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Retour sur l’Atelier thématique N°1 organisé par ANFASS 
Démocratique, le CRDH Casablanca-Settat et la CMJC le 27 
mai: « justice écologique ».
By Noura /par ANFASS Démocratique

Un atelier thématique s’est tenu vendredi 27 Mai 2016 à Casablanca au siège de la CRDH. Les 
organisateurs (Commission régionale des droits de l’homme Casa-Settat – Coalition marocaine pour la 
justice climatique – Mouvement Anfass Démocratique – Coordination de Casablanca) planifient de tenir 
plusieurs ateliers préparatoires à la Pré-COP de Casablanca (Juillet 2016).

Au nom des organisateurs, Mr H. Belmaddahi, membre de la CRDH Casa-Settat a rappelé le contexte de 
l’organisation de cet atelier ainsi que l’échéancier des activités préparatoires à la conférence COP22 tenue 
à Marrakech en Novembre 2016. Il a également insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts de tous afin 
de monter un plaidoyer solide à défendre au niveau local, national et international.

Dr O. Boumaalif, docteur en médecine et membre du conseil national du mouvement Anfass démocratique, 
a axé son intervention sur la thématique de la santé durable, avec comme axe central : « L’humain : un 
écosystème en péril –Vers un nouveau paradigme pour une santé durable ». Pour l’orateur, il faut passer du 
paradigme actuel « L’homme est un ensemble bio-mécanique (avec une composante psychique ???), régi par 
des réactions chimiques et une influence génétique » au paradigme nouveau « L’homme est un écosystème 
interagissant avec un environnement en dégradation constante. La génétique n’est plus importante mais 
plutôt les facteurs épigénétiques ». « Les microbiotes humains sont en danger, spécialement le microbiote
intestinal : il s’agit de 1012 à 1014 de cellules, un poids de 2 kg, représentant 95% de l’ensemble des espèces 
microbiennes de l’organisme » avance Boumaalif. Pour lui, « l’appauvrissement de la richesse du microbiote
intestinal est dû à plusieurs facteurs : pauvreté du microbiote de la mère, les naissance par ‘césarienne’ (70% 
des accouchements au Maroc, contre moins de 30% comme moyenne mondiale), l’allaitement artificiel, la 
surconsommation d’antibiotiques, les régimes alimentaires modernes, … ». Pour illustration, la population 
Yanomani, peuple indigène amazonien au Venezuela, n’ayant pas eu de contact avec la « civilisation et 
l’alimentation occidentales » avant 2008, possède le microbiote le plus riche sur terre et représente le 
double de la richesse du microbiote d’un américain moyen. « Les modes de production et de 
consommation actuels sont à l’origine des perturbations de santé, Il n’y a qu’à voir l’augmentation de la 
concentration de maladies (hypertension artérielle, autisme, stress, …) et sa corrélation avec 
l’appauvrissement du microbiote intestinal. Il faut absolument les changer comme nous le réclamions dans 
le manifeste présenté à la COP21 par Anfass et un collectif d’organisations » conclut Boumaalif.

Soraya Kahlaoui, professeur universitaire en sociologue et chercheuse dans la thématique du « droit à la 
terre » a enchainé sur le sujet des terres collectives. La chercheuse a commencé par énumérer des
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exemples de cas de conflits à cause de « terres collectives » et de « droit aux ressources », tout en lançant 
un appel au CNDH, institution constitutionnelle chargé de la question des droits de l’homme, pour mettre 
le droit à la terre au centre de ses préoccupations. Ces exemples de lutte (Larache, Gharb, Guich Loudaya, 
Imider, Bensmim, …) sont l’illustration d’un passage forcé, appuyé par des politiques ultra-libérales de l’Etat, 
d’un mode de production collectif se basant sur une gestion communautaire des terres et des ressources à 
une privatisation au profit de l’urbanisation, de l’exploitation des sols et des ressources. Ces problématiques 
engendrent des casses sociales et environnementales dommageables :

Dépossession de terres fertiles au profit de l’urbanisation.
Exode rurale non contrôlé, appauvrissement, prolifération de bidonvilles urbains, non intégration, …
Surexploitation des ressources et des sols sans retombées sur la population environnante.
Abordant la thématique de « l’économie verte », Reda Hamadi, président de l’observatoire marocain des 
politiques publiques, associe ce concept aux justices sociale et écologique. L’intervenant, citant un rapport 
du CESE « Economie verte : opportunités de création de richesses et d’emplois », appelle d’abord à la 
convergence des politiques sectorielles par la planification stratégique, comme le revendique le mouvement 
Anfass démocratique, et à la prise en compte, à tous les niveaux, de la dimension environnementale, id est 
de la justice sociale et la justice écologique ! Hamadi adopte la définition du PNUD pour l’économie verte : 
« L’économie verte est une économie qui engendre une amélioration du bien-être humain et de la justice 
sociale, tout en réduisant sensiblement les risques environnementaux et les pénuries écologiques » et il 
considère qu’elle s’articule sur 6 axes principaux : L’énergie renouvelable, les moyens de transport (en 
optimisant l’utilisation des moyens collectifs et de moyens individuels écologiques, exemple la voiture 
électrique), la gestion des déchets, la gestion de l’eau, la construction écologique et l’aménagement du 
territoire.

Tout en notant les avancées réalisées par le Maroc sur ces axes, l’orateur met en exergue les manquements 
notables des politiques publiques. Pour illustration : Il n’y a pas d’exigences particulières de gestion des 
déchets médicaux pour les cliniques privées, les eaux usées ne sont pas traités dans la station de Saidia
donnée comme exemple phare de la stratégie Azur pour le tourisme, le non-respect des quotas de pêche 
et du repos biologique par manque de moyens de contrôle, …

Autant dire que le débat était riches et les enjeux sont énormes et nombreux. Intervenants et 
organisateurs se donnent déjà rendez-vous pour les prochains ateliers afin d’enrichir les recommandations 
à porter à la prochaine COP22 de Marrakech.

Propositions de recommandations

Sur le plan international :
Un appel international urgent pour sauver le microbiote intestinal humain.
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Une initiative de recherche mondiale concertée sur le microbiote intestinal.
Un congrès international pour une levée de fond pour financer des recherches indépendantes dans ce 
domaine.
Un appel à un fond urgent pour financer l’adaptation agricole, surtout en Afrique, aux conséquences des 
changements climatiques.
Sur le plan national :

Un appel à préserver le mode de gestion collectif des terres et à le généraliser.
Convergences des politiques publiques sectorielles et prise en compte du potentiel de l’économie verte.
Législation en matière de respect de l’environnement dans les investissements publics et privés.
Sur le plan régional :

Appel urgent aux autorités à agir face aux résultats inquiétant des qualités de l’air et de l’eau potable dans 
la région.
Appel urgent à sauvegarder le littoral devant la prolifération du béton en front de mer.
Nécessité d’aménager des espaces verts et de planter des arbres dans l’espace urbain.
Nécessité de produire un plan régional de préservation de l’environnement avec le concours de tous les 
acteurs.
Encourager les moyens de transport collectifs en densifiant, démocratisant et faisant converger les modes 
(trains régionaux, trains urbains, tramways, bus écologiques, …).
Encourager les modes de production et de consommation amis de l’environnement et encourager le 
terroir.

http://www.coalitionclimat22.org/fr/2016/05/29/950/
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7832   6

بالمؤسسات التعليمية اإلنسان الدعوة لتشبيك ومأسسة التربية على المواطنة وحقوق 
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7832   3

لإلسالم األوروبيبالمغرب يشكل نموذجا اإلسالم : وزير بلجيكي
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http://www.alousboue.com/28584/
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http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/290516172711-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B4%D9%84-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9-
%D8%B9%D9%84%D9%89

المشروع كان محط إشادة في مجلس الوزراء نظرا ألهميته
الحكومة تفشل في المصادقة على مشروع قانون حول تغيير القانون الجنائي

مايو/ أيار  29,األحد 

مجيلة عمر: البيضاء الدار 

 اصلة دراسته إىل اجتماعجملس احلكومة خالل اجتماعه األخري من املصادقة على مشروع قانون مثري للجدل حول تغيري القانون اجلنائي ويقرر مو فشل 
.الحق

يقضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون  10-16نسخة عنه أن اجمللس تدارس مشروع قانون رقم " املغرب اليوم " وأفاد بالغ لوزارة االتصال وصل 
.اجلنائي تقدم به وزير العدل واحلريات، وقرر مواصلة املناقشة يف اجتماع الحق

نظرا ألمهيته،  كان حمط إشادة من طرف جمموع املتدخلني يف جملس احلكومة -رغم عدم املصادقة عليه اليوم –وحسب البالغ فإن هذا املشروع 
المجلس الوطني  وكذا مالحظاتخاصة وأنه مت إعداده باالستناد على التوصيات اليت خلص إليها امليثاق الوطين حول إصالح منظومة العدالة 

م جترمي أفعال جديدة وتوصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، مع االسرتشاد بالقانون املقارن ، وقد جاء هذا املشروع بعدة مستجدات  لحقوق اإلنسان
ريب املهاجريننشأت أساسا من مقتضيات الدستور ومن االتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب ويتعلق األمر بتجرمي االختفاء ال  قسري و

جلرائم ضد اإلنسانية ائم اإلبادة واواستفادة الغري بسوء نية من اجلرائم املالية املتعلقة باالختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ باإلضافة إىل إدراج جر 
رمية التعذيب أو وجرائم احلرب، كما استعرض املشروع عددا من املستجدات االخرى من بينها مراجعة أركان أو تعاريف بعض اجلرائم من قبيل ج

ة نصيص على عدم إمكانيتعريف األسلحة وإعادة توصيف جرائم االعتداء واالستغالل اجلنسي عندما يكون الطفل ضحية هلا واعتبارها جنايات مع الت
متتيع الفاعل بظروف اخلفيف يف جرائم العنف واالعتداء أو االستغالل اجلنسي اليت تستهدف األطفال

ا إيالما، ولكنها توخت أن حتقق ما فيه ردع مرتكب اجلرمية وإصالحه يف  نفس الوقت، وإقرار وحافظ املشروع على مفهوم العقوبة من حيث كو
حلقوق أو يومية وتقييد بعض اعقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع حتديد هذه العقوبات البديلة يف العمل من أجل املنفعة العامة والغرامة ال

جلنائي على راج عن مشروع القانون افرض تدابري رقابية أو عالجية أو تأهيلية، وكانت العديد من املنظمات القضائية واحلقوقية تنتظر بفارغ الصرب االف
.أمل أن يأيت بتغيريات مهمة لصاحل الدفاع عن عدالة منصفة ومحاية حقوق االنسان
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http://www.almaghribtoday.net/news/titles/290516131120-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86

األنسانبالدور المغربي في النهوض بحقوق  يشيدوأصدقاء المغرب في األرجنتين جمعية 
مايو/ أيار  29,األحد 

املغرب اليوم -الرباط 
أعضاء  وهنأ,الدميقراطيةان وترسيخ بالتزام املغرب وجبهوده الوطنية والدولية للنهوض حبقوق اإلنس" مجعية أصدقاء اململكة املغربية  يف األرجنتني"أشادت 

الل تأكيد التزامه بآليات على جهوده الوطنية والدولية للنهوض حبقوق اإلنسان من خ"اجلمعية، يف بيان مبناسبة مرور سنة على تأسيسها، املغرب 
".واإلجراءات الخاصة وتقوية دور المجلس الوطني لحقوق اإلنساناألمم املتحدة 
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لجنة الالمديرية اإلقليمية لوزارة التربية بالدريوش تنظم لقاء حول البيئة و الطاقات المتجددة بشراكة مع 
الناظور–الدريوش –الجهوية لحقوق االنسان بالحسيمة 

2016مايو  26اخلميس 

الناظور ، لقاء -الدريوش-ن باحلسيمةنظمت املديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين بالدريوش بتنسيق مع اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسا
  .على الساعة الثالثة زواالمبدرسة الشروقبالدريوش 2016ماي 24البيئة و الطاقات املتجددة وذلك يوم الثالثاء   حتسيسيا حول

ة حلقوق اإلنسان ة اللجنة اجلهويورئيس اللقاء حضره السيد املدير اإلقليمي لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين بالدريوش رفقة عدد من أطر املديرية 
.يذالناظور باإلضافة إىل السيد رئيس مؤسسة الشروق واألطر الرتبوية باملؤسسة إىل جانب عدد من التالم-الدريوش-باحلسيمة

:و قد عرف هذا اللقاء تقدمي فقرات متنوعة حسب الربنامج التايل

مدير املؤسسة  كلمة ترحيبية للسيد
النشيد الوطين

آيات بينات من الذكر احلكيم
الناظور-الدريوش-كلمة السيدة رئيسة اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان فرع احلسيمة

كلمة السيد املدير اإلقليمي
)من إعداد اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان(عرض حول الطاقات املتجددة 

عرض حول نادي البيئة باملؤسسة
أناشيد باللغتني العربية و الفرنسية

عرض مسرحي من تقدمي فرقة املؤسسة

.وانتهى اللقاء حبفل شاي على شرف احلضور
  

http://oujdaportail.net/ma/
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http://www.ahdath.info/?p=184347

إلسالم اإلسالم المعتدل والمتسامح كما هو ممارس في المغرب يمكن أن يشكل نموذجا ل: بلجيكيوزير 
األوروبي

  
2016,مايو 30ف

ران، اجلمعة بالصخريات، إن بروكسيل، رشيد مض-الوزير املكلف مبساعدة الشباب ودور العدالة والرياضات والنهوض بربوكسيل يف فدرالية والوينقال 
.اإلسالم املعتدل واملتسامح كما هو ممارس يف املغرب ميكن أن يشكل منوذجا لإلسالم األورويب

كما تتم ” ل واملتسامحاملعتد“، أن اإلسالم ”واإلسالموفوبياالعيش املشرتك بني التطرف “وأوضح مضران، يف كلمة خالل لقاء دراسي يف موضوع 
لباحثة ألجيال الشابة يف أوروبا اممارسته يف املغرب يعد منوذجا ميكن لألوروبيني متثله بشكل كامل، والذي ميكن أن جييب بشكل أفضل عن تساؤالت ا

.عن املعىن واهلوية
ي عن الصور خريات، إىل النأويهدف اللقاء، الذي نظمته الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة، بقصر املؤمترات حممد السادس بالص
 تخصصات والثقافات،الصادمة واملزايدات اللفظية والسياسية، والبحث عن إجابات براغماتية وواقعية يف إطار منهجية مجاعية مشرتكة متعددة ال

دف تقدمي إيضاحات حول التطر  والعيش املشرتك،  واإلسالموفوبياف مبشاركة الفاعلني املؤسساتيني والسياسيني واألكادمييني ومنظمات اجملتمع املدين، 
ا على املواطنني املقيمني باخلارج .وكذا اقرتاح برامج عملية من أجل مواجهة هذه الظواهر والتخفيف من وطأ

ا قد يضع مسلسل اإلدماج للهجرة، وهو م” القانونية“وأوضح املشاركون يف اللقاء أنه يف بعض البلدان تتعاىل أصوات للمطالبة بتشديد الشروط 
.وللبلدان األصلية لالسالماجلماعي للمهاجرين، خاصة حينما يتم حتميل املسؤولية  اإلنطواءموضع شك، وقد يرفع من خماطر 

يؤدي إىل الكراهية،  اجلهل يؤدي إىل اخلوف، واخلوف“ويف هذا الصدد، دعا مضران إىل تطوير العمل املشرتك إىل جانب العيش املشرتك، غري أن 
.”والكراهية تؤدي إىل العنف

برا أنه من الضروري ، أنه ال يمكن االقتصار على محاربة التشدد، معتاليزميمن جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساني، ادريس 
.تبني مقاربة شمولية من خالل تعبئة مجموع العلوم اإلنسانية، خاصة التاريخ وعلم االجتماع وعلم األديان

ة إزاء املغاربة الة االرتياب الراهنمن جانبه، تطرق الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة، أنيس بريو، إىل األسباب اليت جنمت عنها ح
لسنة  ألزمة االقتصاديةاملقيمني باخلارج على وجه اخلصوص، واجلاليات األجنبية عموما، مالحظا أن هذه احلالة هي نتيجة تراكم وقائع، ممثلة يف ا

.واألعمال اإلرهابية يف أوروبا والصعود القوي ألحزاب اليمني املتطرف 2008
عن مشاكل وبة احملتملة ويف هذا الصدد، أشاد الوزير بتنظيم هذا اللقاء الذي جيمع مثقفني وباحثني وطلبة ووزراء من املغرب وأوروبا، مؤكدا أن األج

.جيب أن تندرج يف إطار سريورة زمنية، وحمذرا من ردود الفعل القائمة على االنفعال اإلسالموفوبيا
سب ية، حيث تضاعفت، حويأيت تنظيم هذا اللقاء يف سياق متوتر، خاصة يف بعض البلدان األوروبية اليت تأوي عددا هاما من أفراد اجلالية املغرب

ورصد الوضع  سالموفوبيااإلومتيز اللقاء مبناقشات رامت فهم ظاهرة . املفوضية األوروبية، األعمال املعادية للمسلمني خالل السنوات الثالث األخرية
.مع تشجيع تطوير شراكات بني خمتلف الفاعلني املتدخلني على مستوى املغرب وبلدان االستقبال

، وكذا وزراء ساسون ألبري وقد شارك يف هذا اللقاء، على اخلصوص، نائبة رئيس اللجنة األوملبية الدولية، نوال املتوكل، وعوض أكادميية احلسن الثاين
.مغاربة سابقون والعديد من الشخصيات البارزة املنحدرة من اهلجرة
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3عرض شريط قناة فرنساأبعاد 

  
اليت تربط لعالقات  الوطيدة املغرب مستهدف من طرف القوى الكربى  ،وأموال اللويب املعادي لوحدتنا الرتابية يتحرك هذه املرة اجتاه فرنسا إلفساد ا
سية لإلساءة لرمز من رموز املغرب بفرنسا ،هم يريدون حقيقة حتقيق أهداف من وراء الشريط الذي مل يأيت جبديد ،بل دفع شخصيات مغربية وفرن

غرب وقائده إلعادة النظر يف العالقة اليت ودفع امل اإلستقرارالدولة املغربية بل التاريخ املغريب  بنية إفساد العالقة اليت تربط الشعب بقائده وبغرض زعزعة 
راء  جملس األمن حول قضية الصحتربط الدولتني ،موقف فرنسا األخري يف جملس األمن أفسد خمططات اجلزائر يف حتقيق نصر يف معركتها مع املغرب يف

ويل تاريخ املغرب ،وحت،اجلزائر تستعمل املال يف جتييش اإلعالم ورجال السياسة يف العديد من الدول ،من أجل تشويه صورة املغرب وملك املغرب و 
مهمالرأي العام اجلزائري لقضية  ألموال خلارج البالد يف البنوك ،وسط ظروف اقتصادية صعبة لشعب يعيش على الفتات بينما اجلنراالت يهربون ا ال

اجلزائري أحلك الظروف، اإلقتصادوالفرنسية واآلن ،كاستثمارات يف أمريكا ،يف الوقت الذي يعيش فيه  السوسرية

لقائدهم احرتاما  امل الذين يكنونالشريط تابعه ماليني املغاربة وغري املغاربة وكانوا ينتظرون من هذه املتابعة ردة فعل من الشارع املغريب من مغاربة الع
أكدها  ربى اليت حتققت واليتكبريا بل وتقديرا وحبا بلغ مداه ولعل زيارته األخرية هلولندا كانت أحسن صورة اليت تربطه بشعبه ،إن اإلجنازات الك
وأخرى  امية ،مشاريع حتققتالشريط ،أكرب دليل على أن السياسة اليت يقودها امللك يف اختياراته التنموية ستقود ال حمالة املغرب ملصاف الدول الن

براز عاملية ،ستكون فرصة إل سرتى النور ،جعلت املغرب النموذج يف العامل  يف الطاقات املتجددة ،رئيس امللك فيما خيص احتضان املغرب مللتقيات
.تروجيه لإلساءة بلدنا  وماحياولونالتطور الذي يعرفه املغرب ،وستنكشف حقيقة أعداء املغرب 

 انطالقا من حياء الربيع العريبإن اختيار لويب الفساد املعادي للمغرب اإلعالم يف الدول الكربى لزعزعة استقرار املغرب وخلق الفتنة وجتييش الشارع إل
 دود وراء قائد يقود سفينةاملغرب األقصى  من خالل تعكري صفو  العالقات بني البلدين ،لن جيدي ، يف َضل  جمتمع واع ،والتفاف شعيب غري حم

.البالد لشاطئ آمن 

،بل مجرد  إذا المؤامرة انطلقت بالواليات المتحدة بتقرير وزارة الخارجية والذي ال يعكس حقيقة أوضاع حقوق اإلنسان في المغرب
ي مجال حقوق اإلنسان افتراءات ،في الوقت الذي  تقارير منظمة األمم المتحدة تؤكد كلها التقدم الكبير الذي خطاه المغرب في سياسته ف

الحة ودسترة ،كان حري على الواليات المتحدة األمريكية أن تشير إلى المصالحة المستمرة في المجتمع بدءا بلجنة اإلنصاف والمص
المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتحرير قطاع اإلعالم ،

غرب وتفتيت وحدته وإفساد بلدهم ،وسيفشلون  كل املخططات اليت يستعملها اخلصوم لزعزعة استقرار امل يواجههااملغاربة واعون بالتحديات اليت 
املصاحلة   التنمية،ويفيف مسرية  مراراإلستالعالقة اليت جتمعه مع أصدقائه ،التاريخ يسجل ،والضربات اليت يتلقاها املغرب لن تزيده إال قوة وإصرار اعلى 

تنمية مستدامة ويف تنويع عالقاته ،املغرب دولة مستقلة ، يتحكم فيها امللك يف قراراته ،ويف السياسات اليت تقود البالد ل اإلنتهاكاتوالقطع مع ماضي 
شرقية وغربية ،ولن خيضع لسياسة التحكم اليت تريدها الدول الكربى  اجليواسرتاتيجّية

البشري  حيمري
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لعنف ضد بخصوص مشروع القانون المتعلق بمحاربة االمجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذا ما أوصى به 
النساء

وزير العدل واحلريات الرميدى ومصطف) ميينا(رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  اليزميبسيمة احلقاوي وزيرة التضامن واملرأة واألسرة تتوسط إدريس  
وزير العدل واحلريات الرميدى ومصطف) ميينا(رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان  اليزميبسيمة احلقاوي وزيرة التضامن واملرأة واألسرة تتوسط إدريس 

 23، أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوم االثنني 2016أبريل  21بناء على طلب إبداء الرأي املوجه من طرف رئيس جملس النواب بتاريخ 
.يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 103.13رأيه خبصوص مشروع القانون رقم  2016ماي 

لتمييز لى مجيع أشكال اوقد ارتكز رأي اجمللس على عدد من املرجعيات الدستورية ومرجعيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان السيما اتفاقية القضاء ع
اقية حقوق ، وكذا اتف"العنف ضد املرأة" املعنونةللجنة القضاء على التمييز ضد املرأة  19ضد املرأة كما مت تفسريها على اخلصوص التوصية العامة رقم 

.الطفل
ة، إعالن ة لألمم املتحدكما استحضر اجمللس عددا من الوثائق اإلعالنية كاإلعالن بشأن القضاء على العنف ضد املرأة، املعتمد من قبل اجلمعية العام

تحدة ذات العالقة عني لألمم املومنهاج عمل بيجني الصادر عن املؤمتر العاملي الرابع املعين باملرأة وكذا قرارات اجلمعية العامة وجملس حقوق اإلنسان التاب
.مبختلف قضايا وأشكال وأولويات مكافحة العنف ضد النساء

الدنا من النساء املوجهة إىل ب وذكر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أيضا باملالحظات والتعليقات اخلتامية والتوصيات ذات العالقة مبكافحة العنف ضد
عنية باحلقوق الطفل، اللجنة امل طرف اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، جلنة مناهضة التعذيب، جلنة حقوق
ضد النساء  لة مبكافحة العنفاالقتصادية واالجتماعية والثقافية، جمموعة العمل حول التمييز ضد املرأة يف التشريع واملمارسة، وكذا التوصيات ذات الص

.املوجهة إىل بالدنا يف إطار االستعراض الدوري الشامل
عنف املنزيل كما استحضر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عددا من العناصر األخرى كاتفاقية جملس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء وال

 البالغات ة مبناسبة نظرها يفومكافحتهما اليت أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باالنضمام إليها وكذا اجتهادات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأ
عواقبه، إضافة إىل املرأة وأسبابه و  الفردية املتعلقة بادعاءات انتهاك اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة، وتقارير املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد

.اجتهاد احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان، يف جمال مكافحة العنف ضد النساء
ل من لعنف ضد النساء لكوقام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة عدد من التجارب املقارنة للتشريعات والسياسات العمومية املتعلقة مبكافحة ا

.إسبانيا، فرنسا، بلجيكا، الربتغال، فنلندا، السويد، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا، الدامنرك، النمسا، وأملانيا
.يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 103.13وقد ذكر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بعدد من النقط اليت أوصى باعتبارها يف إعداد مشروع القانون 

العناية "تحضار مفهوم وتتمثل هذه النقط باألساس يف اعتبار العنف القائم على أساس اجلنس بوصفه شكال من أشكال التمييز، وإىل ضرورة اس
ضد النساء مطابق  لألطر القانونية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء، باعتبار أن أي إطار قانوين ملكافحة العنف مهيكلكمفهوم " الواجبة

هذه حقيق يف خمتلف حاالته، وزجر للمتطلبات الدستورية ولاللتزامات االتفاقية للمغرب يتعني أن يتضمن مقتضيات تتعلق بالوقاية من العنف، والت
.احلاالت وجرب أضرار ضحايا العنف

ة على مستوى السلطات العناية الواجبة على مستوى األفراد والعناية الواجب(وضمن نفس اإلطار ذكر اجمللس مبستويات إعمال مفهوم العناية الواجبة 
لبات املتعلقة بالولوج إىل وبضرورات ضرورات انسجام اإلطار القانوين والسياسات العمومية املتعلقة مبكافحة العنف ضد النساء، وكذا املتط) العمومية

ضافة إىل املتطلبات املتعلقة املالئمة لتسهيل ولوج النساء إىل سبل االنتصاف إ املسطريةالعدالة لضحايا العنف ضد النساء مبا يف ذلك الرتتيبات 
.مبكافحة العنف ضد النساء يف سياقات حمددة

:وقد توخت مقرتحات وتوصيات اجمللس حتقيق األهداف التالية
ملعنوية ألي شخص ، وكذا حظر املس بالسالمة اجلسدية وا)تصدير الدستور(اإلعمال الفعلي حلظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب اجلنس  -
).من الدستور 22الفصل(
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ة إىل بالدنا ة والتوصيات املوجهإعمال االلتزامات املرتتبة عن اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وكذا املالحظات والتعليقات اخلتامي -
.من طرف األجهزة واهليئات األممية يف جمال مكافحة العنف ضد النساء

.يف جمال مكافحة العنف ضد النساء" العناية الواجبة"اإلعمال القانوين ملفهوم  -
.تقوية املقتضيات املتعلقة بالتعريفات يف جمال مكافحة العنف ضد النساء -
.العنف ضد النساء تدقيق بعض تعريفات املشروع ومقتضياته مبا حيقق االنسجام مع موضوع وغاية مشروع القانون املتمثل يف مكافحة -
تعدد اعتبار الطابع املركب واملتقدمي مقرتحات مبراجعة بعض مقتضيات القانون اجلنائي واملسطرة ذات الصلة املباشرة مبكافحة العنف ضد النساء، ب -

.األشكال حلاالت وأمناط العنف ضد النساء بوصفها انتهاكات حلقوق اإلنسان
الصادر عن شعبة النهوض " املرأة دليل التشريعات املتعلقة بالعنف ضد"تقدمي مقرتحات تتعلق بتقريب مشروع القانون من املتطلبات الواردة يف  -

وكذا من العناصر األساسية لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم . 2010باملرأة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، يف 
ذا وثيقة ، وك"تدابري منع اجلرمية والعدالة اجلنائية الرامية إىل القضاء على العنف ضد املرأة"املعنون  1998فرباير  2الصادر بتاريخ  86/52

.بالقرار املذكور امللحقة" االسرتاتيجيات النموذجية والتدابري العملية للقضاء على العنف ضد املرأة يف جمال اجلرمية والعدالة اجلنائية"
:املذكور 103.13وفيما يلي أهم توصيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه خبصوص مشروع القانون 

ال العنف القائمة على تعريف العنف ضد املرأة بوصفه شكال من أشكال التمييز بسبب اجلنس، وأن يشمل تعريف العنف ضد املرأة كافة أعم -1
ا أن تسبب للمرأة أضرارا بدنية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، مبا فيها التهدي األعمال، أو  د بالقيام مبثل هذهالنوع، واليت تسبب، أو اليت من شأ

.االمتناع عن الفعل أو اإلكراه أو احلرمان التعسفي من احلرية سواء أكان ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة
".منطا من السلوك"أو " عمال  معزوال"زجر خمتلف أشكال العنف ضد النساء سواء كانت  -2
.قانونيف عنوان مشروع ال" والفتيات"الفتيات دون سن الثامنة عشر وإدراج عبارة " امرأة"إدراج مقتضى مبوجبه يشمل مصطلح  -3
ت املختلفة خاصة ، ومرتكيب أعمال العنف واملؤسسا)النساء والفتيات(إدراج مقتضى حيدد نطاق تطبيق هذا القانون الذي يشمل الضحايا  -4

.القضائية واإلدارية منها اليت يشملها االلتزام بالعناية الواجبة
حيز التنفيذ بإعداد خطة  103.13إدراج مادة جديدة بني، تتضمن مقتضى مبوجبه تقوم احلكومة يف غضون سنة واحدة من دخول القانون  -5

ية، كل يف نطاق اختصاصها وطنية للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على اخلصوص، التدابري واإلجراءات اليت ستتخذها خمتلف السلطات العموم
لى دور ونية املرأة أو عيف جمال مكافحة الصور النمطية واألفكار املسبقة ذات الصلة بالنوع االجتماعي وكذا خمتلف املمارسات القائمة على فكرة د

أي اجملال املتعلق مبكافحة كل أشكال  2016-2012وسواء مت اختيار تقوية اجملال الثاين من اخلطة احلكومية للمساواة . منطي للنساء والرجال
ينية وتعليمية وإعالمية العنف والتمييز ضد النساء، أو مت وضع خطة وطنية خاصة للوقاية من العنف ضد النساء تتضمن على اخلصوص برامج تكو 

قوية وضعها القانوين من خالل ت وبقرتحخاصة مبناهضة العنف، فإن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوصي باعتبار الطابع املندمج هلذه اخلطة من جهة 
.103.13التنصيص عليها يف مشروع القانون 

ظهور احلمل والعلم به «من القانون اجلنائي حبذف شرط  404أوصى اجمللس خبصوص التغيري والتتميم املقرتح يف مشروع القانون على الفصل  -6
حد  الوالدين وإضافة ارتكاب العنف ضد خطيب حايل أو سابق كظرف مضاعف للعقوبة وحذف شرط ارتكاب العنف حبضور أ" لدى الفاعل

.كظرف مضاعف للعقوبة مع اإلبقاء على الظرف املضاعف للعقوبة املتعلق بارتكاب العنف حبضور أحد األبناء
 من القانون اجلنائي بأن يدرج اخلطيب احلايل أو السابق إىل 431أوصى اجمللس خبصوص التغيري والتتميم املقرتح يف مشروع القانون على الفصل  -7

املنصوص عليها يف  قائمة األشخاص الذين يتعرضون ملضاعفة العقوبة يف حالة اإلمساك عمدا عن تقدمي مساعدة لشخص يف خطر يف الوضعيات
.الفقرة األوىل من الفصل املذكور

ر بعد من القانون اجلنائي، مع اإلبقاء على وصفه كجناية، ونقل الفصل املذكو  486وضع تعريف جديد لالغتصاب املنصوص عليه يف الفصل  -8
يعترب : "االغتصاب كما يلي واقرتح اجمللس أن يعرف" يف اجلنايات و اجلنح ضد األشخاص"إعادة ترقيمه إىل الباب السابع من القانون اجلنائي املعنون 

املفاجأةتهديد أو اغتصابا كل إيالج جنسي مهما كانت طبيعته وبأية وسيلة كانت، يرتكب على شخص آخر عن طريق العنف، واإلكراه، أو ال
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.، ويسمح هذا التعريف املقرتح بإدراج االغتصاب الزوجي" بغض النظر عن الصلة بني الضحية ومرتكب الفعلوذلك 
من القانون اجلنائي باعتبار أن الفصل  490وحذف الفصل . من القانون اجلنائي 488كظرف تشديد وحذف املادة " االفتضاض"حذف  -9

.املذكور يشكل عائقا موضوعيا أمام تقدم عدد من الضحايا بالشكايات من أجل االغتصاب 490
ديدات أو وسائل لإلكراه"إعادة حتديد بعض عناصر التحرش اجلنسي عرب استبدال مصطلحات  -10 أي سلوك لفظي أو "مبصطلحات " أوامر، أو 

".غري لفظي أو جسماين ذي طبيعة جنسية
".ة، معادية أو مهينةوضعية موضوعية وختويفي"تقوية تعريف التحرش اجلنسي عرب  التنصيص على إحداث هذا السلوك لدى الضحية  -11
.جترمي املشاركة واملسامهة يف مجيع اجلرائم املتعلقة بالعنف ضد النساء -12
واملتمثل يف  من القانون اجلنائي بتدقيق التدبري الوقائي العاشر املقرتح 61أوصى اجمللس خبصوص التتميم املقرتح يف مشروع القانون على الفصل  -13

ة، أو منع إقامة مرتكب وذلك بأن يشمل تعريف هذا التدبري منع دخول مرتكب العنف إىل منزل الضحي" منع احملكوم عليه من االتصال بالضحية"
.حيةالعنف يف حميط معني حول منزل الضحية أو الرتدد على أماكن ترتادها الضحية بصفة معتادة أو تعمد اختالق لقاء مع الض

من القانون   407لفصل إضافة اخلطيب احلايل أو السابق إىل األشخاص الذين تضاعف عقوبتهم يف حال قيامهم باألفعال اجملرمة مبقتضى ا -14
.اجلنائي

ا يف إطار اجلرائم املتعلقة بالعنف ضد النساء منها اخلضوع ل -15 اخل دورة تدريبية أو تكوين دإدراج تدابري إضافية بعد قضاء العقوبات احملكوم 
 أجل ال يتجاوز مصلحة أو مرفق صحي، أو اجتماعي أو مهين أو مجعية متخصصة يف مكافحة العنف ضد النساء ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر يف

ا عليه أو من تاريخ صدور املقرر القضائي، إذا كانت العقوب ا ة السالبة للحريمثانية عشر شهرا، ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة احملكوم  ة احملكوم 
و رتتيبات التنظيمية موقوفة التنفيذ أو غرامة، غري أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يوصي، يف إطار تصور واقعي، مواكبة ذلك بوضع  كافة ال

املؤسساتية الضرورية جلعل هذا التدبري اإلضايف ممكنا؛
م للجرائم املنصوص عليها إضافة كل من اخلطيب احلايل أو السابق والطليق إىل قائمة األشخاص الذين تضاعف عليهم العقوبة يف حال ارتكا -16
م اجلرائم املنصوص عليها يف الفص 429، و427، 426، 425يف  من القانون  436ل من القانون اجلنائي أو تشدد عليهم العقوبة يف حال ارتكا

.اجلنائي
م للجرائم املنصوص عليها يف الفصلني -17  2-448و 1-448 إضافة الطليق إىل قائمة األشخاص الذين تضاعف عقوبتهم يف حال ارتكا

.103.13اجلديدين املقرتحني يف مشروع القانون 
ا ميسى باللغة اإلجنليزية أي م(اعتبار، بوصفها جرمية قائمة الذات وليس شكال من أشكال التحرش اجلنسي كل فعل جلرمية التعقب و املضايقة  -18

stalking) عطيات الشخصية كاإلمعان يف املضايقة، إضافة االتصال عرب شخص ثالث إىل أشكال اإلمعان يف مضايقة الغري، إضافة استعمال امل
ا أن تنتهك أسلوب حياة الضحية بصفة جدية ك عنصر أساسي يف للضحية لتقدمي سلع أو خدمات للضحية أو أي أعمال مضايقة مماثلة من شأ

نف، عرب اعتماد معيار ويوسع نطاق محاية النساء ضحايا الع" األغراض اجلنسية"تعريف جرمية املضايقة، مما سيمكن من عدم اختزال هذه اجلرمية يف 
.ة املضايقةوإضافة كل من الزوج والطليق واخلطيب إىل قائمة األشخاص الذين يتعرضون ملضاعفة عقوب" انتهاك أسلوب حياة الضحية"

فتاة دون سن واللذان ينظمان زواج الفىت وال) كما مت تعديله وتتميمه(مبثابة مدونة األسرة  70.03من القانون رقم  21و 20حذف املادتني  -19
الفىت  تكتمل أهلية الزواج بإمتام"من قانون األسرة اليت تنص على أنه  19األهلية، وسيمكن هذا احلذف، من إلغاء أي استثناء على مقتضيات املادة 

".والفتاة املتمتعني بقوامها العقلية مثان عشرة سنة مشسية
ة ريك الدعوى العموميإقرار قاعدة املتابعة يف حالة الزواج القسري ليس فقط بناء على شكاية الشخص املتضرر من اجلرمية وإمنا أيضا إقرار حت -20

.على الزواج)  سنة 18أي شخص يقل سنه عن (تلقائيا يف حالة إكراه شخص قاصر 
رب، إذا ارتكبها أحد يتوفر عذر خمفض للعقوبة يف جرائم القتل أو اجلرح أو الض"من القانون اجلنائي الذي ينص على أنه  418حذف الفصل  -21

ما متلبسني جبرمية اخليانة الزوجية ".الزوجني ضد الزوج اآلخر وشريكه عند مفاجأ
نتجنظر عما إذا من القانون اجلنائي، على متابعة اجلرح أو الضرب العمديني يف حاالت العنف ضد النساء بغض ال 400التنصيص يف الفصل  -22
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.أو مل ينتج عجز ال تتجاوز مدته عشرين يوماعنه 
.من مشروع القانون بغض النظر عن طبيعة العالقة بني الضحية والفاعل 5و 3جترمي األفعال املنصوص عليها يف املادتني  -23
)  2(الزوج احلايل أو السابق، أو اخلطيب احلايل أو السابق أو ) 1(عندما يكون الفاعل : يف حاالت العنف التالية ممنهجةتشديد العقوبة بصفة  -24

ارتكبها ضد شخص يف ) 6(حالة العود، أو ) 5(شخصا أساء استعمال سلطته، أو ) 4(شخصا يقيم مع الضحية، أو ) 3(أحد أفراد األسرة، أو 
 عندما تكون اجلرمية مسبوقة أو مقرتنة بعنف بالغ اخلطورة، أو) 9(عند تعدد اجلناة، أو ) 8(ضد طفل أو حبضوره، أو ) 7(وضعية هشاشة ، أو 

.عندما تتسبب اجلرمية يف ضرر جسدي أو نفسي بالغ للضحية) 11(عند ارتكاب اجلرمية باستعمال السالح أو التهديد به، أو ) 10(
ة، جبميع الوسائل املتاحة، جديدة يف قانون املسطرة اجلنائية مبقتضاها يبلغ ضباط وأعوان الشرطة القضائية والنيابة العام 1-9 -82إدراج مادة  -25

م؛ ثاني: املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء أن هلم احلق يف 103.13الضحايا املتمتعني حبماية القانون  ا، أن يكونوا طرفا أوال، جرب الضرر الذي أصا
؛ ثالثا، أن يكونوا، إذا ما 103.13مدنيا إذا ما مت حتريك الدعوى من طرف النيابة العامة، أو اإلبالغ مباشرة عن وقائع العنف املشمولة بالقانون 

م من طرف آلي ء ضحايا ات التكفل بالنسارغبوا يف أن يكونوا طرفا مدنيا، مؤازرين مبحام أو مستفيدين من املساعدة القضائية؛ رابعا، أن تتم مساعد
إخبار  ا باحلماية، كما يتمالعنف وباقي املصاحل العمومية املختصة ومن مجعية خمتصة يف تقدمي الدعم للنساء ضحايا العنف؛ خامسا، أن يلتمسوا أمر 

.قهمالضحايا بالعقوبات املنصوص عليها يف حق مرتكب أو مرتكيب العنف وشروط تنفيذ العقوبات اليت قد تصدر يف ح
نف ضد النساء من قانون املسطرة اجلنائية بإدراج إمكانية االستماع عند االقتضاء إىل الضحية يف قضايا الع 302تعديل البند الثاين من املادة  -26

ة والدعم النفسيني أثناء باستخدام تقنيات تواصل مالئمة من أجل تفادي حماولة  ختويف الضحية واستفادة الضحية من مواكبة خمتصني يف الصح
.االستماع إىل الضحية

د النساء من قانون املسطرة اجلنائية إلتاحة إمكانية االستماع إىل الشهود يف قضايا العنف ض 304إدراج مقتضى جديد على مستوى املادة  -27
.باستخدام تقنيات تواصل مالئمة من أجل محاية للضحية

ياجات من قانون املسطرة اجلنائية تنص على عدد من التدابري الضرورية حلماية حقوق واحت 304إدراج مقتضى جديد على مستوى املادة  -28
خمالفا  الزيارة إذا كان األطفال الشهود على أي شكل من أشكال العنف مبا يف ذلك حتديد احلق يف احلضانة واحلق يف الزيارة، واحلرمان من احلق يف

.إلرادة الطفل، وتقدمي الدعم النفسي واالجتماعي املتناسب مع سن الطفل الشاهد
حرش اجلنسي يف حال الت) أي إثبات عدم التحرش(جديدة من قانون املسطرة اجلنائية مبقتضاها يقع عبء اإلثبات  1-296إدراج مادة  -29

.هين أو الدراسيمن القانون اجلنائي على املدعى عليه  يف حالة ما إذا كانت له سلطة على الضحية يف اجملالني امل 1-503املنصوص عليه يف املادة 
ا من قانون املسطرة اجلنائية وذلك لتمكني مجيع اجلمعيات املؤسسة بصفة قانونية واملختصة، وليس فق 7يف تعديل املادة  -30 ط اجلمعيات املعلن أ

ا األساسي طرفا مدنيا يف كل دعوى مدني ة للتعويض عن الضرر ذات منفعة عامة، من أن تنتصب يف حدود جمال اهتمامها املنصوص عليه يف قانو
.الناتج عن جناية أو جنحة أو خمالفة

توجيه : ا العنف ضد النساءإضافة تدابري احلماية التالية اليت تتخذ فورا من طرف الشرطة القضائية أو النيابة العامة، حسب احلالة، يف قضاي -31
ميثله أو لدى شخص معنوي  الضحية  حنو خلية استقبال النساء ضحايا العنف؛ الرتخيص للضحية  باختيار عنوان خمابرته لدى مكتب احملامي الذي
ر باحلماية الل كامل فرتة األممؤهل يرافقه خالل فرتة األمر باحلماية ؛ متكني الضحية من قائمة من األشخاص املعنويني املؤهلني القابلني ملواكبته خ

.تصال بهوميكن له، بعد موافقته، تبليغ الشخص املعنوي املؤهل بعنوان الضحية الفعلي، بغرض اال). مثال مجعيات متخصصة(
ل على لزوجني أو يف حالة التحايإضافة مادة جديدة يف املسطرة اجلنائية، تتعلق بالتسوية اجلنائية يف حالة جرمية تبديد أو تقويت األموال بني ا -32

اء العالقة الزوجية أو باقتسام املمتلك ويذكر اجمللس الوطين حلقوق . اتمقتضيات مدونة األسرة املتعلقة بالنفقة أو السكن أو املستحقات املرتتبة عن إ
.اإلنسان أن التسوية اجلنائية هي عقوبة بديلة وال تعترب شكال من أشكال الوساطة أو الصلح

 13( 1383من مجادى اآلخرة  25الصادر يف  1.63.071بتغيري وتتميم الظهري الشريف رقم  04.00تعديل املادة األوىل من  قانون رقم  -33
هن يف إطار أو امر حول إلزامية التعليم األساسي وذلك بإدراج مقتضى يضمن ألبناء النساء ضحايا العنف اللوايت غرين مكان إقامت) 1963نوفمرب 

.احلماية أو التدابري الوقائية  بااللتحاق فورا بأقرب مدرسة حملل إقامتهم اجلديد
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يف  103.13املتعلق مبدونة الشغل على حق العاملة ضحية حاالت العنف املنصوص عليها يف القانون  65.99التنصيص يف القانون  -34
ا، بتخفيض أو إعادة تنظيم ساعات عملها أو نقلها إىل مقر آخر يف نفس السياق، يقرتح و . االستفادة، مقابل اإلدالء باألمر باحلماية الصادر لفائد

غيابا  103.13قانون أن تتضمن مدونة الشغل مقتضى يسمح باعتبار الغياب أو التأخر عن العمل الناجم عن حاالت العنف املنصوص عليه يف ال
.أو تأخرا مربرا

 ضحايا العنف  مما حث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اجلماعات على املسامهة بشراكة مع الدولة يف إحداث املراكز االجتماعية إليواء النساء -35
.سيمكن من ضمان مستوى هام من القرب يف جمال محاية النساء ضحايا العنف

كز حتدث مبوجبه خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف باملرا  103.13من مشروع القانون  10إضافة مقتضى إىل الفقرة األوىل من املادة  -36
املتعلق بشروط فتح  14.05االجتماعية لإليواء احملدثة باجلماعات وعند االقتضاء مبؤسسات الرعاية االجتماعية املنصوص عليها يف القانون رقم 

.مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبريها
هلن ضمن من مشروع القانون بإضافة مهمة تقدمي خدمات خطة األمان مبا فيها السكن اآلمن للضحايا وأطفا 10تعديل الفقرة الثانية من املادة  -37

.مهام خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف
فل بالنساء ضحايا العنف إضافة مقتضى ميكن مبوجبه االستعانة بأعضاء من مجعيات عاملة يف جمال حماربة العنف ضد النساء لدعم خاليا التك -38

كافحة العنف ضد وذلك على أساس شراكات متعددة السنوات وحمددة األهداف بني السلطة احلكومية املكلفة بالعدل واجلمعيات العاملة يف جمال م
.النساء

رئيسة  - مسلسل اقرتاح رئيسخبصوص اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، اقرتح اجمللس إشراك السلطة احلكومية املكلفة بالعدل يف -39
تمييز واجمللس االستشاري ممثلة عن اهليأة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال ال-اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وعضوية ممثل

اح من هذا األخري و ثالث رئيسات اهليأتني املذكورتني، وممثل عن الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض باقرت -لألسرة والطفولة باقرتاح من رؤساء
.كورةللجنة الوطنية املذ ممثلني عن جمالس  اجلهات وجمالس العماالت واألقاليم وجمالس اجلماعات، تقرتحهم السلطة املكلفة بالداخلية يف عضوية ا

 ء ضحايا العنف وفقا ملعايريعضوية كاملة ملمثلني عن اجلمعيات العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد النساء يف اللجنة الوطنية للتكفل بالنسا -40
.حيددها نص تنظيمي

.عنفعضوية اجلمعيات العاملة يف جمال مكافحة العنف ضد النساء يف اللجان اجلهوية واحمللية للتكفل بالنساء ضحايا ال -41
.2013، يف سنة "حماربة العنف ضد النساء"وجتدر اإلشارة أخريا إىل أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، كان قد أصدر مذكرة بشأن  
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حول تعديل القانون الجنائي" الرميدمصطفى "الحكومة تصادق على مشروع قانون تقدم به 

ماروك أنباء
00:16 - 2016ماي  30

ع الحق وكان هذا القاضي بتغيري وتتميم جمموعة القانون اجلنائي، وقرر مواصلة مناقشته يف اجتما  10-16تدارس جملس احلكومة مشروع قانون رقم 
ضمنة لتوجيهات السامية املاملشروع حمط إشادة من طرف جمموع املتدخلني يف جملس احلكومة نظرا ألمهيته، خاصة وأنه يشكل حمطة أساسية يف تنزيل ا

بة لثورة امللك والشعب، وكذا اخلطاب الذي ألقاه جاللته مبناس 56مبناسبة الذكرى  2009غشت  20يف خطاب جاللة امللك حممد السادس بتاريخ 
، باإلضافة إىل تنزيل دستور اململكة لسنة 2012ماي  8تنصيب أعضاء اهليأة العليا للحوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة بالدار البيضاء يوم 

ات الصادرة عن الذي جدد التزام اململكة حبماية منظومة حقوق اإلنسان، واالتفاقيات الدولية اليت صادقت عليها اململكة، وكذا التوصي 2011
.لوضعية هذه احلقوق باململكة مدارستهااآلليات األممية حلقوق اإلنسان مبناسبة 

الحظات المجلس و تم إعداد هذا المشروع باالستناد على التوصيات التي خلص إليها الميثاق الوطني حول إصالح منظومة العدالة وكذا م
الوطني لحقوق اإلنسان وتوصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة، مع االسترشاد بالقانون المقارن

.

م جترمي أفعال جديدة نشأت أساسا من مقتضيات ا لدستور ومن وجاء هذا املشروع، الذي تقدم به وزير العدل واحلريات، بعدة مستجدات 
ريب املهاجرين واستفادة الغ م املالية املتعلقة ري بسوء نية من اجلرائاالتفاقيات الدولية اليت صادق عليها املغرب ويتعلق األمر بتجرمي االختفاء القسري و
.باالختالس والغدر والرشوة واستغالل النفوذ باإلضافة إىل إدراج جرائم اإلبادة واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب

ل ائم االعتداء واالستغالومتت من جهة أخرى، مراجعة أركان أو تعاريف بعض اجلرائم من قبيل جرمية التعذيب أو تعريف األسلحة وإعادة توصيف جر 
أو يف جرائم العنف واالعتداء  اجلنسي عندما يكون الطفل ضحية هلا واعتبارها جنايات مع التنصيص على عدم إمكانية متتيع الفاعل بظروف اخلفيف

.االستغالل اجلنسي اليت تستهدف األطفال

  
ا إيالما، ولكنها توخت أن رتكب حتقق ما فيه ردع م أما من ناحية املستجدات يف جمال العقوبة، فقد حافظ املشروع على مفهوم العقوبة من حيث كو

العامة   العمل من أجل املنفعةاجلرمية وإصالحه يف نفس الوقت، وإقرار عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع حتديد هذه العقوبات البديلة يف
.والغرامة اليومية وتقييد بعض احلقوق أو فرض تدابري رقابية أو عالجية أو تأهيلية
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%D8%A7/

جمعية أنا و أنت تظاهرة كبرى بشراكة مع الصحة والتربية والتعليم وحقوق االنسان بفاس

ذه املناسب” أنا و أنت“يف إطار االحتفال باليوم العاملي لالمتناع عن تعاطي التبغ تنظم  مجعية  :ة و ذلك بشراكة مع تظاهرة   كربى    
مندوبية وزارة الصحة بفاس؛

املديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية و التكوين املهين بفاس؛
اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بفاس؛

.بفاس أكدالمقاطعة 

:بقصر املؤمترات بفاس على الساعة الثانية زواال  2016ماي  31املوعد يوم الثالثاء 
معرض للفن التشكيلي من إبداعات الشباب حول ظاهرة التدخني و تعاطي املخدرات* 
عروض مسرحية حول الظاهرة * 
مداخالت اجلهات املنظمة* 

فاطمة أحسني. د: عن رئيسة مجعية أنا و أنت
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أجل تعزيز دور الجامعة في رفع الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها على حقوق اإلنسانمن 

صباح طنجة
بد املالك السعدي،، أمس تطوان، بشراكة مع املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري وبتعاون مع جامعة ع -نظمت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بطنجة

، وذلك "ارها على حقوق اإلنسانمن أجل تعزيز دور اجلامعة يف رفع الوعي بالتغريات املناخية وآث: "السبت امللتقى اجلهوي اجلامعي الثاين حتت شعار
وكذا  2016الذي ستحتضنه مدينة مراكش يف نونرب COP22( (يف إطار االخنراط يف االستعدادات لتنظيم مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ 

.الذي سينظم مبدينة طنجة يف يوليوز املقبل" 22 ميدكوب"التحضري ملؤمتر األطراف لبلدان حوض البحر األبيض املتوسط حول املناخ 
والطلبة، إىل تعبئة وحتسيس  واجلمعوينيويهدف هذا امللتقى، الذي شارك يف أشغاله جمموعة من اخلرباء واألساتذة اجلامعيني والفاعلني املؤسساتيني 

ذه االطلبة باجلامعة بالتغريات املناخية وتأثريها على احلق يف التنمية املستدامة، وعالقتها بالنوع االجتماعي، وكذا الرف لظاهرة عرب خلق ع من الوعي 
.منهجية فعالة للتحسيس والتعريف بدور اجملتمع املدين يف مؤمترات األطراف حول املناخ
أملانيا، الصني،  املغرب، كندا، مصر، جزر القمر، فرنسا،(و ضم برنامج هذا اللقاء كذلك تقدمي ومناقشة آثار التغريات املناخية على مثان دول 

.21، وتقدمي مالحظات كل دولة حول اتفاقية باريس املنبثقة مـــــــــــــن مؤمتر األطراف )السويد
اكما مت عرض اسرتاتيجيات هذه الدول حول التكيف والتخفيف من خماطر التغريات املناخية، إضافة إىل  ؤمتر املقبل مبراكش، مبشاركة من امل انتظارا

ة والتسيري، ة الوطنية للتجار جمموعة من الطلبة عن مثان مؤسسات باجلهة،  املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، املعهد الوطين للعمل االجتماعي، املدرس
رائش، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التخصصات بالع الكليةاملتعددةكلية العلوم والتقنيات، املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة، كلية العلوم بتطوان، 

.،  كما  شهد هذا امللتقى تقدمي عروض فنية خمتلفة وتوزيع شواهد املشاركةمبرتيل
خ قيم أي دور للجامعة يف ترسي"النسخة األوىل للملتقى اجلهوي اجلامعي حتت شعار  2014يذكر أن اللجنة اجلهوية بطنجة قد نظمت يف نونرب 

جلامعي وتقوية التواصل ، كان من أبرز أهدافها تثمني دور اجلامعة يف إشاعة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق اإلنسان يف الوسط ا"وثقافة حقوق اإلنسان؟
.والتشبيك بني أندية املواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى اجلامعة
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سلفيا في الديوان الملكي طلبا للعفو 124بأسماء قائمة 
حفيظ الصادق -30/05/2016

دما بعث الشيخ السلفي البارز السلفيون املغاربة عفوا جديدا عن معتقليهم يف السجون قبيل رمضان او يف شهر رمضان على اقسى تقدير بعيتوقع 
.مبراسلة جديدة اىل الديوان امللكي للعفو عن قائمة ثانية من السلفيني الشاديلعبد الكرمي 

لى ابعد احلدود  وتضمنت  انه بعث باملراسلة اجلديدة  واتوقع ان يستجاب  لطليب يف شهر رمضان ع الشاديلفقد قال " اخبار اليوم"ووفق  يومية  
  دامريعيته وحممد ، وباقي االفراد املعتقلني  مب باالعدام، احملكوم  بلريجمعتقال  بينهم عبد القادر   124لليومية    الشاديلالقائمة  حبسب ما اسر  

.عام سجنا   30قبل ان خيفض عفو ملكي  العقوبة اىل   باالعداموكان مدانا  2002وجمموعته  الشهرية  خبلية اهلجرة والتكفري  اليت اوقفت عام 

شخصا  منح  73ت  وقدم امساء يقف وراء تسليم  الديوان امللكي طلبا باإلفراج  عن الدفعة االوىل  من املعتقلني  السلفيني العام الفائ  الشاديلوكان 
ن السلطات  بصدد اجراء  ا"منهم العفو يف نوفمرب  املاضي  وهو االن ، يطمح اىل مزيد من عمليات االفراج  مبقتضى العفو امللكي  ويقول لنا   37

".مراجعة للقائمة اجلديدة  وتوحي املؤشرات باخلري 

 ينبغي ان  يبقوا يف يقول ان بعض هؤالء  ال  الشاديلبالرغم  من ان " داعش"وال تتضمن  القائمة اجلديدة  اي اسم  للمتطرفني  املوالني للتنظيم 
م كانوا  من  جهودا  حثيثة    الشاديلد م  وكانت نواياهم حسنة ، بعضهم  دفعتهم  الظروف  املزرية  اىل السفر  حنو سوريا  ويقو  املغررالسجن  ال

ي المناقشات هي ان  ال وقال  ان الفكرة الرئيسية  التي احاول طرحها  دوما فإلقناع املسؤولني الرمسيني  بتغيري وجهة نظرهم حول السلفيني  
ا  قوة ان يكونو  بامكانهمال يشكلون في غالبيتهم  اي مصدر للخطر  بل   2003ماي  عام  16الف سلفي  الذين اعتقلوا  منذ حادث  12

.بذلك " االمين العام  للمجلس الوطني لحقوق االنسان"مساندة  للملكية  وقد اخبر محمد الصبار 

ن ذلك  ما قال ان  ان جهات  يف الدولة  ال يروقها  محاس السلفيني  اىل العمل السياسي  ولذلك حتاول  عرقتهم باي طريقة  وم الشاديلويرى 
سان  اىل السلطات املختصة  مجعية  تعىن حبقوق االن لتاسيسالسلطات مل تسمح  له بعد  مبمارسة نشاطه احلقوقي  مذكرا  بانه  بعث مبلف كامل  

ائيا وصىاللكنه بعد شهور  من فعل ذلك مل  مينحوين ال  م  فسرهماستان امللف لدى االستعالمات العامة وكل مرة " مؤقتا وال ايصاال  يقولون  يل  ا
.قتا طويال وبان هذه العملية ستستغرق و   تاسيسهامشغولون  بالبحث واجناز التقارير عن كل عضو يف  مجعييت  اليت ارغب يف 
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