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جدل في المغرب.. حقوق اإلنسان
عماد فواز -الوطن–الرباط  

مت منظمة العفو الدولية  لحد من حقهم يف حرية التعبري، ، السلطات املغربية بالتضييق على منتقديها وحماكمة الصحفيني والناشطني ل»أمنسيت«ا
ا بشىت ، أن السلطات املغربية مستمرة يف تضييق اخلناق على منتقديه2015مؤكدة من خالل تقرير حول وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب لعام 

لوطني لحقوق اإلنسان بتقرير المجلس ااألساليب، باإلضافة إىل وجود بعض االنتهاكات حلقوق الالجئني، يف املقابل ردت احلكومة املغربية 
املعنيني حول تقدم  الوقائع والقوانني وشهادات معدداوالذي أشاد بوضعية حقوق اإلنسان يف املغرب، مقارنة بالدول األوروبية وأمريكا، بالمغرب، 

.وضعية حقوق اإلنسان يف املغرب

صورة قامتة

يات واحلقوق يف املغرب، مؤكدا يف تقريرها الذي تقدمت به إىل احلكومة املغربية أن الصورة قامتة حول وضع احلر » أمنسيت«وذكرت منظمة العفو الدولية 
طات زال موجودا، بينما السلأن السلطات مستمرة يف تضييق اخلناق على منتقديها بشىت األساليب، باإلضافة إىل أن سوء املعاملة داخل السجون الي
م، ك » علي عراس«ما حدث مع ال تعمل على ضمان احلماية الكافية للموقوفني أو إجراء حتقيقات عاجلة يف مزاعم التعذيب، إذ غالبا ما تغلق ملفا

عاملة، كما انتقد تقرير املنظمة مواصلة بتهم التشهري بعدما زعم تعرضه لسوء امل» املومين زكرياء«املتابع بتهم تتعلق باإلرهاب، أو تقاضيهم كما يف حالة 
التهم إليهم على » تلفيق«عرب  السلطات حماكمة الصحفيني والناشطني، والتضييق على حقهم يف حرية التعبري وحق التجمع وحق تأسيس اجلمعيات،

ا إهانات يف حق شخصيات عامة ومؤسسات الدولة، إضافة إىل استمرار ممارسة الضغوطات على املدافعني على حقوق اإلنسان ، والناشطني أ
م الثقافية .  والفنانني، منها منعهم من السفر خارج أرض الوطن أو منع فعاليا

املغربية، والذي توبع » ار اليومأخب«مدير نشر صحيفة  بوعشرينواستشهد التقرير حباالت عدد من الصحفيني الذين متت إدانتهم، من بينهم توفيق 
عشرة أشهر بتهمة متعلقة بتهمة القذف بعد نشر خرب استند إىل برقيات دبلوماسية مسربة، وسجن الصحفي هشام املنصوري الذي حوكم بالسجن ل

مة  .، باإلضافة إىل آخرين»ذات دوافع سياسية«بالفساد واخليانة الزوجية، وهي 

تها لعنف ضد النساء أمسوأكدت املنظمة يف تقريرها، أن وزيرة الشؤون االجتماعية واألسرة بسيمة احلقاوي، أطلقت يف نوفمرب املاضي محلة لوقف ا
ة من العنف اجلنسي وغريه من إال أن املرأة التزال تواجه التمييز يف القانون واملمارسة العملية، وال تتمتع باحلماية الكافي» العقاب للمعنفآخر إنذار «

، جيرم العنف ضد األطفال والنساء، كما سلط 2013أشكال العنف، وأن احلكومة مل حترز أي تقدم حنو إقرار مشروع قانون سبق أن أُعلن يف عام 
، اليت »املفرطة«فها بـالتقرير الضوء على معاملة السلطات املغربية للمهاجرين املتحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وحجم القوة اليت وص

عض املهاجرين، الذين متكنوا ، اليت مت اتباعها عند إعادة ب»التعسفية«تستخدم ضدهم ملنعهم من التسلل إىل داخل إسبانيا، باإلضافة إىل اإلجراءات 
لينقلوا  -مشال املغرب -من دخول إسبانيا بطريقة غري شرعية، إضافة إىل ألف مهاجر آخر قبضت عليهم السلطات يف عمليات مدامهة مبدينة الناظر

.إىل مدن جنوبية وُحيتجزوا هناك بضعة أيام قبل إطالق سراحهم

حكومينفي 
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عاهل املغريب امللك حممد إن املغرب شهد منذ تويل ال: جانبه قال مصطفى اخللفي الناطق الرمسي باسم احلكومة املغربية ووزير االتصال لـ الوطنمن 
إجراء مصاحلة مع املعتقلني منذ ما عرف بسنوات  2000السادس احلكم، نقلة ملحوظة ومشهودا هلا يف جمال حقوق الناس، حيث مت مع بداية عام 

ب، ومنحتهم حقوقا واسعة الرصاص، وتعويضهم ماديا ومعنويا، مث أصدر جاللة امللك توجيهاته بإجراء تعديالت تشريعية عديدة كفلت حقوق الشع
، وانعكس ذلك على نسبة مشاركة الشعب يف 2011فرباير  20بعد احلراك الشعيب يوم  2011ألول مرة يف تاريخ املغرب، تكللت بدستور 

.الفعاليات واالنتخابات املختلفة واملشاركة يف األحزاب السياسية بشكل غري مسبوق

لى السلطات املغربية، ع» املتحامل«وأضاف اخللفي، أن أغلب املالحظات الواردة يف تقرير منظمة العفو الدولية جانبها الصواب، واصفا التقرير بـ
أفراد أمن ومت معاقبتهم وفقا  9، ومت التحقيق فيها كلها وثبت إدانة 2015مؤكدا أن نسبة االنتهاكات داخل السجون ال تتعدى العشرين حالة خالل 

ا إىلللقانون ووقعت عليهم أقصى عقوبة، كما أصدر الربملان مؤخرا حزمة من القوانني اليت تدعم حقوق املوقوفني ويتم تطبي أقصى  قها وااللتزام 
.درجة، وتعد االنتهاكات حاالت فردية يعاقب مرتكبها فورا

ر مخسة منهم بتهم سب وتشهري والنيل من مسعة آخرين، وهذا أم 2015أما خبصوص حماكمة الصحفيني، فقد مت حماكمة سبعة صحفيني خالل العام 
نشر صحيفة صورة خيص القضاء، وال تعين حرية الصحافة سب اآلخرين والتعرض لسمعتهم دون وجه حق، وتساءل اخللفي، هل من احلرية أن ت

: مضيفا.. ه انفرادا صحفياً؟وتسمي.. »فضائح مسؤول مع احلسناوات الصغار؟«مسؤول وهو يعانق ابنته أثناء حفل خترجها من اجلامعة وتكتب حتتها 
قة األخرى، واليت ال عال أما احلالتان األخريان فلصحفيني أحدمها متهم بتلقي رشوة وضبط متلبسا واآلخر متهم باخليانة الزوجية وعدد من التهم

ذا الشكل، هذا عبث غري مقبول ا وال ميثل أي صحفي عدوا هلذا احلد كي تلفق له التهم  .بالسلطات األمنية 

مجعية أهلية، تقدم  281ترخيصا بتأسيس  2015وخبصوص التضييق على تأسيس اجلمعيات، أشار اخللفي، إىل أن احلكومة منحت خالل عام 
ا، ألن املغرب يعاين منذ فرتة من اجلمعيات غري اجلادة واليت أنشئت فق ت من ط لتلقي تربعات ومتويالمؤسسوها بأوراق مستوفاة، وتبني جدية أصحا

ألف مجعية أهلية مرخصة أغلبها يتنصل  27اخلارج ملمارسة أنشطة جمهولة، وهذا أمر غري مقبول وال تسمح به أي دولة يف العامل، علما بأن املغرب به 
.من الرقابة وميارس أنشطة غري معلومة

العنف  رأة واحلد من ممارسةوخبصوص العنف ضد املرأة، فقد أصدر الربملان خالل السنوات العشر املاضية جمموعة من القوانني الكفيلة حبفظ حقوق امل
هل ة عن عدم الوعي واجلضدها وضد الطفل أيضا، وتلتزم السلطات املعنية بتطبيق القانون بكل حزم وصرامة، لكن سلوكيات األفراد اخلاطئة الناجت

ملواطنني خالل وسوف تستمر احلكومة يف نشر احلمالت الدعائية لتوعية ا -رغم تراجعها -وغريها من األمور هي السبب وراء استمرار الظاهرة
.السنوات القادمة إىل أن تنتهي الظاهرة متاما

ريقيا جنوب الصحراء اليت إن األوساط الرمسية املغربية تؤكد جناح مقاربتها يف تدبري ملف املهاجرين من دول اف: وخبصوص الالجئني، قال اخللفي
االت انتهاك ، وال يوجد أي ح»العيش املغريب«وما أسفرت عنه من تسوية أوضاع اإلقامة لعدد كبري من الوافدين على  2014تنتهجها منذ بداية 

يدا عن الشمال واحلدود املغربية يعترب التعرض للمهاجرين بالرتحيل حنو مدن اجلنوب املغريب بع -حبسب اخللفي –حلقوق املهاجرين، لكن التقرير
.اإلسبانية، جتاوزا يف حق املهاجرين، وهذا أمر غري معقول أو مقبول

املديناجملتمع 
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عية حقوق اإلنسان يف إن املراقب لوض: بالرباط، لـ الوطن» العدالة حلقوق اإلنسان«حامي الدين، رئيس مجعية  عبدالعليصعيد منفصل، قال وعلى 
ابتدأت بالدستور اجلديد الذي عزز الضمانات القانونية  2011املغرب ال ميكن إال أن يؤكد أن هناك مكتسبات جديدة عرفها املغرب منذ سنة 

ي للحقوق ثابة ميثاق حقيقحلماية العديد من احلقوق األساسية واحلريات العامة للمواطنات واملواطنني حبيث ميكن اعتبار الباب الثاين من الدستور مب
م مح فة إىل اية احلقوق واحلريات باإلضاواحلريات، وعلى مستوى التفعيل والتطبيق فيمكن القول إن املغرب اخنرط يف جيل جديد من التشريعات اليت 

ت التسع ة على االتفاقياالتفاعل مع املواثيق الدولية ومع اآلليات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، يف هذا اإلطار نستحضر مصادقة احلكومة املغربي
لق باتفاقية عذيب والربوتوكول احملاألساسية باإلضافة إىل اتفاقية منع االختفاء القسري، كما صادق املغرب على الربوتوكول امللحق باتفاقية مناهضة الت

ا من»سيداو« قبيل القانون التنظيمي  ، باملوازاة مع االخنراط يف مسلسل تشريعي هام يتعلق بإصالح منظومة العدالة وكل التشريعات ذات الصلة 
ا اليت مازالت عديد من يف طور النقاش ال للسلطة القضائية والنظام األساسي للقضاة ومراجعة القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية اليت تضمنت مسود

الستنطاق، وعلى صعيد املكتسبات اهلامة من قبيل حضور احملامي مع موكله أثناء مرحلة البحث التمهيدي والتسجيل السمعي البصري جللسات ا
ليات اض الدويل الشامل ومع آااللتزامات الدولية للمغرب يسجل املراقبون بإجيابية التحسن امللحوظ يف وترية التفاعل املغريب مع آليات االستعر 

ممي اخلاص خصصة كاملقرر األاملعاهدات املختلفة، مع االنفتاح على اإلجراءات اخلاصة مثل استقبال عدد من املقررين األمميني اخلاصني وفرق العمل املت
.مبناهضة التعذيب وفريق االعتقال التعسفي

ء، نف ضد النساكما قام املغرب بإحداث بعض اآلليات املوازية كاملرصد الوطين لإلجرام وقانون مراكز محاية الطفولة، ومشروع قانون مناهضة الع
ر العمومي، وتقدمي العرائض والتشاو  باإلضافة إىل القوانني التنظيمية املتعلقة بتوسيع فضاءات اشتغال اجملتمع املدين وخاصة ما يهم ملتمسات التشريع

 اء على مستوى التشريع أووبطبيعة احلال، فإن التقييم املوضوعي يفرض القول إن هناك حتديات أساسية يف جمال تطوير منظومة حقوق اإلنسان سو 
بنفس السرعة ونفس اإلرادة  على مستوى التطبيق، وأيضا على مستوى اخنراط خمتلف املكلفني بإنفاذ القانون يف احرتام مقتضيات حقوق اإلنسان

نع التعسفي ألنشطة بعض من خالل امل اجلمعوياملوجودة على مستوى التشريعات حبيث يسجل املراقبون بقلق بالغ استمرار التضييق على العمل 
 رب احلق يف التظاهر ومنعاجلمعيات العتبارات غري قانونية، وهناك استهداف واضح لبعض اجلمعيات احلقوقية، كما مت تسجيل العديد من حمطات ض

من قبيل مشروع قانون الولوج إىل  2011التجمهر بدون مستند قانوين، مع مالحظة أن بعض التشريعات اليت مازالت متخلفة عن روح دستور 
ة العديد من وانني االنتخابياملعلومات وكذلك قانون هيئة الوقاية من الرشوة، كما تعرف املسودات ومشاريع القوانني املطروحة يف ما يتعلق مبنظومة الق

طية بعض ملهم املهين يف تغالثغرات بالنظر إىل ما كان مأموال يف هذه املرحلة، كما سجل املراقبون أيضا االعتداء على بعض الصحفيني وهم ميارسون ع
ت بعنف القوات العمومية يف األقاليم ا بغي جلنوبية، هذه التعسفات يناملظاهرات، وأيضا تعنيف بعض مظاهرات املعطلني وبعض التظاهرات اليت جو

ا ال تساير اإلرادة السياسية املعرب عنها رمسيا، كما أن تقارير املنظمات غري احلكومية سجلت أيضا استمرار املعيشية تدهور األوضاع  أن تتوقف أل
و ما ة املخصصة للسجون وهللسجناء من خالل تسجيل نسبة عالية من االكتظاظ الناجتة عن النسبة العالية من االعتقال االحتياطي، وتواضع امليزاني

مرار ت التقارير استينعكس سلبا على برامج التأهيل واالندماج االجتماعي مما جيعل املؤسسات السجنية مكانا غري مناسب إلعادة اإلدماج، كما سجل
ملبذولة من طرف اجملتمع ، وعلى الرغم من اجلهود ا»السلفية اجلهادية«إغالق ملف املعتقلني يف إطار مكافحة اإلرهاب أو ما يعرف إعالميا مبعتقلي 

ا بعض اجلمعيات احلقوقية، ورغم االلتزام املعلن من طرف فإن هذا  احلكومة باعتمادها، املدين فإن مبادرة املقاربة التصاحلية اليت سبق أن تقدمت 
، من غاربة للقتال يف سورياامللف مازالت تواجهه العديد من الصعوبات، خصوصا مع التعقيدات األمنية اليت حتيط به على خلفية التحاق عدد من امل

.بينهم عدد مهم من املعتقلني السابقني

الرتدادات اليت ريين، فإن بعض اوأشار حامي الدين، إىل أنه إذا كان املنحىن العام يعترب إجيابيا بالنظر للمكتسبات اليت راكمها املغرب يف العقدين األخ
لغة احرتام حقوق «انية مجعاء تربز من حني آلخر تدعو إىل ضرورة اليقظة والتأهيل اجلماعي لتحصني املكتسبات واالخنراط يف اللغة املشرتكة لإلنس

.»اإلنسان بغض النظر عن جنسه أو دينه أو لونه أو لغته
http://www.al-watan.com/viewnews.aspx?cat=report&d=20160307
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يرسم صورة قاتمة عن حقوق اإلنسان بالمغرب الهايج

زيارة املصدر 2منوعات اضف تعليق 2016مارس،  6يوسف شاليب  

وغريها من  2011التعذيب سنة  يف حديثه عن تقييم وضعية حقوق اإلنسان باملغرب خاصة بعد املصادقة على الربوتوكول املتعلق باتفاقية مناهضة
يت عرفتها أوضاع حقوق اإلنسان ، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، إىل جمموعة من الرتاجعات الاهلايجاالتفاقيات املتعلقة باحلريات، نّبه أمحد 

.خصوصا يف جمال احلريات

يست لديها نفس الرؤيا خاصة على أن هناك محلة تقودها الدولة ضد كل األصوات وكل التعبريات اليت ل” نون بريس“، يف تصريح ملوقع اهلايجوشّدد 
و ال سواء على املستوى الوطين أبشأن قضايا الصحافة والتعبري، هذه الرتاجعات ذهبت أكثر من ذلك ومست حىت بعض املنظمات اليت تشتغل يف اجمل

.الدويل

ا من استعمال الفضاءات ال اهلايجوأثار  عمومية وحرمان فروعها من ذا اخلصوص، قضية منع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان واحلملة املنظمة حلرما
.”ووتش هيومان“، وعلى منظمة ”منظمة العفو الدولية” التوصل بوصوالت اإليداع، مربزا أن مثل هذه احلملة شنتها الدولة أيضا على 

.لنشطاء وأصحاب الرأي باملغربالكثري من ا وجه، احملاكمات واملتابعات اليت تقوده الدولة على احلقوقيني، وأحيانا إغالق احلدود يف وجه اهلايجوانتقد 

ا فيما يتعلق بإعمال ، عند الرتاجعات الكبرية اليت مت تسجيلها يف اجملال االقتصادي واالجتماعي، من قبيل حتول الدولة باهلايجكما وقف  شأن التزاما
يضا يف لتعليم أو الصحة وأاحلقوق االقتصادية واالجتماعية، مربزا أن هناك تفكيك للكثري من القطاعات وحتويلها إىل القطاع اخلاص سواء يف قطاع ا

.اهلايجد اجملال الشغل وجلوء الدولة إىل إهدار العديد من املشاريع والقوانني واملذكرات اليت متتع املواطنني باحلق يف الشغل، يور 

يفا أن هناك حماوالت جارية إن الدولة ترفع يدها بشكل تدرجيي  على الكثري من املواد األساسية اليت يستفيد منها عموم املواطنني،  مض اهلايجوقال 
والضغط اليت متارسه  يف جمال احلماية االجتماعية خصوصا التقاعد، إضافة إىل التجرمي العملي للحق يف اإلضراب” العديد من الرتاجعات“إلدخال 

” من األجور االقتطاع”ـبالدولة  على األجراء باخلصوص املشتغلني يف القطاع العمومي حلملهم على عدم املشاركة يف اإلضرابات من خالل ما يسمى 
.للهايجبالنسبة ” سابقة“الذي  يعد 

.متتع املواطنني حبقوقهم ، أيضا قضية الديون اخلارجية، حيث قال إن الدولة تستمر وتغوص يف الديون اخلارجية، األمر الذي ينعكس علىاهلايجوأثار 

بشأن تقييم وضعية  رفض إعطاء أي تصريح” نون بريس“، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وفي اتصال هاتفي بموقع اليزميإدريس 
ع عليها بهذا اإلنسان بالمغرب خاصة في السنوات األخيرة، مبررا رفضه بكون أن هناك العديد من تقارير المجلس التي يمكن االطال

.الخصوص
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 يونيو، أمام أعضاء الربملان بغرفتيه 16، أن قدم عرضا حول التقرير السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان، يوم اإلثنني لليزميباإلشارة، أنه سبق جدير 
ق  جمال النهوض حبقو وحبضور عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة وعدد من الوزراء، حيث تناول يف ذلك العرض أبرز أنشطة اجمللس منذ إحداثه يف

.ان باملغرباإلنسان ومحايتها، باإلضافة إىل توصيات اجمللس من أجل النهوض باإلطار القانوين واملؤسسايت والتدبريي حلقوق اإلنس

.2011مارس  استعرض حينها ملدة ساعة ونصف أمام أعضاء الربملان حصيلة هذه املؤسسة الوطنية الدستورية منذ إحداثها يف اليزميإدريس 

.املناصفة و مكافحة التمييز أربعة حتديات أساسية حددت أولويات عمل اجمللس، أوالها تتمثل يف حتقيق املساواة بني الرجال و النساء و اليزميوأبرز 

القضائية و  استقالل السلطة أما ثاين هذه التحديات فتتعلق، مبنظومة العدالة و هي تكريس ضمانات احملاكمة العادلة، مبا يف ذلك الولوج إىل العدالة و
و عقوبات البديلة مكافحة التعذيب و الوقاية منه، وضمان حقوق األشخاص احملرومني من حريتهم، و تطوير املنظومة اجلنائية خاصة عرب إدماج ال

.مراجعة اإلطار القانوين للعفو

.ة الصحافةفيما يتمثل التحدي الثالث يف تكريس ضمانات احلريات العامة فيما خيص تأسيس اجلمعيات و التظاهر السلمي و حري

اقة األشخاص يف وضعية إع أما التحدي الرابع فيتمثل يف تقوية اإلطار القانوين و السياسات العمومية، املتعلقة بضمان حقوق الفئات اهلشة خاصة
.واألطفال واملسنني واألجانب والالجئني

املغرب، إال أن هاتفه ظل يرن ، وزير العدل واحلريات ألخذ رأيه خبصوص تقييم وضعية حقوق اإلنسان بالرميدمبصطفى ” نون بريس“وقد اتصل موقع 
.دون أن يرد

http://www.sawtbladi.com/83200.html
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http://www.achamalpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%84-
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جةالتي ال يبغي منها إثارة الضالمجلس يحرص على الجودة العلمية لتقاريره : اليزميادريس 
فطومة نعيمي2016,مارس 7

ز دولة من العامل، بالرباط، للتباحث حول سبل تعزي 11مببادرة من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اجتمع ممثلو املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان ل
.قدرات هذه املؤسسات  ملواجهة انتهاكات حقوق اإلنسان يف عالقة باملقاوالت

هاكات ضمان الولوج إىل سبل التظلم عن انت”:مارس اجلاري، تدارس املشاركون يف الورشة الدولية حول موضوع  3و 2وعلى مدي يومني، بني 
وق اإلنسان داخل ، آليات الوساطة املمكنة يف جمال انتهاك حق”دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان:حقوق اإلنسان يف ارتباط مع املقاوالت 

.املقاوالت وتيسري ولوج الضحايا إىل هذه اآلليات 
ا وضمن توصيات الورشة الدولية، طالب املشاركون بتعزيز قدرات هذه املؤسسات كآليات تظلم غري قضائية ألجل أن تصبح ذات طابع إلزامي  مقرارا

قيقات العمومية  والتحريات وكان اللقاء مناسبة  لتبادل اخلربات وآليات املمارسة يف جمال معاجلة  الشكايات واملسامهة يف التح. سيما يف دول اجلنوب 
قوق اإلنسان واملتصلة، كما نبهت التوصيات إىل التحديات والرهانات املطروحة  على املؤسسات الوطنية حل. الرمسية حول املقاوالت وحقوق اإلنسان

اليت تطرحها اإلشكاالت القانونية بشكل خاص،  بغياب اإلمكانات املادية ووسائل اخلربة يف القضايا اجلديدة  املرتبطة، على سبيل املثال، بالبيئة أو ب
.الشركات الكربى املتعددة اجلنسيات

ديث شاط هلذا املعهد احلالورشة الدولية، احتضنها املعهد الوطين للتكوين يف جمال حقوق اإلنسان، التابع للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، كأول ن
كونات ئدة أطر اجمللس وكذلك مالوجود، والذي من املرتقب أن يتم تدشينه رمسيا قريبا، والذي نذره اجمللس الوطين ليكون صرح تكوين مهين رفيع لفا

. اليزمياجملتمع املدين الوطين مثلما يؤكد رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ادريس 
ان، يتمحور احرتام حقوق اإلنس عن املعهد وعن اجملال اجلديد الذي يقتحمه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملرتبط يف الدفع باملقاوالت املغربية إىل

.اليزميمع ادريس  األيتاحلوار 
يج وبة اخرتاق جمال مساملقاولة وحقوق اإلنسان، جمال جديد يقتحمه اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ماهي توجهاتكم يف هذا الصدد بالنظر إىل صع

باحثة عن الربح وكسب رهان تنافسية شديدة يستحيل معها تأطريها حبقوق اإلنسان؟ باطروناحبسابات 
توفر على جتربة يف هناك مؤسسات وطنية يف حقوق اإلنسان ت. هي موضوع جديد يف العامل كله” املقاوالت وحقوق اإلنسان“الثنائية  املشكلة من 

ذا الشأن يف وقد انطلقت املف.. بالنظر إىل غياب ميثاق دويل يهم املقاولة وحقوق اإلنسان. اجملال، لكن، بصفة عامة هو جمال جديد متاما اوضات 
ارتباطها باملقاولة  وهو مسار سيأخذ سنوات قبل الوصول إىل إخراج ميثاق جديد يهم حقوق اإلنسان يف. يوليوز األخري يف جملس حقوق اإلنسان

.االقتصادية
ذا الشأن صادرة عن جملس حقوق اإلنسان منذ  ، لكنها تظل جمرد مبادئ موجهة وليست ذات طابع ملزم  2011صحيح أن هناك املبادئ املوجهة 

.للدول 
.وة النقابات فيه وخيتلف احلديث عن املقاولة وحقوق اإلنسان كليا من دولة ألخرى بالنظر إىل خصوصيات كل بلد على مستوى القوانني وق
فسية رتتب عنها من تناوإذا كان طبيعيا أن يبحث السياسيون عن االستثمارات بالنظر إىل أن كل الدول عرب العامل تعيش العوملة االقتصادية وما ي

ة وطنية حلقوق فإنه يف جمال الدفع باحرتام حقوق اإلنسان داخل املقاوالت، تصبح مسألة الشراكة والتحالفات أساسية لنا كمؤسس.  شديدة 
ة خاصة مبسؤولية  فاملغرب متقدم، بالنظر إىل وجود جلن. وجتربة املغرب يف هذا الصدد جيدة مقارنة، على األقل، مع دول منطقة مينا.  اإلنسان

رتام حقوق اإلنسان، ويف كما أن املقاوالت املغربية تكشف عن جدية كبرية يف اح. املقاوالت يف احرتام حقوق اإلنسان باحتاد العام ملقاوالت املغرب
ا كمقاوالت حترتم حقوق  اإلنسان وذلك لتعزيز تنافسيتها على املستوى العاملي وليس احمللي فقط عالمةبالتايل، أصبح احلصول على و .  حتسني صور
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لفوسفاط أو اخلطوط امللكية قيمة اقتصادية مضافة تسعى إليها  الشركات الوطنية الكربى، من مثل املكتب الشريف ل” مقاولة حمرتمة حلقوق اإلنسان“
صلة بانتهاك مزعوم حلقوق اإلنسان فاملكتب، على سبيل املثال، بادر يف األيام القليلة األخرية إىل إحداث وسيط يتلقى الشكايات  املت. اجلوية املغربية

ا بكل استقاللية داخل املؤسسة كما من مهامه أيضا القيام مبحاولة الصلح بني املشتكي واملؤسسة ربة رائدة جيدة للغاية وسنرى وهي جت. للتحري بشأ
.كيف ستكون نتائجها مستقبال

تدخل والفعل وكذلك دحض حقوق اإلنسان باملنظور التقليدي هلذه احلقوق، مع توسيع جماالت ال” غيتو“حنن نسعى يف واقع األمر إىل التخلص من 
.واحلال أن األمر غري ذلك. األفكار املسبقة من قبيل أن املقاوالت، مثال، ترفض االخنراط يف دينامية احرتام حقوق اإلنسان

حاربة التمييز لفائدة أطر الشركة ، ملا كان رئيسا عاما خلطوط امللكية اجلوية املغربية، من اجمللس إجراء تكوين متعلق مببنهيمةوقبل سنتني، طلب ادريس 
فني ومضيفات من دول ، يف إطار حماربة التمييز يف الشركة، تشغيل مضيبنهيمةوأيضا، ومن ضمن اإلجراءات، اليت كان أقدم عليها .  ومستخدميها

ا اجتهت حنو  زبناءهاأفريقيا جنوب الصحراء، ألنه كان يعرف أن شركته البد من أن تعكس أو متثل  وقد أثار  حينها هذا .  قةاألفار  الزبناءطاملا أ
.اإلجراء، ذو األبعاد االقتصادية واحلقوقية يف اآلن ذاته، الكثري من االنتقادات

 ر إىل التكوينات اليتمث، البد من التنويه بوصول جيل من املقاولني وأصحاب املقاوالت واألطر، الشباب و املنفتحني على حقوق اإلنسان بالنظ
ج من املقاولني، الذين وذلك، بالرغم من اإلقرار بأنه مازال هناك نسي. حصلوا عليها خالل مسارهم الدراسي، واليت تتضمن تكوينا يف حقوق اإلنسان

.املهيكليسعون إىل الربح السريع، فضال عن انتشار االقتصاد غري 
؟يهاحاليافتعتربون أن اجمللس مؤهل على مستوى الكفاءة ليخوض غمار هذه التجربة اجلديدة، فإذن هل حددمت أوراش تباشرون العمل  

طلق منها الدراسة أن هذه الفئة من والفرضية اليت تن. اجمللس بصدد إجناز حتقيق حول العامالت الزراعيات، نسعى إىل إخراجه يف الشهور الثالثة املقبلة
علق ا بالنظر إىل أن األمر يتالعامالت ال ُحترتم حقوقها على مستوى الرواتب والتغطية الصحية وساعات العمل ، فضال عن حقوقها املرتبطة جبنسه

وبطبيعة احلال، يف مثل هذه الدراسات . اوبالتايل هو حتقيق حيتاج إىل التحري امليداين واللصيق للوصول إىل خمتلف االنتهاكات اليت يتعرضن هل. بنساء
.  عادة تقارير اجمللس دائما ومن املؤكد أن خالصات الدراسة ستأيت قوية وقد تثري اجلدل كما هي.  والتحقيقات ، تكون آليات وطرق التحقيق خمتلفة

.ات هذه التقاريرلكن، البد من التنبيه إىل أن معركة املؤسسة احلقيقية ليس خلق الضجة اإلعالمية من خالل تقاريرها وإمنا تفعيل توصي
يذ يف الذي سيدخل حيز التنفأيضا، نشتغل حاليا على إجياد حلول جململ اإلشكاالت احلقوقية اليت سيطرحها القانون اخلاص باألكياس البالستيكية، و 

انون هو احلفاظ على اليد ، والتحدي األكرب الذي سيفرزه تفعيل القمهيكلةإذ معلوم أن جزءا من صناعة هذه األكياس هي غري . فاتح يوليوز املقبل
رص عمل بديلة الستيعاب و بالتايل، فالرهان احلايل هو إجياد ف. العاملة، بالنظر إىل أن منتجي هذه املادة يهددون بتسريح العمال يف حال تطبيقه

.املستخدمني عوض تسرحيهم ، ومن مت حتويل العاملني إىل ما يسمى بالوظائف اخلضراء، اليت حترتم البيئة
اآلن ما  هنناكأيضا، . وبالنظر إىل كل ما ذكرته، فإن األهم بالنسبة لنا، هو أن  التفكري على مستوى حقوق اإلنسان واملقاولة، قد انطلق باملغرب

ثر نشاطا عرب العامل مؤسسة خاصة حبقوق اإلنسان يف جملس حقوق اإلنسان، ونشتغل يف ما بيننا ونتعاون ونتبادل، وجملسنا هو  األك 110يناهز 
.كما أننا نتوفر على شبكة عالقات واسعة عرب العامل.  واملنتج للتقارير

اشتغاله؟ استرياتيجياتهل يتوفر اجمللس على اإلمكانات املادية ملسايرة رهاناته وتنفيذ 
ملا كان جمرد جملس  2008مليون درهم كان حيصل عليها اجمللس منذ  53مليون درهم، مقابل  83هذه السنة، حصلنا على ميزانية تصل إىل 

وحنن نشتغل وفق … مكتبا جهويا 13جلنة جهوية، ويتوفر على  13،  ويصبح يشمل 2011استشاري وقبل أن يكتسب صفته كمؤسسة وطنية يف 
التحدي هو أال نظل رهيين  لكن، أيضا، نبحث عن مصادر متويل خارجية، ألننا نؤمن بأن. ما متنحه لنا احلكومة كميزانية، وهي  غري كافية بالنسبة لنا

.هذه امليزانية الضئيلة بل البد من البحث عن متويالت خارجية وعلى املستوى الدويل
.ألملاينويب ووكالة التعاون اوبالنسبة هلذا املعهد اخلاص بالتكوين، فإن جزء من التكوينات، اليت سيحتضنها هي ممولة مسبقا من طرف االحتاد األور 
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اد األورويب ووكالة لذلك، نسعى  بشراكة مع االحت. ، نراهن على أن يكون هذا املعهد  مركزا تكوينيا خاصا بتجويد الكفاءات بشكل مهين أيضا
.التعاون األملاين لبناء بشكل مهين التكوينات اليت سيتضمنها هذا املعهد

، اجملتمع املدين املغريب، اإلعاقةالطفل،و أبريل املقبل، من املقرر أن حيتضن املعهد يوم عمل  حول التكوينات املتعلقة بقضايا التمييز، وحقوق  26ويف 
.مبشاركة أعضاء جلنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان لدى األمم املتحدة، اليت يرتأسها املغرب

اءات عالية و ذات خربة كبرية ، وإمنا يتطلب إنتاج كفاملكرورونعتقد أن تعزيز حقوق اإلنسان واملسار الدميقراطي بالبالد، ال مير عرب الشعارات والكالم 
نات الالزمة واملناسبة ونتيح لذلك، سنجعل من املعهد مركزا لتبادل اخلربات يف جمال حقوق اإلنسان، وتوفري التكوي. يف جمال إعمال احلقوق وتكريسها

.االستفادة منها أمام اجملتمع املدين الوطين
ملاذا؟.. أجنز اجمللس جمموعة من التقارير، لكنها كلها مل خترج إىل العلن

ا كانت دون املستوى ومل أرض. حنرص على اجلودة العلمية للتقارير اليت نصدرها عنها كمنتوج علمي  لذلك، أرجأنا إصدار جمموعة من التقارير أل
قرير اخلاص مبراكز إيواء وبالتايل، هي اآلن، قيد إعادة صياغتها صياغة جيدة، من مثل التقرير اخلاص بالعنف يف اجلامعة املغربية، والت. مكتمل

.ية العلميةوكلها كانت تقارير غري مكتملة وغري مرضية من الناح. األشخاص املسنني، وأخر حول مراكز تأهيل األشخاص يف وضعية إعاقة
ما هي أولويات اجمللس بشكل حيوي؟

ونتمىن أن يتم . لرميداأولوية أولويات اجمللس، اآلن، هي إخراج قانونه، والذي يوجد املشروع املتصل به بني يدي وزير العدل واحلريات، مصطفى 
.التصويت على مشروع القانون يف ماي املقبل ضمن الدورة الربيعية للربملان

اصة ة التظلم اخلأيضا، ومن خالل هذا القانون، نطمح إىل الوفاء بالتزامات املغرب الدولية يف جمال حقوق اإلنسان دائما، متمثلة يف إحداث آلي
، وآلية )2006ييز يف املغرب وقع على اتفاقية حماربة كافة أشكال التم(، وآلية تظلم خاصة مبحاربة التمييز العرقي )1993التزام يعود إىل (باألطفال 

وكان املغرب أمام خيارين، إما أن تكون هذه اآلليات ). 2014(، وآلية الوقاية من التعذيب )2009(التظلم اخلاصة باألشخاص يف وضعية إعاقة 
.وحنن ندفع باجتاه اعتماد اخليار الثاين العتبارات متعددة.  ذات استقاللية أو حيتويها اجمللس

http://www.ahdath.info/?p=154540
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المقاوالتيخبراء دوليون يتباحثون بالرباط سبل حماية حقوق العاملين في القطاع 
18:07 - 2016مارس  06

سبل التظلم بالرباط ورشة دولية حول دور املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان يف ضمان الولوج الفعال ل 2016مارس  3زوال يوم اخلميس اختتمت 
جمموعة  ممثلوا أشغاهلا عن انتهاكات حقوق اإلنسان يف ارتباط مع املقاوالت، احتضنها مقر املعهد الوطين للتكوين يف جمال حقوق اإلنسان وشارك يف

، باإلضافة إىل )نيا، واملغرب، الفليبني، أملامونغوليا، جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، الكامرون، أوغاندامن غانا، (من املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان 
.ممثلي املفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

ج ددين على أن الولو وقد قاربت أشغال اللقاء على مدى يومني من النقاش املكثف دور هذه املؤسسات والتحديات اليت تواجهها يف هذا اجملال، مش
ا وتقاريرها .الفعال لسبل التظلم رهني باإلعمال الفعلي لتوصيات حتريا

إطار وق اإلنسان، ليتم تبنيها ككما تطرق لقاء اخلرباء، الذي سرتفع توصياته وخالصات أشغاله للجنة الدولية للتنسيق بني املؤسسات الوطنية حلق
، من فتاح على باقي الفاعلنيعمل لتعزيز دور هذه املؤسسات، إىل أمهية التشبيك، ليس فقط بني اخلرباء يف جمال حقوق اإلنسان، بشكل عام، بل االن

.مقاوالت ومنظمات ونقابات ومؤسسات وخرباء فاعلني يف ميادين خمتلفة، وكذا البحث عن تكامل األدوار فيما بينها
وطنية حلقوق ية للمؤسسات الوقد شكل اللقاء، الذي بادرت إىل اقرتاحه جمموعة العمل املعنية باملقاولة وحقوق اإلنسان احملدثة لدى جلنة التنسيق الدول

لضحايا انتهاكات حقوق  اإلنسان، فرصة أيضا هلذه املؤسسات لتعزيز معارفها وفهمها للدور الواجب االضطالع به لتيسري سبل التظلم الفعلي
ا، الوساطة والصلح، اللجوء إىل الس ر لطة القضائية، إصدااإلنسان املرتبطة باملقاوالت، الذي ميكن أن يشمل التوصل بالشكايات والتحري بشأ

...التقارير والتوصيات وتتبع تنفيذها
نسان يف جمال نية حلقوق اإلهذا واعترب املشاركون يف اللقاء، املنظم بتعاون مع املعهد الدمناركي حلقوق اإلنسان، أن رفع التحديات أمام املؤسسات الوط

ا وقدرات املقاولة وحقوق اإلنسان رهني أيضا بتمكينها من املوارد املالية والتقنية واخلربات الالزمة للقيام مبهامها، وتعزيز اختص ااصا كما . العاملني 
نسان بشكل عام ومبوضوع شددوا على ضرورة تكريس تقاسم التجارب بني املؤسسات الوطنية واملمارسات الفضلى يف اجملاالت املرتبطة حبقوق اإل

.املقاولة وحقوق اإلنسان، بشكل خاص
  

سان، كمنظومة ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أن من شأن المقاولة وحقوق اإلناليزمي، اعتبر السيد ادريس اختتاميةويف كلمة 
د من التحالفات حقوقية، المساهمة في إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية وتعزيزها، خاصة لدى الفئات الهشة، داعيا إلى بناء مزي

.  لتحقيق االنسجام وضمان جناح وفعالية املبادرات اليت يتم اختاذها يف هذا اجملال وتحديد أولويات واضحة لالشتغال،

http://www.marocanbae.com/22/4960.html
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راثتوصية المجلس  الوطني لحقوق اإلنسان حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميتأمالت في 

.إلرث مؤخرا، توصية مفادها تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف جمال اأصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

ن من الرجال، و  احلدثياتوقد هلل هلذه التوصية زمرة من النساء      كان هذه التوصية مبثابة فتح امللتئمات  يف الشبكات واجلمعيات النسائية ،  وأقرا
ل من ا منحتها نصف ما للرجمبني سيؤدي إىل رفع احليف عن املرأة  الذي طاهلا من تطبيق الشريعة اإلسالمية اليت يف نظرهم مل تنصف  املرأة عندم

.  حقوق يف الرتكة
.  عظيم صدق اهللا ال" يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني" من سورة النساء  11ومصدر هذا االعتقاد ما ورد يف اآلية الكرمية رقم     

ها وتأصيلها ، ذلك أن هذه ، مل تكلف عناءها البحث يف منظومة اإلرث يف الشريعة اإلسالمية وفلسفتياحسرةوالغريب أن هذه املؤسسة الدستورية   
ملخلصني وغري سري على عباده ااملنظومة كل ال يتجزأ  يف ارتباطها بباقي املؤسسات القانونية ، على اعتبار أن التعاليم القرآنية إمنا هي شرع اهللا ، ت

ا ما عليه إال إعالن تربئه منها بكل جرأة .  املخلصني ، ومن مل يريد مراعا

ي ر اإلسالم كانت تقصمث إنه لفهم هذه اآلية  الفهم الصحيح ، جيب وضعها يف سياقها التارخيي ، ذلك أن الديانات السماوية السابقة عن ظهو   
ا حجب حرمان وهذا ما سارت عليه األعراف يف اجل غريها من زيرة العربية و املرأة من املرياث يف احلالة اليت يكون هلا أخوة من الذكور ، حيث حيجبو

. البلدان

عد بن الربيع قتل أبوها بابنتيها من زوجها، فقالت يا رسول اهللا هاتان ابنتا س) ص(وسبب نزول هذه اآلية أن امرأة سعد بن ربيع جاءت رسول اهللا  
ة  فنزلت تلك اآلي. يقضي اهللا يف ذلك ) ص(فقال . معك شهيدا، وإن عمهما أخذ ماهلما فلم يدع هلما ماال ، وال ينكحان إال مبال 

اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ  يوصيكم"الكرمية
حديث رواه اخلمسة . ، والباقي للعم الثلثان ، وللزوجة الثمن: للبنتني :بتقسيم الرتكة على الشكل التايل ) ص(وبناء عليه أمر النيب ......".  األنثيني

]  1.[إال النسائي 
.  وقد فسر بعض فقهاء الشريعة  هذه اآلية بأن اهللا سبحانه وتعاىل قدم األبناء على باقي الورثة نظرا لصلة الرحم 

بالنفقة  أن تكون ملزمة والعلة يف التوصية أن الرجل زوج كان أو أخ ملزم بالنفقة واملهر وغري ذلك من النفقات  األسرية، عكس املرأة اليت ترث دون
.  على نفسها والغري ، حيث تكون نفقتها على أبيها بداية وزوجها انتهاء أو ابنها ، وإن قامت بذلك فمن باب التلطف 

هذا لم الفرائض ، ويف والغريب أن بعض احلقوقيني أخذوا  قاعدة للذكر مثل حظ األنثيني وعمموها على مجيع احلاالت، إما بسبب عدم إملامهم بع  
 ، وهذا عيب ألنه ميحو اهلوية ،  أو تقليدا للغربيني" تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم " جتاوز للسنة النبوية ، حيث قال عليه السالم ، 

.  أو عنوة  وهذا خطأ جسيم 
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رت فيها املرأة أكثر من بينما هناك حاالت كثرية ث.األبناء لألسباب أعاله  كقاعدةبتوريثأن احلالة اليت يأخذ فيها الرجل الضعف مقصورة   ذلك 
.  الرجل أو بالتساوي معه ، على ما سنفصل

  
مربرات اإلرث وأنواعه : الفصل األول 

نرى من الفائدة معرفة مربرات اإلرث أو أسبابه وشروطه وموانعه من خالل الفقرات التالية 

أسباب اإلرث : الفقرة األوىل 

، حبيث ال تنتقل ] 2[هم الرتكة هي جمموع ما يرتكه امليت من أموال أو حقوق مالية ، والورثة ال يلتزمون إال يف حدود الرتكة وبنسبة مناب كل واحد من
.  إليهم إال احلقوق دون االلتزامات

:  وتكون  احلقوق اليت تتعلق بالرتكة كالتايل 
احلقوق املتعلقة بعني الرتكة، *
نفقات جتهيز امليت؛ *
الديون ؛ *
الوصية؛ *
.  املواريث حبسب ترتيبها يف مدونة األسرة *

اإلرث "من مدونة األسرة عندما نصت على أن  323وهذا ما عربت عنه املادة .واحلاصل أنه إذا استغرق الدين الرتكة ال يلزم الورثة بأداء هذا الدين 
."  انتقال حق مبوت مالكه بعد تصفية الرتكة ملن استحقه شرعا بال تربع وال معاوضة 

:  و بصفة عامة فإن أسباب اإلرث ال خترج عن اثنني  
كاألعمام   سفلوا أو أصوله وإن علو كاجلد واجلدة ، أو اإلخوة أو فروع األجداد واجلدات اهلالكوإنكما لو تعلق األمر بفروع : ـ  روابط الدم  1

.  واخلاالت وفروعهم 
فاسدا يف املذهب  يقصد بالعالقة الزوجية تلك العالقة اليت تربط بني رجل وامرأة إذا كان عقد زواجهما صحيحا أو  حىت: ـ  العالقة الزوجية 2

]  3.[املالكي
يبة ي كما يف حالة الغوالستفادة من املرياث ، ال بد من حتقق مجلة من الشروط نلخصها يف موت املوروث إما عن طريق حلول أجله ، أو حبكم قضائ 
. وانعدام موانع اإلرث. ووجود وارث شرعي وكذا العلم جبهة اإلرث.

موانع اإلرث : الفقرة الثانية 

:  صها يف سببني قد تتحقق يف الوارث شروط االستفادة ، دون أن يكون له احلق يف اإلرث مىت حتققت  بعض املوانع ، اليت ميكن تلخي
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بأما املرتد فهو الذي يرتاجع عن .يقصد بالكافر من ال يؤمن  بوجود اهللا والتعاليم اإلسالمية جحودا :الكفر أو الردة * .  إسالمه قوال أو فعال  عدإميا
.  من مدونة األسرة بأنه ال توارث بني مسلم وغري املسلم  332وقد جاء يف املادة      

.  نوعان إما  القتل العمد والقتل خطأ  القتل:القتل*
ليت ينعدم فيها الركن املعنوي أما يف احلالة ا. ويقصد بالقتل العمد احلالة اليت تتجه نية الوارث إىل إزهاق روح املورث عنوة وبدون مربرات تبيح ذلك 

.  فيكون القتل خطأ 
.  وبناء عليه فإنه من قتل مورثه عمدا أو بشبهة ال حق له يف تركة املقتول وال حيجب وارثا     

.  هم املقدر للوارث يف الرتكة ويقصد بالفرض الس, واجلدير بالذكر ، فقد خصصت مدونة األسرة نصيبا للوارث  يف الرتكة إما بالفرض أو بالتعصيب
:  وميزت بني أربعة أنواع من الورثة 

ـ الورثة بالفرض ؛ 
ـ الورثة بالتعصيب ، 

ـ الورثة بالفرض والتعصيب ؛ 
.   أوالتعصيبـ والورثة بالفرض 

.  الزوج ، الزوجة ، األم، اجلدة من جهة األب أو األم،  األخ ، واألخت من جهة األم  وهم:ستةالورثة بالفرض *  
.  ويكون هذا الفرض إما النصف ،الثلثان ، الربع، السدس ، أو الثمن   
قي منها بعد أخذ ذوي الذين يرثون  بغري تقدير حيث تؤول الرتكة إىل العصب كلية مع عدم وجود وارث آخر أو ما ب فهم:بالتعصيب أماالورثة*

.  الفروض فروضهم 
م من جهة االبن ، احلفيد من جهة االبن ، األخ الشقيق ، األخ لألب ، ابن األخ الشقيق أو من األب ، العم الشقيق ، الع:حاالت  8و هناك    

.  األب ، وابن العم الشقيق أو من األب وإن سفل 
ومها األب واجلد : الوارث بالفرض والتعصيب مجعا*  
.  البنت ، بنت االبن ، األخت الشقيقة ، واألخت لألب : الوارث بالفرض أو التعصيب وال جيمع بينهما هم*

وضعية املرأة يف منظومة اإلرث :  الفصل الثاين 

:  سنتطرق يف هذا الفصل إىل خمتلف وضعيات املرأة يف املنظومة اإلسالمية لإلرث ، على الشكل التايل 
  

:  ترث فيها املرأة نصف الرجل  الوضعيةاليت:الفقرة األوىل 

:  هناك أربع حاالت ترث فيها املرأة نصف الرجل وهي كالتايل 
.  أ ـ   وجود البنت مع االبن ؛ يكون لالبن ضعف ما للبنت

.  ب ـوجود األب مع األم وال يوجد أبناء سواء ذكورا أو إناثا ،أو زوج أو زوجة ، فهنا القسمة تكون لألم الثلث ولألب الثلثني 
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 يرث يف زوجته مىت بالذكر أن االبن من زنا يرث يف أمه ويؤثر على سهم الزوج الذي بدونه يرث النصف ومعه الربع ، كما أن هذا الزوج الواجلدير 
.  كانت على غري دينه متاما كاملرأة املتزوجة بنصراين أو يهودي أو ملحد

ج ـ عدم وجود وارث إال  األخت مع األخ ، لألخ ضعف ما لألخت؛ 
ا أو  قال تعاىل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن مل يكن هلن ولد ، فإن كان هلن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد:  مرياثالزوجنيدـ  وصية يوصني 

) 12سورة النساء اآلية (دين 
ن مل يكن له ولد  ، أما إذا ومل يكن هلا ولد ذكرا كان أو أنثى واملرأة ترث الربع يف زوجها اهلالك إ توفيتزوجتهإذا  يرثالنصفوهكذا إذا فإن الزوج     

.  كان له ولد فللزوجة الثمن واألب الربع 
:  من مدونة األسرة وما يليها، عندما نصت على أن أصحاب الربع اثنان  343وهذا ما نصت عليه املادة    
ـ الزوج إذا وجد فرع وارث؛  1
.  ـ الزوجة إذا مل يكن للزوج فرع وارث  2

.  وترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث      
  

احلاالت اليت تتساوى فيها املرأة مع الرجل يف اإلرث :الفقرة الثانية 

:هناك كذلك بعض احلاالت اليت تتساوى فيها املرأة مع الرجل ، نذكر على سبيل املثال
.  حالة مرياث األبوين مع وجود فرع ذكر أو بنتني ، حيث ترث األم السدس واألب كذلك السدس والباقي للفرع تعصيبا*
....."  وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد:" يقول تعاىل  
.  حالة مرياث األبوين مع وجود بنت ، حيث يؤول للزوج الربع والبنت النصف واألم السدس واألب السدس*
أكثر من  وإن كان رجل يورث كاللة وامرأة وله أخ وأخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا" يقول تعاىل : حالة وجود اإلخوة واألخوات لألم *

.  واملقصود بالشركاء هنا أن حصصهم متساوية ) . 12سورة النساء آلية (ذلك فهم شركاء يف الثلث 
فأكثر  من مدونة األسرة فإنه يأخذ الذكر من األخوة كاألنثى يف املسألة املشرتكة وهي زوج وأم أو جدة وإخوان ألم 365هذا وإنه طبقا للمادة    

مدخلهم لإلرث  وأخ شقيق فأكثر فيشرتكان يف الثلث اإلخوة ألم واألخوة األشقاء الذكور واإلناث يف ذلك سواء على عدد رؤوسهم ومرد ذلك أن
.  هي األم 

  
احلاالت اليت ترث فيها املرأة أكثر من الرجل :الفقرة الثالثة 

:  هناك بعض احلاالت اليت ترث فيها املرأة أكثر من شقيقها الرجل ، نذكر مثال    
أما إذا ترك زوج وأبوين وابنان . ان احلالة اليت ميوت فيها رجل عن زوجة وأبوين وبنتني ، يكون للزوجة الربع واألبوين لكل منهما السدس والبنتان الثلث* 

.  فإن للزوج الربع كذلك واألبوين السدس لكل واحد منهما ولالبنني الباقي بالتعصيب
ولألبوين) سهما 16(للبنتني الثلثان :سهما  27وكذلك احلال يف املسألة املنربية ، حيث جتتمع زوجة وبنتان وأبوان ، حيث الفريضة تكون من  
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لثمن ، ونفس الشيء يف احلالة اليت ميوت رجل عن زوجة وبنتني وأما وأخ ، حيث يكون للزوجة ا). أسهم3(وللزوجة الثمن) اسهم  8( الثلث  
.  حصص األخ ، ونصيب البنت مثانية حصصه ، ونصيب األم أربعة أمثاله  3نصيب الزوجة  ويكون.الباقيوللبنتني الثلثان ولألخ 

  
احلالة اليت ترث فيها املرأة دون الرجل :الفقرة الرابعة 

قة وأخ ألب ، وهذا ما يسمى احلجب أي منع قريب من مرياث كليا وهو حجب حرمان ،ومثاله احلالة اليت يهلك هالك ويرتك زوجة وأخت شقي   
:  فإن املسألة تعاجل كالتايل 

.  للزوج النصف لعدم وجود فرع ولألخت النصف كذلك أما األخ لألب فيحجب باألخت الشقيقة وال يرث شيئا 

من مدونة األسرة تدعى مسألة املالكية ، حيث جيتمع مع اجلد زوج وأم أو جدة وأخ لألب  362وباملوازاة مع ذلك هناك حالة وردت يف املادة   
م ن اجلد حيجبهفأكثر وإخوان ألم فأكثر ، حيث يكون للزوج النصف ولألم السدس وللجد الباقي وال يأخذ اإلخوة لألم شيئا ذكورا أو إناثا ، أل

.  حجب حرمان ، وال يأخذ األخ لألب شيئا كذلك 

صدق " نه وقولوا قوال معروفا م فأرزوقهمإذا حضر القسمة أولو القرىب واليتامى واملساكني " غري أن  اهللا سبحانه وتعاىل أمر يف مثل هذه احلاالت بأنه 
).  من سورة النساء  8اآلية (اهللا العظيم 

ا أو أمها ، ذلك أنه عد وفاة أبيهوهذا األمر اإلهلي  يفتح اجملال لالستفادة من الرتكة زوجة األب وزوج األم يف احلالة اليت يعوالن الربيب أو الربيبة ب    
م  زوج األم أو زوجة األب اليت مل تلدهم إىل أن يرشدوا وي ة وعند كونوا ثروة هائلكثريا ما قد يهلك هالك أو هالكة وترتك أبناء قصر ، فيتكفل 

ا ليست من ذوي األرحام وال عصبة ، فإن اهللا سبحانه وتعاىل أوصى بضرورة ختص ا ا ال ترث فيهم أل م قيد حيا دة مثل يص جزء من الرتكة لفائمما
.  هؤالء وكذلك اليتامى واملساكني، وبصفة كل من حضر القسمة كاخلدم 

الصيغة  وتكون. وما يليها ما يسمى بالتنزيل ، أي إحلاق شخص غري وارث بوارث وإنزاله منزلته 315كما أنه ورد يف املدونة وبالضبط يف املادة 
.  له  املوصىيرث فالن الفالين مع أوالدي أو أحلقوه مبرياثي وهو يف هذه احلالة مبثابة :" كالتايل 

منها إلغاء اإلسالمية املراد  يستخلص مما سبق أن املطالبة باملساواة يف اإلرث بني الرجل واملرأة ، إمنا هي عدوى انتقلت من تقييم خاطئ للشريعة   
سرة مل يلتفت إليها وإذا كانت هناك رغبة يف املساواة فيجب ان تنطلق من مجلة من املواد وردت يف مدونة األ. نصوص قطعية بناء على سوء الظن 

:  واضع توصية اجمللس الوطين حلقوق االنسان ، تكرس احليف ضد الرجل ، نذكر على سبيل املثال 

......  املتعلقة  بالصداق ، اليت تنص على أن الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة يف عقد الزواج :26املادة 
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. أصدقها إياه الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، وال حق للزوج يف أن يطالبها بأثاث أو غريه ، مقابل الصداق الذي:  29املادة   

.  كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعترب ملكا هلا :34املادة  

.  الصداق املؤخر إن وجد ، ونفقة العدة ، واملتعة : تشتمل مستحقات الزوجة : 84املادة 

.  للزوجة طلب التطليق بسبب إخالل الزوج بالنفقة احلالة الواجبة عليه:102املادة 
.  يتحمل األب تكاليف سكىن احملضون مستقلة يف تقديرها عن النفقة وأجرة احلضانة  وغريها: 168املادة 

.  ختول احلضانة لألم ، مث لألب ، مث ألم األم : 171املادة 
.  جتب نفقة الزوجة على زوجها مبجرد البناء ، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها : 194املادة 

.  ه اخلامسة والعشرون بالنسبة ملن يتابع دراست أوإمتامتستمر نفقة األب على أوالده إىل حني بلوغهم سن الرشد ، : 198املادة 

....  ويف كل األحوال ال تسقط نفقة البنت إال بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها     

ية لتها  يف وضعيستشف من كل هذه النماذج الساطعة من مواد مدونة األسرة ، بأن  واضع هذه األخرية  منحت امتيازات استثنائية  للمرأة، جع   
ا بإمهال لة املتابعة جنائيأفضل من الرجل ، فالرجل أي األب ملزم باإلنفاق عليها إىل أن تتزوج ، وإذا تزوجت هلا احلق على الزوج بالنفقة حتت طائ
عليها من عة فليس للزوج األسرة ، وليست ملزمة بدفع املهر له عند الزواج ، عكس ما هو عليه األمر بالنسبة إليه ، وإذا خولتها عائلتها  بعض األمت

قة ت هذه العالحق متاما كالصداق ، وإذا أرضعت ابنها حيق هلا طلب األجرة من زوجها على ذلك حىت لو كانت العالقة الزوجية قائمة ، وإذا احنل
ية املتدنية للرجل يف أحكام ورغم كل هذه الوضع. واملرأة مفضلة يف الرتتيب بالنسبة للحضانة . فهو ملزم بدفع مؤخر الصداق واملتعة وأجرة السكن 

م إال علية القوم ، أما باقي امل ني فال يرثون واطنمدونة األسرة ، نتحدث عن انعدام املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث ، رغم أن مؤسسة اإلرث ال 
.  من أصوهلم إال األمراض الوراثية 

، مبا  2015نونرب  6ط بتاريخ إن اإلشكال يف حقيقته وكما ورد يف بيان اجلمعيات والتنسيقيات والشبكات واملراصد والفعاليات اجملتمعة بالربا    
" .  ضمان وصول النساء إىل املوارد وامللكية " يرمز هلذا اليوم من رمزية تارخيية هو الرغبة يف 

صول على املال يف إن الدعوة إىل املساواة يف اإلرث مؤسسة على اإلغراء باحل"  بنحمزةوهذا توجه خطري ، وكما قال فضيلة الدكتور مصطفى      
]  4. [حال الوصول إىل تغيري حكم اهللا يف اإلرث 

  نفسه، وملبدأ املساواة، وهذا التوجه إذا كانت متليه بعض التحركات ذات التوجه البعيد عن اخلصوصية اإلسالمية، فيعد ذلك ضرب للدستور    

                            19 / 23



 

07/03/2016 11
Conseil national des droits de 

l'Homme

التمييز الذي يطاله باملقارنة  ترتضي اجلمعيات النسائية ومعها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن تتغافل عن واجبات حقوق الرجل فيما خيصفكيف 
وهذا . وامرأة  فرق بني رجل مع املرأة يف امليادين اليت سقناها ، وال تطالب بإقرار املساواة، فاجمللس املذكور على ما أعتقد هو جملس حلقوق اإلنسان ال

.  على األقل ما يقال يف العلن

ا التوصية حمتشمة، ويظهر هذا من خالل إقحامها يف التقرير، إمنا جاءت  معطوفة على     بعض احلقوق وكأن  لذلك نرى أن الصيغة اليت أتت 
./.  سباوقتها مل يكن منا واضعها يريد أال تصل إىل عامة الناس ، وإال كان عليه أن جيعلها عنوان كبري وعريض لكي يلتقطها اجلميع بسهولة، كما أن

http://ihlouchn.blogspot.com/2016/03/blog-post_94.html
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Les représentations du «handicap» en débat
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Houria Esslami, une marocaine à l’ONU

Du fond de la vallée d’Ouarzazate des années soixante-dix, la petite Houria ne croyait pas qu’elle serait 
appelée à de hautes destinées bien loin des sommets enneigés de l’Atlas qui lui cachaient l’horizon.
Après des études primaires dans la petite ville aux confins de Drâa où s’installèrent ses parents à l’époque, 
cette native d’Oujda a évolué dans une famille moyenne sans histoire au moins jusqu’au jour où son frère 
Mohamed ait été victime de disparition forcée.
Elle mène depuis lors un combat inlassable “pour la vérité” aux côtés de sa famille et des proches des 
disparus. Sa motivation, au départ personnelle, et sa profession de traductrice ne l’ont pas empêchée de 
s’engager petit à petit dans un parcours exceptionnel, au Maroc comme à l’étranger.
“C’est un travail de longue haleine et d’une grande ampleur puisque nous assistons à l’apparition d’acteurs 
autres que les Etats qui compliquent davantage la mission de recherche de la vérité sur les cas de 
disparition”, confie Mme Esslami à la MAP. Souvent complexe, ce travail peut être à ses yeux aussi frustrant 
quand le sort est généralement concluant au décès et des fois sans dépouilles.
A 48 ans, la co-fondatrice du Forum marocain pour la vérité et l’équité est sortie de l’ombre dont elle en 
est en tout cas toujours adepte. Mais rien ne peut bousculer son calme, son regard insaisissable et sa 
sérénité, sources aussi de son énergie inébranlable.
Elle fait le tour du monde, tantôt comme membre du Conseil national des droits de l’Homme 
(CNDH) plaidant pour l’expérience marocaine en matière des droits humains, tantôt comme présidente 
du Groupe des Nations unies sur les disparitions forcées ou involontaires (GTDFI). Et de ses deux 
positions, la première femme présidente de ce mécanisme international depuis sa création il y a 35 ans 
montre et démontre que le succès à l’international n’est pas la chasse gardée de la gent masculine.
L’experte internationale conçoit son travail à la fois comme une mission humanitaire et une grande 
responsabilité puisqu’il s’agit d’établir le sort de personnes dont les familles, déchirées par l’absence d’un 
proche, portent tout leur espoir sur le groupe onusien pour avoir de l’information.
“C’est un grand défi devant le nombre de plaintes reçues et les moyens limités dont dispose le GTDFI. 
C’est une course continue contre le temps”, indique l’experte qui se dit consciente de sa lourde tâche au 
sein de ce groupe dont elle assure la présidence depuis septembre.
Celle qui a été directrice exécutive de la Fondation Driss Benzekri pour les droits humains semble bien 
décidée à laisser son empreinte sur l’action internationale contre toute privation de liberté ou 
dissimulation du sort réservé aux personnes disparues. Un tel apport confirme, dit-elle, que la dynamique 
nationale est susceptible de produire des ressources humaines qui ont leur place à l’échelle internationale.
C’est la raison pour laquelle elle s’emploie au quotidien pour “maintenir et améliorer l’efficacité du groupe 
et lui préserver son rôle de médiateur entre les proches des victimes et les Etats”.
Aujourd’hui, Houria Esslami ne cache pas son désir d’apporter sa “modeste contribution” à l’immense 
chantier des droits de l’Homme au Maroc. Cette entreprise, estime-t-elle, “exige de toutes et de tous, 
gouvernement, société civile et institutions nationales, un engagement continu dans la mise en œuvre afin 
de rendre effective la prise de conscience et la jouissance de ces droits”.
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Lauréate de l’Ecole Roi Fahd supérieure de traduction au milieu des années 90, l’experte marocaine estime 
que la prise de conscience et la culture des droits ne peuvent être que les fruits d’un engagement de tous 
les jours. Cet engagement-là, Houria l’assume pour le bien avant tout de son pays qu’elle tient “à servir de 
n’importe quelle dynamique et quelle que soit sa position”.

http://econsulat.com/maroc/houria-esslami-une-marocaine-a-lonu/
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