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مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق اإلنسانمشحونة تلف أجواء 
09:00 - 2016أبريل  22اجلمعة كننيأمال   - هسربيس

".ملضايقاتتتخللها الكثري من ا"، واليت "املشحونة"يف أجواء يصفها رئيسها بـ 11اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، اليوم اجلمعة، مؤمترها الوطين تعقد 

 ظروف استثنائية، إذ مل يسبق إن مؤمتر اجلمعية يتم يف: "هلسربيس، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، يف تصريح اهلايجويف هذا اإلطار قال أمحد 
".أن تعرضت هلذا احلجم من الضغط والتضييق وحماوالت املنع من عقد املؤمتر

مت رفض استعمال : "ة، قائالأن من بني املضايقات اليت قابلت اجلمعية يف اإلعداد ملؤمترها املنع من استعمال بعض الفضاءات العمومي اهلايجوأوضح 
نا بعثنا الالفتات إىل إال يف آخر حلظة، باإلضافة إىل أن لبوزيقةفضاءات عمومية ألفنا أن نستعملها، كما مل يسمح لنا باستعمال املركز الدويل 

".السلطات، وإىل حد الساعة مل يتم تعليقها

ا مستهدفة من طرف الدولة"وأبرز رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، أن ما تتعرض له اجلمعية من تضييق  ، اليت تعمل بكل الوسائل يظهر أ
.، حسب تعبريه"لتحجيمها وعرقلة عملها، وهو ما نعتربه نوعا من احلظر العملي غري املعلن

يومي وأنشطة مستمرة، ناهيك  اجلمعية هلا فروع كثرية وحضور"أن األمر مرتبط بكون  اهلايجأما عن أسباب منع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، اعترب 
ا أوضاع حقوق اإلنسان يف البالد، واليت ال تعجب السلطات، اليت تعترب أن األمر ف : ، مضيفا"يه مبالغة وجتن عليهاعن مواقفها والطريقة اليت تقدم 

حيح ان بأن تتدخل لتصاألمر ليس على هذا النحو، إذ إن ما تقوم اجلمعية بنقله ورصده يتم إبالغ السلطات به، كما أننا نطالب يف كثري من األحي"
".األوضاع، لكن ما حيدث هو أننا نقابل بالتجاهل

إننا ال نقوم إال مبا ميليه علينا حينما نعيد رسم املشهد احلقوقي وتقدميه على خمتلف املستويات ف: "وزاد رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان قائال
".ضمرينا احلقوقي

ا الدولية والوطني"هيئة حقوقية مغربية مبادرة وطنية تطالب من خالهلا الدولة بـ 23يذكر أنه سبق أن أطلقت  ة يف احرتام احلق يف االلتزام بتعهدا
ادرة التي وجهت إثرها وهي المب؛ "وضع حد للمضايقات اليت تتعرض هلا اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان منذ مدة"، و"التنظيم والتجمع السلمي

.مراسالت إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان

http://www.hespress.com/societe/303367.html
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   محمد الصبارندوة فكرية بمشاركة ينظمان صدى تاوناتو الطفولة الشعبية 
2016 - 04 - 21يف هبة بريس يوم نشر حمياويعبد الكرمي 

 23ودلك يوم " ية على املناصفةدور اإلعالم يف الرتب"ندوة فكرية تربوية حول  احلهوية"تاوناتصدى "حركة الطفولة الشعبية فرع تاونات وجريدة تنظم 
. من الساعة الثالثة بعد الزوال بتاونات؛إبتداءمبركز التكوين املستمر التابع للنيابة اإلقليمية للتعليم  2016أبريل 
تاذ مصطفي العراقي الندوة سيشارك يف تأطريها األستاذ حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان ؛واإلعالمي واحلقوقي األسهذه 

يئة الرباط( السيوري؛واألستاذة مجيلة ")اإلشرتاكي اإلحتاد"صحايف جبريدة ( ناشطة مجعية ( الريماينفيظة ؛واألستاذة ح)رئيسة مجعية عدالة وحمامية 
يئة تاونات ملكتب التنفيذي حلركة عضو ا( الربامهي ياسري؛واألستاذ ")تاونات صدى"جريدةمدير /إعالمي وحقوقي(؛واألستاذ إدريس الوايل)وحمامية 

بية على حقوق اإلنسان بشكل ؛وحقوقيون وإعالميون وتربويون آخرون وذلك إلبراز دور وسائل اإلعالم يف الرت )الطفولة الشعبية ورئيس فرعها بتاونات
.عام وعلى املناصفة بشكل خاص والوقوف على أبرز التجارب الناجحة يف نشر قيم املساواة وعدم التمييز

دف اىل تربية األطفال والشباب على  60هذه الندوة الفكرية يف سياق ختليد حركة الطفولة الشعبية بالذكرى ال وتأيت   وقد.سواءاللتأسيسها كجمعية 
سي هذا املطلب الرئي آمن مؤسسوها منذ البداية يف منتصف مخسينيات القرن املاضي بأن أحد دعائم بناء جمتمع جديد هو املساواة ؛لذلك عربوا عن

 ة أو يؤديان نشيدا حول منبعواحملوري بشعار رمزي الزال وسيستمر خالدا يضم طفال وطفلة حتفهما سنبلتان ميسك بعضهما البعض يف لعبة أو رقص
.ماء يفيض عطاءا ويؤكد بأن الرتبية احلقيقية هي الرتبية على احلقيقة

ليت محلت لتأسيسها وللتأكيد على الدور الريادي الذي تقوم به كأحد املنابر اجلهوية ا 22ختلد الذكري ال" تاونات صدى"وجريدةتأيت الندوة كما 
وعرفت . يامشعل صحافة القرب منذ أكثر من عقدين ودعمت عرب مسار صدورها العمل الرتبوي وساندت األنشطة اجلادة حمليا وجهويا ووطن

.الفكرية وبأدواره التنشيطية يف منشآت الفضاء العام واملؤسسات التعليمية وبامكانياتهبطاقات اجملتمع املدين 
من الدستور  19تفعيل الفصل ال يتزامن مع النقاش العمومي الذي تعرفه بالدنا فيما يتعلق ب" دور اإلعالم يف الرتبية على املناصفة" اختيار موضوع إن 

:الذي يعد أول فصل يف باب احلقوق واحلريات األساسية والذي ينص على
هذا الباب من  يئية، الواردة يفيتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والب" 

اململكة كام الدستور وثوابت الدستور، ويف مقتضياته األخرى، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب، وكل ذلك يف نطاق أح
.وقوانينها
.تمييزهلذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال ال وُحتدث.والنساءاملناصفة بني الرجال  مبدإالدولة إىل حتقيق تسعى 
ا الوطنية ولإلعالم اجلهوي خاصة و ودون   صدى"جريدةضمنه شك فإن للمجتمع املدين ومنه حركة الطفولة الشعبية عرب شبكة فروعها وأجهز
ا شأن املساواة أحد القيم مسؤولية يف نشر الوعي مبضامني هذا الفصل الدستوري من جهة وتربية األطفال والشباب على أن املناصفة شأ" تاونات

ا بعمق وبقناعة ثابتة . اليت جيب اإلميان 

https://www.maghress.com/hibapress/170618
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راسة أكثر من د: يشهر بطاقة االختالف مع حكومة بنكيران في تقديم الملتمسات والعرائض اليزميمجلس 
تجربة دولية لتنبيه وزارة العماري إلى طرق البحث وإصدار القوانين  40
2016 – 04 - 21يف العلم يوم نشر اجهبليعزيز 

اخلاص بتحديد  64.14رقم  يتضح أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يتجاوز ما ذهبت إليه احلكومة فيما خيص مشروعها املتعلق بالقانون التنظيمي
اخلاص بتحديد شروط وكيفيات  44.14شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع وأيضا مشروع القانون التنظيمي رقم 

.  ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية
وتدقيق   جمال التشريع والعرائضويف هذا اإلطار قدم اجمللس الوطين رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني واقرتح تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف

.يةالدميقراطية التشارك عدم قبوهلما وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال
حلق يف تقدمي سهيل شروط ممارسة اوذكر اجمللس يف رأيه بعدد من املسلمات األساسية منها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية باإلضافة إىل ضرورة ت

.من الدستور 14-15امللتمسات والعرائض ومها احلقان املضمونان مبقتضى الفصلني 
اطية متقدمة فضال عن جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقر  40ولوضع مقرتحاته قام اجمللس بدراسة أكثر من 

.دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلون العموميون يف هذا اجملال
حيث  7ع خاصة يف املادة ومن التعقيدات اليت قد يكون اجمللس وقف عندها ما نص عليه مشروع قانون احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشري

من مدعمي امللتمس وأن  25000تتوىل جلنة تقدمي امللتمسات مجع التوقيعات الالزمة وجيب أن تكون الئحة دعم امللتمس موقعة على األقل من قبل 
.تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية للتعريف

اقرتاحات أو توصيات  ومن شروط قبول امللتمس حسب مشروع القانون هذا أن يكون اهلدف منه حتقيق مصلحة عامة وحيرر بكيفية واضحة يف شكل
ة دعم نها ويكون مشفوعا بالئحويكون مرفقا مبذكرة مفصلة تبني األسباب الداعية إىل تقدميه واألهداف املتوخاة منه وملخصا لالختيارات اليت يتضم

.بعده 7امللتمس املشار إليها يف املادة 
ونني التنظيميني ويذكر أن رأي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان جاء إثر طلب صادر عن جملس املستشارين موجه للمجلس خبصوص مشروعي القان

، يف حني أن الوزارة املكلفة 2014دجنرب  10يندرج هذا الطلب يف إطار إعمال مذكرة التفاهم املربمة عرب اجمللس الوطين وجملس املستشارين بتاريخ 
والعرائض  اصة بامللتمساتبالعالقة مع الربملان واجملتمع املدين خلصت من خالل حوارها حول اجملتمع املدين إىل خمرجات منها األرضيات القانونية اخل

.  ، وامليثاق الوطين للدميقراطية التشاركيةاجلمعويةوالتشاور العمومي واألرضية القانونية للحياة 

https://www.maghress.com/alalam/78261
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يدخل على الخط لحل ملف السلفية الجهاديةالصبار 
/   2016-04-21: إنصاف بريس بتاريخ: كتب بواسطة

يد من أجل أن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان دخل على الخط من جد، ”املساء“مصادر مقربة من ملف السلفية اجلهادية جلريدة كشفت 
شك، الكاتب العام ، وأوضح جواد ملالبحث عن حل للملف الذي يعرف تطورات متسارعة نتيجة حالة االحتقان التي تعرفها بعض السجون

االثنني  عيته التقت، يومللجمعية الوطنية لإلدماج واإلصالح، اليت تضم معتقلي التيار، الذين مت اإلفراج عنهم، مؤخرا، مبوجب العفو امللكي، أن مج
 كن أن تساهم يفاملاضي، حممد الصبار، األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، من أجل مناقشة آخر تطورات امللف وتدارس احللول اليت مي

.حل امللف

http://insafpress.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-
%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-
%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84/

http://www.inews-arabia.com/46/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9.htm
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”صيكاإبراهيم “يطلب تقريرا مفصال حول وفاة المعطل  اليزمي

20:30/  2016أبريل  21مشاهد 
بأكادير وكلميم بالتحقيق يف  تعليماته إىل كل من اللجنتني اجلهويتني حلقوق اإلنسان، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميإدريس أعطى 

.، وإعداد تقرير خاص يف املوضوعالصيكاوفاة املعطل الصحراوي إبراهيم 
يام يتم رفع التقرير يف األوأفادت مصادر إعالمية مطلعة أن اللجنتني اجلهويتني شرعتا يف إعداد تقرير مشرتك يف وفاة املعطل الصحراوي، حيث س

.املقبلة، وذلك بعد التوصل بنتائج التشريح الطيب
ام، قبل أن تدخل اللجنة وأوضح مصدر أن اللجنة اجلهوية بكلميم كانت تتابع امللف منذ تدهور حالته الصحية بسبب دخوله يف إضراب عن الطع

.اجلهوي باملدينة مبتسشفىاجلهوية بأكادير على خط امللف بعد وفاة الضحية 
 األصالة”و” اللاالستق“وأعقبت وفاة املعطل الصحراوي احتجاجات واسعة يف مدينة كلميم، إىل جانب دخول أحزاب سياسية على رأسها حزبا 

فتح وزارة العدل واحلريات “رورة على ض” الشبيبة االستقاللية“على اخلط، حيث متت املطالبة بفتح حتقيق معمق يف املوضوع، إذ أكدت ” واملعاصرة
القانونية على كل األطراف  اجلزاءات، وترتيب صيكالتحقيق قضائي مستقل وشفاف مع املسؤولني املباشرين عن اعتقال واحتجاز املعطل إبراهيم 

.”املتورطة يف وفاته
عرضه للتعذيب والتعنيف، ناجتة عن ت الصيكاوكان الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بأكادير قد نفى يف وقت سابق بأن تكون وفاة املعطل 

.”فن ميكرويب منتشرغياب أي آثار للعنف على جسد اهلالك، وأن سبب الوفاة طبيعي، وراجع إىل تع“مؤكدا أن نتائج التشريح الطيب أوضحت 

http://machahid.info/?p=67915

http://chtouka24.com/84132.html
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نموذجاإلياس العماري خدامه؟ المخزن الملكي كبار كيف يختار 
2016, أبريل   21مصطفى حريان    

  
!”الفوطوكويب“اتر قرأُت دروس احلقوق يف دف: كيف َدَرْسَت؟ فأجاب: مؤخرا” إلياس العماري“ُسِئل األمني العام حلزب األصالة واملعاصرة 

.مل يقل الرجل ذلك على سبيل الدُّعابة بل كان جاّدا كل اِجلد، وعلى سبيل إقناع السائل

اعتباره أحد كبار النافذين يف أنه يشكُِّل حمورا أساسيا يف تناول شخصه ب” البام“ويبدو من كثرة التصريح والتلميح إىل موضوع مؤهالت أمني عام 
يف إحدى ” شاوش“لوظيفة  اليت ال تؤهله حىت اإلبتدائيةكيف لرجل كلُّ زاده من التعليم الشهادة : البالد، إذ يتساءل املتسائلون صراحة أو ضمنا

يف البالد؟.. اإلدارات العمومية من الدرجة الثالثة أن يتصدَّر املشهد التدبريي والسياسي

نطفىءيتبوَّأ هذا الرجل القصري القامة 
ُ
ني العام حلزب االستقالل قال عنه النظرات، اليوم موقعا مهما يف تدبري الدولة بشكل غري رمسي، لدرجة أن األم امل

.!.”السَّلَكوط”بويصفه رئيس احلكومة بنكريان ! إنه ُيَسيـُِّر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باهلاتف: يوما

 2003ماي  16الدار البيضاء يوم  قرارات خطرية وعواقبها الوخيمة، من قبيل التدابري األمنية املتشددة اليت أعقبت تفجريات” تصريف“ويُنسُب له 
.فيذيةإىل غريها من امللفات العلنية والسرية اليت حتمل بصماته التن… 2010بالصحراء يف شهر أكتوبر من سنة  إيزيك اَكدميوكذا واقعة خميم 

أنه عندما ثارت ضجة قبل  فيبدو أنه ال يُعري اهتماما لكل األوصاف القدحية اليت تُلصق به وال لقائليها، لدرجة” إلياس العماري“أّما املعين أي 
على ” إلياس العماري“علَّق . .”مربية الدجاج ابن”بيف عنوان إحدى افتتاحياته  بوعشرينتوفيق ” أخبار اليوم“أسابيع حينما وصفه مدير يومية 

إنه “: قول وهو يبتسمعبد اإلله بنكريان فيكتفي بال اللذودأما حني ُيسأل عن غرميه . ”صديقي وبوعشرينما من مشكلة يف ذلك “: األمر مازحا
..”زميلي يف السياسة

لضعف، إذ احلقيقة لكن هذا ال يعين ا. التواضع الزائد عن احلد: إن يف ذلك واحدة من مسات هذا الكائن السياسي املخزين املنحدر من منطقة الريف
؟Femme de ménage” امرأة أشغال البيت“عكس ذلك متاما، أمل يقل وزير الدولة يف الداخلية القوي الراحل إدريس البصري أن وزارته هي 

ستمدة من نفوذ ال حتده ال قوان.. لنقل إن واحدة من مسات رجال املخزن النافذين هي إظهار التواضع واستبطان القوة
ُ
ني وال أي شيء آخر، القوة امل

!”شِّيمول “اللهم سلطة 

 : لنحاول أن جنيب عن هذا السؤال
ُ
اية التعليم االبتدائي أن يصبح نافذا على هذا النحو امل لفت لالنتباه على األقل كيف استطاع رجل لديه شهادة 

يف املغرب، وميتلك ثروة مالية هائلة يف ظرف غامض وجيز؟
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.ذلك فلنحاول. أنه جيب النظر يف ثنايا وتالفيف بنية السلطة السياسية يف املغرب لتقدمي اجلواب عن هذا السؤالأعتقد 

نرب اين يعود إىل شهر دجحسب املتخصصني فإن التجربة الدستورية يف املغرب حديثة زمنا وممارسة، إذ أن أول دستور وضعه امللك الراحل احلسن الث
لألحزاب أما التدبري ” يةالنَّصِّ “وكان عبارة عن وثيقة كرست السلطات املطلقة للملكية يف الشأن العام املغريب، مع بعض الصالحيات  1962سنة 

.الفعلي لكل مؤسسات الدولة بكل أوراشها، فكان دائما شأنا ملكيا

ا ، إذ بالرغم من الصالحيات املهمة اليت نصَّ عليه2011عرفته البالد يف نونرب ” نوعي“وعلى ذلك النهج سارت األمور يف املغرب حىت آخر دستور 
ام ظل يف أهم مكوناته شأنا إخل إالَّ أن تدبري أوراش الشأن الع.. عن شخص امللك وربط املسؤولية باحملاسبة” القداسة“لرئاسة احلكومة وتقليص هالة 

ة حكومة رئاس” مؤسسة“ملكيا كما كان دائما، فاملسألة مرتبطة مبيل ميزان القوة لفائدة املخزن امللكي أكثر من أي فاعل آخر ولو كانت 
ان مؤخرا يف حلظة بصالحيات مهمة، فرئيس احلكومة مثال مستعد لدخول السجن إذا أمر امللك بذلك وسيظل معه أي، متفقا معه، كما قال بنكري 

!”خشوع“

مراكز ل ونساء يبوئهم النظام امللكي ذو الصالحيات املطلقة ال ميكنه أن ُيصرِّف قراراته يف شىت مناحي أوراش الشأن العام إذا مل يكن لديه رجا
.كبار معاونيه، أي رجال الدولة النافذين” اختيار“متقدمة يف التدبري، وقد درج النظام امللكي على طريقة خاصة لديه يف 

..يف ظرفية معينة، ال بأس من إلقاء نظرة عابرة عليها” اختياره“مثال، مت ” إلياس العماري“

امللكي بقصر  دراسة يف املعهدشهورا قليلة بعد رحيل امللك احلسن الثاين، كان النقاش دائرا بني وريثه حممد السادس وشلة كبار ُمعاونيه منهم أصدقاء ال
ليكن العهد “: وابفكان اجل.. ما هي أجنع طريقة لتسويق صورة إجيابية عن امللك اجلديد: الرباط، وميكن إجياز ذلك النقاش يف السؤال التايل

.”اجلديد

.إخل”… مع الريف املصاحلة”و” واملصاحلة اإلنصاف”و” ملك الفقراء“هكذا انبثق برنامج من عناوينه 

إلياس “امسه  اسم شخص” طرح كاتب الدولة يف الداخلية آنذاك صديق امللك فؤاد علي اهلمة” املصاحلة مع الريف“بصدد العنوان األخري أي 
.كان قد التقى به يف مناسبة خاصة فنال قَـُبوله، وَمن يقبله صديق امللك يقبل به هذا األخري، وكذلك كان” العماري

جمموعة من ” قطبيست“فاقرتح الثاين أن ” اإلنصاف واملصاحلة“حتدث األول عن فكرة ” العماري”ب” اهلمة“يف ذلك اللقاء اخلاص الذي مجع 
الفكرة أعجبت صديق .. ”الرصاص سنوات”باليساريني املعروفني الذين قضوا ُمددا طويلة أو متوسطة أو قصرية يف االعتقال خالل ما بات يُعرف 

ستقِطب“امللك، وما أعجبه أكثر أن 
ُ
”  اليزميإدريس “مث ” بنزكريإدريس “قرن القول بالفعل وأتاه برأس يساري كبري ال يقل عن الراحل ” امل

.2004رمسيا سنة ” اإلنصاف واملصاحلة“وانطلق تنفيذ فكرة . وغريهم” حرزين أمحد”ف

امه من طرف أحد أقاربه انشق عل” ماضيه“النظرات، بصدد  املنطفىءال يهمنا ما قيل عن الرجل القصري القامة  شخصيةيه ألسباب من قبيل ا

                             8 / 26



 

22/04/2016 25
Conseil national des droits de 

l'Homme

م من مكلفا بنقل معلومات عن الطلبة اليس” دي إيس يت“أنه كان منذ مرحلة تسعينيات القرن املاضي جاسوسا لفائدة باعتبار  اريني بكل فئا
خ اكالوريا، بل ليقرأ ُنسجامعة فاس، حيث كان يرتدد على هذه املؤسسة التعليمية العليا، ليس باعتباره طالبا ألنه ليس حاصال على شهادة الب

.من مواد شعبة احلقوق، كما قال” الفوطوكويب“

 اإلنصاف”و ”املصاحلة مع الريف“ما يهمنا هو مسار أداء الرجل باعتباره منفذا لبعض قرارات الدولة يف ملفات من الشأن العام من قبيل 
”…واملصاحلة

ا املخزن امللكي واليسار حقيقية يف مجع املتناقضات ومنها إجالس طرفني لذودين مه” موهبة“بصدد هذا امللف األخري تبني كما أسلفنا، أن للرجل 
لربنامج الذي انطلق مث ا” اإلنصاف واملصاحلة“سياسي ُمنح له اسم -حول صيغة عمل حقوقي” تفامههما“الراديكايل إىل طاولة واحدة، بل وأيضا 

.من املال العام مبئات ماليني الدراهم” سنوات الرصاص“بعد ذلك وأساسه مادي متثل يف تعويض ضحايا 

” العهد اجلديد“وغريمها التحقوا خبدمة ” حرزين أمحد”و” بنزكريإدريس “وكان األهم من كل ذلك أن أقطاب اليسار الراديكايل من قبيل الراحل 
..الوطين حلقوق اإلنسان) االستشاري(وتولوا مناصب يف الدولة منها رئاسة اجمللس 

نهما الذي يناسب وجهة م القارىءبلغة التجارة وليخرت ” مسسارا”وبلغة السياسة ” مستقِطبا“أكثر من واضح باعتباره ” إلياس العماري“كان دور 
.نظره

بة للملك اجلديد آنذاك شديد األمهية بالنس” برنامج مرحلي“النظرات باعتباره أحد ُمنفذي عنوان  املنطفىءالرجل القصري ” كفاءة“إذن تأكدت 
..”اجلديد العهد”و” امللك الشاب“حممد السادس وشلة أصدقائه وكبار معاونيه، هو تسويق ُصورة جيدة عن 

إلياس “ظام املخزن امللكي، فإن لن” لقمة غري سائغة“باعتبار هذه املنطقة القابعة يف أقصى مشال املغرب كانت دائما ” مع الريف املصاحلة”لبالنسبة 
”  الدوار فقيه”ومام مسجد ابن نفس املنطقة يتحدث هلجة أهلها وسليل أسرة من يا أيها الناس تعيش يف قرية مهمشة يشتغل فيها أبوه إ” العماري

قوقي يف فرع اجلمعية بالعمل احل” احتكاكه“استفاد من ” إلياس العماري“فضال عن أن ) أزيد من عشرة أبناء وبنات(ليعيل أسرته الكبرية العدد 
نه كان األداة املناسبة لسرب ناهيك عن أ.. ”الريف والغازات الكيماوية االسبانية“املغربية حلقوق اإلنسان مبدينة احلسيمة فأسس مجعيته اخلاصة حول 

..أفراد خنبها” استقطاب”وأغوار سكان املنطقة 

منطقة الريف وُخنبه يف  النظرات من وضع املنطفىءأفراد النخبة اليسارية، متكن الرجل القصري ” استقطاب“وكما حدث بالنسبة لنجاحه يف مهمة 
اكتسبت لون حزب  الذي قام به إلياس العماري فإن مدينة احلسيمة باعتبارها عاصمة املنطقة” العمل الدؤوب“واليوم بعد ” العهد اجلديد“صف 

ا ” األصالة واملعاصرة“ سيسة منهم(بعدما كانت من قبل معروفة مبيول سكا
ُ
.يكاليةاليسارية املعتدلة أو الراد) باألخص الفئة امل

.آخر شىءن أي أكثر م -إن شئتم-” السمسرة السياسية“أو ” االستقطاب السياسي“يف جمال ” إلياس العماري“إذن، يتعلق األمر بنجاح مهام 
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إىل معاونني لتسويق صور  اقتناص فرصة ظرفية متثلت يف احلاجة: قد أصبحت واضحة، ومن معاملها” رجل املخزن امللكي النافذ“أن صورة منوذج نظن 
ا عد” العهد اجلديد“إجيابية عن  ة هواجس أبرزها وإرساء معامله، سيما أن ظروف انتقال احلكم من احلسن الثاين إىل حممد السادس كانت تشو

.”العهد اجلديد“آخر هو  النفوذ املتعاظم لوزير الدولة القوي يف الداخلية إدريس البصري، وصوره السلبية، واحلاجة إىل تفتيت صرحه ببديل
املهام احلرجة، أي  وبالتايل جعله رجل تنفيذ. من وسط اجتماعي بسيط يضمن والءه الشديد ألنه ال خيار آخر أمامه” إلياس العماري“احندار إن 

يف تنفيذ املهام ” ي اهلمةفؤاد عل“أي الرجل الذي يلي .. ”امللك صديقصديق “فكان بذلك هو .. بالواقع وامللفات” االحتكاك“تلك اليت تتطلب 
.اليت يتم التخطيط هلا يف القصر

” الة واملعاصرةاألص“اليت حتولت إىل حزب ” حركة من أجل كل الدميوقراطيني“اخلطة أن يتسلم زمام أمور العمل السياسي من خالل دفة كانت 
تنمية يف املشهد الرجل الثاين يف خطة سياسية ملنافسة، وِملَ ال دحر إسالميي حزب العدالة وال” العماري“وأن يكون ” اهلمة“صديق امللك أي 

..السياسي سيما االنتخايب، لكن حدث ما مل يكن يف احلسبان
فرباير اليت وصل بعضها حد املطالبة  20وكان منه ما كان، وُذهل املخزن امللكي من شعارات مظاهرات حركة ” العريب الربيع”بما ُمسي اندلع 

”  إلياس العماري“وصديق صديق امللك ” املاجيديحممد منري “وكاتبة اخلاص ” فؤاد علي اهلمة “بإسقاط النظام، ورُفعت صور صديق امللك 
..”الفساد واالستبداد“وآخرين من كبار النافذين يف نظام املخزن امللكي باعتبارهم مسؤولني عن 

يف تلك ” هرب إىل باريس“النظرات أنه  املنطفىءيقتصر األمر على الذهول يف مربع احلكم بل اخلوف أيضا، حيث ُنشر عن الرجل القصري القامة مل 
بعد ذلك كل ” ظاهريا“ارح بالغا حيث ب” فؤاد علي اهلمة“الفرتة العصيبة اليت مرت على نظام املخزن امللكي، بينما كان األثر على صديق امللك 

.صلة له بالعمل السياسي املباشر، وأصبح مستشارا للملك حممد السادس
عروفة اليت ال فائدة من وباقي التفاصيل امل… واالنتخابات اليت أعقبته وجاءت حبزب العدالة والتنمية إىل رئاسة احلكومة 2011دستور نونرب وكان 
.تكرارها
واجهة العمل السياسي مكان  امللك صديقواألمطار السَُّخاِمَيِة السوداء اليت أسقطتها، تسلم صديق ” الربيع العريب“إنه بعد انقشاع غيمة املهم 

 خاضعة لنص الدستور بل غري… ويصرِّف مشاريع سياسية وتنفيذية ومالية وإعالمية وأمنية” البام“وهو يوجد اليوم على رأس حزب السلطة ” اهلمة“
.أو تليها تواكبهالسلطة امللك، وبالتايل فال حماسبة وال مراقبة 

  املنحدرين من وسط اجتماعي بسيطيتبني أن املخزن امللكي وقبله السلطاين، ظل وفيا لطريقته الفريدة يف استقطاب كبار ُمعاونيه، أي من بنيوبذلك 
مفيتم  خرين من نفس الوسط بالضرورة، أو استجالب آ” خداما أوفياء“منه، كما حدث مثال مع رفاق الدراسة يف املعهد امللكي، مث جعلهم  اجثثا

م“االجتماعي ممن أظهروا  .ييف االشتغال على تنفيذ مضامني امللفات األثرية وذات األولية بالنسبة للمخزن امللك” كفاء
يف العمل السياسي  معاونني للمخزن امللكي من هذا العيار سيكونون دائما سجناء للبون الشاسع بني أصلهم االجتماعي، وافتقارهم للتجربةإن 

اوالتدبريي مبعنامها االحرتايف، من جهة، ومراكز السلطة والنفوذ الكبريين اللذين  م“ايل يكون معيار ، من اجلهة املقابلة، وبالتيتبوأو لصيقا ” كفاء
.”شِّيمول “مبدى خدمة 

http://www.okhbir.com/?p=52828
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نزاع الصحراءالطوق في  واستراتجيةعقيدة األطراف : الشرقيخطري 
APRIL 21, 2016خطري الشرقي

دوليا؛ وهو النزاع الذي يرجع نيسان إال ويطفو، يف أروقة األمم املتحدة، نزاع الصحراء وما هو مرتبط به سياسيا وحقوقيا و  -كل مرة حيل شهر أبريليف  
.إىل مدة ليست باهلينة، ناهزت أربعني سنة

قية وجلان حقوق وعرفت القضية حمطات عديدة، سواء يف إطار جلان تصفية االستعمار أو حمكمة العدل الدولية واألمم املتحدة واملنظمة اإلفري
، وموقفة عجلة ساريوالبولياإلنسان، عالوة على حرب طاحنة دارت رحاها يف الصحراء، خملفة العديد من الضحايا بني طريف النزاع املغرب وجبهة 

.التنمية بالنسبة للمجال املغاريب
االتفاق على شكل وجوهر  ومع تطبيق وقف إطالق النار وبداية إشراف األمم املتحدة على البحث عن صيغ وحل متوافق عليه بني طريف النزاع، مت

.االستفتاء يف ما بات يعرف مبسلسل حتديد اهلوية، والذي كانت له تبعات أثرت على حل النزاع
واليت  الثغرات واملثالب؛ وبدأت مرحلة جديدة بني أطراف القضية، عرب جوالت حوار مباشرة، ارتكزت على املساعي احلميدة ومسألة بناء الثقة لتجاوز

.جديد باملنطقة وجيواسرتاجتي جيوسياسيشابت املراحل السابقة، يف حميط 
الذود عن مواقفه وآرائه يف  للمنطقة، يعيد إىل األذهان قدرة كل طرف على اجليوسياسيإن الغوص يف ثنايا النزاع، وما تبعه من تأثريات على اجملال 

ا تعطيه املكانة واحلظوة يف مرافعاته ودفاعه عن حقوقه يف النزاع .سبيل حتديد خياراته؛ واليت يفرتض أ
الحظته يف اآلونة فمنهج عقيدة األطراف خيتلف من مرحلة إىل أخرى، حسب السياقات اليت تأيت دوما بشكل فجائي وارتدادي؛ وهذا ما متت م

.األخرية، بعد االرجتاج الثوري باملنطقة ككل، وما تاله من عوامل عدم االستقرار يف احمليط اإلقليمي
ريف النزاع من جهة، واملغرب ، ساهم يف تكسري مسألة بناء الثقة بني طالبوليساريووالتعاطي مع نزاع الصحراء مؤخرا، سواء بالنسبة للمغرب أو جبهة 

نطقة ارته إىل املواألمم املتحدة من جهة ثانية؛ إذ أقرت اململكة بعدم حيادية األمم املتحدة يف شخص األمني العام بان كي مون، وما ترتب عن زي
كإفراز ” احتالل“ترديده كلمة ، و البوليساريووتصرحياته وجوالته، خصوصا ذهابه إىل منطقة بئر حللو يف يوم حيمل أكثر من داللة بالنسبة جلبهة 

العام  لثقة يف مبعوث األمنيلعالقات مضطربة وغري متناغمة بني املغرب واألمم املتحدة، بسبب ضعف ترتيب الزيارة مع اململكة، وكاستمرار لفقدان ا
.ألمم املتحدة روس من قبلها

تم بنهج سياسات  داف جيوسياسية واقتصادية، خدمة للمصاحل الذاتية ومناطق النفوذ، لتحقيق أه تطويقيةاملنظومة اجلديدة يف العالقات الدولية 
إىل مبدأ مالءمة  واملبادرات اليت طرحتها األمم املتحدة منذ ما يناهز عقدين من وقف إطالق النار، مل حتمل إضافات. وتوفري أساليب ضمان ذلك

ج الوساطات وحتديد خيارات التفاوض .ومواءمة النزاع مع التحوالت اجلديدة، واإلمكانات املتاحة يف 
ت صيغ راف النزاع؛ بل مسحلقد أضحت التقارير املعدة واملراسالت املقدمة أقل تأثريا يف مسار النزاع والبحث عن حلول سلمية متوافق عليها بني أط
ا، وربطته ا مبسألة احرتام حقوق البحث عن احلل بظهور أطراف أخرى متثل هيئات مدنية تعمل يف جمال حقوق اإلنسان، قامت بتطوير مرافعا
روقة األمم نزاع، وانتقاله من أاإلنسان ومحاية الثروات والقضايا األمنية املتعلقة مبنطقة الساحل والصحراء، يف حتول جذري يف حيثيات التعاطي مع ال

ج قواعد املتحدة كراع للوساطة إىل منظمات إقليمية وجهوية وهيئات مدنية وتشريعية دولية، أضحت جماال خصبا للمواجهة بني طريف  النزاع و
.الطوق إسرتاجتية

نني بتلك اهليئات واملنظمات بشكل يتعارض ويتناقض مع حمتوى وأهداف وجهة نظرمها للقض  ية، فاملغرب يؤكد أن الصحراءوأصبح طرفا النزاع مر
 خارطة طريقه التدبريجزء ال يتجزأ من أراضيه، وماض يف خياراته التنموية واإلصالحية، يف إطار مشروع متكامل، بني ما هو سياسي واقتصادي؛ و 

ألمة املغربية؛ ية كثابت من ثوابت ااجلهوي إلعادة بلورة عالقة املركز باحمليط، بغض النظر عن الطرف اآلخر يف النزاع، ومقتنع يف دفاعه عن وحدته الرتاب
.قابل للنقاش ترى أن إجراء استفتاء تقرير املصري هو حل للمساءلة، وأي حل ال يليب هاته الطموحات غري البوليساريويف حني جبهة 
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ج  ق، بدءا باملقاربة احلقوقية، سواء داخل الطو  إسرتاجتيةوبالتايل فإن الوقائع يف اآلونة األخرية حتيل إىل أن طريف النزاع يستخدمان أساليب متعددة يف 
س الوطني لحقوق مع تواجد المجلخميمات تندوف أو يف مدن الصحراء، عرب اخلوض يف طبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان وآليات الرد املعتمدة، 

قي؛ مث املقاربة التنموية، عرب ، واليت أضحت تلعب دور الوسيط يف العديد من القضايا املتعلقة باجلانب احلقو اإلنسان بالمغرب في لجانه الجهوية
اكنة احمللية ة، وطبيعة استفادة الستقدمي منوذج تنموي قادر على إجياد حلول ملشاكل املنطقة االقتصادية، يتجاوز خمتلف أمناط التدبري والتسيري السابق

ا املقدم من مجعيات مراقبة الثروات، سواء كانت دولية أو إقليمية أو حملية؛ وصوال إىل املقاربة اإلعالمية، انطالقا م هات النظر يف ن شرح وجمن خريا
تعيد إنتاجها  ملنتهجةاالطوق  إسرتاجتيةالعديد من املؤسسات واملنابر اإلعالمية لدحض القراءات املتضاربة لكل طرف بشكل يعيد إىل األذهان أن 

.بطرق خمتلفة ومتضاربة

طق الصراع لى غرار باقي مناهذا اجلانب يقود اىل احلديث عن القيمة املضافة اليت أضافتها األمم املتحدة إىل امللف، دون القدرة على إثبات نفسها، ع
دد السلم واألمن الدوليني، والشكل املرتقب للمنطقة عند وصول التفاوض إىل الطريق املسدود .يف العامل، واليت 

ذه الفرضية واردة يف حيثيات القرار  مللف، سواء طرفا النزاع أو اجلزائر اليت يرى واحلوارات األمنية بني كافة املتدخلني يف ا اجليوسرتاجتيفمسألة التسليم 
ا سبب عدم الوصول إىل احلل بدعمها جلبهة  رسبات مرتبطة حبرب الرمال ، كنتاج للصراع حول الزعامة اإلقليمية، زد على ذلك تالبوليساريواملغرب أ

.وخملفات احلرب الباردة، وما تركته من أثر على العالقات بني البلدين، مث موريتانيا وتكتل أصدقاء الصحراء

عية الوسيطة بني اجلزائر واملغرب؛ ألي تسوية يف فك االرتباط بني املشاكل العالقة، واألو  جيوسرتاجتية وبراديغماتإنه من الضروري استحضار مقرتبات 
القوى املتدخلة  سرتاجتيةإلعندئذ ميكن احلديث عن صيغة جديدة، ميكن من خالهلا حل نزاع الصحراء، مث إعادة قيمة املنطقة يف كافة اجملاالت احليوية 

.ي والدويلمع احمليط اإلقليم يف النزاع، سواء دوليا أو إقليميا، وقدرة طريف النزاع على التفكري مليا يف شكل ومنط القدرة على العيش، ويف التعامل
و النيجر أو موريتانيا وليبيا للجزائر من قبل املغرب، سواء يف مايل أ اإلسرتاتيجيبني هذا وذاك، تظل سياسة عقيدة األطراف حاضرة بقوة يف احمليط 

خمة يف منطقة الساحل والصحراء املستقبلية، مث اقتصاديا عرب شركات اقتصادية واستثمارية ض إسرتاجتيتهاوتونس، للعب أدوار طالئعية يف حتديد 
.وجلب استثمارات داخلية، ومواكبة التحوالت اجلديدة يف احمليط الدويل واإلقليمي

مع ارجية، وتذبذب التعاطي خبالف ذلك، هناك تراجع ألسعار البرتول، وغموض يف املستقبل السياسي باجلزائر، وعدم اتضاح الرؤية يف السياسة اخل
يئات سياسية ومدنية؛ مما يفسر تراجع جماهلا احليوي يف ظل دعم خليجي مايل واستثماري للمغرب .أزمة داخلية مرتبطة 
رس األمريكية بني الكونغ وهناك أيضا تذبذب املواقف األوربية حسب نوعية املصاحل بني جنوب ومشال القارة، واألمر نفسه ينطبق على وجهة النظر

.، ورئاسة البيت األبيض وبعثتها يف األمم املتحدة، ووزارة اخلارجية وتقاريرها الدوريةالنتوسوجلانه، آخرها جلنة طوم 

، بنهج اسم مناطق النفوذكل هذا يؤدي إىل تغري بواعث ومؤشرات االجتاهات الدولية اجلديدة يف التعامل مع القضايا الدولية، حول حجم االخنراط وتق
ذه التحو . ، وعودة التوترات العرقية والدينيةاإلثنيةسياسات قائمة على إذكاء الرتكيبات  الت وتبين سياسات قائمة على وطرفا النزاع عليهما الوعي 

ساكنة كري مليا يف الدبلوماسية الناعمة، كما حدث مؤخرا بني كوبا والواليات املتحدة األمريكية، بعيدا عن كل أشكال املزايدات السياسية، والتف
توحة على مصراعيها من ؛ ما قد جيعل املنطقة مف”راديكالية“املنطقة وما ميكن أن يرتتب عن عدم االستقرار والدخول يف نفق مظلم مؤد إىل حتوالت 

ا إىل أقصى مشاهلا، وعرضة للظواهر اإلرهابية، واليت حتولت إىل اإلرهاب العائلي كشكل جديد من أمناط الظاهر  ت العابرة ة، وجتارة املخدراأقصى جنو
.للحدود، وهجرات الالجئني، مما يدفع إىل جماهيل قد تأيت على األخضر واليابس
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بحث عن حل، وفق الصحراء يصل إىل مرحلة تثري أعلى درجات القلق واالستفهام حول ماذا بعد األمم املتحدة؟ واإلمكانات املوجودة يف الفنزاع 
االعتمادية “هات تدعيم املساعي احلميدة للتسوية السلمية للنزاع بعد وقف إطالق النار، ومسألة بناء الثقة بني أطراف النزاع قد ذهبت يف اجتا

متداخلة يف النزاع هي أحد أهم  أنساقامبا يتالءم مع مصاحل وأهداف طريف النزاع يف تعاطيهما وتعاملهما مع القضية، والتحالفات اليت تشكل ” الدولية
لتفاوضي، وتعديالت يف النسق ا جتلياته وفصوله؛ وما قد يرتتب عن ذلك يف إطار التعاون والتفاهم، والصراع وعالقات القوة واهليمنة، إلحداث تغيريات
إطار التكامل ات الضيقة يف والوصول إىل قرارات تتالءم مع املنشأ اخلارجي أوال والداخلي لطريف النزاع ثانيا، وجتاوز مثالب املراحل السابقة، واحلساب

.والتضامن املغاريب
الرباط اكدالباحث يف العلوم السياسية و اإلعالم جامع حممد اخلامس 

http://www.raialyoum.com/?p=427174
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ال مكان لمن ال يؤمن بالمساواة في هيئة المناصفة ومكافحة التمييز:  اليزميمجلس 
2016نيسان  19  

ن لس الوطين حلقوق اإلنسان أمع النقاش الدائر يف الربملان يف غرفته األوىل، حول قوانني ومشروع هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، أكد اجملبالتزامن 
ية ال ينبغي أن ملؤسسة الدستور مسألة القناعات واإلميان مببادئ وقيم املناصفة واملساواة أمر حاسم يف ما يتعلق برتكية اهليأة وفلسفتها، مؤكدا أن هذه ا

.واحلمائيةتنحاز عن أدوارها األساسية ومهامها االستشارية 

ات واجلمعيات النسائية التحالف والشبك"الذي كان يتحدث يف ندوة " احلنوشيعبد الرزاق " وقال مدير ديوان رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 
ة هامة يف أبريل بالعاصمة بالرباط، أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز مؤسس 19، اليوم الثالثاء "واحلقوقية واألمازيغية والتنموية الدميقراطية

نبغي ريع، مربزا أنه ال يالبناء الدستوري، مؤكدا على أن اجمللس يشدد على ممارسة حقه الدستوري املتقدم كما عدد من املؤسسات للتأثري يف التش
.للتشريع أن يقف عند النواب، بل جيب إيالء جملس املستشارين ما يستحق من اهتمام 

مراحل إعداد  تابعة كافةوأشار ذات املتحدث، إىل أن أول ما قام به اجمللس الوطين حلقوق االنسان، هو القيام بدراسة لتجارب دولية مماثلة ، كما قام مب
.ياحلنوشذا اخلصوص، يضيف  ترافعيةاملشاورات السرية، وكذا خمتلف حتركات جلنة البندقية مذكرات  مبافيهااملشروع 

، حيملها دور الراصد "سعي حنوال"أن منطوق الدستور بأن دورها يف " اخلنوشي، أكد ومناصفاتياوخبصوص حمورية التوازن بني وظيفيت اهليأة دستوريا 
على حد تعبري " املؤسسة طابع خربايت التوازن خمتل يف طريقة التعيني، مبعىن أننا نطالب بإيالء نأل والرتكبةواملتتبع، داعيا إىل ضرورة مراجعة التأليف 

.ممثل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

http://chnotra.com/2014-11-16-21-34-1922214/item/46980-2016-04-19-13-54-59
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بوقنطارالحسن / تقرير األمم المتحدة بين الحياد واالنحياز 
2016) أبريل(نيسان  21اخلميس 

اجلزائر يف يارته إىل خميمات تندوف و بعد فرتة ترقب مقرونة باألزمة بني املغرب وبان كي مون بسبب تصرحياته وتصرفاته املنحازة وغري املسؤولة خالل ز 
ا ال تلخيصية، قدم األمني العام تقريره إىل أعضاء جملس األمن، و هو عبارة عن وثيقة 2016مارس  صحراء منذ صدور ألهم األحداث اليت شهد
.2015يف أبريل  2218القرار 

ة ه، فإنه يدرك حساسيبشكل إمجايل، فإن هذا التقرير ال خيلو من إشارات تعكس احنياز األمني العام ألطروحة خصوم املغرب، لكن، يف الوقت نفس
اية املطاف املقرر النهائي ما أشار إىل ذلك البعض لذلك ميكن القول إن صيغة هذا التقرير ليست ك. التقرير املوجه إىل جملس األمن، الذي هو يف 

.زمة لتصحيح مسارهافهي تضمنت أشياء نشاطرها، وأخرى ينبغي التصدي هلا بالصرامة الال. كلها معادية للمغرب، وليست كلها موالية ملواقفنا
:عناصر إجيابية

د التعبري عن ملا خّلفته تصرحياته من ردود فعل يف املغرب، ومل يصل إىل ح (Regret(حاول األمني العام أن يبدي حياده من خالل التعبري عن أسفه 
.مني العامرغم ذلك، يظهر، بشكل واضح، أن الرد احلاسم للمغرب بكل أطيافه قد ترك تأثريه على األ. اعتذاره للمغاربة عن انزالقاته

حويل األنظار عن خال التقرير من أية إشارة إىل إحداث آلية مستقلة حلماية حقوق اإلنسان، كما ظل خصوم املغرب يصدحون بذلك يف حماولة لت
قوق اإلنسان؛ ومن أبرزها يف هذا اإلطار، اكتفى التقرير باإلشارة إىل ضرورة التعاون مع أجهزة األمم املتحدة املعنية حب. حقيقة الوضع يف الصحراء

ملشروع الدميقراطي احلداثي يف كل وهو أمر ينخرط فيه املغرب بعمق، اعتبارا لقناعته حبيوية حقوق اإلنسان يف بناء ا. املفوضية السامية حلقوق اإلنسان
، حيث تقوم جلنتاه نواعتبارا لكونه أحدث آليته الوطنية المشهود لها بالمصداقية؛ وهي المجلس الوطني لحقوق اإلنساالرتاب املغريب، 

اصني األمميني الذين فضال عن ذلك، ظلت وستظل أبواب املغرب مفتوحة للمقررين اخل. اجلهويتان يف العيون والداخلة بدور حممود يف هذا اإلطار
ايقدمون تقارير يتفاعل معها املغرب، سواء يف  .عة فيهأو شوائبها، وذلك لتحسني ممارسات حقوق اإلنسان كخيار ال رج اجيابيا

جلزائر ا ملموسا بفعل رفض اأشار التقرير إىل ضرورة اخنراط موريتانيا واجلزائر أكثر يف مسلسل املفاوضات املتعلق بالصحراء، والذي مل يشهد تقدم
صحراء ليس مسألة مرتبطة بتصفية وهو حتليل، دون أن يذهب بعيدا، يشاطر املوقف املغريب الذي ظل يعترب أن النزاع يف ال. االخنراط فيه بشكل اجيايب

ؤوليتها باعتبارها دولة معنية واجلزائر ال ميكن هلا أن تبقى يف وضعية الدولة املهتمة، بل عليها أن تتحمل مس. االستعمار، وإمنا هو نزاع مغريب جزائري
ا تأوي فوق أراضيها حركة  فقد أشار التقرير إىل . ريونلكن هذا املوقف ال يشاطره املسؤولون اجلزائ. املناوئة للمغرب البوليساريوتغذي الصراع لكو

ىل اهليمنة املنطقة املغاربية، والسعي إ رفض الرئيس اجلزائري ووزيره يف اخلارجية لكل تغيري؛ فهم يفضلون البقاء يف وضعية إحلاق الضرر مبصاحل شعوب
اعل الشعوب وبناء وإضعاف املغرب، كما يظهر ذلك جليا من خالل االستمرار يف إغالق احلدود الربية مع املغرب بشكل ينسف كل حماولة لتتف

.االحتاد املغاريب
:قضايا خالفية

م املنحاز يستدعي هذا الكال. واصل األمني العام دعوة األطراف إىل مفاوضات جدية بدون شروط مسبقة تسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصريه
:املالحظات التالية

السادس اليت تؤطر  فهي يف صلب روح الفصل. يشاطر املغرب بشكل كلي ضرورة البحث عن تسوية متفاوض حوهلا ومقبولة من األطراف: أوال
ن استمرار هذا النزاع يقدم االقرتاحات والتنازالت من أجل إجناح هذا املسلسل التفاوضي، ألنه يدرك مث مافتئويف هذا السياق، . قرارات جملس األمن

.املفتعل على مستقبل ومصاحل شعوب املنطقة 
استحالةويف ضوء . يةإن التفاوض ال يعين ربح الوقت فقط من أحل متديد أجل النزاع، بل إن كل تفاوض جدي ينبغي أن يرتكز على أرض: ثانيا
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ا، فقد قدم املغرب مبادرة احلكم الذاتنظيم  يت، وهي اليت وصفت يف االستفتاء كما أقرت بذلك األمم املتحدة من خالل مبعوثيها السابقني وقرارا
فخصوم الوحدة الرتابية . فاوضاتلذلك، فإن املغرب يعتربها مبثابة األرضية اليت ينبغي أن تدور حوهلا امل. قرارات جملس األمن باجلدية وذات املصداقية

ل ممكن، كما أكد على ذلك ومن حق املغرب أن يعترب هذا املشروع مبثابة السقف األقصى حل. ال ميلكون مقرتحا آخر باستثناء املطالبة باالستفتاء
.جاللة امللك حممد السادس خالل خطابه مبناسبة الذكرى األربعني للمسرية اخلضراء

. صرير حول حمتوى تقرير املأشار األمني العام يف تقريره إىل أن املغرب، بواسطة الكاتب العام الوزير املنتدب حاليا، اقرتح تبادل وجهات النظ: ثالثا
حني؛ فاملغرب ليس مبدئيا لالستقالل واالنفصال، بل علينا أن نكون واض أتوماتيكيافهذا املفهوم ليس، كما يردد ذلك خصوم الوحدة الرتابية، مرادفا 

هوم دينامي ينبغي أن يقرأ اليوم يف ظل فتقرير املصري مف. ضد تقرير املصري، لكنه ضد فكرة تقرير املصري اليت تربط هذه املسالة ميكانيكيا باالنفصال
:معطيات متعددة من بينها

كون تتوجيا ملسار سياسي يستهدف فهو يف العمق مفهوم سياسي ذو محولة مركبة، ينبغي أن ي. تقرير املصري ال ميكن أن ينظر إليه بصيغة قانونية حمضة
.الوصول إىل تسويات سياسية معقولة ومتوازنة

 1514ر ا يؤكد عليه القراالنزعة حنو االنفصال ال ينبغي أن حتجب متطلبا ال يقل حيوية وأمهية؛ وهو احملافظة على الوحدة الرتابية للدول، وذلك م
.للجمعية العامة الذي يعترب مؤسسا قانونيا لتقرير املصري

يت ذلك حاالت الدول ال تقرير املصري ال ينبغي أن يكون مولدا للقالقل واالضطرابات وخلق مزيد من االنشطار والتمزق بالنسبة للدول، كما تبني
.، كما هو األمر، مثال، يف جنوب السودانمعقلنةنشأت مؤخرا نتيجة استفتاءات غري 

 دة من الثروات بشكل عادل عربميكن أن يكون تقرير املصري متضمنا يف صيغة متكن السكان من التمتع بشكل واسع وفعلي حبقوق اإلنسان، واالستفا
ضمنته مبادرة احلكم وهذا التصور هو الذي ت. والعدالة االجتماعية عرب حماربة كل أشكال الريع والتمنيةنظام للحكامة يضمن، باألساس، االستقرار 

ل تفاوضي كان يكون مبثابة تتويج ملسلسالذايت اليت متثل تركيبة ذكية ملبدئي االستقالل واحرتام الوحدة الرتابية اليت تتضمن يف صلبها استفتاء للس
.مقبول من األطراف

ذه املبادرة، سيكون مفيدا، فبعد قرابة عشر سنوات من تقدمي ه. يف هذا السياق، أعتقد أن جملس األمن ينبغي أن يطور موقفه من مبادرة احلكم الذايت
ائية، أن يتضمن قرار جملس األمن املقبل إشارة إىل اعتبار هذه املبادرة أرضية للتفاوض حىت ل يف  يلزم اخلصوم بالدخو ولصاحل البحث عن تسوية 

ا واآلفاق اليت تطرحها .صلبها، واالخنراط يف سياقا
طرد املكون املدين للبعثة األممية  ففي عز األزمة مع األمني العام، أقدم املغرب على. احللقة اخلالفية والشائكة يف التقرير املينورسوميثل تقييم وضعية 

 يشاطر هذا الطرح ملا يتضمن، تقرير األمني العام ال. اعتبارا ألنه مل تعد حاجة إليه بفعل انتفاء تنظيم االستفتاء يف الصحراء العتبارات موضوعية
احلركات  بتناميا يتعلق حبسب رأيه، من تداعيات على االستقرار وعلى املخاطر اليت قد تنجم عن تعثر البعثة عن القيام بكافة مهامها، وخاصة م

.املتطرفة
وهو أمر يرفضه . ون املدينملدة سنة، يشري، ضمنيا، إىل ضرورة عودة املك املينورسومن املؤكد أن األمني العام، وهو يوصي جملس األمن بالتمديد لبعثة 

 اجلدل بني وال شك أن هذه النقطة ستثري. املغرب، إىل حد الساعة، ارتكازا على منطقه الذي يؤمن بال جدوى وجود هذا املكون ضمن البعثة
قوة من أجل اإلقناع بصواب ويف حالة ما إذا تشبثت الدبلوماسية املغربية مبوقفها، فعليها أن تناضل ب. مكونات جملس األمن، وخاصة أصدقاء الصحراء

ا جملس األمن هذه النقطة خالل مناقشته للقرار الذ ني العام ي سيقيم تقرير األمهذا املوقف، ومن مث يبقى السؤال معلقا حول الكيفية اليت سيقارب 
.سالة، ولكن بأية صيغة ؟ فسيكون انتصارا واضحا لو أن جملس األمن ساير املنطق املغريب حول هذه املاملينورسووسيمدد لبعثة 

العام إحراج اجلزائر؛ إذ اكتفى  فعلى هذا املستوى، مل يرد األمني. املسألة األخرية تتعلق بإحصاء الالجئني، أو من نعتربهم حنن حمتجزين يف تندوف
 املخيمات والتجاوزات وبالنسبة لنا، فإن جملس األمن، أمام املأساة اليت يعيشها الصحراويون يف. باإلشارة إىل تسجيل، وليس إحصاء، ساكنة تندوف

بضرورةكثر حسما باملطالبة واالنتهاكات اليت سجلت يف ما يتعلق باستعمال املساعدات واالرتباطات املشبوهة باحلركات اإلرهابية، عليه أن يكون أ
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.السكان الصحراويني يف املخيمات يف صلب القرار، وليس فقط ضمن احليثيات كما فعل إىل حد الساعةإحصاء 
اية السنة، امليوالتبصفة عامة، وبصرف النظر عن  فإن هذا التقرير ال ميكن اعتباره  الشخصية واالحنيازية لألمني العام الذي سيصبح يف خرب كان يف 

ة أن ستسعى إىل تصحيحها من فهو يتضمن إشارات وتقييمات ال تالئم تصورنا لقضية الصحراء على الدبلوماسية املغربي. معاديا كليا ملصاحل املغرب
سية دد التوجهات األساخالل إقناع جملس األمن الذي يقع عليه عبء تقييم استنتاجات وخالصات تقرير األمني العام، وبالتايل إصدار قرار جديد حي

اليت ستمدد مهمتها لسنة إضافية، ولكن بأية صيغة؟ املينورسويف هذا امللف، خاصة ما يتعلق بوضعية 

http://anbaa.info/spip.php?article19458
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بنيويورك” 21كوب“هذه هي الشخصية السامية المغربية التي ستوقع غدا اتفاق : خاص
21/04/2016     

  
خلليجي، سيمثل يف ، أن امللك حممد السادس، الذي يقوم حاليا جبولة خليجية، بعد مشاركة تارخيية يف قمة جملس التعاون ا”ماذا جرى“موقع علم 

.حسناء لال، سيمثل غدا اجلمعة، بشقيقته األمرية ″21كوب”نيويورك يف حفل التوقيع على اتفاق املؤمتر املتعدد األطراف، املعروف اختصارا ب
.الكبريين، للدفاع عن البيئة والتنمية املستدامة ومحامسهاحسناء، يعرف عنها نشاطها  لالاألمرية 

.حسناء ترأس مؤسسة حممد السادس حلماية البيئة لالكما أن األمرية 
كوب “شأن تغري املناخ ، بأعضاء جلنة اإلشراف على تنظيم مؤمتر األطراف يف االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بمرفوقةحسناء  لالوستكون األمرية 

، اليت ستعقد من السابع إىل الثامن عشر من نوفمرب القادم مبراكش،”22
، ونزار ”ددة األطرافسفري مكلف باملفاوضات متع“ مكوار، وعزيز ”مندوبا“وهم صالح الدين مزوار، رئيس اللجنة اإلشراف، وعبد العظيم احلايف 

، وفوزي ”مع المدنيمسؤول عن قطب المجت“ اليزميوإدريس ، ”مبعوثة خاصة من أجل التعبئة“ احليطي، وحكيمة ”رئيس اللجنة العلمية“بركة 
، ”يك والسالمةمسؤول قطب اللوجست“ بيكرات، وعبد السالم ”مسؤولة قطب التواصل“ سيطايل، ومسرية ”مسؤول عن القطب املايل“ لقجع

مسؤول قطب الشراكة“وسعيد ملني 
.مسؤول قطب األحداث املوازية“ بنيحىي، وحممد ”العامة واخلاصة

وميني غري احلكوميني، العموقد أعطى امللك حممد السادس، توجيهاته بغية ضمان االخنراط التام للحكومة وحتفيز اخنراط كافة الفاعلني احلكوميني و 
.ناخيةاربة التغريات املواخلواص، قصد ضمان إجناح هذا املوعد، كتأكيد على التزامات اململكة يف جمال محاية البيئة وتشجيع الطاقات املتجددة وحم

http://www.madajara.com/61532.html
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الصيكايطلب تقريراً من لجنتي كلميم وأكادير في وفاة الصحراوي  اليزمي
,  2016,أبريل 21شبل عبد اإلله

ان بأكادير وكلميم ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تعليماته إلى كل من اللجنتين الجهويتين لحقوق اإلنساليزميإدريس أعطى 
ونية أن اللجنتني اإللكرت ” كشك“جريدة  وعلمت.املوضوع، وإعداد تقرير خاص يف الصيكابالتحقيق في وفاة المعطل الصحراوي إبراهيم 

شريح ذلك بعد التوصل بنتائج التاجلهويتني شرعتا يف إعداد تقرير مشرتك يف وفاة املعطل الصحراوي، حيث سيتم رفع التقرير يف األيام املقبلة، و 
 إضراب عن الطعام، قبل أن تتابع امللف منذ تدهور حالته الصحية بسبب دخوله يف كاتتمصدر اجلريدة، أن اللجنة اجلهوية بكلميم   وأوضح.الطيب

حراوي احتجاجات واسعة يف وفاة املعطل الص وأعقبت.باملدينةاجلهوي  مبتسشفىتدخل اللجنة اجلهوية بأكادير على خط امللف بعد وفاة الضحية 
البة بفتح حتقيق على اخلط، حيث متت املط” واملعاصرة األصالة”و” االستقالل“مدينة كلميم، إىل جانب دخول أحزاب سياسية على رأسها حزبا 

شفاف مع املسؤولني املباشرين فتح وزارة العدل واحلريات لتحقيق قضائي مستقل و “على ضرورة ” الشبيبة االستقاللية“معمق يف املوضوع، إذ أكدت 
ل العام للملك لدى حمكمة الوكي وكان.”وفاتهالقانونية على كل األطراف املتورطة يف  اجلزاءات، وترتيب صيكاعن اعتقال واحتجاز املعطل إبراهيم 

كدا أن نتائج التشريح الطيب ناجتة عن تعرضه للتعذيب والتعنيف، مؤ  الصيكااالستئناف بأكادير قد نفى يف وقت سابق بأن تكون وفاة املعطل 
أكد املكتب التنفيذي  جهته من.”منتشرغياب أي آثار للعنف على جسد اهلالك، وأن سبب الوفاة طبيعي، وراجع إىل تعفن ميكرويب “أوضحت 

 صيكايساوره الشك خبصوص تعرض املعطل الصحراوي إبراهيم “أنه  ،”CODESA“لتجمع املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان 
يف بالغ هلا، بفتح ” الكوديسا“ وطالبت.”كليميمللتعذيب أثناء االحتفاظ به رهن احلراسة النظرية مبقر الشرطة القضائية مبفوضية الشرطة مبدينة  

اين ايام فقط على إحلاقه بقسم اإلنعاش مبستشفى احلسن الث 7للمعطل الصحراوي، وذلك عقب مرور ” الوفاة الغامضة“حتقيق مستقل ونزيه عن 
.”مبدينة أكادير

http://qushq.com/blog/55279.html
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صيكايطالب لجنه الجهوية بتقرير حول وفاة المعطل ابراهيم  اليزميمجلس 
الساملي مسليم    21/04/2016

 حلقوق اإلنسان رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قد طالب من كل من اللجنتني اجلهويتني اليزميمن صادر مطلعة أن إدريس  24علمت حمطة
.، وإعداد تقرير خاص يف املوضوعالصيكابأكادير وكلميم بالتحقيق يف وفاة املعطل الصحراوي إبراهيم 

، وذلك التقرير يف األيام املقبلة وأضافت مصادرنا  أن اللجنتني اجلهويتني شرعتا يف إعداد تقرير مشرتك يف وفاة املعطل الصحراوي، حيث سيتم رفع
.بعد التوصل بنتائج التشريح الطيب

ط، بعد وفاة على اخل” واملعاصرة األصالة”و” االستقالل“وشهدت مدينة كلميم احتجاجات، إىل جانب دخول أحزاب سياسية على رأسها حزبا 
فتح وزارة العدل واحلريات “رورة على ض” الشبيبة االستقاللية“،  حيث متت املطالبة بفتح حتقيق معمق يف املوضوع، إذ أكدت صيكااملعطل ابراهيم 

القانونية على كل األطراف  اجلزاءات، وترتيب صيكالتحقيق قضائي مستقل وشفاف مع املسؤولني املباشرين عن اعتقال واحتجاز املعطل إبراهيم 
.”املتورطة يف وفاته

ة عن تعرضه للتعذيب ناجت الصيكاويذكر أن  الوكيل العام للملك لدى حمكمة االستئناف بأكادير قد نفى يف وقت سابق بأن تكون وفاة املعطل 
راجع إىل تعفن ميكرويب غياب أي آثار للعنف على جسد اهلالك، وأن سبب الوفاة طبيعي، و “والتعنيف، مؤكدا أن نتائج التشريح الطيب أوضحت 

.”منتشر

يساوره الشك خبصوص تعرض املعطل “أنه  ،”CODESA“من جهته أكد املكتب التنفيذي لتجمع املدافعني الصحراويني عن حقوق اإلنسان 
.”كليميمدينة  للتعذيب أثناء االحتفاظ به رهن احلراسة النظرية مبقر الشرطة القضائية مبفوضية الشرطة مب صيكاالصحراوي إبراهيم 

http://mahata24.com/mahata/8225.html
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MÊME EN PRISON, LES FEMMES SOUFFRENT DE DISCRIMINATION…

Elles représentent 2,46% de la population carcérale. Falsification, atteintes aux mœurs, crimes contre la 
famille et vol sont les principaux chefs d’inculpation. Abandonnées par leurs maris, enfants et parents, elles 
souffrent de l’isolement aussi bien en prison qu’après leur libération.

Lâchées par leurs familles, elles reçoivent peu ou pas de visites. Elles, ce sont les femmes en prison. Elles 
sont certes très peu nombreuses : 1 519 détenues, soit seulement 2,46% de la population carcérale. Mais 
elles souffrent de plusieurs maux: isolement, rupture des liens familiaux, absence d’accompagnement, 
déficiences au niveau des structures et non-respect de leurs droits spécifiques. Bref, même en prison les 
femmes souffrent de discrimination…

La première discrimination provient ainsi de l’entourage familial. Contrairement aux hommes, les femmes, 
une fois détenues, sont abandonnées par leurs proches : parents, enfants et époux. Ceux-ci demandent le 
plus souvent le divorce. C’est le cas de cette détenue de la prison d’El Jadida, qu’on appellera Fatiha. Elle a 
été en prison à la place de son mari qui avait commis un crime. Une décision prise par les deux époux afin 
de permettre au mari, qui venait de créer une société, de continuer à travailler pour subvenir aux besoins 
de la famille. Fatiha fut condamnée, contrairement à ce qu’avait promis son avocat, à 15 ans 
d’emprisonnement. Quelques mois après, le mari demandera le divorce, prétextant qu’il ne pouvait attendre 
une aussi longue période car il lui fallait refaire sa vie…

Des détenues comme Fatiha sont nombreuses. Elles sont rejetées par le mari et ne reçoivent pas de visites 
et surtout pas de panier (la fameuse qoffa). Pour les hommes, les familles assurent un panier bien garni 
chaque semaine pendant toute la durée de l’emprisonnement car ils ne doivent manquer de rien et doivent 
garder le moral. Alors qu’elles estiment généralement que les femmes doivent être punies pour ce qu’elles 
ont fait car elles ont déshonoré la famille.

S’ajoute à cette discrimination morale, une deuxième inégalité : «L’organisation et le fonctionnement des 
établissements pénitentiaires ne respectent pas la spécificité des femmes en termes d’hygiène personnelle, 
de soins de santé et d’assistance sociale. Elles ne proposent pas non plus de mesures exceptionnelles pour 
les détenues mères ayant laissé des enfants à l’extérieur notamment celles qui doivent en assurer la 
charge», soulignent des militants des droits de l’homme. Ils ajouteront également que la répartition dans les 
cellules n’obéit pas à des critères définis. Ainsi, les femmes condamnées sont placées avec les détenues à 
titre préventif et celles enceintes et accompagnées d’enfants partagent avec d’autres détenues des cellules 
encombrées. Selon les chiffres avancés par certaines associations, les cellules regroupent en moyenne 11 à 
12 détenues dont des enfants.

On notera donc que les femmes vivent dans des espaces qui n’ont pas véritablement été conçus pour elles. 
Les textes réglementaires ne prévoient pas de régime de détention spécifique si ce n’est trois principes
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retenus: la non-mixité, le personnel masculin n’a pas accès aux quartiers de femmes sauf autorisation de 
l’administration et enfin la possibilité pour les mères détenues de garder leurs enfants auprès d’elles jusqu’à 
l’âge de cinq ans.

Par ailleurs, l’absence d’une stratégie en matière de soins de santé défavorise les femmes. Celles-ci ont des 
problèmes de santé physique et mentale liés aux conditions de détention. Il n’y a pas de prise en charge 
spécifique pour les toxicomanes ou pour celles qui sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles. 
«Dans certaines prisons, Il n’y a pas de gynécologue, ni de pédiatre et encore moins une structure 
d’hospitalisation contrairement aux quartiers des hommes. On soulignera également la déficience au niveau 
des programmes de soins préventifs», précise la responsable d’une association féminine.

La réinsertion des femmes reste problématique…

Outre la violation du droit à la santé, il y a la violation des droits des détenues à l’enseignement et à la 
formation. Elle est liée au non-respect de la dimension genre dans les politiques carcérales. Ainsi, 
contrairement aux hommes qui peuvent poursuivre leurs études en prison, les femmes n’accèdent que très 
rarement à l’enseignement en raison de l’inexistence de programmes les incitant à poursuivre leurs études 
et de lutte contre l’analphabétisme. Si pour les hommes, les cursus sont régulièrement mis à jour 
permettant une formation adaptée aux besoins du marché du travail en vue d’une réinsertion facile, pour 
les femmes la formation se limite à des cours de coiffure, de cuisine et de couture. Ce qui réduit leurs 
chances de réinsertion. Celle-ci reste très difficile, répond-on dans le milieu associatif.

Les femmes détenues décrochent certes des certificats de formation mais, une fois sorties de prison, elles 
ne bénéficient d’aucun accompagnement, pour trouver un emploi. «Personne ne nous fait confiance et 
l’étiquette de femme ayant fait de la prison nous colle et empêche notre réinsertion», confie Naîma, libérée 
depuis une année après avoir passé cinq ans à la prison de Oukacha à Casablanca pour falsification de 
documents et usage de faux. Elle était secrétaire dans une entreprise et essaya, après sa libération, de 
trouver un autre poste d’assistante mais en vain. «Aujourd’hui, je fais des pâtisseries pour le compte d’une 
ancienne voisine qui les vend et me rémunère. Je ne peux pas avoir un contact avec les clientes car, selon 
mon associée, si elles apprennent que j’ai fait de la prison, elles n’achèteront plus nos gâteaux», raconte 
Naîma qui a été chassée par ses parents et vit dans le même quartier chez une voisine.

Si Naîma a eu la chance d’être accueillie par sa voisine, de nombreuses ex-détenues se retrouvent dans la 
rue, sans aucun sou et sans famille. Plusieurs d’entre elles, désespérées et perdues finissent dans des 
réseaux de prostitution ou s’adonnent à des petits commerces notamment des farachates dans des 
quartiers populaires. «Mais elles ne doivent surtout pas dire qu’elles ont fait de la prison car d’autres 
commerçants dans ces quartiers n’hésitent pas à les exploiter et leur mener la vie dure menaçant de les 
dénoncer aux voisins et aux clients», raconte une ex-détenue, vendeuse de légumes à Derb Soltane. Elle est 
bachelière mais n’a pu poursuivre ses études en prison. Elle n’hésite pas à reprocher aux associations
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féminines le désintérêt par rapport aux femmes incarcérées. «Elles militent pour la Moudouwana, la parité 
et contre la violence à l’égard des femmes alors qu’il n’y a pas pire violence que celle dont sont victimes les 
femmes détenues. Il faut que les associations se penchent sur cette problématique», poursuit notre 
vendeuse de légumes.

Il est clair, à la lumière de ces témoignages, que la préparation à la sortie et à la réinsertion n’en est que 
plus incontournable pour ces femmes. Et elle passe, selon des psychologues, par la préservation maximale 
des liens familiaux pendant la détention. Ce qui est difficile et rare car les familles et la société condamnent 
plus sévèrement que les juges. Et ce, quelle que soit la nature des actes commis. Même lorsqu’il s’agit 
d’auto-défense ou de défendre les enfants…

Qui sont-elles ? Pourquoi sont-elles incarcérées ?
Peut-on parler d’une spécificité de la délinquance féminine ? Les spécialistes de la question n’iront pas 
jusqu’à faire une catégorisation des délits et crimes pour lesquels les femmes sont inculpées, mais 
soulignent la particularité de la nature des crimes et délits. Selon l’administration pénitentiaire, elles sont 
poursuivies essentiellement pour falsification et usage de faux, pour prostitution, vol, vente de drogue et 
crimes. En général, elles commettent des crimes pour s’auto défendre en cas de violence conjugale 
répétitive ou pour défendre leurs enfants en cas de viol. Au Conseil national des droits de l’Homme, 
on souligne qu’il s’agit essentiellement de crimes contre la famille (adultère et violence) et 
atteintes aux mœurs (prostitution) qui représentent 17% des charges retenues contre les 
femmes détenues. Les peines encourues varient de 6 mois à 30 ans. Selon un rapport de la section 
régionale Casablanca-Settat du CNDH, 3 femmes sur cinq sont condamnées à six mois. Et sur l’ensemble 
de la population féminine incarcérée, trois femmes sont condamnées à la peine capitale. Autre indicateur à 
retenir : 21% des prisonnières sont en détention provisoire. Le rapport révèle par ailleurs que le quart des 
femmes détenues sont âgées de moins de 25 ans dont 127 d’entre elles ont moins de 20 ans. Les 
statistiques de l’administration pénitentiaire relatives à la situation familiale de ces femmes démontrent que 
40,35% des détenues sont mariées, 30% sont des célibataires et 21% sont divorcées. La section régionale 
s’est également penchée sur le niveau d’instruction des femmes incarcérées. Ainsi, 40% d’entres elles sont 
analphabètes, 25% ont fait le primaire et 30% le collège. Les diplômées de l’enseignement supérieur ne 
représentent que 5% de la population carcérale féminine.

http://lavieeco.com/news/societe/meme-en-prison-les-femmes-souffrent-de-discrimination.html
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