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2015ملف سنة : قضية الصحراء
البعمرينوفل 

11:58 - 2015دجنرب  27األحد 
راء بالنظر ملا شهده من بالعودة للتحوالت االساسية اليت عرفها املغرب خاصة من حيث معاجلته لبعض امللفات االسرتاتيجية، يظل ملف الصح

النقط  بامتياز، بسبب ما راكمه طيلة هذا العام من نقط إن كان أغلبها إجيايب، لكن تظل بعض 2015متغريات داخلية و خارجية، ملف سنة 
ى اليت وضعت سجلت يف طريقة معاجلة امللف هذه السنة، و أهم ما ميكن أن جيعل منه ملف السنة بامتياز هو حجم الرهانات الكرب ” السوداء”

، و وضعه منعرجاتهجلعلها سنة احلسم، سنة حسم  2015عليه، سواء من جانب املغرب أو من جانب اخلصوم، فهل األطراف راهنت على سنة 
.على السكة

بالنسبة لقضية الصحراء؟ و ما هي أهم احملطات املؤثرة يف امللف؟ 2015فكيف كانت سنة 

:2015أبريل  30الصادر يف  2218قرار جملس األمن  -

 اليت تقدم فيها املغرب مبقرتحه الرامي إىل إحداث 2007هذا القرار الذي اعترب قرارا تارخييا داخل أروقة االمم املتحدة الذي ال يقل أمهية عن حلظة 
لة تنظيم وم اليت أكد فيها استحاانفراج سياسي و تفاوضي يف امللف، بعد املأزق الذي وجدت فيه نفسها االمم املتحدة على إثر استقالة بيرت فان والس

طيات و قراءة لواقع يف التعاطي مع ملف الصحراء داخل اروقة و اجهزة االمم املتحدة، بسبب ما تضمنه من مع انعطافةاالستفتاء، هذا القرار جسد 
املفتعل، و  يد هلذا النزاعالنزاع، كذا للمخارج االساسية اليت أكد عليها، فهذا القرار قدم نفسا إجيابيا للحل السياسي حيث أكد على أنه املخرج الوح

م ية، بالتايل فاألمهي إشارة واضحة ملبادرة احلكم الذايت اجملسدة للحل السياسي الذي سبق أن وصفته األمم املتحدة باحلل اجلدي و ذي مصداق
اسية حممد السادس املتحدة اعتمدت منذ هذا القرار على قاعدة احلل السياسي كأرضية للتفاوض بني املغرب و أي طرف، هذا املنعرج كان لدبلوم

تفاوض، و هي املكاملة حول امللف، و أرضية ال كيموناألثر البالغ يف تبين هذا اخليار من قبل األمم املتحدة، من خالل املكاملة اليت أجراها مع بان  
ا صادرة من طرف رئيس الدولة2218مبختلف مضامينها تضمنها قرار جملس األمن  .، نظرا ألمهيتها السياسية و الدبلوماسية، و أل

قا، هو مسألة فإذا كان هذا االنتصار داخل جملس األمن قد سامهت فيه خمتلف املؤسسات على رأسها املؤسسة امللكية، فإن أهم إشكال ظل عال
البالغ يف رفض املغرب  حيث كان ملوقف املغرب احلازم منه، و من احنيازه لطرف على حساب االخر األثر” طريف النزاع”تعاطي كريستوفر روس مع 

عامل حتول زيارته للمغرب إىل  للتعامل معه، إال بعد أن مت وضعه أمام مسؤوليته كمبعوث مهمته تسهيل املفاوضات، ميارس هذه املهمة بتجرد، بسبب
.رب خارج مهمتهو عنصر توتر داخل األقاليم اجلنوبية، و هو السبب املباشر الذي دفع املغرب إىل رفض زيارته هلذه األقاليم اليت تعت

:و زيارته للصحراء 2015نوفمرب  6خطاب امللك  -

الثالث، فإن خطاب  الالءات، فإذا كان هذا األخري قد وضع 2014ال يقل قوة، و وضوح عن خطاب سابقه لسنة  2015نوفمرب لسنة  6خطاب 
بلفقط لالحتفال  اجته يف نفس املنحى خاصة وأنه تزامن مع مرور أربعني سنة على ملحمة املسرية اخلضراء و هي مناسبة كانت ليس 2015سنة 
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طاب، داللة مسار امللف، خارجيا و داخليا، و مع إلقاء من عاصمة الصحراء العيون، مما أعطى هلذا اخلطاب داللة كبرية، داللة مكان اخللتقييم 
ة مع انطالق تفعيل الوطن و املسامهة يف بناء املغرب خاص العودألرضمضمونه الذي اجته مباشرة باحلديث اىل سكان املخيمات خمريا إياهم بني 

املتزايد يف صفوف  ، و اإلحباطالإلنساين القمع،الوضعالبقاء باملخيمات حيث  الصحراء،أواجلهوية املوسعة مبختلف مناطق املغرب أمهها منطقة 
ذه األقاليم خترجها من عزلتها، و جتعلها مؤهلة ملواجه اله داخل ة الريع مبختلف أشكالشباب، باملقابل أعلن امللك عن انطالق مشاريع تنموية كربى 

.هذه املناطق

:منوذجا الصحراء:اإلنساناآلليات الوطنية حلماية حقوق  -

ا إىل مؤسسة وطنية مستقلة، و  اإلرتقاءعمد املغرب منذ دستور فاتح يوليوز إىل دسرتة اآلليات الوطنية املعنية حبماية و النهوض حبقوق اإلنسان، و 
الذي يتم ثقة يف العمل هو ما أهلها إىل أن تكون خماطبا لدى خمتلف هيئات األمم املتحدة خاصة منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليت لوال ال

نها باألقاليم الصحراوية ملا الثقة اليت حاهلا إىل جانب جلانه اجلهوية خاصة العاملة م” الوطين حلقوق اإلنسان اجمللس"املؤسسةالقيام به من طرف هذه 
ذه املناطق، هذا ما ساهم يف ذه املناطق، و املمر األممي ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان  تقويض طرح خصوم  حتولت يف ظرف وجيز إىل وسيط 

سيع مهمة فكرة تو  املغرب، كان عامال مساعدا بل حامسا يف عدم اجتاه األمم املتحدة و الدول الفاعلة و املؤثرة يف قرارات جملس األمن، إىل عدم طرح
ية خاضعة ملبادئ باريس، يف لتشمل حقوق اإلنسان، بل القرار األخري اجته إىل تكريس التعامل مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كآلية وطن املينورسو

 هلذا نذ البدايات األوىلمعاجلة خمتلف االختالالت احلقوقية اليت قد تشهدها املنطقة، هذا يعد أهم انتصار حقوقي داخليا و خارجيا سجله املغرب م
النزاع املفتعل

ا ستكون سنة احلسم، إذا كان املل  2015هذه املعطيات جعلت من ملف الصحراء ملف السنة، سنة  ف كان املغرب صادقا عندما أعلن املغرب بأ
رضية من احلل السياسي األ مل حيسم يف كليته، فإنه حسم العديد من اإلشكاالت اليت كانت تؤرق املغرب داخليا، خارجيا، املغرب يف هذه السنة جعل

ى مع اسطورة توسيع مهام  .الصحراوية باالقاليمنمويا لتشمل حقوق االنسان، و اطلق مشروعه الدميوقراطي سياسيا و ت املينورسوالوحيدة للتفاوض، أ

http://www.hespress.com/opinions/289066.html
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المغربي الشعب فلوس مشات فين ها
   2015 ديسمرب 27
احلقيقي أجره عن وتكشف بنكريان حترج ”أفريك جون“ جملة

 بنكريان أجر أن ردتأو  حيث بنكريان، اإلله عبد احلكومة رئيس يتقاضاه الذي احلقيقي األجر قيمة عن الفرنسية، ”أفريك جون“ جملة كشفت
.سابق وقت يف بنكريان ا صرح اليت درهم ألف 50 عوض درهم، ألف 95 يفوق الشهري

 95 حنو إىل يصل كريان  نب عبداإلله احلكومة لرئيس الدولة، ومتثيل السكن، وتعويضات الشهري، الراتب يشمل الذي الكلي، األجر إن اجمللة وقالت
 عهمشاري من املتأتية مداخيله احتساب دون سنتيم، مليون 100 تناهز سنوية بأجرة مغاربيا الصدارة بنكريان احتل السياق، هذا ويف مغريب، درهم ألف
.والطباعة التعليم يف

 7.320.000 تبلغ سنوية أجرة يتقاضى الذي وهو عامليا، 2.493.506 الرتبة يف حل الذي اجلزائرية، احلكومة رئيس على احلكومة رئيس وتقدم
 5.284.702 بةالرت يف حل الذي التونسي األول الوزير على بنكريان تقدم كما  املغربّية، السنتيمات من مليونا 73 يعادل ما أي جزائري، دينار
.السنة يف أمريكي دوالر ألف 38 حنو يعادل ما وهو تونسي، دينار ألف 72 يقارب سنوي بأجر عامليا،

 مليون 84 وحن البالغ وهو فقط، السنوي أجرهم باحتساب وتونس اجلزائر وزراء على متقدمني عامليا، 2.623.690 الرتبة يف املغاربة الوزراء وجاء
.األخرى مداخيلهم احتساب دون وذلك سنتيم،

 يتقاضى حيث العاديينن واملواطنني الوزراء رواتب بني واسعة تباينات تسودها اليت اإلفريقية البلدان أكثر من املغرب أن ”أفريك جون“ وأوضحت
 املواطن ديكاب فيما األخرى، االمتيازات وباقي السكن تعويضات باحتساب يورو، آالف 7.5 يعادل ما أي درهم، ألف 75 حوايل احلكومة يف الوزير

.اجمللة قول حد على ، درهم ألفي يتجاوز ال الذي لألجور األدىن احلد على للحصول البسيط

 ال فيما لألجر، األدىن احلد ينال الذي املوظف راتب مرة 40 حوايل على حيصل باملغرب الوزير أن األجور يف الكبرية الفوارق هذه وتعين” :وتابعت
.”فقط مرات 10 مثالً  فرنسا يف الفرق هذا يتجاوز

 من وغريها لقمامةا مجع عمال أو البيوت، وخادمات خدم مثل األدىن، احلد من أقل رواتب على حيصلون الذين للعمال بالنسبة سوءاً  األمور وتزداد
.واملعاشات الجتماعيا الوضع بتحسني للمطالبة كريان  بن حكومة ضد اآلالف عشرات تظاهر املاضي، الشهر أواخر ويف .املتدنية والوظائف املهن

:بنكريان ألجرة تفصيل مايلي ويف
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vسنويا درهم 900.000.00 :أي شهريا، درهم 75.000.00 :األجر.

vدرهم 20.000.00 :السكن تعويضات.

vدرهم 5.000.00 :املنزيل التجهيز مصاريف.

vدرهم 14.000.00 :الدولة متثيل تعويضات.

vالسنة يف 1.620.000.00 و للشهر، درهم 135.000.00 =اليوم يف درهم 4.500.00 املغرب خارج التنقل تعويضات.

vمفتوح للبنزين وبون سيارات3 :السيارات

vالسنة يف درهم 576.000.00 :أي الشهر، يف درهم 48.000.00 قدره دائم معاش :التقاعد.

vدرهم 20.000.00 :التنصيب تعويض.

  التعقيب

 قد )2015 دجنرب 30-24 :بتاريخ 692 العدد ”األيام“ جريدة يف ورد ملا طبقا املالية وزارة على والتنمية العدالة حزب عني( اليزمي إدريس إن
 من أقل يتقاضى من أيضا منهم لكن شهريا، درهم 7.300.00 :يف حمدد الدولة وموظفي موظفات والسادة للسيدات األجور متوسط بأن صرح
  من أقل إال ذووه يرث ال )ة(املعين ممات حالة ويف درهم، 1.000.00 :عن يقل الذي منهم العديد تقاعد عن فضال كثر،  وهم بكثري ذلك

 لنقس لكن املغرب، يف امللموس -املر الطبقي التمييز واقع هو وهذا ذلك، من وأقل درمها 60.00 :مبلغ غري يرث ال من ومنهم درهم، 500.00
:”أفريك جون“ أوردته مما أعاله سبق على

vالسابقة احلكومات ويف املوقرة، حكومتنا يف 39ال :املنتدبني فيهم مبن والوزراء، الوزيرات :والسادة السيدات حضرات باقي وتقاعد أجور.

vالسابقة؛ أو احلالية دواوينهم، وأطقم الوزارات، كل  يف العامني الكتاب وتقاعد أجور

vالسابقني أو احلاليني ملستشارين،ا جملس يف واملستشارين واملستشارات الربملان، جملس يف والربملانيني الربملانيات :والسيدات السادة وتقاعد أجور.
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vوالسابقني؛ احلاليني الصديقة، الدول كل  يف والديبلوماسيني والقناصلة السفراء :والسيدات السادة وتقاعد أجور

vاليت العمومية، والشبه ةالعمومي الدولة ملؤسسات العامة اإلدارات يف والسابقني، احلاليني العامني واملدراء املدراء، :والسيدات السادة وتقاعد أجور 
والوزراء؛ الوزيرات :والسيدات السادة أجور عدة مرات تضاعف

vاحلكومية واملالية داريةاإل القطاعات يف ”الطوعية املغادرة”ب واملتعلقة األسبق، للحكومة القذرة اللعبة من استفاد من كل  وتقاعد تعويضات 
 وخصاص حتصى، الو  تعد ال مشاكل من عنها ترتب وما …والصحة التعليم :قطاعي يف خصوصا الرتابية، واجلماعات العمومية، وشبه العمومية،

 الوطين الصندوق إنعاش اشأ من واليت اإلدارات، تلك لكل العادي للسري الالزمة الشغل مناصب توفري يواكبه مل عموما، العمومية الوظيفة يف مهول
يار، حافة بلوغه عن احلديث وكل للتقاعد، …شجون ذو -احلكومية الدوائر خطط وفق – إصالحه وضرورة اال

vألشغال تبعا -نساناإل حلقوق االستشاري اجمللس صرفها اليت منها سواء اإلنسان، حلقوق اجلسيمة االنتهاكات لضحايا الضخمة التعويضات 
م، أو الضحايا ا تقدم اليت التعويض طلبات على التحكيم هيئة  اإلنصاف هيئة شغالأل تبعا -اإلنسان لحقوق الوطني المجلس أو عائال

 طالبنا لطاملا بل ،…واحملروم ائلللس حق هي مبا البتة، ضدها باملناسبة لسنا واليت ،ذووهم أو الضحايا ا تقدم اليت االنتصاف طلبات على واملصاحلة
 بتعويضات الضحايا مجيع نصفي حىت وقرارته، أحكامه يف ومستقل ونزيه حر قضاء أمام اإلنسانية، ضد اجلرائم تلك يف املتورطني اجملرمني كل  مبحاسبة
 الشعب وليس ن،اجملرمو  هؤالء ويؤديها -األسف مع حصل كما  -حماباة وال احنياز ودون وموضوعية، جترد بكل عانوه، الذي الضرر حجم مع تتالءم
 قضوا من عائالت وبني نعال أو فالن بني متييز أدىن دون والكوارث، باملخاطر املتعلقة والسوداء البيضاء :صناديقها وميزانيات الدولة، خزينة عرب

م، يف إن ،ذووهم له تعرض ما جراء نفوسهم، يف الغائرة للجراحات الوارثني حقوقهم وذوي منهم، م، يف أو حيا  من منهم املوتى ضمن الزال إذ مما
 الزال امللف جيعل ما وهو ،جلون بن وعمر بركة بن املهدي الشهيدين :واالغتيال االختطاف جرائم عنوان رأسهم وعلى زيارته، لذويه ميكن له، قرب ال

…حني حىت أخرى آفاق على مفتوحا

v2015 دجنرب 23 األربعاء يوم عدد -املساء جريدة حسب – عليمة مصادر كشفت  من اخلصوص على وضمنهم األشباح، املوظفني أجور- 
 )ة(موظف 1600 وعددهم ثانية،ال الغرفة مقر أقدامهم تطأ مل وبرملانيني املستشارين جملس يف عمومية مبؤسسات أشباح موظفني مشلت اليت الئحتهم،

 للقوات االشرتاكي االحتاد:ك فةمعرو  سياسية ألحزاب تنتمي وأمساء اجلنوبية، باألقاليم أعيان أبناء تضم -اجلريدة أوردته ما وفق-الالئحة وأن ا، شبح
 يف املوظفني مئات ضبط مت كما  ني،معروف مسؤولني وأبناء املدين، اجملتمع يف الفاعلني من عدد إىل باإلضافة ،…الشعبية واحلركة واالستقالل، الشعبية،
ا املعطيات وذكرت احلكومة، رئيس ملنشور تفعيال العمل عن بفصلهم عجل والذي العمل، عن مشروع غري غياب حالة  تتجه حالة 800 أن ذا
…وضعيتها لضبط دراستها يتم احلاالت هذه أن إذ عنها، االستغناء إىل اإلدارة

vهلم وجود ال أنه ريغ مالية، وأرقام تأجري، بأرقام مناصب ويشغلون املؤلفة، باآلالف يعدون الذين ،”الثاين احلسن أشبال“ :يدعون من أجور 
م يف وذويهم يأكلوا أن يرضون كيف  اهللا وسبحان العزيزة، بالصحراء رأسهم مسقط يف هم بل أقاليم، عدة يف عملهم مبقرات  وكيف السحت، بطو
 الوقت يف رقيب، وال بحسي دون الدولة، ميزانية من اليوم، حد إىل الثاين، احلسن عهد منذ طائلة أمواال املتوالية احلكومات تؤدي أن قانونيا يستساغ
 بالوطنية يؤمنون من منهم لوقلي بنفسه، هو يستشعرها مل إذا الكويرة، إىل طنجة من آخر أحد لدى باملواطنة الشعور أحد يقتين أن البتة ميكن ال الذي

 يزاريوالبول جبهة لفائدة عالنية األموال وتكتنز جتمع كيف  2008 سنة صيف العيون مدينة يف عاينا إذ العزيز، الوطن هلذا وباالنتماء احلقة، وباملواطنة
عن تأخري أو غياب ومي أي عن الدولة مؤسسات كل  يف واملوظفني املوظفات من غريهم حياسب فيما والصحراويني، الصحراويات من العديد قبل من
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…عمله يف متخاذل كل  مساءلة ضد أخرى مرة حنن وما مربرة، غري ألسباب الغياب كان  إذا ما حالة يف الشهري راتبهم من وخيصم ،العمل

…معىن من البليغة الكلمات هذه يف ما بكل األمانة، وخيانة والغدر، الغنب، إنه

.”ذبانتك ربكما آالء فبأي واألقدام، بالنواصي فيؤخذ بسيماهم اجملرمون يعرف“ :41 و 40 اآليتني الرمحان، سورة من كتابه،  حمكم يف تعاىل قال

… مشات؟؟؟ فني الشعب وفلوس

http://www.achpress.com/?p=86370
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عبادي يترأس لجنة إصالح التعليم الديني في مجلس عزيمان
الشرقي حلرش

عبادي األمني العام للرابطة احملمدية للعلماء أمحد عبادي األمني العام للرابطة احملمدية للعلماءأمحد 

.باملغربإصالح التعليم الديين  فتح اجمللس األعلى للرتبية والتكوين والبحث العلمي يف الدورة الثامنة جلمعيته العامة، اليت انعقدت، أخريا، ملف  

ذا اخلصوص عهد إليها تقدمي رؤية تصورية عن إصالح التعليم الديين باملغر   ب، انطالقا من الرؤية وكشف مصدر مطلع أن اجمللس شكل جلنة 
.للمجلس األعلى للتعليم ومن التجارب، اليت راكمها املغرب، سواء على مستوى التعليم العتيق أو األصيل االسرتاجتية

لس الوطني لحقوق اإلنسان المجويرتأس جلنة إصالح التعليم الديين باملغرب أمحد عبادي، رئيس الرابطة احملمدية للعلماء، وربيعة الناصري، عضو  
.، وحممد يسف، وعبد اللطيف عالمي وعبد احلي املودن، وعائشة حدو أعضاء اللجنةأفايةمقررًة، وكل من نور الدين 

بد اهلادي زوينت وعالل ، وعكنافومقررة، وجاك   وبوفتاس، جبابديإىل ذلك، مت تشكيل جمموعة عمل لدراسة موضوع التعليم اخلاص برئاسة لطيفة 
.  أعضاًء باجملموعة فرتات التيجانيةباإلضافة إىل  امليداوي، وعز الدين بنلعريب

http://www.alyaoum24.com/461586.html

http://www.marocbuzz.com/ar/2015/12/27/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A-
%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-
%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A/

                            14 / 19



 

28/12/2015 10
Conseil national des droits de 

l'Homme

http://akherkhabar.ma/news4351.html
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تركية نقابة أكبر مع باتفاق النقابية رئاسته يدشن الحلوطي
التاطو عادل حممد

 تركيا من بكل كربى  نقابات ثالث مع شراكة اتفاقيات بتوقيع األحد، اليوم صباح له نشاط أول باملغرب، للشغل الوطين لالحتاد اجلديد الرئيس دشن
.والسودان وموريتانيا

 وقع احللوطي اإلله عبد نإ ،"املغريب العمق" مع هاتفي اتصال يف ،"البيجيدي" لنقابة السادس الوطين للمؤمتر اإلعالمي املسؤول ،السطي خالد وقال
.العام أمينها نائب سان األمني مبحمد ممثلة الرتكية، "سان مأمون" ونقابة االحتاد بني وتعاون شراكة اتفاقية على املؤمتر، أيام ثاين يف

 رئيسها نائب شخص يف السودان عمال لنقابات العام االحتاد مع وتعاون شراكة اتفاقيات الوقت، نفس يف وقعت احللوطي نقابة أن املتحدث وأضاف
.السامل أمحد حممد العام أمينها شخص يف املوريتانية للشغيلة الوطنية الكونفدرالية ومع أمحد، اجلنيد
 الوطين االحتاد مع التعاون سيختر  تعتزم نقابته إن ،"املغريب العمق"لـ تصريح يف قال الرتكية، "سان مأمون" لنقابة العام األمني نائب سان، األمني حممد
."باالحتاد نقابته جتمع اليت اجليدة العالقة"بـ اعتزازه عن معربا باملغرب، للشغل
 حسب صفوفها، يف منخرط عضو ألف 850 وتضم برتكيا، للموظفني نقابة أكرب تعترب "سان مأمون" نقابة أن التصريح، نفس يف املتحدث وأضاف

.قوله
 عرسا شكل باملغرب للشغل الوطين االحتاد مؤمتر إن ،"املغريب العمق"لـ تصريح يف قال السودان، عمال لنقابات العام االحتاد رئيس نائب اجلنيد، أمحد

 ينبغي كما  لدورها باملغرب النقابية حلركةا قيام عن يعرب" فيه، ألقيت اليت والكلمات املؤمتر شهده الذي الكبري واحلضور الفاعلية معتربا حقيقيا، دميقراطيا
.تعبريه حد على ،"الشغيلة مع

 الوطين االحتاد مع الشراكة اقيةاتف أمهية على ،"املغريب العمق"لـ السامل أمحد حممد املوريتانية، للشغيلة الوطنية للكونفدرالية العام األمني شدد بدوره،
.اهليئتني بني الشراكة وخط بالنضال تعلقه عن معربا باملغرب، للشغل
 خلفا جديدا، عاما كاتبا  وطياحلل اإلله عبد األحد، اليوم صباح من األوىل الساعات يف انتخب للشغل، الوطين لالحتاد السادس الوطين املؤمتر أن يُذكر
.املغرب مناطق مجيع من ومؤمترة مؤمتر 1200 حبضور وذلك والتنمية، العدالة حزب من املقربة النقابة رأس على واليتني أمضى الذي يتيم حملمد

 املعتصم جلامع 279 مقابل عنها، املعرب األصوات من املائة يف 55,6 نسبته ما أي صوتا 368 على التصويت من الثانية املرحلة يف احللوطي وحصل
.ثانيا حل الذي
 مصطفى وهم احلكومة يف وزراء 5 و كريان،  ابن اإلله عبد احلكومة رئيس حضور عرفت السبت، أمس صباح للمؤمتر االفتتاحية اجللسة أن إىل يشار

 واإلصالح، التوحيد حركة ورئيس ،اإلنسان لحقوق الوطني المجلس ورئيس ،بوليف جنيب مبدع، حممد الصديقي، العايل عبد الوفا، حممد اخللفي،
.)والسودان وتركيا موريتانيا( ودولية مغربية عمالية نقابات عن ممثلني إىل إضافة

http://al3omk.com/detail/3516/lhlwty-ydshn-ry-sth-lnqby-btfq-m-kbr-nqb-trky

http://almoussawirassahafi.com/25440.html
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Les droits des prisonnières détenues dans les établissements 
pénitentiaires de la région de Casablanca-Settat
Une rencontre initiée par le CNDH

La Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH) de Casablanca-Settat, organise, mercredi 
prochain à Casablanca, une rencontre d'information sur le thème "Droits des détenues : entre normes 
internationales et conditions de détention". 
Cette rencontre, qui réunira les différents acteurs concernés par la question des conditions et des droits 
des détenus, sera consacrée à la présentation du rapport du CRDH sur l'Etat des droits des femmes au sein 
des établissements pénitentiaires de la région Casablanca-Settat, indique un communiqué du CRDH. 
Elaboré au cours de la période entre août 2014 et août 2015, ce rapport vise à établir un diagnostic des 
conditions des détenues dans les établissements pénitentiaires de la région Casablanca-Settat, évaluer le 
niveau d'adaptation de la politique pénitentiaire avec les normes internationales relatives aux droits des 
détenues et élaborer des recommandations en vue de garantir la protection des droits de cette catégorie, 
précise le communiqué. 
Ce rapport, qui s'est appuyé sur plusieurs sources, notamment les données de la Délégation générale de 
l'administration pénitentiaire et de la réinsertion et les rapports de visites et des entretiens réalisés par le 
groupe de travail en charge de la collecte de données, porte sur sept établissements pénitentiaires de la 
région dans les villes de Casablanca, Mohammedia, Benslimane, Berrechid, Settat, El Jadida et Ben H'med, 
précise-t-on de même source. Et de préciser que l'élaboration de ce rapport s'inscrit dans le cadre des 
prérogatives du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) relatives aux visites des lieux de privation 
de liberté, au suivi des conditions et des détenus et à la réalisation de rapports sur les visites et leur 
soumission aux autorités compétentes, rapporte la MAP. 
Le rapport, qui s'inscrit également dans le cadre du plan d'action de la Commission concernant le 
monitoring de la situation des droits de l'Homme dans les prisons de la région, vient mettre en œuvre les 
recommandations du CNDH relatives à la nécessité d'élaborer des rapports sur les catégories vulnérables 
au sein des prisons émises dans son rapport thématique de 2012 "Crise des prisons: une responsabilité 
partagée". La rencontre connaîtra notamment la participation de représentants de la Délégation générale 
de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, du CNDH, des départements gouvernementaux 
concernés, en particulier la justice, la santé et l'éducation, ainsi que des associations de la société civile 
opérant dans les domaines des prisons et des droits des femmes. 
A travers cette rencontre, la CRDH Casablanca-Settat ambitionne de partager les principales conclusions 
et recommandations de son rapport et ouvrir un débat public impliquant l'ensemble des parties prenantes 
afin d'œuvrer pour trouver des solutions aux défis et problématiques relevés dans le rapport dans l'objectif 
d'améliorer la situation des détenues et garantir la protection de leurs droits humains, indique le 
communiqué. 
http://www.menara.ma/fr/2015/12/26/1784019-rencontre-%C3%A0-casablanca-sur-les-droits-des-d%C3%A9tenues-entre-normes-internationales-et-conditions-de-d%C3%A9tention-30-
d%C3%A9cembre.html

http://lematin.ma/express/2015/la-crdh-de-casablanca-settat-reunira-les-acteurs/238231.html
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http://www.medias24.com/NATION/POLITIQUE/160623-Marrakech-Safi-region-pilote-comme-pole-des-acteurs-de-l-
egalite.html

LE GOUVERNEMENT JUGE "PARTIAL" LE RAPPORT DE LA FONDATION KENNEDY
Par Mohamed Chakir Alaoui le 28/12/2015 à 13h02

Le gouvernement marocain a dénoncé, ce lundi 28 décembre, dans "la forme et sur le fond", le rapport de la 
fondation Robert Kennedy, le jugeant "subjectif, injuste et inapproprié" car il ne repose sur "aucun 
fondement" face "aux progrès constants que réalise le Maroc dans tous les domaines".

Ce rapport qui s'allie à la thèse des adversaires de l'intégrité territoriale du Maroc, à savoir l'Algérie et le 
Polisario, "exploite l'ouverture du Maroc "sur les mécanismes onusiens des Droits de l'Homme pour 
perturber et réduire les acquis réalisés et reconnus dans ce domaine", a déclaré lundi à Le360 Mustapha El 
Khalfi, porte-parole du gouvernement. 

A noter que la présidente de cette fondation vient de demander, dans un rapport, au Comité des Droits de 
l’Homme relevant de l’ONU, d'élargir le mandat de la Minurso aux Droits de l'Homme dans les provinces 
du sud.

"Ce rapport se base sur des jugements hâtifs et ignore totalement les flagrantes violations des droits des 
séquestrés de Tindouf", a martelé le ministre de la Communication, rappelant que la voie du référendum est 
"caduque et obsolète" puisque l'ONU a reconnu "il y a quatorze ans, l'impossibilité de son organisation".

Les tentatives de faire endosser la responsabilités au Maroc, a ajouté le ministre, sont des accusations 
infondées, le royaume ayant proposé un plan de large autonomie qui a été jugé "sérieux, crédible et 
audacieux" par la communauté internationale. Cette fondation s'entête, selon lui, à ne pas reconnaitre les 
efforts de développement socioéconomique que connaissent les régions sahariennes et ferme les yeux sur 
le projet de la région avancée que le Maroc s'est engagé à entreprendre.

"Les efforts de développement et d'investissement dans notre sud coûtent sept fois plus cher que la valeur 
des ressources que donnent ces zones", a-t-il poursuivi. A propos des allégations fallacieuses sur la torture, 
le porte-parole du gouvernement a rappelé que l'ONU a salué le rôle que jouent les commissions 
régionales relevant du CNDH (CRDH).

«Le passif en matière des Droits de l'Homme a été définitivement soldé à travers l'Instance équité et 
réconciliation (IER). Plus de 5.027 personnes ont été indemnisées pour un montant global de 618 millions 
de dirhams. 217 Marocains, victimes pour leur part de la torture et des exactions dans les camps de 
Tindouf, ont aussi été indemnisés pour un montant de 85 millions de dirhams», a rappelé le porte-parole du 
gouvernement.
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