فائقة من غري ترك جمال حىت , اشعارسابقالظالم و من غري 
 ,الوزيرالسيد 

نطلب من سيادتكم تسليط الضوء على ظروف و مالبسات نقل املعتقل السياسي , سلف اننا يف منتدى حقوق االنسان اذ نعرض عليكم ما 
اىل نقطة بعيدة و اليت ستشكل ال حمالة عقوبة , اصدقائه حيث أقاربه و أسرته و مجيع  احلسيمةمن سجن   جلولو احلقوقي األستاذ حممد 

و ضدا على , و لتيسري ظروف متضية العقوبة و حتسني التأهيل, القوانني مراكز نفاذ  أنسنةضدا على القانون و ملبدأ , ألسرته اضافية له و 
 .االنسان املواثيق الدولية ذات الصلة مبعاملة املدافعني على حقوق 

 السيد الوزير
نعترب نقله اىل سجن بعيد هو انتقام منه و من نشاطه احلقوقي و  فاننا  السجنيةانكم وبوصفكم رئيسا للنيابة العامة املشرفة على املؤسسات 

هلذا االجراء  احلقيقيةو نطلب منكم العمل على اجراء حتقيق اداري حول األسباب , عليه و عزال له عن حميطه ومسعى للضغط ,السياسي 
وباملقابل فان املنتدى عازم على تتبع هذا االجراء و بسلوك مجيع أشكال التظلم و , و حنمل لكم املسؤولية فيما سيؤول اليه و ضعه  التعسفي 

 .سراحه و مراسلة اهليئات احلقوقية هبذا اخلصوص باطالقو االستمرار باملطالبة ,  جلولالرتافع على ملف مناضل املنتدى األخ حممد 
 .و يف انتظار ذلك تقبلوا السيد الوزير عبارات التقدير و االحرتام

        : العام املنسق 
 تدمريالدكتور عبد الوهاب 
 :اىلمت بعث رسالة مماثلة 

 .المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
 املديرية العامة للسجون
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...تجدد هياكلها للوقوف في وجه الفساد والمفسدين في العيون اإلعتباررد حركة 

ا كحركة تنادي بالتغيري واإلصالح والتجديد وحماربة الف لتعاطي ساد واملفسدين، وايف مسارها القوي الذي رمسته حركة رد االعتبار، بداية من تكو
 متوقعها ما تعرب وبكل جرأة عناالجيايب مع امللفات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لساكنة املنطقة بدون متييز أو خطاب عنصري قبلي أو عرقي، ك

 لتفضح الفساد واملفسدين، وتوصل رسائل قوية 2013بعيدا عن األجندات السياسية لألحزاب أو اجلمعيات احلقوقية، بل هي حركة تكونت سنة 
ا الفساد، الين اغتنت على ظهر ساكنة ا لوبياتلصناع القرار على املستوى املركزي دون وساطة من املنتخبني أو األعيان أو  لصحراء وعلى ظهر معانا

......فـقــر ، هشاشــة ، إقصاء: اليت ال تنتهي

:ويف الذكرى الثالثة لتأسيسها تعلن حركة رد االعتبار ما يلي

...) الفيسبوك – تويرت (الوقوف يف وجه الفساد واملفسدين عرب فضح رموزه يف كل القطاعات عرب وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعية  -

الوطني  المجلس األعلى للحسابات ، مؤسسة الوسيط المجلس: التواصل مع المؤسسات الدستورية المنوط بها حماية المال العام -
.لحـــقوق اإلنسان، الهيـــئات النقابية والحقوقية

.تبين امللفات االجتماعـــية اليت ختص ساكنة الصحراء دون متييز -

.تتبع ملفات الفساد اليت ختص العقار، األراضي املنــهــوبة بشكل غري قانوين حتت تسرت إدارة عمران اجلنوب -

جها، أقــدمت حركة رد االعتبار على القيام خبطوة نضالية غري مسبوقة أمام اإلقامة امللكية أثــناء تواجد امللك ب إلبالغ الرسائل  العــيون،متاشيا مع 
ملفات راكم . واملتاجرة فيها على أراضي الضعفاء واملساكـــني واألرامــل واملطلقات الرتامـــيالسابقة والتنديد بعدم متابعة املفسدين وكل من له يد يف 

.الفساد ثروات هائـــلة  لوبـــياتعلى إثرها 

متاشيا مع دولة احلــق فسدين لذا ندعو السلطات العـــليا واملؤسســات التشريعية والتنفــيذية والقضائــية إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة والفورية لردع كل امل
.والقــانون ودولة املؤسسات

http://www.saharadiario.com/news11238.html
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االنتخاباتيثّمن جهود مراقيب " الوطين حلقوق اإلنسان"
اليزميإدريس 

.ةباجلهود اليت بذلت لرصد املالحظات حول االنتخابات األخري  اليزميرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إدريس أشاد 

مجعية  34هيئة وطنية ودولية، منها  41وترأس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، اليت منحت االعتماد لـ 
مكتب تصويت، أي  22000مالحظا دوليا، متكنوا من رصد أكثر من  76مالحظ، منهم  4000منظمات دولية، تضمن أكثر من  6وطنية، و

.يف املائة من جمموع املكاتب 56

 6ظم مالحظا دوليا ميثلون هيئات دبلوماسية خارجية، ومنظمات حكومية، ومؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، ون 49ووجه اجمللس الدعوة إىل 
على  مالحظ من التدريب املباشر، وتكوين من مدربني قاموا بتنظيم ورش تدريب 1200دورات تدريبية لتعزيز قدرات املالحظني، خولت استفادة 
.مستوى اجلهات لفائدة النشطاء املعنيني بعملية املالحظة

ى أن نسبة مشاركة املراقبني ، علالعماريت، يف كلمته اليت تالها رئيس اللجنة اإلقليمية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف وجدة، حممد اليزميوأكد 
ا وتكامل ز  جتاوزت املعايري احملددة دوليا بشكل كبري، مشريًا إىل أن مشاركة اهليئات املعتمدة ملالحظة االنتخابات متيزت بتنوع وايا حتليلها؛ وهو مقاربا

.ما مسح بتوفري حماور غنية

.ية األخريةا لالستحقاقات االنتخابونوه رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مبا اعتربه عمال احرتافيا قامت به خمتلف اهليئات املعتمدة خالل مالحظته

ة والربملان، من أجل سبتمرب جمموعة من التوصيات املوجهة إىل احلكوم/وتضمن تقرير اجمللس األويل حول مالحظة استحقاقات الرابع من أيلول
.انتخابات مجاعية تكرس مسار العمل الدميقراطي وإعمال املبادئ الدستورية

http://www.almaghribtoday.net/news/titles/-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86--
%D9%8A%D8%AB%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA.html
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ال نطرح مسألة المساواة في العرش ألن ماليين النساء ال يتضررن منها:  العسولي
خلقي املامون

التي أقرها المجلس  التوصياتال تزال مسألة املساواة يف العرش، تشكل حرجا لدى كل أطياف احلركة النسائية، خصوصا بعد اجلدل الذي أثارته 
، املقدم ”الدستور صون وإعمال غايات وأهداف: بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب الموضوعاتيالوطني لحقوق اإلنسان، في تقريريه 

.2015أكتوبر  20يوم 
اح امس، بإحدى فنادق الدار ، رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، خالل الندوة الصحفية اليت نظمت، صبالعسويلويف هذا السياق، قالت فوزية 

م اجملتمع  النساء ، و ال تتعلق مبالينيالبيضاء، ملناقشة تقرير اجمللس الوطين حلقوق االنسان، أن والية العرش املخصصة دستوريا للذكور فقط، ال 
.الالئي يتضررن من التمييز أكثر يف جماالت التنمية
من  43ل يف املاء العكر بإثارة النقاش حول موقف احلركة النسائية من الفص اإلصطياد، حماولة 19و انتقدت منسقة التحالف املدين لتفعيل الفصل 

.دستور اململكة، و الذي ينص صراحة إن عرش املغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إىل الولد الذكر األكرب سنا
.اجلنسني ، أن احلركة النسائية ال متارس الرتف، بل تطالب باملساواة يف التنمية املعاقة بسبب التمييز  بنيالعسويلو أردفت 

املؤيدين واملعارضني،  الذي أصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مؤخرا، خلق جدال كبريا بني صفوف املوضوعايتيشار إىل أن توصيات التقرير 
.خصوصا مسألة اإلرث

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-
%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
%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%B9%D8%B1/

http://www.alyaoum24.com/421398.html

http://maroc-press.info/2015/11/13/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-
%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
%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%B9%D8%B1/

http://www.belbala.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%A7-
%D9%86%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
%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%B9%D8%B1/
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النسائية تستنكر الهجوم على تقرير المجلس الوطني لحقوق االنسانالجمعيات 

لنساء املغربيات، ية جسور ملتقى انظمت فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة واجلمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء واحتاد العمل النسائي ومجع
.حقوق اإلنسان حول تقرير المجلس الوطني لواجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب فرع الدار البيضاء، ندوة صحافية صباح اليوم اخلميس، 

كسا ت، يف حني اعتربته عا ومثنت فدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، ما جاء يف تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، من تشخيص وتوصيا
.للتجزيء للرتاكم املعريف والنضايل للحركة النسائية واحلقوقية املدافعة عن املساواة واملناصفة وعن مشولية احلقوق غري القابلة

امه بالتطاول على اليت تستهدف اجمللس الوطين حلقوق اإلن" العدائية والتضليلية"واستغربت الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، احلملة  سان وكذا ا
.يةسان وفق املعايري الدولاختصاص اجمللس العلمي، يف حني أن اجمللس مل يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض حبقوق اإلن

لى  مت انتقاءها للتهجم عوذكرت الرابطة، بأن تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يضم عددا من التوصيات، وليس فقط تلك اخلاصة باإلرث، اليت
ن ، ألن تقدمت مبذكرة مطلبية شاملة إلدخال تعديالت على قانو 2007أكتوبر  10التقرير، يف حني سبق لفدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة يف 

دما تعددت شكايات األسرة انسجاما مع مبدأ املساواة والعدل، إذ كان من ضمنها، توصية تدعو لتعديل قانون املرياث يف شق التعصيب خاصة، بع
.األسر والنساء اليت مل ترزق إال بالبنات

http://www.chouftv.ma/press/28415-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%83%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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المكتيبالوطنية لحقوق اإلنسان وداء فقدان المناعة  اإلستراتيجية  
 كازاوي
.2015نوفمرب  13اجلمعة   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلسرتاتيجية، مبدينيت مراكش والرشيدية، لقاءين تواصليني حول ورزازات-وجلنتيو اجلهويتني مبراكش والرشيديةاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان نظم 
(.السيدا)الوطنية حلقوق اإلنسان وداء فقدان ادلناعة ادلكتسب   

رالريا وادلويهدف اللقاءان، ادلنظمان بتعاون مع ادلندوبيتني اجلهويتني لوزارة الصحة مبراكش والرشيدية والصندوق العادلي دلكافحة السيدا والسل 
على  ينيوبرنامج األمم ادلتحدة ادلشرتك دلكافحة فريوس نقص ادلناعة البشرية، إىل إطرالع أعضاء اللجنتني اجلهويتني والفاعلني احملليني واجلهو 

.الوطنية حول حقوق اإلنسان وداء السيدا وحتسيسهم بأمهيتها اإلسرتاتيجيةمضامني   
 كما يسعى اللقاءان، اللذان سيؤطر أشغاذلما السيدة ىنو العراليل، عضو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وممثلني عن وزارة الصحة، إىل تقدمي 

الوطنية ادلذكورة على ادلستوى  اإلسرتاتيجيةوفتح نقاش حول تنفيذ  2015-2014األنشطة ادلنجزة أو اجلاري تنفيذىا يف إطار خطة عمل 
.اجلهوي  

بالرباط من لدن وزارة  2014ماي  12السيدا، يف / الوطنية حلقوق اإلنسان وفريوس نقص ادلناعة البشري اإلسرتاتيجيةيذكر أنو مت إطرالق 
دا لسيالصحة بشراكة مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، وبدعم من برنامج األمم ادلتحدة ادلشرتك دلكافحة السيدا والصندوق العادلي دلكافحة ا

.والسل وادلرالريا  
، اليت مت إعدادىا يف إطار مقاربة تشاركية، إىل وضع إطار متسق للعمل والربرلة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل اإلسرتاتيجيةوهتدف ىذه 

بة احلصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خرالذلا ختفيف التمييز والوصم واحملافظة على حقوق الفئات السكانية األكثر عرضة خلطر اإلصا
  . السيدا/ والفئات يف وضعية ىشة وادلتعايشني مع فريوس نقص ادلناعة البشري

، وإدماج مجيع الشركاء من 2016 – 2012كما هتدف إىل مواكبة ادلخطط االسرتاتيجي الوطين الذي اعتمدتو وزارة الصحة دلكافحة السيدا 
يع القطاعات احلكومية وادلنظمات غري احلكومية، سواء الفاعلة منها يف رلال حقوق اإلنسان أو مكافحة السيدا، كما تعمل أيضا على تعبئة مج

.الشركاء الدوليني للتنمية  
 

.html10945http://casaoui.ma/societe/ 
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اإلنسان وداء فقدان المناعة المكتسبة، محور لقاءين تواصليين بمراكش والرشيديةحقوق 
خرياتفىرجاء : الكاتب

نونرب  17و 13، يومي ة، بمدينتي مراكش والرشيديورزازات-المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجنتيه الجهويتين بمراكش والرشيديةينظم 
.)السيدا(الوطنية حلقوق اإلنسان وداء فقدان املناعة املكتسبة  اإلسرتاتيجيةعلى التوايل، لقاءين تواصليني حول  2015

الريا وبرنامج حة السيدا والسل واملويهدف اللقاءان، املنظمان بتعاون مع املندوبيتني اجلهويتني لوزارة الصحة مبراكش والرشيدية والصندوق العاملي ملكاف
مني ني واجلهويني على مضااألمم املتحدة املشرتك ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية، إىل إطالع أعضاء اللجنتني اجلهويتني والفاعلني احمللي

.الوطنية حول حقوق اإلنسان وداء السيدا وحتسيسهم بأمهيتها اإلسرتاتيجية
ألنشطة حة، إىل تقدمي اكما يسعى اللقاءان، اللذان سيؤطر أشغاهلما السيدة هنو العاليل، عضو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وممثلني عن وزارة الص

.هويالوطنية املذكورة على املستوى اجل اإلسرتاتيجيةوفتح نقاش حول تنفيذ  2015-2014املنجزة أو اجلاري تنفيذها يف إطار خطة عمل 

http://www.aljarida24.ma/p/societe/104782/
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ينبه من االستدراج إلى الفخاخ في مجال حقوق اإلنسان ويثير من جديد قضية اإلرثيتيم 

يتيم ينبه من االستدراج إىل الفخاخ يف جمال حقوق اإلنسان ويثري من جديد قضية اإلرث
14:30 - 2015نوفمرب . 12, اخلميس

عبد اللطيف حيدة
)152: (قراءة 

ا على ال حقوق اإلنسان، مؤكددعا فريق العدالة والتنمية مبجلس النواب، إىل تفادي االستدراج أحيانا إىل بعض الفخاخ اليت تنصب يف املغرب يف جم
ه أن يتفادى التشويش على االستفزازية، معتربا أن ذلك من شأن السلوكاتضرورة تفادي ردود الفعل  غري املتناسبة مع بعض التصرفات الفردية أو 

.نهحماسبة املسؤولني عاملكتسبات احملصلة يف حقوق االنسان واحلريات العامة، كما شدد يف املقابل على ضرورة التصدي لكل خرق يف هذا اجملال و 

يف اجللسة العامة اليوم  2016ة وطالب حممد يتيم، عضو فريق العدالة والتنمية باجمللس، يف كلمة تالها باسم الفريق أثناء مناقشة مشروع قانون املالي
ونطاق  ز على جمال مسؤوليتهااخلميس، املؤسسات احلقوقية الوطنية املعنية إىل الرتكيز على املعضالت احلقوقية احلقيقية وذات األولوية مع الرتكي

ألهلية واملؤسسات اختصاصها عوض جر اجملتمع إىل نقاشات عقيمة حول قضايا من قبيل اإلرث، الذي ينبغي الرجوع فيها ألهل االختصاص وا
التي تدعو الى ردا على إحدى التوصيات التي أصدرها مؤخرا المجلس الوطني لحقوق االنسان و الدستورية  ذات الصلة، يقول يتيم، وذلك 

.بني الرجال والنساءالمساواة في اإلرث 

ج سار عليه املغرب يف تدبري قضايا خالفية مثل قض  ية اإلجهاض وتعديل النصوصوأوضح يتيم أن الرجوع إىل أهل االختصاص يف القضايا اخلاصة 
.الوطنية هاوثوابتالقانونية ذات الصلة، فباألحرى يف قضايا ُحسم فيها ومتس مقتضيات دستورية أخرى له صلة مبقومات البالد 

سىن لسي الربملان حىت يتوشدد يتيم على أن الربملان مدعو لإلسراع بانتخاب أعضاء احملكمة الدستورية الذين خيول الدستور صالحية اقرتاحهم جمل
وانني عدد آخر من املؤسسات اجلديدة وحتيني ق. تنصيبها يف أقرب اآلجال وتفعيل النصوص القانونية املتعلقة مبجلس املنافسة واهليأة الوطنية للنزاهة

.اجلمعويمنها اليت أحدثها الدستور كاجمللس االستشاري لألسرة والطفولة، واجمللس االستشاري للشباب والعمل 

من حني  كنه أكد يف املقابل أنهوقال املتحدث إنه ال جمال للتشكيك يف التقدم الكبري يف توسيع نطاق احلريات العامة واحلق يف التجمع والتظاهر، ل
.آلخر يتم تسجيل بعض اخللل واالنتهاكات هلذه احلقوق

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%A7%D8%AE-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%88%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB
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http://www.aljaridaalmaghribiya.com/%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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من مجموع مكاتب التصويت%  56راقب  اليزميمجلس 

وتقاسم  بالرباط، ندوة دولية لرصد جتربة املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات 2015نونرب  12اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اخلميس نظم 
.املمارسات الفضلى

ية خابات اجلماعوشهد اللقاء مشاركة منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات قد منحتها االعتماد ملالحظة االنت
.2015واجلهوية اليت نظمت باملغرب خالل شتنرب 

ية حلقوق اإلنسان رئيس اللجنة اجلهو  اعماريتتالها نيابة عنه حممد ” اليزمي ادريس”لـحسب كلمة -ومتكن اجمللس خالل االنتخابات األخرية 
حسب املتحدث -يف املائة من جمموع مكاتب التصويت، وهو ما جتاوز  56ألف مكتب تصويت، أي ما يناهز 22من مالحظة ) متكن(-بوجدة
ا املعايري الدولية للمالحظة االنتخابية  -ذاته .يف املائة 3يف  املتثلةبكثري العتبة اليت حدد

إلنسان يف كل من واملؤسسات الوطنية حلقوق ا البيحكوميةمالحظا دوليا ممثلني عن اهليئات الديبلوماسية اخلارجية واملنظمات  49ودعا اجمللس 
.مالحظ 4024ويف اجململ متت تعبئة ) البحرين، األردن، قطر، فلسطني، تونس(

 كوين ومواكبة املالحظنيويهدف هذا اللقاء الدويل إىل تشجيع تبادل التجارب واملمارسات الفضلى يف جمال مالحظة االنتخابات وتقييم برامج ت
ا يسعى اللقاء إىل حتليل اإلطار كم. والتفكري اجلماعي حول فعالية املقاربات املعتمدة والرهانات اليت تطرحها املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتخابات

.اصاتهالتشريعي املنظم لالنتخابات وكذا تشجيع تنظيم أنشطة ومبادرات مشرتكة بني الفاعلني يف اجملال، كل حسب اختص

م تكوين ومرافقة املالحظني  جديدة للتكوين، منهجية  جيةإسرتاتيمن أجل تنفيذ  املستقاةالدروس : وستتناول نقاشات الندوة الدولية ثالثة حماور 
.حسنيحتليل عام ومقرتحات للت: اإلطار القانوين املنظم لالنتخابات باملغرب “، ”فعالية وحدود املقاربات املعتمدة: املالحظة 

ا، االعتماد ل هيئة وطنية  41ــ يشار إىل أن اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، كانت قد منحت عقب دراسة الطلبات اليت توصلت 
مالحظا  76مالحظ منهم  4000منظمات دولية باإلضافة إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، عبأت أكثر من  6مجعية وطنية و 34ودولية، منها 

املستشارين، كما  مبالحظة انتخاب أعضاء جمالس اجلهات واجلماعات وجمالس العماالت واألقاليم وجملس) على مستوى احلملة واالقرتاع(دوليا قاموا 
.شارك عدد من اهليئات الدولية واخلرباء الدوليني يف عملية املالحظة وذلك بدعوة من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

http://badil.info/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%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%81%D9%8A-
%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9/

http://www.jadidpresse.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-56-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9-
%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88/print/
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في غيبوبة” ضحايا سنوات الرصاص“أحد دخول 
بلمصطفىشريف 

نونرب، إثر إضرابه عن الطعام  11، قد دخل يف غيبوبة، مساء األربعاء المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أن أحد "بديل"علم 
.يوما، مما استدعى نقله على عجل إىل مستشفى ابن سينا بالرباط 20الذي دام لـ

كريا حممد وهو يف حالة ، أنه مت نقل املعتصم أبو ز "اجلسيمة خالل سنوات الرصاص اإلنتهاكاتالتنسيقية الوطنية لضحايا "وأكد أمحد جنمني منسق 
.ه عن الطعام، حيث أصر على استمراره يف إضراب"السريوم"حرجة إىل مستشفى ابن سينا، غري أنه رفض تلقي العالجات، أو مّده مبادة 

عتِصم، الذي غاب عن الوعي، "بديل"وأوضح جنمي، يف تصريح لـ
ُ
 اإلكتظاظبفعل  طاله اإلمهال وسوء املعاملة داخل قسم املستعجالت"، أن امل

شبثه مبطالبه املتمثلة أساسا يف يف احتجاجه معلنا عن ت لإلستمرار" معتصم الكرامة"قرر العودة إىل ) زكرياءأبو (، مشريا إىل أنه "والعشوائية يف التنظيم
".القسري لوالده اإلختفاء"كشف حقيقة 

ا خالل والعنف اللفظي، فظال عن استصدار الفتات كان اإلستفزازاتاملعتصمني تعرضوا لوابل من  إنه:"جنميمن جهة أخرى، قال  وا يستعينون 
أن "، مشريا إىل "احتجاجهم، كل ذلك بأمر من األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أخرب املعتصمني بأنه ال ميلك حال ملشاكلهم

".غشت 31الذي مت إبرامه مع التنسيقية يوم  اإلتفاقالصبار تراجع مؤخرا عن 

http://badil.info/%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%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%81%D9%8A-
%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9/
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2016ألغـام في الطريق إلى .. المغرب
حممد أمحد بّنيس

كومة، قوق اإلنسان، أخرياً، إىل احلالعلمانيون واإلسالميون يف املغرب مواجهتهم اإليديولوجية على خلفية التوصية اليت رفعها اجمللس الوطين حلاستأنف 
ية ميكن أن مير من دون وكان صدور هذه التوص. يطالبها بالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وبإقرار مساواة حقيقية بينها وبني الرجل

ا تطرقت لقضية يف غاية احلساسية، تتعلق باملساواة يف اإلرث بني اجلنسني، األمر الذي أثار غضب األ ا وساط اإلسالمية اليت اضجيج، لوال أ عترب
مييز على مجيع أشكال الت مساساً بنص قطعي، ال جمال فيه لالجتهاد، يف حني اعتربها العلمانيون خطوة مهمة، حنو إنصاف املرأة املغربية والقضاء

.  املوجودة ضدها
 خالفاته، ا، يف ما خيص تدبريومن املؤكد أن فتح نقاش عمومي بشأن هذه القضية هو يف غاية األمهية، ويفتح أمام اجملتمع دروباً ال ميكن االستهانة 

 وحيوي، غري أن ذلك وهذا يف حد ذاته إجيايب. والبحث هلا عن حلول ولو مؤقتة، كما جيب أّال ننسى أن هذا النقاش غري مسبوق يف العامل العريب
ك يف أن أعضاء اجمللس لذلك، ال ُيش. جيب أن يكون ضمن أفق واسع، يستوعب طبيعة اللحظة االنتقالية، وما تنتجه من إكراهات وأسئلة متباينة

سببني على أن جتيز أمراً كهذا، ل يدركون صعوبة، إن مل نقل استحالة مترير هذه التوصية، ألسباب سياسية وثقافية واجتماعية معروفة، فالسلطة ال ميكن
ا تستند إىل مشروعية دينية تقليدية، جتد تعبريها األساسي يف مؤسسة  لَك اإلشراف على احلقل الديين اليت ختول امل" إمارة املؤمنني"األقل، أوهلما أ

شكل التقليد عصب تفكريه وثانياً، سيؤدي إقرار هذه التوصية إىل حالة استقطاب غري مسبوقة داخل اجملتمع، يف ظل وجود قطاع حمافظ ي. وتدبريه
دد ا يشكل خطوة غري حمسوبةووعيه االجتماعي ونظرته للعامل، وهو مستعد للذهاب بعيداً يف الدفاع عما يعتربه تطاوًال على مقدساته الدينية، م ، قد 

.  السلم االجتماعي واألهلي، وأكيد أن أمراً كهذا لن تسمح به السلطة حتت أي ظرف
بيد أن ما يثري االنتباه يف توصية اجمللس توقيتها، ملاذا اآلن، أسابيع قليلة بعد انتهاء املسلسل 

تشريعية  االنتخابات اليدرك اإلسالميون أن شبهة السياسة حتوم حول النقاش الدائر حالياً حول مسألة اإلرث، ما جيعلهم على قناعٍة بأن الطريق إىل"
لحديث عن املساواة يف أيلول املاضي؟ مث أال يوجد سياق آخر ل/ االنتخايب الذي بدأ يف الرابع من سبتمرب" للسنة املقبلة لن يكون سالكاً أمامهم

ايل، جتنيب اجملتمع حرباً وبالت. اإلرث بني اجلنسني؟ أال ميكن مقاربة األمر، عرب مداخل حقوقية أخرى أكثر جناعة، حىت وإن تطلب ذلك بعض الوقت
تطالب السلطة بالعمل على  إيديولوجية وفكرية، ستكون خسائرها أكرب من املكاسب اليت قد جينيها بعضهم؟ أليس يف وسع اجمللس إصدار توصيات
ال يرى وة بني النص والواقع؟ أاحرتام احلق يف التفكري احلر الذي يفتح الباب أمام اجتهادات وسجاالت نظرية وفكرية، ميكن أن تساهم يف جتسري اهل
 ال يتقدم حيرمها من حقوقها؟ ملاجمللس أن وضعية التعليم يف املغرب مسؤولة عن اجلهل والتخلف الفكري والثقايف الذي يغّذي النظرة الدونية للمرأة، و 

نوعية، ويساهم يف العبور باألجيال  ثقافية سوسيوبتوصية تدافع عن حق املغاربة يف تعليم جيد ومتفاعل مع العصر، ميكن أن ُحيدث، مع الوقت، نقلة 
متساوين اً، أن يكونوا املقبلة إىل ضفاف احلداثة واملدنية والدميقراطية؟ وقبل ذلك كله، وما دمنا نتحدث عن املساواة، أليس من حق املغاربة، أيض

بالفعل أمام القانون دومنا متييز؟ 
عميقة، مقلقة بالنسب للدولة ال يف ضوء ذلك كله، تبدو توصية اجمللس غري بعيدة عن السياق الذي أنتجته احملطة االنتخابية األخرية، بظهور معطيات

اضَر الكربى، دَن واحلو وأذرعها املتغلغلة يف السياسة واالقتصاد واإلعالم والشارع، أمهها وأكثرها داللًة اكتساُح حزب العدالة والتنمية اإلسالمي امل
رب يعرف متغريات وجناحه يف التواصل مع شرائح واسعة من الطبقة الوسطى، وإقناعها خبطابه، ما يعين أن اإلسالم السياسي املعتدل يف املغ

ا يف السنوات املقبلة سوسيولوجية ك، قد ال يكون من املبالغة القول إن لذل. مهمة، تدفع به إىل أن يصبح أبرز تعبري سياسي عن هذه الطبقة وتطلعا
؛ يستنزف طاقتهم، وحيد من شعبيتهم املتصاعدة 2016توصية اجمللس تندرج يف حماولة جلر اإلسالميني إىل نزال إيديولوجي جديد قبل انتخابات 

.  داخل اجملتمع الذي ال ختفي بعض شرائحه تأييدها إقرار املساواة يف اإلرث
ألحكامافراً د فيها خرقاً سويبدو أن مضمون التوصية مل يرتك حلزب العدالة والتنمية هامشاً للمناورة، األمر الذي دفعه إىل إصدار بياٍن، اعترب ما ور 
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ث تلفزيوين، رئيَس اجمللس، ، وجتاوزاً ملؤسسة إمارة املؤمنني، ومل يُفّوت رئيس احلكومة، عبد اإلله بنكريان، الفرصة، حيث طالب، يف حديالدستور
مر هنا، إذ سرعان ما أصدر حزب األصالة وبالطبع، مل يتوقف األ. باالعتذار للمغاربة وسحب التوصية اليت اعتربها صّباً للزيت على النار وإثارًة للفتنة

 كل ما من شأنه أن يستدعي  واملعاصرة، اخلصم اللدود للحزب اإلسالمي، بالغاً رّحب فيه بتوصية اجمللس بصفته مؤسسة دستورية، من حقها إصدار
ئية، وتنظيمات ليربالية ويسارية ومع اصطفاف احلركة احلقوقية والنسا. نقاشاً هادئاً وموضوعياً بعيداً عن املواقف املتشنجة اليت تقف ضد االختالف

عتبار أن الدستور أخرى، إىل جانب التوصية، أخذ النقاش وجهة أخرى حنو مزيد من االستقطاب الذي قد ينهيه، يف أي حلظة، تدخل امللك، على ا
.  خيّوله صالحيات دينية واسعة

تشريعية االنتخابات ال يدرك اإلسالميون أن شبهة السياسة حتوم حول النقاش الدائر حالياً حول مسألة اإلرث، ما جيعلهم على قناعٍة بأن الطريق إىل
 ورؤيُة الفاعلني ولذلك، فإن لغم املساواة يف اإلرث هذا ستليه ألغام أخرى، سيحددها السياقُ . للسنة املقبلة لن يكون سالكاً أمامهم بأي حال

.واخليارات املتاحة أمامهم

http://www.alaraby.co.uk/opinion/2015/11/12/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D8%A3%D9%84%D8%BA%D9%80%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-
%D8%A5%D9%84%D9%89-2016
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نسائية تصف تصريحات بنكيران حول اإلرث باإلرهاب الفكريجمعيات 
خالد العطاوي

.إىل شن هجوم على رئيس حكومة عبد اإلله بنكريان 19اجلمعيات النسائية املنخرطة يف التحالف املدين لتفعيل الفصل عادت 
ين حول تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتوصية المساواة ب” يت يف 1ميدي “ويف بيان للجمعيات استنكرت حديث بنكريان يف قناة 

جم مؤسسة دستورية، متناسيا دوره وموقعهالجنسين  .يف مجيع اجملاالت ومنها اإلرث، مشريا إىل أن بنكريان 
ية، من تيارات السياسية واملدنوأوضحت اجلمعيات نفسها أن تصرحيات بنكريان تعد إرهابا فكريا واضحا وسعيا إىل قمع املؤسسات واجملتمع املدين وال

م اجملتمع، واليت تتعلق أساسا بأشكال الظلم اليت تلحق النساء نتيج .هنة القوانني التمييزية ضدأجل منعها من فتح احلوار يف القضايا اليت 
رج السياق املغريب، حيث إن نفسه فوق الدستور وفوق القوانني وخا ميوقعوقال البيان نفسه إن التهجم على مؤسسة دستورية جتعل رئيس احلكومة 

.اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اشتغل يف تقريره وفق الصالحيات املخولة له رمسيا

http://www.filwajiha.com/2015/11/12/30789
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”العطار”بـ اليزمييشبه مجلس ” البيجيدي“في قيادي 
كوثر مزهر

املرأة ، ساواة يف اإلرث بني الرجل و حممد يتيم، القيادي يف حزب العدالة والتنمية ، اجمللس الوطين حلقوق االنسان خبصوص توصيته الداعية إىل امل إنتقذ
.خالل اجللسة العمومية جمللس النواب صباح اليوم اخلميس

حدث الكل يف كل كل شيء لديه أهل اختصاص، وال جيب أن يت” وشبه حممد يتيم اجمللس بالعطار الذي يتحدث يف جمال الطب، معتربا أن 
.، مشريا إىل أن موضوع اإلرث جيب أن يرجع ألهل االختصاص”شيء

ا متس باملقتضيات  ةباالضافوأضاف يتيم خالل كلمته أن اإلرث قضية خالفية حىت على املستوى الفقهي، لكنها قضية حسم فيها القرآن،  إىل ا
.الوطنية وتواثبهاالدستورية وهلا صلة مبقومات البالد 

، وربط اجمللس هذه ”غربتسوية بني املرأة والرجل يف اإلرث يف امل“جدير بالذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خرج الشهر املاضي  بتوصية 
األحزاب لذي رفضته جموعة من التوصية، باملقاربة املندجمة حلقوق اإلنسان، اليت تقتضي املساواة التامة يف احلقوق دون تفضيل حق على حق ، األمر ا

.غيةكالعدالة والتنمية واحلركة الشعبية واالستقالل ، فيما لقيت التوصية دعماً كبرياً من مجعيات حقوقية ونسائية وأمازي

http://press24.ma/%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%A8%D9%87-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D9%80/
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.ال تصنع التغييرالمظلومية 
مغويتحممد 

  
دو ندما حاول أن يبأراد بنكريان أن يظهر للمغاربة أنه تعلم الدروس واستفاد من جتربة السنوات األربعة اليت قضاها على رأس احلكومة، وذلك ع

 كان أقوى من هدوء رئيس" الطبع يغلب التطبع" لكن قانون . 1متحفظا يف كالمه خالل استضافته قبل عدة أيام يف برنامج تلفزيوين على قناة ميدي
ملفضلة يف عاد إىل عاداته ااحلكومة ولغته الديبلوماسية اليت أظهرها يف بداية احلوار، حيث أبان مع توايل األسئلة وتعدد حماور النقاش عن مواهبه و 

اماتاهلجوم وتوزيع  .حهنا وهناك يف خطاب بكائي حاول من خالله أن يظهر نفسه للرأي العام كرجل حمارب من أعداء اإلصال اإل

ده طيلة فرتة طويلة الشهري الذي ظل يرد" كليلة ودمنة " رئيس احلكومة عاد من جديد إىل خطاب املظلومية، وبالرغم من أنه جتنب استخدام قاموس 
هد الذي يفرضه حزب األصالة واملعاصرة على املش" التحكم"، فإنه هاجم بعنف ما مساه ب2011نونرب  25منذ توليه املسؤولية بعد انتخابات 

ليس جديدا " التحكم"فهوم ومع أن م... الذي عرفته بالدنا خالل األسابيع األخرية اإلنتخايبالسياسي يف املغرب، وذلك استنادا إىل نتائج املسلسل 
معني بالشكل الذي يسوق له  يف القاموس السياسي املغريب، وهو متداول بكثافة يف اخلطاب السياسي اليساري باخلصوص، فإن ربطه حبزب سياسي

ا، ألن جذور التحكم أعمق وأقوى من أي حزب سياسي يف وواضح . املشهد املغريب بنكريان، يبدو تعبريا عن عجز واضح يف تسمية األمور مبسميا
ن الذي يندد بالتحكم وحيذر مث إن السيد بنكريا". جمرد رئيس حكومة" أن بنكريان ال ميتلك اجلرأة الكافية لتوضيح األمر وشرحه للمغاربة، رمبا ألنه 
.ني الدعوي والسياسيوهو ما يتجلى بوضوح يف خطابه الذي ال مييز ب. من نفوذه، إمنا يسعى إىل فرض حتكم من نوع آخر بأدوات ومربرات جديدة

ملوجهة خالل إجاباته عن األسئلة ا السيد بنكريان حضر إىل الربنامج التلفزيوين بصفته رئيسا للحكومة، وكان حريا به أن يعرب عن مسؤوليته هذه من
ضا بعد ذلك عندما كما فشل أي... فشال ذريعا عندما أعلن عن موقفه من النقاش الدائر حول املساواة يف اإلرث اإلمتحانإليه، لكنه فشل يف هذا 
...ناك بالفتنةاليت تعرفها املدينة بسبب فواتري املاء والكهرباء، وذلك بوصفه ملا جيري ه خلفيةاإلحتجاجاتحضر إىل طنجة على 

المناصفة بين الرجل "رار شن رئيس الحكومة هجوما عنيفا على المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على خلفية توصيته بإقيف الربنامج املذكور 
وهذا ال يعين أنه . كفقيه يف الدين  ومل ينتبه السيد بنكريان أن موقعه يف املسؤولية احلكومية حيتم عليه أن يتحدث كسياسي وليس. "والمرأة في اإلرث

عندما يطالب رئيس احلكومة من ف. ال ميلك احلق يف إبداء رأيه يف املوضوع، لكن املقام ال يسمح له باحلديث بتلك الطريقة اليت تتبعها املشاهدون
احلقوقي الذي ينظم عمل هذا  زاماإللتبسبب توصية مل تتخذ طابع الرمسية، وال تعدو أن تكون جمرد موقف استشاري ميليه  باإلعتذارمؤسسة دستورية 

.  العمق على الفصل بني السلط اجمللس، فإن ذلك يعين بلغة السياسيني تدخال يف اختصاصات مؤسسة أخرى وفق املقتضيات الدميوقراطية القائمة يف
واحلال أن . ثريها قضية اإلرثذلك أن هذا املوقف الذي عرب عنه بنكريان هو دعوة صرحية لوقف النقاش يف املوضوع باستغالل احلساسية الدينية اليت ت

من أجل إجهاض  ارتفاعاألصوات ملف املناصفة حيتاج إىل نقاش جمتمعي واسع يتحاور فيه السياسي والديين واحلقوقي بكل مسؤولية وعقالنية، ال إىل
محولتها التحريضية تثبت أنه،  لذلك فإن مرافعة بنكريان الفقهية يف الربنامج مع كل". ال اجتهاد مع ورود النص" مثل هذا النقاش يف املهد حتت يافطة 

غاربة، حني يقدم نفسه ، يسعى إىل فرض حتكمه اخلاص عرب اإلجتار يف الدين ودغدغة الشعور الروحي للم"التحكم" وهو الباكي والشاكي من نفوذ 
هذا النوع من املظلومية اليت  وليس خفيا مدى التأثري الذي يلعبه. اليت تسعى إىل طمس هويتهم" التحديثية"القوىمدافعا عن قيمهم الدينية ضد 

.تتوشح بالدين على األفراد واجلماعات
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 املاء والكهرباء، بدا أن بنكريان العارمة اليت عرفتها طنجة خالل األسبوعني األخريين بسبب غالء فواتري باإلحتجاجاتيف النقطة الثانية املرتبطة أما 
على جتربة حزبه يف تسلم مهام  تعرب عن قلقه من التشويش اإلحتجاجات، ما دامت قراءته اخلاصة لتلك البامخيتزل املشكلة برمتها يف صراع حزبه مع 

الفواتري ضمانات ملموسة  ويف رحلته إىل طنجة اليت كان من املفرتض أن يقدم فيها للمواطنني املكتوين بلهيب. شتنرب 4تسيري املدينة بعد انتخابات 
استخدامه لتوصيف  وهو مفهوم ال يليق. بالفتنة" الطنجاويني" وإجراءات من أجل التعاطي مع هذا املوضوع، ذهب بنكريان إىل وصف احتجاجات 

، بل خرجوا بسبب غالء هنا حتمل إساءة لكل املواطنني البسطاء الذين مل خيرجوا إىل الشارع بدافع سياسي" الفتنة" ألن كلمة . ما جرى يف املدينة
ى أن من يتحمل مسؤولية كان رئيس احلكومة ينكر على خصومه أن يعربوا عن التضامن مع احملتجني، وذلك بدعو   وإذا.االفواتري اليت ال طاقة هلم 

ذه الشأن احمللي مطالب بالبحث عن احللول للمشاكل املطروحة، وليس مطالبا بالتضامن مع املتضررين، فإنه كان حريا به أن القاعدة  يلزم نفسه أوال 
مهم بإثارة الفتنة(  عليه البحث عن السبل الكفيلة  ، ألن موقعه يف احلكومة يفرض)مع فارق أن السيد بنكريان مل يتضامن مع احملتجني بل هامجهم وا

.ت سياسية ضيقةبتهدئة األوضاع عرب تدابري حقيقية دفاعا عن املواطن املغلوب على أمره، ال أن يؤجج تلك األوضاع أكثر بسبب حسابا

فهو يفتخر بثقة املغاربة . ةيف كل خرجاته اإلعالمي هاجساإلنتخاباتمشكلة رئيس احلكومة تكمن يف أنه يعيش على . هل تغري السيد بنكريان حقا؟
ا إصالحية، لكنه ال يستطيع أن يفي  4يف حزبه، ويعترب انتخابات  وبربناجمهبالتشتنرب تفويضا له مبواصلة سياساته اليت يدعي أ السياسي  زاما

امات، وعندما ال جيد تفسريا مقنعا لفشله على هذا املستوى يوزع واإلقتصادي واحلال . يعه اإلصالحية املزعومةعلى قوى املمانعة اليت تعرقل مشار  اإل
ؤسسات ياسية صادقة وبناء مأن اإلصالح احلقيقي ال يتحقق عرب الصراخ والبكائية واملظلومية، وال عرب استجداء أصوات الناخبني، بل يقتضي إرادة س

.دميوقراطية حقيقية حتفظ للمواطن كل معاين العدالة والكرامة واحلرية والعيش الكرمي

http://akhbaralmaghrib.com/news1832.html
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"الطب"الذي يُفتي في شؤون " العطار"بـالمجلس الوطني لحقوق االنسان يتيم يشبه 
االدريسيوفاء 

  
، معتربا تحدث يف جمال الطبشبه حممد يتيم، القيادي يف حزب العدالة والتنمية وزعيم ذراعه النقابية، اجمللس الوطين حلقوق االنسان بالعطار الذي ي

اإلنسان الداعية إىل  ، وذلك يف إشارة إىل توصية اجمللس الوطين حلقوق"كل شيء لديه أهل اختصاص، وال جيب أن يتحدث الكل يف كل شيء" أن 
..املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

  
مالية صويت على مشروع قانون وانتقد حممد يتيم، يف كلمة باسم الفريق النيايب حلزبه خالل اجللسة العمومية جمللس النواب املخصصة للمناقشة والت

ماشي العطارة " وقال إنه ليس من اختصاصه إصدار توصية خبصوص موضوع مثل اإلرث، مضيفا أن اليزميصباح اليوم اخلميس، جملس  2016
".غادي يتكلموا يف العمليات اجلراحية

  
تشهد اختالفاً،  وأكد يتيم أن موضوع اإلرث جيب أن يرجع ألهل االختصاص، كما حدث مع قضية اإلجهاض، باعتبارها قضية من القضايا اليت

ا متس ب باالضافةمشددا على أن اإلرث قضية خالفية حىت على املستوى الفقهي، لكنها قضية حسم فيها القرآن،  املقتضيات الدستورية وهلا إىل ا
.الوطنية وتواثبهاصلة مبقومات البالد 

  
ون وإعمال ص: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"حول  موضوعاتياً ،  تقريراً 2015أكتوبر  20يشار إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قدم، يوم 

ل بانعقاد الزواج وفسخه، ، وردت فيه توصية بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل يف ما يتص"غايات وأهداف الدستور
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  16من الدستور واملادة  19ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقاً للفصل 

.املرأة
  

ة، إضافة إىل قية ونسائية وأمازيغيوانتقدت أحزاب العدالة والتنمية واحلركة الشعبية واالستقالل هذه التوصية، لكنها لقيت دعماً كبرياً من مجعيات حقو 
.حزب االحتاد االشرتاكي وحزب األصالة واملعاصرة وحزب التقدم واالشرتاكية

http://chaabpress.com/news38412.html

http://www.seekpress.com/article-66948.htm
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باتينظم ندوة دولية لرصد تجربة المالحظة المستقلة لالنتخاالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

 خابات وتقاسم املمارساتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليوم اخلميس بالرباط، ندوة دولية لرصد جتربة املالحظة املستقلة واحملايدة لالنتينظم 
.الفضلى

نحتها االعتماد وأوضح بالغ للمجلس أن الندوة ستعرف مشاركة منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، قد م
.2015ملالحظة االنتخابات اجلماعية واجلهوية اليت نظمت باملغرب خالل شتنرب 

يم برامج تكوين ومواكبة ويهدف اللقاء ، حسب نفس املصدر، إىل تشجيع تبادل التجارب واملمارسات الفضلى يف جمال مالحظة االنتخابات، وتقي
حتليل اإلطار تخابات، فضال عن املالحظني، والتفكري اجلماعي حول فعالية املقاربات املعتمدة والرهانات اليت تطرحها املالحظة املستقلة واحملايدة لالن
.اصاتهالتشريعي املنظم لالنتخابات وكذا تشجيع تنظيم أنشطة ومبادرات مشرتكة بني الفاعلني يف اجملال، كل حسب اختص

م  ن أجل تنفيذ اسرتاتيجية م املستقاةالدروس .. تكوين ومرافقة املالحظني“وأضاف البالغ أن نقاشات الندوة الدولية ستتناول ثالثة حماور كربى، 
حتليل عام .. رباإلطار القانوين املنظم لالنتخابات باملغ“، و ”فعالية وحدود املقاربات املعتمدة.. منهجية املالحظة“، و ”جديدة للتكوين

.”ومقرتحات للتحسني
تخابية، الستحقاقات االنمن جهة أخرى ، أشار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل أنه نظم اليوم األربعاء ورشة وطنية لرصد جتربته يف جمال مالحظة ا

.هذا اجملال خمصصة لتقدمي وتقاسم حصيلة الورشات اجلهوية اليت نظمتها جلانه اجلهوية، واستخالص الدروس واملمارسات اجليدة يف

http://www.alkhabarpress.ma/14813.html
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http://www.medias24.com/ar/SOCIETE/5513.html
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”في العمليات الجراحية غايتكلموالعطارة  ماشي”:االرثبسبب CNDHيتيم يهاجم 

.ه حول املساواة يف اإلرثحممد يتيم، القيادي يف حزب العدالة والتنمية، انتقادات الذعة إىل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص توصيتوجه 
عض الفخاخ، اليت تنصب لنا تفادي االستدراج أحيانا إىل ب” يتيم، ويف كلمته أثناء جلسة عمومية يف جملس النواب، اليوم اخلميس، شدد على ضرورة 

 إن كل شيء لديه أهل“حول اإلرث، مؤكدا يف هذا السياق ضرورة احرتام االختصاص قائال  ”CNDH”، يقصد توصية الـ”يف اجملال احلقوقي
.”اختصاص، وال جيب أن يتحدث الكل يف كل شيء

  
ماشي العطارة “ضيفا ، م”ليس من اختصاصه إصدار توصية خبصوص موضوع مثل اإلرث“ اليزميوركز يتيم على أن اجمللس، الذي يرتأسه إدريس 

.”غادي يتكلموا يف العمليات اجلراحية
ية احلقيقية وذات األلوية، مع الرتكيز على املعضالت احلقوق“إىل  اليزميويف هذا الصدد، دعا القيادي يف احلزب، الذي يقود التحالف احلكومي، جملس 

.”عوض جر اجملتمع إىل نقاشات عقيمة حول قضايا من قبيل اإلرث“، وذلك ”الرتكيز على جمال مسؤوليته ونطاق اختصاصه
سب توضيحات الربملاين، ، ح”الرجوع فيها إىل أهل االختصاص واألهلية واملؤسسات الدستورية ذات الصلة“وشدد يتيم على آن قضية اإلرث ينبغي 

. ”نونية ذات الصلةهذا هو النهج الذي سار عليه املغرب يف تدبري قضايا خالفية مثل قضية اإلجهاض، وتعديل النصوص القا“الذي ذكر بأن 
.”ة ؟الوطني وثوابتهافكيف بقضايا حسم فيها، ومتس مقتضيات دستورية أخرى هلا صلة مبقومات البالد “وخلص متسائال 

http://hetpress.com/15282.html
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في المغرب حول المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرثجدل 
سعيد ياسني

  
. ول احلريات الفردية، اجلدل وسط الشارع املغريب حتوصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول المناصفة بين الرجل والمرأة في اإلرثأثارت 

.وأعادت إىل األذهان النقاشات اليت واكبت مواضيع حساسة مثل اإلجهاض ومدونة األسرة

ويف الوقت الذي ساندت فيه . رةودافع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عن توصيته اليت جاءت يف تقريره األخري، وعّدها جمرد آلية لتفعيل مدونة األس  
ثارة معتربة أن ذلك نوع من إ قوى ليربالية ويسارية توصية اجمللس، رفضت قوى حمافظة، وعلى رأسها احلزب احلاكم، رفضاً مطلقاً مناقشة املوضوع،

".الفتنة"

بني الرجل واملرأةاإلرث 

:  أصناف 4، وأن الورثة "ةانتقال حق مبوت مالكه بعد تصفية الرتكة ملن استحقه شرعاً، بال تربع وال معاوض"تشري مدونة األسرة إىل أن اإلرث هو   
ما انفراداً " ما مجعاً ووارث  ".وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث 

الرجل يف مجيع احلقوق قبل احلديث عن توصية اجمللس، ال بّد من توضيح أن القرآن أقّر مبدأ املساواة بني املرأة و : "الشوافويقول احملامي منري   
".الشريعة اإلسالمية منحت املرأة حقها يف املرياث بعد أن كانت حمرومة منه يف اجلاهلية"، مشرياً إىل أن "والواجبات

وعزا ". لى مستوى الواجباتمصطلح املساواة سالح ذو حدين، فقد نتّفق على املساواة يف احلقوق، لكن حتماً سنختلف يف تطبيقها ع"وأوضح أن   
.صعوبة حتقيق معادلة املساواة بني املرأة والرجل يف مجيع اجملاالت إىل حمدد تكوين كل جنس

يف أوالدكم للذكر مثل حظ  يوصيكم اهللا"نسبة كبرية من الرأي العام املغريب تعتقد أن نصيب املرأة من اإلرث تلخصه اآلية الكرمية "أن  الشوافورأى 
عديدة حتصل فيها املرأة  هناك حاالت: "وأضاف". ، لكن القرآن والسنة حىت املذهبني املالكي واحلنفي، مل يضيعا املرأة يف حقها من اإلرث"االنثيني

".املرأة يف اجملتمعهلذا يصعب حتقيق املساواة يف جمال اإلرث، مع بعض االستثناءات، وفقاً لدور كل من الرجل و . على نصيب أكرب من الذكر

صي الرغبة يف منح شخص املشرّع املغريب أقر املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث من خالل الوصية الواجبة، وهي وصية إدارية، متنح للمو "أن وتابع 
يد من الوصية ذكراً أنثى أو ذكر حصة معينة، بشرط أن يكون الشخص املوصي إليه ليس من أصحاب احلقوق يف اإلرث، كما حّدد الثلث للمستف

".كان أم أنثى

ضحاً يف تصرحيات إعالمية ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، عن اندهاشه من االنتقادات الالذعة اليت تلقاها اجمللس، مو اليزميوقد عّرب إدريس   
الرجلدأ املناصفة بني التقرير مل يتحدث عن املساواة يف اإلرث فقط، بل ناقش جمموعة من اجملاالت، اليت يرى أنه بات من الضروري إعمال مب"أن 
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".ولة للقواننيأسباب إصدار التقرير يدخل يف إطار دور اجمللس ومسامهته يف تقييم السياسات العمومية للد"وأشار إىل أن ". فيهاواملرأة 

على رأس املعارضني" اليب جي دي"زعيم 

عام لـحزب ومة املغربية واألمني الالتقرير سيًال من االنتقادات من التيار احملافظ يف املغرب، كان أشدها ما صرح به عبد اإلله بنكريان، رئيس احلكوالقى 
م اجمللس ورئيسه بـ. تقدمي اعتذار للمغاربة وسحب التوصية اليزميالعدالة والتنمية، إذ طلب من إدريس  ّ ".  نة وسط اجملتمع املغريبإثارة الفت"وا

إلسالمي ال مينع االجتهاد، الدين ا"املغربية، أن " تيفيميدي آن "موضحاً، يف حديث لقناة ". اإلرث له عالقة بالدين وليس السياسة"ذلك كون وبّرر 
ملناصفة يف ريقة فجة إىل الكن على كل من يود االجتهاد، أن يقّدم األدلة الشرعية املقبولة عند املسلمني، وحينذاك يناقشه العلماء، لكن أن يدعوا بط

يف "و اجمللس العلمي األعلى، أن ، رئيس اجمللس العلمي ملدينة وجدة وعضبنحمزةويف السياق نفسه، أوضح مصطفى ". اإلرث، فإنه يثري الفتنة ال غري
ا تعيش الفقر، وبتحقيق املساواة ستصبح غنية ".إثارة هذا املوضوع حطاً من قيمة املرأة، على أ

ا كانت منفقة،: "22وقال لرصيف ا أصبحت منفقة، ليست سليمة ما دام اتضح أ ولكن على سبيل  الدعوة إىل تغيري نصيب املرأة من اإلرث كو
م تسويقه على بقية خطاب املناصفة ال يت: "وأضاف". التطوع، ألن الشريعة مل تسلط الرجل على ماهلا، ومل تسمح له بأن جيربها على اإلنفاق

، وال تنتخب ة، وال تنتخب الباباالديانات يف العامل، فاملسيحية ال تسمح للمرأة بأن تكون مساوية للرجل يف الوظائف الدينية، فاملرأة ال ترعى الكنيس
 مي وحده يتعرض هلجماترئيسة للكنيسة الكاثوليكية، واألمر نفسه يقاس على الديانتني اليهودية والبوذية وغريمها، يف حني جند الدين اإلسال
".وانتقادات يف موضوع املساواة، علماً أن هذا الدين أثبت للعامل أنه الوحيد الذي أنصف املرأة ومنحها كل حقوقها

مشرياً إىل أن ". غري صحيح"من الدستور املغريب،  19ورأى احلقوقي واحملامي عبد املالك زعزاع، أن اعتماد اجمللس الوطين يف توصيته على الفصل 
ت حتدث عن املساواة بني الرجل واملرأة، ولكن شرط احرتام ثواب 19صحيح أن الفصل : "وقال". قراءة اجمللس للفصل املذكور جاءت مبتورة ومغلوطة"

".الدينية، وهي اإلسالم ومرجعيتهااململكة وقوانينها 

التيار اليساري األكثر مساندة للوصية  

إىل أن ما قام به يدخل يف إطار  ، تّيار مساندة التوصية، فأصدر بياناً عّرب فيه عن مساندته للمجلس، الفتاً )معارضة(تزّعم حزب األصالة واملعاصرة 
دار التقارير املستدعية من حقه، وفق اختصاصاته، إص"وشدد على أن ". الدور املنوط به، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"

ية حول التقرير يف مشوليته الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة، وإىل فتح النقاش يف الفضاءات العموم"ودعا احلزب إىل ". ملناقشات هادئة وموضوعية
".وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

لحة املرأة واجملتمع معاً، هذه ما جاء به اجمللس خيدم مص: "عن مقرتح اجمللس، وقالت العسويلودافعت رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة فوزية  
من حقها احلصول على حقوق  التوصية ستضع املرأة املغربية يف الطريق الصحيح، فقد أصبح هلا يف الوقت الراهن مهمات ومسؤوليات جسيمة، جتعل

".الرابطة ستعمل كل ما يف وسعها للدفاع عن هذه التوصية وحتقيقها على أرض الواقع"ولفتت إىل أن ". الرجل نفسها
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اجلدليستمر 

ا رفضت احلديث عن  ساواة يف اإلرث بني امل"من الواضح أن اجلدل سيتواصل إىل حني تدخل مؤسسة االفتاء، وهي اجمللس العلمي األعلى، رغم أ
يف . ستنكر فيه هذه اخلطوةوتردد بضعة مصادر أن التوصية األخرية أغضبت أعضاء اجمللس، ومن املرجح أن ُيصدر بياناً ي. يف السابق" املرأة والرجل

.ةيت اإلجهاض ومدونة األسر حني أكدت مصادر أخرى أنه من املقرر أن يتدخل امللك بصفته أمرياً للمؤمنني للتحكيم يف املوضوع، كما فعل يف قضي

http://beirutpress.net/article/252897
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اجلامعيحيصد جائزتني يف مهرجان طنجة الدويل للمسرح ” جازان“مسرح 

ء السبت، حيث حصل الطالب نادي املسرح جبامعة جازان جبائزتني كبريتني يف مهرجان طنجة الدويل للمسرح اجلامعي الذي اختتم فعالياته مسافاز 
ا اجلامعة يف مسابقة املهرجان، ك” ثالثة اثنان“أمحد يعقوب على جائزة أفضل ممثل عن دوره يف مسرحية  ا جبائزة اليت شاركت  ما فازت املسرحية ذا

ا عن باقي املسرحيات املشاركة ا لقضايا إنسانية يف قوالب مجالية ميز حممد حبييب، عميد شؤون . وأوضح د. اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان إلثار
ود ست فرق مسرحية الطالب يف جامعة جازان واملشرف العام على نادي املسرح، أن أهم مكاسب هذه املشاركة والفوز والتتويج املستحق يف ظل وج

وخاصة يف هذا الوقت الذي “أوروبية ومخس فرق مسرحية مغربية، هو اإلسهام يف تغيري الصورة النمطية عن اململكة لدى الكثري من الوفود األجنبية 
ا تقدم صورة خمتلفة عن الوط وتثبت لآلخر  ن املتسامح واملتعايشتثار فيه احلمالت اإلعالمية املغرضة ضد اململكة، فمثل هذه املشاركة تنبع أمهيتها بأ

متثيل الطالب أمحد يعقوب وشاركه الفتاً إىل أن املسرحية من تأليف و . ”أننا نعيش يف بلد يصدر الفن والثقافة واإلبداع واملسرح ويعىن حبقوق اإلنسان
ج البلد املستضيف يذكر أن مسرح جامعة جازان هو املمثل الوحيد للمسرح العريب من خار . وإخراج الطالب أمحد كاملي خواجييف التمثيل احلسني 

ا إيطاليا، وفازت أملانيا جبائ: املغرب، وجاءت جوائز املهرجان األخرى على النحو التايل زيت جلنة التحكيم اخلاصة جائزة أفضل عرض متكامل فازت 
.املغريب فقد فاز جبائزة أفضل ممثلة ، أما املسرحكوليجرافوجائزة أفضل إخراج، فيما فازت روسيا جبائزة أفضل سينوغرافيا، وفازت ليتوانيا جبائزة أفضل  

http://almasr7news.com/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%86%D8%AC/
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يحقق جائزتين بمهرجان طنجة الدولي» مسرح جامعة جازان«

لمسرح اجلامعي يف دورته مبهرجان طنجة الدويل ل» اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان باملغرب«و » أفضل ممثل«نادي املسرح جبامعة جازان جائزيت حقق 
.التاسعة هلذا العام

الب امتياز طب وأوضح عميد شؤون الطالب املشرف العام على نادي املسرح، الدكتور حممد حبييب، أن حتقيق اجلائزتني جاء بعد أن حصد ط
ارت قضايا حقوق اإلنسان على جائزة أفضل مسرحية أث» ثالثة اثنان«األسنان باجلامعة أمحد يعقوب جائزة أفضل ممثل يف املهرجان وحصول مسرحية 

.يف املهرجان

يش مع ات التسامح والتعاوأكد على أمهية الفوز واملشاركة باملهرجان يف نقل الصورة احلقيقية عن اململكة واملواطن السعودي، وما يتمتع به من صف
.غربخمتلف شعوب العامل، منطلقني يف ذلك من تعاليم ديننا اإلسالمي احلنيف يف منافسة شريفة مع ست فرق من أوروبا وامل

http://www.alyaum.com/article/4098327
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LE CAS ALI AARASS: HALTE AUX SURENCHÈRES POLITIQUES!   

Les amis de Ali Aarass tiennent absolument à le faire passer pour une victime. Mais les faits sont là. La 
présumée victime de tortures au Maroc n'est pas un enfant de choeur. Un rappel de toute son histoire 
s'impose.

S'il est un cas qui fait, à tort  d'ailleurs, les choux gras de la presse et des médias belges ces derniers temps, 
c'est bien celui de Ali Aarass qui purge une peine de prison au Maroc pour activités terroristes.   Toute 
une martingale médiatico-politique est mise en branle pour présenter ce prisonnier jugé pour une activité 
terroriste en héros et jeter l'opprobre sur le Maroc, faisant peu de cas des règles élémentaires de 
déontologie.   

Par myopie politique ou non-sens professionnel, sur les plateaux de télévisions ou dans les articles de 
presse consacrés au sujet, le point de vue  des autorités marocaines n'est pas le bienvenu. Aucune chaîne de 
télévision, aucune radio ni un journal belges n'ont donné la parole à un représentant du Maroc, qu'il soit 
officiel ou indépendant, pour éclairer l'opinion publique sur ce cas.   

Pourtant, l'ambassade du Maroc, la Délégation générale de l'administration pénitentiaire, le Conseil national 
des Droits de l'Homme et les autorités  judiciaires du royaume n'ont eu de cesse de publier les 
communiqués et les mises au point sans qu'ils trouvent écho auprès des médias belges qui préfèrent  des 
débats à sens unique où une certaine "marocophobie" commence à prendre racine. Sur la place publique, 
un comité de soutien à Ali Aarass fait tout un tintamarre, relayé par quelques gauchisants hostiles au Maroc, 
mais aussi et surtout des sympathisants du Polisario qui surfent sur la litanie des Droits de l'Homme, 
tentant de glaner ici et là quelques soutiens qui s'amenuisent comme peau de chagrin en Europe, au 
moment où nous traversons un tournant majeur dans l'histoire de la question du Sahara avec le lancement 
du modèle de développement des provinces du sud.

Des grèves de la faim sont décrétées, des sit-in sont organisés, une troupe de sympathisants de la fausse 
cause fait le  pied de grue devant le ministère des affaires étrangères et un bras de fer est  engagé avec les 
autorités belges, accusées de ne pas intervenir auprès du Maroc pour libérer le prévenu en question.   

Pourtant, pour le cas Aarass, la messe a été dite en son temps lors d'un  procès équitable: 15 ans de prison 
ferme, commués en appel à 12 ans pour constitution d'une bande criminelle dans le but de préparer et de 
commettre des actes terroristes dans le cadre d'un projet collectif visant à porter gravement  atteinte à 
l'ordre public, les faits étant bien établis, avec de solides éléments matériels à l'appui.    

Incarcéré à la prison de Salé, Ali Aarass n'a cessé de répandre des allégations de torture et de mauvais 
traitement pour se donner à voir en  victime et tromper l'opinion publique.    La Délégation générale de
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l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) a démenti à maintes reprises ses allégations en 
précisant qu'il bénéficie des mêmes droits que les autres détenus et ne fait l'objet d'aucun mauvais 
traitement, sachant que son avocat, sa sœur, le parquet et le Conseil national des Droits de l'Homme lui 
rendent visite régulièrement.   

Mieux encore et pour en avoir le cœur net, le procureur général du roi près la cour d'appel de Rabat a 
ordonné une enquête sur ces allégations et la procédure est allée jusqu'au bout. Le verdit est sans appel: Ali 
Aarass fait du cinéma!  Côté belge, une récente réaction médiatique inédite du ministre des Affaires  
étrangères Didier Reynders, visiblement lassé d'être interpellé pour une affaire qui prend son cours normal 
par la justice marocaine et les autorités compétentes, est venue tirer les choses au clair.   

Au journaliste qui l'interrogeait sur le sujet il a répondu : "J'ai entendu  des abominations (...). Quand on ne 
connaît pas le dossier, il ne faut pas s'exprimer.    C'est un dossier lié au terrorisme (...). Dans le cadre de 
mes responsabilités,  j'ai interrogé les services de renseignements belges qui me disent que depuis le début 
des années 2000, il est suivi pour ce genre de faits" , avait affirmé  le ministre dans une déclaration à la 
première chaîne de télévision belge (RTBF).   

Et Reynders de souligner que  s'il y a un doute à ce sujet, il y a des  procédures au Maroc (...) mais dans le 
climat que nous vivons, je viens de réunir  à Bruxelles, la coalition de lutte en Irak et en Syrie contre le 
terrorisme et le jihadisme, il faut être prudent. Pour lui, on peut demander des conditions de traitement 
correctes, à mettre fin à une grève de la faim pour réintégrer la  prison dans de bonnes conditions (...) mais 
dire qu'il faut le libérer, je n'irais pas jusque-là. Ce sont des propos d'autant plus sages et circonspects que la 
justice marocaine est plus que jamais souveraine.   

Le ministre belge a également confirmé que Ali Aarass bénéficie de ses droits aux visites, notamment de 
membres de sa famille, du CNDH et des services  consulaires belges.    Ceux qui avaient suivi les 
péripéties du procès du réseau Belliraj se  souviennent bien de Ali Aarass, le libraire du quartier bruxellois 
Molenbeek, devenu passeur d'armes du réseau et l'un des fondateurs de  Harakat Al Moujahidine Fi Al 
Maghrib. Ils se souviennent aussi de son projet macabre qu'il envisageait de mettre en œuvre dans sa patrie 
avec une bande de  terroristes algériens. Aussi serait-il temps que cessent ces campagnes de 
désinformations orchestrées à de mauvais desseins.

http://www.le360.ma/fr/politique/le-cas-ali-aarass-halte-aux-surencheres-politiques-57109
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Nécessité d’initier un débat serein sur la parité et l’égalité
Cinq associations féminines dénoncent le parti pris du gouvernement

Plusieurs associations féminines, notamment la Fédération de la ligue démocratique des droits des femmes 
(FLDDF), Joussour Forum des femmes marocaines, l’Association démocratique des femmes du Maroc 
(ADFM), l’Union de l’action féminine (UAF) et  l’Association marocaine de lutte contre la violence à l'égard 
des femmes (AMVEF),  ont appelé à initier un débat serein à propos du dernier rapport du Conseil 
national des droits de l’Homme (CNDH) sur «L’état de l'égalité et de la parité au Maroc» et à ne pas 
tomber dans le piège de ceux qui tentent de le réduire à la seule recommandation concernant l’instauration 
de l’égalité homme-femme en matière d’héritage, alors qu’il en compte plus de 100. 
Les représentantes de ces cinq associations ont souhaité que ledit rapport soit débattu dans sa totalité loin 
de tout discours takfiriste ou d’intimidation. 
Sans en nommer les auteurs, Fouzia Assouli, présidente de la FLDDF, a critiqué, lors d’une conférence de 
presse tenue hier à Casablanca, la campagne des forces rétrogrades menée contre ce rapport visant à 
censurer tout débat sur ses recommandations. 
Elle a également critiqué ceux qui veulent «pêcher en eaux troubles, notamment ceux qui ont avancé qu’il 
est inconcevable d’appliquer l’égalité homme-femme en matière d’héritage au  prétexte que cela posera 
irrémédiablement la question de la succession sur le Trône. Le problème est mal posé, car l’égalité  
concerne des milliers de femmes, alors que cette succession-là ne pose pas de problèmes à la société», a-t-
elle tancé. 
Quant aux droits économiques et sociaux des femmes, elle a assuré qu’ils sont inséparables du domaine 
juridique. «Tout changement ou toute réforme juridique aura des conséquences sur le plan économique et 
social. D’aucuns critiquent le fait que le mouvement féminin insiste sur la réforme des lois concernant les 
femmes comme l’interdiction du mariage des mineures, alors qu’il passe sous silence tout ce qui a trait au 
domaine économique et social. Ceux-ci se trompent lourdement. Le juridique est intimement lié aux 
conditions économiques et sociales des femmes». 
La représentante de l’Association Joussour, Ghizlane Benachir, a, pour sa part, appelé les forces qui 
défendent les droits des femmes à ne pas tomber dans le piège des forces rétrogrades pour détourner 
l’attention sur la teneur dudit rapport et se focaliser, comme le veulent ces forces, sur la seule 
recommandation concernant l’héritage. 
Elle a rappelé, dans ce sens, la campagne mensongère menée par ces mêmes forces pour saborder le Plan 
d’intégration de la femme au développement élaboré par l’ancien ministre Said Saâdi. 
Ghizlane Benachir a, par ailleurs, affirmé que le gouvernement n’a pas la volonté politique de mettre en 
application les dispositions de la Constitution de 2011 relatives à la condition des femmes. 
Elle a critiqué le fait que les projets de loi présentés par l’Exécutif dans ce domaine aient été vidés de leur 
substance. «Le projet de loi de l’Instance de parité n’a rien à voir avec la Constitution ou avec les 
revendications du mouvement féminin», a-t-elle martelé. 
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Pour sa part, Zahra El Wardi, présidente de l’UAF, a critiqué les tergiversations du gouvernement Benkirane
dans l’adoption des lois concernant l’amélioration de la condition féminine. 
«Cette question ne constitue pas une priorité pour ce gouvernement», a-t-elle affirmé. Ce qui explique, 
selon El Wardi, le piètre bilan du gouvernement dans ce domaine. 
A noter que les forces réactionnaires avaient tiré à boulets rouges sur le CNDH, en mettant sous le 
boisseau les différents aspects positifs de son rapport et en focalisant leurs critiques sur la seule 
recommandation concernant l’héritage. Une campagne takfiriste a été initiée par ces forces, un soi-disant 
alem dénommé Abou Naim avait même posté une vidéo sur YouTube dans laquelle il qualifie le président du 
CNDH, Driss El Yazami, de «mécréant» et d’«apostat». Abondant dans le même sens, le chef du 
gouvernement avait demandé au président du CNDH de présenter «des excuses».

                            45 / 55



 

13/11/2015 
11 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

13/11/2015 

                            46 / 55



 

13/11/2015 49
Conseil national des droits de 

l'Homme

COUP D’ENVOI DE LA PREMIÈRE RENTRÉE LITTÉRAIRE
L’ÉVÈNEMENT SE POURSUIT JUSQU’AU 30 NOVEMBRE DANS PLUS DE 25 VILLES

En premier plan (de gauche à droite), Driss El Yazami, président du CNDH, Mohamed Amine Sbihi, ministre 
de la Culture, Khalid Safir, wali du Grand Casablanca, et Abdelkader Retnani, président de l’Union des 
éditeurs lors du lancement de la première rentrée littéraire  (Ph. Khalifa)
Mission accomplie pour l’Union des éditeurs qui a inauguré sa première rentrée littéraire mardi 10 
novembre à Casablanca en présence de nombreuses personnalités. Etaient présents aux côtés des éditeurs 
et de nombreux auteurs Mohamed Amin Sbihi, ministre de la Culture, Khalid Safir, wali du Grand 
Casablanca, Arnaud de Sury, consul général de France… L’évènement organisé par l’Union des éditeurs en 
partenariat avec le ministère de la Culture, le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et 
l'ambassade de France au Maroc, a ainsi permis à l’ensemble de la profession de présenter ses nouvelles 
publications simultanément. Les 15 maisons d’éditions ont présenté 171 nouveaux titres très diversifiés en 
arabe et en français. Romans, nouvelles, essais, poésie, beaux livres… sont à découvrir. Un catalogue 
comprenant toutes les données concernant cette première rentrée littéraire a été publié.  Cette rentrée 
littéraire s’est tenue sous forme de «portes ouvertes» dans plus de 25 villes à travers le Maroc et se 
poursuivra jusqu’au 30 novembre. Une initiative qui sort de l’axe Rabat-Casablanca investissant des librairies 
dans les provinces du Sud à Dakhla ou encore à Laâyoune mais aussi dans des villes comme Tiznit, Oujda et 
Beni Mellal. De nombreuses librairies et bibliothèques, y compris celles gérées par le CNDH ainsi que les 
12 instituts français, accueilleront ce nouvel évènement culturel en présence d’auteurs.
Le constat est affligeant lorsque l’on se penche sur les chiffres. Il est important de rappeler que le Marocain 
ne consacre que 2 minutes par jour à la lecture. C’est dire que la  promotion du livre, de la lecture et des 
auteurs marocains est cruciale. Le Maroc dispose de près d’un million de lecteurs potentiels et pourtant un 
livre bénéficiera au mieux de 2.500 tirages. «La promotion du livre est une nécessité et un devoir national 
absolu. Rendons donc hommage au livre et aux auteurs marocains afin qu’il puisse retrouver leur place dans 
l’éducation», a précisé Abdelkader Retnani, président de l’Union des éditeurs.
Pour sa part, le ministre Sbihi a souligné que «cette initiative procède de l'obligation de contribuer à créer 
autant d'événements que possible pour attirer le lecteur potentiel, éloigné par un système éducatif qui 
n'incite pas à la lecture et par une culture ambiante qui l'est encore moins. Mais aussi par l'usage d'une 
révolution numérique qui n'est pas particulièrement tournée vers la découverte des bibliothèques 
numériques du monde. Afin d’accompagner les maisons d’éditions et les auteurs, le ministère de la Culture 
a mis en place depuis 2014 un fonds de soutien au livre doté d’un budget de 10 millions de DH par an.
La rentrée littéraire promet de devenir un rendez-vous culturel incontournable qui se tiendra chaque année 
au mois de novembre.
Aïda BOUAZZA

http://anotao.com/nouvelles/link/ma/www.leconomiste.com/article/980049-coup-d-envoi-de-la-premiere-rentree-litteraire
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Sahara: Moubacharatan Maâkoum décortique les chantiers 
lancés
Célébration du quarantenaire de la Marche verte.Crédit: AFPSahara: Moubacharatan
Maâkoum décortique les chantiers lancés
Basma El Hijri

Nouveaux projets au Sahara, régionalisation avancée, rente…  Moubacharatan Maâkoum a décortiqué les 
initiatives lancées par le roi Mohammed VI au Sahara.

Sous le thème “Quelles perspectives pour le Sahara”, la ministre Mbarka Bouaïda, le président du Conseil 
économique et social Nizar Baraka, le président du CNDH Driss El Yazami et d’autres intervenants ont 
répondu à des questions relatives aux enjeux dans les provinces du sud. Conducteur :

4’35: pour Nizar Baraka, cette visite représente sans nul doute “le coup d’envoi de la mise en place de la 
régionalisation avancée, initialement proposée à partir des provinces du sud, et lancé dans la même région”.

6’21: pour sa part, le président du Conseil national des droits de l’homme affirme que “les 
droits de l’homme est la feuille de route pour la mise en place du développement durable” 
auquel aspire le Maroc. Driss El Yazami pense  que ledit développement concerne “tous les secteurs” et 
devrait toucher “tous les citoyens”. Une condition sine qua non afin de réaliser “une démocratie 
représentative et participative”.

7’40: revenant sur la faisabilité d’une régionalisation avancée, le président de la région Dakhla-Oued 
Eddahab, Ynja Khettat, affirme que “les provinces du sud sont suffisamment matures pour concrétiser ce 
chantier”. Pour lui, il a d’abord fallu “consolider les instruments administratifs dans la région pour mettre en 
place les grands projets récemment lancé par le monarque”.

24’30: Interpellé par rapport au rapport réalisé il y a 2 ans sur le Sahara par le Conseil économique, social 
et de développement, son président affirme qu’il “faut en finir avec l’ancien système économique qui 
reposait uniquement sur l’investissement public, et encourager l’investissement privé”. Pour Nizar Baraka, “il 
faut décentraliser le pouvoir en accordant aux élus d’autres prérogatives” et “rompre avec l’assistanat en 
favorisant des prestations sociales qui ciblent les populations défavorisées”.

Pour ce qui est de l’économie de rente, le président du CESE rappelle que le Maroc a modifié les modalités 
d’octroi de licences. “Les licences sont accordés que quand il y a investissement. Si ce dernier ne se fait pas 
durant une période prédéfinie, la licence est automatiquement retirée”.  Et d’enchaîner: “ Il faut que ledit 
investissement ait une retombé économique sur la région” .
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33’16: jointe en duplex à Laâyoune, la militante des droits de l’homme Aïcha Douihi, exprime “qu’elle 
souhaite  réconcilier les citoyens des provinces du sud avec l’administration et les institutions étatiques”. 
Pour elle, il est plus que jamais nécessaire de “récupérer la “hiba” de l’Etat”.

56’2 : Après un reportage résumant l’ensemble des chantiers initiés, Jamâa Goulehsen interpelle Khettat
Ynja sur les conditions nécessaires pour la concrétisation desdits projets. Ce dernier évoque le 
renforcement des instruments juridiques et recommande que “le Wali et le président du conseil de la 
région unissent leurs forces afin d’être plus efficace et d’éviter les conflits d’intérêts”. Le président de la 
région de Dakhla souhaite rester à l’écoute des doléances et remarques des habitants de la régions qu’il 
considère comme “locomotive” du développement.

1h1’45 : KhettatYnja poursuit en insistant sur la formation des cadres de la région. Selon lui, “ils seront 
appelés à gérer, superviser et accompagner la concrétisation de projets lancés”.

http://telquel.ma/2015/11/12/sahara-moubacharatan-maakoum-decortique-les-chantiers-lances_1470066
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Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) organise, 
jeudi à Rabat, un séminaire international de partage et de 
capitalisation des bonnes pratiques de l’observation 
électorale.

Selon un communiqué du CNDH parvenu mercredi à la MAP, ce séminaire a pour objectif d’échanger les 
expériences et les bonnes pratiques en matière d’observation électorale et d’évaluer les programmes de 
formation et d’accompagnement des observateurs.

Cette rencontre vise aussi à stimuler la réflexion sur les approches adoptées et les enjeux de l’observation 
neutre et indépendante des élections, à analyser le cadre législatif relatif à l’organisation des élections et à 
promouvoir des synergies et des actions communes en fonction des prérogatives des organisations 
participantes.

Le séminaire international sera marqué par la participation des représentants des organisations nationales 
et internationales accréditées par la Commission spéciale d’accréditation des observateurs, a indiqué le 
communiqué. Les participants aborderont trois grands axes, à savoir : "Formation et accompagnement des 
observateurs: Leçons à retenir pour la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de formation", "Conduite 
méthodologique de la mission d’observation : Portée et limite des approches adoptées" et "Cadre juridique 
régissant les élections au Maroc : Analyse d’ensemble et propositions d’amélioration".

Par ailleurs, le CNDH a organisé ce mercredi un atelier national de capitalisation de l’expérience du conseil 
et de ses commissions régionales en matière d’observation des élections qui sera consacré à la 
présentation des résultats des ateliers régionaux organisés par les CRDH en vue d’évaluer leur expérience 
dans ce domaine.

Les commissions régionales des droits de l’Homme avaient organisé, en octobre dernier, des ateliers 
régionaux de capitalisation de l’expérience du CNDH et de ses CRDH dans le domaine d’observation des 
élections, a rappelé la même source.

L’objectif de ces ateliers était d’identifier les points forts et les points faibles de cette expérience et d’en 
tirer les enseignements, selon le CNDH qui a fait savoir que l’opération d’évaluation a pris en considération 
certains critères, à savoir la mobilisation des observateurs, la représentativité des femmes, les choix 
stratégiques, la formation des observateurs, l’outil électronique, le comportement des autorités chargées de 
la gestion des élections et une lecture analytique dans les résultats des élections.
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Suite à l’examen des demandes d’accréditation reçues, la Commission spéciale d’accréditation des 
observateurs des élections a accrédité 41 instances nationales et internationales, dont 34 associations 
marocaines, le Conseil national des droits de l’Homme et 6 organisations non gouvernementales 
internationales. Ces instances ont mobilisé au total plus de 4000 observateurs dont 76 observateurs 
internationaux qui ont assuré l’observation des campagnes et des scrutins des conseils régionaux et 
communaux, des conseils préfectoraux et provinciaux et de la Chambre des conseillers. D’autres instances 
et experts internationaux ont participé à l’observation à l’invitation du CNDH.

http://mobile.menara.ma/fr/2015/11/11/1744231-s%C3%A9minaire-international-de-partage-des-bonnes-pratiques-de-observation-
%C3%A9lectorale-jeudi-%C3%A0-rabat.html
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LE GOUVERNEMENT ACCORDE UNE INDEMNITÉ SYMBOLIQUE AUX SALAFISTES 
REPENTIS
Par Mohamed Chakir Alaoui 

Kiosque360. Le gouvernement a accordé une aide financière à chacun des 37 islamistes radicaux repentis 
ayant bénéficié d'une grâce royale lors du 40ème anniversaire de la Marche Verte. Cette assistance a 
également profité à d'autres groupes salafistes libérés en 2014 et 2015.

Les aides financières du 6 novembre 2015 ont été débloquées en conformité avec les lois afin de faciliter 
une insertion "rapide, juste et appropriée" à ces détenus islamistes repentis. Cette aide de 3.000 dirhams 
accordée à chacun des prisonniers n'est pas très importante en valeur mais elle pèse lourd en termes de 
soutien moral. Surtout pour un individu qui recouvre subitement une totale liberté après une décennie 
d'incarcération. “Al Massae” nous apprend dans son édition de ce vendredi 13 novembre que le 
gouvernement, par le biais de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), a remis cette aide aux 
détenus avant qu'ils ne franchissent les portes de la prison.

Sous le titre "Abdellatif Hamouchi (chef de la DGSN) accorde des indemnités aux salafistes repentis", le 
journal casablancais précise que c’est Hassan El Hattab, le détenu salafiste qui a joué les bons offices en 
réclamant et obtenant que cette aide soit allouée aux 37 salafistes repentis. La plupart de ces prisonniers 
ont été condamnés pour leur implication directe dans les attentats de Casablanca de 2003.

Le groupe d'El Hattab reconnaît que le Conseil national des Droits de l'Homme (CNDH) a joué un rôle de 
rapprochement, d'une part avec le cabinet royal et, d'autre part, avec la présidence du gouvernement. Le 
ministère de la Justice et d'autres départements ont également contribué avec l’objectif d’aider ces 
bénéficiaires de la grâce royale à réussir leur insertion dans une société de paix et de progrès. 

http://www.le360.ma/fr/politique/le-gouvernement-accorde-une-indemnite-symbolique-aux-salafistes-repentis-57115
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التكلم في العمليات الجراحية" العطارة"ال يمكن لـ: اليزميعن توصية " البيجيدي"

زب العدالة والتنمية، ، عاد قياديو حفي اإلرث والرأةالجدل الذي اثارته توصية المجلس الوطني لحقوق االنسان حول المساواة بين الرجل بعد 
لموا يف العمليات اجمللس ليس من اختصاصه إصدار توصية خبصوص موضوع اإلرث، ماشي العطارة غادي يتك"النتقاد التوصية، معتربين أن 

".اجلراحية

، املؤسسات احلقوقية الوطنية املعنية إىل 2016، اليوم، خالل مناقشة مشروع قانون املالية "البيجيدي"وطالب حممد يتيم، عضو األمانة العام حلزب 
اجملتمع إىل نقاشات عقيمة  عوض جر"الرتكيز على املعضالت احلقوقية احلقيقية وذات األولوية مع الرتكيز على جمال مسؤوليتها ونطاق اختصاصها، 

".حول قضايا من قبيل اإلرث

ل شيء لديه أهل إن ك"وأضاف القيادي، أن ملف اإلرث ينبغي الرجوع فيه ألهل االختصاص واألهلية واملؤسسات الدستورية ذات الصلة، معلقا 
".أن يتحدث الكل يف شيء والجيباختصاص 

http://www.le360.ma/ar/politique/69537
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40ème anniversaire de la Marche Verte : SM le Roi a prononcé 
un discours fondateur et mobilisateur

SM le Roi Mohammed VI a prononcé, le 6 novembre à Laâyoune à l'occasion du 40ème anniversaire de la 
Marche Verte, un discours fondateur et mobilisateur qui constitue, pour les prochaines années, une Feuille 
de route pour les Provinces sahariennes, a indiqué le président de l'Institut Marocain des Relations 
Internationales, Jawad Kerdoudi.

Dans ce Discours, tous les aspects ont été traités : politique, économique, social et culturel, a fait constater 
M. Kerdoudi dans la chronique hebdomadaire de l'IMRI.

Il a rappelé qu'un Rapport de OLAF, un organisme de l'Union européenne, avait mis à jour le détournement 
par le "Polisario" des fonds destinés aux "réfugiés" de Tindouf. 

Contrairement aux allégations de ses adversaires, le Maroc a mis en œuvre un organisme indépendant, le 
Conseil national des droits de l'homme (CNDH) qui a un prolongement dans les Provinces 
Sahariennes pour défendre ces droits en toute indépendance, a-t-il dit. 

Et de faire constater à ce sujet que les populations vivant au Sahara disposent de tous leurs droits civiques 
et participent massivement aux élections pour choisir leurs représentants à la fois sur le plan local ou 
national.

Dans son discours, SM le Roi a clairement indiqué que les revenus des ressources naturelles du Sahara 
doivent aller aux populations sahraouies, et que le Sahara marocain bénéfice d'une sécurité et d'une stabilité 
qu'on ne trouve pas dans la région Sahélo-Saharienne, a ajouté M. Kerdoudi.

Le président de l'Institut Marocain des Relations Internationales a souligné que le Discours Royal de 
Laâyoune est une véritable feuille de route pour les Provinces Sahariennes avec la déclinaison d'orientations 
et de projets dans tous les domaines. 

Pour le président de l'IMRI, il faut absolument veiller à la concrétisation de ces orientations et de ces 
projets dans les meilleurs délais par la création d'un Comité de suivi qui puisse se réunir régulièrement et 
évaluer les résultats obtenus sans oublier d'expliquer que leur réussite est le meilleur gage pour résoudre 
définitivement la question du Sahara.-

http://www.tangermagazine.com/_n2701_40eme-anniversaire-de-la-marche-verte--sm-le-roi-a-prononce-un-di.html
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