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فعاليات المرحلة الثانية لمشروع حماية بطانطان إختتام
17:  25الساعة  2016أبريل  25يف أضيف 

  
ا التكوينية الثانية من  ة ، ابريل اجلاري حول آليات وتقنيات محاية األنظمة اإليكولوجي 24اىل  21أطلقت مجعية جيل الصحراء للتنمية املستدامة دور

يد ثقافة محاية وادنون من أجل توط -لتكوين و تأطري قدرات الفعالني جبهة كلميم " محاية"هذه الدورة اليت تعد املرحلة الثانية ملشروع 
وية لحقوق االنسان اللجنة الجهلفائدة اجملتمعات و االجيال املقبلة، واملنظم بدعم من املندوبية الوزارية حلقوق االنسان ،  االنظمةااليكولوجية

اد الساقية واد ، جملس مجاعة طانطان، وكالة احلوض املائي و  الوطية،اجمللس االقليمي ، جملس جهة كلميم وادنون ، جملس مجاعة طانطان -كلميم
.ية التصاالت املغربالوكالة اجلهو  الذهب وبشراكة مع املديرية االقليمية لوزارة الرتبية الوطنية بطانطان ،املندوبية االقليمية للمياه و الغابات بطانطان ،

 ة املناخية و احلقوقالسيدة نفيسة أبوه عن اجلهة املنظمة يف تصرحيها أكدت أن اهلدف من املشروع هو خلق جيل جديد من املدافعني عن العدال
ست حماضرات أو ورشات أكادميية و أشارت ان تكوينات مشروع محاية لي. البيئية، متمكنني من اآلليات و التقنيات و مستعينني بالتكنولوجيا احلديثة

سسات من ني األفراد و املؤ نظرية بل فضاء لتبادل التجارب مع خرباء يف اجملال، و حافز من أجل العطاء و تطوير الذات إلمكانية التأثري اإلجيايب ب
.أجل ممارسات بيئية تضمن لنا حقوقنا البيئية وحقوق األجيال املقبلة

اطة و حتويل النزاعات، مث ، آليات الوس اإلجتماعيةتنظيم محالت الكرتونية ناجحة على الشبكات : الدورة التكوينية الثانية لشهر أبريل كانت حول 
.آليات التفاوض و الرتافع، وقد أطرها خرباء أكفاء متخصصون

ناخية والنقاش الدائر حوهلا اآلن يف تصرحيه أن التغريات امل" البحث عن أرضية مشرتكة"للمنظمة األمريكية  املديرالعامويف هذا الصدد أوضح نوفل عبود 
البيئي،  يمة من أجل مستقبلنايهمنا مجيعا خصوصا اجملتمع املدين الذي هو أقرب للمواطن و بالتايل يقع عليه عبء املشاركة يف مترير املمارسات السل

.ومثن أهداف املشروع و أكد أن التكوين مهم جدا و جيب التفكري يف مبادرات أخرى تكمل بعضها البعض
 جتمع الطرفني و اليت ممثلة املندوبية الوزارية املكلفة حبقوق االنسان، ان حضورها يأيت يف اطار الشراكة اليت متجردينو من جهتها أشارت عاطفة 

.ندوبيةتتمحور حول برنامج تقوية القدرات فيما يتعلق باحلقوق البيئية، مربزة ان مثل هذه املبادرات توجد ضمن أولويات امل
نظيم قمة األطراف قريبا يف بت سيحضىو جتدر االشارة اىل أن مشروع محاية ، خلق نوعا من الدينامية البيئية على املستوى احمللي خاصة و أن املغرب 

خالد  تحقاق للمكون األستاذمراكش، وقد مت اختتام فعاليات الدورة التكوينية الثانية مساء األحد بتسليم شواهد التكوين للمستفيدين وشهادة االس
ياملزليقحبضور مجيع أعضاء مجعية جيل الصحراء للتنمية املستدامة و ممثلة جملس جهة كلميم وادنون السيدة اللة  العيوض

http://www.saharanow.com/news8205.html
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المينورسوكي مون يجدد دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ويوصي بتمديد مهمة بان  

ة، دعوته شر مساء اجلمعجدد األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، يف تقريره األخري جمللس األمن التابع لألمم املتحدة حول الوضع بالصحراء، ن
إىل إحصاء ساكنة خميمات تندوف، جنوب غرب اجلزائر

بار أجدد دعويت لألخذ باالعت“وقال بان كي مون، يف تقريره، . املينورسو، ملهمة 2017أبريل  30شهرا، إىل غاية 12وأوصى بتمديد لكما 
بطريقة سلمية “غربية جتري ، معرتفا بأن احلياة العامة يف الصحراء امل”املتواصل لتسجيل ساكنة خميمات تندوف، وأدعو اىل بذل جهود يف هذا االجتاه

”.مبا يف ذلك خالل األحداث الكربى يف املناطق احلضرية
أي “جرت دون تسجيل  اعرتف األمني العام لألمم املتحدة بأنه يف ما يتعلق باألقاليم اجلنوبية، فإن االنتخابات اجلهوية واجلماعية األخريةكما 
سعة، مبا يف اجلديدة، مبا يف ذلك الداخلة والعيون، سيتم متتيعها بامتيازات وا 12اجلهات ال“يذكر، مضيفا أنه مت إبالغه من قبل املغرب أن ” حادث

.”ذلك تعبئة املوارد املالية وإحداث وكاالت للتنمية
ا صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ملدينة العيون يف نونرب وذكر  ، وللداخلة يف فرباير 2015بان كي مون، يف هذا السياق، بالزيارة اليت قام 

.للمسرية اخلضراء املظفرة 40وقد ألقى جاللة امللك بالعيون خطابا إىل األمة مبناسبة الذكرى ال. 2016
ذه  ما ميكن للمغرب أن  هي أقصى“املناسبة، أكد تقرير األمني العام لألمم املتحدة أن جاللة امللك شدد على أن مبادرة احلكم الذايت بالصحراء و
ائي، يف إطار األمم املتحدة. يقدمه .”كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إىل حل سياسي 
ية إىل إلنسان أرسل بعثة تقنشقه املتعلق حبقوق اإلنسان، ذكر تقرير األمني العام لألمم املتحدة أيضا بأن املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق اويف 

ين مكنوا املفوض ، مشريا إىل أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع املسؤولني احلكوميني يف الرباط، الذ2015أبريل  18إىل  12العيون والداخلة من 
.لوضعية حقوق اإلنسان يف الصحراء املغربية” من فهم أفضل“األممي السامي 

 أربع دعوات موجهة من االنفتاح واحلرص اللذين يتفاعل من خالهلما املغرب مع املساطر اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، أشارت الوثيقة إىلوخبصوص 
.قبل السلطات املغربية يف هذا الصدد

الن القيام بسلسلة تواص“موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، وحول 
تواصالن أيضا إعداد “ين ، التي تهم على الخصوص تنظيم األنشطة المتعلقة بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتين اللجنت”واسعة من األنشطة

”.التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق اإلنسان على السلطات المختصة
.عانون من هذه الوضعيةما يتعلق بالوضع مبخيمات تندوف، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل ممارسات العبودية، ومطالب األشخاص الذين يويف 

لشبكات اإلجرامية توسع أنشطة ا“السائدة يف صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق يف ضوء ” اليأس“تناول بان كي مون حالة كما 
ساعدات الدولية، كما تدل ومع ذلك، غض التقرير، الذي عرب عن قلقه بشأن الوضع اإلنساين يف خميمات تندوف، الطرف عن حتويل امل. ”واملتطرفة

.على ذلك بوضوح نتائج تقرير املكتب األورويب ملكافحة الغش
يف لدولية املوجهة للمحتجزين أن تقرير املكتب األورويب ملكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل االنفصاليني، للمساعدة اإلنسانية ايذكر 

.لالغتناء الذايت البوليساريوويتم اختالس ماليني األورو سنويا من قبل قادة . تندوف، جنوب غرب اجلزائر
ما ي، يف التسرع، عنداإلشارة إىل أن تقرير بان كي مون وقع من خالل حماوالته الرامية إىل وضع مقارنات خاطئة بني دولة ذات سيادة وكيان ومهوجتدر 

ائيا، ملتزما الصمت ر اجلزائري إزاء الدو  أشار إىل احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية متجاهال مسطرة االستئناف اجلارية واألمر أبعد من أن يكون 
.يف استمرار املأزق الذي تعرفه قضية الصحراء

http://www.agora.ma/136992.html
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من المغاربة يعانون من اضطرابات نفسية%  48.9النفسية للمغاربة تدق ناقوس الخطر، الوضعية 
مراد غايل  2016، أبريل,  25

ا، وعمه، وابن ع 10الفاجعة اليت راح ضحيتها أعادت  مه، وبنت أفراد من أسرة واحدة، بعد أن أقدم خمتل عقليا على قتل زجته، وإحدى قريبا
ي خطري اال وهو ملف ونفس إجتماعيفتح ملف  إعادتسايس بإقليم اجلديدة،  أقاربه،بسبتأخيه، وبنت خالته، وعم أبيه، وثالثة آخرين من 

.املختلني عقليا

املؤسسات الصحية عن  على الوضع احلرج واخلطري، وخاصة بعد أن  عجزت التاكيدامللف الذي تزيد  األرقام الرمسية حول األمراض النفسية ببالدنا 
يف املائة من املغاربة يعانون من  48.9استيعاب العدد اهلائل من املغاربة الذين يعانون اضطرابات نفسية أو خال عقليا، حيث تؤكد األرقام  أن 

.من األمراض يف املائة منهم يعانون من االكتئاب ،ومحلت االفتتاحية املسؤولية لوزارة الصحة يف مواجهة هذا النوع26.5اضطرابات نفسية وأن 
باملائة  26.5: سنة وما فوق، يعانون، أو سبق أن عانوا، من اضطرابات عقلية 15باملائة من املغاربة، ما بني  40«كما كشفت دراسة اخرى  أن 

.»ذهانيةباملائة من اضطرابات  5.6باملائة من القلق، و 9منهم يعانون أو عانوا من االكتئاب، و
، إضافة إىل )باملائة من الذكور 34.3باملائة من اإلناث مقابل  48.5(وتشري الدراسة إىل أن النساء هن األكثر عرضة هلاته االضطرابات العقلية  

 15.8أن االضطرابات العقلية العصبية باملغرب متثل  2011منظمة الصحة العاملية كشفت هي األخرى سنة . سكان احلواضر واملطلقني والعاطلني
 التطورات السريعة اليت هذا االرتفاع يف معدل اإلصابة باألمراض العقلية أرجعه وزير الصحة، احلسني الوردي، إىل. باملائة من جمموع النسبة املرضية

ذلك يف رسالة  ذكر.نساناإليعرفها اجملتمع املغريب، وكذا شروط العمل الصعبة، والتمييز اجلنسي، واالستبعاد االجتماعي، إضافة إىل خرق حقوق 
.2012أكتوبر  17وجهها إىل املشاركني يف لقاء نظمه الفريق التقدمي مبجلس النواب يف 

كشف   لمغرب،إذباقبل ذلك بشهر واحد فقط نشر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريرا صادما عن وضعية مؤسسات األمراض العقلية 
، وأرجع ذلك إىل أن »قليبنية المؤسسات التي تمت زيارتها، مع استثناءات قليلة، ال تتالءم مع احتياجات مرتفقي الطب الع«تقريره أن 

اميم بنائها مل تأخذ يف تص«، وإىل كون »)مثل مستشفى خريبكة(عددا من هذه املرافق مل يكن موجها يف األصل لرعاية املصابني بأمراض عقلية «
ا دوليا ورأي املرتفقني واملوظفني .»االعتبار خصوصيات طب األمراض العقلية واملعايري واملمارسات املعمول 

ا »للمرافق القائمة ضعيفة جدا باملقارنة مع عدد السكان واحلالة الوبائية اإليوائيةالطاقة «كما كشف أن  تياجات ومطالب الساكنة بعيدة عن اح«، وأ
التفاوت الصارخ بني «ذا التوزيع يبني ، وخبصوص التوزيع اجلغرايف ملستشفيات األمراض العقلية أوضح التقرير أن ه»واملعايري الدولية املعتمدة يف اجملال

دمات يف حمور الدار وجودة اخل اإليوائيةاجلهات على مستوى التغطية، إذ تتمركز أهم املؤسسات من حيث املوارد البشرية ووسائل العالج والطاقة 
اصة مبعاجلة األمراض العقلية، حبيث وعلى العكس من ذلك، تفتقر مثال املنطقتان الشرقية واجلنوبية كثريا إىل بنيات حتتية خ. مراكش -الرباط -البيضاء

مؤسسة عمومية اليت يتوفر عليها املغرب لعالج  27وأشار التقرير إىل أن الـ. »ال تتوفران إال على مستشفى واحد يف كل من احلسيمة والعيون
ا ليست متيسرة وال سهلة الولوج. ال تستجيب من حيث الكم حلاجيات السكان«االضطرابات العقلية والعصبية  .»كما أ

ال الطيب وشبه الطيب أداء لشروط املراقبة ومتطلبات السالمة، مما يصعب على العاملني يف اجمل«وأضاف أن بعض هاته املستشفيات ال تستجيب 
.»مهامهم ويعرضهم العتداءات خطرية، حيث أصبحت هذه االعتداءات شائعة وأضحت تعترب أمرا ال مفر منه

لعاملة يف املؤسسات عدد األطر الطبية وشبه الطبية ا«إذ كشف أن . فيها» خصاص مهول«وبالنسبة إىل املوارد البشرية أشار التقرير إىل وجود 
ا على املستوى العاملي بيب نفساين على األقل ملا بني جيب توفري ط«، مضيفا بأنه »العمومية لألمراض العقلية أبعد ما يكون عن املعايري املعرتف 

أوفدهاالبحث، اليت ومن النتائج اليت خلصت إليها بعثة التقصي و . »عشرة آالف وأربعني ألف نسمة، وممرض واحد على األقل لكل أربعة مرضى
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ا مستشفيات، معظم هذه املرافق عبارة عن أماكن لعزل املرضى أكثر م«الوطين حلقوق اإلنسان إىل مستشفيات األمراض العقلية، أن اجمللس  ن كو
ا ال تستجيب للحد األدىن من املعايري ذات الصلة بأخالقيات املهنة وطب األمراض العقلية .»كما أ

ا ستويل الصحة ال رتاتيجيتها عقلية أمهية قصوى يف اسيف نفس السنة اليت أصدر فيها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هذا التقرير ستعلن وزارة الصحة بأ
.2016-2012القطاعية 

يصري الصحة العقلية ل وقد أثبتت الوزارة ذلك عرب حزمة من اإلجراءات، أمهها الرفع من عدد األطباء النفسانيني، ومن عدد املمرضني املختصني يف
، ورفع الطاقة 2019إضافة إىل إنشاء سبعة أقسام أكادميية للطب النفسي واألطفال واملراهقني حبلول . ممرضا 80ممرض كل سنة عوض  100
، وكذا إنشاء ثالث 2016سريرا سنة  2850، إىل 2011سريرا، اليت كانت مسجلة سنة  2234ملستشفيات األمراض العقلية من  اإليوائية

.مستشفيات جهوية متخصصة
وع الساكنة ة ثالثني يف املائة من جمموكان وزير الصحة احلسني الوردي ْمل ُخيِف قلقه بشأن الصحة النفسية والعقلية للشباب املغريب، الذي يشّكل نسب

يف املائة من الفئة  48ماليني شاب وشابة، حيث قال إّن األرقام اليت كشفت عنها بعض الدراسات، واليت تشري إىل أّن  10املغربية، أي ما يعادل 
ا، من قَبيل األرق والقلق واالكتئاب، قائال إنّ  15العمرية اليت تبلغ من العمر  خميف “ هذا الوضع سنة فما فوق، عانت، على األقل، اضطرابا يف حيا

.”جّدا
ا وزارة الصحة، فإّن  ذه الدراسات، ومنها دراسات أجنز يف املائة من التالميذ البالغني من العمر ما  16وحسب األرقام اليت أوردها الوردي، واملتعلقة 

ين يف املائة تعاطوا مواّد خمّدرة، فيما بلغت نسبة الذ 4سنة يدّخنون، وستة يف املائة منهم سبق هلم أن تناولوا مشروبات كحولية، و 15و  13بني 
.يف املائة منهم كانوا صحّية عنف 30يف املائة، كما أّن  14حاولوا االنتحار، من بني الفئة العمرية نفسها، 

نني ومجعيات ، والذي عمق األزمة وفاقمها من خالل ظاهرة أثارت استغراب جمموعة من املواط” بويا عمر“لتتعمق األزمة بعد قرار إغالق ضريح 
ض املارة للخطر شوارع واألزقة بشكل يعر اجملتمع املدين ، الذين تفاجئوا باالرتفاع امللفت لالنتباه للحمقى واملعتوهني واملختلني عقليا الذين جيوبون ال

مييلون  اعيني ألن أغلبهمويهدد سالمتهم النفسية واجلسدية ،باإلضافة إىل أن تواجد أعداد كبرية من هذه الفئة أضحى يهدد األمن واالستقرار االجتم
ا باب تزايدها وخملللسلوك العنيف اجتاه املارة من النساء واألطفال دون تدخل من طرف السلطات احمللية للحد من هذه الظاهرة والوقوف على أس فا

.وقد اختذ هؤالء احلمقى واملعتوهني من البنايات املهجورة وأمام واجهات املقاهي واملساجد واملطاعم الشعبية مأوى هلم. 
لسلطات املختصة يف توفري يف جزئ منها بسؤال حقوق املختلني وجزء اخر بواجبات ا تربتطأمام هذه الظاهرة ووضعيتها املقلقة تطرح اسئلة عديدة 

أفراد من أسرة واحدة 10اخلطرية اليت قد يقدم عليها هؤالء كاحلالة اليت راح ضحيتها  السلوكاتالعناية والرعاية، واحلماية من 

http://bladna.ma/society/137683
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بكليميمالصحراوية للدفاع عن حقوق االنسان اللجنة 

.يوما من االضراب عن الطعام 26حياة عبد اخلالق املرخي يف خطر بعد 
.استمرار اإلضراب المفتوح وسط زيارة اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان  بأكادير و  تضامن المعتقلين الصحراويين 

قوق اإلنسان فرع  من  مصدر عائلي ، خرب اللقاء الذي عقدته اللجنة  اجلهوية  حل بكليميمتلقت اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
املضرب اخلالق املرخي ،  أكادير،  التابعة للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان  ، مع املعتقل  السياسي الصحراوي واملدافع عن حقوق اإلنسان السيد عبد

:  اء كل  من السادة عن الطعام ملدة وصلت إىل مخسة وعشرون يوما ، أثرت بشكل  مباشر على وضعه الصحي ، حيث محل على كرسي متحرك للق
العام تح نقاش حول السياق حممد الشارف رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان فرع أكادير  ، والسيد احلمزاوي التيجاين عضو بنفس اللجنة ، ليتم ف

للقاء دعوة رئيس اللجنة ، وقد ختللت هذا ا شابتهواألسباب املباشرة وراء االعتقال ، وكذا املراحل القضائية  اليت مر منها امللف ، واخلروقات اليت 
ا اللجنة اللسيد عبد اخلالق املرخي ، بتعليق إضرابه املفتوح عن الطعام ،  إىل حني الوقوف على ما ستؤول إليه  اجملهودات اليت جلهوية حلقوق  ستقوم 

إىل  قاف هذا اإلضراب ،اإلنسان فرع أكادير ، غري أن الكاتب العام للجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق اإلنسان عرب عن عدم رغبته يف تعليق أو إي
.حني االستجابة ملطلبه يف اسرتداد جواز سفره ورخصة السياقة 

اخلالق ياة السيد عبد وجتدر اإلشارة ، بأن السيد حممد الشارف رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان فرع أكادير ، تعهد بفعل كل ما يلزم النقاد ح
.املرخي نيل مطالبه  ، مبا يف ذلك مراسلة السيد األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان و اجلهات املعنية 

ق املرخي، فقد دخلت ويف سياق التضامن مع اإلضراب املفتوح الذي خيوضه املدافع عن حقوق اإلنسان واملعتقل السياسي الصحراوي عبد اخلال
 13585: اهليبة رقم االعتقال  السيد القيس: جمموعة مكونة من ثالث معتقلني سياسيني صحراويني بالسجن احمللي بتزنيت ، ويتعلق األمر بكل من 

.ساعة  48، يف إضراب إنذاري عن الطعام ملدة  14194عبداهللا رقم اعتقاله  بوكيوض، والسيد  13966رقم اعتقاله  ميارة، و السيد اجملاهد 

http://alwahda.info/news13237.html
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بية والتكوين لجهة على المواطنة وحقوق االنسان موضوع لقاء تواصلي بمقر االكاديمية الجهوية للتر التربية 
درعة تافياللت

  
2016, 25عام أبريل , جهوية, تعليميف 

اللجنة الجهوية اء مبقر االكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة درعة تافياللت لقاء تواصليا مع أعض 2016أبريل  25نظم اليوم االثنني        
.وورزازاتلحقوق االنسان بالرشيدية 

وطين حلقوق االنسان  عرب االتفاقية االطار املوقعة بني وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين واجمللس ال وأجرأةويندرج هذا اللقاء يف إطار تنزيل 
.االكادمييات واللجن اجلهوية ، من أجل النهوض بثقافة حقوق االنسان يف الوسط املدرسي من خالل األنشطة الصفية واملدجمة 

ليل األندية على قاش حول كيفية تنزيل داللقاء يروم تفعيل االتفاقيات املوقعة على صعيد املديريات اإلقليمية التابعة جلهة درعة تافياللت وكذا تعميق الن
ط ، وكذا ت وآليات التنشيأرض الواقع باعتباره إطارا مرجعيا ألندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى األهداف واملرجعيات واملقاربا

.االعداد من أجل املشاركة يف فعاليات املنتدى الدويل للمناخ الذي ستحتضنه اململكة املغربية شهر نونرب املقبل 
شرتك من دادمها للعمل املاللقاء  كان مناسبة عرب من خالله املسؤول اجلهوي السيد علي براد ورئيسة اللجنة اجلهوية األستاذة فاطمة عراش عن استع  

ن ملواطنة وحقوق اإلنساأجل توحيد اجلهود وتنسيق الرؤى واستثمار الرتاكمات واإلبداعات بغية إرساء وتنظيم وتطوير عمل أندية الرتبية على ا
.باعتبارها الفضاء األمثل لتكريس قيم املواطنة وحقوق االنسان

http://www.zagorapress.com/details-31603.html

http://jadidinfo.com/article-11534.html#.Vx9OwfnhDct

http://www.dades24.com/education/3189-2016-04-25-18-42-34.html

http://www.tizimipress.com/2016/04/blog-post_61.html

http://www.errachidia24.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88/#.Vx9wffnhDct

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88/

http://www.souss24.com/219719.html
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يتجاهل إبادة الرقيبات في حرب الصحراءالوطني المغربي لحقوق اإلنسان المجلس 
املوساوي موس ولد لوالد 

حلمراء و شرق زمور على يد بوجود إبادة عرقية منظمة تعرض هلا الرقيبات يف الساقية ا اإلعرتافاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب يرفض 
ل خطورة عن إبادة ال يق الركيباتالعسكرية املنحدرة من جنوب املغرب طيلت حرب الصحراء ، رغم أن ما تعرض له  -الفصائل احلسانية األمنية

اليت راح بأن اجملازر  اليهود على يد انظام هيتلر النازي و إبادة األرمن على يد نظام تركيا اإلسالمي، كما أن موريتانيا ترفض حىت اآلن االعرتاف
ا الدول ممنهجةخصوصا، كانت عمليات تصفية  الزويراتزمور و  تريسضحيتها األلف من الرقيبات أوال د موسى يف  ة املوريتانية يف إطار محلة نفذ

األسبق حممد خونا ولد  اليت استهدفت الرقيبات عموما و أوالد موسى خصوصا حتت قيادة الرئيس أنذاكمعاهدة الدفاع املشرتك مع اجليش املغريب 
و  الرقيبياتئات النساء طيلت سنوات حرب الصحراء ، حيث مت ذبح الف األطفال الصبيان من قبيلة أوالد موسى بدم بارد ، وبقرت بطون م هيدالة

ب   املعتقاالتاب يف و ثروة حيوانية يفوق عددها مليوين راس بني األبل و الغنم ، و حشر االلف من الرجال و الشب املمتالكاتمتت مصادرة و 
املقابر اجلماعية خصيصا هلم و منهم من مت دفنه حيا و منهم من مت إعدامه بالرصاص احلي ، أقامةالرهيبة و 

نأما النساء فقد مت    الركيباتشرفة على إبادة بشكل مجاعي و وحشي مل تعرف اإلنسانية مثيل له من قبل ، مث عمدت القوات العسكرية امل إقتصا
لة اهلاربني من ويالت احلرب سياسة االرض احملروقة و تسميم و سرطنة املياه اجلوفية الصاحلة للشرب ، و قنب إنتهاجو زمور على  تريساألصليني يف 

ري من  تنظيم جزء كببالقنابل السامة احملرمة دوليا ، و قد شاركت عصابات كثرية و قطاع طرق ال حصر هلم ينحدرون من مدن واد نون و موريتانيا يف
ا ض منح تعويضات لضحايهذه اجلرائم يف حق الرقيبات عن سابق أصرار و ترصد وتعمد ، بينما مازال اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب يرف

م ينتمون اىل عرق السكان األصليني الذين ال جيب أن يتمتعون حبقوق املواطنة ا تريسمن  املنحدرينيحرب الصحراء  لكاملة و يعيشون منذ أل
..الوافدين صحراوةاىل اليوم حتت وصاية  1975

من يطلق " مجعيات" حيدث هذا يف الوقت الذي قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتوزيع املاليني من أموال الشعب املغريب على زعماء مجاعات 
يف  إخالقيةرتكابه جلرائم ، حيث بعضهم من سجناء احلق العام هناك بسبب ا اللجوعليهم العائدين ، رمبا تكرميا منه هلم على ماضيهم يف خميمات 

م   اإلطفالحق  سنة مل تشهد حالة  43و على مدى  البوليساريو، بينما يف جبهة  سياسنيسجناء  كانوو اليتامى هناك ، إال أن املغرب أعترب أ
املوريتانيني  هؤاليجن ، و قد مت س"فلكها من املوريتانيني يدوريفشبكة أوالد موسى و من "سياسي إال تلك اليت تعرض هلا ما يعرف ب  إعتقال

شى منهم و من مواقفهم ، و صديقه معاوية ولد الطايع ، ألن موريتانيا كانت خت هيدالةبطلب مباشر من الدكتاتور املوريتاين األسبق حممد خونا ولد 
م   ، أنذاكاملعارضة لنظام احلكم يف موريتانيا " التقدميني"و " الناصرين"و " الكادحني"من قادة و أطر تنظيمات  كانوأل

م ، ومنهم من   كانوالذين عوضهم املغرب فقد   هؤاليإما     ب و بعصابات متورطة يف ج إعضاء كانويكذبون على املغرب منذ عود رائم قتل و 
.سلب يف مدن مشال موريتانيا و الصحراء مع السنوات األوىل حلرب الصحراء 

ون و يف كل ملفات و شؤ  إال ان احندارهم من قبائل و طوائف حسانية وافدة اىل بالد الرقيبات يف و بعد املسرية اخلضراء مسح هلم يف أن يتحكمون 
برية ،و ات يف كل صغرية و كمؤسسات الدولة املغربية املعنية بقضية الصحراء و يوظفون نفوذهم على مدار اليوم و الساعة و الدقيقة للنيل من الرقيب

املغرب و موريتانيا مع جمتمع  إعالميا ضد الرقيبات يف موريتانيا و املغرب و هو األمر الذي أثر يف تعاطي العدالة يف املمنهجةمواصلة سياسة التحريض 
.الرقيبات املضطهد

http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?ArticleID=40871
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LES DROITS HUMAINS AU CŒUR DE LA PROROGATION DU MANDAT DE LA 
MINURSO : LETTRE À L’ATTENTION DES ETATS MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 
DES NATIONS UNIES
Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etat et de Gouvernement,
Le 28 avril prochain, les Etats membres du Conseil de Sécurité de l’ONU devront se prononcer sur la 
prorogation du mandat de la Mission des Nations unies pour l’Organisation d’un référendum au Sahara 
occidental (MINURSO). A cette occasion, EuroMed Droits, un réseau composé de plus de 80 organisations 
de défense des droits humains situées sur les deux rives de la Méditerranée, vous appelle à mettre les 
droits humains au cœur de ces discussions.
En 25 ans, le mandat conféré à la MINURSO n’a permis de dégager aucune solution d’ensemble. Cette 
année anniversaire est symbolique : la communauté internationale se doit d’apporter de nouvelles réponses 
à une situation qui perdure depuis trop longtemps.
Nous saluons certaines mesures prises par les autorités marocaines concernant le renforcement et le suivi 
du respect des droits humains au Maroc en général et dans ce territoire en particulier. Le vote d’une loi 
interdisant les procès de civils devant des tribunaux militaires, les invitations envoyées aux rapporteurs 
spéciaux du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies et le travail mis en place par les délégations 
régionales du Conseil national des droits de l’Homme du Maroc (CNDH), y compris dans le 
territoire concerné en sont des exemples., EuroMed Droits constate, en revanche, que le contexte qui 
prévaut au Sahara occidental demeure une situation d’exception : de nombreuses manifestations ont donné 
lieu à des incidents et à des arrestations, ou sont simplement interdites; les manifestants sont réprimés; la 
liberté d’association  est entravée, et des délégations étrangères ont été refoulées par les autorités 
marocaines.
Au vu de cette situation au Sahara occidental, EuroMed Droits vous demande instamment de donner 
mandat à vos Ambassadeurs auprès des Nations unies de :
Renouveler le mandat de la MINURSO;
Etendre la mission de la MINURSO à l’examen de la situation des droits humains, ou établir des 
mécanismes internationaux permanents de vigilance et de contrôle du respect des droits humains. Ce 
mandat doit pouvoir s’exercer y compris dans les camps de réfugiés accueillis en Algérie et sous contrôle 
du Front Polisario ;
Assurer que la MINURSO puisse exercer sa mission sans entraves.
Nous restons à votre entière disposition pour toute information complémentaire.
En vous remerciant par avance de l’intérêt que vous réserverez au présent courrier, nous vous prions 
d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Tubiana,
Président d’EuroMed Droits

http://www.ldh-france.org/les-droits-humains-au-coeur-prorogation-du-mandat-minurso-lettre-lattention-etats-membres-
du-conseil-securite-nations-unies/
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Le SG de l’ONU appel au recensement des populations de 
Tindouf
Par: admin le lundi, avril 25, 2016
Le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a réitéré, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur la situation au Sahara, rendu public vendredi soir
Son appel pour le recensement des populations dans les camps de Tindouf, au sud-ouest de l’Algérie, et 
recommandé la prorogation de 12 mois, jusqu’au 30 avril 2017, du mandat de la MINURSO.
« Je réitère mon appel en faveur d’une considération continue en vue de l’enregistrement des populations 
dans les camps de Tindouf et invite à des efforts dans ce sens », insiste Ban dans son rapport, dans lequel il 
reconnaît que la vie publique dans le Sahara marocain se déroule « de manière pacifique y compris lors des 
grands événements dans les zones urbaines ».
Le Secrétaire général des Nations Unies a également reconnu que pour ce qui est des provinces du sud, les 
dernières élections régionales et communales s’étaient déroulées « sans incident », ajoutant avoir été 
informé par le Maroc que « les 12 nouvelles régions, y compris celles de Dakhla et Laayoune, seront dotées 
de larges prérogatives, y compris la mobilisation des ressources financières et la mise en place d’agences de 
développement ».
Ban Ki-moon rappelle, dans ce cadre, la visite du roi Mohammed VI à Laayoune, au mois de novembre 2015, 
et à Dakhla en février 2016. A Laayoune, le Souverain a prononcé un discours à la Nation à l’occasion du 
40è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.
A cette occasion, souligne le rapport du SG de l’ONU, le souverain avait souligné que le plan d’autonomie 
au Sahara « est le maximum que le Maroc peut offrir. Son application reste tributaire de l’impératif de 
parvenir à une solution politique définitive dans le cadre des Nations Unies ».
Sur le volet des droits de l’Homme, le rapport du SG de l’ONU rappelle aussi que le Haut commissaire des 
Nations Unies pour les droits de l’Homme avait déployé une mission technique à Laayoune et Dakhla du 12 
au 18 avril 2015, notant que cette mission avait été précédée par des rencontres avec des responsables 
gouvernementaux à Rabat, qui avaient permis au Haut commissaire onusien « d’avoir une meilleure 
compréhension » de la situation des droits de l’Homme dans le Sahara marocain.
Toujours à propos de l’ouverture et de la diligence avec lesquelles le Maroc interagit avec les procédures 
spéciales du Conseil des droits de l’homme, le document fait état de quatre invitations adressées par les 
autorités marocaines dans ce sens.
Au sujet de l’action du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), les antennes de 
cette institution à Dakhla et Laayoune, relève le rapport, « continuent de déployer un large 
éventail d’activités », portant notamment sur l’organisation des activités liées au renforcement des 
capacités, ajoutant que lesdites antennes « continuent aussi à préparer des rapports et à soumettre des 
recommandations sur certaines questions des droits de l’Homme aux autorités compétentes ».
Abordant la situation dans les camps de Tindouf, le SG de l’ONU fait état de pratiques esclavagistes et de 
revendications, dans ce sens, de personnes souffrant de cette situation.
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« Frustrations » des populations de Tindouf

Ban Ki-moon revient également sur « les frustrations » des populations de Tindouf, un constat d’autant plus 
alarmant au regard « de l’expansion des activités des réseaux criminels et extrémistes ». Toutefois, le 
rapport, qui s’alarme de la situation humanitaire dans les camps de Tindouf, passe néanmoins sous silence 
les détournements des aides internationales, comme en attestent les conclusions sans appel du rapport de 
l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Le rapport OLAF, rappelle-on, identifie clairement les mécanismes bien rodés de détournement par les 
séparatistes de l’aide humanitaire internationale destinée aux séquestrés de Tindouf, au sud-ouest de 
l’Algérie. Des millions d’Euros sont siphonnés chaque année par les chefs du polisario pour leur propre 
enrichissement.

Il convient de noter que le rapport de Ban Ki-moon pêche par ses tentatives visant à établir de fausses 
équivalences entre un Etat souverain et une entité non-étatique, fait dans la précipitation en faisant 
référence à l’arrêt de la cour européenne en feignant d’ignorer que la procédure d’appel est en cours et 
qu’elle est loin d’être finale et passe sous silence le rôle de l’Algérie dans la perpétuation de l’impasse que 
connait la question du Sahara.

http://www.marocwebo.com/sg-onu-appel-recensement-populations-tindouf.html
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