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ينهي الجدل حول االجهاض وهذا ما تقرر في األخيرالملك 

n24 2015مايو  16متابعة السبت  ـ
أمحد التوفيق وزير األوقاف وزير العدل واحلريات، و  الرميداستقبل امللك حممد السادس، اليوم اجلمعة بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال من املصطفى 

بال رفع الوزيران وذكر بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االستق.. اإلنسانرئيس المجلس الوطني لحقوق  اليزميوإدريس والشؤون اإلسالمية، 
وذلك ".. الفاعلني املعنيني نتائج االستشارات املوسعة اليت كلفهم جاللته بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع"ورئيس اجمللس إىل امللك 

. الوردي، إضافة لوزير الصحة احلسنياملنوينحبضور هذا االستقبال من لدن مستشارين ملكيني مها فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف 

ا لبل"وأشار البالغ إىل أن  ورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية وباملقاربة التشاورية اليت أمر 
جه إىل جترمي اإلجهاض أكدت هذه االستشارات، على اختالفها، أن األغلبية الساحقة تت: "وزاد".. األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني

سيئة نفسية واجتماعية غري الشرعي، مع استثناء بعض حاالته من العقاب لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة وملا هلا من آثار صحية و 
".على املرأة واألسرة واجلنني، بل واجملتمع

م  اتج عن اغتصاب يف حاالت احلمل الن: عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها، ثانيا: أوال"وأضاف البالغ أن االستثناءات 
ا اجلنني: أو زنا احملارم، ثالثا  ".يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

ألطباء ق بينهما، وإشراك اومن هذا املنطلق، يضيف البالغ، أصدر امللك تعليماته السامية إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة قصد التنسي
وعرضها على مسطرة  املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، بغرض إدراجها يف مدونة القانون اجلنائي،

املغريب  ليت يعرفها اجملتمعاملصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يتماشى مع التطورات ا
.وفق تعبري الوثيقة" وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته

ر ية والوقاية ونشوخلص البالغ إىل أنه نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد امللك حممد السادس على ضرورة التوع
ذا املوضوع، لتحصني اجملتمع من األسباب اليت قد تؤدي إىل ا .إلجهاضوتبسيط املعرفة العلمية واألخالقية اليت هلا عالقة 

http://n24.ma/siyasa/15291.html
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السماح باإلجهاض في زنى المحارم ُيَشجع الفحش: الريسوني
)كاريكاتري خالد كدار(هسربيس ـ حسن أشرف 

21:15 - 2015ماي  15اجلمعة 
لك حممد السادس يف أول رد فعل من أحد األصوات اليت شاركت يف النقاش العارم الذي واكب موضوع اإلجهاض يف املغرب، بعد إعالن توصل امل

علن حىت اآلن، يشري إىل إن ملخص النتائج امل الريسوينباستشارات اللجنة الثالثية بشأن اخلروج مبوقف حول هذا امللف الساخن، قال الدكتور أمحد 
".أن األمور على العموم سارت سريا حسنا

ا اللجنة ستشارات اليت أدلت وأورد نائب رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، وعامل مقاصد الشريعة، يف تصرحيات جلريدة هسربيس، بأن نتائج اال
قدر بقدرها وتوزن اعتبار التحرمي واملنع هو األصل يف املسألة، وللضرورة أحكامها، والضرورة ت"الرمسية بشأن موضوع اإلجهاض، جاءت لتؤكد أن 

".مبوازينها

ونية، مثل الضمانات القضائية يف مجيع احلاالت املرتبطة بإجهاض املرأة، هناك تفاصيل مهمة جيب أن تتضمنها النصوص القان"بأنه  الريسوينوأوضح 
.وفق تعبري القيادي اإلسالمي" والطبية، اليت تقطع الطريق على جتار اإلجهاض وأثرياء اإلجهاض

كن فيها اإلجهاض يف احلاالت املستثناة حتديد املدة اليت مي"وسرد عامل الدين بعض تلك التفاصيل القانونية اليت يتعني االنتباه إليها عند التشريع، ومنها 
".من املنع، ألن اإلجهاض كما هو معلوم تشتد حرمته، وتضيق إمكانية جوازه يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع

ا ال"بأنه خبصوص  الريسوينوزاد  تشجيع على هذا الفعل زىن احملارم، لو صح السماح فيه باإلجهاض، فسيكون يف ذلك إشارة سيئة جدا، وأعين 
".البالغ الشناعة والفحش، حيث سيشعر بعض املتهورين واملتهورات من احملارم أن األمر فيه تساهل وتسامح من املشرع

مع هاض غري الشرعي، وكان بالغ للديوان امللكي قد أكد اليوم أن االستشارات، على اختالفها، أبرزت أن األغلبية الساحقة تتجه إىل جترمي اإلج
".اجلنني، واجملتمعاستثناء بعض حاالته من العقاب لوجود مربرات قاهرة، ملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واألسرة و 

ة األم أو على عندما يشكل احلمل خطرا على حيا: أوال: "وحدد املصدر تلك االستثناءات من جترمي اإلجهاض يف حاالت ثالثة رئيسية، وهي
ا  يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض: يف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، ثالثا: صحتها، ثانيا الصعبة اليت قد يصاب 

".اجلنني

وزير األوقاف والشؤون ، و الرميدوكان العاهل املغريب قد أمر، قبل بضعة أسابيع، بتشكيل جلنة رمسية مكونة من وزير العدل واحلريات، مصطفى 
تكوين رأي استشاري ، بإجراء مشاورات مع املعنيني بامللف، و اليزمي، إدريس ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناإلسالمية، أمحد التوفيق، 

.خبصوصه، وعرضه أمام أنظار امللك
http://www.hespress.com/orbites/263887.html
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وينادون بتقنين االستثناءات.. يثمنون تجريم اإلجهاض بالمغرب أطباء 
16:55 - 2015ماي  17األحد 

الشؤون اإلسالمية، وزير العدل واحلريات، وأمحد التوفيق وزير األوقاف و  الرميدجاءت االستشارات املقدمة للملك حممد السادس من طرف املصطفى 
، مع استثناء بعض حاالته متفقة يف أغلبيتها الساحقة على جترمي اإلجهاض غري الشرعي رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، اليزميوإدريس 

.من العقاب لوجود مربرات قاهرة
م كال من اخلطر احملدق حبياة األم، واحلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، إىل جانب حاالت التشوهاتوهي   اخللقية اخلطرية احلاالت اليت 

ا اجلنني .واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 
اليت سعت إىل احلفاظ على احلياة  ، روح نتائج االستشارات"للدفاع عن احلق يف احلياة"جهتها، مثنت الدكتورة عائشة فضلي رئيسة اجلمعية املغربية من 

فظة على صحة رب احملاوعلى نواة األسرة، معتربة أن احلق يف احلياة هو قاعدة ال ميكن حذفها إال لضرورة قاهرة، وهو ما أشار له بالغ الديوان امللكي ع
.األم إضافة إىل تشوهات اجلنني اليت ال ميكن عالجها أو تلك اليت تتسبب يف وفاة اجلنني بعد والدته مباشرة

أكفاء ومتخصصني، ُحيددون فضلي يف تصريح جلريدة هسربيس، بضرورة تشكيل جلنة خاصة تضم فريقا استشاريا طبيا من أطباء نزهاء و وأفادت 
اعية إىل حتديد نصوص قانونية د. احلاالت الطبية اليت تعرض حياة األم للخطر أو للوفاة زيادة على حاالت التشوهات اجلنينية اخلطرية اليت ال عالج هلا

.تفاديا لكل التجاوزات مؤطرة
ب على ألنه يبقى زنا جي األستاذة اجلامعية املربزة واالختصاصية يف أمراض النساء والتوليد، أن ال وجه إلدخال زنا احملارم لالستثناءات الثالثوترى 

ما فيه فال ميكن قتل اجلنني بسبب محاقات اثنني حرام على بعضهما، إال ما تعلق باالغتص األمر يتعلق باالغتصاب يف " اب، الطرفني حتمل مسؤوليا
".مجيع احلاالت وليس يف زنا احملارم، لذا أرى أنه جيب االحتفاظ باالغتصاب دون زنا احملارم

 ال تغدو األجنة سلعة فضلي، بضرورة استثناء القطاع اخلاص من هذه القضية، وإسناد االختصاص للمؤسسات واملستشفيات العمومية، حىتونادت 
.تباع وتشرتى، إضافة إىل حتديد مدة زمنية معينة مينع بعدها اإلجهاض بأي حالة من األحوال

رمي اإلجهاض بدون أي سبب، ، على جتخرماشجهة أخرى، أثْنت األخصائية يف أمراض النساء والتوليد مبستشفى الشيخ زايد الدويل بالرباط، مىن من 
.والتطبيقية املؤطرةموضحة أن احلاالت االستثنائية الثالث اليت تبيح اإلجهاض، جيب حصرها بعدد من القوانني 

ا اجلنني، جيوتابعت  ق ب أن ختضع الستشارة من لدن فريالطبيبة اجلراحة قائلة إن احلالتني املتعلقتني مبخاطر حول صحة األم والتشوهات اليت يصاب 
 اص األطباء، بل حتتاج إىلينظر يف احلالة الصحية لألم زيادة على الوقوف على حقيقة تشوهات اجلنني، مربزة أن حاالت االغتصاب ليست من اختص

.قانونيني ومتخصصني يف البحث وتثبيت اجلرمية، ما سيتطلب عددا من املختصني من مجيع التخصصات
أن املغرب ال يتوفر  يف تصريح جلريدة هسربيس، أن التشوهات اليت ميكن معها السماح باإلجهاض هي حاالت قليلة جدا، مؤكدة خرماشوأوضحت 

عن  وير البحث العلمي الذي يبحثعلى مراكز قوية ومتطورة اليت تستطيع البت يف املر والتحقق من حقيقته خصوصا ما تعلق باجلينات، داعية إىل تط
.يح االصطناعيحلول هلذه التشوهات باملغرب عن طريق جراحة األجنة داخل الرحم أو املعاجلة عرب انتقاء اجلينات غري املصابة إبان التلق

http://www.hespress.com/societe/264016.html
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بخصوص اإلجهاض والرميد اليزميو التوفيق  باشتغاالتالملك يتوصل 

ع.م.وـ هسربيس 
18:50 - 2015ماي  15اجلمعة 

أمحد التوفيق وزير األوقاف وزير العدل واحلريات، و  الرميداستقبل امللك حممد السادس، اليوم اجلمعة بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال من املصطفى 
ال رفع الوزيران ورئيس وذكر بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االستقب.. رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليزميوالشؤون اإلسالمية، وإدريس 

وذلك حبضور ".. ني املعنينينتائج االستشارات املوسعة اليت كلفهم جاللته بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعل"اجمللس إىل امللك 
.، إضافة لوزير الصحة احلسني الوردياملنوينهذا االستقبال من لدن مستشارين ملكيني مها فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف 

ا لبل"وأشار البالغ إىل أن  ورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية وباملقاربة التشاورية اليت أمر 
جه إىل جترمي اإلجهاض أكدت هذه االستشارات، على اختالفها، أن األغلبية الساحقة تت: "وزاد".. األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني

سيئة نفسية واجتماعية غري الشرعي، مع استثناء بعض حاالته من العقاب لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة وملا هلا من آثار صحية و 
".على املرأة واألسرة واجلنني، بل واجملتمع

م  اتج عن اغتصاب يف حاالت احلمل الن: عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها، ثانيا: أوال"وأضاف البالغ أن االستثناءات 
ا اجلنني: أو زنا احملارم، ثالثا  ".يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

ألطباء ق بينهما، وإشراك اومن هذا املنطلق، يضيف البالغ، أصدر امللك تعليماته السامية إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة قصد التنسي
وعرضها على مسطرة  املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، بغرض إدراجها يف مدونة القانون اجلنائي،

املغريب  ليت يعرفها اجملتمعاملصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يتماشى مع التطورات ا
.وفق تعبري الوثيقة" وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته

ر ية والوقاية ونشوخلص البالغ إىل أنه نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد امللك حممد السادس على ضرورة التوع
ذا املوضوع، لتحصني اجملتمع من األسباب اليت قد تؤدي إىل ا .إلجهاضوتبسيط املعرفة العلمية واألخالقية اليت هلا عالقة 

http://www.hespress.com/politique/263882.html
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يدعو من مراكش إلى تقوية النخب المحلية في مجال حقوق اإلنسان اليزمي

ة حقوق اإلنسان يف إىل تقوية النخب احلقوقية جهويا وحمليا من أجل النهوض بثقافرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  يزميإدريس دعا 
ماي  15اض يوم اجلمعة اجملتمع، سيما مع سري املغرب إىل إقرار جهوية متقدمة بصالحيات ال مركزية مهمة، مشريا يف ندوة نظمتها جامعة القاضي عي

 امليدان وعدد من أن اجلامعة مؤهلة هلذا الدور بامتياز إىل جانب اجلمعيات احلقوقية املتواجدة يف” منابر مراكش“، ضمن برناجمها السنوي 2015
.املؤسسات املنتخبة

ملعرفة باجلامعة يربز بعدا أن النضال يف امليدان ورصد االنتهاكات ضروري يف جمال الدفاع عن حقوق اإلنسان، لكن فتح النقاش مع رجال ا اليزميوأبرز 
حقوق اإلنسان، واصفا  وأكد يف هذا الصدد أن االنفتاح على اجلامعة معرب أساسي أجل نشر ثقافة. آخرا هلذا النضال ويتيح معرفة آراء علمية معمقة

الدميقراطية تعدد كرس ملقاربة الدستور اجلديد للمملكة املغربية بالوثيقة احلقوقية، على اعتبار أن الثلث من بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور م
.التشاركية

وايل مراكش عبد  وحضره مرياويالذي أطره رئيس اجلامعة عبد اللطيف ” احلقوق اإلنسان ورهانات العوملة“يف مداخلة حتت عنوان  اليزميوأكد 
مؤكدا أننا يف  جنوبوب ومنتخبون وفعاليات فكرية وحقوقية أن حركة اهلجرة مل تعد جنوب يف اجتاه الشمال وإمنا أضحت أيضا جن بيكراتالسالم 

.د تعبريههو كيف حنافظ على املرجعية الوطنية يف الوقت الذي نكون فيه عامليني على ح نواجههصلب العوملة وان التحدي الذي 

ألف مواطن مغريب يهاجرون سنويا بشكل  15بانفتاح املغرب على كل اجلنسيات منوها باخلربة املغربية يف املهجر، موضحا أن أزيد من  يزميوأشاد 
م يف الرفع من آالف يسافرون إىل الواليات املتحدة يف إطار القرعة، لكنه يف املقابل الحظ أن عودة عدد من األدمغة املهاجرة ساه 5قانوين، منهم 

ذه الفئة وفتح جسور التواصل أي موقع  والتعامل معها يف األداء يف عدد من املؤسسات العمومية، ومنها اجلامعات املغربية، وبالتايل وجب االهتمام 
.وجدت فيه

http://www.febrayer.com/195944.html
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كافية الشيخ     الحاالت الثالث لإلجهاض التي سمح بها بالغ الديوان الملكي غير: »فبراير«لـالشرايبي 
اليوسي

صورة ارشيفية: عن الصورة معلومات 
ني لحقوق اإلنسان رئيس المجلس الوط، واحلسني الوردي، إىل جانب الرميدبعد استقبال امللك حممد السادس، للوزراء أمحد التوفيق، ومصطفى 

ول مسألة السماح باإلجهاض ،  لتسلم نتائج احلوار الذي فتح حول تشريع اإلجهاض يف القانون اجلنائي، الزالت ردود الفعل تتواىل حاليزميإدريس 
.يف ثالث حاالت فقط، وجترميه يف ما عداها

التصديق على هذه احلاالت  الدكتور شفيق الشراييب رئيس اجلمعية املغربية ملكافحة اإلجهاض السري، بأن»  كوم.فرباير»ويف هذا الصدد، صرح لـ 
يف املائة، مشددا على أن هناك حاالت أخرى، خاصة تلك املرتبطة حبمل  10إىل  5الثالث يبقى غري كاف، ألن هذه احلاالت ال تتعدى 

.» اإلعتبارلذلك جيب أن تؤخذ بعني »القاصرات، واملختالت عقليا، و 

ائية، وستستمر دراسة هذا املوضوع،  عرف احلاالت املسموح ورمبا ت« هذه االقرتاحات اليت قدمت للديوان امللكي، يوضح الشراييب تبقى غري 
ذه القضية»اإلجهاض فيها زيادة أو نقصان  .، مؤكدا على أنه ليس قرارا ملكيا، وإمنا هي اقرتاحات اللجان اليت تكلفت 

معة، حيث شدد وأبدى رئيس اجلمعية املغربية ملكافحة اإلجهاض السري، جمموعة من املالحظات عن البالغ الذي أصدره الديوان امللكي امس اجل
 تركه صحة املرأة،   الذي متعلى أن مسألة التأكد من االغتصاب وزنا احملارم تتطلب الوقت، كما أنه ينبغي حتديد مفهوم دقيق للتشوهات اخللقية، و 

.»واسع « بشكل 

فإنه   وإن توقف هذه السنة،وجوابا على سؤال على استمرار املطالب بتشريع اإلجهاض وتوسيع دائرته، أكد الشراييب، أن النقاش والنضال سيتمر، حىت
.سيعود من أجل احملافظة على الصحة، بالرغم من وجود مجعيات ضد اإلجهاض

http://www.febrayer.com/195944.html
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ح فيها باإلجهاض هذه هي الحاالت الثالث التي سيسم: والوردي للرميدالملكي بعد استقبال الملك الديوان 

، ووزير األوقاف يدالرمالنقاش الذي فتح حول اإلجهاض باملغرب، استقبل اليوم امللك حممد السادس، كل من وزير العدل واحلريات مصطفى بعد 
 مت التوصل إليها حول ، حيث تسلم امللك اخلالصات اليتاليزميورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إدريس والشؤون اإلسالمية أمحد التوفيق، 

ا اكثر من شهر .قضية اإلجهاض، واليت كان قد طالب 

بعض شرعي، مع استثناء واكد بالغ صادر عن الديوان امللكي، عممته وكالة املغرب العريب لألنباء، بأن األغلبية تتجه إىل جترمي اإلجهاض غري ال
.اجلننيملرأة واألسرة و حاالته من العقاب، لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، وملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على ا

و زنا احملارم، عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها، ويف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أ« هذه احلاالت حصرها البالغ 
ا اجلنني  .»وأخريا يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

بلورة املختصني، من أجل  وتبعا لذلك، أصدر امللك تعليماته، إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك األطباء
.ةخالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف مدونة القانون اجلنائي، وعرضها على مسطرة املصادق

.ووزير الصحة احلسني الوردي املنوينوقد حضر هذا االستقبال مستشارا امللك فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف 
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التالملك يتسلم خالصات المشاورات حول اإلجهاض والتجاه يسير نحو السماح به في ثالث حا
إىل امللك حممد ، ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسانيوم أمس اجلمعة كل من وزير العدل واحلريات، ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، رفع 

.السادس نتائج االستشارات املوسعة، خبصوص إشكالية اإلجهاض

ووزير  املنوينمة وعبد اللطيف استقبل امللك حممد السادس يوم أمس اجلمعة بالقصر امللكي بالدار البيضاء حبضور املستشارين امللكيني فؤاد عايل اهل
رئيس  اليزمية، وإدريس وزير العدل واحلريات، وأمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمي الرميدالصحة السيد احلسني الوردي، كال من املصطفى 

.اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
ي جلاللة امللك س إىل العلم الساموجاء يف بالغ للديوان امللكي نقلته وكالة املغرب العريب لألنباء، أنه خالل هذا االستقبال، رفع الوزيران ورئيس اجملل
.نتائج االستشارات املوسعة، اليت كلفهم جاللته بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعلني املعنيني

ا جالل رة رأي موضوعي ة امللك، لبلو وأكد البالغ ذاته أن كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية وباملقاربة التشاورية اليت أمر 
.وحكيم، ويعطي األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني

 مع استثناء بعض حاالته وقد أكدت هذه االستشارات، على اختالفها، يضيف البالغ، أن األغلبية الساحقة تتجه إىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي،
بل واجملتمع،  سرة واجلنني،من العقاب، لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، وملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واأل

:السيما
عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها،: أوال
يف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم،: ثانيا
ا اجلنني: ثالثا  .يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

ما، وإشراك األطباء وأضاف البالغ أن امللك حممد السادس، أصدر، تعليماته إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينه
عرضها على مسطرة املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف مدونة القانون اجلنائي، و 

املغريب  ليت يعرفها اجملتمعاملصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يتماشى مع التطورات ا
.وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته

اجملتمع من  ذا املوضوع، لتحصنيوأكد امللك حبسب ذات البالغ على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط املعرفة العلمية واألخالقية اليت هلا عالقة 
.األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلجهاض

http://ar.yabiladi.com/articles/details/35896/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%85-
%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%AD%D9%88%D9%84.html

http://www.cawalisse.com/75515/05/14/06/23

http://www.anbaanet.com/FeedUrl.aspx?u=http%3a%2f%2fwww.maghress.com%2fbayanealyaoume%2f47091&t=%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D8
%A7%D8%AA+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9+%D8%AD%D9%88%D9%84+%D8
%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6+%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%85+%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%
A7+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A
C%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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http://sawtokom.com/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%81/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8
%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/8147/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%B1%20%D9%8A%D8%AD%D8%B3%D9%85%20%D9%81%
D9%8A%20%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6.html
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Commission Régionale  des droits de 
l'Homme d’Al Hoceima-Nador

تساؤالت مطروحة حول ملف معتقلي الحركة الثقافية األمازيغية

         أداسكوعادل  
 ملف املعتقلني السياسيني للحركة الثقافية األمازيغية يراوح مكانه منذ سنوات، حيث مل يعرف أي تقدم كبري رغم كل أنواع االحتجاج اليتظل  

ئل ّمت تنظيمها، ورغم املطالب اليت رفعت يف الشارع وداخل اجلامعات وخالل أنشطة اجلمعيات، ومت التعبري عنها يف البيانات واملواقف ووسا
.اإلعالم، كما نظم الطلبة العديد من الوقفات االحتجاجية سواء يف العاصمة أو يف مناطق أخرى من أجل إطالق سراح الطلبة املعتقلني

إذا كان موقف اجلميع واضحا من انعدام شروط احملاكمة العادلة يف حماكمة الطلبة األمازيغيني مبكناس، فلماذا : األسئلة املطروحة هي التالية
المجلس الوطني تتعامل القوى احلقوقية والدميقراطية وكذا احلركة األمازيغية مع هذا امللف بنوع من الفتور؟ وملاذا مل نَر أية مبادرة من طرف 

يف هذا الشأن، رغم االتصاالت اليت متت معه يف هذا املوضوع؟ وأين هم احملامون الذين يتولون اإلشراف على هذه القضية؟  لحقوق اإلنسان
صبه من وملاذا ال يقومون بتحريك امللف عرب وسائل اإلعالم والندوات الصحفية واللقاء مع املسؤولني، وخاصة وزير العدل الذي بادر مبجرد توليه

يد إىل إطالق سراح املعتقلني السلفيني، وهي صفقة كانت بني السلفيني وحزب العدالة والتنمية جعلت السلفيني يصوتون حلزب املصباح يف العد
طفلة ال من املناطق، مقابل إطالق معتقليهم وإعادة فتح املدارس القرآنية اليت أغلقتها السلطة بعد فضيحة الشيخ املغراوي، الذي دعا إىل تزويج

ابنة تسع سنوات؟ كما أن الدولة أفرجت عن جمموعة كبرية من معتقلي السلفية، ويبقى السؤال ماهي الضمانة اليت تبحث عنها الدولة لطي 
ملف السلفيني وماذا ستستفيد من اإلفراج عنهم؟

إن من األسباب الرئيسية لضعف تدبري ملف معتقلي القضية األمازيغية، ضعف الطرف األمازيغي وحمدودية قدراته وتأثريه السياسي، سواء 
بة لطلاجلمعيات أو احملامون أو الفعاليات، ولعل الذي جعل املوضوع يبقى عالقا هذه املدة كلها ارتباط حماكمة الطلبة املعتقلني مبقتل أحد ا
يز عليه رتكاملاركسيني، مما جعل العديد من األطراف احلقوقية مبن فيها األمازيغية نفسها تعترب احملاكمة جنائية وليس سياسية، لكن الذي ينبغي ال

 هو أّن احملاكمة مل تكن عادلة، وأن الذي يعطيها الطابع السياسي هو التلفيق الذي عمدت إليه السلطات من أجل توريط الطلبة األمازيغيني
وإغالق امللف با�امهم عوض تسجيل واقعة القتل ضد جمهول، حيث ثبت أن املصاحل األمنية سعت إىل تلفيق التهمة للطالبني املعتقلني من 

.باجلامعةMCA أجل إ�اء القضية والتخلص من الطالبني يف تصفية واضحة حلسابات األمن مع تنظيم
من جهة أخرى البد من تسجيل مالحظة أساسية وهي أّن إغراق ملف الطلبة املعتقلني خالل التظاهرات داخل عدد كبري من املطالب السياسية 

العمل هو واالقتصادية والثقافية سواء يف الشارع أو يف البيانات ال يؤّدي إىل نتائج إجيابية، ألنه يُغّيب هذا امللف يف ملفات أخرى، والصواب 
.على إبرازه يف تظاهرات خاصة باملعتقلني السياسيني وليس تغييبه وسط شعارات عامة

هود اجلوال بد �ذا الصدد من التذكري بالعمل على املستوى الدويل، والذي مل يعرف تركيزا كبريا على ملف معتقلي مكناس، مما يقتضي املزيد من 
.يف هذا االجتاه كذلك

http://www.rifnow.com/infos/8304.html
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حول المستجدات التي شهدها المغرب بخصوص تقنين اإلجهاض الفيزازيما قاله الشيخ هذا 

مام امللك حممد عن ارتياحه خلالصات احلوار اجملتمعي حول تقنني االجهاض، اليت عرضت مساء أمس أول اجلمعة أ الفيزازيالشيخ حممد عرب 
، رئيس اليازميريس فضال عن إد، وزير العدل واحلريات، وأمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، الرميدالسادس، من قبل كل من مصطفى 
.  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

ي متاما ما نادى به وطالب ، أن نتائج االستشارات املوسعة اليت عرضت أمام امللك هبالفايسبوكنشرها على صفحته  تدوينةمن خالل  الفيزازيو أكد 
..” يناهاد الشي اللي بغ“به يف اللقاء ات والندوات اليت شارك فيها، و أن خالصة هذه االستشارات املوسعة تعد انتصارا للحق و 

..  ب البحث هلا عن حل أن االستثناء ات اليت وردت يف نتائج خالصة االستشارات املوسعة، تعد من االستثناء ات اليت كان جي الفيزازيكما أوضح 
ام بالعفة والبعد ببا، فإذا مت االلتز و أن املهم واالجيايب يف بالغ الديوان امللكي هو حديثه عن الوقاية قبل الوصول إىل االجهاض، باعتباره نتيجة وليس س

.الفيزازيعن العري والفاحشة لن نصل إىل االجهاض، على حد تعبري 
 استثناء بعض حاالته من يشار أن الديوان امللكي أصدر يف وقت سابق بالغا حتدث فيه على إمجاع األغلبية على جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع

عن اغتصاب أو زنا  عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها، ويف حاالت احلمل الناتج: "العقاب، و اليت حصرها البالغ فيما يلي
ا اجلنني " .احملارم، وأخريا يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

http://www.akhbarona.com/social/121515.html
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الفن االمتداد اإلفريقي للمغرب" كناوةمهرجان  "

مايو، الذي يعد أضخم  17بدأ حىت  العامل،والذيوموسيقى  كناوةسنة، تستضيف مدينة الصويرة املغربية، مهرجان   18عادة دأبت عليها منذ يف 
ذا النوع من املوسيقى األفريقية يف القارة ككل، إذ يشارك فيه العشرات من روادها، زيادة على فنانني آ .عاملخرين من كل بقاع الحدث فين خاص 

وقد أحىي حفل . مغربًيا كناويا 20فنانًا، منهم  300، جتمع حنو "الكونية واإلخاء.. العيش املشرتك.. احلرية"دورة هذه السنة اليت تأيت حتت شعار 
.خان، يف مناسبة تناغم خالهلا فن البلدين حوميوناالفتتاح الفنان املغريب محيد القصري رفقة الفنان األفغاين 

ا موسيقى روحية بإيقاعات سريعة، وبرقص رشيق لرجال ال يتخلون حىت يف ر الكناويةوممّا متتاز به املوسيقى  م عن ما يعرف بـ، كو ، "القراقب"قصا
.، ويقرعون الطبول)آلة وترية" (الكنربي"وهي أدوات موسيقية ُمتَسك باأليادي، بينما يداعب أعضاء الفرقة 

ينية، بيَد أن أصله ليس الد بالزويايرتبط  ماويعّد هذا الفن من أشهر الفنون الشعبية باملغرب، خاصة مبدن مراكش ومكناس والصويرة، إذ غالًبا ما 
ان يعّرب يف بدياته عن آالم العبودية ، أي بعض الدول األفريقية جنوب الصحراء، وقد كمتبوكتومغربًيا، إذ جاء مع العبيد القادمني ممّا يعرف سابًقا ببالد 

.قبل أن يتطّور إىل رقص روحاين
لس الوطني لحقوق اإلنسان مع المجاليت ينظم بشراكة " أفريقيا قادمة"ولن يتوقف هذا املهرجان على العروض املوسيقية فقط، بل سيوازيه منتدى 

تدى للحوار بني ، وهو عبارة عن من"شجرة الكلمات"، زيادة على منتدى نقاشي حتت عنوان "اإلبداع واملبادرة.. النساء األفريقيات"حول موضوع 
.كناوةرواد موسيقى  

http://www.albawabhnews.com/1296687
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؟..مخاض والدة طبيعية لمجال حقوق اإلنسان في المغرب" اإلجهاض"سيشكل هل 

ا مل تعرف اهتماما كان اإلجهاض ظاهرة قدمية بقدم البشرية، ومرت بأحكام ذات وجهات نظر خمتلفة على مر السنني يف املغرب باخلصوص، فوإن   إ
يه، يدي التقنني ومعارضكالذي سلط عليها يف الفرتة األخرية، إىل درجة تدخل فيها امللك حممد السادس على اخلط، بعد أن بدا احتدام قوي بني مؤ 

ا بتكليف كل. وكاد األمر أن خيرج عن السيطرة من وزير العدل  هلذا، كما سبقت اإلشارة، سارع أمري املؤمنني إىل حماولة إعادة األمور إىل نصا
، من أجل اليزمي فضال عن رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إدريس، ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أمحد التوفيق، الرميدمصطفى 

ائية ميكن تضمينها يف مشروع القانون اجلنائي ؤولني الثالثة قبل يومني ولعل استقبال امللك للمس. إجراء استشارات موسعة تكفل بلورة صيغة 
ا هذا اجلدل بشكل تواف ت، إن قي، يراعي مجيع اخلصوصياوتقدميهم له نتائج تلك االستشارات، لتأكيد إضايف على السرعة اليت يريد امللك أن ينهي 

بعني االعتبار من قبل  ويف هذا اإلطار، كان اعتبار إشراك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان رسالة ألخذ هذه املؤسسة. كانت دينية أو قانونية أو إنسانية
واألكيد أنه . تغيري األحوالالسلطة احلكومية، ملا هلا، أي املؤسسة من قدرة تفاعلية على تغيري العقليات والعادات واألعراف، وربط تغيري األحكام ب

ا انتصرت للجانب احلقوقي الذي يرى، كما جاء على لسان حممد الصبار، األمني العا م للمجلس الوطين وحبسب تلك االستشارات، يتضح بأ
ن ال ي االت لجأن إليه إال يف ححلقوق اإلنسان، يف منع اإلجهاض بصفة كلية مسا حبرية النساء، ووضعهن يف وضع ال مساواة اجتماعية، مع العلم أ

ن يت وضعت بني أيدي امللك ومن املعلوم أن اخلالصات ال. الضرورة القصوى، وبفعل التجرمي الكامل خيضعن لوسائل تشكل خطرا حقيقيا على حيا
م أو صحتها، واحلمل يوم أول أمس اجلمعة ، تستثين من العقاب احلاالت اليت تشمل مربرات قاهرة، كإمكانية تسبب احلمل يف خطر على حياة األ

ا اجلنني .الناتج عن االغتصاب أو زنا احملارم، فضال حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 
ا جاءت متماشية مع اجلانب احل قوقي اإلنساين الذي يكفل ويف تعليقه على هذه النتائج، صرح حسن عبيدات، نائب رئيس مجعية حقوق الناس، بأ

لذلك كان ملزما . للمرأة حقها يف حفظ نفسها، مشريا إىل أن املغرب سبق له وأن وقع معاهدات دولية يف هذا االجتاه، صادرة عن األمم املتحدة
ئج االستشارات ينم بشكل وأضاف عبيدات بأن مبادرة امللك منذ البدء بإشراك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف إعداد نتا. باحرتامها على حنو دقيق

ا الشق احلقوقي يف هذا املوضوع، وعدم إمكانية الفصل فيه دون اعتبار قيمة اإلضافة وأن العامل احلقوقية عليه، خاصة  واضح وبني األمهية اليت حيظى 
ليه، خيتم عبيدات، يكون املغرب وع. صار منفتحا أكثر من ذي قبل، وكل عيونه متجهة حنو البلدان امللتزمة بالسري يف مسار التوجه الدميقراطي املتقدم

.بقيادة امللك قد أعطى حجة أخرى على مدى احرتامه ملا يتعهد به دوليا دون حتفظ أو إخالل

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/21047-2015-05-17-18-56-37
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الملك محمد السادس انتصر للحق في النقاش حول االجهاض: الفيزازيارتياح 

معة املاضي، خبالصاته عن ارتياحه خلالصات احلوار اجملتمعي حول تقنني االجهاض، الذي توصل امللك حممد السادس، اجل الفيزازيالشيخ حممد عرب 
.ورئيس المجلس الوطني لحقوق االنسانمن وزير العدل واحلريات ووزير األوقاف والشؤون االسالمية 

”  فيسبوك“اصل االجتماعي له على صفحته الرمسية مبوقع التو  تدوينة، الذي شارك بدوره يف النقاش حول تقنني االجهاض، من خالل الفيزازيوقال 
.الفيزازيهاد الشي اللي بغينا، يقول “أن نتائج االستشارات املوسعة اليت عرضت أمام امللك انتصارا للحق و 

ا عن حل، و أن املهم االستثناءات اليت وردت يف نتائج خالصة االستشارات املوسعة، تعد من االستثناء ات اليت كان جيب البحث هل“وأضاف أن 
البعد عن العري ذا مت االلتزام بالعفة و واالجيايب يف بالغ الديوان امللكي هو حديثه عن الوقاية قبل الوصول إىل االجهاض، باعتباره نتيجة وليس سببا، فإ

.الفيزازيوالفاحشة لن نصل إىل االجهاض، على حد تعبري 
ها، ويف حاالت عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحت“وكان بالغ الديوان امللك قد ذهب يف اجتاه جترمي االجهاض مع إباحته 

ا اجل .”ننياحلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، و يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

http://www.telegram.es/?p=6056

http://www.casacity.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%A3%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B6_a10512.html
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  الملك يقر بتجريم اإلجهاض إال في هذه الحالت
 23:  03الساعة  2015ماي  17أضيف يف 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

وزير العدل واحلريات، والسيد  الرميدادللك حممد السادس، أمس اجلمعة بالقصر ادللكي بالدار البيضاء، كال من السيد ادلصطفى استقبل 
 .رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان اليزميأمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، والسيد إدريس 

وذكر بالغ للديوان ادللكي أنو خالل ىذا االستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس اجمللس إىل ادللك نتائج االستشارات ادلوسعة، 
 .اليت كلفهم جاللتو بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعلني ادلعنيني

 رأيوأشار البالغ إىل أن كل الفعاليات ادلعنية أمجعت على اإلشادة بادلبادرة ادللكية وبادلقاربة التشاورية اليت أمر هبا ادللك، لبلورة 
 .موضوعي وحكيم، ويعطي األولوية خلدمة ادلصلحة العليا لألسرة وادلواطنني

وقد أكدت ىذه االستشارات، على اختالفها، أن األغلبية الساحقة تتجو إىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع استثناء بعض حاالتو 
من العقاب، لوجود مربرات قاىرة، وذلك دلا تسببو من معاناة، ودلا ذلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على ادلرأة واألسرة 

 :واجلنني، بل واجملتمع، السيما
 عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها،: أوال
 يف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم،: ثانيا
 .يف حاالت التشوىات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب هبا اجلنني: ثالثا 

  
ومن ىذا ادلنطلق، يضيف البالغ، أصدر ادللك، تعليماتو السامية إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، 

وإشراك األطباء ادلختصني، من أجل بلورة خالصات ىذه ادلشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف مدونة القانون 
اجلنائي، وعرضها على مسطرة ادلصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا 
 .يتماشى مع التطورات اليت يعرفها اجملتمع ادلغريب وقيمو القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدتو ومتاسكو وخصوصياتو

وخلص البالغ إىل أنو نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من ىذه الظاىرة، فقد أكد جاللتو على ضرورة التوعية والوقاية ونشر 
 .وتبسيط ادلعرفة العلمية واألخالقية اليت ذلا عالقة هبذا ادلوضوع، لتحصني اجملتمع من األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلجهاض

 .ووزير الصحة السيد احلسني الوردي ادلنوينحضر ىذا االستقبال مستشارا صاحب اجلاللة السيدان فؤاد عايل اذلمة وعبد اللطيف 
 

http://mohammedia24.com/news2839.html 
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 اإلجهاض حول لالستشارة واليزمي والتوفيق الرميد يستقبل الملك ..بالبيضاء
 االن كازا

 01:55 - 2015 مايو 16 السبت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوفيق وأمحد واحلريات، العدل وزير الرميد ادلصطفى من كال  البيضاء، بالدار ادللكي بالقصر اجلمعة اليوم السادس حممد ادللك ستقبل
 .اإلنسان حلقوق الوطين اجمللس رئيس اليزمي إدريس والسيد اإلسالمية، والشؤون األوقاف وزير

 ادلوسعة، االستشارات نتائج للملك السامي العلم إىل اجمللس ورئيس الوزيران رفع االستقبال، ىذا خالل أنو ادللكي للديوان بالغ وذكر
 .ادلعنيني الفاعلني مجيع مع اإلجهاض، إشكالية خبصوص بإجرائها جاللتو كلفهم  اليت

  رأي لبلورة ادللك، جاللة هبا أمر اليت التشاورية وبادلقاربة ادللكية بادلبادرة اإلشادة على أمجعت ادلعنية الفعاليات كل  أن إىل البالغ وأشار
 .وادلواطنني لألسرة العليا ادلصلحة خلدمة األولوية ويعطي وحكيم، موضوعي

 حاالتو بعض استثناء مع الشرعي، غري اإلجهاض جترمي إىل تتجو الساحقة األغلبية أن اختالفها، على االستشارات، ىذه أكدت وقد
 واألسرة ادلرأة على سيئة واجتماعية ونفسية صحية آثار من ذلا ودلا معاناة، من تسببو دلا وذلك قاىرة، مربرات لوجود العقاب، من

 :السيما واجملتمع، بل واجلنني،
 صحتها، على أو األم حياة على خطرا احلمل يشكل عندما :أوال
 احملارم، زنا أو اغتصاب عن الناتج احلمل حاالت يف :ثانيا
 .اجلنني هبا يصاب قد اليت الصعبة واألمراض اخلطرية اخللقية التشوىات حاالت يف : ثالثا
 بينهما، التنسيق قصد الصحة، ووزير واحلريات العدل وزير من كل  إىل السامية تعليماتو ادللك، أصدر البالغ، يضيف ادلنطلق، ىذا ومن

 القانون مدونة يف إدراجها قصد قانونية، مقتضيات مشروع يف ادلشاورات ىذه خالصات بلورة أجل من ادلختصني، األطباء وإشراك
 ومبا االجتهاد، بفضائل والتحلي احلنيف، اإلسالمي الدين تعاليم احرتام إطار يف وذلك ادلصادقة، مسطرة على وعرضها اجلنائي،
 .وخصوصياتو ومتاسكو وحدتو يراعي ومبا واالنفتاح، االعتدال على القائمة وقيمو ادلغريب اجملتمع يعرفها اليت التطورات مع يتماشى
 ونشر والوقاية التوعية ضرورة على جاللتو أكد فقد الظاىرة، ىذه من للحد يكفي ال وحده القانون لكون نظرا أنو إىل البالغ وخلص
 .اإلجهاض إىل تؤدي قد اليت األسباب من اجملتمع لتحصني ادلوضوع، هبذا عالقة ذلا اليت واألخالقية العلمية ادلعرفة وتبسيط

 .الوردي احلسني الصحة ووزير ادلنوين اللطيف وعبد اذلمة عايل فؤاد  السادس حممد ادللك مستشارا االستقبال ىذا حضر
http://www.casaalaan.com/article-46529 
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ق اإلنسانورئيس المجلس الوطني لحقو الملك محمد السادس يستقبل وزيري العدل والحريات، واألوقاف والشؤون االسالمية، جاللة 

وزير  الرميدن السيد املصطفى أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نصره اهللا، اليوم اجلمعة بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال ماستقبل 
.ق اإلنسانرئيس اجمللس الوطين حلقو  اليزميالعدل واحلريات، والسيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، والسيد إدريس 

ات مللك نتائج االستشار بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس اجمللس إىل العلم السامي جلاللة اوذكر 
.املوسعة، اليت كلفهم جاللته بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعلني املعنيني

ا جال     رة رأي موضوعي لة امللك، لبلو وأشار البالغ إىل أن كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية وباملقاربة التشاورية اليت أمر 
.وحكيم، ويعطي األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني

عض حاالته من العقاب، وقد أكدت هذه االستشارات، على اختالفها، أن األغلبية الساحقة تتجه إىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع استثناء ب  
:ع، السيما، بل واجملتملوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، وملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واألسرة واجلنني

عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها، :  أوال  
يف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، : ثانيا   
ا اجلنني: ثالثا     .يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 
تنسيق ر الصحة، قصد الومن هذا املنطلق، يضيف البالغ، أصدر جاللة امللك، حفظه اهللا، تعليماته السامية إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزي   

ي، دونة القانون اجلنائبينهما، وإشراك األطباء املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف م
يت ماشى مع التطورات الوعرضها على مسطرة املصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يت

.يعرفها اجملتمع املغريب وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته
عرفة اية ونشر وتبسيط املوخلص البالغ إىل أنه نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جاللته على ضرورة التوعية والوق  

ذا املوضوع، لتحصني اجملتمع من األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلجهاض .العلمية واألخالقية اليت هلا عالقة 
.الوردي ووزير الصحة السيد احلسني املنوينحضر هذا االستقبال مستشارا صاحب اجلاللة السيدان فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف     

http://www.habous.gov.ma/%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86/6522-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html
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وينادون بتقنين االستثناءات.. يثمنون تجريم اإلجهاض بالمغرب أطباء 
الشؤون اإلسالمية، وزير العدل واحلريات، وأمحد التوفيق وزير األوقاف و  الرميدجاءت االستشارات املقدمة للملك حممد السادس من طرف املصطفى 

، مع استثناء بعض حاالته ، متفقة يف أغلبيتها الساحقة على جترمي اإلجهاض غري الشرعيرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميوإدريس 
.من العقاب لوجود مربرات قاهرة

م كال من اخلطر احملدق حبياة األم، واحلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، إىل جانب حاالت التشوهاتوهي   اخللقية اخلطرية احلاالت اليت 
ا اجلنني .واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

اليت سعت إىل احلفاظ على احلياة  ، روح نتائج االستشارات"للدفاع عن احلق يف احلياة"جهتها، مثنت الدكتورة عائشة فضلي رئيسة اجلمعية املغربية من 
فظة على صحة رب احملاوعلى نواة األسرة، معتربة أن احلق يف احلياة هو قاعدة ال ميكن حذفها إال لضرورة قاهرة، وهو ما أشار له بالغ الديوان امللكي ع

.األم إضافة إىل تشوهات اجلنني اليت ال ميكن عالجها أو تلك اليت تتسبب يف وفاة اجلنني بعد والدته مباشرة
أكفاء ومتخصصني، ُحيددون فضلي يف تصريح جلريدة هسربيس، بضرورة تشكيل جلنة خاصة تضم فريقا استشاريا طبيا من أطباء نزهاء و وأفادت 

اعية إىل حتديد نصوص قانونية د. احلاالت الطبية اليت تعرض حياة األم للخطر أو للوفاة زيادة على حاالت التشوهات اجلنينية اخلطرية اليت ال عالج هلا
.تفاديا لكل التجاوزات مؤطرة
ب على ألنه يبقى زنا جي األستاذة اجلامعية املربزة واالختصاصية يف أمراض النساء والتوليد، أن ال وجه إلدخال زنا احملارم لالستثناءات الثالثوترى 

ما فيه فال ميكن قتل اجلنني بسبب محاقات اثنني حرام على بعضهما، إال ما تعلق باالغتص األمر يتعلق باالغتصاب يف " اب، الطرفني حتمل مسؤوليا
".مجيع احلاالت وليس يف زنا احملارم، لذا أرى أنه جيب االحتفاظ باالغتصاب دون زنا احملارم

 ال تغدو األجنة سلعة فضلي، بضرورة استثناء القطاع اخلاص من هذه القضية، وإسناد االختصاص للمؤسسات واملستشفيات العمومية، حىتونادت 
.تباع وتشرتى، إضافة إىل حتديد مدة زمنية معينة مينع بعدها اإلجهاض بأي حالة من األحوال

رمي اإلجهاض بدون أي سبب، ، على جتخرماشجهة أخرى، أثْنت األخصائية يف أمراض النساء والتوليد مبستشفى الشيخ زايد الدويل بالرباط، مىن من 
.والتطبيقية املؤطرةموضحة أن احلاالت االستثنائية الثالث اليت تبيح اإلجهاض، جيب حصرها بعدد من القوانني 

ا اجلنني، جيوتابعت  ق ب أن ختضع الستشارة من لدن فريالطبيبة اجلراحة قائلة إن احلالتني املتعلقتني مبخاطر حول صحة األم والتشوهات اليت يصاب 
 اص األطباء، بل حتتاج إىلينظر يف احلالة الصحية لألم زيادة على الوقوف على حقيقة تشوهات اجلنني، مربزة أن حاالت االغتصاب ليست من اختص

.قانونيني ومتخصصني يف البحث وتثبيت اجلرمية، ما سيتطلب عددا من املختصني من مجيع التخصصات
أن املغرب ال يتوفر  يف تصريح جلريدة هسربيس، أن التشوهات اليت ميكن معها السماح باإلجهاض هي حاالت قليلة جدا، مؤكدة خرماشوأوضحت 

عن  وير البحث العلمي الذي يبحثعلى مراكز قوية ومتطورة اليت تستطيع البت يف املر والتحقق من حقيقته خصوصا ما تعلق باجلينات، داعية إىل تط
.يح االصطناعيحلول هلذه التشوهات باملغرب عن طريق جراحة األجنة داخل الرحم أو املعاجلة عرب انتقاء اجلينات غري املصابة إبان التلق

http://akhbar-maroc.com/index.php?controller=news&action=display&id_news=41119

                            38 / 61



 

18/05/2015 21
Conseil national des droits de 

l'Homme

القروية للمحافظة على التراث المحلي والتنمية الطنطانيةالتواصلي الذي نظمته الجمعية اللقاء 
2015, مايو 17بتاريخ 

أحداث الصحراء -بواسطة 
علي لبكم/طانطان/أحداث الصحراء

لرتاث احمللي والتنمية القروية للمحافظة على ا الطنطانيةشاركت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان طانطان كلميم يف اللقاء التواصلي الذي نظمته اجلمعية 
 ممثل اجمللس تقدمي” ظاهرة العنف ضد النساء“وقد عرف اللقاء الذي متحور حول . بطانطان انزرانبدار الشباب بئر  2015ماي  12يومه الثالثاء 

عضو اللجنة  تريوزدة سلم فيما قدمت السي. العلمي احمللي بطانطان لرؤية اإلسالم للمرأة ولتكرميها من خالل القرآن الكرمي والسنة النبوية الشريفة
نف، قبل ان تقدم رتبطة مبوضوع العمداخلة تناولت فيها تعريف العنف وأنواعه ومضامني االتفاقيات الدولية واإلعالنات العاملية املتعلقة حبقوق املرأة وامل

مي وقد عرف اللقاء ايضا تقد. اخلاص مبحاربة العنف ضد النساء 13-103حول مشروع القانون مذكرة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حملة عن 
تشخيص اجنز بشراكة مع  على بناءاورقة حول ظاهرة العنف ضد النساء بطانطان قدمها السيد سامل بلبل املندوب اإلقليمي للتعاون الوطين بطانطان 

. احلضوروقد عرف اللقاء نقاشا بعد تقدمي املداخالت متيز بطرح جمموعة من االسئلة وتبادل االفكار بني. اجملتمع املدين باإلقليم

http://ahdatsahara.info/?p=50854
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موضوع ندوة بمراكش” حقوق اإلنسان في عالم تسوده العولمة، أي رهانات؟ ” 
يف عني على مراكش2015, مايو 16

  
1416341903

يف و ” حقوق اإلنسان يف عامل تسوده العوملة، أي رهانات؟ ” ماي اجلاري ندوة يف موضوع  15مساء أمس اجلمعة  السمالليةاحتضنت كلية العلوم 
اضي عياض، املنظم من قبل جامعة الق” مدرجات مراكش” يف إطار برنامج رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان  اليزميادريس كلمة ألقاها 

اإلنسان جبهة مراكش  ، وكذا رئيس جامعة القاضي عياض، ورئيس اللجنة اجلهوية حلقوقتويزيورئيس اجلهة أمحد  بيكراتحبضور كل وايل اجلهة 
.آسفي، وعدد من املتتبعني واملهتمني بالشأن احلقوقي

حمللي واجلهوي، وانفتاحا للمجلس ، أمهية هذه الندوة، اليت تعترب انفتاحا للجامعة على حميطها االيزميأبرز رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إدريس 
كن أن يكون والوطين اجلهوي حلقوق اإلنسان على اجلامعة من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان، على اعتبار أن الدفاع عن حقوق اإلنسان ال مي

.بالنضال فقط أو بلورة التقارير، بل عرب اللقاءات والنقاش والتحاور مع رجال املعرفة باجلامعة
الوطين  وي، وانفتاحا للمجلسوقد أبرز رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أمهية هذه الندوة اليت تعترب انفتاحا للجامعة على حميطها احمللي واجله

ة، على اعتبار أن الثلث الدستور اجلديد للملكة بالوثيقة احلقوقي اليزميحلقوق اإلنسان على اجلامعة من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان، كما وصف 
يف  االستباقيري قدمة البد من التفكمن بنوده هي مواد حقوقية، كما أنه دستور متعدد كرس ملقاربة الدميقراطية التشاركية، مضيفا أنه ويف أفق اجلهوية املت

.توزيع الصالحيات والسلط، كما جيب التفكري يف تقوية النخب احمللية حقوقيا

http://al-intifada.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%85%D8%A9%D8%8C-%D8%A3/
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يقرر االحتفاظ بتجريم اإلجهاض في القانون الجنائيالمغرب 
يف حالة اخلطر على األم واالغتصاب والتشوهات اخللقيةأباحه 
ؤاد عايل اهلمة وعبد يف حضور املستشارين ف اليزميوأمحد التوفيق وإدريس  الرميدحممد السادس لدى استقباله مساء أول من أمس مصطفى امللك 

)ماب(يف القصر امللكي بالدار البيضاء  املنويناللطيف 

ا العاهل املغريبقرر املغرب االحتفاظ بتجرمي اإلجهاض يف القانون اجلنائي، وترخيصه يف حاالت حمدودة فقط، وذلك بعد مشاورات موسع  ة أمر 
.امللك حممد السادس لوضع حد للجدل الكبري الذي أثري حول هذا املوضوع

يات، وأمحد وزير العدل واحلر  الرميدوأكدت نتائج االستشارات اليت قدمت مساء أول من أمس إىل امللك حممد السادس من قبل كل من مصطفى 
واطنني تؤيد جترمي رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، أن األغلبية الساحقة من امل اليزميالتوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، وإدريس 

.»مع استثناء حاالت قاهرة من العقاب«اإلجهاض 
ا امللك حممد السادس لبلورة كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية، وباملقاربة التشاورية اليت«وأفاد بيان للديوان امللكي بأن   أمر 

.»رأي موضوعي وحكيم، ويعطي األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني
استثناء بعض حاالته من  األغلبية الساحقة تتجه إىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع«وأكدت هذه االستشارات على اختالفها، يضيف البيان، أن 

.»واجملتمع رة واجلنني، بلالعقاب، لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، وملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واألس
حاالت احلمل « ، ويف»عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها«أما احلاالت املستثناة من العقاب فحددت يف ثالث حاالت هي 

ا اجلنني يف«و، »الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم .»حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية، واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 
وإشراك األطباء  قصد التنسيق بينهما،«وأصدر امللك حممد السادس تعليماته إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة احلسني الوردي 

 ا على مسطرة املصادقة،املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف القانون اجلنائي، وعرضه
وقيمه القائمة فها اجملتمع املغريب، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يتماشى مع التطورات اليت يعر 

.»على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته
ذا امل«وحث امللك حممد السادس على  وضوع، لتحصني اجملتمع من ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط املعرفة العلمية واألخالقية، اليت هلا عالقة 

.، نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، حبسب املصدر ذاته»األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلجهاض
امللكي بشأن نتائج  ، إنه بعد صدور بيان الديوان»الشرق األوسط«، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، لـاليزمييف السياق ذاته، قال إدريس 

ذا الشأن من طرف احلكومة كاملة مواكبة سياسات مت«إىل  اليزميودعا . املشاورات اليت أجريت حول اإلجهاض، ستجري بلورة مشروع قانون 
وير الرتبية اجلنسية حماربة اإلجهاض السري ال تكون عن طريق القوانني فقط، بل كذلك عن طريق سياسات حمددة، كتط«، مشددا على أن »للقانون

مثل يف مشروع القانون اجلنائي، احملطة القريبة، خبصوص املوضوع، تت«، مشريا إىل أن »واإلجنابية، وإرساء سياسة عمومية للتوعية وللتخطيط العائلي
.»والرتمجة القانونية اليت ستضعها احلكومة

إن  اليزميملغرب، قال وخبصوص احلساسية اليت يثريها موضوع اإلجهاض، واجلدل القائم حول احلدود الفاصلة بني حق الفرد وحق اجملتمع يف ا
ا بني خمتلف اجملتمعات أكدت أنه ليست هناك خصوصية مغربية يف هذا امل« وهنا منثل للحالة . وضوعاإلجهاض واقع عاملي، واملقارنة اليت قمنا 

.»األمريكية، والنقاش احلاد واملتواصل الذي يعرفه موضوع اإلجهاض بني خمتلف األطراف داخل اجملتمع األمريكي
عية، وبالتايل جيب أن إننا بصدد إشكالية طبية وجمتم«: ، وزاد موضحا»، وقراءة الواقعاآليديولوجياحلاجة إىل اخلروج من اجلانب «على  اليزميوشدد 

ري السلمي للحق يف ننطلق من الواقع وأن ندير النقاش بشكل دميقراطي على أساس أن االختالف شيء صحي، وأن الدميقراطية يف العمق هي التدب
.»االختالف، والوصول عرب النقاش العمومي إىل توافق
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المية، ورئاسة اجمللس مسار االستشارات اليت جرت حول املوضوع، واليت أشرفت عليها جلنة مشكلة من وزير العدل واحلريات ووزير الشؤون اإلسوعن 
أسابيع من طرف كل  4مذكرة يف ظرف  75جرى التوصل بنحو «، وإنه »األمر جرى التعامل معه بأرحيية«إن  اليزميالوطين حلقوق اإلنسان، قال 

ن اللجنة اليت جرى تعيينها بأمر أ اليزميكما أبرز . »تلوينات اجملتمع املغريب، بشكل أكد أننا بصدد جمتمع حي يتفاعل وله قدرة على التعبئة والعطاء
.ملكي، اطلعت على جتارب وقوانني عدد من الدول اإلسالمية كتونس وتركيا والبحرين وأذربيجان

 800و 600اوح ما بني وتشري إحصائيات ملنظمات غري حكومية إىل أن عدد عمليات اإلجهاض السري أو غري القانوين اليت جترى يف املغرب، ترت 
السجن من وجيرم القانون املغريب اإلجهاض، ويعاقب ب. يف املائة من جمموع وفيات األمهات 4.2حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات اإلجهاض نسبة 

ذه العملية من األطباء وغريهم، ويشدد العقوبة يف حال وفاة احلامل، لتصل إىل السجن مدة ترت  5سنة إىل  سنوات  10اوح بني سنوات كل من قام 
.  ا غريهاأشهر إىل سنتني وغرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن جيهضه 6سنة، كما يعاقب بالسجن من  20و

.بيد أن القانون أباح إجهاض األم يف حال وجود خطر على صحتها، لكن مع ضرورة احلصول على إذن الزوج

https://www.saudiyah.net/content/25887
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كناوةمن مهرجان   18غينيا يختتم الدورة المعلم 

عظم املنابر مبنصة ساحة موالي احلسن، وسط حضور مجاهريي كبري،  لكن مع غياب ملفت مل كناوةملهرجان   18مساء امس األحد، الدورة اختتمت 
.اإلعالمية، ما عدا الداعمة للمهرجان كشريك اعالمي

بن حممود كينيا، ، كما شهد حفل اخلتام والدة معلم جديد هو االكناويةوأحيا املعلم حممود كينيا، حفل ختام املهرجان، حيث أدى عددا من األغاين 
.كناويال، عن بداية مشاور ابنه حسام يف الفن موكادوراخلاصة به، ليعلن رمسيا وأمام مجهور  اهلجوجحيث سلمه يف ختام فقرته 
ي لديه موهبة الغناء ، داعيا الشباب الذ”مع الطاقات الشابة الكناويالبين لكي يستمر الفن  اهلجهوجلقد أعطيت “: ويف هذا اإلطار، قال كينيا

.ان حيافظ على هذا الرتاث املغريب األفريقي من االندثار الكناوي
ا والده، من بينها أغنية  .م اجلديد وردد معه األغاين، وتفاعل اجلمهور مع املعل”عائشة”و” بودربالة“وقدم حسام كينيا عددا من األغاين اليت اشتهر 

ه غياب الوجوه البارزة، اغلب فعاليات ىفيذكر أن انتقادات كبرية وجهت للمهرجان، أمهها عدم اختيار امساء فنانني بارزين إلحياء الدورة، كما شهد 
س الوطني لحقوق ، رئيس المجلاليازميادريس  املهرجان،هناكاليت اعتادت احلضور سنويا للمهرجان، ومن الوجوه املعروفة اليت حضرت ختام 

.، والياس العماري، نائب األمني العام حلزب األصالة واملعاصرةاالنسان

http://themoroccanradio.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%BA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7-
%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-18-%D9%85%D9%86-
%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%83/
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هذه هي الحاالت التي يسمح فيها باإلجهاض في المغرب: رسميا 

غلبية الساحقة تتجه ، بينت أن األ”االجهاض السري باملغرب“بالغ للديوان امللكي، اىل أن االستشارات على اختالفها، واليت مهت موضوع أشار 
ية ملا هلا من آثار صحإىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع استثناء بعض حاالته من العقاب، لوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، و 

.ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واألسرة واجلنني، بل واجملتمع

يف : حتها، ثانيا ووفق البالغ، فإن احلاالت اليت يسمح فيها باإلجهاض، ثالث أساسية، وهي عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على ص
ا اجلننييف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد ي: حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم، ثالثا  .  صاب 

ألطباء ق بينهما، وإشراك اومن هذا املنطلق، يضيف البالغ، أصدر جاللة امللك، تعليماته إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير الصحة، قصد التنسي
عرضها على مسطرة املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف مدونة القانون اجلنائي، و 

املغريب  ليت يعرفها اجملتمعاملصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يتماشى مع التطورات ا
.  وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته

أمحد التوفيق وزير وزير العدل واحلريات، واحلسني الوردي وزير الصحة، و  الرميديذكر أن البالغ، صدر عقب االستقبال امللكي لكل من مصطفى 
اجلاللة امللك حممد  صتحبرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، كما حضر هذا االستقبال مستشارا  اليزمياألوقاف والشؤون اإلسالمية، وإدريس 

 كلفهم جاللته بإجرائها حيث رفع جلاللته يف هذا اللقاء، نتائج االستشارات املوسعة، اليت. املنوينالسادس السيد فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف 
.خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعلني املعنيني

http://www.almaghreb24.com/%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D8%B0%D9%87-%D9%87%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-
%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7/
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7488   6

Pour la création d'un Observatoire régional de suivi des 
recommandations onusiennes
Engagements du Maroc en matière des droits des femmes

Les participants à une journée d'information et de sensibilisation à Marrakech sur "Les engagements 
internationaux du Maroc en matière des droits des femmes" ont recommandé la création d'un 
Observatoire régional de suivi et d'évaluation de la mise en application des recommandations onusiennes 
concernant les droits des femmes, rapporte la MAP. 
Les participants à cette journée, dont des représentants de la société civile, des départements 
gouvernementaux, des élus locaux et des chercheurs, ont mené récemment à Marrakech, une réflexion 
collective pour identifier des pistes prometteuses pour la mise en place, au niveau local et régional, d'un tel 
mécanisme régional dédié à la recherche, à la réflexion et au suivi de la mise en œuvre des 
recommandations onusiennes en matière des droits des femmes. 
Les participants ont également plaidé une série de mesures pour renforcer les capacités des différents 
intervenants afin de s'assurer une implication efficiente et des actions efficaces dans le domaine des droits 
des femmes, indique Abdelaziz Karray, directeur de la coordination et de la promotion des droits de 
l'Homme à la délégation interministérielle des droits de l'Homme (DIDH). 
Et d'ajouter que les intervenants à la rencontre de Marrakech ont aussi appelé à la création d'un système 
d'information pour la collecte des données concernant l'intégration des recommandations onusiennes 
relatives aux droits des femmes dans les politiques locales. 
Les travaux de la journée d'information et de sensibilisation ont porté sur "Les engagements internationaux 
en matière des droits de l'Homme", "Le plan gouvernemental pour l'égalité en perspective de la parité 
Ikram-", "Le rôle du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) en matière de protection des 
droits des femmes" et "Egalité, parité et non-discrimination à l'égard des femmes: référentiel international et 
mandat de l'ONU Femme".
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SM le Roi reçoit MM. Mustapha Ramid, Ahmed Toufiq et Driss 
El Yazami
Casablanca  - Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, a reçu, vendredi au 
Palais Royal de Casablanca, MM. Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Ahmed Toufiq, 
ministre des Habous et des Affaires islamiques et Driss El Yazami, président du Conseil National des Droits 
de l’Homme (CNDH), indique un communiqué du Cabinet Royal.
Au cours de cette audience, les deux ministres et le président du Conseil ont soumis à la Haute 
connaissance de Sa Majesté le Roi les résultats des consultations élargies que le Souverain les avait chargés 
de mener au sujet de la problématique de l’avortement, avec l’ensemble des acteurs concernés, ajoute la 
même source.
Ces acteurs ont salué à l'unanimité l’initiative royale et l’approche consultative ordonnée par Sa Majesté le 
Roi pour l'élaboration d’un avis objectif et sage donnant la priorité à l’intérêt supérieur de la famille et des 
citoyens.
Ces différentes consultations ont montré que l’écrasante majorité penche pour la criminalisation de 
l’avortement illégal, à l’exception de quelques cas de force majeure, en raison des souffrances qu’il engendre 
et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, la famille et le fœtus et 
sur toute la société, notamment :
Premièrement : Lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère,
Deuxièmement : Dans les cas où la grossesse résulte d'un viol ou de l'inceste,
Troisièmement : Dans les cas de graves malformations et de maladies incurables que le fœtus pourrait 
contracter.
Partant de ce constat, Sa Majesté le Roi, que Dieu le préserve, a donné Ses Hautes instructions au ministre 
de la Justice et des Libertés et au ministre de la Santé pour qu'ils coordonnent entre eux et associent les 
médecins spécialistes en vue de traduire les conclusions de ces consultations en un projet de dispositions 
juridiques, dans le but de les inclure dans le code pénal et les soumettre à la procédure d'adoption, et ce 
dans le cadre du respect des préceptes de la sainte religion islamique, tout en faisant prévaloir les vertus de 
l'Ijtihad, en s'adaptant aux évolutions que connait la société marocaine et à ses valeurs fondées sur la 
modération et l'ouverture et en tenant compte de son unité, sa cohésion et ses spécificités.
Etant donné que la loi ne peut, à elle seule, lutter contre ce phénomène, Sa Majesté le Roi a insisté sur la 
nécessité de la sensibilisation, la prévention, la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques et 
d'éthique ayant trait à ce sujet afin d'immuniser la société contre les causes de l'avortement, souligne le 
communiqué.
Cette audience s'est déroulée en présence des Conseillers de Sa Majesté le Roi, MM. Fouad Ali El Himma et 
Abdellatif Mennouni et du ministre de la santé, M. El Hossein El Ouardi.

http://www.laprosperiteonline.net/affi_article.php?id=6385

http://www.lareleve.ma/news11795.html
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ي لحقوق ورئيس المجلس الوطنيستقبل وزيري العدل والحريات، واألوقاف والشؤون االسالمية، الملك 
اإلنسان

.2015مايو  16السبت  - 12:57
ألف ياء

 الرميدى ن السيد املصطفاستقبل أمري املؤمنني، صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نصره اهللا، اليوم اجلمعة بالقصر امللكي بالدار البيضاء، كال م 
.قوق اإلنسانرئيس اجمللس الوطين حل اليزميوزير العدل واحلريات، والسيد أمحد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، والسيد إدريس 

ستشارات مللك نتائج االوذكر بالغ للديوان امللكي أنه خالل هذا االستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس اجمللس إىل العلم السامي جلاللة ا
.املوسعة، اليت كلفهم جاللته بإجرائها خبصوص إشكالية اإلجهاض، مع مجيع الفاعلني املعنيني

ا جاللة رة رأي موضوعي امللك، لبلو  وأشار البالغ إىل أن كل الفعاليات املعنية أمجعت على اإلشادة باملبادرة امللكية وباملقاربة التشاورية اليت أمر 
.وحكيم، ويعطي األولوية خلدمة املصلحة العليا لألسرة واملواطنني

ض حاالته من العقاب، وقد أكدت هذه االستشارات، على اختالفها، أن األغلبية الساحقة تتجه إىل جترمي اإلجهاض غري الشرعي، مع استثناء بع
:ع، السيما، بل واجملتملوجود مربرات قاهرة، وذلك ملا تسببه من معاناة، وملا هلا من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على املرأة واألسرة واجلنني

عندما يشكل احلمل خطرا على حياة األم أو على صحتها،: أوال
يف حاالت احلمل الناتج عن اغتصاب أو زنا احملارم،: ثانيا
ا اجلنني: ثالثا  .يف حاالت التشوهات اخللقية اخلطرية واألمراض الصعبة اليت قد يصاب 

يق الصحة، قصد التنس ومن هذا املنطلق، يضيف البالغ، أصدر جاللة امللك، حفظه اهللا، تعليماته السامية إىل كل من وزير العدل واحلريات ووزير
ي، دونة القانون اجلنائبينهما، وإشراك األطباء املختصني، من أجل بلورة خالصات هذه املشاورات يف مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها يف م

يت ماشى مع التطورات الوعرضها على مسطرة املصادقة، وذلك يف إطار احرتام تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف، والتحلي بفضائل االجتهاد، ومبا يت
.يعرفها اجملتمع املغريب وقيمه القائمة على االعتدال واالنفتاح، ومبا يراعي وحدته ومتاسكه وخصوصياته

عرفة ة ونشر وتبسيط املوخلص البالغ إىل أنه نظرا لكون القانون وحده ال يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جاللته على ضرورة التوعية والوقاي
ذا املوضوع، لتحصني اجملتمع من األسباب اليت قد تؤدي إىل اإلجهاض .العلمية واألخالقية اليت هلا عالقة 

.ورديووزير الصحة السيد احلسني ال املنوينحضر هذا االستقبال مستشارا صاحب اجلاللة السيدان فؤاد عايل اهلمة وعبد اللطيف 

http://3lach.ma/societe/194.html

http://www.hadatcom.com/index.php/coulisse/2885-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-
%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.html

http://www.mapnews.ma/ar/activites-royales/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-
%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%8C-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%8C-
%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

http://mamlakatona.com/archives/4281
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http://www.medias24.com/SOCIETE/154996-Les-nouvelles-orientations-en-matiere-d-avortement-en-10-
questions-reponses.html
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18ème Festival Gnaoua : Un passage de flambeau pour la 
clôture
Essaouira - La 18ème édition du Festival Gnaoua Musiques du Monde a pris fin, dimanche à Essaouira, sous 
le signe du renouveau, matérialisé par le passage de flambeau, ou plutôt de guembri, entre Maâlem
Mahmoud Guinea et son fils.
Pour les mélomanes et les mordus de l'art gnaoui, venus nombreux à cette édition, organisée sous le Haut 
Patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce geste symbolique envoie un signal fort que ce patrimoine culturel 
et artistique a encore de beaux jours devant lui grâce à une nouvelle génération qui a choisi de le 
perpétuer et de le préserver. 
"Le fils de Mohammed Guinéa, Moussa, prend le gembri pour la première fois et lorsqu'on le voie jouer on 
est rassuré. On se dit que la relève est assurée et que les jeunes ont pris à bras-le-corps la tradition et ça 
nous donne de belles perspectives pour l'avenir de tagnaouite", indique à ce propos la directrice du festival, 
Neila Tazi. 
Autre moment fort de ce concert de clôture, la fusion magistralement exécutée par Maâlem Mahmoud 
Guinea, un des premiers à avoir exporté la musique Gnaoua dans le monde, et Karim Ziad, un batteur 
émérite, au grand bonheur du public du festival, qui a eu droit, jusqu'au bout, à une programmation 
énergique et pleine de surprise.  
"Pour nous, cette édition est une très belle réussite parce que le public a répondu présent en masse, même 
si nous avons changé de date", s'est félicitée Mme Tazi, dans une déclaration à la presse, ajoutant qu'"en plus, 
nous avons eu des fusions exceptionnelles, des concerts uniques et des artistes marocains qui ont donné 
des exemples de carrières réussies et formidables". 
La programmation artistique a été, par ailleurs, accompagnée de moments de réflexion sur l'Afrique et son 
avenir à travers le Forum organisé en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme, qui 
s'est inscrit, au fil des ans, dans l'esprit du festival.  
Cette année, l'honneur a été à la femme africaine à travers le thème "Femmes d Afrique : créer, 
entreprendre". C'était, en effet, une occasion de mettre l'accent sur les femmes entrepreneurs et créatrices 
et sur leur rôle dans la dynamique sociale et économique africaine. 
"Le forum, quant à lui, a été très fort. Vingt femmes issues de sept pays africains sont venues partager leurs 
expériences. Elles ont toutes demandé à ce que nous créons une plateforme pour renforcer ces échanges", 
souligne dans ce sens la directrice du festival.  
"Il semble clairement que les femmes africaines ont la volonté de se rapprocher et d'avoir une meilleure 
connaissance mutuelle de leur rôle dans le développement de notre continent", a-t-elle affirmé. 
Rendez-vous incontournable de l'agenda culturel national, le festival investit, quatre jours durant, les espaces 
les plus emblématiques de la ville comme la Place Moulay Hassan, Dar Souiri ou la Zaouia Issaoua, 
permettant d'apprécier sous différents angles l'art gnaoui et les musiques du monde, que ce soit durant les 
spectacles publics, des concerts en plein air ou des concerts intimistes.

http://www.lemag.ma/18eme-Festival-Gnaoua-Un-passage-de-flambeau-pour-la-cloture_a89752.html
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Importante initiative Royale sur l'avortement.

Maroc  - Après s'être saisi, le 16 mars 2015, du dossier sur l'avortement qui suscitait un vif débat sociétal, le 
Roi du Maroc vient de rendre sa décision le 15 mai 2015 après avoir pris connaissance des avis de ses 
Ministre de la Justice et des Affaires Islamiques ainsi que du Président du Conseil National des Droits 
de l'Homme suite à une Audience qui leur a été accordée le même jour.

Ainsi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a t-il décidé de la légalisation de l'avortement dans trois cas précis à 
savoir : le viol ou inceste, graves malformations et maladies foetales incurables et donné ses instructions 
pour l'élaboration d'un projet de dispositions juridiques pour les inclure dans le code pénal.

A noter que la commission en charge de ce dossier a insisté sur le fait que la libéralisation totale de 
l’interruption de la grossesse ne pouvait être envisagée au Maroc, à l’exception de quelques cas de force 
majeure, en raison des souffrances qu’il engendre et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et 
sociales négatives sur la femme, la famille, le fœtus et sur toute la société.

Avec cette décision, le Roi du Maroc vient de trancher sur des sujets sensibles que sont l'avortement 
clandestin, pratiqué dans des conditions sanitaires catastrophiques, les mères célibataires et les enfants 
abandonnés. 
Le Maroc vient donc de franchir un nouveau pas en faveur de la Femme en légalisant ces nouveaux cas 
d'avortement ; une décision qui répond aux demandes des modernistes tout en respectant les préceptes de 
l'Islam sur le sujet.

Jusque là, la loi autorisait l’avortement dans les seuls cas où la santé de la femme était en danger. Pour le 
reste, elle punit les interruptions volontaires de grossesse (IVG) de peines allant de un à cinq ans de prison 
ferme.

http://www.icilome.com/nouvelles/news.asp?id=11&idnews=806508&f=
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Le Maroc autorisera l'avortement (Le vif.be)
"Dans certains cas de force majeure" comme le viol

Le Maroc va autoriser l'avortement dans de nouveaux cas, notamment de viol ou de graves malformations 
et maladies foetales, a annoncé vendredi le Palais royal, au terme d'un vif débat sur le fléau des avortements 
clandestins dans le royaume.
L'avortement dans "quelques cas de force majeure" sera autorisé, notamment lors de "grossesses (qui) 
résultent d'un viol ou de l'inceste", ou encore de "graves malformations et maladies incurables que le foetus
pourrait contracter", affirme le communiqué publié au terme d'une audience royale lors de laquelle les 
ministres de la Justice et des Affaires islamiques ainsi que le président du Conseil national des droits de 
l'Homme (CNDH) ont remis leurs avis.
Cette légalisation restera limitée à ces seuls cas dans la mesure où des consultations ont montré que 
"l'écrasante majorité penche pour la criminalisation de l'avortement illégal", est-il écrit.
Selon la même source, le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour "traduire les conclusions de ces 
consultations en un projet de dispositions juridiques, dans le but de les inclure dans le code pénal". Une 
refonte du code pénal du Maroc est actuellement l'objet de débats.
Dans un pays de 34 millions d'habitants où modernité et conservatisme religieux se côtoient et où les 
relations hors mariage restent interdites, la loi autorisait jusque-là l'avortement dans les seuls cas où la 
santé de la femme était en danger.
Pour le reste, elle punit les interruptions volontaires de grossesse (IVG) de peines allant de un à cinq ans de 
prison ferme.
Le fléau que constituent les centaines d'avortements clandestins pratiqués chaque jour au Maroc a ressurgi 
dans l'actualité en début d'année, entraînant un profond débat dans l'opinion. Le roi s'était saisi du dossier, 
réclamant des "consultations élargies".
Bien qu'aucun chiffre officiel n'existe, des associations estiment qu'entre 600 et 800 avortements clandestins 
sont pratiqués chaque jour dans le royaume, dans des conditions sanitaires parfois désastreuses.
Dans le même temps, les grossesses non désirées renforcent le phénomène des "mères célibataires" et 
l'abandon d'enfants, jusqu'à 150 par jour affirment des ONG.

http://www.levif.be/actualite/international/le-maroc-autorisera-l-avortement-dans-certains-cas-de-force-
majeure-comme-le-viol/article-normal-395311.html

http://www.africafil.com/index.php?cherche=maroc
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Maroc: Le Roi Mohammed VI légalise l’avortement dans trois 
cas… 

Par: Mangoné KA

Après s’être saisi, le 16 mars 2015, du dossier sur l’avortement qui suscitait un vif débat sociétal, le Roi du 
Maroc vient de rendre sa décision le 15 mai 2015 après avoir pris connaissance des avis de ses Ministre de 
la Justice et des Affaires Islamiques ainsi que du Président du Conseil National des Droits de 
l’Homme suite à une Audience qui leur a été accordée le même jour. Ainsi, Sa Majesté le Roi Mohammed 
VI a-t-il décidé de la légalisation de l’avortement dans trois cas précis à savoir : le viol ou inceste, graves 
malformations et maladies foetales incurables et donné ses instructions pour l’élaboration d’un projet de 
dispositions juridiques  pour les inclure dans le code pénal. A noter que la commission en charge de ce 
dossier a insisté sur le fait que la libéralisation totale de l’interruption de la grossesse ne pouvait être 
envisagée au Maroc, à l’exception de quelques cas de force majeure, en raison des souffrances qu’il 
engendre et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, la famille, le 
fœtus et sur toute la société. Avec cette décision, le Roi du Maroc vient de trancher sur des sujets sensibles 
que sont l’avortement clandestin, pratiqué dans des conditions sanitaires catastrophiques, les mères 
célibataires et les enfants abandonnés. Le Maroc vient donc de franchir un nouveau pas en faveur de la 
Femme en légalisant ces nouveaux cas d’avortement ; une décision qui répond aux demandes des 
modernistes tout en respectant les préceptes de l’Islam sur le sujet. Jusque-là, la loi autorisait l’avortement 
dans les seuls cas où la santé de la femme était en danger. Pour le reste, elle punit les interruptions 
volontaires de grossesse (IVG) de peines allant de un à cinq ans de prison ferme. Farid Mnebhi
faridmnebhi@hotmail.fr

http://senego.com/2015/05/17/maroc-le-roi-mohammed-vi-legalise-lavortement-dans-trois-cas_240160.html
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Débat sur l’avortement au Maroc: le Roi Mohammed VI reçoit 
MM. Mustapha Ramid, Ahmed Toufiq et Driss El Yazami

Abidjan - Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu vendredi au Palais Royal de Casablanca, MM. Mustapha 
Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques et 
Driss El Yazami, président du Conseil National des Droits de l'Homme (CNDH), indique un communiqué 
du Cabinet Royal.
Au cours de cette audience, les deux ministres et le président du Conseil ont soumis à la Haute 
connaissance du Roi les résultats des consultations élargies que le Souverain les avait chargés de mener au 
sujet de la problématique de l'avortement, avec l'ensemble des acteurs concernés, ajoute la même source.
Ces acteurs ont salué à l'unanimité l'initiative royale et l'approche consultative ordonnée par le Roi pour 
l'élaboration d'un avis objectif et sage donnant la priorité à l'intérêt supérieur de la famille et des citoyens.
Ces différentes consultations ont montré que l'écrasante majorité penche pour la criminalisation de 
l'avortement illégal, à l'exception de quelques cas de force majeure, en raison des souffrances qu'il engendre 
et de ses répercussions sanitaires, psychologiques et sociales négatives sur la femme, la famille et le fœtus et 
sur toute la société.
Premièrement, lorsque la grossesse constitue un danger pour la vie et la santé de la mère. Deuxièmement, 
dans les cas où la grossesse résulte d'un viol ou de l'inceste. Troisièmement, dans les cas de graves 
malformations et de maladies incurables que le fœtus pourrait contracter.
Partant de ce constat, Sa Majesté Mohammed VI a donné des instructions au ministre de la Justice et des 
Libertés et au ministre de la Santé pour qu'ils coordonnent entre eux et associent les médecins spécialistes 
en vue de traduire les conclusions de ces consultations en un projet de dispositions juridiques, dans le but 
de les inclure dans le code pénal et les soumettre à la procédure d'adoption.
Et ce, dans le cadre du respect des préceptes de la sainte religion islamique, tout en faisant prévaloir les 
vertus de l'Ijtihad, en s'adaptant aux évolutions que connaît la société marocaine et à ses valeurs fondées 
sur la modération et l'ouverture et en tenant compte de son unité, sa cohésion et ses spécificités.
Etant donné que la loi ne peut, à elle seule, lutter contre ce phénomène, le Roi a insisté sur la nécessité de 
la sensibilisation, la prévention, la diffusion et la vulgarisation des connaissances scientifiques et d'éthique 
ayant trait à ce sujet afin d'immuniser la société contre les causes de l'avortement, souligne le communiqué.
Cette audience s'est déroulée en présence des Conseillers de Sa Majesté le Roi, MM. Fouad Ali El Himma et 
Abdellatif Mennouni et du ministre de la Santé, M. El Hossein El Ouardi.

http://news.abidjan.net/h/551908.html
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Maroc/Immigration: un travail intense de réflexion et de 
planification
Quand le Maroc a décidé de régulariser la situation des immigrés au Maroc, ce n’était pas une annonce en 
l’air pour s’attirer la sympathie et les faveurs de l’opinion publique internationale.

Conscient de sa transformation en terre d’accueil, le Maroc choisira de traiter cette problématique avec 
courage, responsabilité et humanisme, en adoptant, sous l’impulsion du Souverain, une nouvelle politique 
migratoire qui accorde le droit de séjour et d’asile, un geste inédit dans un pays du Sud, salué par les 
agences humanitaires onusiennes et les ONG de défense des droits des migrants.

Ainsi, le Maroc s’engage dans une réflexion approfondie pour une meilleure intégration des immigrés et leur 
contribution au développement socio-économique notamment à travers la mise en place d’un modèle qui 
répond aux besoins de cette catégorie tout en prenant en compte les spécificités du pays.

Pour cela, une grande campagne de sensibilisation est programmée ; un travail intense de réflexion et de 
planification dont tous les acteurs sont impliqués (le Conseil national des Droits de l’Homme 
(CNDH) et la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, Société Civile…..) « associant tous les 
intervenants dans le champ de la migration » et des outils d’insertion graduellement mis en place.

#Association Afrique Culture Maroc,  #Intégration par la formation,  #Coalition des travailleurs migrant,  
#Solidaritycentre.org

http://lafriqueadulte.com/?p=8639
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L’AVORTEMENT LÉGALISÉ AU MAROC "EN CAS DE FORCE MAJEURE"

L’avortement devrait être légalisé au Maroc en cas de viol, d’inceste ou de malformation. Une bonne 
nouvelle pour ce pays où les avortements clandestins sont nombreux.
Une nouvelle loi autorisant l’avortement "en cas de force majeure" vient d’être mise en place pour les 
"grossesses qui résultent d’un viol, de l’inceste" ou lors "de graves malformations et maladies incurables que 
le fœtus pourrait contracter", a indiqué un communiqué publié suite à une audience réunissant le Roi 
Mohammed VI, les ministres de la Justice et des Affaires islamiques et le président du Conseil national 
des droits de l’Homme.

Le droit à l’IVG sera limité aux cas énoncés, puisque "l’écrasante majorité" du conseil "penche pour la 
criminalisation de l’avortement illégal" poursuit le communiqué.

Une mesure visant à faire chuter le nombre d’avortements clandestins pratiqués au Maroc. Un problème de 
taille puisque des ONG estiment que 600 à 800 IVG clandestines sont réalisées chaque jour. Des 
interventions pouvant être extrêmement dangereuses pour les femmes.

Jusqu’à présent au Maroc, l’avortement ne pouvait être pratiqué qu’en cas de danger pour la future mère. 
Les jeunes femmes prenant la décision de pratiquer un avortement clandestin risquent jusqu’à 5 ans de 
prison.

http://www.marieclaire.fr/,l-avortement-legalise-au-maroc-en-cas-de-force-majeure,737372.asp
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