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االنتخابي التقطيع "المطالبة بتحديث يتجه نحو  اليزميمجلس "
23:45 - 2016يناير  20األربعاء حممد الراجي  - هسربيس

نبثقة عْن ندوة دولّية كشفت 
ُ
إصالح التشريع "ل موضوع مبجلس املستشارين، حو نظمها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان التوصيات األّولية امل

رمسية املعنية حبقوق اإلنسان تشاطُر ، أنَّ املؤسسة ال"االنتخايب، من أجل تشريع انتخايب يف مستوى املتطلبات الدستورية وااللتزامات التعهدية للمغرب
.األحزاَب السياسية الداعية إىل عادة النظر يف التقطيع االنتخاّيب الرأي

تخابية، فإن اجمللُس الوطين حلقوق يف اخلريطة االن" تتحّكم"ففي الوقت الذي ترى فيه جمموعة من األحزاب أنَّ التقطيع احلايل جيعُل وزارَة الداخلية 
التقطيع بني  يح التفاوت احلاصل على مستوىاإلنسان يّتجه إىل رْفع توصّية إىل السلطات املغربية ُتطالُب مبراجعة التقطيع االنتخايب احلايل، قْصد تصح

.على مستوى الدوائر االنتخابية" تشّتتا"األقاليم، خاّصة بالنسبة لالنتخابات احمللّية، اليت تعرف 
هات املعنّية،  أْن يرفعها اجمللس إىل اجلندير املومين، مدير الدراسات واألحباث والتوثيق باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إنَّ التوصّية اليت يُرتقبُ وقاَل 

بعدد الناخبني،  دائرة انتخابية، وليس ستهمُّ االنتخابات اجلماعية واجلهوية القادمة، وتنّص على أْن يكون مفتاُح التمثيل ُمرتبطا بعدد السّكان يف كلّ 
.، لبعض املناطق ذات الكثافة السكانية القليلة واملناطق صعبة الولوج"متييز إجيايب"فضال عْن إعطاء 

 ّ إال بعد أن  ا توصّيات أّولية لْن تُرفعوفيما يتعّلُق باملرشحني لالنتخابات، تضّمنت توصّيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليت أوضح املومين أ
ا اجمللس مع شركائه،  فضيةدعوة إىل تقليِص عدد اجلُنح ) تضّمنت(يتشاور بشأ

ُ
ّية، وتقليص املّدة الفاصلة بني صدور إىل فُقدان األهلّية االنتخاب امل

دف ".توسيع اجلسم االنتخايب الوطين: "احلكم النهائي واسرتجاع األهلّية القانونية لالنتخاب، 
بإعطاء األشخاص الفاقدين  بذلك، وبعد دعوته إىل ختويل حاملي السالح حقَّ املشاركة يف االنتخابات، أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانعالقة 

لس إىل تبسيط مساطر األشخاص الضرورية لذلك، كما دعا اجمل املسطريةللحرية حّق التصويت، وقال املومين إنَّ اجمللَس سيعمل على توفري الرتتيبات 
.الذين جيدون صعوبة يف التسجيل يف اللوائح االنتخابية، مثل البّحارة، أو األشخاص غري املستقرّين

م، بسبب عد يّسر وخبصوص مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة، واليت ما زالْت تثري انتقادات اجلمعيات املدنية املعنّية 
ُ
ة لذلك، م توفري الشروط امل

حلملة االنتخابية، من خالل اعتماد لغة للتسجيل يف اللوائح االنتخابية، مثَّ ا التيسرييةالعاّمة، بدًء بالرتتيبات  الولوجياتأوصى اجمللس بتسهيل 
ة باحلقوق من الدستور، الذي ينص على تيسري متتيع األشخاص يف وضعية إعاق 34اإلشارات، مثّ الولوج إىل مكاتب التصويت، انسجاما مع الفصل 

ا للجميع .واحلريات املعرتف 
من ) املصاريف املنفقة على العملية االنتخابية( يتعّلق بشفافية العملية االنتخابّية، قاَل املومين إنَّ احلكامَة تقتضي أن ينتقَل االقتصاد االنتخايبوفيما 

خابات، مضيفا أنَّ مجيع ، يف إشارة إىل عدم الوضوح الذي يلفُّ مصاريَف املرشحني لالنت"املنطقة الرمادية إىل منطقة بيضاء تسودها الشفافية"
تلقائي، أْن جيرَي ذلك بشكل املعلومات املتعلقة باالنتخابات جيُب أن تكوَن موضوع نشر استباقي من طرف اإلدارة العمومية املكلفة باالنتخابات، و 

ا .ُدون احلاجة إىل انتظار أن يتقدم أحٌد بطلب احلصول على املعلومات املتعلقة 

http://www.hespress.com/politique/291863.html

                            10 / 37



 

21/01/2016 6
Conseil national des droits de 

l'Homme

عذيبالتوآلية الوقاية من  اليزمييطالب بتوسيع االستقاللية الوظيفية بين مجلس  المانوزي
21:05م على الساعة  2016يناير  20الياقوت   اجلابري كتب يوم األربعاء   

، أنه يثمن » كوم.فرباير»لـ  األمني العام لشبكة أمان لتأهيل ضحايا التعذيب والوقاية منه مبنطقة مشال إفريقيا والشرق األوسط املنوزيصرح مصطفي 
يناير بالرباط، والذي قال فيه  17 عاليا املبادرة، اليت جاءت يف تصريح وزير العدل واحلريات مبناسبة كلمته يف اجلمع العام ملنتدى الكرامة املنعقد يوم

.بأن احلكومة ستعرض مشروع القانون املعدل لقانون اجمللس األسابيع املقبلة

املعنيني باملوضوع اطلع  ، أنه رغم أن النقاش العمومي مبقاربة تشاركية واسعة مل يستوف حقه، ألن ال أحد من» كوم.فرباير»لـ  املانوزيالسيد وأضاف 
وعة للعاهل املغريب، ويف ظل العدل واحلريات، إثر ضغوطات حقوقية، ومنها رسالة الشبكة املرف وووزارةحلد اآلن على املسودة اليت توافق حوهلا اجمللس 

وق ات اجلسيمة حلقتفاقم الظاهرة اإلرهابية واالنتهاكات الناجتة، وباعتبار أن املهم هو إخراج اآللية للوجود للتخفيف من حجم وحدة االنتهاك
 القضادارج نطاق اإلنسان، ألن التعذيب يسكنها مجيعا من جرمية االختفاء القسري واالعتقال التعسفي ، إىل اإلعدام القضائي و االغتيال خ

ي توضيح العالقة بين و يدعو ، في نفس الوقت ، إلى تكثيف الجهود من أجل توسيع مجال االستقاللية الوظيفية طبعا ، خاصة فوالقانون، 
يوسع اختصاصات هذا  ومكونات هيأة اآللية املستقلة للوقاية من التعذيب ، ويتعلق األمر مبشروع قانونرئاسة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

عاء بأن ومبادئ باريس املتعلقة باجملالس الوطنية حلقوق اإلنسان ، وحيث ال يكفي االد 2011اجمللس بشكل يتالءم أكثر مع متطلبات دستور 
ديد ، أضاف اليت تضم اجملالس املطابقة أنظمتها ملبادئ باريس ، وعن سؤال حول طبيعة القانون اجل ”A”اجمللس الوطين مصنف حاليا يف الالئحة

:بأن القانون اجلديد يروم توسيع اختصاصات اجمللس الوطين وفق هيكلة جديدة تستوعب أربع آليات تتمثل يف املنوزي

ت القاسية والعقوبات واملعامال آلية الوقاية من التعذيب وفقا للمادة الثالثة من الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب*
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

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

ة الدولية ملناهضة التعذيب احلقوقيني على صعيد منطقة مينا ، العمل على حث الدول اليت ينتمون إليها من أجل املصادقة على االتفاقي املنوزيودعا 
اجلسيمة حلقوق اإلنسان  كافة ضمانات عدم تكرار االنتهاكات  تسييدوالربوتوكول امللحق ذي الصلة بالوقاية من التعذيب ، يف أفق استكمال شروط 

. دولتيةمنها أو غري  الدولتيةسواء 

http://www.febrayer.com/313195.html

                            11 / 37



 

21/01/2016 2
Conseil national des droits de 

l'Homme

لبات الحكامة حصيلة عمل اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان بالصحراء بين إكراهات الممارسة الحقوقية ومتط
الجيدة

العوميرحلسني 2016يناير  20أضيف يف 
  

قية إلثراء الفكر واحلوار ، باعتباره رافعة حقيإنشاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، منعطفا حاسما في مسار المقاربة الحقوقية بالمغربشكل 
ا، يف إطار مبادئ باريس اليت تؤطر املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ،ومت انات نحها استقاللية وضمحول قضايا حقوق اإلنسان ومحايتها والنهوض 

ا .واسعة ملمارسة اختصاصا
 1.90.12هري الشريف رقم احملدث مبوجب الظ" حلقوق اإلنسان  اإلستشارياجمللس " يعترب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان امتدادا مؤسساتيا لسابقه 

طلع السياسي واحلقوقي الذي عرفه املغرب يف م اإلنفراج، والذي أنشأ يف إطار ( 1990أبريل  20املوافق ل)هـ  1410رمضان  24الصادر يف 
الدولية، بسبب ضعف  من طرف جل مكونات احلركة احلقوقية باملغرب واملنظمات اإلنتقاداتهذا اجمللس الذي تعرض حينها للعديد من . التسعينات

.هليئات احلقوقية باجمللسومتثيلية ا باإلستقالليةوسائل اشتغاله ومؤاخذات متعددة مرتبطة  اإلنسان،وحمدوديةأدائه يف التعاطي مع قضايا حقوق 
ان، حلقوق اإلنس اإلستشاريعن إعادة النظر يف الظهري املنظم للمجلس  2000يف هذا السياق، أعلن امللك حممد السادس يف خطاب العرش لسنة 

دولة، وقد منح الظهري دف مواكبة التحوالت اخلارجية املرتبطة باملؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، وتكييف مهامه مع التوجهات اجلديدة لل
املنشئ للمجلس الوطين حلقوق االنسان صالحيات ( 2011املوافق فاتح مارس )هـ 1431ربيع األول  18الصادر يف  1.11.19الشريف رقم 

تتوىل مهام الرتافع عن ) ويةاللجان اجله(واسعة يف جمال احلماية والنهوض حبقوق االنسان، كما مت تبين آليات جديدة للمجلس على املستوى الرتايب 
.قضايا حقوق االنسان على املستوى اجلهوي

ساهم ستطاعت أن تفماهي إذن األدوار املنوطة باللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان يف جمال الرصد ومراقبة حالة حقوق اإلنسان باملغرب؟ وإىل أي حد ا
(  تقدمة ى لورش اجلهوية امليف إرساء آليات جهوية حقيقية للدفاع عن حقوق اإلنسان، تعزيزا للممارسة احلقوقية اجلهوية ومتاشيا مع التوجهات الكرب 

؟)اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء منوذجا
)قوق اإلنسانقراءة يف الظهري املؤسس للمجلس الوطين حل(  اإلشتغالاملرجعية القانونية وضوابط : اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان –أوال 

قدمة، من خالل الواسع للمجلس يف ورش اجلهوية املت اإلخنراطاحملدث للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان صراحة على  1.11.19نص الظهري الشريف 
ا، يف إطار تفعيل سياسة القرب يف شكل جلان جهوية، وذلك تعزي زا ألهداف ومنطلقات اعتماد آليات جهوية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض 

م اجلهوية بواسطة مؤسسات دميوقراطية و  .ة من املواطننيآليات حقوقية قريبمشروع اجلهوية املتقدمة اهلادفة إىل متكني املواطنني من التدبري الواسع لشؤو
:اختصاصات اللجان اجلهوية �

ا األدوار ال 1.11.19أفرد الظهري الشريف  :تالية فصال كامال لتحديد اختصاصات اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان وجماالت تدخلها وأناط 
o تتبع ومراقبة وضعية حقوق اإلنسان باجلهة وتلقي الشكايات املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان.
oس اجمللس أو مببادرة من النظر يف مجيع احلاالت املرتبطة خبروقات حقوق اإلنسان، على املستوى احمللي واجلهوي ، احملالة من رئي

ا ورفعها  اللجنة أو بناء على شكاية ممن يعنيه األمر، وتتوىل اللجنة مهام البحث واملعاجلة للحاالت املعروضة عليها وإعداد توصيات لرئيس اجمللس بشأ
.للبت فيها 

o واإلدارة أو جهة  إذا كانت تدخل يف اختصاص املؤسسة املكلفة بتنمية التواصل بني املواطن -إحالة الشكايات الواردة إليها
لسالفة الذكر حتت ، أو على املسؤول عن املؤسسة ا) شكاية حملية أو جهوية(على اجلهة املعنية أو على املندوب اجلهوي للمؤسسة املذكورة  -أخرى 

).إذا تعلق األمر بشكاية ذات صبغة وطنية(إشراف رئيس اجمللس
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oيني على مستوى اجلهة تنفيذ برامج اجمللس ومشاريعه املتعلقة مبجال النهوض حبقوق اإلنسان بتنسيق مع كافة الشركاء املعن.
oنسان وتعمل هذه تشجيع وتيسري إحداث مراصد جهوية حلقوق اإلنسان تضم اجلمعيات والشخصيات العاملة يف جمال حقوق اإل

.املراصد على تتبع تطور حقوق اإلنسان على املستوى اجلهوي 
  

:تركيبة اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان �
ث نصت املادة واختيار اعضائها حي رؤساهامواد إىل كيفية تشكيل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان وتعيني  4يف  1.11.19تطرق الظهري الشريف 

 اجلمعويةأو الفعاليات  بظهري شريف باقرتاح من رئيس اجمللس، ويتم اختيارهم من بني الشخصيات املؤهلة يعينيونإىل أن رؤساء اللجان ) 40(
م ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد. اجلهوية .ويتم انتدا

أعضاء املواطن واإلدارة، من  تتكون اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان، باإلضافة إىل رئيسها واملندوب اجلهوي للمؤسسة املكلفة بتنمية التواصل بني
ق اإلنسان ملراصد اجلهوية حلقو يقرتحون من لدن اهليئات التمثيلية اجلهوية للقضاة واحملامني واألطباء والعلماء والصحافيني املهنيني، واجلمعيات وا

على  رئيسه،بناءمن  ويتم تعيني أعضاء اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان من لدن اجمللس باقرتاح. والشخصيات الفاعلة يف جمال حقوق اإلنسان 
.الرتشيحات اليت يرفعها رئيس اللجنة اجلهوية إليه 

ا، ستساهم يف  املوكولةبال شك أن االختصاصات  وقي، من خالل جتاوز بالعمل احلق اإلرتقاءلآلليات اجلهوية حلماية حقوق اإلنسان والنهوض 
لصعيد ة وآليات اجمللس على اإكراهات التدبري املتمركز للسياسات احلقوقية، وخلق دينامية جديدة وتفاعل إجيايب بني مجعيات حقوق اإلنسان احمللي

.الرتايب 
.اإلختالالتحماولة لرصد أوجه القصور ومكامن : جتربة اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء : ثانيا 

لتفعيل  المتمركزةبارها وحدات ساهم إحداث اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء يف تكريس سياسة القرب و تعزيز املشهد احلقوقي باملنطقة باعت
ا على املستوى اجلهوي الفعلي يف املمارسة  راطاإلخن، وهكذا عملت هذه اللجان على .املخططات والربامج املرتبطة حبماية حقوق اإلنسان والنهوض 

 اإلستحقاقاتامليداين يف  راطاإلخناحلقوقية على مستوى األقاليم اجلنوبية عرب االستماع وتلقي شكايات ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان باإلضافة إىل 
ووفود اهليئات واملنظمات الدولية  لألمم املتحدة ، اخلاصينيالسياسية واحلقوقية بالصحراء، كما لعبت أدوار دبلوماسية موازية مرتبطة باستقبال املقررين 

إىل  2011اليتها املمتدة من وباملقابل، تبقى حصيلة عمل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية خالل و  أإلنسانالناشطة يف جمال حقوق 
ملؤسساتية والتدبريية واليت ا اإلختالالتالفاعلني احلقوقيني باملنطقة ، نتيجة جمموعة من  وانتظاراتمتواضعة ومل ترق إىل مستوى تطلعات  2015

ة حراء بعد انتهاء مدسنستعرضها يف مقالتنا هاته ، مسامهة منا يف إثراء النقاش العمومي حول حصيلة عمل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالص
:واليتها

:املالحظات اهليكلية املرتبطة برتكيبة اللجان وطرق عملها �
ختلف ام متثيلية متكافئة ملتتكون اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء من تركيبة هجينة مل يراعى فيها عند التأسيس التناغم والتجانس واحرت 

ر ان اجلهوية وهو ما أثشرائح ومكونات احلقل احلقوقي بالصحراء، هذا باإلضافة إىل ضعف املستوى التكويين واألكادميي جملموعة من أعضاء اللج
.ومردودية اللجان يف تعاطيها مع قضايا وملفات حقوقية حساسة باملنطقة آداءبشكل سليب على 

وق حلماية والنهوض حبقمن جهة أخرى، تشتغل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان عرب هيكلة شبه موحدة، مكونة من إدارة تنفيذية وفرق عمل يف جمال ا
ا هو تنازع  والربامج  اإلسرتاتيجياتتنزيل  بني رئيس اللجنة واإلدارة التنفيذية، فيما خيص اإلختصاصاتاإلنسان، واملالحظة األساسية اليت ميكن إثار

هوية، وبالتايل ضرورة توسيع جمموعة من التساؤالت امللحة حول املركز القانوين للمدير التنفيذي يف هيكلة اللجان اجل مايطرحاحلقوقية وتنفيذها، وهو 
تعلق بعمل فرق احلماية ممكن مع رئيس اللجنة فيما خيص صناعة القرار احلقوقي باملنطقة، وفيما ي أحتكاكصالحياته واختصاصاته، لتفادي أي 

غيابرامج العمل، يف ظل والنهوض حبقوق اإلنسان على مستوى اللجان اجلهوية ، فيالحظ ضعف اإلشراك الفعلي ألعضاء اللجان يف إعداد وتنفيذ ب
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ية املنجزة عن أهم القضايا احلقوقية ، هذا باإلضافة إىل قصور مضامني التقارير التشخيص.تشاركية مبنية على التنسيق والتشاور وتقاسم اخلرباتمقاربة 
.باملنطقة

اجلوانب التدبريية ومؤشرات احلكامة�
ا، ومناقشة اجتماعات عادية يف السنة ، قصد تدارس خمتلف اإلشكاليات احلقوقية املدرجة يف جدول أعماهل 4تعقد اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان 

ومناقشة احلصيلة  حصيلة اللجان اجلهوية يف جمال احلماية والنهوض حبقوق اإلنسان، لكن املالحظ هو اقتصار أشغال هذه الدورات على استعراض
ات ياغة وبلورة التوصياحلقوقية ألعمال اللجان دون فتح نقاش حقيقي وفعال، حول امللفات الشائكة باملنطقة، وفق مقاربة منهجية وبناءة تروم ص

.اإلجرائية الكفيلة حبلحلة بعض هذه اإلشكاليات
املؤسسات  آداءدف حتسني ال شك أن التدبري املتمركز حول النتائج، أضحى من أهم املقاربات التدبريية املعتمدة، سواء يف القطاع اخلاص أو العام، 

اعتبارها حلقوق اإلنسان ب وجتويد مردوديتها، ومن هذا املنطلق، فإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد غيب منهجية التعاقد مع رؤساء اللجان اجلهوية
.جبودة اخلدمات املقدمة على الصعيد اجلهوي واإلرتقاءاملدبرين العموميني  آداءآلية حقيقية لتقييم 

يفي والتدبريي للجان الوظ اآلداءعلى مؤشرات حقيقية للنجاعة يف التدبري، وفق تعاقد باألهداف مع رؤساء اللجان، من شأنه أن يطور  اإلعتمادإن 
.الرامية إىل ربط املسؤولية باحملاسبة 2011اجلهوية حلقوق اإلنسان وذلك متاشيا مع التوجهات الكربى لدستور 

ديد والطويل، اهلدف منها هو حت تفتقر اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء إىل ترسيم خمططات اسرتاتيجية للعمل على املدى القصري واملتوسط
اعلني على املستوى اجلهوي ، إلجنازها، وفق مقاربة تشاركية ترمي إىل اخنراط خمتلف الف الألزمةاحلاجيات وتسطري األهداف اإلجرائية وتوفري الوسائل 

افة إىل غياب تقارير سنوية املنجزة يف جمال حقوق اإلنسان بالصحراء، هذا باإلض املوضوعاتيةسلبا على النتائج املتضمنة يف التقارير  ماانعكسوهو 
.لألنشطة توثق ملختلف تدخالت اللجان اجلهوية وتفاعلها مع اإلشكاليات احلقوقية باملنطقة

:التواصل والتفاعل مع خمتلف مكونات اجلسم احلقوقي باملنطقة �
ة، ويتم وقية باملنطقلعل من أهم العوامل األساسية لنجاح عمل اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية هو إشراك كل مكونات احلركة احلق

ميش، باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، اإلخنراطهذا اإلشراك عرب تشجيع  لكن املالحظ يف عمل  يف كل الربامج واملخططات احلقوقية دون إقصاء أو 
قوقي وخلق ايل تقزمي العمل احلاللجان اجلهوية هو استبعادها لشرائح مهمة من الفاعليني احلقوقيني والناشطني يف جمال حقوق اإلنسان بالصحراء، وبالت

ا .جيوب مقاومة إضافية بدل استيعا
معهد جنيف (لتدريب من جهة أخرى تساهم التكوينات اليت تؤطرها اللجان اجلهوية، بتنسيق مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و معاهد دولية ل

م، لكن املالحظ أن طريقة انتقاء املستفي) حلقوق اإلنسان منوذجا دين من هذه التكوينات، ال يتم يف تطوير كفاءات الفاعلني احلقوقيني وصقل مهار
.وفق معايري موضوعية وشفافة، باإلضافة إىل ضعف تتبع أُثر هذه التكوينات على اجلمعيات احلقوقية املشاركة

:خامتة 
ءت لسفة اإلنشاء، واليت جاإن ترصيد جتربة اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان بالصحراء، بعد أربع سنوات ونيف على إحداثها، يتطلب منا استحضار ف

ت، أصبحت احلاجة ملحة إىل ، متاشيا مع التوجهات الكربى لورش اجلهوية املتقدمة، لكن يف نفس الوقأإلنسانلتكريس البعد اجلهوي يف جمال حقوق 
ا، حىت تستطيع مواكبة التحوالت والتطورات السياسي ا ووسائل اشتغاهلا ونطاق صالحيا نطقة ة واحلقوقية املتواترة باملإعادة النظر يف اختصاصا

. هذا اجملالوتساهم بشكل جدي يف مسلسل استكمال اخنراط املغرب يف املنظومة الدولية حلقوق االنسان وتعزيز ممارسته االتفاقية يف

http://saharanow.com/m/news7848.html

http://www.4non.net/news17157.html

http://www.maghress.com/wadnon/17157
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األمم المتحدة في حقوق االنسان بالداخلة لهذا السببخبيرة 

ى الصعيد الوطين و اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جبهة الداخلة وادي الذهب  لقاءا تواصليا حضره عدد من املهتمني بالشأن احلقوقي علنظمت 
فية عمل اللجنة اجلهوية حلقوق دندن، اليت اطلعت عن كي فرجيينياالدويل ، و كان لفتا لالنتباه حضور  خبرية األمم املتحدة يف حقوق اإلنسان السيدة 

قي به إىل جويد عملها و الر اإلنسان بالداخلة ، و كانت فرصة ملناقشة مجيع املشاكل اليت تعرفها اللجنة اجلهوية ، و مت طرح جمموعة من املقرتحات لت
.مصايف املنظمات الدولية 

http://dakhla24.com/news12379.html
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ؤومينعن المرسومين المش أوالتنازلإما الموت جوعا .. األمعاء الحل األخير لألساتذة المتدربينمعركة 
21:46:43 20-01-2016:شوف ميديا   بتاريــخ : بواسطةنشرت 

 24اعي عن الطعام ملدة مؤكدين أن هذه اخلطوة ستكون بداية بإضراب مج" معركة األمعاء"األساتذة املتدربون على اخلطوة الثانية يف االحتجاج أطلق 
.ساعة، وقد تزيد إذا رفضت حكومة بنكريان التنازل عن املرسومني املشؤومني

تم نقلها دربة عن الوعي ليوشهد مركز الرتبية والتكوين مبدينة العرائش عشية اليوم األربعاء، وقوع أوىل ضحايا معركة األمعاء، حيث غابت أستاذة مت
.على وجه السرعة إىل املستشفى اإلقليمي من أجل تلقي العالجات الضرورية

ربية بعد  خمتلف املدن املغوأكد األساتذة املتدربون مواصلتهم للنضال ، معربين عن استيائهم الكبري من التعنيف الذي تعرضوا له اليوم األربعاء يف
م من الصمت الغري مفهوم ملؤسستني دستوريتني خلقتا حل م عن الطعام، وأيضا عن استغرا ل مثل هذه القضايا، ومها فتحهم العتصامهم وإضرا

.ومؤسسة الوسيطالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

http://www.chouftv.ma/press/31729-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1..-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-
%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D8%B0%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86..-
%D8%A5%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D9%88%D8%B9%D8%A7-
%D8%A3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86
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دونالمعطلون يطالبون برفع مراسلة للمجلس الوطني لحقوق االنسان في ذكرى عبد الوهاب زي

17:00 – 2016يناير  20األربعاء اخللويفملياء 

يناير ندوة صحفية مبقر اجلمعية املغربية  18نظم املعطلون الذكرى السنوية الرابعة الستشهاد عبد الوهاب زيدون واصابة حممود اهلواس، يوم االثنني 
.“اغتيال واعتقال وقمع املعطلني جرائم ضد االنسانية اىل مىت االفالت من العقاب ” حلقوق االنسان وحتت شعار 

عضو اجلمعية  داشمحوقد حضر الندوة ممثلي بعض اهليئات احلقوقية وتنظيمات املعطلني، كما شهدت تدخالت لعدد من االستاذة منهم االستاذ 
.املغربية حلقوق االنسان واالستاذ عبد السالم عبد االله نائب رئيس اجلمعية املغربية حلقوق االنسان

اء بية ملصايب وشهدوقد خلصت الندوة يف ختامها اىل جمموعة من النقط منها، الدعوة اىل تأسيس جلنة أو منظمة يعهد هلا مبهمة مجع امللفات الط
وكل  والسياسنياعلني احلقوقيني وتتبعها على املستوى احلقوقي والقانوين واإلعالمي والسعي حنو أرشفتها حىت ال يطاهلا النسيان، مع ضرورة إشراك الف

.من له إمكانية املسامهة يف هذا الشأن

ا املوضوعية واإلحصائية لاضافة  دى اهليئات احلقوقية اىل التأكيد على ضرورة استمرارية هذه اللجنة من حيث الزمان واملكان واستحضار معطيا
ا أيضا مهمة التعريف بضحايا النضال ضد البطالة يف خمتلف املنابر اإلعالمية .الوطنية والدولية و اليت ستناط 

هاب زيدون والمصاب ضرورة تقديم مراسلة آنية إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لالستفسار حول مصير وتطورات ملف الشهيد عبد الو 
.محمود الهواس

http://bledna.com/2016/01/national/122493.html
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!؟! التعنيفاللمعلم و وفه قم 
م 4:17 2016يناير،  20

ل منع احتجاجاته، صانعوا ، غري أنه يف املغرب نوفه الصد من خال”التبجيالقم للمعلم و وفه “األساتذة صانعو األجيال و مربوها، قال فيهم الشاعر 
راكز التكوين و بعد القبول الذين صدوا بالقوة و التعنيف فمنهم اجملاز و منهم الدكتور، كلهم وقعوا على قبول املرسومني قبل ولوج م أوالئكاألجيال 

؟ أم أن هنالك من خرجوا لالحتجاج، أترى ذلك ذكاء منهم لضمان التدريب أم غباء إمضاء ما ليس يف مصلحتهم فقط لضمان مقعد بني الصفوف
.يركب على ملفهم املطليب للمطالبة بنضال أودى ملا أودى إليه ؟

مصلحتهم  مني مل و لن يكونا يفهذه السنة الدراسية، هي سنة احتجاجات الطلبة بامتياز فبعد الطلبة األطباء، احتج األساتذة املتدربون، فتوقيع مرسو 
 7000أستاذ متدرب سيعني  10000. حسب ما يقولون يف حني أن احلكومة ترد بقوهلا أن احلال لطاملا كان هكذا؛ إال أن املرسومني جاءا للتأكيد

يني، فبعد مباراة الولوج و الباقية هلا احلق يف إعادة الرتشيح السنة املقبلة و ذلك لكون أحد املرسومني خرج لتقنني قانون التع 3000منها يف حني أن 
.التكوين لسنتني سيجد األساتذة أنفسهم أمام مباراة للتوظيف

د و اخرتاق جدار األمن و احلكومة ال تؤكدان التنازل عليهما، إال أن التصعي بلمختارالطلبة األساتذة هلم ملف مطليب واضح ال للمرسومني، و وزارة 
 ان، إال أن احلكومة يفبإنزكان أضافا مطلبا مللفهم و هو حرية االحتجاج، حيث إن قمعهم من التظاهر و بالقوة و التعنيف شيء ال يتقبله أي ك

ه بالشارع مل يكن لدي شخص رئيسها أجابت أن األمر كان بالفض ال بالتدخل العنيف، رئيس احلكومة السيد عبد اإلله بنكريان قال إن رد احلكومة
.به علم، يف حني أن وزير الداخلية صرح أنه شاوره يف األمر

ة برفع حتجاج أحد فرق املعارضفتح حتقيق يف مسألة التعنيف أي أن احلكومة تريد تأكيد عدم أمرها بالتعنيف، ففي الغرفة األوىل من الربملان كان ا
خطاب  شعارات ضد العنف و منع التظاهر و هو حق مشروع ينص عليه الدستور ، إال أن رئيس احلكومة و كعادته أجاب بصرامة من خالل

ة ى ما أحدثته الداخليكوميدي أن التظاهر يوجب الرتخيص ما مل يكن عليه احلال يف أغلب مظاهرات األساتذة، هل يا ترى هذا مربر غري مباشر عل
.بالطلبة من انتهاك يف حقهم؟

مل يتدخل بقوة يف ان المجلس الوطني لحقوق اإلنسمجعيات حقوقية و أحزاب سياسية و منابر عدة أصدرت بيانات تدين فيها ما وقع يف حني أن 
ة و قيامها بالتصعيد و ممن كانوا حيضرون بعض االحتجاجات من بعيد أكدوا أن تدخل بعض الفصائل الطالبي الفيسبوكهذا امللف، غري أن نشطاء 

ت بني اذا يا ترى رغم الصدامارفعها لشعارات ال متت بصلة باالحتجاجات اليت استفزت األمن وجعلته يقوم مبا قام به، سؤال آخر ينبغي طرحه هنا مل
و  ملتعاطفيهه كالما احلكومة و الطلبة األطباء مل يصل احلال معهم إىل ما وصل إليه مع األساتذة املتدربني، هل األطباء أذكى ؟، رئيس احلكومة وج

ديدا من داخل املؤسسة احلكومية أم أن بنكري  ألمور ان خاف من تطور اكذلك ألولياء الطلبة أن عليهم عقلنة معارفهم من احملتجني، هل يعترب ذلك 
طن اول كل منه ومن داخلية الو خصوصا و أن السنة انتخابية بامتياز؟، فهل يشك بنكريان يف عفاريته بافتعال الفوضى و عرقلة سري احلكومة أم حي

.التغاضي عن خطأ فادح قاموا به ضد بُنات الوطن من أساتذة و معلمني؟
 تطاول احلكومة على حق و نبقى حائرين بني مطرقة إجياد حل ملرسومني مل خيرجا بعد يف اجلريدة الرمسية عكس ما يقول احملتجني، و بني سندان

.اإلضراب، فكل الدول كانت تتبع إمكانية الفض خبراطيش املياه إال أن العنف عرف السبق هذه املرة 

سلمى براق

http://www.noonpresse.com/opinion_articles/%D9%82%D9%85-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%88%D9%81%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%9F/
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!؟! التعنيفاللمعلم و وفه قم 
م 4:17 2016يناير،  20

ل منع احتجاجاته، صانعوا ، غري أنه يف املغرب نوفه الصد من خال”التبجيالقم للمعلم و وفه “األساتذة صانعو األجيال و مربوها، قال فيهم الشاعر 
راكز التكوين و بعد القبول الذين صدوا بالقوة و التعنيف فمنهم اجملاز و منهم الدكتور، كلهم وقعوا على قبول املرسومني قبل ولوج م أوالئكاألجيال 

؟ أم أن هنالك من خرجوا لالحتجاج، أترى ذلك ذكاء منهم لضمان التدريب أم غباء إمضاء ما ليس يف مصلحتهم فقط لضمان مقعد بني الصفوف
.يركب على ملفهم املطليب للمطالبة بنضال أودى ملا أودى إليه ؟

مصلحتهم  مني مل و لن يكونا يفهذه السنة الدراسية، هي سنة احتجاجات الطلبة بامتياز فبعد الطلبة األطباء، احتج األساتذة املتدربون، فتوقيع مرسو 
 7000أستاذ متدرب سيعني  10000. حسب ما يقولون يف حني أن احلكومة ترد بقوهلا أن احلال لطاملا كان هكذا؛ إال أن املرسومني جاءا للتأكيد

يني، فبعد مباراة الولوج و الباقية هلا احلق يف إعادة الرتشيح السنة املقبلة و ذلك لكون أحد املرسومني خرج لتقنني قانون التع 3000منها يف حني أن 
.التكوين لسنتني سيجد األساتذة أنفسهم أمام مباراة للتوظيف

د و اخرتاق جدار األمن و احلكومة ال تؤكدان التنازل عليهما، إال أن التصعي بلمختارالطلبة األساتذة هلم ملف مطليب واضح ال للمرسومني، و وزارة 
 ان، إال أن احلكومة يفبإنزكان أضافا مطلبا مللفهم و هو حرية االحتجاج، حيث إن قمعهم من التظاهر و بالقوة و التعنيف شيء ال يتقبله أي ك

ه بالشارع مل يكن لدي شخص رئيسها أجابت أن األمر كان بالفض ال بالتدخل العنيف، رئيس احلكومة السيد عبد اإلله بنكريان قال إن رد احلكومة
.به علم، يف حني أن وزير الداخلية صرح أنه شاوره يف األمر

ة برفع حتجاج أحد فرق املعارضفتح حتقيق يف مسألة التعنيف أي أن احلكومة تريد تأكيد عدم أمرها بالتعنيف، ففي الغرفة األوىل من الربملان كان ا
خطاب  شعارات ضد العنف و منع التظاهر و هو حق مشروع ينص عليه الدستور ، إال أن رئيس احلكومة و كعادته أجاب بصرامة من خالل

ة ى ما أحدثته الداخليكوميدي أن التظاهر يوجب الرتخيص ما مل يكن عليه احلال يف أغلب مظاهرات األساتذة، هل يا ترى هذا مربر غري مباشر عل
.بالطلبة من انتهاك يف حقهم؟

مل يتدخل بقوة يف ان المجلس الوطني لحقوق اإلنسمجعيات حقوقية و أحزاب سياسية و منابر عدة أصدرت بيانات تدين فيها ما وقع يف حني أن 
ة و قيامها بالتصعيد و ممن كانوا حيضرون بعض االحتجاجات من بعيد أكدوا أن تدخل بعض الفصائل الطالبي الفيسبوكهذا امللف، غري أن نشطاء 

ت بني اذا يا ترى رغم الصدامارفعها لشعارات ال متت بصلة باالحتجاجات اليت استفزت األمن وجعلته يقوم مبا قام به، سؤال آخر ينبغي طرحه هنا مل
و  ملتعاطفيهه كالما احلكومة و الطلبة األطباء مل يصل احلال معهم إىل ما وصل إليه مع األساتذة املتدربني، هل األطباء أذكى ؟، رئيس احلكومة وج

ديدا من داخل املؤسسة احلكومية أم أن بنكري  ألمور ان خاف من تطور اكذلك ألولياء الطلبة أن عليهم عقلنة معارفهم من احملتجني، هل يعترب ذلك 
طن اول كل منه ومن داخلية الو خصوصا و أن السنة انتخابية بامتياز؟، فهل يشك بنكريان يف عفاريته بافتعال الفوضى و عرقلة سري احلكومة أم حي

.التغاضي عن خطأ فادح قاموا به ضد بُنات الوطن من أساتذة و معلمني؟
 تطاول احلكومة على حق و نبقى حائرين بني مطرقة إجياد حل ملرسومني مل خيرجا بعد يف اجلريدة الرمسية عكس ما يقول احملتجني، و بني سندان

.اإلضراب، فكل الدول كانت تتبع إمكانية الفض خبراطيش املياه إال أن العنف عرف السبق هذه املرة 

سلمى براق

http://www.noonpresse.com/opinion_articles/%D9%82%D9%85-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D9%88%D9%81%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%9F/
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يطرح التصويت اإللكتروني بديال للتصويت بالوكالة لمغاربة العالم اليزميمجلس 

، كما يعاين ، أن التشريع االنتخايب باملغرب ال تزال تواجهه الكثري من التحديات2016يناير  19، الثالثاء المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أكد 
ذا احلق، إما لغياب أو عدم جتد عوائق أمام الولوج إىل ه اليت”الفئات،من عدة عوائق، من بينها توسيع الولوج إىل حق التصويت، بالنسبة لبعض 

ملستشارين حول موضوع اجمللس، يف أرضية الندوة الدولية، اليت نظمها مبجلس ا وأوضح.”بالقانونهلذا احلق املكرس  املسطريةمالئمة الرتتيبات 
ضعية ترحال، الساكنة األشخاص يف و “، أن من بني هذه الفئات اليت جيب تسهيل ولوجها حلق التصويت، هناك ”إصالح التشريع االنتخايب“

تصويت ية، الذين ال يلجون حق الالسجنية غري املوجودة يف وضعية أهلية انتخابية، األشخاص يف وضعية استشفاء، األشخاص اجملنسون باجلنسية املغرب
م اجلنسية  قد أبرزت “ملقيمني باخلارج، أن تقنية الوكالة بالتصويت ملغاربة ا” اليزميجملس “ واعترب.”املغربيةإال بعد مخس سنوات على اكتسا

النسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة العامة للتصويت ب الولوجية، مضيفا أن مسألة ”حدودها ويتعني التفكري يف حدود بديلة كالتصويت اإللكرتوين مثال
لثاين، الذي يواجه التشريع أما التحدي ا).يئة مكاتب التصويت( وعملياتية) أشكال ورقة التصويت مثال(يفرتض أن جتد إجابة مشولية قانونية “

فاوت تخايب، معتربا أن إشكالية تاالنتخايب حبسب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يتعلق بالتقطيع االنتخايب ورهان التمثيل املتكافئ للجسم االن
.”ئ واضحة وكافيةينبغي معاجلتها أساسا عرب اجملال التنظيمي على قاعدة مبادئ حمددة بالقانون ويتعني أن تكون تلك املباد“التقطيع 

، داعيا إىل األخذ بعني ”لسكانمن شأنه تأمني التمثيل املتكافئ ل“وشدد اجمللس على أن تصحيح تفاوتات التقطيع االنتخايب بني جهات اململكة، 
.”كانيةالتمييز اجلغرايف اإلجيايب لصاحل املناطق صعبة الولوج، ضعيفة التجهيز، أو ضعيفة الكثافة الس“االعتبار ما مساه 

http://www.anfaspress.com/index.php/2014-06-06-16-16-10/item/29586-2016-01-20-18-51-19
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وسردأبشأن مجال حقوق اإلنسان بالداخلة  داندانعلى ما قالته الخبيرة األممية فيرجينيا تعرف 

رئيس اللجنة الجهوية ة، مع ، مباحثات أمس األربعاء بالداخلدانداناخلبرية األممية املستقلة يف جمال حقوق اإلنسان والتضامن الدويل، فريجينيا أجرت 
.لى اخلصوص، متحورت حول التقدم الذي شهده املغرب على املستوى احلقوقي عالسماللي، محمد األمين أوسردلحقوق اإلنسان بالداخلة 

كة يف جمال حقوق اإلنسان، ، أعربت باملناسبة عن ارتياحها للتقدم الذي تعرفه اململداندان، يف تصريح صحفي، عقب هذا اللقاء، أن السماليلوأكد 
مللفات لى عدد من امشريا إىل أن زيارة اخلبرية األممية ملدينة الداخلة جاءت من أجل الوقوف على العمل الذي تقوم به اللجنة اجلهوية واالطالع ع

.املتعلقة باجلانب احلقوقي بصفة عامة
لى التقدم الذي تشهده على عدد من امللفات احلقوقية واالجتماعية واالقتصادية، وع داندانوأوضح أنه مت، خالل هذا االجتماع، إطالع اخلبرية األممية 

ا ساكنة اجلهة ا تابعت ب. جهة الداخلة وادي الذهب يف هذا اجملال، وكذا على احلقوق األساسية اليت تتمتع  اهتمام كبري كل هذه مشريا إىل أ
ا المست التقدم الكبري الذي تعرفه اجلهات اجلنوبية للمملكة يف جمال حقوق اإلنسان العميق هلذا ، وأبدت ارتياحها املواضيع، مربزا، يف هذا الصدد، أ

.التقدم
يناير اجلاري، يف  20إىل  15جتدر اإلشارة إىل أن اخلبرية األممية املستقلة يف جمال حقوق اإلنسان والتضامن الدويل قامت بزيارة عمل للمغرب، من 

.إطار تفاعل اململكة مع اآلليات األممية حلقوق اإلنسان

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/29599-2016-01-21-09-57-35

http://www.akhbarona.com/divers/152212.html

https://www.maghress.com/akhbarona/152212
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.تيزنيتاليوم الدراسي حول الهجرة و اللجوء بمدينة فعاليات 
2016يناير /2كانون  20األربعاء،     

عريفا بدار مغاربة العامل وشؤون ، و تتيزنيتإطار اتفاقية الشراكة و التعاون بني الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة و مجاعة يف 
على انفتاح الدار احمللي، وتأكيدا  اهلجرة و مهامها املتمثلة يف التعريف بسياسة الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج و شؤون اهلجرة على املستوى

.على هيئات اجملتمع املدين الفاعلة يف هذا اجملال

 يف جمال اهلجرة و التنمية بتعاون مع مجعية هجرة وتنمية ومجعية الباحثني بتيزنيتودار مغاربة العامل و شؤون اهلجرة  تيزنيتتنظم كل من مجاعة 
مبركز استقبال الشباب تني هينان  2016يناير  21املستدامة ، يوما دراسيا حول اهلجرة و اللجوء مبشاركة أخصائيني يف اجملال وذلك يوم اخلميس 

.ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بتيزنيت

ين سيس حبقوق املهاجر يهدف هذا اليوم الدراسي إىل التعريف على مستوى اجلهة  بالسياسة اجلديدة يف جمال اهلجرة واللجوء، و من جهة أخرى التح
جوء، والعمل على حتسيس كما ينتظر من هذا اللقاء  فتح نقاش عمومي حول اهلجرة و الل. والعمل على تيسري اندماج هذه الفئة يف  اجملتمع املغريب

ل إدماج الالجئني واملقيمني حبقوق املهاجرين وطاليب اللجوء، وكذا سب اجلمعويالفاعلني يف اجملال من  مصاحل خارجية، و  هيئات منتخبة و النسيج 
ندماج أفضل اعلني احملليني من أجل ابصفة شرعية يف اجملتمع املغريب؛ و سيعمل املشاركون يف الورشتني املنظمتني على تبادل املبادرات املمكنة من الف

.للمهاجرين يف املغرب

ا تدرجييا من مصدر فقد انتقل بلدن. وجتدر اإلشارة إىل أن  اهلجرة باملغرب عرفت  عدة حتوالت مهت الظاهرة على املستويني الكمي والنوعي
واالستقبال،  ليوم أرضا لاللتقاءللمهاجرين إىل بلد عبور مث إىل بلد استقرار ملهاجرين والجئني قادمني من مناطق خمتلفة، إذ أصبحت اململكة املغربية ا

رون يوجدون يف حيث أصبحت تستضيف عددا مهما من املهاجرين النظاميني الذين يقصدون اململكة للعمل أو الدراسة أو لقضاء تقاعدهم، وآخ
.وضعية غري نظامية فرضت عليهم أوضاعهم املكوث باملغرب لسنوات عديدة، باإلضافة إىل طاليب اللجوء والالجئني

تأطرييةمذكرة 
در للمهاجرين إىل بلد عبور مث فقد انتقل بلدنا تدرجييا من مص. عرفت اهلجرة باملغرب عدة حتوالت مهت الظاهرة على املستويني الكمي والنوعيلقد 

ال، حيث أصبحت تستضيف أصبحت اململكة املغربية اليوم  أرضا لاللتقاء واالستقب خمتلفة،إذإىل بلد استقرار ملهاجرين والجئني قادمني من مناطق 
 نظامية فرضت عددا مهما من املهاجرين النظاميني الذين يقصدون اململكة للعمل أو الدراسة أو لقضاء تقاعدهم، وآخرون يوجدون يف وضعية غري

صد معاجلة خمتلف ولقد قام املغرب بعدة تدخالت ق. عليهم أوضاعهم املكوث باملغرب لسنوات عديدة، باإلضافة إىل طاليب اللجوء والالجئني
ا مل تتخذ طابعا  .واستشرافيا مؤطرااإلشكاالت ذات الصلة، إال أ

داعية إىل بلورة سياسة  2013شتنرب  10ويف هذا السياق، جاءت املبادرة السامية اليت أطلقها صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا يوم 
وطنية  إسرتاتيجيةوتنفيذ  على التوجيهات السامية لصاحب اجلاللة، فقد عملت احلكومة مباشرة على وضع وبناء.ببالدناشاملة جديدة لقضايا اهلجرة 

.فعلية يف جمال اهلجرة معززة بربامج عمل مالئمة وفق مقاربة مشولية ومندجمة
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نفتح على الشعوب األخرى، لتجسد تندرج يف إطار الرصيد العريق للمملكة املغربية كبلد متعدد الثقافات وم واملتبصرة،اليتهذه الرؤية اجلديدة وتأيت 
نسجم مع والقانون، ومبا ي االخنراط القوي واملوصول جلاللة امللك يف محاية حقوق اإلنسان، طبقا ملقتضيات الدستور اجلديد، ويف احرتام لدولة احلق

.االلتزامات الدولية للمغرب

.اإلعالن الرمسي لعملية تسوية الوضعية اإلدارية لألجانب املقيمني بشكل غري قانوين باملغرب: 2013نونرب  11وعليه مت يف 

تسوية جانب الراغبني يف وجدير بالذكر أن العملية االستثنائية لتسوية الوضعية قد عرفت، ومنذ اليوم األول النطالقتها إقباال كبريا من طرف األ
م من خمتلف الربامج املعدة من أجل حتقيق اندماجهم داخل النسيج االجتماعي امل م القانونية، وذلك قصد استفاد ولقد سخرت هلذا . غريبوضعيا

عنصرا ملواكبة العملية على صعيد  3000مكتبا على مستوى مجيع عماالت وأقاليم اململكة، وتكوين  83عرب فتح  ولوجستيكيةالغرض وسائل بشرية 
…  تب للتسويةاململكة ،كما مت رصد نظام معلومايت، مع القيام بعمليات للتحسيس واإلخبار، ومسامهة اجملتمع املدين بعضوين يف كل مك

ا، تتوخى توفري سبل ال الجئني عيش الكرمي للمهاجرين والوعلى العموم، تبقى السياسة اجلديدة يف جمال اهلجرة واللجوء إنسانية يف فلسفتها ومضمو
ية،؛بنيت هذه السياسة على عدة مبادئ توجيه الصدد،إذويف هذا . وأفراد أسرهم، وتعىن بالرقي حبقوقهم ومبستوى عيشهم

تابعة  الممركزة جرة على إحداث مصاحلويف إطار اجلهوية املتقدمة اليت دخل املغرب يف تنفيذها عملت الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهل
الذي يصادف االحتفال باليوم  2015غشت  10للوزارة علة املستوى اجلهوي، إذ مت افتتاح دار مغاربة العامل وشؤون اهلجرة مبدينة تزنيت بتاريخ 

.الوطين للمهاجر، اليت أوكلت مهام متثيلية الوزارة على املستوى اجلهوي

الدار على هيئات ، وتأكيدا النفتاح ويف إطار التعريف بدار مغاربة العامل وشؤون اهلجرة املتمثلة، و املتمثلة يف التعريف بسياسة الوزارة يف جمال اهلجرة
يف جمال  مع مجعيات تنشط اجملتمع املدين املمارس يف هذا اجملال، وتزامنا مع االحتفال باليوم العاملي للمهاجرين والالجئني، ستعمل بشراكة وتعاون

جلديدة يف جمال اهلجرة واللجوء على تنظيم يوم دراسي حول السياسة ا) مجعية اهلجرة والتنمية، ومجعية الباحثني يف اهلجرة والتنمية املستدامة( اهلجرة 
 الالمركزيية واملصاحل ، تتخلله ورشات حتسيسية لفائدة فعاليات اجملتمع املدين واملنتخبني2016يناير  21يوم  بتيزنيتبدار مغاربة العامل وشؤون اهلجرة 

.  حول حقوق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء، من اجل إدماج افضل لألجانب باجملتمع املغريب

اليوم الدراسيأهداف   
التعريف بالسياسة اجلديدة يف اهلجرة على املستوى اجلهوي؛       -
املسامهة يف النقاش العمومي حول اهلجرة واللجوء؛       -
جوء، وكذا سبل إدماج الالجئني حبقوق املهاجرين وطاليب الل...) باقي املتدخلني  مجعوينمصاحل خارجية، نسيج ( حتسيس الفاعلني يف اجملال        -

واملقيمني بصفة شرعية يف اجملتمع املغريب؛
.املبادرات املمكنة من الفاعلني احملليني من أجل اندماج أفضل للمهاجرين يف املغربتبادل -

:املشاركون
اجلماعات الرتابية احمللية؛       -
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املصاحل اخلارجية احمللية؛       -
.هيئات اجملتمع املدين       -

:املتدخلون
الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة؛       -
؛CRDHاللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان        -

؛OIMاملنظمة الدولية للهجرة -
؛ UN.HCRاملفوضية العليا لالجئني -
مجعية اهلجرة والتنمية؛-

.مجعية الباحثني يف جمال اهلجرة والتنمية املستدامة       -

http://iena-news.com/index.php/%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1/4405-
%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A1-
%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%AA%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A%D8%AA.html
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ستشارينموضوع لقاء دراسي بمجلس الماألمازيغية التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة القانون 
2016يناير،  20  -بواسطة بيان مراكش 

  
جملس املستشارين ومتيز  ، حمور لقاء دراسي احتضنه مساء اليوم األربعاء”القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية“شكل موضوع 

يغية نظم هذا اللقاء مببادرة من الفيدرالية الوطنية للجمعيات األماز وقد .مبشاركة ممثلني ملؤسسات وطنية والغرفة الثانية للربملان وفعاليات اجملتمع املدين
.”ين مشرتك لكل املغاربةاألمازيغية مسؤولية ورصيد وط“اليت تضم العديد من اإلطارات اليت تنشط يف احلقل الثقايف األمازيغي وذلك حتت شعار 

فاعل اجمللس مع مبادرات رئيس جملس املستشارين أن تنظيم هذا اللقاء ،الذي يندرج يف إطار ت مشاشكلمة له باملناسبة أبرز السيد حكيم بن ويف  
بع الرمسي للغة علقني بتفعيل الطااجملتمع املدين املدافع عن احلقوق الثقافية واللغوية، يأيت يف سياق النقاش العمومي حول إعداد مشروعي القانونني املت

.األمازيغية واجمللس الوطين للغات والثقافة االمازيغية
البطء “على وجه اخلصوص  كون خمتلف الفاعلني يف جمال احلقوق اللغوية والثقافية وأساسا يف احلقل االمازيغي يتقامسون  مشاشالسيد بن وسجل 

.املذكورين” املسجل يف مسار إنتاج القانونني التنظيميني
ا بعد على عدد من إن هذا البطء ال يؤثر فقط سلبا على مسار إعمال مقتضيات الدستور السيما الفصل اخلامس منه وإمنا قد ينعكس يف موقال 

حث العلمي أو يف جمال تعليم والتكوين والبالقوانني ذات الصلة الوثيقة بضمان احلقوق اللغوية والثقافية كاملسطرتني املدنية واجلنائية والقوانني املتعلقة بال
.الوظيفة العمومية أو القوانني التنظيمية املتعلقة باجلماعات الرتابية

نهوض يت حتققت يف جمال الجانبه دعا السيد احلسني اجملاهد األمني العام للمعهد امللكي للثقافة االمازيغية إىل ترصيد املكتسبات واملنجزات المن 
.فة االمازيغيةلس الوطين للغات والثقاباألمازيغية لغة وثقافة عند بلورة القانونني التنظيميني املتعلقني بتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية واجمل

ا واعتماد التكوي باالمازيغيةأبرز أمهية متكني املؤسسات ذات الصلة كما  ن املستمر لفائدة األطر يف من االمكانيات الضرورية لتقوم باألدوار املنوطة 
.السياحةة واألوقاف و هذا اجملال واحداث شعب للغة االمازيغية باجلامعات وادماج هذه اللغة يف خمتلف القطاعات احلكومية كالعدل واالعالم والداخلي

د إخراج القانون على ضرورة احلرص على استحضار عنصر اجلودة عنالمجلس الوطني لحقوق االنسان عن  جلوقجهته أكد السيد مصطفي من 
.مسية اىل جانب العربيةالتنظيمي املتعلق بتفعيل الطابع الرمسي لألمازيغية وذلك لكي تتمكن اللغة االمازيغية من القيام بوظيفتها كلغة ر 

ية وضع أجندة منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية، أمه أرمحوشخالل هذا اللقاء الذي أدار نقاشه السيد أمحد  جلوقأبرز السيد كما 
.حمددة لتنزيل القانون التنظيمي املذكور على أرض الواقع

تعلقني نني التنظيميني املجانبهم، شدد ممثلو جمموعة من الفرق الربملانية مبجلس املستشارين على أمهية اعتماد مقاربة تشاركية عند اعداد القانو من 
.بتفعيل الطابع الرمسي للغة األمازيغية واجمللس الوطين للغات والثقافة االمازيغية

مقتضيات ن أملهم يف أن يتم تنزيل سجل ممثلو هذه الفرق الربملانية التأخري احلاصل يف إخراج القانونني التنظيميني املذكورين، معربين باملقابل عكما 
.الفصل اخلامس من الدستور بشكل يرضي اجلميع

يأخذ بعني االعتبار الواقع  وعي مستقبلي“ب  باالمازيغيةاجملتمع املدين أكدوا بدورهم على ضرورة وضع القانونني التنظيميني املتعلقني ممثلو 
.الذي أرخ ملرحلة مهمة يف جمال ترسيخ مصاحلة املغرب مع ذاته 2011وذلك الستكمال مقتضيات دستور ” والتطلعات

لة ىل اعتماد مقاربة شامهذا الصدد دعت مداخالت ممثلي كل من الفيدرالية الوطنية للجمعيات األمازيغية واملرصد االمازيغي للحقوق واحلريات إويف 
رسيم االمازيغية اليت تشكل رصيدا مشرتكا للمغاربة واالقتصادية عند بلورة القوانني التنظيمية املرتبطة بتفعيل ت واهلوياتيةجتمع بني األبعاد الثقافية واللغوية 

.بدون استثناء وعنصرا مهما لتقوية اللحمة الوطنية
http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-
%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85/
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بأّي َثَمـن.. لالنتخابات غايتهم بلوغ قّبة البرلمان المترشحون 
2016-01-21 هسربيساخلميس

ا ما االنتخابية، ووضوحه على الّرغم من الَصرامِة اليت َتسُم طريقة صْرَف الدعم املايل الذي تقدمه الدولة لألحزاب السياسية لتدبري احلمالت ّ ا، إّال أ
.ات، سواء التشريعية أو احملّليةمْن طرِف املرشحني لالنتخاب" املال احلرام"، وفعاليتها، للحّد من استعمال جناعتهازالْت تطرُح أكثَر من سؤاٍل حْول 

 املقّدم من ظاَم صْرف الدعم املايلالرام، مدير قطب الشؤون القانونية باهليئة املركزية للوقاية من الرشوة، وقَف عْنَد عدد من النواقص اليت تعرتي نعلي 
.طرف الدولة لألحزاب السياسية، وتؤّدي إىل ممارسات غري سليمة من طرف املرشحني، من حيث متويل احلمالت االنتخابية

طبيعة مصاريف األحزاب  ، إنَّ القانوَن حّدد بدقة"التشريع االنتخابي"الرام في لقاء دراسي نظمه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول وقال 
نفق من طرف املرشحني ، لكْن هناَك مصاريُف أخرى تُ في الحمالت االنتخابية، وحصرها في نفقات اإلعالنات وطبع المنشورات والملصقات

.خارَج هذه الالئحة احلصريّة
ا، ألّن األحزاَب السياسية ال تقوُم بضْبط مصاريفِ الرام   مرّشحيها، بسبب وجوِد أضاف أّن هناك مشكال يف طبيعة هذه املصاريف يف حّد ذا

نا تنبت ممارسات الفساد ومن ه"، وإيواء األنصار، وغريها، "الوالئم"مصاريَف أخرى خارج الالئحة اليت حّددها القانون، مثَل تلك اليت تُنفُق على 
ا مؤشر حقيقي على أّن هناك فسادا .، يقول املتحدث"االنتخايب، ألّن هذه املصاريف يف حّد ذا

شرّع أْن َيرتك السلطةهذه الثغرة، قاَل مدير قطب الشؤون القانونية باهليئة املركزية للوقاية من الرشوة إنّه كاَن من املفروض على اولتجاُوز 
ُ
التقديرية  مل

ا ب نفقة من طرف املشرحني خالل احلملة االنتخابية، لكن على أساس إثبا
ُ
تقدمي أّي الفواتري، تفاديّا للألحزاب السياسية إلدراج مجيع املصاريف امل

.حسابات غري صحيحة
شرّع لكّل مرشٍح، والذي يصل إىل وخبصوص 

ُ
ألف درهم بالنسبة للمرشحني لعضوية جملس املستشارين،  300مبلغ الدعم املايل الذي حّدده امل

ألف درهم بالنسبة للمرشحني لعضوية  60ألف درهم ملرشحي جمالس العماالت واألقاليم، و 50ألف درهم بالنسبة ملرشحي اجلهات، و 150و
قوة الواقع أقوى من قوة : "اجلماعات الرتابية، أشار الرام إىل أنَّ هذه املصاريف اليت حّددها القانون ال تعكس حقيقة ما جيري على أرض الواقع، قائال

".القانون
هْل يتوّصل املرشحون أصال مببلغ : "سائالوقَف عنَد املبلغ املاّيل الذي حّددُه القانوَن كأعلى سقٍف بالنسبة للمرشحني للجماعات الرتابية، متاملتحّدث 

م؟ 60 اية امل"أستبعد ذلك: "، قبل أن جيب"ألف درهم من طرف أحزا طاف هو متويل ذايت، من طرف ، الفتا إىل أنَّ متويَل احلمالت االنتخابية يف 
.، حبسب تعبريه"ربملان بأي مثنألّن الغاية واملبتغى هو الوصول إىل املقعد حتت قبة ال"املرشح، منذ بداية احلملة االنتخابية إىل حني إعالن النتائج، 

تتعلق يف مباشرة، وأخرى غري مباشرة، الرام أنَّ التجارب الُفضلى تعتمُد ثالثة أنواٍع من املصاريف لتدبري احلملة االنتخابية، تتوزع بني مصار وأوضح 
رب، رغم أّن  هذا غُري موجود يف املغباخلدمات االنتخابية املتعلقة بالتدبري احلزيب على املستوى املركزي، وتكاليَف خاّصة بنزاهة االنتخابات، لكنَّ 

اب، كمصاريف طرف الدولة لألحز  املعايري الدولية، يقول الرام، تؤّكد أنَّ التكاليَف املرتبطة بنزاهة االنتخابات تكوُن أعلى مقارنة مع ما ُيصرُف من
.مباشرة وغري مباشرة

http://www.nesannews.com/news?c=15&view=36788&
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pénitentiaire 
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L’experte onusienne Virginia Dandan
s’entretient avec le président de la 
CRDH Dakhla-Aousserd
Jeudi, 21 janvier, 2016 à 12:12

L’experte onusienne Virginia Dandan s’entretient avec le président de 
la CRDH Dakhla-Aousserd
Dakhla – L’experte indépendante des Nations-Unies sur les droits de 
l’Homme et la solidarité internationale Virginia Dandan, en visite 
officielle au Maroc, s’est entretenue, mercredi à Dakhla, avec le 
président de la Commission régionale des droits de l’Homme 
(CRDH, Dakhla-Aousserd), Mohamed Lamine Semlali, des avancées 
réalisées par le Maroc en matière de promotion de la culture des 
droits humains.

http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/appel-rabat-lelargissement-du-corps-electoral-national-
consolidation-participation-politique-personnes-en-situation-handicap/
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Appel à Rabat à l’élargissement du 
corps électoral national et la 
consolidation de la participation 
politique des personnes en situation de 
handicap
Jeudi, 21 janvier, 2016 à 9:06

Rabat – Les participants à un séminaire international organisé par le 
Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) ont appelé, 
mercredi à Rabat, à élargir le corps électoral national, consolider la 
participation politique des personnes en situation de handicap et à 
hisser la représentativité politique féminine.

http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/appel-rabat-lelargissement-du-corps-electoral-national-
consolidation-participation-politique-personnes-en-situation-handicap/
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وطني وتعزيز دولية بالرباط تدعو إلى توسيع الجسم االنتخابي الندوة 
تمثيلية المشاركة السياسية لألشخاص في وضعية إعاقة والرفع من ال

السياسية للنساء
15:09 - 2016, يناير 20, األربعاء

 توسيع إىلالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان دعا املشاركون يف ندوة دولية نظمها  –الرباط 
ة، والرفع من التمثيلية اجلسم االنتخايب الوطين وتعزيز املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاق

.السياسية للنساء

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-
%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-
%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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Virginia Dandan l'experte indépendante de l'ONU sur les 
droits de l'Homme et la solidarité internationale : Le Maroc a 
réalisé "d'importants progrès" en matière de lutte contre la 
pauvreté

Le Maroc a réalisé "d'importants progrès" en matière de lutte contre la pauvreté, notamment grâce à la 
mise en œuvre des programmes de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), a affirmé, 
mardi à Rabat, l'experte indépendante des Nations unies sur les droits de l'Homme et la solidarité 
internationale, Mme Virginia Dandan, en visite au Maroc à l'invitation du gouvernement marocain.. 

"D'importants progrès ont été faits quant à la lutte contre la pauvreté et notamment grâce à la mise en 
œuvre des programmes respectifs de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain, du Ministère de 
la Solidarité, de la Femme, de la Famille et du développement social et du Ministère de l'artisanat et de 
l'économie Solidaire", a souligné Mme Dandan dans une déclaration à la presse.  

Elle a à cet égard formulé le vœu de voir le processus de régionalisation contribuer à la consécration des 
droits de l'Homme, relevant avoir pris "pleinement note des efforts de l'Etat qui reconnait les droits 
économiques, sociaux et culturels dans la Constitution marocaine". 

Et de rappeler en ce sens que le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 
(PIDESC), dont le Maroc est signataire, exige la mobilisation maximale des ressources disponibles, y compris 
celles provenant de l'aide internationale, pour la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et 
culturels. 

L'experte indépendante de l'ONU a affirmé également avoir constaté que toutes les institutions 
gouvernementales avec lesquelles elle s'était entretenue lors de son séjours dans le Royaume sont engagées 
d'une manière ou d'une autre dans une forme de coopération internationale, que ce soit à travers 
l'assistance technique, le renforcement des capacités, l'échange de bonnes pratiques ou la participation 
active au sein des réseaux internationaux. 

Faisant état d'un consensus aussi bien au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile quant à 
l'importance des partenariats pour la bonne conduite des politiques de développement, Mme Dandan a mis 
en avant l'importance de coordonner les efforts pour la mise en place d'une politique cohérente qui 
s'appliquerait aux différentes institutions étatiques engagées dans la coopération pour le développement.  

Afin d'améliorer la portée et l'efficacité de l'INDH, la Phase II devrait pleinement embrasser une approche
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au développement basée sur les droits de l'Homme, a-t-elle fait remarquer, notant que cela requiert que la 
planification, la mise en œuvre et l'évaluation des mesures prises pour favoriser le développement soient 
réfléchies et ciblées sur la réalisation progressive et l'accomplissement des droits de l'Homme.  

Les mécanismes de contrôle découlant d'une approche basée sur les droits de l'Homme permettraient en 
outre de prévenir la mauvaise gestion et les traitements préférentiels, a estimé Mme Dandan, expliquant 
que cela encouragerait l'engagement de la société civile dans le processus de définition des projets de 
développement, de leur mise en œuvre et de leur évaluation.  

L'experte indépendante des Nations unies sur les droits de l'Homme et la solidarité internationale effectue 
une visite dans le Royaume à l'invitation du gouvernement marocain. Lors de son séjour au Maroc visant à 
évaluer la solidarité internationale telle que pratiquée à travers la coopération et l'aide au développement 
dans le Royaume, l'experte onusienne a eu des entretiens avec différents ministères, le Conseil National 
des droits de l'Homme, des organisations internationales, des agences de développement, ainsi que des 
acteurs et des organisations de la société civile. 

Les observations et les conclusions de la visite de l'experte indépendante seront inclues dans un rapport 
qui sera présenté au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies en juin 2016.

http://www.lemag.ma/Virginia-Dandan-l-experte-independante-de-l-ONU-sur-les-droits-de-l-Homme-et-la-
solidarite-internationale-Le-Maroc-a_a93845.html
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Droits de l'enfant, des personnes handicapées, lutte contre les 
discriminations...Les détails de la nouvelle loi sur le CNDH
Reda Zaireg  : 20/01/2016 18h17 CET Mis à jour: 20/01/2016 18h17 

DROITS DE L'HOMME - La nouvelle loi sur le Conseil national de droits de l'homme (CNDH), en cours 
d'élaboration par le ministère de la Justice, dotera le conseil de quatre nouveaux mécanismes qui, entre 
autres, accompagneront l'application des conventions internationales ratifiées par le Maroc en matière 
d'interdiction de la torture, de droits de l'enfant, de droits des personnes handicapées et de lutte contre les 
discriminations. Quelques détails sur ces mécanismes.

Mécanisme sur la torture

Ce mécanisme aura pour principales missions "d'organiser des visites régulières inopinées dans les lieux de 
détention, dont commissariats et prisons, ainsi que de réceptionner et traiter les plaintes pour torture, et 
ainsi établir si torture il y a eu ou pas", indique au HuffPost Maroc le secrétaire général du CNDH 
Mohamed Sebbar.

Contrairement à ce qu'une partie de la presse a relayé, "il n'appartiendra pas au mécanisme de porter 
plainte contre les personnes ayant émis des allégations de torture qui, après enquête du mécanisme, 
s'avèrent infondées. C'est le travail de la justice", clarifie Sebbar qui souligne qu'en revanche, "les résultats 
des enquêtes du mécanisme sur les cas de torture pourront naturellement être utilisées par la justice". Le 
mécanisme produira, par ailleurs, des recommandations adressées aux différentes institutions concernées 
par les visites

Mécanisme de recours et de suivi des droits de l'enfant au Maroc

Outre le CNDH, Diwan al-Madhalim (devenu le Médiateur du royaume en 2011) était également pressenti 
pour abriter ce mécanisme. En raison de son mandat assez large en matière de droits de l'Homme, ainsi 
que de la possibilité de l'auto-saisine dont il dispose, c'est finalement le CNDH qui remporte le mécanisme 
de recours et de suivi des droits de l'enfant.

Pour mieux remplir ses missions, le CNDH a, en 2010, émis le vœu de bénéficier d'une "accessibilité directe 
aux enfants, d’où l’importance de procédures simples. Il ne doit pas y avoir d’entrave, notamment 
administrative ou financière, à la saisine par toute personne ayant connaissance d’une violation de droits de 
l’enfant. Le mécanisme de recours doit aussi pouvoir s’autosaisir s’il a connaissance d’une situation de 
violation de droits de l’enfant."
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Le conseil a également souligné la nécessité de rendre ce mécanisme "physiquement proche des enfants. 
Cela implique d’une part que le mécanisme de recours doit être accessible sur tout le territoire, y compris 
les zones rurales et reculées. D’autre part, il doit être présent dans les lieux fréquentés par les enfants, 
c’est-à-dire les écoles, les garderies, les hôpitaux, les institutions, et les centres de détention pour mineurs 
entre autres."

La question de l'accessibilité se pose aussi, puisque "le mécanisme de recours doit s’assurer de son 
accessibilité aux enfants ayant des besoins spécifiques. En particulier il doit prévoir des locaux accessibles 
aux enfants handicapés et un mode de communication adapté. Des mesures doivent être prévues pour que 
les enfants ne parlant pas ou peu l’arabe, l’amazigh ou le français, notamment les enfants immigrés, aient 
accès au mécanisme."

Enfin, le CNDH note qu'il "est important que le mandat du mécanisme lui permette d’accéder aux lieux où 
sont les enfants pour effectuer des visites ‘surprises’. Ces lieux doivent être non seulement des lieux publics 
comme les écoles ou les centre de détention mais aussi des lieux privés, comme les maisons ou des 
entreprises où peuvent être exploités des enfants."

On ne sait en revanche pas si toutes les recommandations et doléances du CNDH dans ce sens seront 
prises en compte lors de l'élaboration des nouvelles lois sur le conseil.

Mécanisme relatif aux droits des personnes handicapées

Ce mécanisme se chargera du suivi de la mise en œuvre de la convention internationale relative aux droits 
des personnes handicapées, ratifiée par le Maroc en 2009.

Dans l'article 33 de ladite convention, les Etats signataires s'engagent à créer, "au niveau interne, un 
dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il conviendra, de promotion, de 
protection et de suivi de l’application de la présente Convention. En désignant ou en créant un tel 
mécanisme, ils tiennent compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions 
nationales de protection et de promotion des droits de l’homme." 

Enfin, il est aussi prévu qu'un mécanisme dédié à la lutte contre les discriminations soit créé, au même titre 
que les mécanismes évoqués.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/01/20/enfants-loi-cndh_n_9029960.html
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