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النساءفي توجيه السياسات العمومية نحو محاربة التمييز ضد  مغاربيارائد المغرب  
وشمال أفريقيابالمغرب للمرأة األمم المتحدة ، ممثلة هيئة رحيويليلى 
ھور والظ الكالمقليلة ، لكنھا امرأة كثيرة العمل والحركة داخل الوطن وخارجه، ھي المتحدة األممالمغربي بھيئة  اإلطار، رحيويليلى 

أجل تغيير ميا من عالالدول والقارات في إطار الجھود المبذولة كثيرا عبر المتحدة للمرأة بالمنطقة المغاربية تتنقل  األممھيئة ممثلة . اإلعالمي
 اإلنسانيةزيز الحقوق في سبل تعمجال التفكير قد راكمت تجربة غنية وخبرة معتبرة في وبذلك تكون ، األفضلأوضاع النساء والفتيات إلى 

مشاريع عديدة و، في صمت، ضمن عالقات رحيوي، تعمل في المغرب. لذلك حسب السياق الوطني لكل بلد مالئمةوبلورة آليات للمرأة 
وم تقترب أكثر، بيان الي. حقوق النساءالدفاع عن بمنظمات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان الحكومية أو متنوعة تربطھا سواء بالمؤسسات 

اھمة مس، وكذا المتحدة عن وضعية حقوق النساء بالمغرب األممتحملھا ھيئة ، من محاور الرؤية التي رحيويمع ليلى ھذا الحوار  خاللمن 
.المسطرة في ھذا المجالالسياسات والمبادرات ھذه الھيئة في دعم وتفعيل 
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لإلعدامالحقيقة واإلنصاف يعلن تضامنه مع القضاة ويجدد رفضه منتدى 
15:24م على الساعة  2016يناير  18عبد الوهاب   بارع   

ملسؤولني تذة مطالبا مبتابعة اأدان املكتب التنفيذي للمنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف االستعمال املفرط للقوة ضد احتجاجات الطلبة األسا
.عن ذلك، رافضا التضييق على التظاهر واالحتجاج السلمي وألنواع الرتاجعات يف اجملال احلقوقي

رائهم، ق القضاة يف التعبري عن آوطالب املنتدى يف بيان أصدره مبناسبة اجتماعه الدوري بالدار البيضاء بالتوقيف الفوري لكل أشكال التعسف على ح
كومي يف قلقه من التلكؤ احل وحملاوالت إفراغ املكتسبات الدستورية ذات الصلة وللمبادئ الدولية إلعالن السلطة القضائية، معربا يف الوقت ذاته عن
·إصدار مشاريع خمتلف القوانني املقررة يف الدستور، كما أدان أحكام اإلعدام باجلملة الصادرة عن السلطات السعودية 

  

، على إلنصاف والمصالحةوأكد المنتدى، بمناسبة التهيؤ لنشر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لتقرير حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة ا
ا املطالبة باإلسراع باملصادقة جمدد. ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ مضامني تلك التوصيات يف خمتلف اجملاالت، ورفضه املبدئي ألي إغالق للملف

.على الربتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية واملتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

http://www.febrayer.com/311922.html
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”عنصرية“عن  ضريفيطلبان اعتذار ” صحراويان“
|سياسة |  2016يناير  18| :   املصدر

املضايقات واحلمالت “اسي، عضوان باملكتب السياسي حلزب الدميقراطيني اجلدد، يف بيان موجه لرئيس احلزب وباقي أعضاء املكتب السياستنكر 
، مّتهمْني، يف الوقت ”زباملغرضة اليت تعرضا هلا يف اآلونة األخرية، واليت كان من ورائها مستخدم باملقر املركزي، بصفته مسؤوال عن منشورات احل

 لباس املنطقة، واستعمال باإلشارة إىل“، رئيس التنظيم، بتبين محلة اإلهانة واإلساءة هلما، استنادا إىل رموز انتمائهما الصحراوي، ضريفنفسه حممد 
.، حسب البيان ذاته”لك البالدمصطلح القبلية، واإلساءة املعلنة إىل أعيان وقبائل الصحراء املغربية، والتشكيك يف وطنية الصحراويني وبيعتهم مل

ما االستنكاري، الذي تتوفر عليه  الزهواينوأشار عويس ملد، ونورا  ما ميلكان األدلة اهسربيساألنصاري، يف بيا هذه “لقاطعة على أن ، إىل أ
را وعمال وممارسة، منذ فرتة يتبناها الرئيس شخصيا، فك ممنهجةالتجاوزات غري حمسوبة العواقب، املوجهة هلما كصحراويني، باتت سياسة عنصرية 

، وطنيته به والتشكيك يف للتشهري” فيسبوك“تصريح رئيس احلزب ووصفه لعويس ملد بالعنصري، وخلق حساب على “، مستنكرين ”التأسيس
دف تسهيل مهمة طردمها من التنظيم احلزيب .”وتسخري موالني له يف التنظيم، وبإيعاز منه، للتجريح الـمغرض 

، ورئيس اجمللس انورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساملراسلة املوجهة أيضا إىل وزير الداخلية، ورئيس اجمللس امللكي للشؤون الصحراوية، 
يف استئصال كل الصحراويني من هياكل  غبةالر ”بـاالقتصادي واالجتماعي والبيئي، وممثلي األقاليم اجلنوبية يف الربملان، اتـَّهَم فيها العضوان رئيَس احلزب 

طات متارسها عليه وزارة الداخلية، ، رئيس حزب الدميقراطيني اجلدد، يربر إقصاءه ألبناء األقاليم اجلنوبية بضغو ضريفحممد “، مشريين إىل أن ”التنظيم
.، وفق املراسلة”كما صرح بذلك يف العديد من املرات داخل اجتماعات املكتب السياسي

سياسية، وباسم احلزب، عن اعتذار رسـمي وعلين وعاجل هلما، بامسه الشخصي وصفته ال“وطالب املشتكيان رئيس حزب الدميقراطيني اجلدد بتقدمي 
ا، وأن يقدمكل املضايقات واالتـهامات اليت تعرضا هلا من جانبه، ومن جانب احملسوبني على محلته العنصرية، دون تقدمي أي دليل ق  طعي بشأ

تصفية حسابات ة يف صراع حزيب ضيق و اعتذاره للدولة املغربية والشعب املغريب بكافة أطيافه عن الزج بالقضية الوطنية املقدسة بالنسبة إىل كافة املغارب
.تاحة، حمتفظني حبقهما يف متابعة املسؤولني عن محلة التشهري املوجهة ضدمها بكل الطرق القانونية والسلمية امل”سياسوية

http://www.marocpress.com/hespress/article-627966.html
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تشارك في لقاء تشاوري حول اإلعاقة أكلو-جمعية األمل للمعاقين
اخبار حمليةTizpress 2016, 18يناير 

إلعاقة يومه السبت بدعوة حلضور أشغال لقاء تشاوري جهوي مع الشبكات و اجلمعيات العاملة يف ميدان ا بأكلومجعية األمل للمعاقني توصلت 
وق االنسان وذلك بتنسيق مع اللجان اجلهوية حلقالمجلس الوطني لحقوق االنسان بمدينة أكادير املنظم من طرف  2016يناير  16املنصرم 
.، مراكش، طانطان وكلميمباكادير
و اليت ستشارك يف  عياإلجتمامن اللقاء خيص وضع رؤية مندجمة وتشاركية للخروج بتمثيلية للجمعيات العاملة يف ميدان اإلعاقة و العمل  اهلذف

ا يف ميدان العمل  وجتذر . سرة و اجملتمعاخلاصة يف األ اإلحتياجاتوإدماج دوي  اإلجتماعياملعرض الدويل للكتاب بعروض خاصة لرباجمها و جتار
لذوي  يإجتماعو مقبلة اآلن على بناء مركز  اإلجتماعيراكمت جتربة عدة سنوات من العمل  أكلو/ اإلشارة إىل أن مجعية األمل للمعاقني 

.أكلواخلاصة ببلدة  اإلحتياجات

http://www.tizpress.com/?p=80428
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سجينات المغرب احتجاز مهينة تعانيهاظروف 
2016يناير  19الشيخالرباط ــ وصال 

يكشفه تقرير للمجلس  هذا ما. سجينة مغربّية أوضاعاً مزرية يف أمكنة احتجازهّن، ال تتوافق مع االتفاقيات الدولية حلقوق السجناء 1519تعاين 
قانونية هة اخلدمات الصحية والالوطين حلقوق اإلنسان املغريب، سلط الضوء على التمييز الذي تعيشه السجينات باملقارنة مع فئة الذكور السجناء، جل

.  املتوافرة داخل السجون

 40 - 25عاماً، فيما تشّكل الفئة العمرية  25من السجينات املغربيات هّن من الشابات اللوايت تقّل أعمارهّن عن % 25ويفيد التقرير أن أكثر من 
 127إىل ذلك، ُحتتجز . سجينة فقط 44مع % 3عاماً نسبة  60من جمموع السجينات، وال تتجاوز النساء اللوايت ختطَني % 45.62عاماً نسبة 

.  فتاة دون العشرين، أكثرهن يف سجون الدار البيضاء

ري حقوق السجينات بني املعاي"، يأيت حتت عنوان 2015ولغاية الشهر نفسه من عام  2014آب / والتقرير الذي أعّد يف الفرتة املمتدة من أغسطس
ر، كانت نسبة السجينات يذكر أن يف أثناء إعداد التقري". التقرير اخلاص بأوضاع وحقوق املؤسسات السجنية يف املغرب -الدولية وظروف االحتجاز 

%.  28من جمموع السجناء، بينما فاقت يف سجون الدار البيضاء لوحدها % 2.46تسّجل 

ف اإلقامة ة، وهي تتفاقم نتيجة ظرو يُظهر التقرير أن السجينات يف أكثريتهن يعانني من مشاكل عديدة ترتبط بالصحة البدنية والعقلية واألمراض املزمن
ربامج الصحية، وانعدام للرعاية يف السجون، نقص كبري يف خدمات العالج املقّدمة للسجينات والطواقم الطبية وال. اليت تفتقر إىل املقومات السليمة

 األدوية أو الوصول إىل الصحية واإلجنابية واجلنسية، باإلضافة إىل إمهال الفحوص الطبية، وهو ما يوجد صعوبة لدى السجينات يف احلصول على
. خدمات أخرى

ّن، عل ختلي العائلة عنهمن جهة أخرى، تعاين السجينات من انتهاك حقهّن يف االتصال مع العامل اخلارجي، إذ ُحيرمن يف أكثريتهن من الزيارة بف
مهات، فهّن يعانني من أما بالنسبة إىل السجينات األ. كعقاب اجتماعي يستند إىل الوصم الذي يلحق بنساء ارتكنب جرائم يعاقب عليها القانون

ّن من زيارة أبنائهّن الصغار بسبب العراقيل االجتماعية املتعلقة بالنظرة اجملتمعية جتاه السجينة، إىل جانب اليت ال ختصص العراقيل القانونية  حرما
م يف السجون إىل ذلك، تُقصى السجينات، . نّ أيضاً، تغييب برامج تشجيع األهايل على زيار. ترتيبات استثنائية لتمكني األطفال من زيارة أمها

ّن من االطالع على أخبار العامل وكل ما يتصل بالعامل اخلارجي . أيضاً، من احلياة العامة، من خالل حرما

مغربّيات حيصدن الفراولة يف إسبانيا: اقرأ أيضاً 

ويتمثل يف سوء . ات السجونإىل ذلك، تتعرض السجينات إىل عنف تتعّدد أشكاله ما بني نفسي وجسدي وجنسي، يرتكبه يف حقهن موظفو وموظف
ام عدالة ال يراعي نظ"ويعيد التقرير ذلك إىل . املعاملة واالبتزاز والتحرش والتخويف والتهديد، يف ظل تغاضى اإلدارات عن هذه املمارسات

ّن وأوضاعهنّ  وانتهاءً ابتداًء من مراحل التحقيق  ، وبناء عليه ال حتظى السجينات بالدعم النفسي واالستشارة القانونية واملساعدة القضائية،"خصوصيا
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الزنازين صغرية تفتقر إىل . ةويسلط التقرير الضوء، أيضاً، على ظروف االحتجاز، ويصفها باملزري. فرتة احلكم، باستثناء بعض احلاالت النادرةإىل 
ت بالغات وال بني السجينااإلضاءة والتهوية، وتنعدم فيها وسائل التدفئة والتربيد، وال حترتم فيها قاعدة الفصل بني السجينات القاصرات وال

. االحتياطيات واملدانات بأحكام، وال بني املريضات واملدمنات واملسّنات

سجينة، مل يسبق هلّن دخول املدرسة،  600أكثر من . على صعيد التدريب والتعليم، يبّني التقرير أن نسبة األمّية تنتشر بشكل الفت بني السجينات
ق السجينات يف ويربز التقرير االختالالت اليت تتعلق حب. فقط بلغن املستوى اجلامعي% 5من جمموع السجينات، بينما % 40وهّن يشكلن حنو 

ا أن تساعد يف حماربة األمية، فاإلدارات ال ختّصص هلّن م النوع من األنشطة، رافق ملمارسة هذا ممارسة األنشطة الثقافية والرتفيهية والرياضية اليت من شأ
ويف . مبدأ الفصل بني أقسام السجن وبالطبع، ال تستطيع السجينات االستفادة منها، مبوجب. بينما توّفر مرافق ثقافية مثل املكتبات للسجناء الذكور

ة ارات متنوعة مثل النجار تنميط واضح، تفتح اإلدارات جمال التدريب للنساء، يف اخلياطة والنسيج وخدمة الفنادق، بينما يستفيد الذكور من خي
.  واإللكرتونيات وغريها

سات السجون في ويأتي تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في سياق تعزيز وتطوير الجهود التي بُذلت في مجال رصد واقع مؤس
، والتشديد على "أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة"حتت عنوان  2012، واملسامهة يف إعمال توصيات اجمللس املتضمنة يف تقريره الصادر المغرب

تم جبمع البيانات عن الن. ضرورة إعداد تقارير حول الفئات اهلشة، ال سيما النساء داخل السجون ساء السجينات وحتليلها ويوصي بإطالق مبادرات 
مة لة اجلنائية وأنظونشرها، باإلضافة إىل تشجيع املبادرات املدنية وخلق شراكات مع مؤسسات البحث واجلامعات من أجل إجناز دراسات حول العدا

م يف السجون، وأوضاع ولعّل أّمهها مواضيع العقوبات واألحكام القضائية يف حق السجينات، واألطفال املرافقني ألم. السجون من منظور اجتماعي ها
ان والنوع الفئات األكثر عرضة للمخاطر واالنتهاكات داخل السجون، وإجناز تقييمات دورية لسياسات السجون وفق مقاربة حقوق اإلنس

.االجتماعي

http://www.alaraby.co.uk/society/2016/1/18/%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-
%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%8A%D9%86%D8%A9-
%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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الحكومة تتخلى عن ترددها وتقبل مراجعة قانون المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
  

ضان اآللية أن الحكومة مع اختيار تخويل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان احت، ألول مرة ،  الرميدصرح وزير العدل واحلريات ، مصطفى 
لدولية حملاربة التعذيب، وبذلك املفروض إحداثها بعد مصادقة املغرب على الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية ا المستقلة للوقاية من التعذيب

ى الرتدد احلكومي الذي كان باديا من خالل جوابه على أسئلة الربملانيني يف ماي املاضي .أ

صديقه حامي الدين ا أمام مؤمتر منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان الذي كان على رأسه، قبل أن يسلم رئاسته ل الرميدجاء ذلك يف الكلمة اليت ألقاه 
.بعد توليه الوزارة

يتعلق األمر مبشروع قانون و . وأعلن وزير العدل واحلريات بنفس املناسبة أن احلكومة ستعرض مشروع القانون املعدل لقانون اجمللس األسابيع املقبلة
اية حقوق ومبادئ باريس املتعلقة باجملالس الوطنية حلقوق اإلنسان ويطور قدراته يف مح 2011يوسع اختصاصات هذا اجمللس مبا يتالءم ودستور 

.اليت تضم اجملالس املطابقة أنظمتها ملبادئ باريس ”A”اإلنسان والوقاية من خرقها، علما بأن اجمللس يف وضعيته احلالية مصنف حاليا يف الالئحة

تصاصاته، هيكلة جديدة ومن املنتظر أن يرتتب عن اعتماد القانون اجلديد للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، فضال عن دعم استقالليته وتوسيع اخ
:تستوعب أربع آليات تتمثل يف

ت القاسية العقوبات واملعامالآلية الوقاية من التعذيب وفقا للمادة الثالثة من الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب و 
1993واملهينة اليت صادق عليها املغرب سنة  والإلنسانية

املغرب سنة عاقني اليت صادق عليها آلية ختص املعاقني املنصوص على إحداثها يف الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية املتعلقة حبقوق امل
2009

1993ليها املغرب سنة امللحق باتفاقية حقوق الطفل اليت صادق ع اإلختياريآلية لالنتصاف لفائدة األطفال منصوص عليها يف الربوتوكول 
آلية حملاربة كل أشكال التمييز

ذات وضع قانوين  وإذا كان االختيار قد وقع على احتضان هذه اآلليات من طرف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وليس على آليات منفصلة عنه
ا ستكون بال استقاللية، ألن األصل يف إحداثها هو االستقاللية وحرية امل .ةبادرة وحىت املباغتخاص، فإن ذلك ال يعين حسب مسؤويل اجمللس أ

ل الثاين ا ماعدا الربوتوكو  يذكر أن املغرب صادق على االتفاقيات التسع األساسية يف ميدان حقوق اإلنسان وعلى الربوتوكوالت االختيارية امللحقة
ة للحقوق االقتصادي امللحق بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يقضي بإلغاء عقوبة اإلعدام ، والربوتوكول امللحق بالعهد الدويل

.واالجتماعية والثقافية

http://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF%D9%87%D8%A7-
%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%82/
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المساواة بين الرجل والمرأة باإلرث في المغرب يظهر من جديدجدل 
صحف -الفقهي امللتقى 
ص 08:20 - 2016/01/19املوافق  1437/04/09 ىفأضيف 

المي القائم، والذي يوزع بني الرجل واملرأة يف املغرب ، حيث طالبت منظمات نسوية بتغيري نظام اإلرث اإلس باألرثظهر جمددا اجلدل يف املساواة 
.الرتكة بني الرجل واملرأة وفقا للشريعة اإلسالمية

بيرا بين اإلسالميين وكان المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وهو هيئة حقوقية رسمية منذ أكثر من شهرين، قد فجر جداال كبيرا، وأثار جدال ك  
.رثغريب، مبا يف ذلك املساواة يف اإل، عندما شدد يف آخر تقرير له على ضرورة حتقيق املساواة واملناصفة بني النساء والرجال يف اجملتمع املوالتغريبيين

ورفض يف حوار تلفزيوين  كان عبد اإلله بن كريان رئيس احلكومة املغربية، وزعيم حزب العدالة والتنمية قد واجه هذه الدعوات: ووفقا لوكاالت األنباء
" .باالعتذار للمغاربة"توصية اجمللس خبصوص املناصفة يف اإلرث وطالب 

والبد من احرتام " وأن للدولة مؤسسات. إن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليس مؤهال للحديث يف موضوع اإلرث: "فقال الفزازيأما الفقيه حممد 
".  ختصصات كل مؤسسة على حدة

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=11761
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..كيران ارقص، أنت تسقط ابن  

د جيعله طائراً صريعاً يرتنح قبل أن بالتحدي. البن كريان أن يرقص طويال، ضاحكا ويلوح مبسبحة، ذلك ال جيعله قريباً وال طيباً وال خفيف الظلميكن   
سم مواطنيك، وأطلقت وسقطَت عميقاً إىل القعر رئيس حكومتنا العتيد، عندما مل تعتذر عن الضرب الذي رسم معامله على كل مكان من ج. يسقط

.أميانك بدًال عن ذلك وعوضاً عن تصحيح األمور
".  اخلميس األسود"و" املرسومني املشؤومني"أزمة " فوائد"لننظر إىل بعض لكن 

من ذلك أنه يف احلني ". انشبيبة عبد اإلله بن كري "قادت بعضها، وأظهرت بكل أسف، حتول منتمني لشبيبة حزب العدالة والتنمية، إىل األحداث 
آخرين " بيجيديني"سابات الذي أصدرت مكاتب إقليمية لشبيبة احلزب بيانات شجب لالعتداء الدامي على األساتذة املتدربني يف الرباط، تظهر ح

..نضح به نفوسهمعلى مواقع التواصل االجتماعي ما ينضح به اإلناء، وإنصافا للحزب وقياداته من طينة سعد الدين العثماين، دعوين أقول ما ت
ي ا للوطن وللشعب، الوطن الذتربيرات البن كريان، تبدأ بنظرية املؤامرة وتنتهي بتجديد الوالء له، بينما كان األوىل واألحق أن تعلن والءهابتدعوا 

.استُِبيحت كرامته عندما انتهكت حقوق مواطنيه وحتولت يف مشاهد سريالية إىل دماء
إن كانت وزارة : يسائلوهن املؤامرة على ذكاء املغاربة، أن ُحيَوَّل أتباع ابن كريان هذا األخري إىل ضحية، يف حني كان من اخلري للصاحل العام، أومن 

الداخلية تأمتر بأمر احلكومة، فكيف مل تكن تعلم عن ضرب وتعنيف مواطين بلدك يا رئيس احلكومة؟ هل أنت صوري؟
حنن "قاب أيضا، لكن مجلة من اخلري للحزب أن ينتقد ابن كريان، وينبه إىل اخلطأ والظلم، فهو ليس معصوما من الزلل، وليس فوق احلساب والعوكان 

"..عفا اهللا عما سلف"من ذات منطق " مع ابن كريان
ية للتكلم باسم من أي شرعية إنسانية أو مدنية وجمتمع -معظمهم، وعلى رأسهم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان-، جردت األزمة احلقوقيني أيضا

م مل خيلصوا للمبادئ اليت جت. اإلنسان وعن احلقوق م ال يعرفون أن إنصاف اإلنسان ال حيتاج إذناً أو دعوة، وأ عل بإمكان الفرد كل ما هناك أ
.  الواحد، إمياناً، أن يناضل ضد العامل بأسره

اجلسدية واملعنوية  ، عام إقرار الدستور اجلديد للمغرب، صدقنا أن األمل يف العيش حتت محاية الشرعية اليت تنص على ضمان السالمة2011سنة 
.لعنف ضد األساتذةلكننا نتململ كمواطنني يف هذا األمل والتصديق مع مهجية ا. للمواطنني، وتشدد على أن ال تسامح مع أي جتاوزات قد متسهم

ا كمواطنني، إن صدقنا ، وسنشعر بالكذب على أنفسن"اخلميس األسود"طغى على صوت الدستور " الزرواطة"صوت الضرب من .. املواطنون/املتدربون
الفساد على صوت تفعل شيئا حىت ال يطغى العنف والقمع والظلم و " عشرين ساعة متواصلة"اليت تعمل لـ" فرانك جوج"أن ابن كريان وحكومة 

.الدستور
يف الرقص على دماء  لذا ارقص يا رئيس احلكومة، ال شرف" احلب والتنب"، البن كريان وحكومته ما هلما، لكن عليهما الكثري من ما جيمع وكخالصة

املغاربة 
..أخرى ، وقد تبادلتما الضغينة والقذف علنا والسم مدسوسا، وهذه قصة سقوطمتنافقنيشرف يف وضع يدك بيد محيد شباط، ال 

http://ajelnewsyemen.com/415194/%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%B5%D8%8C-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7.html
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السجناء محور يوم دراسي حقوق..العيون
10:42  2016يناير  18  

دة املوظفني العاملني ، يومني دراسيني حول حقوق األشخاص يف وضعية احتجاز، لفائلسمارة-_اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيوننظمت 
يناير اجلاري، بالعيون، حبضور رئيس اللجنة  16السمارة، وافتتحت أشغال اليوم األول صباح السبت -باملؤسسات السجنية واألمنية جبهة العيون

ائية، ومديري السجنني السمارة، والوكيل العام لدى حمكمة االستئناف بالعيون، ووكيل امللك لدى احملكمة االبتد-اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون
.احملليني بالعيون والسمارة

املكلفة  املني باملؤسساتوذكر حممد سامل شرقاوي رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، بأن مثل هذه األيام الدراسية واللقاءات ستمكن املوظفني الع
ية إنسانية، ومتكينهم وفق مقاربة حقوق إحتجازحول القواعد النموذجية ملعاملة األشخاص يف وضعية  وسلوكاتبإنفاذ القوانني من اكتساب معارف 

.من اآلليات املعتمدة مبوجب املعايري الدولية والقوانني الوطنية
، واليت تضم يف 2015دجنرب  9وأضاف املتحدث أن هاذين اليومني الدراسيني يشكالن لبنة أوىل يف اجتاه تفعيل اشتغال اخللية اليت شكلت يف 

ات متابعة مدى إعمال توصي عضويتها باإلضافة إىل رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، ممثلي املؤسسات القضائية والسجون احمللية، وتعمل على
توصية من أجل محاية حقوق  100أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة، ” حتت عنوان املوضوعايتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الصادرة عن تقريره 

.”السجناء والسجينات

http://rissala24.ma/politic/national/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html
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املكلفة  املني باملؤسساتوذكر حممد سامل شرقاوي رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، بأن مثل هذه األيام الدراسية واللقاءات ستمكن املوظفني الع
ية إنسانية، ومتكينهم وفق مقاربة حقوق إحتجازحول القواعد النموذجية ملعاملة األشخاص يف وضعية  وسلوكاتبإنفاذ القوانني من اكتساب معارف 

.من اآلليات املعتمدة مبوجب املعايري الدولية والقوانني الوطنية
، واليت تضم يف 2015دجنرب  9وأضاف املتحدث أن هاذين اليومني الدراسيني يشكالن لبنة أوىل يف اجتاه تفعيل اشتغال اخللية اليت شكلت يف 

ات متابعة مدى إعمال توصي عضويتها باإلضافة إىل رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان، ممثلي املؤسسات القضائية والسجون احمللية، وتعمل على
توصية من أجل محاية حقوق  100أزمة السجون، مسؤولية مشرتكة، ” حتت عنوان املوضوعايتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الصادرة عن تقريره 

.”السجناء والسجينات

http://rissala24.ma/politic/national/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-
%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A.html
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http://www.maroc-hebdo.com/agenda-culturel-du-08-au-14-janvier-2016/
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Le mécanisme de prévention de la torture dépendra 
désormais du CNDH

Le président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami | Ph: MahdiLe
président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Driss El Yazami
Le ministre de la Justice et des libertés, Mustapha Ramid a révélé officiellement que le gouvernement a 
décidé que le mécanisme de prévention contre la torture dépendra désormais du CNDH.
Le ministre a noté que l'Exécutif adoptera au cours des prochaines semaines un projet de loi modifiant la 
loi encadrant le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), pour qu'il puisse inclure ce mécanisme, 
rapporte lundi le quotidien arabophone Akhbar Al Yaoum.Ramid, qui intervenait lors d'un colloque organisé 
par le forum de la Dignité pour les droits de l'Homme, a indiqué qu'à travers cette démarche, le 
gouvernement s'efforce de garantir l’indépendance d'action de ce mécanisme.

http://www.menara.ma/fr/actualit%C3%A9s/maroc/2016/01/18/1801983-le-m%C3%A9canisme-de-
pr%C3%A9vention-de-la-torture-d%C3%A9pendra-d%C3%A9sormais-du-cndh.html
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Réhabiliter la mémoire de Hay Mohammadi

"Les chemins de la mémoire", initiative citoyenne qui s'inscrit dans le cadre du projet "Traces d'espaces-
Programme de réparation communautaire de Hay Mohammadi", a été lancée récemment avec pour objectif 
de réhabiliter la mémoire de ce quartier de Casablanca au travers d'un circuit de plaques signalétiques.
Projet soutenu par l'Union européenne (UE), mené par le Conseil national des droits de l'Homme et 
mis en oeuvre par la Fondation Caisse de dépôt et de gestion, "les chemins de la mémoire" s'inscrivent 
dans la perspective de l'inscription de Casablanca sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité?

Sensibilisation des habitants
''Les chemins de la mémoire" constituent également une ressource essentielle pour le territoire de 
Casablanca. Cette initiative s'inscrit dans le processus de réconciliation de la population locale avec sa 
mémoire. Plus que la population locale, tout le monde est concerné : les Casablancais, tous les Marocains, 
les Africains, les Européens, etc. 

En effet, tous les citoyens du monde aspirent à recouvrir la mémoire pour mieux appréhender le présent et 
l'avenir. Autant de plaques et de repères collectifs qui rappellent la mémoire des Marocains, héros et 
martyrs de la conquête de la liberté et de la dignité humaines. 

Le Projet est actuellement soutenu par la Wilaya de Casablanca, l'Agence Urbaine de Casablanca, les 
Communes de Hay Mohammadi et l'association Casa mémoire. 

Cette action a permis la sensibilisation des habitants du quartier au programme de réparation 
communautaire, à la question des Droits de l'Homme et à la valeur patrimoniale et architecturale 
exceptionnelle du paysage urbain emblématique de la modernité de Casablanca. 

Fruit de tables rondes et de féconds échanges, ce projet a permis l'émergence d'un débat démocratique et 
l'implication citoyenne dans le choix des lieux représentatifs de la mémoire collective.(MAP). HR---BR. AJ.

http://www.dimabladna.ma/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=14292

http://www.lemag.ma/Casablanca-Lancement-d-une-initiative-citoyenne-pour-rehabiliter-la-memoire-de-
Hay-Mohammadi_a93650.html
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La Chambre des Conseillers abrite mercredi une journée 
d'étude sur la loi organique relative à la mise en oeuvre du 
caractère officiel de l'amazigh

Rabat, 18 janv. 2016 (MAP) - Une journée d'étude sur la loi organique relative à la mise en oeuvre du 
caractère officiel de l'amazigh se tiendra mercredi au siège de la Chambre des Conseillers à Rabat. Placée 
sous le thème "la langue amazigh, une responsabilité et un patrimoine national commun à tous les 
Marocains", cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la Constitution, 
notamment l'article 5, et de l'interaction de la Chambre des conseillers avec les initiatives de la société 
civile pour la défense des droits culturels et linguistiques, dont celle de la Fédération nationale des 
associations amazighes rassemblant plusieurs cadres actifs dans le champ culturel amazigh, indique lundi un 
communiqué de la Chambre. Prendront part à cette rencontre, outre les parlementaires et les 
départements gouvernementaux concernés, des représentants de l'Institut Royal de la Culture Amazighe 
(IRCAM) et du Conseil national des droits de l'homme (CNDH), en plus de composantes 
du tissu associatif amazigh et nombre d'associations actives dans le domaine culturel et des droits de 
l'homme.

http://www.menara.ma/fr/2016/01/18/1802556-la-chambre-des-conseillers-abrite-mercredi-une-
journ%C3%A9e-d%C3%A9tude-sur-la-loi-organique-relative-%C3%A0-la-mise-en-oeuvre-du-
caract%C3%A8re-officiel-de-lamazigh.html

https://www.maghress.com/fr/lesechos/141133

http://www.leseco.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41133
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Driss El Yazami: "Il faut combler le manque de travaux sur 
l'histoire récente du Maroc"
Anaïs Lefébure 18/01/2016 

MÉMOIRE - Début janvier, le Conseil national des droits de l'homme (CNDH), en partenariat avec 
l'Université Mohammed V de Rabat, a publié un ouvrage de plus de 600 pages rassemblant 138 biographies 
d'acteurs politiques et associatifs du Maroc post-indépendance, consultable en ligne.
Omar Azziman, Driss Basri, Abraham Serfaty, Khadija Rouissi, André Azoulay... De nombreuses personnalités, 
décédées ou toujours en vie, ont fait l'objet d'un long travail de recherche effectué par une équipe de 21 
collaborateurs, chapeautés par les professeurs Jilali El Adnani et Mohammed Kenbib.
"La publication de cet ouvrage intervient dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de 
l'Instance équité et réconciliation (IER), qui avait préconisé de multiplier les initiatives de préservation et 
d'écriture de l'histoire au Maroc", explique au HuffPost Maroc le président du CNDH, Driss El Yazami.
Après la création du Centre d'histoire du temps présent avec l'Université Mohammed V de Rabat et la mise 
en place d'un "master du temps présent" au sein de la Faculté des lettres et des sciences humaines, le 
CNDH a ainsi publié cet ouvrage, nouvelle pierre apportée au travail de mémoire entrepris par l'institution.
"Nous avons besoin de ces initiatives pour connaître notre histoire", indique M. El Yazami, qui estime qu'il y 
a "un manque évident d'écriture de l'histoire du Maroc", notamment sur la période récente. "Nous avons de 
très bons historiens qui ont travaillé sur des périodes plus éloignées, mais peu sur l'histoire du XXe siècle, 
surtout depuis l'indépendance", ajoute-t-il.
Tirer des leçons
Pour lui, l'ouvrage est à la fois un hommage aux acteurs qui ont fait (et font) cette période, mais aussi "une 
manière de tirer des leçons pour l'avenir". "L'IER a travaillé sur des périodes troubles de l'histoire 
contemporaine. Nous approfondissons ainsi le travail de compréhension de cette période, car connaître 
l'histoire est un élément important pour avoir des citoyens actifs", rappelle le président du CNDH, qui 
déplore que certains pans de l'histoire du Maroc, comme celle de l'amazighité, sont trop peu connus des 
citoyens.
Pour compléter ce travail de mémoire, la construction d'une Maison nationale de l'histoire à Casablanca est 
actuellement en projet. Un colloque a été mené par le CNDH pour poser les bases de cette initiative, qui 
ne devrait cependant pas voir le jour tout de suite. "Il faut encore trouver un lieu et les fonds pour la 
construction du musée, et cela risque de prendre un peu de temps", confie M. El Yazami.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/18/driss-el-yazami-il-faut-combler-manque-travaux-histoire-
recente-maroc_n_9009668.html

http://alminbarenews.com/fr/archives/6210
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