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جديداالمساواة في اإلرث ليست مطلبا : لـ الوطن المغربي حقوق اإلنسان   عام أمين 

وصية بإقرار املساواة بني املرأة ، والذي تضمن ت"وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يوم الثالثاء املاضي، تقريرا حول قدم 
امات بعد أربع سنوات من "أنه  اجمللس مسار العمل التشريعي حيث اعتربوانتقد . والرجل يف اإلرث، أن مير دون أن خيلف الكثري من اجلدل وتراشق اال

ا القانون األمسى  إحداث هيئة املناصفة ومكافحة ، فيما خيص التأخر يف"تبين الدستور، اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 
.  ء املناصفةألي مقتضى خاص بإرسا أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفل، وعدم تضمن القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا

لنهوض ت احلماية والوقاية واهذا السياق دعا اجمللس احلقوقي، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز وختويلها اختصاصاويف 
العمومية، وسن  ل التشريعات والسياساتباملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من القيام بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ ك

ت القانونية املنظمة لإلرث، وجه اجمللس انتقادات للمقتضياكما . قانون يعّرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة
موع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف الرفع من اهلشاشة وفقر الفتيات والنساء، مربزا أن الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجل" غري املتكافئة"واصفا إياها بـ

ا يتصل بانعقاد الزواج تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف م"يف ملكية األرض أو يف اإلرث، داعيا يف هذا السياق إىل 
مني العام للمجلس الوطين والتعليق على ما أثري حول هذا التقرير، قال حممد الصبار، األوللحديث ". وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث

كل حول موضوع املساواة واملناصفة لكون هذا املوضوع يش موضوعاتيةتقارير  7، إن اجمللس أصدر حىت اآلن "الوطن"حلقوق اإلنسان، يف تصريح خاص لـ
من أعضائه وهي نسبة عالية باملقارنة مع % 46قناعة راسخة لدى اجمللس وقضية مركزية وجوهرية متت ترمجتها يف هياكل اجمللس إذ أن النساء يشكلن 

تمام بالفئات اهلشة الصبار أن االهتمام مبوضوع املساواة واملناصفة يأيت يف إطار االهوأضاف . مؤسسات احلكومة سواء على املستوى الوطين أو الدويل
ذات املتحدث أن وأكد . ة اجلديدةوضمنها قضايا املرأة، مشريا إىل أن التقرير اجلديد يستند على ممارسة االتفاقية والتشريع الوطين وخاصة الوثيقة الدستوري

افة إىل سنة األخرية متثلت يف تعديل مدونة األسرة، وقانون اجلنسية باإلض 20هناك إجيابيات يف التشريع املغريب وأن هناك مكتسبات حققتها املرأة خالل الـ
قضايا العنف ضد  ضمن ما جاء يف التقرير هناك املرأة والولوج إىل العدالة، واإلفالت من العقاب، خاصة يفمن . قوانني أخرى هلا عالقة بقضايا املرأة

رها على النساء مومية وآثاالنساء، مث احلق يف الصحة اإلجنابية، وضعية األجريات، مث املشاركة يف احلياة السياسية أو العامة، وأيضا تناول السياسات الع
نقل معاناة عدد من النساء،  مبعىن" نساء بدون أصوات"وحتدث التقرير أيضا عن فئة من النساء متت تسميتهن بـ. األكثر عرضة النتهاكات حقوق اإلنسان

هذا السياق ويف . ة اإلرثالتقرير، حسب الصبار، يهدف إىل ضمان املساواة الكاملة بني النساء والرجال مبا يف ذلك قضيوهذا . خاصة يف املناطق النائية
ذا اخلصوص رأيا استشاريا، الذي دا ون له نوع من ئما ما يكأكد الصبار أن املساواة يف اإلرث هي نقطة أثري حوهلا خالف، مشريا إىل أن اجمللس مل يقدم 

واالتفاقيات الدولية حلقوق  علميا ال خيضع لرقابة مسبقة إال فيما يتعرض مبا قد يعارض التزامات املغرب موضوعاتيااإللزام املعنوي، بل هو قدم تقريرا 
الستينيات من طرف  املطالبة باملساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل، قال الصبار إن هذا ليس مطلبا جديدا فقد كان حمط نقاش منذ بدايةوعن . اإلنسان

عيات نسائية وحقوقية هلا وآخرون مما أثاروا قضايا اإلرث وحتديد املناصفة، مشريا إىل أن هناك أيضا مج العرويمفكرين مغاربة منهم عالل الفاسي وعبداهللا 
أة ومبا يستجيب وروح الدستور الصبار أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتفاعل مع مطالب احلركة النسائية واحلقوقية مبا خيدم قضايا املر وأكد . هذا املطلب

ث ليست النقطة اخلالفية االنتقادات اليت بدأ يتعرض هلا اجمللس خبصوص هذه التوصية، أكد الصبار أن املساواة يف اإلر وعن . الذي نص على املناصفة
لتعددي مع ار احلوار االوحيدة، فهناك أيضا مطلب إلغاء عقوبة اإلعدام الذي أحدث شرخا داخل اجملتمع، وهنا أشار الصبار إىل أن اجمللس يتفاعل يف إط

إىل ضرورة اخلوض يف  سياق متصل، دعا الصبارويف . كل اآلراء واألفكار، مؤكدا أن ليس كل ما يأيت به اجمللس هو مقدس، بل هو حيتمل اخلطأ والصواب
ا قطعية اس أن هناك أحكامنقاش التجديد الديين حيث اعترب أنه ال بد أن تتوفر حركة جتديدية للدين اإلسالمي كما وقع يف الديانة املسيحية، على أس

هاء يف العصور نتبه هلا الفقوأحكاما غري قطعية، مضيفا أنه ال بد من فتح نقاش من أجل حل عدد من القضايا اليت تطرح بشدة يف عاملنا املعاصر ورمبا مل ي
حدث ومل ينتقد أي أحد باقي الصبار أن التقرير األخري حول وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب هو تقرير جيد يف جممله ألنه مل يتواعترب . املاضية

حلقوق اإلنسان بدأت ختلف ردود  أن توصية املساواة يف اإلرث اليت تضمنها تقرير اجمللس الوطينيذكر . التوصيات الواردة فيه عدا موضوع املساواة يف اإلرث
لى، الذي من شأنه اإلفتاء يف مزايدة على اختصاصات اجمللس العلمي األع"، وبني من اعتربها "ملحا"أفعال قوية ومتباينة بني من اعترب النقاش فيها بات 

".مثل هذه األمور
http://www.elwatannews.com/news/details/824072
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الموضوع ندرس لم  : والحكومة المغربية.. اإلرث في المساواة  ردود فعل متباينة بشأن 

ل وضعية  تضمنها تقرير اجمللس حو تزال توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب املتعلقة باملطالبة باملساواة يف اإلرث بني اجلنسني، واليتال 
.املساواة واملناصفة يف املغرب، ختّلف العديد من ردود الفعل املتباينة

بتقرير "تماعهم األخري ودخل حزب االحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، على خط هذه التوصية، حيث نوه أعضاء املكتب السياسي للحزب يف اج
".االحتاديات شرتاكية للنساءاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجل، وجتاوبه مع توصيات املؤمتر السابع للمنظمة اال

امللكي يف ومنطوق اخلطاب  مقابل ذلك، شددت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية، على أن التوصية املذكورة متثل جتاوزًا ملؤسسة إمارة املؤمنني،يف 
، مشرية إىل أّن "أنه بوصفه أمريًا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا"، الذي أكد فيه امللك 2003افتتاح السنة التشريعية للعام 

.توصية اجمللس ستفتح جدًال عقيًما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة، كموضوع اإلرث

ا اليت تستلزم ، فإن هلا دالالاملركز املغريب حلقوق اإلنسان، قال إّن قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيها، وحسب الشريعة اإلسالمية
.رأةالغوص يف تفاصيلها، فقهًيا واجتماعًيا وقانونًيا، بدًال من التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل وامل

عتبارات الداللية، اليت ترجح ال يتجزأ من هذه اال وجزًءااملركز أّن مسؤولية الرجل دون املرأة يف حتمل مسؤولية أعباء اإلنفاق، إجبارًا ال اختيارًا، وأضاف 
مم يف نظام ه الكثري من األالتزامات الرجل، مقارنة بتلك اليت على عاتق املرأة، مشدًدا على أّن نظام اإلرث وفق الشريعة اإلسالمية أفضل ما ذهبت إلي

.اإلرث على مر التاريخ

وض يف ما ال يعنيه، ، أبرز شيوخ السلفية يف املغرب، إنّه ال جيوز للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان بأي حال من األحوال أن خيالفيزازيوقال حممد 
.والذين يفهمون كتاب اهللا هم أهل العلم وجيتهدون فيه

 يفة العلماء ووظيفة اجمللسأن هذه التوصية تشكل اعتداًء على املؤسسات على اعتبار أّن اململكة املغربية هي دولة إسالمية، وهي جتاوز لوظوأضاف 
.العلمي األعلى الذي يرأسه امللك بصفته أمريًا للمؤمنني، كما ُيشّكل أيًضا جتاهًال لدور اجملالس العلمية الوطنية

صوص تعديل مدّونة األسرة ومنح رئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، ترى أّن ما جاء يف توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خب العسويلفوزية 
ملغربية يف ت ستضع املرأة ااملرأة حقوًقا متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخه ويف اإلرث، هو أمر خيدم مصلحة املرأة واجملتمع مًعا، وأن تلك التوصيا

ات جسام حلايل لديها مهام ومسؤوليالطريق الصحيح باعتبار أّن اجملتمع املغريب تغّري بشكل كبري يف السنوات األخرية وأن املرأة أصبحت يف الوقت ا
.جتعل من حقها احلصول على حقوق الرجل نفسها

اد اجمللس احلكومي أول أمس املغربية اكتفت كما جاء على لسان مصطفى اخللفي، الناطق الرمسي بامسها، بالقول، يف الندوة اليت تلت انعقاحلكومة 
مل تتم مراسلة احلكومة " ، بدعوى أنه"اليزميإّن احلكومة مل تتدارس املوضوع الذي أثاره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يرأسه إدريس : "اخلميس
".من طرفه

http://www.elwatannews.com/news/details/825076
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المغربنسائية تثّمن الدعوة إلى مساواة المواريث في رابطة 

املهدي علي -الرباط 
النقاش اهلادئ الوطنية، وإىل  دعت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، احلكومة املغربية إىل تفعيل التوصيات الصادرة عن املؤسسات االستشارية

.واالجتهاد لرفع الظلم عن النساء

، الذي مثن ما "اة واملناصفة يف املغربوضعية املساو "وتلقت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة بارتياح كبري تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول 
.جاء بالتقرير من تشخيص وتوصيات

ا  امه بالتط" احلملة العدائية والتضليلية"ودانت الفيدرالية ما اعترب اول على اختصاص اجمللس العلمي، يف اليت تستهدف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وا
من تلك املهام تتبع السياسة مل يتجاوز اختصاصاته ومهامه، كآلية مستقلة للحماية والنهوض حبقوق اإلنسان وفق املعايري الدولية، ومن ض"حني أن اجمللس، 

ا الدولية والدستورية يف جمال املناصفة واملساواة ".احلكومية وتقدمي التوصيات وحث احلكومة والدولة على احرتام التزاما

، "فعات على حقوق اإلنسانهذه اهلجمة على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وعلى املدافعني واملدا"واستنكرت فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة 
ية ملاليني من النساء واألسر، الوصاية على اجملتمع واستغالل الدين ألغراض سياسية يف قضايا مصريية تتعلق بانتهاك وهدر حقوق أساس"رافضة ما أمسته 

".ورهن مستقبل أجيال والتفويت على املغرب فرصة اإلجابة على التحديات اإلقليمية والدولية ورفع حتدي التنمية

http://www.emiratesvoice.com/women/also/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AB%D9%85%D9%91%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html
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الحكومة ملتزمة بمضمون المخطط التشريعي في محاربة العنف ضد النساء: الخلفي

 اربة العنف ضد النساء،مصطفى اخللفي، وزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، أن احلكومة ملتزمة مبا جاء يف املخطط التشريعي بشأن حمأكد 
".إكرام"مربزا أن هذا االلتزام اعتمد أيضا يف اخلطة الوطنية للمساواة 

العنف ضد النساء  الوزير يف ندوة صحفية، عقب جملس احلكومة، أول أمس اخلميس، أن اللجنة الوزارية املكلفة بإعداد مشروع قانون حماربةأوضح 
ذا التأخر يعود إىل تدخل البعض يرى أن إخراج قانون حيمي النساء من العنف للوجود أخذ وقتا طويال، لكن ه"انتهت تقريبا من صياغته، مضيفا أن 

ا وحتديد مفهوم العنف وامل ، مؤكدا أن احلكومة "قصود بهعدد من القطاعات يف املوضوع، واالطالع على التجارب الدولية وتدقيق العقوبات املرتبطة 
.ملتزمة باملخطط التشريعي، يف إطار الوالية التشريعية

.وأبرز أن هذا املشروع سيكون إحدى اخلطوات التشريعية املهمة يف ما خيص صيانة كرامة املرأة ومناهضة العنف ضدها
ى احلكومة يف تنزيل لد" غياب اإلرادة السياسية"، سجل فيه موضوعاتياويأيت هذا التأكيد بعد أن أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تقريرا 

.مقتضيات الدستورية يف موضوع املرأة

http://www.almaghribia.ma/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9/2015/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D9%85%D8%B6%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1/200960.html
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http://www.alousboue.com/22215/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1
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http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-
%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82-
178905/
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يكشف موقفه من المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرث البام

يف مقدمتها ة والتنظيمية، و عقد املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة اجتماعه األسبوعي يوم أمس اجلمعة، والذي تطرق خالله جململ القضايا السياسي
، لتقييم 11/11/2015، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية لالنتخابات يوم 14/11/2015للمجلس الوطين الذي مت االتفاق على عقده بتاريخ  التهييء

.2016شتنرب واستخالص الدروس السياسية والتنظيمية يف أفق االستعداد الستحقاقات  4احلصيلة النهائية جملريات انتخابات 

ورية مل متارس إال الدور مؤسسة دست"ويف هذا السياق، تدارس املكتب السياسي للحزب، تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأكد على أن هذا اجمللس 
ا إصدار التقارير املستدعي ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا ".ئة وموضوعيةة ملناقشات هاداملنوط 

  
واحلركات، هي  املواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها خبطاب متطرف من طرف بعض األشخاص"أكد من خالل بيان له، على أن " البام"حزب 

".ليهمؤشرات سلبية تدل على سعي البعض اىل فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفكري اجملتمعي وفرض الوصاية ع
  

س الوطين حلقوق اإلنسان يف الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات العمومية حول تقرير اجملل"ودعا احلزب إىل ضرورة 
يف ذات البيان ماورد حسب".املغربيةمشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة 

http://www.hibapress.com/reports-55771.html
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)فيديو ( أتحدى مجلس حقوق اإلنسان بإجراء استفتاء حول المساواة : نهاري 

اري ، اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، للنزول إىل الشعب املغريب ، وإجراء استفتاء حقيقي حول قض إلرث ، حىت ية املساواة يف احتدى الشيخ عبد اهللا 
م خيططون لشعب أخر غري الشعب املغريب املتدين بالفطرة والذي  .التفريط يف ثوابت األمة  الميكنهيتأكدوا أ

  
اري اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ،  ته وأفكاره اخلاصة جملتمع دينه لدستور األمة بصفته جملسا دستوريا ، بدل تصريف قناعا باإلنصياعوطالب الشيخ 

ا اإلسالم ، دون املساس باستقرار البالد  .الرمسي اإلسالم ، جمددا دعوته للمجلس يف احلديث حول احلقوق العظيمة اليت جاء 

تح القنوات ألمة ، يف حني تفوتساءل عميد الدعاة العرب ، عن الكيل مبكيالني يف التعامل مع العلماء ، بالتضييق عليهم وجلمهم عن الدفاع عن قطعيات ا
.والسبل لتمرير هاته اخلطابات الغري مقبولة يف بلد دستوره اإلسالم 

http://www.hibapress.com/religions-55779.html
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نساءالديمقراطية لحقوق المرأة تدعو إلى تفعيل المساواة في اإلرث بين الرجال والالفيدرالية 

اإلنسان اليت خلص إليها تقرير املساواة  القيمة للمجلس الوطين حلقوق"تفعيل مجيع التوصيات "الفيدرالية الدميقراطية حلقوق املرأة، احلكومة املغربية، بـطالبت 
"/واملناصفة، مبا يف ذلك التوصية املتعلقة باملساواة يف اإلرث

ا التصدي إىل ه"على اجمللس الوطين حلقوق االنسان، داعية القوى الدميقراطية واجملتمع املدين إىل " اهلجمة"وأدانت الفيدرالية  ذه اهلجمات واليت اعترب
الدفاع عن "ية قناع فيها الثقافة الذكور  دف إىل الرتاجع عن املكتسبات احلقوقية الدستورية وعلى رأسها احلقوق اإلنسانية للنساء احللقة الضعيفة اليت تلبس

.  ، حسب منسوب البيان"ويسهل فيها التدجني واحلشد ألغراض سياسية" اإلسالم

رفع الظلم عن النساء ، واالبتعاد النقاش العلمي اهلادئ واالجتهاد ل"بنسخة منه السبت األطراف الفاعلة، إىل " كفى بريس"ودعت الفيدرالية يف بيان توصل 
تلعبها  ار اليت أصبحتعن التفكري والرتهيب، كما دعت اجمللس العلمي والعلماء إىل اإلجابة على التحوالت االجتماعية اليت عرفها املغرب وعن األدو 

".  النساء

على  مستدلة، "دلمداخل االجتهاد موجودة إذا ما توفرت اإلرادات الصادقة ومت تغليب املصلحة العامة واحلفاظ على املقصد الذي هو الع"وأشارت إىل ان 
".احلالة اليت منع فيها عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، قطع يد السارق بسبب اجلوع، ألنه احتكم إىل العدل" ذلك بـ

http://kafapresse.com/index.php?ida=35092
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المرأة المغربية في معركتها للمساواة في اإلرث إنتصار
يصر رجال الدين ’غلقة اليت وخروج من الدائرة الفقهية امل, سيكون مقياسا لشعاع من األمل للمرأة يف املنطقة العربية إنتصارهايف املغرب معركة تدور 

.وبداية لتجديد حقيقي يف اخلطاب الديين مبا يتناسب مع روح العصر. على إبقائها

رية مبا يضمن املساواة يف اإلرث للقوات الشعبية، بتعديل القوانني األس اإلشرتاكي اإلحتادالبداية كانت حني طالب النائب املغريب إدريس لشكر رئيس 
الوضع مبحاولة خلق حالة  ثماروإست وإستغاللالتيار اإلسالمي بقيادة الشيخ املغريب البارز مصطفى بن محزة ملعارضة هذا النقاش  إنربىوكالعادة . أيضا

امهالشعيب واألهم بلبلة فكرية من خالل  واإلحتقانمن التوتر  كسر رصيده الكبري من للنائب لشكر بالكفر والتجاوز على أحكام الشريعة ل إ
. املصداقية الشعبية

: معارضة بن محزة ورجال الدين يف رفض املساواة يف اإلرث تستند إىل

.يا وحكم ساميةموضحا أن رؤية الشريعة لتقسيم اإلرث تتجه إىل حتقيق مقاصد عل, تواجه نصوصا قرآنية واضحة حسمت قضية اإلرث -1

واحد قال وباحلرف ال. مع مفيت الديار املصرية الدكتور على مجعه 2003نوفمرب عام  13إجابيت تستند إىل حوار أجرته الصحفية نورا عبد احلليم يف 
على ـغري الزمان  إن جتديد اخلطاب الديين املقصود به دائما عزل ما قد يعلق بالفقه اإلسالمي من عادات وأيضا عزل بعض األحكام املبنية"" 

."""  واألعراف، ألن اهللا سبحانه وتعاىل أمرنا أن نأخذ بعرف كل عصر

إضافة . رف كل عصروأن اهللا امرنا أن نأخذ بع. الدكتور علي مجعه يقولةاإلرث من األحكام كما يقول بن محزة فاإلجابة واضحه يف ما  أعتربنافإذا 
عصر د تتناسب مع الإىل أن اإلميان بأن الدين صاحل لكل زمان ومكان فنحن بصدد جعله مناسبا وإال بقي متحجرا ويعود بنا إىل أزمان غابرة مل تع

املتغّري؟؟ مث هل هناك مقصد أرفع وأرقى قيمة من حتقيق املساواة؟

.ةتوجه الشريعة إىل توسيع قاعدة املستفيدين، مع ما يستتبع ذلك من تفتيت الثروة وعدم تركيزها يف أيد قليل -2

هذا ال ينطبق على العامل العريب  ولكن. هذا إذا كانت الثروة كبرية وطائله وهنا يكون احلق للموّرث يف عمل عقد بيع وشراء ملن يريد أن يورّثه -إجابيت 
ا ا ال ترث مثل أخيها الذي ويف فلماذ, الذي يكدح فيه املرأة والرجل معا بل وأن هناك الكثري من احلاالت اليت اصبحت فيها املرأة املعيل الوحيد ألسر

.حترم هي وأبناؤها خاصة وإن تزّوجت من هو أقل منها ماديا’حاالت كثرية يرتع أبناؤه يف ثروة أبيها بينما 

املرأة "وفّسره العلماء بأن  . )".أن احلاالت احملدودة اليت يرث فيها الرجل أكثر من املرأة سببها املسؤوليات اليت ألقاها الدين على عاتق الرجل""  -3
ا كلها يف كنف رجل مكفولة منه، مسئول هو عنها، فإن كانت فتاة، فالذي ينفق عليها هو والدها، وإذا فقدت والدها أنفق عليها  تعيش حيا

ا مقومات فإذا تزوجت فهي مسئولة من زوجها هو الذي ينفق عليها، ويوفر هل. أخوها، أو عمها أو خاهلا، ولذلك فهي مكفولة من رجل دائما
ا، وعلى أسوأ األحوال فهي مسئولة عن نفسها فقط، وهي ليست مسئولة شرعاً أن تنفق على إنسان آخر مهما كانت در  الرجللكن . جة قرابتهحيا

                           29 / 110



 

26/10/2015 19
Conseil national des droits de 

l'Homme

ملرأة فيعوهلا وليها قبل أن أما ا.. وضع خمتلف، إنه مسئول عن غريه، فهو مسئول شرعاً عن أمه وإخوته، وعندما يتزوج يصبح مسئوًال عن زوجتهله 
"تتزوج، ويعوهلا زوجها بعد الزواج مث يعوهلا أوالدها بعد ذلك

املستلزمات  وإرتفاعري العصر تغ, إنفاق األخ مل يعد أمرا سهال. إنفاق األب على أوالده شيء طبيعي ال يتميز به الرجل املسلم فقط -كالتايل إجابيت  
لى اخته قبل أن يدفع أعطين مثال واحدا على رجل يقبل باإلنفاق ع -املادية هلذا العصر جعلت الرجل ال يستطيع اإلنفاق إال على أسرته وحدها 

وتتجه . أو زوجة املتويف نةإبيف املدرسة؟؟ أما العم واخلال فانا انظر هلم كالطامعون يف اإلرث ولكن بدون أي إحساس باملسئولية جتاه املرأة  إبنهقسط 
م من أبناء وبنني فقط ا وحقوقيا؟األهم هو ملاذا اإلصرار على إبقاء املرأة قاصرة ماديا وعقلي. مسئوليتهم وإحساسهم الطبيعي ألسر

قد تتساوى املرأة مع الرجل، وقد تفضله، وقد ترث هي وحيرم الرجل - 4

مرا ’ملساواة خيلق إحساسا ألن هذا التمييز وعدم ا. أريد العدل أرفض أن يكون هناك متييز بيين وبني أخي، حىت وإن كانت يل األفضلية كإمرأةسيدي  
وحىت الرجل , إمرأةإقناع أي  ولن تستطيع إقناعي أو. ويتعارض مع اإلحساس الطبيعي الذي نادى به الدين من حمبة وألفة. بيين وبني أخويت الذكور

ليحجب مرياث  إبند فيها وال يوج. حمدوده الرتكهخاصة يف تلك األحوال اليت تكون فيها . سواء أقل أو أكثر اإلبنهاألب بأن يرث العم أو العمه مثل 
!أبيه عن بقية العائلة

.باسم الدين تارة وباسم التقاليد تارة أخرى" اجملتمع املغريب الذكوري"التمييز بني الرجل واملرأة والذي كرسه  -5
وللتقنني لقوانني حتجب . والثقافة ليس نتيجة التقاليد وحدها، بل هو النتاج الطبيعي لرتابط الدين, الذكوري املكّرس يف اجملتمعات العربيةالتمييز 
تصبح ثقافة عقيمة متنع التطور ’حبيث . الغابرهالتعليم الديين الذي ينتمي للعصور  يغذيهاتدور يف حلقة مفرغة . العدالة إلنعدام ترّسخ’واملساواة 
وعدم التمييز بني , تطور هي العدالةعلى أن الطريق الوحيد للنهضة وال إتفقتللتهكم والتندر يف اجملتمعات اليت  كموضعاوتضع حقوق املرأة  , اجملتمعي

ملنطقة العربية من أزمة وصفها خلروج ا. هذا التمييز املقنن يف قوانني األحوال الشخصية، أحد أهم العراقيل يف طريق ثقافة سالم جمتمعي. املرأة والرجل
.قتصاديواإل واإلجتماعيوللتجذير لثقافة تتقبل الدميقراطية احلقة كحل أوحد لتطور املنطقة السياسي !!! بالتخلف وباإلرهاب

ا كانت آنذاك اإلقتصاديقول فقهاء الدين بأن دور املرأة أما  متارس التجارة حبرية ومتتلك  احلايل يتشابه مع الدور الذي لعبته املرأة يف الزمن القدمي وأ
ورثت هذه التجارة واألموال  واليت كانت) الزوجة األوىل للنيب  –سالم اهللا عليها (فقول يستند إىل حقيقة واحدة وهي مثال السيدة خدجية .. الثروات

م ان ثروة الرجل كانت تقاس مبا  ومل يكن مثاهلا األغلبية والدليل على ذلك. من ازواجها السابقني، مبعىن أنه مل يشاركها أحد يف تلك األموال بعد وفا
! نذاكبينما ويف العصر احلايل تفوق نسبة النساء املعيالت ألزواجهن وألطفاهلن عن نسبتها آ. ينفق عليهن’لديه من نساء 

ماألول تصديها لرجل الدين على خليفة الذي : احلكومة املغربية يف أمرينأحيي  ن القيادات الدينية النائب بالكفر وكسرها حاجز اخلوف م إ
.وفتح باب النقاش جلدل فقهي حديث يستند إىل متطلبات العصر.. وأحكامها القطعية يف كل ما يتعلق باملرأة

  جتديد اخلطاب الديينالنائب إدريس لشكر لشجاعته وحماولة اإلثبات بأن أحكام اإلرث من املعامالت القابلة للنقاش لتكون اخلطوة األوىل يفوأحيي 
.مبفهوم جديد يتصاحل فيه مع العصر ويضمن العدالة للجميع

http://elaph.com/Web/opinion/2015/10/1049941.html
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باإلرث بين الرجال والنساء" المساواة"الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب يطالب بـالمجلس 
وهي مؤسسة وطنية مستقلة  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والنساءطالبباإلرث بني الرجال " املساواة"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب يطالب بـ

ا متساوية مع الرجل يف عدة ، مبا يف ذلك تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقً "القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة"عن احلكومة، بضرورة 
.جماالت، منها اإلرث وانعقاد الزواج والطالق والعالقة مع األطفال

تشرين األول /أكتوبر 20 ، قدمه يوم الثالثاء"صوت إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب"وأشار اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
ز ضد املرأة مع سحب كل إحداث هيئة  املناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي"بضرورة  2015

ا ".اإلعالنات التفسريية املتعلقة 

كما أن الوقف والقواعد اليت . نساءاملقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات وال"وقال تقرير اجمللس إن 
".، تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث)أراضي متلكها مجاعات من القبائل(حتكم أراضي اجلموع 

".  من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور املغريب واملادة  19حق املرأة املساواة يف اإلرث وفًقا للفصل "وتابع اجمللس أنه من 
.املناصفة بني الرجال والنساء مبدإمن الدستور املغريب على سعي الدولة إىل حتقيق  19وينص الفصل 

، كما طالب مبنح "لزواجالدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل األطفال املولودين خارج إطار ا"وطالب اجمللس كذلك أن يتم توسيع نطاق 
.املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب، فضًال عن توصيات أخرى

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=1333561

                           31 / 110



 

26/10/2015 9
Conseil national des droits de 

l'Homme

حول المساواة في االرث CNDHتدعو الحكومة الى اقرار توصية الـ OMDHالـ

.”ثاملساواة يف االر “حول ” اجمللس الوطين حلقوق االنسان“، احلكومة اىل اقرار توصية ”املنظمة املغربية حلقوق االنسان“دعت 

ا  Rue20.Comحصل موقع  ”OMDH”و قال بالغ لـ نسان تثمن التقرير الذي اصدره اجمللس الوطين حلقوق اإل“على نسخة منه، أ
.”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“حول وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب حتت عنوان 

صر ملطالب املنظمة املغربية توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص املساواة واملناصفة تنت“و أضاف البالغ، أن املنظمة احلقوقية، تعترب 
.”حلقوق اإلنسان واحلركة النسائية واحلقوقية املغربية

واللتزامات املغرب  ضرورة إعمال مجيع التوصيات الواردة يف التقرير وإحقاقها إعماال ملبدأ املساواة“و دعت املنظمة من خالل بالغها، احلكومة اىل 
.”الدولية االتفاقية وتفعيال لفصول الدستور

، داعية اىل فتح ”تعلق باإلرثمواقف البعض اليت ختتزل موقفها من هذه التوصيات انطالقا من توصية واحدة ت“و مل ختفي املنظمة ختوفها مما أمسته 
.”نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا ألمهيته

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80omdh-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80cndh/
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بين اإلسالم و توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اإلرث 

قوق ن اجمللس الوطين حلالساحة اإلعالمية نقاشا عموميا حول قضية من أهم القضايا االجتماعية واحلقوقية والدينية حول اإلرث، بناء على توصية متعرف 
مكونات اجملتمع املغريب وعلى  ففور صدور هذا التقرير، بدأ النقاش العمومي بني مؤيدين ومعارضني، يف حني جيب على مجيع. اإلنسان يف تقريره األخري

الدليل يف إجياد اجتهاد مقبول أن تفتح نقاشا عموميا منظما مبين على احلجة و  واجلمعويةرأسهم علماء األمة املتنورين ومجيع الفعاليات احلقوقية والسياسية 
تصادية بدون انقسام اجملتمع حول ومراعاة للتطورات االجتماعية واالق اإلجتماعيةحترتم فيه الشريعة اإلسالمية وتنصف فيه احلقوق العينية يف إطار العدالة 

:  وملناقشة هذا املوضوع بكل جدية وحيادية، ندرج النقاط التالية. هذه القضية
بدون  لبنات إذا كانواأن املوضوع نوقش يف كل العصور اإلسالمية وفيه اجتهادات، من هذه االجتهادات يف إحدى املذاهب حذف العصبة وأن البنت أو ا· 

.ذكور يرثون من األب واألم كل شيء وال يعصب فيهم احد
يف ما يشاء، اته من أمواله كأن اإلسالم أجاز لكل شخص عاقل أن يورث ألبنائه وبناته ما يشاء يف حياته بأنصبة خمالفة ملاء جاء يف النص الديين بعد مم· 

.بل له احلق أن حيرم ما يشاء منهم
.بأن اإلسالم أجاز بأن يتصدق أو يوصي أي شخص من أمواله ما يشاء لغري أبنائه يف حياته أو بعد مماته· 
.أن اإلسالم أجاز لكل شخص عاقل أن يورث ألحد أبنائه أو بناته دون الباقي· 
.أن اإلسالم أجاز اهلبة والصدقة لألبناء مجيعا أو ألحدهم· 

خيصص أنصبة حيددها و . السؤال املطروح من الناحية العملية، إذا كانت لدى األب ممتلكات وله احلق أيقسمها كيف مشاء بني الورثة املفرتضني وغريهم
.كيف مشاء للبنات والبنني، فماذا تبقى من مضمون النص الديين يف إقرار أنصبة حمددة بعينها بعد وفاة اآلباء واألمهات

لغة ة اجتماعية بدون أردت أن أطرح هذا املالحظات فقط لالستفادة واإلفادة، ونقاش هادئ يفضي إىل نتائج حتفظ لألمة دينها وحقوقها وحتقق عدال
.الوصاية على الدين وعلى اجملتمع وعلى األمة

عبيابةبقلم الدكتور حسن 
 اجليوسرتاتيجيمركز ابن بطوطة للدراسات و األحباث 

http://www.maghress.com/khenifra/1005133

http://www.khenifra-online.com/index.php/permalink/5133.html
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التي من ضمنها المساواة في اإلرث اليزميهو موقف جمعية نسائية في توصيات مجلس هذا 

.قراطية لنساء املغربأن توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجدت أخريا بعض الصدى اإلجيايب لدى اجلمعيات النسائية، كاجلمعية الدمييبدو 

شكل تغليطا اواة يف اإلرث يو اعتربت اجلمعية يف بيان صادر عنها و عممته يف خمتلف املصادر اإلعالمية، أن اختزال التقرير يف موضوع واحد، و هو املس
ري املفهوم، لنظر عن التأخر غللرأي العام، مستنكرة ة هذه اهلجمة اليت تتعرض هلا مؤسسة وطنية مستقلة، حملاولة النيل منها، يف الوقت الذي يغض فيه ا

.والرتاجع عن املكتسبات، اليت تعرفها قضية املساواة بني اجلنسني يف املغرب، يف ظل دستور متقدم يف اجملال

الت بية، يف خضم التحو وأدانت اجلمعية مواقف بعض اجلهات اليت تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين، وما يدعمها من حجج بعيدة عن واقع األسر املغر 
.لمغربيات كما املغاربةة غري املنقوصة لاالجتماعية واالقتصادية والدميغرافية للمغرب، وعن متطلبات حتقيق التنمية البشرية املستدامة، وحتقيق الكرامة واملواطن

 تتطلبهتماعية وما دالة االجكما دعت اجلمعية العلماء أن يقدموا االقرتاحات واحللول املالئمة لكل الوضعيات واألخذ بعني االعتبار تنوعها يف أفق إقرار الع
للكل وال قيمة اإلنسانية من عدل وإنصاف ومساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية بشكل يضمن عدم التمييز بني مواطناته ومواطنيه وال يقلل من ال

.  يكيل الكرامة مبكيالني

http://www.marocpress.com/akhbarona/article-600881.html

                           34 / 110



 

26/10/2015 61
Conseil national des droits de 

l'Homme

عاطي بمسؤولية الت ملحاحيةالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان يؤكد على ) ات(المكتب الوطني لنقابة موظفي
مع مطالب الشغيلة

  
ة بوضعية املوظفني واملوظفات، التعاطي مبسؤولية مع القضايا املرتبط ملحاحيةاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، على ) ات(أكد املكتب الوطين لنقابة موظفي

م ويضمن إعمال مبادئ املساواة، والتحفيز، وتكافؤ ا) ات(أبرزها إصالح النظام األساسي ملوظفي لفرص، وكذا تسريع وترية اجمللس بشكل يضمن مكتسبا
.اإلصالح الداخلي والتجاوب الفعلي مع امللف املطليب للنقابة

  
ق اإلنسان، وذلك  يوم السبت اجمللس الوطين حلقو ) ات(بنسخة منه، أصدره املكتب الوطين لنقابة موظفي تلكسربيسجاء ذلك يف بالغ إخباري، توصلت 

.وظفني واملوظفات،  عقب اجتماع عقد مبقر االحتاد املغريب للشغل بالرباط تدارس خالله مجلة من القضايا املرتبطة بوضعية امل2015أكتوبر  17
  

، وتعد أول إطار 2015ت سنة حتت لواء االحتاد املغريب للشغل،  تأسس املنظويةاجمللس الوطين حلقوق االنسان، ) ت(يشار إىل أن النقابة الوطنية ملوظفي
.1990نقايب  حيدث داخل اجمللس الوطين، للدفاع على حقوق الشغيلة منذ إحداثه سنة 

      

http://chaabpress.com/news37775.html

http://www.souss24.com/195412.html

http://telexpresse.com/news44451.html
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حق أساسي للمرأة أم ضرب لهويّة المجتمع؟.. عاجل المساواة في اإلرث بالمغرب

سان، وهو يعيش املغرب خالل هذه األيام على وقع تقاطب حاد بعد دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلن—(CNN(تفاصيل اخلرب الرباط، املغرب 
اليت  ظًرا ألن اجلهةمؤسسة وطنية مستقلة عن احلكومة، إىل املساواة بني الرجال والنساء على مستوى اإلرث، األمر الذي اعُترب سابقة من نوعها ن
ا الدولة حلماية حقوق اإلنسان، ونظًرا ألن املغرب ال يزال يعمل بقوانني الشريعة ا ظام إلسالمية يف ندعت إىل ذلك، هي منظمة استشارية أنشأ

.اإلرث، ومن ذلك ما يكفل للرجل ضعف ما خيّصص للمرأة

 15قبل " اج املرأة يف التنميةخطة إدم"ورغم أن النقاش حول املساواة بني املرأة والرجل ليس جديًدا يف املغرب، وترجع بعض فصوله إىل ما كان يُعرف بـ
ع أعاد النقاش ريب هذا األسبو عاًما عندما حدث انقسام يف الشارع بني احلداثيني واإلسالميني على هذا املفهوم، إّال أن التقرير الذي أصدره اجمللس املغ

.م هو دين الدولةمن جديد إىل الواجهة، وذلك يف بلد حيّث دستوره على السعي إىل املناصفة بني الرجال والنساء، كما يؤكد كذلك أن اإلسال

أة والرجل مبنطق دف املساواة بني املر املركز املغريب حلقوق اإلنسان، منظمة دميقراطية مستقلة، انتقد بشكل كبري هذه الدعوة، معتربًا أن الدستور مل يسته
عباء مل مسؤولية أالقطع مع الشريعة اإلسالمية، وأن اإلرث يرتبط باملنظومة األسرية واالجتماعية لدى أمة املسلمني، كما أن الرجل جمرب على حت

.معني إديولوجي اإلنفاق، مطالًبا يف بيان له بإعادة النظر يف تركيبة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، حىت ال يصري حكًرا على تيار

ذه الدعوة، ووصفها يف تصرحيات لـالفزازيالشيخ حممد  على من " وصمة عار"بالعربية بـ CNN، أحد الوجوه اإلسالمية املعروفة باملغرب، نّدد 
ا  اجملتمع "، مربزًا أن "ا رًدا عليهااعتداء على اهللا وعلى ثوابت الدين اإلسالمي، وتعطي الفرصة لإلرهاب وللغلو يف الدين أن يظهر "أطلقها، معتربًا أ

".املغريب آمن ومستقر ولديه مؤسسات خاصة باإلفتاء يف الدين، وال حيتاج ملثل هذه الدعوات اليت حتاول ختريب الدين

ا، وال ميكن أن جنهز على ما تبقى من أحكام اإلسالم مبربّر أننا مل ن" الفزازيوأضاف  ، "عد نطبق الشريعةاإلرث ميّس األسرة واإلخالل به إخالل 
والتجارة والعلم واحلديث  من يقول إن الظروف تغّريت وإن املرأة أضحت تعمل جاهل بالتاريخ، فاملرأة كانت تشارك على الدوام يف اجلهاد: " متابًعا

".والدراسة والتعليم وزرع احلقول ومع ذلك مل خترج هذه الدعوات، فاملسألة مسألة إميان بشرع اهللا وعلمه وأحكامه

انتصار من داخل "يعّد مبثابة  بيَد أنه يف اجلانب اآلخر، دافع ناس كثر عن دعوة اجمللس، ومنهم مجعية أنفاس الدميقراطية، اليت قالت إن تقرير اجمللس
ضرورة حقوقية "نسني أضحت ، مربزة يف بيان هلا أن املساواة الفعلية بني اجل"مؤسسة دستورية رمسية ملا ناضلت من أجله احلركة النسائية واحلقوقية

".واقتصادية وجتسيًدا للواقع االجتماعي املعاش

ك يدخل ارية حقوقية، مبا أن ذلفوزية عسويل، رئيسة فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، تستغرب وقوع كل هذه الضجة على دعوة مؤسسة استش
ن رفقة هناك أسر ُشّردت، هناك نساء ع: "يف صميم عملها، معتربة أن من حيّلل الواقع املغريب سيدرك ضرورة تعديل قانون اإلرث ملن طول حيا

ارع أو إىل مني إىل الشأزواجهن ألجل شراء سكن وعندما تويف الزوج احتل إخوانه جزًءا مهًما من السكن، هناك نساء أعلن أسًرا بكاملها ويف النهاية رُ 
".دور العجزة

.
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شن يف نظام أحكام اإلرث يف اإلسالم حكمها العدل وليس التمييز، ألن النساء كن يف بدايات اإلسالم يع: "بالعربية CNNعسويل لـوتضيف 
وحده مسؤولية كرة حتمل الرجل لعشائري حتت إمرة الرجال، بينما تغّري األمر حالًيا بعد ظهور األسر النووية اليت تنشأ بتعاون الرجل واملرأة وبرتاجع ف

ائًما مفتوًحا على من يرفض املساواة يف اإلرث يسّوق صورة ظاملة لإلسالم، فالعدل هو جوهر الدين، واإلسالم كان د:" ، متابعة"مصاريف العائلة
".االجتهاد مبا يتناسب مع املصاحل العليا للمجتمع

ورغم أن  التمييز ضد املرأة، جدير بالذكر أنه رغم مصادقة جملس النواب املغريب مؤخًرا على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال
ن يطالنب ة املغربية ال زلمدونة األسرة املغربية جرى تعديلها قبل سنوات مبا تناسب مع عدد من املطالب احلقوقية، إّال أن ناشطات احلركات النسائي

ب ملناصفة يف املناصحبقوق أكرب، ومن ذلك رفع كل أشكال التجرمي عن اإلجهاض، واملساواة الكاملة يف اإلرث، ومنع التعدد بشكل تام، وحتقيق ا
.السياسية

http://3rabinews.com/world/31728.html
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http://sawtokom.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%
8A%D8%A9/10904/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A%20%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D8%AD%20
%D8%B6%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1..%D8%9F%D8%9F.html
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المكتب السياسي لحزب األصالة والمعاصربالغ 

أخبار:ىف 16:46/  2015-10-24: كتب بواسطة إنصاف بريس التاريخ
بالغ املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصر

يف ، تطرق خالله جململ القضايا السياسية والتنظيمية، و 23/10/2015عقد املكتب السياسي حلزب األصالة واملعاصرة اجتماعه األسبوعي بتاريخ 
، ويسبقه التئام اللجنة الوطنية لالنتخابات يوم 14/11/2015للمجلس الوطين الذي مت االتفاق على عقده بتاريخ  التهييءمقدمتها 

حقاقات شتنرب واستخالص الدروس السياسية والتنظيمية يف أفق االستعداد الست 4، لتقييم احلصيلة النهائية جملريات انتخابات 11/11/2015
2016.

س للتأكيد على أن هذا اجملل ويف سياق حتليل املشهد السياسي الذي تعيشه بالدنا، تدارس املكتب السياسي تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق ا ا إصدامؤسسة دستورية مل متارس إال الدور املنوط  ر التقارير ختصاصا

.املستدعية ملناقشات هادئة وموضوعية

ات سلبية على سعي وبناء عليه، فإن املواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها خبطاب متطرف من طرف بعض األشخاص واحلركات هي مؤشر 
.البعض فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفكري اجملتمعي وفرض الوصاية عليه

اجمللس عمومية حول تقرير ألجل ذلك، يدعو حزب األصالة واملعاصرة إىل الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات ال
.الوطين حلقوق اإلنسان يف مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

فعة عن أساسه املعارضة البناءة املرت  بعد ذلك أشرف املكتب السياسي على تأطري اجتماع الفريقني الربملانيني للتحضري للدخول الربملاين بنفس جديد
.املزايدات

http://insafpress.com/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D8%B2%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85/
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االقتصادي واالجتماعي يستعد إلى إصدار دراسة حول المساواةالمجلس 

.اة االجتماعيةأن اجمللس االقتصادي واالجتماعي شرع يف اإلعداد لدراسة حول النهوض باملساواة بني النساء والرجال يف احلي ″24اليوم “موقع علم 

ية، والنقابات أن اللجنة الدائمة املكلفة بالقضايا االجتماعية والتضامن عقدت لقاءات مع ممثلي األحزاب السياس ″24اليوم “وكشف مصدر مطلع ملوقع 
م بشأن هذا املشروع .ملعرفة تصورهم حول النهوض باملساواة بني النساء والرجال يف احلياة االجتماعية، واقرتاحا

اجملتمعي، فيما  جال يف اجملالوانصب نقاش اجمللس االقتصادي واالجتماعي مع ممثلي األحزاب والنقابات حول العوامل اليت تؤثر يف املساواة بني النساء والر 
حتقيق املساواة بني  تشريعي يف جماليتعلق باألسرة والعنف واإلدماج يف احلياة الثقافية واالجتماعية، إضافة إىل أهم اخلالصات املتعلقة باجلانب التنظيمي وال

ا دعم اجملهو  لة يف جمال حتقيق دات املبذو النساء والرجال يف احلياة االجتماعية، فضال عن أهم النتائج املسجلة، واملشاكل املطروحة والتوصيات اليت من شأ
.املساواة بني اجلنسني يف احلياة االجتماعية

قرير موضوعايت ق اإلنسان لتويأيت استعداد اجمللس االقتصادي واالجتماعي إلصدار دراسة حول املساواة بني النساء والرجال، بعد تقدمي اجمللس الوطين حلقو 
رة جدال جمتمعيا بني العلمانيني ، حيث أثارت توصيته باملساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء وتعديل مدونة األس”وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“حول 

.واحملافظني

http://www.alyaoum24.com/405096.html
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على العصبة المغربية لحقوق اإلنسان” غضبة الدولة“يكشف أسباب  الزهاري

يل واألديب، عن بعض خبايا ، رئيس العصبة املغربية حلقوق اإلنسان، صباح اليوم السبت ببوزنيقة، خالل جلسة تقدمي التقرير املاالزهاريحممد كشف 
.على العصبة املغربية حلقوق اإلنسان” الغضبة“

ا حول الدستور لعبد اللطيف  الزهاريوأوضح  اجعة الدستور، مفضلة اإلعالن عن ، رئيس اللجنة امللكية املكلفة مبر املنوينأن العصبة رفضت تقدمي مقرتحا
ا أمام الرأي العام .مقرتحا

، بعدما طالبها ”املهانة“أمساه  أن سبب عدم التحاقها باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عضو كباقي احلركة احلقوقية هو رغبتها يف جتنب ما الزهاريوأضاف 
.”ال حق ألي مؤسسة اختيار من ميثل العصبة“اجمللس بإمداده بثالثة أمساء الختيار من يراه أهال لذلك، موضحا أنه 

لكنها تواجه بال هوادة “ أن عصبته ال ختدم مصاحل أي جهة أجنبية، وال تدافع عن القضايا املناهضة للوحدة الرتابية، الزهارييف سياق متصل، أوضح 
.”ابعض املمارسات هي اليت تشكك يف مصداقية املغرب وختدش صورته دولي“، معتربا أن ”السلطات اليت خترق حقوق االنسان

ن ندبج بيانات التنديد ال ميكن أ.. ال ميكن للعصبة أن جتلس مع السفارات اليت خترق دوهلا حقوق اإلنسان لكي نطلب الدعم“وقال املتحدث ذاته إنه 
ا للحصول على أموال الدعم .”مبمارسات بعض الدول ونذهب ملقرات سفارا

http://www.alyaoum24.com/405786.html
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اإلرثدعوة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلى مراجعة نظام بعد 
اليزمييستنجد بالملك محمد السادس في مواجهة مجلس " العدالة والتنمية" 

.ة يف املغرب، الداعية إىل مراجعة نظام اإلرث ومدونة األسر اليزمي، عن صمتها لرتد على دعوة جملس "العدالة والتنمية"األمانة العامة حلزب خرجت 
نكريان، أن حزب عقد أمس اخلميس، الذي ترأسه األمني العام للحزب عبد اإلله ب" العدالة والتنمية"وأكد بيان صادر عن اجتماع لألمانة العامة حلزب 

افرا ألحكام الدستور دعوة غري مسؤولة تتضمن خرقا س"، الداعية إىل مراجعة نظام اإلرث ومدونة األسرة يف املغرب اليزمياعترب دعوة جملس " املصباح"
اواة بني املرأة نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة، حيث أن الفصل املذكور يؤطر املس 19وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخصوًصا مضمون الفصل 
".والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية

، الذي 2003عام ة التشريعية لواعترب قيادة احلزب أن التوصية املذكورة متثل جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي السامي يف افتتاح السن
وص قرآنية تنظمها نص أكد فيه امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني، ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا، كما تفتح جدال عقيما حول مواضيع

.قطعية الثبوت والداللة كموضوع اإلرث

منه، اليت  18يف الفقرة " ًة يف املغربوضعية املساواة واملناصف"وتوقف القيادة كثريا عند التوصية الصادرة يف تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حتت عنوان 
.تدعو إىل تعديل مدونة األسرة كي متنح حقوقا متساوية للمرأة والرجل يف جمال اإلرث

يف جملس املستشارين، " يةالعدالة والتنم"وتدارست أيضا، طلب عضو األمانة العامة الدكتور عبد العايل حامي الدين، املتمثل يف اعتذاره عن رئاسة فريق 
واستمعت إىل االعتبارات الذاتية واملوضوعية اليت دفعته إليه، وقررت االستجابة له

صل استهداف حكمية اليت تواوعرب أعضاء األمانة العامة عن تقديرهم للدوافع النبيلة اليت كانت وراء االعتذار ومنها تفويت الفرصة على بعض اجلهات الت
مته األخرية، فضال ا القضاء كلالدكتور حامي الدين باعتباره من القيادات احلزبية الشابة املتألقة من خالل ترويج ادعاءات باطلة والعودة إىل ملفات قال فيه

عن هيئة اإلنصاف واملصاحلة

http://www.almaghribtoday.net/news/pagenews/-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9--%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%AF-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A.html
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تركوا حقوق الشعب وتفرغوا لالستفزاز كراكيز” اليازميمجلس “أعضاء : أفتاتي

، بعد إعالنه عن توصية ختص ، الربملاين املثري للجدل عن حزب العدالة والتنمية، هجوما قاسيا على اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانأفتايتعبد العزيز شن 
.املساواة يف اإلرث يف تقرير أخري له

قضايا اجملتمع  ختدمممنها أن  اليت من املطلوب) أرجوك ضع خطا على بني قوسني(، وقال إنه منوذج للمؤسسات الدستورية ”البئيس“وصف اجمللس  أفتايت
ات الصلة باحلريات العامة ، مضيفا أنه كان على هذا اجمللس أن يوجه اهتمامه للقضايا ذ”وتساهم من جانبها يف االنتقال الدميقراطي الذي يعرفه املغرب

هل أصبحت قضية : قوق اإلنسانأريد أن أطرح سؤاال بسيطا على القيمني على اجمللس الوطين حل“. وحبقوق اإلنسان، وبالقضايا احلقيقية للمجتمع املغريب
.”اإلرث شأنا جمتمعيا؟ وأريد جوابا صرحيا يف هذا الباب، وموقن أنه ال يتوفرون عليه ألنه ليس موجودا أصال

، ومن مث ال ميلكون شيئا أغلب املغاربة إما يعانون من الفقر أو يوجدون يف وضعية هشاشة أو ينتمون إىل الطبقة املتوسطة” وشدد املتحدث ذاته على أن
ا مرتامحة وتتنازل لبعضها البعض، ومل يشكل يوما موضوع اإلرث مها ولذلك، . غربيةيشغل األسر امل يتقامسونه، عالوة على أن األسر املغربية معروف عنها أ

 كراكيزاإلنسان جمرد   وأعضاء اجمللس الوطين حلقوق(..) اليت تنشطه  الكراكيزفإن هذا اجمللس ال يعدو كونه سوى أداة من أدوات الدولة العميقة، وتلك 
أن ال تشمل  هل ما يهم الشعب املغرب هو اإلعدام؟ علما أن هناك اتفاقا بني اجلميع: خلدمة أجندة خارجية، وإال ما الفائدة من مناقشة قضية اإلعدام

.”ارات بعينهامن أجل استفزاز مؤسسات وتي“، وقال إن توصية املساواة يف اإلرث جاءت فقط ”هذه العقوبة امللفات اليت هلا عالقة بالسياسة
ما موقف اجمللس . ليس العكسهذه اجملالس خلقت خلدمة مصاحل الشعب املغريب و “، أن ”املساء“وأوضح الربملاين املعروف بتصرحياته النارية، يف حوار مع 

جون، وما مسامهته يف من مثل املعطي منجب، وليقل لنا اجمللس ما الذي فعله من أجل حتسني الظروف القاسية داخل الس النشطاءاحلقوقينيمن مالحقة 
ائل حمدودة؟ ون ميلكون وستوسيع مساحة احلريات العامة؟ مث ما هي أدواره يف إدماج جزء كبري من املغاربة يشتغلون خارج املؤسسات منهم يساريون وإسالمي

ان كما جملس اجلالية هي جمالس أقول بشكل صريح اجمللس الوطين حلقوق اإلنس. وماذا فعل إلقناع الشباب الصحراوي باملقاربة احلقوقية اليت تبناها املغرب
.”فقط ال غري، وإذا كانوا يتوفرون على حصيلة، فليقدموها لنا” ال ال ومايل“

http://www.alyaoum24.com/405736.html
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لميتحدى بشكل سافر الدين اإلسالمي ومساواة المرأة بالرجل في اإلرث ظ اليزميمجلس : الزمزمي 

طين الفضيلة، أن اجمللس الو  الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس اجلمعية املغربية للدراسات والبحوث يف فقه النوازل، والنائب الربملاين عن حزبقال 
.الدين اإلسالمي والشريعة السمحاء، بدعوته ملساواة املرأة بالرجل يف قضية اإلرث” بشكل سافر“حلقوق اإلنسان قد حتدى 

، وينتهك نصا قطعيا يف إن اجمللس بدعوته هاته يتحدى دولة مسلمة على رأسها إمارة للمؤمنني“: بقوله كوم.برملانيف حوار مع  الزمزيالشيخ وصرح 
.”القرآن الكرمي

.”ورمحته إن حصة الذكر واألنثى يف اإلرث، هو أمر قطعي ال مناقشة فيه وال مراجعة، فهي حقوق قسمها اهللا حبكمته“: الزمزميوأضاف 
علماء املتقدمون حتما مثة جمال واسع لالجتهاد، وقد اجتهد ال” : تغري األزمنة واألمكنة قال الزمزمي تقتضيهضرورة اعتماد االجتهاد الذي وعن 

صوص لقطعيتها ووضوحها يف ن واملتأخرون يف جزئيات وحيثيات متعلقة باإلرث مل يُتطرق هلا من قبل، لكن هذه املسألة بالذات، ال حتتاج الجتهاد،
.”كتاب اهللا
الرجل أُعطي … ألة اإلرثاإلسالم عدل بني الرجل واملرأة يف مس“: القسمة اليت ال تكافئ بني الرجل واملرأة يف جمال اإلرث، يقول الزمزميوخبصوص 

نفقة على العائلة واألقربني لكان من نفقة وقوامة، ولو أننا أعطينا املرأة نفس احلصة، دون مطالبتها بال.. الضعفني لكونه يتحمل مسؤوليات ال تُلزم املرأة
.”هذا ظلما وحيفا

إذا أردنا “: خ الزمزميتغري الظروف واسهام النساء يف االنفاق حبكم اشتغال معظم النساء حاليا وتقامسهن للمهام املادية مع الرجال، قال الشيوعن 
ست ا بالقيام مبهام هي ليإحقاق العدل فلن يكون ذلك بتحريف نصوص القران وإعطاء املرأة نفس احلصة، ولكن بتغيري منظومة ظاملة للمرأة، تكلفه

.”مسؤولة عنها، فالشرع أعفاها من اإلنفاق واإلشراف املادي
 ثل يف الدفاع عنذلك دعا الزمزمي اجمللس العلمي األعلى للدخول على خط هذه الدعوة، إليقافها عند حدها، مطالبا إياها بأداء واجبها املتمإىل 

.”تنتهك جهارا“نصوص القران والشريعة السمحة اليت صارت 
ظمة تضيات القانونية املنأن اجمللس الوطين حلقوق االنسان، أصدر الثالثاء املاضي تقريرا حول املساواة واملناصفة، انتقد فيه بشكل الذع املقيذكر 

.والظاملة للنساء” املتكافئة غري”بـلإلرث، واصفا إياها 

http://klamkom.com/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%89-
%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D9%84/

                           46 / 110



 

26/10/2015 29
Conseil national des droits de 

l'Homme

هذا مخالف لشرع اهللا: ومحافظون.. قد يرثن مثل الذكورالمغربيات 

.اليني واحملافظنيأعاد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف املغرب، موضوع املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة إىل حلبة الصراع بني الليرب 

ملغريب ية قبول اجملتمع اومباشرة بعد صدور توصية من اجمللس بضرورة إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أثري نقاش واسع يف اإلعالم حول إمكان
.باملساواة يف اإلرث

ترحيب ليربايل

يز ضد لى مجيع أشكال التميومحل التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء ع
ا .املرأة مع سحب كل اإلعالنات التفسريية املتعلقة 

http://www.alhurra.com/content/women-equality-inheritance-morocco/284244.html
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توصية للنهوض بالمساواة واإلنصاف بين الجنسين في المغرب 97

عمال غايات وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب، صون وإ"مبقره بالرباط، تقريرا حول  2015أكتوبر  20قدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم الثالثاء 
يت أشرفت على إعداد ، رئيس اجمللس، حبضور السيدة ربيعة الناصري، عضو اجمللس، الاليزمي، وذلك خالل ندوة ترأسها السيد إدريس "وأهداف الدستور

وعشرين سنة ) 2011(ور اجلديد هذا التقرير الذي يعترب مبثابة حصيلة حتليلية تأيت عشر سنوات من إصالح مدونة األسرة وأربع سنوات على تبين الدست
).1995(بعد تبين اجملتمع الدويل إلعالن ومنهاج عمل بيجني 

أة يف اجملاالت القانونية توصية ويقوم على حتليل جمموعة من املعطيات اإلحصائية، أشكال التمييز اليت تعاين منها املر  97ويرصد هذا التقرير، الذي يتضمن 
النتهاك نساء األكثر عرضة والصحية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية مع تسليط الضوء على السياسات العمومية وآثارها السلبية على ال

.حقوقهن

املساواة واملناصفة يف املنظومة القانونية الوطنية

فحة كل ، ثالث مالحظات رئيسية تتعلق بالتأخر يف إحداث هيئة املناصفة ومكا2011وقد سجل التقرير، على مستوى العمل التشريعي ما بعد دستور 
املتعلق   066.13رقم تنظيمي أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة،  اعتبار اجمللس الدستوري أن الفقرة الرابعة من املادة األوىل من القانون ال

ن التنظيمي رقم تور، عدم تضمن القانو باحملكمة الدستورية اليت تنص على أنه يراعى ضمان متثيلية النساء يف تعيني وانتخاب أعضاء هذه احملكمة خمالفة للدس
.املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ألي مقتضى خاص بإرساء املناصفة) 2012لسنة ( 02.12

إىل ما  2004يف املائة سنة  7كما يفيد التقرير ضمن نفس احملور، تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الزمن، حيث انتقلت من 
لعنف يف املائة من جمموع هذا النوع من الزجيات يف ظل غياب تشريع خاص يهم ا 99.4مضيفا أن نسبة الفتيات متثل . 2013يف املائة سنة  12يقارب 

.املنزيل وعدم التمييز واالغتصاب الزوجي وصمت املشرع عن بعض أشكال العنف

ن أشكال قدم جمموعة مومن جهة أخرى، ينبه التقرير إىل صعوبة ولوج املرأة ملرفق العدالة رغم توفر جمموعة من اآلليات اليت تساعدها على ذلك كما ي
.      التمييز اليت تطال النساء خاصة يف ما يتعلق حبق الوالية على األطفال القاصرين، إخل

اعي مليون امرأة، ويؤكد أن جزء كبريا منها يرتبط بنوع من القبول االجتم 6,2يف حق ) باملائة 62,8( التقرير يثري كذلك ظاهرة االنتشار القوي للعنف 
.  للعنف القائم على النوع واإلفالت من العقاب الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف

النهوض ات احلماية والوقاية و ويف هذا اإلطار، يوصي اجمللس يف تقريره بتسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وختوليها اختصاص
وية مع الرجل يف لمرأة حقوقا متساباملساواة واملناصفة بني اجلنسني والتسريع بإخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وتعديل مدونة األسرة بشكل مينح ل

ملتدخلني يف يس وتكوين مجيع اما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث، اعتماد خطة تدابري حمددة تتوخى توعية وحتس
ت األجنبيات،  ما يتعلق بالزوجاقطاع العدالة وحتميلهم املسؤولية،  منح املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب وفق نفس الشروط املنصوص عليها يف

.سن قانون خاص ملناهضة مجيع أشكال العنف يف حق النساء، مطابق للمعايري الدولية
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واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاملساواة 

ث تستفدن بدرجة أقل اعية والثقافية  حيويسلط التقرير، يف حموره الثاين، الضوء على الفوارق اليت تعيشها املرأة يف جمال التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتم
ع رهانات املساواة التكوين والصحة والتشغيل والوصول إىل املوارد واختاذ القرار، وهو ما يض/من الرجال من جهود الدولة يف عدة جماالت منها الرتبية

.واإلنصاف بني اجلنسني يف قلب حتديات التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية للمغرب

من أجل تيسري  مارات والرفع من النموويف هذا اإلطار، يوصي التقرير بإعطاء األولوية لإلصالحات الكفيلة بتعزيز التحول اهليكلي لالقتصاد وتشجيع االستث
ممركزة الجتماعية غري ولوج النساء ملناصب شغل يف قطاعات جمددة، توسيع نطاق احلماية االجتماعية لتشمل العامالت من خالل تطوير أنظمة للحماية ا

لى عاما، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء العامالت، والنهوض باملشاركة ع 18وقائمة على أساس مجاعي، حظر عمل الفتيات بالبيوت قبل سن 
هوض تنفيذ خطط عمل للنأساس املناصفة يف كل املستويات والنص على عقوبات يف حق األطراف املعنية يف حالة عدم احرتام مبدأ املناصفة وببلورة و 

بالصحة اإلجنابية للنساء،

ت لة، وضبط أولوياومن جهة أخرى، يوصي اجمللس مبأسسة املساواة واملناصفة يف السياسات العمومية طبقا للدستور واالتفاقيات الدولية ذات الص
إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم  يف ممنهجالسياسات االجتماعية واالقتصادية حبسب احلقوق اليت يتم تكريسها فيها؛ إدماج مقاربة النوع االجتماعي بشكل 

تية املكلفة باملساواة بني على املستويني الوطين والرتايب مع إعطاء األولوية للنساء األكثر هشاشة، إعمال اآلليات املؤسسا واإلسرتاتيجياتالسياسات 
ائيات ار مجع وتدبري اإلحصاجلنسني بكل القطاعات احلكومية وعلى املستوى الرتايب ومتكينها من السلطات واالختصاصات والوسائل الالزمة وحتسني إط

.وضمان نشر واسع النطاق للمعطيات لدى أصحاب القرار والرأي العام

نساء بدون أصوات

عازبات، الفتيات والنساء النساء املسنات الفقريات، النساء يف وضعية إعاقة، األمهات ال: كما يسلط التقرير الضوء على وضعية الفئات اهلشة من النساء
ع وحتليل ونشر املعطيات ويف هذا السياق، يدعو إىل حتسني املعرفة بوضعية هذه الفئة من النساء من  خالل جتمي. عامالت البيوت، النساء السجينات

بية والصحة والشغل ومناهضة أشكال واملراعية لبعد النوع، وكذلك تبين مقاربة أفقية يف جمموع السياسات القطاعية، السيما يف جمال الرت  احملينةواإلحصائيات 
اإلعالم وقوات األمن  ومهنييني الرتبية والصحة والشركاء االقتصاديني واالجتماعي مهنييالعنف والصور النمطية عرب محالت حتسيس عموم اجلمهور وتكوين 

.وموظفي إدارة السجون

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/10/24/798749.html
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»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

بعد صدور توصية ني واحملافظني، و اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف املغرب ، موضوع املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة إىل حلبة الصراع بني الليرباليأعاد 
.رثساواة يف اإلمن اجمللس بضرورة إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أثري نقاش واسع يف اإلعالم حول إمكانية قبول اجملتمع املغريب بامل

املرأة مع  مجيع أشكال التمييز ضد التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء علىومحل 
ا إعادة النظر يف قواعد اإلرث مبا واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، مؤسسة رمسية استشارية، أوصى ب. سحب كل اإلعالنات التفسريية املتعلقة 

حلقوق اإلنسان ضمن تقريره  وأوصى اجمللس الوطين. يتيح املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة، مما أشعل حالة اجلدل بني الرافضني واملؤيدين هلذه الدعوة
متساوية مع الرجل، يف  ، بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقاً »وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور«

.ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذلك يف جمال اإلرث

دعوة غري «تعد كام اإلرث وسارع حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لإلخوان املسلمني إىل انتقاد التوصية، واعترب يف بيان أن الدعوة إىل مراجعة أح
لدينية يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت ا 19مضمون الفصل «، مشرياً إىل أن »مسؤولة، وخرقاً سافراً ألحكام الدستور

ىل مراجعة أحكام اإلرث، أن خطوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالدعوة إ«وشدد احلزب الذي يقوده رئيس احلكومة، عبداإلله بنكريان، على . »والوطنية
.متثل جتاوزاً ملؤسسة أمري املؤمنني، والذي سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته تلك أن حيل حالًال أو حيرم حراماً، وفق البيان

اإلنسان، توصية  املغريب حلقوق كما أبدى علماء دين وحقوقيون رفضهم التوصية على اعتبار أنه ال اجتهاد يف قواعد اإلرث املبينة يف الشريعة، وهاجم املركز
ا مل تستند إىل تصور علمي واضح، ومل ت«اجمللس، وقال إن  قم على مشورة األطراف املعنية الدعوة إىل تعديل أحكام اإلرث تتسم بالعبثية واالرجتالية، لكو

.»واجلهات املتخصصة، ما يدل على جهل بأسس اإلرث وقاعدته الشرعية

ة باملساواة بني اإلناث والذكور املطالب«ذات التوجه العلماين إىل تأييد دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأفادت بأن » ضمري«ويف املقابل، ذهبت حركة 
عية الدميقراطية لنساء املغرب، وأشادت بذلك اجلم. »يف اإلرث متليها الضرورات والعلل االجتماعية اليت ينبغي أن يدور معها احلكم الشرعي وجوداً وإثباتاً 

.وطالبت مجيع األطراف بالتزام نقاش جمتمعي هادئ حول منظومة املواريث 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/832350
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الجدل بسبب توصية بالمساواة في اإلرث بالمغربتصاعد 

بني النساء والرجال، جدال  "املناصفة يف اإلرث"توصية للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان باملغرب، وهي مؤسسة قومية مستقلة عن احلكومة، بـفّجرت 
.ا اهلامة، حبسب املعارضةيف نقاش القضاي" قوى الظالم"من حزب العدالة والتنمية الذي يقود احلكومة، وبني رفض لـ" رفض شرس"سياسيا جديدا بني 

بني بني القوى االجتماعية، أي  فموضوع اإلرث يف املغرب، على خلفية توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، فتح أبواب السجال، حبسب املراقبني،
.احملافظني وبني املنظمات النسائية، اليت تتبىن مرجعيات كونية يف حقوق اإلنسان

خرق سافر "سياق، بـ، ووصفتها أيضا يف ذات ال"دعوة غري مسؤولة"ففي بيان شددت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية على أن التوصية هي 
.ناملغريب، ما يعين أن احلكوميني اختاروا الوقوف ضد هذه التوصية، وضد أي نقاش حول اإلرث، يعلق مراقبو " ألحكام الدستور

جتاوزا ملؤسسة  متثل"اليت " خطوة اجمللس"، حمذرا من "يؤطر املساواة بني املرأة والرجل"من الدستور املغريب، الذي  19كما ذّكر احلزب بالفصل رقم 
".و حيرم حراماحيل حالال أ"كأمري للمؤمنني، أن " سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته"، أي العاهل املغريب حممد السادس، والذي "أمري املؤمنني

إلنسان لس الوطين حلقوق اومن جهته، ذهب حزب األصالة واملعاصرة املعارض، يف االجتاه املغاير للمحافظني احلكوميني، من خالل التعبري عن أن اجمل
.ط، حسب العربية نتللربا" االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية"، يف إطار من "مؤسسة دستورية مل متارس إال دورها"يف املغرب هو 

ق اختصاصاته، إصدار حق اجمللس، وف"، فإن من "العربية"ووفق احلزب السياسي املعارض، يف بالغ صادر عن القيادة السياسية توصل به مراسل 
، "ة ضد االختالفاملواقف املتشنج"رسالة مباشرة، حبسب احملللني على احلكوميني، انتقد احلزب ويف ".التقارير الداعية إىل مناقشات هادئة وموضوعية

ا "خطاب متطرف من طرف بعض األشخاص واحلركات"املعَرب عنها بـ ي البعض لفرض قيود مؤشرات سلبية على سع"، موضحا يف نفس السياق، أ
ا "على االجتهاد ".حماولة للحجر على التفكري اجملتمعي، وفرض الوصاية عليه"، مؤكدا أ

حزاب تقاد لإلعالم ولألويف قراءة اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، وهي منظمة نسائية غري حكومية، لتقرير للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، ان
".تغليطا للرأي العام"ما يعين " اختزال التقرير يف موضوع واحد هو املساواة يف اإلرث"السياسية، بـ

اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف  ، يف إشارة إىل"شدة اهلجمة اليت تتعرض هلا مؤسسة وطنية مستقلة"ويف بالغ استنكرت اجلمعية احلقوقية النسائية، بـ
رفها قضية املساواة بني اجلنسني يف غض النظر عن التأخر غري املفهوم، والرتاجع عن املكتسبات، اليت تع"، ومنتقدًة يف نفس االجتاه، "حماولة النيل منها"

لى املدافعني الرتهيب الفكري ع"املنظمة هجوما على حزب العدالة والتنمية، الذي يقود احلكومة، عرب إدانة وشنت ".املغرب، يف ظل دستور متقدم
". السياسةتستغل الدين يف"و" جهات تنصب نفسها كمتحدثة باسم الدين"من قبل " حقوق النساء بشكل أخص"و" عن حقوق اإلنسان عامة

" استجابة حلاجة جمتمعية" يف" نقاش جمتمعي هادئ حول منظومة املواريث"ويف مرافعتها عن قضايا املرأة، طالبت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب، بـ
ن يف كل اجملاالت وتقامسن مسؤولية األسرة بشكل مشرت "فـ" حل وضعيات واقعية"ومن أجل  ".ك مع الرجالاملغربيات قد برهن على قدرا

، وما "رار العدالة االجتماعيةأفق إق"لتطوير وضعية املرأة يف املغرب، يف " تقدمي اقرتاحات"وإىل علماء الدين يف املغرب، وجهت املنظمة دعوة من أجل 
".التمييز بني مواطناته ومواطنيه"مع عدم " عدل وإنصاف ومساواة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية"من  تتطلبه

ة بني املرأة والرجل يف تسوي"وخالل األسبوع املاضي، أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وهي مؤسسة دستورية ومستقلة عن احلكومة، توصية بـ
ا اجمللس الوطين حلقوق ا" املساواة واملناصفة"هذه التوصية، بعد دراسة حول وأتت ".اإلرث يف املغرب .إلنسانبني املرأة والرجل، قام 

.ق على حقوربط اجمللس هذه التوصية، باملقاربة املندجمة حلقوق اإلنسان، اليت تقتضي املساواة التامة يف احلقوق دون تفضيل ح

http://www.afrigatenews.net/content/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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CNDH  في أشغال المؤتمر العاشر للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق  بالكامرونيشارك

 اإلنسان
 كازاوي
 .2015أكتوبر  24السبت 

 
يف أشغال ادلؤمتر العاشر للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، والذي خيصص موضوعو  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانيشارك 

أكتوبر  23إىل  21، وذلك من "دور ادلؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان: الوقاية من التعذيب بإفريقيا، الفرص والتحديات"ىذه السنة ل
 .الكامرونبياوندي عاصمة  2015

ويضم برنامج ىذا ادلؤمتر، الذي سيشكل فرصة لتبادل التجارب بني ادلؤسسات الوطنية اإلفريقية، مخس جلسات تتمحور حول موضوع      
وادلمارسات الفضلى، الربوتوكول االختياري التفاقية مناىضة التعذيب  ادلستقاةالدروس : الوقاية من التعذيب بإفريقيا: التعذيب، ويتعلق األمر ب

د تماواآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان، التفكري يف السبل ادلمكنة للعمل ويف اخلتام سيتم اع
   . إعالن ياوندي

والشبكة اإلفريقية  (APT)ادلنفذ من لدن مجعية الوقاية من التعذيب " قارة موحدة ضد التعذيب"اللقاء سيشهد كذلك تقدمي حصيلة مشروع 
  . 2011يف الرباط يف شتنرب  للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان والذي مت اإلعالن عنو 

كما سيشارك وفد اجمللس يف أشغال اجلمعية العامة للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان واجتماع جلنة اإلشراف على      
 .الشبكة اليت يعد اجمللس عضوا فيها

وتعترب . 2010-2009يذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اضطلع برئاسة الشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان       
، منظمة إقليمية بالكامرونالشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان، اليت ترتأسها حاليا اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واحلريات 

وتقدم الشبكة ادلساعدة التقنية والدعم لكل ادلؤسسات األعضاء وذلك من . تضم ادلؤسسات الوطنية للنهوض حبقوق اإلنسان ومحايتها بإفريقيا
 .أجل تعزيز قدراهتا مبا ميكنها من االضطالع مبهام احلماية والتتبع والنهوض والتحسيس يف جمال حقوق اإلنسان على أكمل وجو

واللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان  (APT)التعذيب  ومجعية الوقاية من  للفرنكفونيةيذكر أن ىذا ادلؤمتر ينظم بدعم من ادلنظمة الدولية     
 .بالكامرونواحلريات 

 
 
 
 
 
 
 

.html10524casaoui.ma/societe/http:// 
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توصيات اخرى  96على توصية واحدة ووحيدة واقبار و تغييب  التركيرمن له مصلحة في : "تتساءلاعالمية 
"جاء بها تقرير المجلس الوطني لحقوق االنسان؟

ايد على قانونية اجمللس الوطين معلومة للتصحيح فقط تعليقا على بعض املغالطات اليت جاءت يف بعض التصرحيات او املقاالت اليت تشكك او تز "
سنوات قابلة  6ه العام االخري، حول وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، مدة والية رئيس اجمللس وامين املوضوعايتحلقوق االنسان، وعلى تقريره 

ت املصادقة حول املساواة واملناصفة، الدي اصدره اجمللس مؤخرا مت املوضوعايتكما ان التقرير   19 11 1حسب الظهري الشريف " للتجديد مرة واحدة
". طايرةحيسب شوية غادي حيسبها  كيعرفاللي  "عليه خالل الدورة العادية العاشرة للمجلس يف شهر يوليوز املاضي، و

، يتم اختزال هذا التقرير  ملاذا وملصلحة من: مغالطات تدفعين للتساؤل" ، )الفايسبوك(واضافت االعالمية ربيعة ماليك، يف تدوينها على صفحة 
ن اليومية، خصوصا يف العامل ا)70( اكم لقروي ، او الالئي ترت صفحة ، يضم رصدا دقيقا مبعطيات وارقام مؤملة حول الوضعية املزرية للنساء، ومعانا

على توصية واحدة  ريالرتكمن له مصلحة يف "فيهن كل عوامل اهلشاشة ، من امية، فقر، تقدم يف السن، اعاقة، واقصاء اجتماعي؟ ، متسائلة ايضا، 
م كل ابعاد تفعيل  96ووحيدة ، واقبار و تغييب  ا تقرير اجمللس، و ا اجملال التشريعي، املساواة واملناصفة، مبا فيه مبادىءتوصيات اخرى جاء 

لسياسات قاربة النوع يف اوالقوانني التنظيمية، حول احداث هيئة املناصفة وحماربة كل اشكال التمييز، جملس االسرة والطفولة، قانون ضد العنف ، وم
!".ومل جتد بعد طريقها للتفعيل وللوجود ؟ 2011العمومية ، وكل احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية واملدنية اليت ضمنها دستور 

http://www.hadatcom.com/index.php/politiques/4589-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%88-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%A8-96-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D9%89-
%D8%AC%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%9F.html
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رثباالالمغربية لحقوق اإلنسان تدعو إلى المساواة والمناصفة وتندد بالمواقف الخاصة المنظمة 

االلكرتوىنالربيد Printيوجد تعليقات  جمتمعال, األبرز: القسم13:48 - 2015أكتوبر  25: ملسلمفىرشيد : الكاتب
ت عنوان فة يف املغرب حت، مثنت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، التقرير الذي اصدره اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  حول وضعية املساواة واملناص

”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور“

ر ملطالب ، ان  توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص املساواة واملناصفة تنتص″24اجلريدة“واعتربت املنظمة، يف بالغ هلا توصلت به 
املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان واحلركة النسائية واحلقوقية املغربية؛

ة وتفعيال لفصول ية االتفاقيواكدت املنظمة على ضرورة إعمال مجيع التوصيات الواردة يف التقرير وإحقاقها إعماال ملبدأ املساواة واللتزامات املغرب الدول
الدستور؛

”مواقف البعض اليت ختتزل موقفها من هذه التوصيات انطالقا من توصية واحدة تتعلق باإلرث”  واستنكرت املنظمة

.ودعت  إىل فتح نقاش عمومي حول التقرير اعتبارا ألمهيته

http://www.aljarida24.ma/p/societe/100405/
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يرسم الخطوط الحمراء للمجلس الوطني لحقوق االنسانبنكيران 

  
عية املساواة واملناصفًة يف وض“: انتقدت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية التوصية الصادرة يف تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي محل عنوان

ا ”املغرب ، الذي أكد فيه جاللة امللك أنه بوصفه 2003جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي يف افتتاح السنة التشريعية لسنة “، معتربة أ
نظمها نصوص قرآنية قطعية ، مشرية إىل أن توصية اجمللس تفتح جدال عقيما حول مواضيع ت”أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا

.الثبوت والداللة كموضوع اإلرث
لتنمية،  عدالة اوقصفت األمانة العامة، من خالل بالغ صادر عن اجتماعها الذي عقد أمس األربعاء، برئاسة عبد اإلله بنكريان، األمني العام حلزب ال

نفسه، الذي  19صل خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه، وخاصة مضمون الف تتضمن”و، ”غري مسؤولة“توصية اجمللس بـ 
.”ة للمملكةلدينية والوطنيحتيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثوابت ا

http://annachra.ma/news3932.html
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اإلرث بين اإلسالم و توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
21:09 2015أكتوبر  25األحد 

عبيابةحسن  
  

طين ية من اجمللس الو تعرف الساحة اإلعالمية نقاشا عموميا حول قضية من أهم القضايا االجتماعية واحلقوقية والدينية حول اإلرث، بناء على توص
على مجيع مكونات اجملتمع  ففور صدور هذا التقرير، بدأ النقاش العمومي بني مؤيدين ومعارضني، يف حني جيب. حلقوق اإلنسان يف تقريره األخري

ما مبين على احلجة والدليل يف أن تفتح نقاشا عموميا منظ واجلمعويةاملغريب وعلى رأسهم علماء األمة املتنورين ومجيع الفعاليات احلقوقية والسياسية 
تطورات االجتماعية واالقتصادية ومراعاة لل اإلجتماعيةإجياد اجتهاد مقبول حترتم فيه الشريعة اإلسالمية وتنصف فيه احلقوق العينية يف إطار العدالة 

:وملناقشة هذا املوضوع بكل جدية وحيادية، ندرج النقاط التالية. بدون انقسام اجملتمع حول هذه القضية

 أو البنات إذا كانوا أن املوضوع نوقش يف كل العصور اإلسالمية وفيه اجتهادات، من هذه االجتهادات يف إحدى املذاهب حذف العصبة وأن البنت• 
.بدون ذكور يرثون من األب واألم كل شيء وال يعصب فيهم احد

يف ما عد مماته من أمواله كأن اإلسالم أجاز لكل شخص عاقل أن يورث ألبنائه وبناته ما يشاء يف حياته بأنصبة خمالفة ملاء جاء يف النص الديين ب• 
.يشاء، بل له احلق أن حيرم ما يشاء منهم

.بأن اإلسالم أجاز بأن يتصدق أو يوصي أي شخص من أمواله ما يشاء لغري أبنائه يف حياته أو بعد مماته• 
.أن اإلسالم أجاز لكل شخص عاقل أن يورث ألحد أبنائه أو بناته دون الباقي• 
.أن اإلسالم أجاز اهلبة والصدقة لألبناء مجيعا أو ألحدهم• 

وخيصص أنصبة . همالسؤال املطروح من الناحية العملية، إذا كانت لدى األب ممتلكات وله احلق أيقسمها كيف مشاء بني الورثة املفرتضني وغري 
.األمهاتحيددها كيف مشاء للبنات والبنني، فماذا تبقى من مضمون النص الديين يف إقرار أنصبة حمددة بعينها بعد وفاة اآلباء و 

لغة دالة اجتماعية بدون أردت أن أطرح هذا املالحظات فقط لالستفادة واإلفادة، ونقاش هادئ يفضي إىل نتائج حتفظ لألمة دينها وحقوقها وحتقق ع
.الوصاية على الدين وعلى اجملتمع وعلى األمة

اجليوسرتاتيجيةمركز ابن بطوطة للدراسات و األحباث *

http://badil.info/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-
%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/
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مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان الالمشروطيعلن عن تضامنه " بيت الحكمة"

دره خصوصا فيما يتعلق مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وما ذهب إليه التقرير األخري الذي أص الالمشروطمجعية بيت احلكمة عن تضامنها أعلنت 
.الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث، منددة باملواقف املتطرفة جلهات بعينها وصلت إىل حد التهجم اللفظي على عضوات وأعضاء اجمللس

ا عمدت إىل إنصاف ضحايا سنوات الرصاص بالت" بيت احلكمة"هذا وذكر بالغ  ساوي بني الرجال بتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة وكيف أ
.والنساء بدوي أي حيف أو حتيز جلنس على حساب آخر

يض النقاش اجملتمعي، الذي يهدف إىل جر الوطن إىل حض االسالمويمؤكدا بأن الصراع بني القوى احلداثية والتقدمية والقوى احملافظة ذات اخلطاب 
.لن يتوقف عند هذا احلد

أنه أن وكل ما من ش مشددا على أنه ماٍض يف نضاله إىل جانب باقي القوى الوطنية احلية من أجل احلرية واملساواة والكرامة واحرتام حقوق األقليات
.يقوي دولة حقوق اإلنسان

http://www.chnotra.com/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86/item/46283-2015-10-25-13-41-09.html
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شباط ال مناقشة وال اجتهاد في النصوص القرآنيةحميد 

م وإصالح التعليم و مناقشة مشكل الصحة و القضاء على البطالة، كان هذا هو رد األمني العا 2016الشعب املغريب ينتظر مناقشة قانون مالية 
يف تصريح ملوقع   ارشباطوأش. حلزب االستقالل محيد شباط، على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال

آن، وال ينبغي له أن به كالم اهللا يف القر  ماجاء، أن النصيب من املرياث حمسوم بآيات قرآنية، وأن حزب االستقالل ال ميكنه أن يعارض "24اليوم "
م، وأوضح شباط أن املغاربة حس ة اليت جاء موا يف هذه القضيحييد عن سنة رسول اهللا، واعترب هذه التوصية خارج اهتمامات املواطنني املغاربة وأولويا

.يات عن هذه األولو  ا القرآن، ويعرفون أن اإلسالم كرم املرأة أمسى تكرمي، لذلك جيب االهتمام باألولويات، عوض نقاشات الغرض منها االبتعاد
مية، اء واحلركات اإلسالويشار أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، خلفت ردود معارضة من طرف العلم

، الذي اعترب بجيديالللدفاع عن الثوابت اليت أصدرت بيانا يف هذا الشأن، وبعض األحزاب املغربية كحزب  الهوادةوكذا اجلمعيات مثل مجعية 
ا من لدن حزيب األص اد االشرتاكي الة واملعاصرة واالحتالتوصية كذلك يف بيان له انتهاكا للدستور، وجتاوزا ملؤسسة أمري املؤمنني، بينما مت الرتحيب 

.للقوات الشعبية، إضافة إىل بعض اجلمعيات  كاجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب

http://www.alqalamlhor.com/2015/10/blog-post_49.html
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المغرب ليست دولة محمد السادس لوحده.. تصريح خطير لبنكيران : بالفيديو 

لتحكم الذي قال عنه إنه الذي يقود احلكومة ا” العدالة والتنمية“تصرحيات محلت أكثر من إشارة ومغزى، انتقد عبد اإلله بنكريان، رئيس حزب يف 
.هو اخلطر احلقيقي الذي يواجه املغرب ويواجه األحزاب السياسية

يف املغرب،  ى االنرتنيت، أن ما وقعوجاء يف خطاب ألقاه بنكريان أمام منتخيب حزبه داخل الربملان بغرفتيه، يوم الثالثاء املاضي، وبثه موقع احلزب عل
.اباهن على الفراغ والسر يف إشارة إىل نتائج االنتخابات األخرية، دليل على أن الشعب املغريب يرفض التحكم، وأن من يراهن على التحكم كمن ير 

وصفة أخرى مقابلة للهدوء

أي  ،”la formuleواحد  كاينة.. ليس ألن األوضاع هادئة راه هي هادئة“ويف حتذير باملرموز، قال بنكريان إن التحكم ال ينجح دائما 
مضيفا بأنه يريد . وله، على حد ق”خدامة“، واليت مل يُفِصح عنها، مازالت فعال، ”االستقرار“املقابلة لـ ” الوصفة“، مضيفا بأن هذه ”وصفة“

.عن كل اهلزات منآىللهدوء أن يستقر حىت يصبح املغرب يف 

ق مكرم وأنه يستطيع أن يدبر تيار يؤمن باإلنسان وأنه خملو “واعترب بنكريان أن ما يقع من صرع يف املغرب هو حلقة من حلقات الصراع بني تيارين،  
يه من خالل التحكم يف أموره بنفسه، وبني تيار آخر يؤمن بان اإلنسان ال يستحق احلرية وأن يضبط حقه حسب إرادته، لذلك ال بد من التحكم ف

وعا من أنواع ه حىت إن تطلب األمر نمن ميثله بشكل أو بآخر والنيابة عنه يف تصريف األمور واختاذ القرار وتوزيع الثروة، ويف القيام بكل ما يلزم لضبط
.”القمع أو اإلغراء أو الشراء أو اإلغراء

من  2009انتخابات  ، تيار التحكم أسفر عن وجهه البشع خالل”االستقالل“هذان التياران موجودان يف املغرب منذ فجر “ويضيف بنكريان إن 
.”األصالة واملعاصرة“خالل حزب 

هذه ليست دولة حممد السادس لوحده

حوا يل هذه الدولة ليست امس“بنكريان الذي بدا أكثر من مرة غاضبا يف خطابه، وكان يوجه إشاراته باملرموز إىل اجلهات العليا قال يف حلظة غضب 
هو صاحل دولته، هذا دولة حممد السادس لوحده، هذه دولة حممد السادس، و دولة كافة الشعب املغريب، وكافة الشعب املغريب عليه أن يدافع على م

.”وعينا وعلينا أن نستمر ألن التحكم هو اخلطر

املاكياج، الدكتاتورية هي الدكتاتورية، الدكتاتورية هي الدكتاتورية، سواء كانت دكتاتورية بنعلي، أو دكتاتورية يتم تزيينها ب“ومن أهم ما قاله بنكريان أن 
هؤالء  ملشاكل االقتصادية،لذلك يلزمك شركاء حقيقيون يف اجملتمع، والشركاء احلقيقيون ليسوا أولئك الذين ميتلكون أفكارا، أو هلم قدرة على حل ا

م  م ميثلون مصاحله حقيقة، لذلك ، وأيشبوهونهضرورة، لكن الشركاء هم الشركاء احلقيقيون الذين ميثلون اجملتمع، الذين يشعر اجملتمع حني يراهم أ
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م مازالوا يرون فينا وجوههم، ويشعرون أننا ندافع على مصاحلهم، واحلمد هللا عندنا اجلرأة اليت ندافعصوت  وأيضا  بيها على مصاحلهم، الناس علينا أل
.”على مصاحل الدولة اليت ننتمي إليها ألننا نعتربها دولتنا

 جاء اجلفاف، ماذا كان ال قدر اهللا“كرئيس حكومة من قبل جهات مل يكشف عنها، وقال يف هذا الصدد   يواجههابنكريان بشدة العراقيل اليت وانتقد 
لما فعلنا شيئا ننسفه، من عام لعام، وإذا جاءت أزمة اقتصادية نتجاوزها، ولكن إذا كنا ك نصربوا، ”كلها يبين دار  رابوإىل  حليوط“: الغيوانيقول ناس 

ئيس هاها، نكلف ر كلما أجنزنا شيئا نفسده، سواء كان مشروعا اقتصاديا، أم كان اختيارا سياسيا، نزيد ونرتاجع، مننع االمور من الوصول إىل منت
لوضوح، يريدون الصراحة، ، املواطنون مل يعودوا يريدون هذه األفعال، يريدون ا”ليه العصا يف الرويضة كايديروا“احلكومة يأيت آخرون يكسرون له و 

.”يريدون الصدق، هلذا صوتوا على العدالة والتنمية
أوفقري الظاهرة واملسترتةوجوه 
ها أوفقري انتقلت إىل بعض ، قال بنكريان إن الرمزية اليت كان ميثل”األصالة واملعاصرة“هجوم مباشر على إلياس العماري، نائب األمني العام حلزب ويف 

تنظروا إىل أنفسكم  ال”:لسياقاإلياس العمري، وقال يف هذا  إسمالوجوه بعضها مسترت وبعضها ظاهر، لكنه مل يشر إىل الوجود املسترتة، مكتفيا بذكر 
ا إال اهللا، مبا يف ذلك  2009و 2002وما جيري اآلن، املؤامرات اليت جرت بني  2003و 2002إىل اليوم، بل قارنوا بني  2009من  ال يعلم 

زيون، وجاء ، يف تلك الساعة برز هذا املسمى إلياس العماري إذا كنتم تذكرون يف برناجما على التلف2003حماولة استغالل األحداث اإلرهابية يف 
ساري رمحه ن معهم العريب املمبجموعة من الوجوه الغريبة والعجيبة، الذين جاءوا يعرضون باإلسالم وبرسول اإلسالم يف برنامج على القناة الثانية، وكا
وبعضها   وجوه بعضها ظاهراهللا، من ذلك الزمان وهو يشتغل، لذلك الشخص الذي ميثل، الرمزية اليت كان ميثلها أوفقري اآلن ميثلها، انتقلت رمبا إىل

…”مسترت
ف يف وجهنا حنن أيها اإلخوان لن منارس التنجيم، سنمضي يف طريقنا ومن وق“: بنكريان موجها سهام نقده إىل الياس العمري قائالومضى 
ثمن، سيقفون يف وجه ، وعليه أن يفهم أن يف املغرب اناسا قرروا أنه مهما كان ال”باندي“الياس العماري بالرغم من أنه رئيس جهة فهو … سنواجهه

:التحكم، رجال يؤمنون مبنطق عرب عنه الشاعر
أقدم فإن اهللا خري مؤيد.. فداك الروح ال ترتدد أقدم 

إن مل تكن أسد احلمى فاستأسد.. ال ال تقل مايل يدان وإمنا   
م لن يرتاج   ة إن شاء عوا، والعدالة والتنميال خيافون وإذا قدر اهللا عليهم شيئا سيتحملونه، سواء كانت مشاكل أو سجن او حىت موت يف سبيل اهللا فإ

.”اهللا منهم، لكن ليسوا وحدهم، حىت تكون األمور واضحة والرسالة ال لبس فيها
أصبح جزء من املاضي” االستقالل“مع  اخلالف 

 مانشرتهيوح، غري صحيح مل نشرتط على حزب االستقالل شيئا حىت نصوت على ق“: قال بنكريان” االستقالل“وخبصوص حتالف حزبه مع حزب   
 قل مثقال ذرة سوء يفالصحافة، لقد وقفنا املوقف الذي أماله علينا ضمرينا، وإذا كنتم تالحظون فإين مل أحتدث بسوء عن حزب االستقالل، مل أ
جم علينا، وكل هذا أصبح من املاضي، لقد قلت ل ما ه ذات يوم، انا قل يف حزب االستقالل، كان املشكل بيننا وبني السي شباط ساحمه اهللا، هو 
 الدنيا واآلخرة، لذلك شئت لقد ساحمتك دنيا وأخرى، فقط حتاشى يف هجومك وزراء حكوميت، فال تذكرهم بسوء، فلعله كان يعلم أين ساحمته يف

.”أعطى لنفسه احلق أن يقول ما يشاء
فوت الوقت حىت إذا كان اإلخوان يف حزب االستقالل فهموا أن ما كانوا يقومون به كان خطأ، وهذا يقولونه اليوم، أمتىن أال ي“: بنكريانوأضاف 

ين أقول شاءوا، لك يقوموا بدورهم التارخيي، فلحد االن الكالم الذي نسمعه منهم مطمئن، انا ال اطلب منهم مساندة احلكومة، هلم احلق أن يفعلوا ما
انظروا  اب السياسية كلها،هلم عندكم مسؤولية تارخيية، ألن التحكم ليس خطرا على العدالة والتنمية، التحكم خطر على العدالة والتنمية وعلى األحز 

ا ال جتد فكاكا .”إىل األحزاب اليت تساندهم كم عانت وكم تعاين، ويبدو أ
http://www.almaghreb24.com/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%AD-
%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/
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ينتصر لمجلس حقوق اإلنسان في قضية اإلرثاألصالة والمعاصرة 

ذا اجمللس مؤسسة دستورية مل أن ه“انتصر حزب األصالة واملعاصرة لقضية توصية اإلرث، الواردة مؤخرا يف تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، معتربا 
ا إصدار ا ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا عية ملناقشات لتقارير املستدمتارس إال الدور املنوط 

”.هادئة وموضوعية

 زب األصالة واملعاصرة،ويف تلميح مباشر  لغرميه السياسي، حزب العدالة والتنمية، الذي رفض التوصية، قال بالغ صادر عن املكتب السياسي حل
خاص واحلركات هي إن املواقف املتشنجة ضد االختالف املعرب عنها خبطاب متطرف من طرف بعض األش“عقب اجتماعه األسبوعي أمس اجلمعة، 

”.مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر على التفكري اجملتمعي وفرض الوصاية عليه

رئيس احلكومة يرفض توصية اإلرث ويتضامن مع حامي الدين حزب:للمزيد

نقاش يف الفضاءات إىل الرتيث يف إصدار األحكام املتسرعة، والدعوة إىل فتح ال“ألجل ذلك، يضيف نفس املصدر، دعا  حزب األصالة واملعاصرة 
”.مة املغربيةالعمومية حول تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكو 

اإلرث تغليط للرأي العام يف”اجمللس” تقرير  اختزال:مغربيةمجعية نسوية 

اين بنفس جديد أساسه املعارضة على تأطري اجتماع الفريقني الربملانيني للتحضري للدخول الربمل“بعد ذلك، أشرف املكتب السياسي، حسب بالغه،  
.، وفق تعبري املصدر”البناءة املرتفعة عن املزايدات

”املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة“لشكر ينوه بتوصية 

http://machahid24.com/politique/112984.html
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توصية المساواة في اإلرث تخالف إمارة المؤمنين: الخلفي

ة يف  املساواة بني الرجل واملرأوزير االتصال الناطق الرمسي باسم احلكومة، مصطفى اخللفي، توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان، اليت دعت إىلانتقد 
ذا اخلصوص .اإلرث وتعديل مدونة األسرة 

ا جم” املساواة يف اإلرث“، إن توصية ”إم إف.ام“على إذاعة ” مناظرات“وقال اخللفي، الذي كان يتحدث يف برنامج  مستفزة  اليزميلس اليت جاء 
.من الدستور، الذي يؤطر املساواة بني الرجل واملرأة ضمن الثوابت الوطنية 19وشاردة، وختالف أحكام الفصل 

ا الحتل حراما  اليزميأن توصية جملس  وأكداخللفي .حالال والحترمختالف مؤسسة إمارة املؤمنني، الذي سبق وأن أكد أ

http://machahid24.com/politique/113163.html
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تطالبن علماء الشريعة بحلول تنصف النساء في االرث جمعويات

تضما 
ُ
حْول وضعية  ّمنة يف تقريره األخريزالْت توصّية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلقة باملساواة يف احلقوق بْني النساء والرجال يف اإلرث، وامل

دة تنادي بفْتح نقاٍش موّسع حول هذا فمقابل رّد الفعل الرافض، تعالْت دعواٌت يف اجلهة املؤي. املساواة واملناصفة باملغرب، تُثُري مزيدا من ردود الفعل
.املوضوع

خّول هل
ُ
الدينّية، وإْن كاَن هناَك  ا باإلفتاء يف القضاياويف الوْقت الذي ْمل يْصُدْر أّي رّد فعٍل رمسي من طرف اجمللس العلمي األعلى، وُهَو اجلهة الرمسّية امل

ُعلماَء ميقراطية لنساء املغرب حديث عن وجوِد نقاش داخَل اجمللس حْول كيفّية الرّد على توصّية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، دعِت اجلمعية الد
.الّدين املغاربة إىل االنكباب على تقدمي ُحلول ملسألة املساواة يف اإلرث، ُتالئم الوضعّية الراهنة للمجتمع

الئمة لكل الوضعيات ندعو علماءنا األجالء أن يقدموا االقرتاحات واحللول امل"اجلمعية العاملة يف جمال الدفاع عن حقوق النساء قالت، يف بيان هلا، 
بشكل " ادية واالجتماعيةمن عدل وإنصاف ومساواة يف احلقوق االقتص تتطلبهواألخذ بعني االعتبار تنوعها، يف أفق إقرار العدالة االجتماعية وما 

".يقلل من القيمة اإلنسانية للكل وال يكيل الكرامة مبكيالني ال"ويضمن عدم التمييز بني املواطنات واملواطنني 
ا جاء يف ت

َ
قوق اإلنسان، قرير اجمللس الوطين حلوْمل تعّرب اجلمعية عن موقٍف واضح إزاَء املساواة يف اإلرث بني اجلنسْني بشكل ُمطلق، رغم تثمينها مل

حول منظومة املواريث وذلك  نقاش جمتمعي هادئ"إىل " مجيع األطراف"صُدوره، إذ اكتفت اجلمعية بدعوة  أعقباتورْفضها ردود الفْعل الرافضة اليت 
.، حبسب ما جاء يف البيان"استجابة حلاجة جمتمعية وحل وضعيات واقعية

ا إىل وضع قضية املساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل على طاولة النقاش العمومي، ودعوة العلماء إىل ت وحلول قدمي مقرتحات اجلمعية بّررت دعو
ا ُتالئم التحوالت اجملتمعية، بكون املغربية أضحْت تتقاسم مسؤولية األسرة بشكل مشرتك مع الرجل،  ن نسبة اخلُمس من األسر اليت ناهيك ع"بشأ

ا حصريا النساء، وعن مسامهتهن يف تنمية ثروة األسرة دون أدىن الضمانات حلقوقهن يف حالة وفاة الزوج أو األب ".تتكفل 
انني املتعلقة باملناصفة وحماربة كاّفة القو  أجرأةمن ناحية أخرى، اعتربت اجلمعية الدميقراطية لنساء املغرب أّن تأّخر املسؤولني احلكوميني والربملانيني يف 

ة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، واصفة املواقَف الرافضة لتوصي"خلق نقاشات هامشية غرضها اإلهلاء والتحريض"أشكال التمييز ضّد النساء يؤّدي إىل 
ا  دامة، حتقيق التنمية البشرية املست بعيدة عن واقع األسر املغربية يف خضم التحوالت االجتماعية واالقتصادية والدميغرافية للمغرب، وعن متطلبات"بأ

".وحتقيق الكرامة واملواطنة غري املنقوصة للمغربيات كما املغاربة
صوُن ... املناصفة باملغربوضعية املساواة و "وكاَن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قْد دعا، يف التوصية الرابعة ضْمن توصيات تقريره األخري حول 

دعوة اليت خّلفْت ، إىل تعديل مدّونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوق متساوية مع الرجل يف جمال اإلرث، وهي ال"وإعمال غايات وأهداف الدستور
.ُردوَد فْعٍل رافضة من طرف عدد من ُعلماء الّدين املغاربة

http://www.seekpress.com/article-57584.htm

http://www.hespress.com/orbites/281709.html
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ي لحقوق االصالة والمعاصرة يرد في الحين على موقف العدالة والتنمية من تقرير المجلس الوطنحزب 
االنسان

حزب االصالة واملعاصرة يرد يف احلني على موقف العدالة والتنمية من تقرير اجمللس الوطين حلقوق االنسان
ن هذا اجمللس مؤسسة دستورية للتأكيد على أ"تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  تدارسفيهاصدر املكتب السياسي حلزب االصالة واملعاصرة بالغا  

ا اصد ا، يف إطار االلتزام باملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، ومن حقها وفق اختصاصا ستدعية ملناقشات ار التقارير اململ متارس إال الدور املنوط 
."هادئة وموضوعية

دعا فيه اىل   تاذيباملغرب  االنسان املساواةوحقوقوضعية " املوضوعايتوانتقد تقريره  اليازميوجتدر االشارة اىل ان حزب العدالة والتنمية هاجم جملس  
جم احلزب اىل حد التشكيك يف مشروعية اجمللس كمؤسسة ووظيفتها  واملراةاملساواة بني الرجل  .يف االرث  ووصل 

ملعرب عنها خبطاب إن املواقف املتشنجة ضد االختالف ا" يف سجال مع املواقف املتطرفة حلزب العدالة اكد  ذخلوحسب بالغ حزب االصالة الذي 
لى التفكري اجملتمعي متطرف من طرف بعض األشخاص واحلركات هي مؤشرات سلبية على سعي البعض فرض قيود على االجتهاد وحماولة احلجر ع

.وفرض الوصاية عليه
ومية حول تقرير اجمللس إىل الرتيث يف اصدار األحكام املتسرعة والدعوة إىل فتح النقاش يف الفضاءات العم"حزب األصالة واملعاصرة  ذلك،دعاألجل 

."الوطين حلقوق اإلنسان يف مشوليته وغريه من املواثيق الدولية اليت صادقت عليها احلكومة املغربية

http://www.atlaszoom.com/news1109.html

http://press24.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%81-
%D8%A7/

http://www.nichanplus.ma/archives/6018
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في دعوته للمساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة اليزمييساند مجلس " بيت الحكمة"

، بعد اليزمياملهامجة جمللس يف بالغ له عن تضامنه مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وذلك بعد ما أمساه بردود الفعل العنيفة و " بيت احلكمة"عرب 
.إصداره لتوصية تدعو إىل املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة

أعضاء  أكتوبر اجلاري، االنتقادات وردود األفعال العنيفة اليت استهدفت 25اليوم االحد " بيت احلكمة"وأدان البالغ الصادر عن اجمللس اإلداري لـ 
 الرجل واملرأة، دون أن الوطين حلقوق اإلنسان، مذكرا بإن هيئة اإلنصاف واملصاحلة، قد عوضت ضحايا سنوات الرصاص على قدم املساواة بني ااجمللس

.يثري األمر أي معارضة

 الميني قد باءتوأضاف البالغ،  بأنه ال مفر اليوم من تأكيد مسار التقدم، مشريا إىل ان معركة سحب املغرب للوراء من طرف احملافظني واإلس
.بالفشل

احرتام األقليات، وكل ما املغرب، خاصة ما يتعلق  باحلريات واملساواة و  ىفانه مستمر يف النضال من أجل تكريس الدميقراطية " بيت احلكمة"كما أكد 
.ميكن أن يسهم يف توطيد الدميقراطية واحرتام حقوق اإلنسان يف املغرب

http://lakome2.com/societe/6457.html
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»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

.ني واحملافظنيأعاد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف املغرب، موضوع املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة إىل حلبة الصراع بني الليربالي
اضغط هنا لقراءة املوضوع األصلي والتعليق عليه.. »املصري اليوم«هذا احملتوى من 

http://www.alamiya.org/index.php?option=com_content&view=article&id=347889:AlamiyaNews-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8:-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AB%C2%BB&catid=11:hours-news&Itemid=33
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المساواة باإلرث يثير جدًال في المغربمطلب 

يف قواعد اإلرث مبا يتيح  مطلب تضمنه تقرير جديد للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، وهو مؤسسة رمسية استشارية، بإعادة النظرأفضى 
.  واإلسالميني املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة، إىل جدل عارم بني رافضني ومؤيدين هلذه الدعوة، كما فجرت سجاًال وسط احلقوقيني

، "وأهداف الدستور وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، صون وإعمال غايات"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أوصى، ضمن تقريره املعنون بـ
جمال األطفال، وكذلك يف  بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع

.اإلرث
دعوة غري "كام اإلرث تعد حزب العدالة والتنمية إىل انتقاد دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إذ اعترب يف بيان له أن الدعوة إىل مراجعة أحوسارع 

ت يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه والثواب 19مضمون الفصل "، مشرياً إىل أن "مسؤولة، وخرقاً سافراً ألحكام الدستور
".الدينية والوطنية

ليست مطلباً نسائياً بل ضرورة إنسانية... املساواة: أيضاً اقرأ 
عة أحكام اإلرث، متثل أن خطوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالدعوة إىل مراج"احلزب الذي يقوده رئيس احلكومة، عبد اإلله بنكريان، على وشدد 

.البيان ، وفق تعبري"جتاوزاً ملؤسسة أمري املؤمنني، والذي سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته تلك أن حيل حالًال أو حيرم حراماً 
 قواعد اإلرث املبينة يف أكد أنه ال اجتهاد يف بنشقرونجملس حقوق اإلنسان قابلها علماء دين وحقوقيون بالرفض أيضاً، فالدكتور رضوان توصية 

".اهللا تعاىل للذكر مثل حظ األنثيني هي أمر بصريح القرآن الكرمي، وبالتايل ال جمال ملراجعة أحكام تعبدية أقرها"الشريعة، وأن قاعدة 
حكام اإلرث تتسم بالعبثية الدعوة إىل تعديل أ"املغريب حلقوق اإلنسان، وهو مجعية حقوقية غري حكومية، هاجم توصية اجمللس املذكور، وقال إن املركز 

ا مل تستند على تصور علمي واضح، ومل تقم على مشورة األطراف املعنية واجلهات املتخصصة، ما يدل ع لى جهل بأسس اإلرث واالرجتالية، لكو
".وقاعدته الشرعية

عمل الليل بني اهلّم االجتماعّي واملساواة.. نساء املغرب: أيضاً اقرأ 
قواعد  تعد ضرباً ألحدى جهته، أورد منتدى الكرامة حلقوق اإلنسان أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرثمن 

.غربي واإلسالم يف املالشريعة اإلسالمية، مضيفاً أن هذه الدعوة تناقض مع ما جاء يف الدستور الذي ينص على أنه ال تتعني مراجعة النظام امللك
هلا، أمس اجلمعة، بأن  ذات التوجه العلماين إىل تأييد دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأفادت ضمن بيان" ضمري"املقابل، ذهبت حركة ويف 

وأشارت ". باتاً شرعي وجوداً وإثاملطالبة باملساواة بني اإلناث والذكور يف اإلرث متليها الضرورات والعلل االجتماعية اليت ينبغي أن يدور معها احلكم ال"
خالفة عمر بن اخلطاب  فقدت لزومها منذ" ال اجتهاد مع النص"احلركة اليت تضم بني أعضائها شخصيات ثقافية وسياسية وفكرية، إىل أن مقولة 

بني اإلخوة من األب  الذي اجتهد مع وجود نصوص قطعية الداللة والثبوت معاً، فعّطل حد السرقة بدافع الفقر واجلوع، وخالف أخرى حني ساوى
.مع اإلخوة من األم ذكوراً وإناثاً على الرغم من وجود نص صريح

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/10/24/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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نقاش غير مسبوق في العالم العربي حول المساواة في اإلرث بين الجنسين: المغرب

جاء هذا على  .دخل املغرب نقاشا، هو األول من نوعه يف العامل العريب، بشأن املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة -) أ ف ب/24فرانس(الرباط 
ية رفضت بقوة من حزب التوص". النهوض باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني"خلفية توصية تضمنها تقرير للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول 

.اإلسالمي، الذي يقود األغلبية احلكومية، علما أن اجمللس هيئة شبه رمسية أنشئت بقرار ملكي" العدالة والتنمية"
ىل املساواة يف اإلرث بني ، توصية جريئة تدعو إ"بـالنهوض باملساواة واإلنصاف بني اجلنسني"محل تقرير للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، اخلاص 

فجرت نقاشا كبريا يف  اإلسالمي الذي يقود األغلبية احلكومية، كما" العدالة والتنمية"الرجل واملرأة، وقوبلت التوصية برفض قاطع من قبل حزب 
.األوساط اإلعالمية واحلقوقية

ماية والوقاية والنهوض باملساواة بتسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وختويلها اختصاصات احل"وأوصى اجمللس يف هذا التقرير 
وفسخه ويف العالقة مع  وتعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج... واملناصفة بني اجلنسني

".األطفال وكذا يف جمال اإلرث
 7من، حيث انتقلت من تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الز "وتضمن التقرير تشخيصا موسعا ألوضاع املرأة املغربية، مسجال 

".مليون امرأة 6,2يف حق ) باملائة 62,8(ظاهرة االنتشار القوي للعنف "، كما أثار 2013باملئة يف  12إىل ما يقارب  2004باملئة يف 
ت، الفتيات والنساء عامالت النساء املسنات الفقريات، النساء يف وضعية إعاقة، األمهات العازبا: وضعية الفئات اهلشة من النساء"ولفت التقرير إىل 

".البيوت، النساء السجينات
)  2011(لى تبين الدستور اجلديد عشر سنوات من إصالح مدونة األسرة وأربع سنوات ع"، تأيت بعد "مبثابة حصيلة حتليلية"ويعترب اجمللس هذا التقرير 

".1995وعشرين سنة بعد تبين اجملتمع الدويل إلعالن بكني يف 
يرد بقوة" العدالة والتنمية"

على موقعه، توصية اجمللس الوطين  واعترب احلزب، يف بيان نشره. اإلسالمي، الذي يقود األغلبية احلكومية، يف الرد بقوة" مل يتأخر حزب العدالة والتنمية
يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام  19مضمون الفصل "، مشريا إىل أن "دعوة غري مسؤولة، وخرقا سافرا ألحكام الدستور"حلقوق اإلنسان 

".الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية
وة اجمللس الوطين حلقوق أن خط"وأضافت األمانة العامة للحزب، اليت اجتمعت حتت رئاسة األمني العام للتنظيم ورئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان، 

.، على حد تعبري البيان"اإلنسان تلك، متثل جتاوزا ملؤسسة أمري املؤمنني، الذي سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته تلك أن حيل حالال أو حيرم حراما
صمت القوى التقدمية؟

اللجنة "عارض وعضو ، عضو اللجنة اإلدارية حلزب االحتاد االشرتاكي املالرجواينبدت القوى التقدمية شبه صامتة جتاه هذا النقاش، إال أن فدوى 
.بأكادير الذي ميثل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، نفت ذلك" اجلهوية حلقوق اإلنسان

ت كثرية مناصرة ال أعتقد أن القوى التقدمية صامتة على األقل إعالميا، حيث انربت أقالم كثرية إىل نشر مقاال" 24يف تصريح لفرانس الرجواينوقالت 
ا يف القادم من األيام س"، أما اهليئات السياسية التقدمية واملنظمات النسائية "للفكرة تزكي التوصية بعد عقد هذا كان مطلبها باستمرار واألكيد أ

ا .الرجواين، توضح "اجتماعا
شبثه باخليارات احلداثية أظهر ت"أن هذا احلزب  الرجوايناليساري، املنتمي إىل األغلبية احلكومية، تفيد " التقدم واالشرتاكية"وحول سر صمت حزب 

والكثري من . كلما استدعى األمر ذلك، واختلف يف مرات خمتلفة مع حزب العدالة والتنمية اإلسالمي، كما حصل يف مسألة تزويج القاصرات
".القيادات الوازنة فيه خرجت يف آخر مسرية نسائية من أجل املساواة واملناصفة
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فهما أو توقع مواقفهما يصعب تصني"أنه  الرجواين، وكالمها يوجدان أيضا ضمن األغلبية احلكومية، ترى "األحرار"وحزب " احلركة الشعبية"حزب أما 
.، حسب توصيفها"فال مها حداثيان وال مها حمافظان

مطالب حقوقية لتفعيل توصيات التقرير
، يف إشارة "وطين حلقوق اإلنسانيثمن منجز اجمللس ال"بادرت املنظمة املغربية حلقوق اإلنسان، وهي من املنظمات احلقوقية املغربية العريقة، بنشر بيان 

".تنتصر ملطالب احلركة النسائية واحلقوقية املغربية"إىل تقرير اجمللس، واعتربت املنظمة أن توصياته 
، كما استنكرت "ال لفصول الدستورتفعيل مجيع التوصيات الواردة يف التقرير إحقاقا ملبدأ املساواة واللتزامات املغرب الدولية، وتفعي"ودعت املنظمة إىل 

ش عمومي حول التقرير اعتبارا فتح نقا"، مطالبة بـ"مواقف البعض الذين خيتزلون موقفهم من هذه التوصيات انطالقا من توصية واحدة تتعلق باإلرث"
".ألمهيته

، معتربة أن "الدين العدالة والتنمية يكثر من الغوغائية المتصاص غضب قواعده ويظهر مبظهر املدافع عن"إن حزب  الرجواينومن جهتها، قالت 
".اوالربوتوكول االختياري املرفق  سيداووقعت على اتفاقية "، وأشارت يف هذا السياق إىل أن احلكومة "مواقفه متناقضة"

ا إىل اجمللس الوطين ، يف إشارة منه"ماذا كان ينتظر من مؤسسة حقوقية دورها حث احلكومات على تفعيل االتفاقيات؟"وتساءلت يف هذا السياق 
.حلقوق اإلنسان

http://www.iraqakhbar.com/iraq-news/126615.html

                           70 / 110



 

26/10/2015 22
Conseil national des droits de 

l'Homme

»المواريث«توصية حكومية بالمساواة بين الجنسين تشعل الجدل حول : المغرب

عد صدور اليني واحملافظني، وباجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف املغرب، موضوع املساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة إىل حلبة الصراع بني الليرب أعاد 
.يف اإلرثغريب باملساواة توصية من اجمللس بضرورة إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، أثري نقاش واسع يف اإلعالم حول إمكانية قبول اجملتمع امل
يز ضد لى مجيع أشكال التميومحل التقرير العديد من التوصيات أبرزها إحداث هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء ع

ا رية، أوصى بإعادة النظر يف واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب، مؤسسة رمسية استشا. املرأة مع سحب كل اإلعالنات التفسريية املتعلقة 
صى اجمللس الوطين حلقوق وأو . قواعد اإلرث مبا يتيح املساواة واإلنصاف بني الرجل واملرأة، مما أشعل حالة اجلدل بني الرافضني واملؤيدين هلذه الدعوة

شكل مينح املرأة ، بتعديل مدونة األسرة ب»وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور«اإلنسان ضمن تقريره 
.حقوقاً متساوية مع الرجل، يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذلك يف جمال اإلرث

دعوة «تعد ة أحكام اإلرث وسارع حزب العدالة والتنمية الذراع السياسية لإلخوان املسلمني إىل انتقاد التوصية، واعترب يف بيان أن الدعوة إىل مراجع
يؤطر املساواة بني املرأة والرجل ضمن أحكام الدستور نفسه  19مضمون الفصل «، مشرياً إىل أن »غري مسؤولة، وخرقاً سافراً ألحكام الدستور

قوق اإلنسان بالدعوة إىل أن خطوة اجمللس الوطين حل«وشدد احلزب الذي يقوده رئيس احلكومة، عبداإلله بنكريان، على . »والثوابت الدينية والوطنية
.البيان رم حراماً، وفقمراجعة أحكام اإلرث، متثل جتاوزاً ملؤسسة أمري املؤمنني، والذي سبق أن أكد أنه ال ميكنه بصفته تلك أن حيل حالًال أو حي
اإلنسان،  ركز املغريب حلقوقكما أبدى علماء دين وحقوقيون رفضهم التوصية على اعتبار أنه ال اجتهاد يف قواعد اإلرث املبينة يف الشريعة، وهاجم امل

ا مل تستند إىل تصور علم«توصية اجمللس، وقال إن  ي واضح، ومل تقم على مشورة الدعوة إىل تعديل أحكام اإلرث تتسم بالعبثية واالرجتالية، لكو
.»األطراف املعنية واجلهات املتخصصة، ما يدل على جهل بأسس اإلرث وقاعدته الشرعية

البة باملساواة بني اإلناث املط«ذات التوجه العلماين إىل تأييد دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وأفادت بأن » ضمري«ويف املقابل، ذهبت حركة 
بذلك اجلمعية الدميقراطية  وأشادت. »والذكور يف اإلرث متليها الضرورات والعلل االجتماعية اليت ينبغي أن يدور معها احلكم الشرعي وجوداً وإثباتاً 

.لنساء املغرب، وطالبت مجيع األطراف بالتزام نقاش جمتمعي هادئ حول منظومة املواريث

http://www.egypt-1.com/world-news/179480.html
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يع تنظمها توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تفتح جدال عقيما حول مواض: العدالة والتنمية حزب 
.نصوص قرآنية قطعية الثبوت 

ا  حزب العدالة و التنمية أن التوصية يف تعليق له على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للمساواة يف اإلرثاعترب  جتاوزا " بني املرأة والرجل، ا
حيل  ، الذي أكد فيه امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن2003ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللكي يف افتتاح السنة التشريعية لسنة 

.  ، حسب بالغ لألمانة العامة للمصباح "ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا 
وت والداللة كموضوع وأشار احلزب ذو املرجعية اإلسالمية، أن توصية اجمللس تفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثب

.اإلرث
ا  تعارضا بينا مع  تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض''ووجدت األمانة العامة، من خالل بالغها، أن توصية اجمللس غري مسؤولة ، وأ

والرجل ضمن أحكام  نفسه، الذي حتيل عليه التوصية املذكورة، حيث إن الفصل املذكور يؤطر املساواة بني املرأة 19أحكامه، وخاصة مضمون الفصل 
.''الدستور نفسه والثوابت الدينية والوطنية للمملكة 

.   يزميالومن املنتظر أن ختلق التوصية املزيد من اجلدل، بعد تأكيد اجمللس العلمي أنه يستعد للرد على توصية جملس إدريس 

http://www.alminbare.com/details-2341.html
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الوردة ينوه بتوصية المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرثحزب 

املؤمتر ل، وجتاوبه مع توصيات حزب االحتاد االشرتاكي يف بالغ له بتقرير اجمللس الوطين حلقوق االنسان حول املناصفة واملساواة بني املرأة والرجنوه 
.السابع للمنظمة االشرتاكية للنساء االحتاديات

شف احلقيقة يف قضية اغتيال لالخنراط يف كافة املبادرات اهلادفة إىل ك مناضليهلشكر، يف البالغ الذي توصل فخباركم بنسخة منه،  ادريشودعا حزب 
املهدي بن بركة

، وغري متطابق مع ، اعترب حزب الوردة أن املشروع املذكور ال يستوعب الظرفية االقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا2016وخبصوص مشروع قانون مالية 
يف  منسجم مع تطلعات املغرب القانون التنظيمي للمالية ، ويفتقد إىل وضع آليات لضمان شفافية اكرب للمراقبة من طرف املؤسسة التشريعية، وغري
املذكور يف بالغه بناء جهوية موسعة بتكريسه ملنطق تقليدي يف التمركز وجعله قاعدة سائدة يف وضع ميزانيات الدولة، يضيف احلزب

http://fkhbarkom.com/%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%87-
%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84/
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”إثارة الفتنة“واإلحسان تعتبر الغرض من توصية المساواة في اإلرث هو العدل 

سية ناجح، عضو الدائرة السياظل اجلدل الذي أثارته توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملساواة يف اإلرث بني الرجال والنساء، اعترب حسن بيف 
.”إثارة الفتنة“جلماعة العدل واإلحسان، أن الغرض من هذا األمر هو 

ال ترى من احلقوق غري ما يثري الفتنة يف “ CNDHإن الـ” فايسبوك“له على موقع التواصل االجتماعي  تدوينةالقيادي يف اجلماعة، قال يف 
، والذي ”وازاة مع عرض مشروع امليزانيةاجمللس املذكور يثري قضية تقاسم اإلرث بامل“، مربزا أن ”اجملتمع، ويستفز هوية غالبيته، ويقسمه ويقلب أولوياته

.”ال يعرض إال فتاتا من الثروة احملتكرة، وحىت هذا الفتات ال خيصص منه للشعب إال الفتات“حبسبه 
الدولة ضد اجملتمع واألفراد،  يثري هذا الضجيج يف الوقت الذي يرتفع فيه عنف“ اليزميإىل ذلك، لفت بناجح إىل أن اجمللس الذي يرتأسه إدريس 

الذي خلص على هذا األساس  ، على حد تعبري املتحدث،”يثري فتنة يف الوقت الذي يبسط االستبداد سطوته“، عالوة على كونه ”ويكثر ضحاياه
.، يقول بناجح”معتوزيع الثروة، والسلطة، والقمع، ال تدخل يف اعتبار جملسنا، ويبقى االعتبار األول لديه هو قلب أوليات اجملت“إىل أن 

http://fkhbarkom.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84/
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لم ترض المواطنينتوصيات 

لبهرجة وحال حدود الساعة وهذه املناقشات اليت يتمخض عنها لغط الكالم بعد اللقاءات واخلرجات اإلعالمية ماذا استفاد املواطن من كل اإىل 
ضت فيها فال جديد يطفو على الساحة احلقوقية غري بعض األمور اليت ق ودسرتتهتأسيسه مند )…(املغاربة احلقوقي درك أسفل وحياة ضنكا 

ا املواطن املغريب ال يف وكالمها مل يرضي” الناعس ” حاله حال جملس اجلالية ” اجلالس ” ومتابعتنا ألشغال هذا اجمللس , تعليمات ملكية أو حكومية 
ما يشتغالن خارج اإلمجاع   وتكريس أجنداته يشتغالن ليس من أجل قضايا الناس بل من أجل إرضاء الرأي العام الدويل, الداخل وال يف اخلارج لكو

 اإلشتغالاسا يف أسداس ألن باسم املواثيق الكونية لكن من ليس له دراية بكتاب اهللا وسنة رسوله من الضروري أن تكون سياسته ارجتالية وتضرب أمخ
م حيسنون صنعا  م حيسبون أ س كثرية ومتعددة ومرتاكمة فماذا قام به اجمللقضايا  .على القشور ال جيلب إال مضيعة للوقت وسوء التدبري ومصيبتهم أ

ا ينتظرون أكثر من  التنفدالوطين حلقوق اإلنسان من أجل حلها أليس األحكام اليت  ومواطنون هدمت فوق , أعوام خرقا حلقوق اإلنسان  3وأصحا
هم كل من مشاريع سكنية ووجدوا أمام اإلستفادةأعوام يف العراء دون تعويض رغم أن لديهم وثائق  10رؤوسهم براريك سكناهم يعيشون أكثر من 

ان وتذل أمام أعني اجمللس الوطين حلقوق اإلنس موصدةاألبواب  ان فحني اجلميع يتمتع أليس األمر يتعلق حبقوق اإلنسان ؟ صحافة تركل وتسب و
أليس هذا طعن يف  ,؟ وأبرياء يف السجون رمتهم أيادي الغدر من خالل كتابة حماضر مزورة وافرتاءات .حبق األموات أليس هذا مس حبقوق اإلنسان 

يب أليس األمر حقوق اإلنسان ؟ محلة الشواهد العليا وعدم التوظيفات أليس أمرهم حق من حقوق اإلنسان ؟ ومرضى ال جيدون العالج وال التطب
وكأن املغاربة مجيعهم أثرياء وبعد املمات يوزع اإلرث العظيم” اإلرث ” يتعلق حبقوق اإلنسان ؟ واش ما باليكم غري 

ى عباده ومن خالهلا كرمها اهللا خصها اهللا سبحانه وتعاىل ومساها بالنساء لكونه أعلم من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حبق اهللا عل” النساء ” فسورة 
 على العلمي وإمارة املؤمننيسبحانه وتعاىل حبساب مدقق حساب رياضي ال يفقهه كثري من أعضاء هذا اجمللس الذي يرتامى على اختصاص اجمللس األ

حياول تطبيق األمر دون أن لكونه غري مبدع فهو يقوم بنسخ ما ميلى عليه من اهليئات احلقوقية و , الوطين حلقوق اإلنسان جملس عاقر اجمللس )…(
م ال تفي حبق املرأة كما ج من تكرمي اء به الدين اإلسالمي يضع أمام أعينه أن املغاربة هلم خصوصية وثقافتهم ختتلف عن الدول الغري إسالمية وشعو

ا) …(واحرتام وتقدير  أمام الرجل ويف حالة  فاملرأة يف كثري من الدول إذا مل تعمل وتشتغل ال تأكل وال تشرب فمن واجبها العمل وأداء واجبا
ا ختضع لربامج صناديق  اإلجتماعيةوضعيتها  أو  باملناصفة مع الزوج شيئيف أغلب هذه الدول كل فاملرأة .من أجل املساعدة احلكومية  اإلجتماعيةفإ

يف  عشائهانما أو تؤدي واجب فحىت النزهة تقام عليها كما تقام عليه فهي تقتين تذكرة ولوجها إىل السي, مع الشخص الذي يعيش معها يف البيت 
عند الطالق أما خبصوص اإلرث فهناك أولويات %  50على هذه املعطيات حتدد احملاكم نسبة فبناء …مطعم او دخوهلا للمالعب الرياضية وغريها 
الوطين من خالل توصياته اجمللس .ملن تعيش معه وهناك اختالف كبري وال وجود لتقارب بينهن  مايرثهوضرورة وثيقة الزواج ما عدا إذا كتب الرجل 

م  لسالفة حفاظا على أجندات مت التحفظ عليها من قبل احلكومات ا ميمربدون علم وأراد أن  التوابثأراد أن يقفز على ” اإلرث ” خاصة اليت 
م ويف مدرسة األاخلصوصية املغربية والثقافة الدينية لكن تناسى بأن املغاربة رغم وعيهم باحلداثة والعوملة لن يفرطوا يف دينهم ويف خالق اليت تركها  قرآ

لكن ”  داإلجتهاباب ” أمور ميكن للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان أن خيوض فيها حتت بند هناك .خري الربية سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم 
الرأي بدال من إنصاف ال معىن ب ليأخدفما عليه إال استشارة اجمللس األعلى العلمي  التوابثمعىن  واليعرفوإذا كان اجمللس ال يعلم  التوابتليس يف 

 مشوةورة الوطين حلقوق اإلنسان عليه أن ميارس دوره يف جمال حقوق اإلنسان اليت بدت صاجمللس .له داخل مغرب حمافظ ومهما كثر فيه التناقض 
اليت ليست اطنته الكاملة لدى أعداء الوحدة الرتابية والدول األوروبية واألمريكية وان ينصف املظلوم داخل اجملتمع من الفقر والتهميش ويدافع عن مو 

 ولنني ماوسيتونغا تروج بصور أما اليوم فالشعارات يعرفها اجلميع مادامت مالبسن) …( واحملزوبيةواحملسوبية  واإلقتصاديةحكرا على النخبة السياسية 
.وستالني وماركس وجيفارا فمن وراء هذه الصحوة اليت لن جتد إال الطريق املسدود 

http://minbarachaab.com/?p=1017
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لشكر يغازل المجلس الوطني لحقوق اإلنسانادريس 

وصية جملس إدريس حتت إمرة إدريس لشكر خاصة بعد ت اإلشرتاكي لإلحتادكنت أنتظر خرجة إعالمية أو صدور موقف املكتب السياسي بديهيا  
.خدمة ألجندات خارجية معادية لإلسالم عامة وإلمارة املؤمنني يف املغرب خاصة ” اإلرث ” اليت مهت املساواة يف  اليازمي

بأصول التفسري  واليعلميق الدولية النغماسه يف املواث بالتوابثفإذا كان اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ال يعرف املرجعية اإلسالمية للمغاربة وال يعرتف 
ه أمري على للعلماء الذي يرتأسوالفقه والكتاب والسنة كان طبيعيا أن تصدر عنه مثل هذه التوصيات اخلارجة عن اختصاصاته والتطاول على اجمللس األ

عن حقوق  اليدافعو وليس بعيدا عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من خالل أشغاله أنه خيدم العلمانية باسم جمال حقوق اإلنسان ) …(املؤمنني 
. خري شاهد على التقصري واإلقتصاديوالسياسي  اإلجتماعياملواطنني املغاربة منذ تأسيسه إىل اليوم وبدون جرد فاملشهد 

ما هو فاسد ومفسد يف  إدريس لشكر فخرجاته أصبحت معتادة يف احندارها ويف دونيتها العتماده لكل اإلشرتاكي لإلحتادفمن جهة الكاتب األول 
م الدينية  واإلفطار  والسحاقذ اجلنسي فليس بغريب على من يشجع الشذو … حياة املواطنني اليومية ودعمه لكل ما يلوث أخالق املغاربة يف عقيد

س لشكر لنها سابقا إدرييف رمضان واإلخالل باحلياء العام حتت يافطة حقوق اإلنسان أن ينوه بتوصيات املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث كما أع
ات باملساواة متناسيا نصرة للُمطَالب التوابتمما يدل على جهله حماولته إلسقاط ” النساء ” ودعا إىل مناقشة وتعديل أحكام اإلرث من خالل سورة 

 اإلستحقاقاتساعة  اعاإلقرت يبقى مردودا عليه كما ردت صناديق  –إدريس لشكر  –بأن املغاربة جزء ال يتجزأ عن كتاب اهللا وسنة رسوله وكالمه 
. اإلشرتاكي اإلحتاداجلماعية األخرية والضحية كان حزب 

بيده فكانت  يأخدن ينتظر من إدريس لشكر ليس برجل سياسة وال برجل دين وبدا كاحلمامة اليت قلدت الغراب يف مشيته فضيع اإلثنني فكان والبد أ
ستعيد له  اليازميتوصيات جملس املنوه ب اإلشرتاكي لإلحتادفرصته أن حيتمي باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان معتقدا أن صدور موقف املكتب السياسي 

لكون الشعب املغريب  ومل جتن سوى ما زرعته من مكائد ضد املسلمني واإلسالم يف املغرب” طاحت يديك يف الطاس ” املفقودة لكن كما يقال  التقة
انب الديين للمجلس يسمح ألي متطاول عليه أن يتمادى باملس يف الكتاب والسنة ويف إمارة املؤمنني وما عليك إال أن ترتك اجل الولنشعب مسلم 

  –أكلة الثوم  –وحىت تكون مرتاحا السي إدريس لشكر ومن معك ) …(لك وال للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان أن يقرر  والدخلاألعلى للعلماء 
.فلست منتميا ألي حزب سياسي وال إسالمي وانتمائي هلذا الوطن العزيز مفتخرا بوطنييت املتعلقة باهللا الوطن امللك 

فاصل ونعود

صحفي – أبوعقيلحسن 

http://minbarachaab.com/?p=1020
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قضية اإلرث محسومة وال اجتهاد مع القرآن: شباط
  

، محيد حلزب االستقالل يف أول رد فعل له على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال، قال األمني العام
.شباط، إن قضية اإلرث حمسومة بنص قرآين، وال اجتهاد مع وجود النص

. ورسولهوأضاف محيد شباط يف اتصال أن موقف حزب االستقالل واضح وصريح يف هذه القضية، إذ ال ميكننا أن نعارض ما جاء به اهللا
ة مات املواطنني املغاربواعترب شباط أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان خبصوص املساواة يف اإلرث بني النساء والرجال تأيت خارج اهتما

ا القرآن، م، مربزا أن املغاربة حسموا يف هذه القضية اليت جاء  وأولويا

http://www.asrarona.com/152220
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يوصي بتطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرث اليزمي

فصل ا اإلرث، وذلك وفقا للاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخه وكذأوصى 
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19

ة إىل تسريع إحداث هيئة ، احلكوم”صون إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“ودعا اجمللس يف تقرير موضوعايت، قدم اليوم، حول 
كنها من ل السلطات اليت متاملناصفة ومكافحة أشكال التمييز وختويلها اختصاصات احلماية والوقاية والنهوض باملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختوي
ات ملزمة اقب عليه وينص على عقوباالضطالع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات والسياسات العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويع

.قانونا ومتناسقة ورادعة
دستور، اتسم مسار العمل بعد أربع سنوات من تبين ال“ورسم التقرير صورة قامتة عن مسار العمل التشريعي بعد أربع سنوات من الدستور، معتربا أنه 

ا القانون األمسى شكال التمييز واجمللس االستشاري ، خصوصا فيما يتعلق إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أ”التشريعي بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 
 املناصب تعلق بالتعيني يفلألسرة والطفول، وضمان متثيلية النساء يف تعيني وانتخاب أعضاء هذه احملكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي امل

.العليا ألي مقتضى خاص بإرساء املناصفة

http://www.c-we.org/ar/s.news.asp?t=3&nid=2196822
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Burqa, jupe, djellaba… quel risque de vous faire agresser ?

Si les femmes portant des tenues modernes courtes sont plus sujettes aux violences dans l’espace public, la 
prévalence de ces actes n’est pas strictement proportionnelle au nombre de centimètres de peau 
recouverts.
Dans la rue, les femmes portant le voile intégral sont plus victimes de violences physiques que celles vêtues 
d’une djellaba. C’est ce qui ressort d’une enquête menée par le Haut commissariat au plan (HCP) en 2009, 
et que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) vient de citer pour étayer son rapport sur 
l’égalité et la parité au Maroc.
Sans grande surprise, les femmes en tenues modernes courtes sont celles qui sont le plus victimes de 
violences dans l’espace public (83 % de prévalence). Ce qui pousse le CNDH à commenter : « la violence 
constitue un puissant instrument de contrôle social sur le corps des femmes et sur leur liberté de 
mouvement ». Mais peu importe la tenue, plus d’une femme sur deux est victime au moins une fois chaque 
année d’une forme de violence dans l’espace public, toutes formes confondues.
Plus étonnant en revanche : une tenue longue, même avec port du voile, « protège » moins des agressions 
physiques qu’une djellaba. Le taux de prévalence des violences physiques est de 39,6 pour les tenues 
modernes courtes, 24,7 % pour les tenues modernes longues sans voile, 20,6 % pour les tenues longue avec 
voile, 21 % pour les voiles/burqas et 16,7 % pour les djellabas.
L’ampleur des violences physiques et sexuelles telle que montrées par cette enquête menée par le HCP est 
certainement sous-estimée, précise le CNDH. Les victimes de violences ont tendance à ne pas témoigner. 
Aussi, certaines femmes « apprennent dès leur plus jeune âge à se protéger (…) en s’exposant moins. » 
Autrement dit, « si les femmes fréquentaient les lieux publics autant et de la même manière que les 
hommes, le taux d’agression à leur encontre serait nettement plus élevé ».
En plus, d’après le CNDH, la situation de la femme dans l’espace public ne s’améliore pas : « Alors que les 
femmes sont plus instruites et plus indépendantes que par le passé, elles ont de plus en plus de difficultés à 
accéder et occuper librement l’espace public. Les agressions physiques et le harcèlement sexuel constituent, 
de plus en plus, un puissant mode de contrôle du corps des femmes et de régulation de leur apparition 
dans l’espace public », peut-on lire dans le rapport.
Méthodologie de l’enquête menée par le HCP :
L’étude a été réalisée à partir de questionnaires soumis à un peu moins de 9 000 femmes âgées de 18 à 64 
ans. Ici, la violence physique est définie comme tout acte qui cause une blessure physique ou un 
traumatisme non accidentel. La violence sexuelle englobe les rapports sexuels forcés, le harcèlement sexuel 
avec attouchements, l’exposition à des actes indécents et les pratiques sexuelles subies sans consentement. 
Violence psychologique signifie tous les actes qui consistent à dominer ou à isoler une femme, ainsi qu’à 
l’humilier ou à la mettre mal à l’aise. La prévalence se définit comme étant « le nombre de personnes qui 
rapportent au moins un événement de violence au cours de la période de référence considérée ». Le HCP 
a choisi de prendre une période différente selon les violences : les douze derniers mois pour toutes les 
formes de violence, la vie adulte pour les violences physique et toute la vie pour les violences sexuelles.

http://telquel.ma/2015/10/25/burqa-jupe-djellaba-quel-risque-faire-agresser-rue_1467688
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Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de 
discrimination: une naissance au forceps?

Rabat, 21 oct. 2015 (MAP) - Entre le défi d'accélérer l'adoption du projet de loi relative à l'Autorité pour la 
parité et la lutte contre toutes formes de discrimination (APALD) et les revendications des associations 
féministes qui critiquent le texte dans sa forme actuelle, les parlementaires peinent à trouver un 
compromis.

Le discours royal du 9 octobre devant le Parlement était d'une profonde portée et d'une grande fermeté. 
Le Souverain a appelé à accélérer la cadence législative, entre autres, l'adoption du projet de loi relative à 
l'APALD, exhortant les élus à rehausser le niveau de l'action parlementaire et à faire prévaloir l'esprit de 
consensus constructif dans l'intérêt des citoyens et de la Nation.

L'Autorité pour la parité, créée en vertu des articles 19 et 164 de la Constitution de 2011, aura pour 
attributions, notamment de veiller au respect des droits et des libertés, de lutter contre la discrimination en 
raison du sexe et de veiller à la réalisation de la parité entre hommes et femmes.

Le projet de loi relative à cet organe institutionnel, qui a été déposé le 24 juillet dernier pour examen à la 
Commission justice, législation et droits de l'Homme de la première Chambre du Parlement, continue de 
susciter la polémique auprès du mouvement féministe, en raison de "nombreuses insuffisances".

De l'avis de Nouzha Skalli, députée à la Chambre des représentants, "ce projet de loi a pris beaucoup de 
retard puisque nous en sommes à la fin de la quatrième année de l'actuelle législature et il est regrettable 
qu'il n'ait pas figuré parmi les priorités du gouvernement, surtout que le rôle d'une telle instance est 
transversal et nous aurions eu tant besoin de la voix forte de l'APALD, lors de l'adoption des textes relatifs 
à la mise en place des différentes instances constitutionnelles et également durant la discussion et 
l'adoption des lois électorales".

Elle a aussi estimé dans un entretien à la MAP que "ce texte laisse vraiment un sentiment de frustration et 
d'insatisfaction. Plusieurs associations se sont prononcées à ce sujet et les insuffisances sont hélas 
nombreuses".

La ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima Hakkaoui, avait 
pourtant assuré au quotidien "Le Matin" après finalisation et soumission du projet de loi au secrétariat 
général du gouvernement, que "le cadre juridique élaboré par son département se veut le fruit d'un large 
processus de concertations", précisant qu'"un consensus a été obtenu autour du texte après plusieurs 
réunions de travail avec la Délégation interministérielle aux droits de l'Homme (DIDH)".

D'après Abdelaziz Karraky, membre de la Commission scientifique mise en place à cet effet par le ministère
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de tutelle, quelque 80 mémorandums recueillis auprès des différents intervenants ont été examinés, ce qui a 
permis "d'aboutir à un texte qui reflète les attentes de tous les acteurs".

Par ailleurs, le retard accusé dans l'adoption de ce projet revient à "la lenteur anormale" de la cadence 
législative de même qu'à "la nature nouvelle" de cette instance pour l'architecture institutionnelle du Maroc, 
ce qui a nécessité de longues concertations entre différents intervenants, a confié à la MAP M. Karraky, 
également directeur de la Coordination et de la promotion des droits de l'Homme au sein de la DIDH.

Toutefois, le texte qui en a découlé est loin de faire l'objet d'un consensus. Selon Mme Skalli, "le projet de 
loi tel qu'il a été présenté dans sa première version ne correspondait pas aux conclusions présentées par 
ladite commission, de même que l'étude scientifique réalisée par le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) n'a pas été prise en compte", laquelle comporte nombre de propositions sur le statut de 
l'instance, son assise normative et légale, son mandat et ses missions, mais aussi sur sa composition et son 
dispositif organisationnel.

Même son de cloche chez la présidente de l'Association démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), 
Samira Bikarden, qui estime que "le texte, dans sa forme actuelle, est hybride et ne permettra pas à 
l'APALD de s'acquitter pleinement des prérogatives et attributions qui lui sont dévolues dans les articles 19 
et 164 de la Constitution de 2011". Pourtant, poursuit-elle, l'Exécutif "disposait de toute la matière 
nécessaire pour pouvoir mettre en place cette institution dans de meilleures conditions", en introduisant 
notamment les amendements de la Commission scientifique, l'avis de la Commission de Venise relevant du 
Conseil de l'Europe, et les memoranda en la matière élaborés aussi bien par le CNDH que par les 
associations de défense et de promotion des droits des femmes.

De ce fait, Mme Bikarden appelle l'institution législative à "réviser ce projet de loi, conformément aux 
exigences constitutionnelles et aux principes de Paris régissant les institutions nationales pour la promotion 
et la protection des droits de l'Homme, et en prenant en considération les propositions des différentes 
composantes de la société civile, des institutions nationales et des partis politiques", formulant le souhait de 
voir cet appel, qui rejoint celui de la société civile, "enfin" entendu par le gouvernement et par l'élite 
politique maintenant que le projet de loi a pris son parcours au parlement.

L'ADFM estime, en effet, que ledit projet "n'intègre toujours pas" les définitions des concepts de base, 
notamment les notions de discrimination, de parité et d'égalité. De même, elle souligne que le texte 
n'aborde la discrimination basée sur le sexe que dans son alinéa 7 de l'article 2, "laissant supposer que cette 
autorité est à motifs multiples et ne concerne pas spécifiquement les discriminations basées sur le sexe et 
la parité Femme-Homme conformément à l'article 19 de la Constitution".

L'association féministe considère également que le projet "se limite à une autorité hybride ne disposant pas 
des capacités requises pour exercer pleinement ses fonctions et pouvoirs", étant donné que le texte "n'a 
pas tranché sur la question de la composition de l'Autorité, notamment entre la représentativité
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caractérisant les conseils consultatifs et l'expertise requise" en la matière, une condition sine qua non pour 
"assurer l'efficacité et l'efficience" d'une telle institution.

Le défi, relève Mme Bikarden, serait d'ériger l'Autorité en "institution indépendante, dotée d'une structure 
organisationnelle, d'une expertise et de moyens humains et financiers qui lui permettront de remplir 
pleinement son mandat et son rôle dans la lutte contre la discrimination et de contribuer, par ricochet, à 
combler les déficits et le manque à gagner résultant de l'exclusion de la moitié de la société".
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Le Maroc et la Tunisie, ''des exemples positifs'' en matière de 
démocratie (Président de la commission Relations extérieures 
à la chambre des représentants belge)

Bruxelles, 22 oct. 2015 (MAP)- Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des 
représentants belge, M. Dirk Van der Maelen, a souligné jeudi que le Maroc et la Tunisie constituent ''des 
exemples positifs'' en matière de démocratie dans le monde arabe.

''Quand je regarde le monde arabe, je dis qu'il y a deux pays qui sont des exemples positifs, à savoir la 
Tunisie et le Maroc'', a dit M. Dirk Van der Maelen, à l'issue d'un entretien qu'il a eu, au siège de la Chambre 
des représentants à Bruxelles, avec le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), M. 
Driss El Yazami.

Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des représentants belge a affirmé que 
''le Maroc, grâce à son Roi et à sa classe politique, a pris la bonne décision d'opter pour l'évolution 
progressive, adopter une nouvelle constitution et voter de nouvelles lois''. ''En fait, c'est une démocratie à 
l'européenne que je vois naitre là-bas'', a-t-il fait remarquer.

M. Dirk Van der Maelen, a ajouté que le parlement marocain est en train de mettre en œuvre la constitution 
de 2011 qui ''était déjà une révolution'', en votant des lois.

Il a indiqué avoir discuté, lors de ces entretiens avec M. El Yazami, de la situation des droits de l'Homme au 
Maroc. ''En tant que membre du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire dudit Conseil, j'ai 
régulièrement des contacts avec des parlementaires marocains pour discuter du partenariat qui est en train 
de se créer entre le Conseil de l'Europe et le Maroc'', a-t-il dit.

Le président de la commission des relations extérieures à la chambre des représentants a précisé que lors 
de cette rencontre, M. El Yazami lui a présenté un aperçu sur la situation des droits de l'Homme au Maroc, 
notamment certaines lois fondamentales en préparation.

M. Van der Maelen a dit avoir évoqué avec le président du CNDH la question de l'égalité et la parité au 
Maroc, relevant que sur ce point le Royaume ''est en train d'avancer dans la bonne direction''.

Au niveau du travail parlementaire, il a insisté sur la nécessité de renforcer l'échange de visites et les 
contacts entre parlementaires des deux pays.

En visite à Bruxelles, M. Driss El Yazami devra rencontrer des responsables belges et européens, ainsi que 
des personnalités politiques.(MAP).
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Le président du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU 
impressionné par "les réformes audacieuses" du Maroc 

Genève, 23 oct. 2015 (MAP) - Le président du Conseil des droits de l'Homme (CDH) de l'ONU, Joachim 
Rucker, s'est dit vendredi impressionné par "les réformes audacieuses" entreprises par le Maroc dans le 
domaine des droits humains ces dernières années.

Lors d'une entrevue avec l'ambassadeur représentant permanent du Royaume à Genève, Mohamed Aujjar, le 
diplomate allemand s'est félicité de l'ouverture et de la transparence de ses interlocuteurs marocains lors 
de la visite de trois jours qu'il vient d'effectuer au Maroc, sur invitation du gouvernement.

M. Rucker a tenu une série d'entretiens avec le Chef du gouvernement, les présidents des Chambres des 
Représentants et des Conseillers, le ministre de la Justice et des Libertés, la ministre déléguée auprès du 
ministre des Affaires étrangères et de la Coopération et le ministre chargé des Marocains résidant à 
l'étranger et des Affaires de la migration.

Il a également tenu des réunions avec le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et 
des représentants de la société civile marocaine.

Il a, à cette occasion, salué le rôle de l'institution nationale des droits de l'Homme et le dynamisme de la 
société civile marocaine, relevant que le Royaume, depuis qu'il est membre du CDH en 2014, est un acteur 
très actif dans le domaine des droits humains, qui contribue avec dynamisme aux différents débats et 
initiatives de cette institution de l'ONU.

M. Rucker a félicité le Maroc pour son expérience avant-gardiste en matière de justice transitionnelle dans 
le cadre de l'Instance Equité et Réconciliation (IER) ainsi que pour la nouvelle politique migratoire et d'asile 
qualifiée d'exemplaire eu égard à sa dimension humanitaire.

Au niveau national, le Maroc a connu un développement progressif et continu dans le domaine des droits 
de l'Homme, grâce notamment aux dispositions claires en la matière contenues dans la Constitution, a-t-il 
déclaré à la MAP.

A l'occasion de son déplacement dans le Royaume, le président du CDH a animé une importante 
conférence devant un parterre de personnalités du monde académique et diplomatique au ministère des 
Affaires étrangères et de la Coopération sur la thématique des "enjeux et défis du conseil des droits de 
l'Homme".

L'ambassadeur Rucker est le deuxième président du CDH à s'être rendu en visite officielle au Maroc, après
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son prédécesseur, Baudelaire N'dong Ella, qui avait notamment participé au deuxième Forum mondial des 
droits de l'Homme tenu à Marrakech du 27 au 30 novembre 2014.

Cette visite intervient après celle effectuée par la rapporteuse spéciale des Nations unies pour le droit à 
l'alimentation, Mme Hilel Elver, qui s'est rendue au Maroc du 5 au 12 octobre.

Le Maroc, en tant que membre actif du Conseil des Droits de l'Homme, promeut ces visites et l'interaction 
constructive et dynamique avec les mécanismes onusiens de promotion et de protection des droits 
humains, dont l'Examen périodique universel, les organes de traité et les procédures spéciales du CDH. 
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EGALITÉ
Par Tahar Ben Jelloun 
Notre chroniqueur réagit à la polémique actuelle suscitée par la recommandation du CDNH en faveur 

d’une révision des dispositions sur l’héritage. A son tour, il appelle à un débat serein laissant de côté 
l’invective et l’anathème. La société civile est un des piliers de l’Etat de droit. Au Maroc ce sont surtout des 
femmes qui créent et animent la société civile. On sait que ce sont les femmes qui font avancer le pays. Elles 
sont souvent sur le terrain et apportent des solutions à des problèmes de vie et de survie, notamment 
quand il s’agit de filles abandonnées, souvent victimes de violence de toutes sortes. Le Maroc a été un des 
premiers pays à avoir une association de lutte contre le Sida. Nous le devons en particulier à une femme, 
Dr Hakima Himmich.  D’autres femmes se sont illustrées dans la solidarité avec les victimes de violence, 
avec des enfants abusés, avec des familles maltraitées par le sort, avec des fillettes importées des campagnes 
pour être domestiques chez des gens plus ou moins aisés.  Lorsque la Moudawana a été réformée, l’Etat a 
essayé de gommer certaines injustices mais il n’a pas osé toucher à l’héritage. Que veut dire égalité des 
droits si un homme hérite d’une part et qu’une femme n’a droit qu’à une demi- part?
Evidemment, on se réfère à l’islam. Mais aujourd’hui, la femme est aussi active que l’homme, que ce soit à la 

campagne ou en ville, elle participe à l’économie du pays et investit le champ politique. Elle travaille, gagne 
son argent tout en élevant ses enfants et s’occupant de la marche de son foyer. Dans ce cas de figure, elle 
travaille plus que l’homme. Donc, elle mérite d’être traitée sur un pied dégalité que lui.   C’est ce que le 
Conseil national des Droits de l’Homme vient de suggérer dans un rapport rendu public le 20 octobre 
dernier. Il constate les différents cas d’inégalité des femmes par rapport aux hommes : «La législation 
successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté ». Le Conseil 
recommande «d’amender le code de la famille en conformité avec l’article 9 de la Constitution».  Levée de 
boucliers. Normal. On ne touche pas au sacré. Déjà la réforme modeste de la Moudawana avait fait grincer 
les dents d’hommes de droite comme de gauche, des religieux et des laïcs. On ne touche pas à la 
suprématie de l’homme.  C’est sain qu’un débat puisse avoir lieu en toute liberté ; il n’est pas question de 
rejeter l’islam, juste de voir comment on pourrait donner à la femme ses droits. Pas la peine de s’énerver et 
de lancer des anathèmes. Chacun est dans son rôle. Le CNDH fait son travail et les oulamas le leur.
Mais il faudra apprendre à discuter sans pour autant gonfler des polémiques stériles. Le Maroc est dans la 

voie de la modernité, celle de la démocratie, c’est-à-dire faire des citoyens des individus responsables et 
libres à la fois.  Laissons les instances concernées débattre de ce problème et posons la question à un père 
de famille, bon croyant, qui aime ses enfants sans faire de différence entre filles et garçons. Est-il normal de 
souscrire à cette inégalité au moment de régler la succession? S’il a aimé ses enfants sans les discriminer, 
pourquoi, une fois disparu, les filles seront traitées de manière inégale par rapport à leurs frères? L’amour 
filial ne se divise pas par deux quand il s’agit des filles. Je sais, il est très difficile de toucher aux textes de la 
théologie. Mais l’islam ne permet-il pas quelques initiatives intelligentes et audacieuses qui vont dans le sens 
de la justice? Tout dépend de celui qui aura un jour le courage de décider qu’un homme et une femme ont 
les mêmes droits, notamment en ce qui concerne la question délicate de l’héritage. Il faut en débattre 
publiquement. Ce serait normal et cela renouerait avec la belle et grande tradition des discussions 
philosophiques et théologiques durant les siècles des Lumières où l’islam et la langue arabe guidaient 
l’intelligence du monde et étaient donnés en exemple. 

http://www.le360.ma/fr/blog/le-coup-de-gueule/egalite
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EXCLUSIF. MIGRATION: UNE NOUVELLE OPÉRATION DE 
RÉGULARISATION DES SANS-PAPIERS AU MAROC

Le Maroc va lancer ce lundi une nouvelle opération de régularisation de migrants subsahariens 
exclusivement dans le cadre des 9.000 recours introduits par des sans-papiers dont les dossiers de 
normalisation ont été rejetés en 2015 par la commission nationale chargée de cette opération.

L'examen de ces recours, selon les sources de Le360, débutera ce lundi 26 octobre à Rabat. Contactée par 
nos soins, une source proche de la commission chargée de cette opération a indiqué qu'une grande partie 
de ces 9.000 recours sera satisfaite, les requérants ayant pu finalement répondre aux critères exigés pour 
pouvoir bénéficier de titres de séjour. "Il faut bien le préciser : il ne s'agit pas d'ouvrir un nouvelle campagne 
de régularisation. Nous allons examiner les 9.000 recours et répondre positivement au plus grand nombre 
d'entre eux", précise notre interlocuteur. 

Lundi soir, la commission nationale entamera l'examen des recours au siège du CNDH (Conseil national 
des droits de l’Homme) sous la présidence du ministre chargé des MRE et de la migration, Anis Birou, et en 
présence des représentants du ministère de l'Intérieur.

Il faut rappeler que cette stratégie nationale de la migration, dont le Maroc est pionnier dans le continent, a 
permis, depuis son lancement en 2014, la régularisation de quelque 18.000 migrants en situation irrégulière, 
pour la plupart originaires de l'Afrique subsaharienne.

http://www.le360.ma/fr/politique/exclusif-migration-une-nouvelle-operation-de-regularisation-des-sans-papiers-
au-maroc-55345

                           88 / 110



 

26/10/2015 65
Conseil national des droits de 

l'Homme

لرجل والمرأة؟ل تتفق مع توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأن المساواة في تقسيم اإلرث بين ا

http://www.le360.ma/ar/sports/67551
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Sur MFM Radio, Mustapha El Khalfi se confie au sujet de 
l’héritage

Invité par MFM Radio sur le plateau de l’émission «Mounadarates», présentée en collaboration avec le 
journal «Al Massae» et diffusée vendredi 23 octobre de 21h à 23h, Mustapha El Khalfi, ministre de la 
Communication et porte-parole du gouvernement, a été interpellé entre autres sur un sujet sensible : la 
recommandation du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), qui appelle à la révision du Code 
de la Famille afin de permette aux femmes de bénéficier des mêmes droits successoraux que les hommes.

Le ministre PJDiste n’a pas mâché ses mots. Pour lui, en effet, il s’agit d’une «recommandation 
provocatrice». M. El Khalfi a déclaré notamment : « C’est une violation claire des dispositions de la 
Constitution ainsi que des textes religieux ».

Pour rappel, le CNDH, présidé par Driss El Yazami, a rendu public récemment un rapport sur l’«état de 
l’égalité et de la parité au Maroc». Dans ce rapport, le Conseil décortique la situation de la femme à la 
lumière des mutations sociales, économiques et culturelles.

http://www.challenge.ma/sur-mfm-radio-mustapha-el-khalfi-se-confie-au-sujet-de-lheritage-58147/
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Egalité et parité au Maroc : Au-delà de la polémique sur 
l’héritage, une lecture attentive du rapport du CNDH 
s’impose 

Le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) a consacré son dernier rapport à la question de 
l’égalité et la parité de genre au Maroc (« Etat de l’égalité et de la parité au Maroc-Préserver et rendre 
effectifs les finalités et objectifs constitutionnels ») qu’il considère comme une problématique nationale 
centrale. Il va sans dire que la polémique suscitée par la recommandation du CNDH relative à la succession 
ne doit pas empêcher une lecture attentive dudit rapport et un examen minutieux des autres idées qu’il 
contient. Se voulant « un bilan analytique, 10 ans après la réforme du Code de la famille, 3 ans après la 
promulgation de la constitution de 2011 et 20 après l’adoption de la Plateforme de Beijing », le rapport du 
CNDH affirme que les disparités entre les hommes et les femmes qui sont transversales à toutes les autres 
catégories d’âge et de milieu, ont des impacts négatifs considérables sur la jouissance par les femmes des 
droits qui leur sont désormais reconnus, et sur la société dans son ensemble.Le CNDH note que, trois ans 
après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution a été marquée par une « évaporation 
progressive des promesses constitutionnelles » :- Les retards enregistrés dans la mise en place de l’Autorité 
pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations (APALD) et du Conseil consultatif de 
la famille et de l’enfance (CCFE) ;- L’alinéa 4 de l’art. 1er du projet de loi organique n° 66-13 relative à la 
Cour constitutionnelle qui énonce expressément le respect de la représentation des femmes dans la 
désignation et l’élection des membres de cette Cour a été rejeté par le Conseil constitutionnel au motif 
d’inconstitutionnalité ;- La loi organique n° 02.12 (2012) relative aux nominations aux hautes fonctions ne 
comprend aucune disposition spécifique pour concrétiser la parité. D’autre part, le décret d’application de 
cette loi ne fait plus mention à la parité, ni à aucun autre mécanisme incitatif dans les critères à prendre en 
compte dans ces nominations visant à promouvoir la représentation des femmes.Conditions très 
restrictives à l’accès de la mère à la tutelle légale sur ses enfants mineursLa part des mariages en dessous 
de l’âge légal a presque doublé en une décennie, passant de 7% en 2004 à près de 12% en 2013. La part des 
filles dans le total des demandes de ce type de mariage représente près de 99,4%. La polygamie enregistre 
les mêmes tendances, bien qu’à un degré moindre. En 2010, prés de 43,41% des demandes d’autorisation 
des mariages polygames ont été acceptées par les juges. Par ailleurs, en dépit de l’utilisation frauduleuse des 
dispositions sur la période transitoire de recevabilité de l’action en reconnaissance de mariage (art. 16 du 
Code de la famille) visant à contourner la loi sur l’autorisation du mariage polygame et celui des mineures, 
le gouvernement persiste à vouloir procéder à une nouvelle prolongation de la période transitoire.7. La 
mère ne peut accéder à la tutelle légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions très 
restrictives. Alors que le Code de la famille stipule que la mère « aisée » a l’obligation de subvenir aux 
besoins de la famille en cas d’incapacité matérielle partielle ou totale du père (art. 199), cette responsabilité 
matérielle ne lui confère pas le droit à la tutelle légale sur ses enfants.Le divorce pour discorde (Chikak), 
procédure destinée à faciliter l’accès des femmes au divorce sans obligation d’établissement de preuves du 
préjudice, est entrain d’être dévoyée de son but. D’un côté, la proportion des hommes sur l’ensemble des 
demandes ayant recours à cette procédure est passée de 22% en 2006 à 44% en 2013. D’un autre côté, le 
Chikak est souvent interprété, abusivement, par de nombreux juges comme un divorce pour préjudice.. 
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Enfin, l’intervention du Ministère public pour réintégrer le conjoint expulsé du foyer conjugal ne s’est pas 
révélée d’une grande utilité.Les femmes dépossédées de leurs droits à la terre et à la successionLa
législation successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. De plus, 
la pratique du Habous et les règles régissant les terres collectives participent à déposséder les femmes de 
leurs droits à la terre ou à la succession.Révisé en 2007, le Code de la nationalité reconnaît aux femmes le 
droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants (art. 6). Toutefois, ce Code reconnaît aux hommes le 
droit de transmettre leur nationalité à leur épouse étrangère (acquisition de la nationalité par le mariage) 
alors que ce droit est dénié aux femmes.Si les révisions successives de la législation pénale ont 
partiellement renforcé la protection des femmes contre les violences, cette législation reste toutefois 
patriarcale et attentatoire aux libertés individuelles dans sa philosophie et ses préconisations. Ses 
dispositions introduisent une hiérarchie entre les victimes du viol (mariées, non mariées, vierges, non 
vierges), n’incriminent pas le viol conjugal et criminalisent les relations sexuelles hors mariage entre adultes 
consentants. En plus de constituer une atteinte à la liberté des femmes, la restriction du droit à 
l’avortement place ces dernières devant une situation d’inégalité sociale. Les femmes issues des milieux 
aisés peuvent le pratiquer dans des bonnes conditions. Celles qui sont issues des milieux défavorisés ont 
recours généralement à des pratiques qui constituent un danger pour leur santé. L’avortement étant 
criminalisé et la reconnaissance de la paternité hors mariage interdite par la loi en cas de grossesse non 
désirée, les jeunes célibataires se retrouvent dans une situation sans issue.Difficultés des femmes à accéder 
à la justiceLa loi ne vaut que par l’application juste et équitable qui en est faite, en particulier en faveur des 
catégories sociales les plus vulnérables qui en ont, précisément, le plus besoin. C’est dans ce sens que 
l’accès à la justice est un droit qui garantit tous les autres.Or, les femmes, notamment pauvres, rencontrent 
des difficultés à accéder à la justice (établissement des preuves d’un préjudice, complexité des procédures 
judiciaires et frais associés).La création des sections de la justice de la famille et des cellules d’accueil des 
femmes et des enfants au sein des tribunaux de première instance, l’affectation des assistantes sociales à ces 
cellules, les formations dispensées aux professionnels de la justice et la création du Fonds d’entraide 
familiale au bénéfice des mères démunies divorcées et leurs enfants ont contribué à l’amélioration de 
l’accès des justiciables, en particulier des femmes, à la justice.Ces avancées récentes ne peuvent occulter 
des réalités approchées, en partie, par l’enquête de satisfaction du ministère de la Justice et des Libertés. 
Prés du tiers des répondants estiment que les délais de traitement des dossiers sont longs, voire très 
longs.De même, l’utilisation exclusive de la langue arabe au sein des sections de la justice de la famille est 
problématique pour les justiciables ne maîtrisant pas cette langue. La même enquête a révélé que plus de la 
moitié des femmes ayant droit à une pension alimentaire ne la recevaient pas régulièrement, avec environ 
un quart qui ont déclaré ne pas la recevoir du tout. De plus, l’aide juridique, qui se concentre sur les affaires 
pénales, n’offre pratiquement pas de services dans les affaires civiles.Violences et stéréotypes fondés sur le 
genreLes pouvoirs publics ont mis en place des initiatives positives pour lutter contre les violences fondées 
sur le genre (VFG). Ces acquis ont été consolidés et élargis par la Constitution qui interdit «…de porter 
atteinte à l’intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque 
personne que ce soit, privée ou publique. Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, 
des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité » (art. 22).16. Pour autant, la 
forte prévalence des violences (62,8%) qui concerne 6,2 millions de femmes ayant subi, à un moment ou à 
un autre de leur vie, un acte de violence est lié en grande partie à l’acceptation sociale des VFG et à
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l’impunité dont bénéficient les agresseurs.Selon l’Enquête nationale sur la prévalence de la violence faite 
aux femmes (ENPVF, HCP 2009), les actes de violence réprimés par la loi survenus ne font que rarement 
l’objet de plaintes auprès des autorités compétentes. Par ailleurs, le cadre juridique actuel reste caractérisé 
par de nombreuses lacunes : absence de législation spécifique couvrant laviolence domestique, non 
incrimination du viol conjugal, silence de la loi sur certaines formes de violences ou enfin, non-
correspondance entre certaines formes de violence telles que stipulées dans la loi et la réalité multiforme 
des VFG.Le CNDH recommande de :- Procéder au retrait des déclarations interprétatives et assurer une 
large diffusion de la CEDEF, notamment auprès des magistrats et des professionnels de la justice et les 
inciter à prendre en considération ses normes et dispositions.Promulguer, en conformité avec la 
Constitution et les conventions internationales pertinentes, une loi définissant et sanctionnant la 
discrimination et disposant de sanctions juridiquement contraignantes, proportionnées et dissuasives.-
amender le Code de la famille de manière à accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du 
mariage, dans sa dissolution et dans les relations avec les enfants et en matière successorale, en conformité 
avec l’article 19 de la Constitution et l’article 16 de la CEDEF ; appliquer avec rigueur les dispositions du 
Code de la famille relatives à la pension alimentaire ; élargir les bénéfices du fonds de la solidarité familiale 
aux enfants nés hors mariage et adopter un plan de mesures destinées à sensibiliser, former et 
responsabiliser l’ensemble des intervenants du secteur de la justice.- reconnaître aux femmes le droit de 
transmettre leur nationalité à leur époux étranger dans les mêmes conditions exigées pour l’épouse 
étrangère ; promulguer une loi spécifique de lutte contre les violences à l’égard des femmes en conformité 
avec les normes internationales et ratifier la Convention d’Istanbul du Conseil de l’Europe.- mettre en 
œuvre les dispositions de la Charte pour la réforme de la justice et prendre les mesures à même de 
promouvoir l’accès des femmes à la justice formelle (aide juridique pour les justiciables démunies, 
information, accueil et orientation dans les sections de justice de la famille) et mettre à disposition un 
interprète assermenté dès lors qu’il s’agit d’affaires où l’un ou les deux parties des justiciables ne parle pas 
l’arabe.Les enjeux de l’égalité de genre au cœur des défis du développement socialPlusieurs facteurs 
participent à faire de l’effectivité des droits pourtant reconnus aux femmes, qui sont au cœur du dispositif 
constitutionnel (articles 6 et 31), un domaine de préoccupation majeur au Maroc. En effet, les Marocaines 
bénéficient moins que leurs homologues masculins des efforts consentis par le pays en matière 
d’éducation/formation, de santé, d’emploi, d’accès aux ressources et à la prise de décision. Ces disparités 
placent les enjeux de l’égalité et de l’équité de genre au cœur des défis du développement social, 
économique et politique du Maroc.En plus d’être un droit humain, l’éducation des femmes a des 
conséquences directes et significatives sur la conception de la vie, sur le mariage, la famille, la décision de 
participer au marché du travail formel et plus généralement, sur la citoyenneté. Or, le droit à l’éducation 
reste à ce jour déterminé par le sexe et le revenu des ménages.Selon l’Enquête nationale sur 
l’analphabétisme (ministère de l’Education Nationale, MEN, 2012), le taux d’analphabétisme serait de 28% 
(19% dans l’urbain et 42% dans le rural). Les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme (37% des 
femmes contre 25% pour les hommes) et les rurales encore davantage (55% des femmes contre 31% pour 
les hommes). Le HCP situe quant à lui le taux d‘analphabétisme pour 2012 à 36,5% (25,3 % pour les 
hommes et 47,6% pour les femmes).Si la généralisation de l’enseignement primaire (97% en 2012) est 
presque effective elle est toutefois loin d’être atteinte dans le préscolaire (60% en 2012-2013) et dans le 
secondaire collégial (54%) et qualifiant (29%). Dans le préscolaire, le taux scolarisation dans le rural est de
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45% pour les garçons (majoritairement dans les Msid et Kuttab) et25% pour les filles. Les taux de 
scolarisation des enfants âgés de 7-13 ans les plus élevés et les plus égalitaires sont observés chez les 
enfants des ménages les plus riches (100% chez les deux sexes). En revanche, l’écart entre les sexes s’élargit 
pour les enfants de 7 à 13 ans appartenant aux ménages les plus pauvres (86% pour les garçons et 72% 
pour les filles).Participation politique et publique : la parité en questionEn dépit des avancées récentes, le 
Maroc fait beaucoup moins bien que de nombreux pays de la région et de la moyenne mondiale en termes 
de présence des femmes dans les fonctions électives. En effet, la nouvelle norme constitutionnelle sur la 
parité, tout comme la progression continue du taux de féminisation de l’administration publique (38,6% en 
2012 contre 34,4% en 2002), n’ont pas participé à promouvoir la nomination des femmes aux hauts postes 
de responsabilité et aux postes de responsabilité réglementaires.Le « décrochage » des femmes de la 
politique n’est pas lié à la rareté des compétences féminines mais plutôt au déficit 
d’apprentissage/appropriation par les femmes de l’espace public en raison de la dé-légitimation de leur 
présence dans cet espace, et leur faible inclusion par les formations politiques et au sein de leurs instances 
dirigeantes. Dès lors, la parité implique, certes, la nécessité de recourir à des mécanismes institutionnels 
contraignants mais également, et surtout, à une révision des paradigmes et des orientations fondant les 
politiques publiques dans leur globalité.Le CNDH recommande: - d’asseoir l’institutionnalisation de l’égalité 
et de la parité dans les politiques publiques en conformité avec la Constitution et les conventions 
internationales pertinentes et ajuster les priorités des politiques économiques et sociales en fonction des 
droits qui y sont consacrés.- d’intégrer l’approche genre de façon systématique dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi/évaluation des politiques et stratégies nationales et territoriales en conférant la priorité 
aux femmes les plus vulnérables.Mettre en œuvre l’article 39 de la loi organique des finances (prise en 
compte de l’aspect genre pour la fixation des objectifs et des indicateurs) ainsi que les mécanismes 
institutionnels en charge de l’égalité de genre dans tous les départements ministériels et au niveau 
territorial, et les doter du pouvoir, mandats et moyens requis et améliorer le dispositif statistique et assurer 
une large diffusion des données auprès des décideurs et de l’opinion publique.Les « subalternes » femmes 
et filles les plus exposées à la violation de leurs droitsQuatre facteurs interagissent fortement sur la 
vulnérabilité particulière des femmes/ filles à la discrimination : la pauvreté, l’âge, le handicap et l’exclusion 
sociale. Combinés, ces facteurs font de certaines catégories de femmes, les oubliées des politiques 
publiques ou encore, des subalternes. En effet, durant la décennie précédente, l’amélioration globale des 
niveaux de vie a sensiblement réduit la pauvreté au Maroc. Toutefois, la pauvreté n’est pas seulement 
monétaire mais dépend fortement de la manière dont les lois et les institutions fonctionnent et 
interagissent avec les citoyen-ne-s.Les femmes pauvres âgées oubliéesLes hommes comme les femmes 
subissent une discrimination fondée sur l’âge, mais les femmes sont plus susceptibles de vivre de plus 
longues périodes de pauvreté. En effet, l’écrasante majorité des femmes âgées veuves ont déclaré avoir été 
veuves pendant une période de 10 ans et plus (67% contre 26,4 % pour les hommes). Un peu plus de 8 
femmes âgées sur 10 est analphabète, 94% ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7% ne bénéficient 
d’aucune couverture de santé et enfin, 62,8% n’ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources 
limitées (55,1% des hommes).La discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de l’emploi a des effets 
cumulatifs dans le temps. Selon l’ENE (2012), le taux d’activité des femmes âgées est de 13,2% (40,2% pour 
les hommes). Seules 34,2% des femmes âgées ont exercé une activité économique (96% chez les hommes). 
Les femmes âgées se retrouvent avec des revenus et des pensions d’un montant très bas par rapport à
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ceux des hommes, voire sans pension du tout (97% pour les femmes contre 69,6% pour les 
hommes).L’isolement social concerne en particulier les femmes âgées (8,4% des femmes urbaines âgées 
vivent seules). Alors que les hommes vieillissent mariés même à un âge très avancé (90,% le sont encore 
parmi les 70-74 ans et 83,3 % parmi les 75 ans et plus), les femmes âgées sont en revanche majoritairement 
veuves (60,3% pour les 70-74 ans et 81,6% pour les 75 ans et plus).Les politiques publiques délèguent la 
prise en charge des personnes âgées aux familles sous prétexte de sauvegarde des solidarités familiales. Le 
nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans ressources (Loi 14.05, 2006) ne dépasse 44 
centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des femmes (2011). Or, près de six 
personnes sur dix parmi les sans familles ou pauvres pensent que l’Etat doit mettre en place des institutions 
spécialisées pour les accueillir.90% des mères célibataires exclues de leur milieu familial et socialSelon
l’Association Insaf, 210.343 jeunes femmes ont eu au cours de la période 2003-2009 des enfants hors 
mariage. Dès leur grossesse, 90% d’entre elles sont exclues de leur milieu familial et social et sont ainsi 
exposées avec leurs enfants à l’exploitation et aux violences les amenant parfois au suicide, à l’abandon de 
leur enfant ou à l’infanticide.L’exclusion des enfants des mères célibataires de la pension alimentaire 
dispensée par le Fonds d’entraide familiale, va à l’encontre des dispositions de la Constitution (art.32). En 
outre, ces enfants n’ont pas droit au nom de leur père même s’il est connu et ne peuvent être enregistrés à 
l’état civil sous le nom de famille de leur mère, que si le père/frère de cette dernière l’y autorisent et sous 
un prénom commençant par « Abd ».Les filles et femmes domestiques et les femmes détenuesPratique
répandue, le travail domestique des mineures qui touche les fillettes des régions rurales et périurbaines, 
constitue « une des pires formes du travail de l’enfant ».Car ces petites filles sont isolées sur le plan affectif, 
privées de l’éducation, sujettes souvent aux abus physiques, psychologiques et sexuels et sont faiblement 
rémunérées ou pas du tout. Selon les estimations du Collectif petites bonnes, les fillettes domestiques 
âgées de moins de 15 ans seraient en 2010 entre 60 000 et 80 000 dont prés du tiers n’a jamais été 
scolarisé, et la moitié en situation d’abandon scolaire.Selon l’administration pénitentiaire, les femmes 
détenues sont au nombre de 1849 (2,5% de la population carcérale totale) et sont majoritairement 
faiblement instruites et majoritairement célibataires. Le plus gros des effectifs étant constitués par la 
détention préventive (21%) et par des peines de prison de moins de 6 mois (20,53%). Les condamnations 
pour crimes/infractions ou délits contre les personnes viennent en tête (24,7%), suivies de celles contre les 
biens (21,7%) et enfin, contre la famille et la morale (17,2%).Les Règles de Bangkok (ONU) reconnaissent 
que si l’ensemble des règles minima pour le traitement des détenus s’applique à toutes les personnes sans 
distinction, ces règles, adoptées il y plus de 50 ans, ne prêtent pas en revanche suffisamment attention aux 
besoins particuliers des femmes.L’étude de la Commission régionale de Casablanca-Settat du CNDH 
montre que les droits garantis aux détenus sont moins respectés dés lors qu’il s’agit des femmes.Les
structures de santé sont généralement situées dans les pavillons des hommes. Les femmes enceintes ou 
accompagnées de leurs enfants se trouvent dans des situations plus critiques eu égard à l’absence de 
conditions minimales de vie décente. Les opportunités de formation professionnelle et de réinsertion 
sociale sont quasi inexistantes ou limitées aux métiers traditionnellement considérés comme féminins 
(couture et coiffure, etc.). Enfin, en raison de leur sexe, les traitements dégradants des détenues sont une 
pratique courante, y compris de la part du personnel médical.Au titre de ce chapitre, le CNDH 
recommande de- mettre en œuvre, d’une manière effective, l’arsenal juridique relatif aux accessibilités et 
renforcer l’application de tous les textes et décrets de lois relatifs à l’égalité de traitement des détenus, à la
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non-discrimination, au non recours aux actes violents et humiliants, en conformité avec les Règles de 
Bangkok et élargir le partenariat avec les associations et leur faciliter l’accès aux établissements 
pénitentiaires, de manière à garantir leur rôle de veille et de sensibilisation.- améliorer la connaissance sur 
la situation des femmes âgées, en situation de handicap ainsi que les femmes détenues par le biais de la 
collecte, l’analyse et la diffusion des données et des statistiques normalisées, actualisées et sensibles à la 
dimension genre.- adopter une approche transversale dans l’ensemble des politiques sectorielles, 
notamment en matière d’éducation, de santé et d’emploi et de lutte contre les violences et stéréotypes à 
travers des campagnes de sensibilisation du public, de formation des professionnels de l’éducation, de santé, 
des partenaires économiques et sociaux, des professionnels des médias, des forces de sécurité et du 
personnel de l’administration pénitentiaire. 

http://www.devanture.net/news.php?id=360179
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المجلس الوطني لحقوق اإلنسان يقدم أرقاما صادمة حول وضعية نساء المغرب

نتهاك تيات، األكثر عرضة السلط التقرير اجلديد للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب، الضوء على النساء والف
عوامل تؤثر بقوة يف نسبة  على النساء والفتيات األكثر عرضة النتهاك حقوقهن، سجل أربعة” نساء بدون أصوات“الذي أطلق عبارة  التقرير.حقوقهن

ن النساء يعشن فرتات التقرير نفسه أ وأوضح.االجتماعيهشاشة النساء والفتيات بشكل خاص، هي الفقر، والتقدم يف السن، واإلعاقة، واإلقصاء 
ن أصبحن أرامل منذ  67أطول من العمر، ذلك أن  يف املائة من الرجال،  26,4سنوات مقابل  10يف املائة من النساء األرامل املسنات صرحن أ

 يف املائة ال تستفدن من أي تغطية صحية، 83,7يف املائة منهن ال يتلقني أي معاش تقاعدي، و 94نساء هن أميات، و 10من أصل  8وأكثر من 
التقرير ذاته، أن  وسجل.الرجاليف املائة من  55,1منهن ال حيصلن على الرعاية الصحية بسبب مواردهن احملدودة مقابل  62,8إضافة إىل كون 

وطين حلقوق اإلنسان تقرير اجمللس ال وأوضح.اإلطالقالنساء املسنات يعشن مبداخيل منخفضة بشكل كبري مقارنة مع الرجال أو من دون معاش على 
ني إىل همة رعاية املسنأن العزلة االجتماعية تطال بشكل خاص النساء املسنات، مربزا أن غالبيتهن أرامل، مشريا إىل أن السياسات العمومية تفوض م

شخصا مسنا، أكثر من نصفهم  3504مركزا يأوي  44األسر حتت ذريعة احملافظة على التضامن األسري، مربزا أن مراكز االستقبال ال يتجاوز 
أشخاص دون أسرة أو من الفقراء يرون أن على الدولة أن تؤسس مؤسسات متخصصة  10نساء، غري أن ما يقرب من ستة من أصل 

ن يعانني أكثر من الرجال من اإلقصاء يف سوق الشغل، م وخبصوص.الستقباهلم يف املائة منهن ممن  5ربزا أن النساء يف وضعية إعاقة، أبرز التقرير أ
ت لإلعاقة التقرير نفسه أن نسبة املتزوجات من النساء احلامال وكشف.الرجاليف املائة لدى  19,3سنة ميارسن عمال مقابل  15تزيد أعمارهن عن 

اع يف املائة لدى الرجال ذوي اإلعاقة، مربزا أن اجتماع عاملي ارتف 54,1يف املائة لدى النساء غري احلامالت لإلعاقة و 53,5يف املائة مقابل  27,8
يف يما يتعلق باحلق سن الزواج، ووجود معدالت مرتفعة للعزوبة وضعية تفسر عدم املساواة، اليت يعانيها األشخاص ذوو اإلعاقة، خصوصا النساء ف

يع أشكال التمييز ضد اجمللس باعتماد إطار تشريعي منسجم مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واتفاقية القضاء على مج وأوصى.أسرةتكوين 
ى بتحسني املعرفة ، كما أوص”بشأن املسنات ومحاية حقوقهن اإلنسانية“للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  27املرأة، والتوصية العامة رقم 

ية هلذا النوع، كما أوصى بتبين واملراع احملينةبوضعية النساء املسنات، والنساء يف وضعية إعاقة من خالل جتميع وحتليل، ونشر املعطيات واإلحصائيات 
 لنمطية عرب احلمالتمقاربة أفقية يف جمموع السياسات القطاعية، السيما يف جمال الرتبية، والصحة، والشغل، ومناهضة أشكال العنف، والصور ا

اراد تغيري كالم  تحقه،منيسملن  اجمللس،ليرتكهان يغادر هذا  اليزميعلى . اإلعالم، وقوات األمن، وموظفي إدارة السجون مهنييالتحسيسية، وتكوين 
لو  وماختليشيف الراجل  اماحتنشفراسه تتهلىاملرأة يف مجلة  واالنثى،سعادةيف وسئل االعالم يريد تسوية يف االرث بني الذكر  فيه،يذكراهللا ال خري 

 املرأتل هذا اجمللس أعلم حبقوق ه ليهسؤالويزوج بأخرى جتي تتربع بفلوسها اللي مجعتهم  كيسوسها املراالريال يف اجليب ألن الرجل غري كتكرب 
ا من املنحرفني و  عرضها كلما سنحت الفرصة  على اإلنقضاضاملغربية أم اهللا الذي خلقها ؟ و أين هذا اجمللس من استعباد املرأة يف الرذائل و اغتصا

م و التحرش يف الشوارع و  م و طالبا م و ع اإلعتداءمن املدراء و املتسلطني الفساق و املعلمني الذين يرتبصون بتلميذا ليهن بالسرقة حىت يف سيار
ا و نسائها حىت اإلحساس بقلة األمن يف كل مكان حىت يف املدارس و الثانويات و اجلامعات حىت أصبحت العائالت املغربية ختشى على ب نا

ا كل لو حرصتم عليها ب ن ؟ مل جتدوا إال إرث اهللا لتحرفوه و املرأة املغربية أعطاها ر و لكن صدق لكانت خبري املتزوجات مل تسلمن و لو حبجا
يل و الكذب على ذقون و أنتم تعلمون ذلك و تكابرون بالتضل… بأجندات خارجية ال عالقة هلا حبقوق املرأة املغربية مؤمورون مسرتزقونأكثركم 

املغربيات . املغاربة و ذكاء

http://www.devanture.net/news.php?id=360354
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PARITÉ DANS L’HÉRITAGE : LES MAROCAINS DIVISÉS 

Le débat sur la parité Hommes / Femmes dans l'héritage prend de plus en plus d'ampleur et 
divise de plus en plus les Marocains... Les avis sont très mitigés et certains atteignent un 
niveau de violence verbale assez déconcertant. 

Entre ceux qui encouragent la réflexion sur la question de la parité dans l’héritage, ceux qui s’y opposent 
catégoriquement et souhaitent que le débat soit vite enterré et puis ceux qui proposent une réflexion sur 
l’application des consignes religieuses… Toute forme de « compromis » semble vraiment lointaine. Nous 
avons posé la question, êtes-vous pour ou contre dans l’égalité dans l’héritage ? dans notre dernier sondage, 
adressé aux lecteurs et lectrices d’illi, 88% des personnes qui ont voté se disent favorable à la parité 
hommes femmes, même en matière d’héritage… Contre un peu plus de 10% qui s’y opposent et 0.83 % qui 
« ne savent pas ». PUBLICITÉ 88% un chiffre assez important, mais le débat qui a accompagné ou justifié les 
votes l’est tout aussi ! Les « oui », sont justifiés par un regard réaliste sur la situation de la femme 
aujourd’hui, au sein de sa famille. En gros, elle n’est plus vraiment « dépendante » de son frère, père ou de 
toute « tutelle » masculine. Pour nos lecteurs, il s’agit de revoir les standards qui donnaient au « mâle » de 
la famille, toute la légitimité d’hériter le double : L’homme, protecteur, pilier  et seul source de revenu de la 
famille, alors que la réalité du 21ème siècle impose une autre vision : la constitution même de la famille 
marocaine ne repose plus vraiment sur le modèle cité auparavant. Les « non », quant à eux, sont justifiés, 
dans leur totalité, par le référentiel religieux et les versets coraniques qui sont, pour nos lecteurs, « très 
clairs » et ne toléreraient aucune réflexion ou proposition de changement. Se dirige-t’on vers un vrai débat 
de société ? Cette question, sera-t’elle « jetée aux oubliettes » comme toutes celles qui l’ont précédées ? 
Seul les jours, mois à venir pourront nous le dire. En attendant, ceci est un sujet à suivre de très près…

http://www.illionweb.com/societe/c-chaud/parite-dans-lheritage-les-marocains-divises/

                           98 / 110



 

26/10/2015 82
Conseil national des droits de 

l'Homme

Parmi tous les diagnostics discriminatoires à l’encontre des 
femmes établi par le rapport du CNDH sur « l’état de l’égalité 
et de la parité au Maroc », la recommandation de la 
nécessaire réforme de la législation successorale est celle qui 
crée le buzz. Normal. Elle met le doigt sur la plaie.

A l’origine, la religion se voulait protectrice avec des droits de succession. Ces derniers relevants d’une 
logique organique: non pas celle fondée sur le genre mais de la capacité de protéger les êtres les plus 
vulnérables de la famille. Aujourd'hui, « monsieur tout le monde » ne semble retenir que le verset 
coranique dit catégorique énonçant explicitement que la part revenant au garçon équivaut au double de ce 
que reçoit la fille. La législation en vigueur du droit successoral promulguée – et inchangée- dans le texte de 
la Moudawana de 1957/58 (autrement dit dans un autre espace-temps du Maroc lequel est aujourd’hui 
urbain et en voie d’alphabétisation) ne protège plus les femmes et devient contraire à l’esprit de justice 
sociale du droit positif tout autant que du droit musulman. Car dans les faits, nous assistons à une spoliation 
du patrimoine féminin au nom du « religieusement correct. » Il existe encore, de facto, un privilège de 
naissance au Maroc : celui de la masculinité. En 2015, une femme participe à l’activité économique du foyer à 
travers une activité professionnelle et/ ou une activité domestique invisible et non comptabilisée par le 
patriarcat au même titre qu’un homme. L’égalité n’est pas simplement un article de la Constitution mais une 
réalité de la contribution économique des femmes qui doit être prise en considération par les législateurs. 

D’ores et déjà, le débat se veut clôt d’avance par les conservateurs – ils sont dans leur rôle- mais, plus 
surprenant, par le mouvement féminin qui, pour l’instant, élude la question évoquant d’autres points du dit 
rapport tout aussi importants pour l’égalité homme-femme. Mais pourquoi ne pas saisir la balle au bond de 
cette question et en faire un débat public ? Le mouvement féministe semble n’être plus en mesure d’opter 
ou, du moins, ne communique pas en ce sens, pour une stratégie de la sécularisation du droit de la famille et 
de la sécularisation du droit, en général, qui devrait accompagner toute transition démocratique. Reste alors 
la voie de l’ijtihad de cette nécessaire réforme historique dans le contexte des mentalités et de 
l’instrumentalisation politique de l’Islam. La finalité du Coran, en général, et de ses lois successorales est 
d’établir la justice et l’équité pour la famille, en l’occurrence. La Moudawana a été réformé en code de la 
Famille en 2003 sur ce référentiel. Pourquoi la question de la réforme des lois successorales en serait-elle 
exempte ? En tous cas, aussi inattendu soit-il dans le timing, ce débat social se doit d’être porté sur la scène 
publique. Ne serait-ce que pour entendre les différentes voix des Oulémas, des chercheurs, des 
islamologues éclairés sur le régime successoral afin de contrer l’irrationalité du prédicateur qui se loge en 
chacun de nos voisins ou… de nos frères. A suivre de près, mesdames.

http://www.illionweb.com/blog/rapport-cndh-le-debat-sucre-sale/
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http://www.medias24.com/SOCIETE/159022-Debat-sur-l-heritage.-Les-explications-de-Rabea-Naciri-
rapporteure-du-rapport-du-CNDH.html
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http://www.medias24.com/IDEES/159024-Heritage.-De-Tariq-Ramadan-a-Asmaa-Lamrabet-des-savants-
favorables-a-l-egalite.html

                         106 / 110



 

26/10/2015 90
Conseil national des droits de 

l'Homme

Le Conseil national des droits de l'Homme se dote d'une 
application mobile

MOBILE - Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se met à l’heure de la technologie. 
L’institution vient d’annoncer la création de son application mobile gratuite, disponible sur iOS et Android.

La plateforme est scindée en cinq volets: un premier qui présente le CNDH, ses membres, sa présidence 
ainsi que ses textes de références. Un deuxième se consacre aux actualités et reproduit, tout en s’adaptant 
aux écrans mobiles, la page d’accueil du site. Le troisième permet d’accéder aux communiqués de presse 
publiés par le CNDH. La rubrique médias, quatrième sur la liste, est dédiée au contenu interactif, 
notamment des interviews en format vidéo. La cinquième rubrique est celle des publications réalisées par le 
CNDH qu’il est possible de consulter et de télécharger en format PDF.

L’application, gratuite sur les deux plateformes, est disponible en arabe, français, anglais et espagnol. Elle 
promet d’envoyer des notifications à l’utilisateur dès qu’un nouveau contenu est publié afin de rester au 
courant des actualités de l’institution qui oeuvre pour le respect des droits de l’Homme au Maroc.

http://www.huffpostmaghreb.com/2015/10/26/cndh-application-mobile_n_8388888.html

http://www.medias24.com/Quoi-de-neuf/159051-Le-CNDH-lance-son-application-mobile.html
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Bayt al-Hikma soutient le CNDH et sa recommandation sur 
l’héritage

Suite à la publication du rapport du Conseil national des droits de l’Homme et aux attaques qui s’en sont 
suivies suite à cette recommandation sur la nécessité de l’égalité des deux sexes dans l’héritage, 
l’association Bayt al-Hikma monte à son tour au créneau, soutient cette recommandation courageuse du 
CNDH, et critique avec virulence les attaques dont le conseil fait l’objet.

Ainsi, l’association présidée par Fettah Bennani condamne avec la plus ferme rigueur les positions agressives 
des opposants à l’égalité des hommes et des femmes en matière de succession et apporte son soutien le 
plus entier au CNDH, indiquant que « le combat des islamistes et des conservateurs pour tirer le pays vers 
le bas est un combat d’arrière-garde ».

Bayt al-Hikma révèle une information inédite, qui était passé inaperçue, ou presque, à l’époque : l’Instance 
Equité et Réconciliation, dont Khadija Rouissi, fondatrice de Bayt al-Hikma, était membre, avait indemnisé à 
égalité les femmes et les hommes victimes des exactions des années de plomb au Maroc. Il n’y avait alors 
pas eu de contestation de la part de ceux qui critiquent aujourd’hui les recommandations du CNDH.

http://www.panorapost.com/article.php?id=11533
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للمساواة في اإلرث تثير استياء وجدال واسعا بالمغربدعوة 

ا هيئات سياسية وعدد من الفاعلنيالدعوة  أرشيفية -انتقد
مؤسسة حقوقية (إلنسان أثارت دعوة للمساواة بني الرجال والنساء يف اإلرث الكثري من اجلدل واالستياء يف املغرب، وأوصى اجمللس الوطين حلقوق ا

أة حقوقا متساوية مع الرجل فيما بضرورة تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املر " وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"يف تقرير موضوعايت له حول ) رمسية
.يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث

بإمارة املؤمننيمس 
ضوع اواة بني املرأة والرجل يف مو تصرحيات صحفية، قال حسن الكتاين، أحد رموز السلفية باملغرب، إن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باملسويف 

ا"اإلرث  ".نسف إلمارة املؤمنني ولشرعية الدولة ومؤسسا
.اج املثلي وغريه، حبسب تعبريهتوصيات اجمللس صدى لقرارات األمم املتحدة اليت تسعى إىل نشر ثقافة التوحيد بني اجلنسني، واإلقرار بالزو واعترب 
.  ؤية على أمة كلها مسلمةوال ميكن لقلة قليلة من العلمانيني واليساريني تعميم هذه الر "على أن هذه األمور مرفوضة متاما من الشعب املغريب، وشدد 

.على حد تعبريه" فأي إنسان عادي لو سألته عن هذا األمر الستنكره واستهجنه
حتد لرب "اوال على القرآن و، وهو من شيوخ السلفية، توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اعتداء على الدين وتطالفيزازيجهته، اعترب حممد من 

".العاملني
لى املؤسسات على اعتبار أن تشكل أيضا اعتداء ع"بأن هذه التوصية " فيسبوك"له نشرها على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي  تدوينةيف وزاد 

".اململكة املغربية دولة إسالمية
، كما يشكل أيضا "ري املؤمننيجتاوزا لوظيفة العلماء ووظيفة اجمللس العلمي األعلى الذي يرأسه أم" اليزميالشيخ السلفي ما جاءت به توصية واعترب 

".حتديا وتطاوال على التخصصات"جتاهال لدور اجملالس العلمية الوطنية يف كل إقليم، و
".هل العلم وجيتهدون فيهالذين يفهمون كتاب اهللا هم أ"، وأشار إىل أن "فيما ال يعنيه"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل عدم اخلوض  الفيزازيودعا 

"  ماكينة"ياته هذه تعترب حىت ال يصنعوا التطرف واإلرهاب، وشدد على أن توص" ذيل الغول"الشيخ السلفي اجمللس بعدم اللعب مع ما اعتربه وحذر 
.لصناعة اإلرهاب

معارضة للدستورالدعوة 
الوطين حلقوق  ، أعضاء اجمللس)مقربة من حزب العدالة والتنمية الذي يقود احلكومة(عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد واإلصالح ودعا 

.2011اإلنسان إىل التحلي بالشجاعة وإعادة صياغة مضامني التقرير ومالءمته مع مضامني دستور 
املبادرة الفورية، مبجرد " ، أعضاء اجمللس من الرجال إىل"رسائل إىل اإلخوة واألخوات يف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"شيخي يف مقال عنونه بـ ودعا 

م مع أخوا م، إىل التنازل عما يعتربونه خمال مبساوا ا عن آبائهم وأمها املستحقات  ن أو باقي النساءقسمة وتوزيع الرتكة اليت ورثوها أو سريثو
".لنصيب من اإلرث

 175دستور الذي ينص يف الفصل ، أن توصيتهم خبصوص املساواة يف اإلرث تعترب غري متالئمة مع الاليزمياملتحدث يف رسائله ألعضاء جملس واعترب 
جمال مة، وباملكتسبات يف ال ميكن أن تتناول املراجعة األحكام املتعلقة بالدين اإلسالمي، والنظام امللكي للدولة، وباالختيار الدميقراطي لأل"على أنه 

".احلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف هذا الدستور
املسؤولة رجل، بالدعوة غريحني، وصفت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية دعوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للمساواة يف اإلرث بني املرأة واليف 
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.نفسه الذي حتيل عليه التوصية املذكورة 19تتضمن خرقا سافرا ألحكام الدستور وتتعارض تعارضا بينا مع أحكامه وخاصة مضمون الفصل واليت 
ي السامي يف افتتاح السنة جتاوزا ملؤسسة إمارة املؤمنني ومنطوق اخلطاب امللك"قيادة حزب املصباح يف بيان هلا، أن التوصية املذكورة تعد واعتربت 

".الذي أكد فيه جاللة امللك أنه بوصفه أمريا للمؤمنني ال ميكن أن حيل ما حرم اهللا أو حيرم ما أحل اهللا 2003التشريعية لسنة 
".وضوع اإلرثتفتح جدال عقيما حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والداللة كم"احلزب على أن التوصية املذكورة وشدد 
ان خبصوص املساواة يف اإلرث، ، يف تعليق له على توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنس)معارض(، قال محيد شباط، األمني العام حلزب االستقالل بدوره
إذ ال ميكننا "لقضية، ، مضيفا أن موقف حزب االستقالل واضح وصريح يف هذه ا"قضية اإلرث حمسومة بنص قرآين، وال اجتهاد مع وجود النص"بأن  

".أن نعارض ما  جاء به اهللا ورسوله
.ة باملساواة يف اإلرثإىل بلورة موقف حول توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملتعلق" منظمة املرأة االستقاللية"ذراع حزبه النسائي ودعا 

اإلرث واضح وحمدد دينيا،  ، السبت، أن نقاش"منظمة املرأة االستقاللية"شباط، يف معرض كلمته باجللسة االفتتاحية لدور اجمللس الوطين لـوأضاف 
، "االستقالل"قيادة حزب  غري أن توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تستدعي النقاش، وعلى املنظمة االستقاللية أن تعطي وجهة نظرها إىل جانب

".االستقالل"اليت ستناقش املوضوع من زاوية دينية وأخالقية، أخذا بعني االعتبار تاريخ حزب 
.حساسيات يسارية وعلمانية إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ال يعكس مجيع التيارات الفكرية يف اجملتمع، إذ يتشكل يف تركيبته منيشار 
ا ليست املرة األوىل اليت تتم فها الدعوة إىل املساواة يف اإلرث، إذ سبق وأن دعت إىل ذلك بعض اجلمعياجدير  ية ت احلقوقية ذات املرجعبالذكر أ

.اليسارية، كما دعا إىل ذلك الكاتب األول لالحتاد االشرتاكي إدريس لشكر

http://arabi21.com/story/868286/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%A1-
%D8%AC%D8%AF%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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