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في مشروع هيئة المناصفةنكسة حقوقية يحذرن من فاعالت 
00:00 - 2016أبريل  20األربعاء حممد الراجي  – هسربيس

، املتعلق بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة 79.14جملس النواب اجتماع جلنة القطاعات االجتماعية الذي كان يُرتقب أن يناقش مشروع قانون أرجأ 
ات والشبكات واجلمعيات دينامية التحالف"كافة أشكال التمييز، اليوم األربعاء، حبسب ما أكدت النائبة الربملانية نزهة الصقلي يف ندوة نظمتها 

".النسائية واحلقوقية واألمازيغية والتنموية الدميقراطية

ذ ب غط الذي سبب الضوال يُعرف ما إن كان تأجيل اجتماع جلنة القطاعات العامة راجع إىل تزامنه مع جلسة عاّمة اليوم األربعاء، أم إن القرار اختُّ
كّنا يف : "، موضحة"الدّكاكة"ها بـمارسته احلركة النسائية الرافضة للمشروع يف صيغته احلالية، واليت قالت نزهة الصقلي إن احلكومة كانت تريد مترير 

".وضع قاس، ألن احلكومة كانت تريد مترير املشروع سواء وافقنا أم مل نوافق، واآلن هناك بصيص أمل

سائية ممّا د خماوف احلركة النلكّن إرجاء اجتماع مناقشة مشروع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كاّفة أشكال التمييز إىل تاريخ غري حمّدد، مل يـَُبدِّ 
، ممثلة الروكاينوقالت خدجية . تبّين مواقفهاسيحمله املستقبل، خاّصة يف ما يتعّلق مبواقف األحزاب السياسية املعارضة اليت تُعّول عليها احلركة النسائية ل

".ل اخلذالننرجو أن نسمع مواقف املعارضة يف قبة الربملان، سواء يف اللجنة أو اجللسة العامة، فلم تعد لنا قدرة على حتمّ : "الدينامية

 خيدم القضية يع قوانني أخرى، الالنائبة الربملانية فوزية لبيض قالت إن برجمة مشروع هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز موازاة مع برجمة مشار 
دستور على حساب ملف املرأة، خنشى السقوط يف العبث التشريعي، وأن حنيد عن املواثيق الدولية ومبادئ ال: "النسائية، وال خيدم حقوق املرأة، مضيفة

".لذلك جيب علينا أن ندّق ناقوس اخلطر للتحذير من السقوط يف نكسة حقوقية

أن مشروع  ، مضيفة"كان سقفا عاليا للمساواة بني اجلنسني، وهو منظومة متكاملة جيب أن تُؤخذ كلها" 2011واعتربت نزهة الصقلي أّن دستور 
ة الربملانية عدم اعتماد مقاربة ، وانتقدت النائب"أو أّال خيرج أبدا االنتظاراتجيب أْن يكون يف مستوى "قانون املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز 

".لمة من معىناملقاربة التشاركية كانت جمّرد كالم، وهذا املشروع فارٌغ بكّل ما للك: "تشاركية يف إعداد املشروع من طرف احلكومة، قائلة

ه المجلس بشأن هيئة ، عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، األهداف األربعة الرئيسية للرأي الذي قّدمالحنوشيمن جهته قّدَم عبد الرزاق 
قوق الدستوري للمجلس الوطين حل ، والذي اعتَرب أّن اهليئة جيُب أْن يتّم اعتبارها ُجزء من املنظومة الوطنية للحماية، واليت أعطاها املشرّعالمناصفة

، احلمائيةة جزء من املنظومة إذا سّلمنا بأنَّ هيئة املناصف: "احلنوشياإلنسان، الذي يتمتع بالوالية العامة، ومؤسسة الوسيط، وجملس اجلالية، وأضاف 
".فإّن ما تبّقى من النقط سيسُهل تسويتها

 به قضائية، وقالت نزهةإضافة إىل هذا املطلب، دعت املشاركات يف الندوة إىل متتيع هيئة املناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز بصالحيات ش
 أن يعين ذلك أن ُحتّل حمّل ال نريد هيأة ذات طبيعة استشارية، بْل هيئة هلا صالحية التحّري والتصّدي التلقائي، دونَ : "الصقلي يف هذا الصدد

".ختويل اختصاصات شبه قضائية هليئة املناصفة ال جيُب أن يكوَن ُغوال خميفا: "، مضيفة"احملكمة
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ا احلركة النسائية وضّمنها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف رأيه، مسألة تر ومْن  ُب الطرفان كيبة اهليئة، حيُث يُطالأبرز املطالب األخرى اليت تطالُب 
اك شخص فلسفته املذهبية إذا كان هن"بأْن تكون التوليفة مشّكلة من أشخاص ذوي خربة مرتبطة مبجال محاية النساء، وأْن تكوَن هلم قناعات بذلك، 

.احلنوشي، يقول "ضد املساواة واملناصفة، فمن الصعب أن ينضبط للمعايري

حنُن نعلم أنَّ مجيع : "رة فيها، قائلةعالقة بذلك، انتقدْت نزهة الصقلي استئثاَر رئيس احلكومة بتعيني أغلبية أعضاء اهليئة، كَما انتقدت ممثلي اإلدا
عت الصقلي أنَّه جيُب إبعاُد ، وتاب"ممثلي اإلدارة ال يتمتعون باالستقاللية، ومواقفهم تكوُن موّجهة من طرف املسؤول الذي يشتغلون حتَت إْمرته

، ولْيس بناء على اخلربة، وحنُن نُريد هيئة "وبةأموال نُ "ألّن اجلميَع يعلُم أنَّ تعيني الربملان يف املؤسسات الدستورية يتّم وفق قاعدة "الربملانيني عن اهليئة، 
".مستقلة بتوليفة ذات خربة

ة إّن هيئة املناصفة ومكافح الروكاين، قالت خدجية 79.14وبينما ترتقُب احلركة النسائية ما ستحمله األيام القادمة، بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون 
هذا امللف ليس : "رب، مضيفةكافة أشكال التمييز تشّكل امتحانا ملدى احرتام الدولة للدستور واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان اليت صادق عليها املغ
".لتزاماته الدوليةلالستهالك اخلارجي، وهيئة املناصفة خط أمحر بالنسبة للحركة النسائية، ولن نقبل بأقل من أْن يكون املغرب وفّيا ال

http://www.hespress.com/femme/303108.html
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المغرب يعانق الجالد و يسير في جنازة الضحية: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

ما رأي حممد الصبار، األمني العام للمجلس؟

سان، خاصة على الواجهة ، كأداة شكلية متواطئة لتلميع صورة النظام القائم يف جمال حقوق اإلن"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"ال أحد جيهل حقيقة 
ما "نا، غري التربير واإلطفاء ميت بشأن التعاطي مع واقع حقوق اإلنسان والدميقراطية ببالد/ففاقد الشيء ال يعطيه، ال صالحية جمللس حي. اخلارجية

من حني اىل آخر فبعيدة ) عامأو خيتبئ وراءها لنهب املال ال(أما االنشغاالت اليت يثريها أو املوضوعات اليت يشتغل عليها ".. استطاع اىل ذلك سبيال
..هفوجوده كعدم. كل البعد عن املطلوب منه كمؤسسة وطنية تعىن حبقوق اإلنسان وفق املعايري الدولية، ومنها مبادئ باريس

القتصادية واالجتماعية اليت أو التناول املوضوعي حلقيقة أوضاع البالد ا" النهوض حبقوق اإلنسان"والغريب، أن يراهن عليه أو ينتظر منه املسامهة يف 
عذيب واألحكام اجلاهزة ، ومنها أوضاع السجون واملعتقلني السياسيني والت)سنوات الرصاص واحلديد والنار(تشكل امتدادا طبيعيا للماضي األسود 

..باجلملة
م وكل ض فليس .. حايا القمع السياسيإن املوقف السديد هو مقاطعته، بل جتاهله، من طرف اهليئات احلقوقية وكذلك املعتقلني السياسيني وعائال

  ..غري ذرع من ذروع النظام الشكلية
"  املناضل"ار كذلك، الصب" رفيقنا"وأمحد حرزين أدرى بذلك، وبدون شك . قنطرة حنو مسؤوليات أكثر أمهية يف هرم السلطة" املريض"إن اجمللس 

ا إشارة.. القيادي السابق باجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان قوية لدوره أو مسؤوليته جتاه  وذكر األمني العام للمجلس حممد الصبار هنا ليس اعتباطيا، إ
ا من الفضاءات ومنع أنشطتها التنظيمية واإلشعاع مناضليهاالصمت أمام التضييق على اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من خالل اعتقال  ية وحرما

قل سابقا ألنه بدون بطاقة ، على األ"مجعيته("أال يعنيه أمر هذه املؤامرة اليت حتاك ضد اجلمعية .. العمومية، وخاصة مبناسبة عقد مؤمترها احلادي عشر
ييق على املدافعني عن من موقع مسؤوليته؟ أمل يفكر يف االستقالة كتعبري عن احتجاجه على انتهاك حقوق اإلنسان والتض!!) اخنراط منذ سنوات
؟..حقوق اإلنسان
حتت عنوان  2016أبريل  21القزم للمشاركة يف ندوة اجلمعية الفكرية االفتتاحية ليوم "/البطل"هو دعوة هذا ) من باب السخرية(وما ال أفهمه 

ة رجعية ختدم النظام بكل ممثل مؤسس( رمزيتهفدعوته بكل "!! الرهانات والتحديات: املدافعون واملدافعات عن حقوق اإلنسان يف سياقات متحولةّ "
فماذا عساه .. ة إهانة هلذه األخريةللندوة االفتتاحية ملؤمتر اجلمعي) بشاعة وفق تعليمات وزارة الداخلية، الذراع الذي خيوض احلرب املباشرة على اجلمعية
لنا حول املعتقلني  ؟ وماذا عساه أن يقول"الرهانات والتحديات"أن يقول لنا حول املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان؟ وكيف يا ترى سيقارب 
، ومنها معاناة فئات ؟ كيف ال خيجل من مواجهة احلقيقة املرة...السياسيني وعن املضربني عن الطعام وعن عموم ضحايا القمع السياسي املشردين

عريضة من أبناء شعبنا؟
التضييق عليها وعموما، ال جمال اآلن أمام خنق اجلمعية و ".. املفشوشة"يف اعتقادي، ميكن مناقشة موقف اإلدانة بدل الدعوة الستعراض العضالت 

سعى إليه اىل محلها على علما أن احلرب على اجلمعية تسعى ضمن ما ت.. بغية استئصاهلا لالنفتاح على أي جهة معادية، رمسية كانت أو غري رمسية
ا، أو على األقل  لثوابتهاالتنكر    "..تليينها"ومواقفها وشعارا
 ..الصبار جليال، فصار ذليال" الرفيق"كان 

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=514079&r=0&cid=0&u=&i=0&q=
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لمناصفة ينبغي إقصاء الذين ليست لهم قناعة بالمساواة من هيئة ا: الوطني لحقوق اإلنسانالمجلس 
التمييزومكافحة 

10:36م على الساعة  2016أبريل  19كتب يوم الثالثاء   الومحاينحممد     
  

ان أن وطين حلقوق اإلنستزامنا مع النقاش التشريعي الدائر داخل جملس النواب حول قوانني ومشروع هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، أكد اجمللس ال
ا مؤسسة دستورية هامة ال ينبغي اهليأة وفلسفتها، مشريا إىل أ برتكبةمسألة القناعات واإلميان مببادئ وقيم املناصفة واملساواة أمر حاسم يف ما يتعلق 

.واحلمائيةأن تنحاز عن أدوارها األساسية ومهامها االستشارية 

الشبكات واجلمعيات التحالف و « ، مدير ديوان رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، والذي كان يتحدث نيابة عنه يف ندوة احلنوشيعبد الرزاق 
لتمييز مؤسسة هامة يف البناء ، اليوم الثالثاء بالرباط، أن هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال ا»النسائية واحلقوقية واألمازيغية والتنموية الدميقراطية 

.الدستوري، مؤكدا على أن اجمللس يشدد على ممارسة حقه الدستوري املتقدم كما عدد من املؤسسات للتأثري يف التشريع

ا ال « ، مربزا أنه »إجيابية «  وخبصوص القراءة األولية للتعديالت وتفاعل الفرق السياسية مع مالحظات اجمللس واجملتمع املدين، أوضح املتحدث أ
ه اجمللس هو القيام كما أشار إىل أن أول ما قام ب. »ينبغي للتشريع أن يقف عند النواب، بل جيب إيالء جملس املستشارين ما يستحق من اهتمام 

 ترافعيةجلنة البندقية مذكرات  املشاورات السرية، وكذا خمتلف حتركات مبافيهاكما قام مبتابعة كافة مراحل إعداد املشروع . »بدراسة لتجارب مماثلة دوليا 
.احلنوشيذا اخلصوص، وفق تعبري 

ا ينبغي أن تكرس الطبيعية الدستورية املخول ملرسومة ة هلا وإبعادها عن اخلطط اواستعرض املتحدث توصيات اجمللس خبصوص أدوار اهليأة، مصرا على أ
.»ط اهليأة ملبادئ باريس أما الدور الثاين فيتعلق بإدراجها ضمن املنظومة الوطنية للحماية، مع تكريس انضبا. للمؤسسات اليت تتصدى للتنمية

، حيملها »السعي حنو « رها يف ، مشريا إىل أن منطوق الدستور بأن دو ومناصفاتياكما أكد ممثل اجمللس على حمورية التوازن بني وظيفيت اهليأة دستوريا 
عيني، مبعىن أننا نطالب بإيالء التوازن خمتل يف طريقة الت«  نأل والرتكبةويف األخري دعا املتحدث إىل ضرورة مراجعة التأليف . دور الراصد واملتتبع 

.، على حد قوله»املؤسسة طابع خربايت 

http://www.febrayer.com/351811.html
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من مبطالت المصلحة العامة و المساس بالثوابت  يوصي بحذف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
ملتمسات التشريع

سياسة:ىف 14:30/  2016-04-19: إنصاف بريس بتاريخ: كتب بواسطة

نني املتعلقني بتقدمي من مشروعي القانو ” متس بثوابت األمة“دعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، قد دعا يف رأي استشاري جديد، إىل حذف عبارة 
.امللتمسات يف جمال التشريع وتقدمي العرائض

اليت تتضمن اقرتاحات “ات ، دعا كذلك إىل تعويض العبارة السابقة بعدم قبول امللتمساليزميأن اجمللس، الذي يرأسه إدريس ” أخبار اليوم“وأضافت 
.”من الدستور 175أو توصيات يكون موضوعها األحكام املستثناة من املراجعة الدستورية مبقتضى الفصل 

 من أجل قبوهلا، من قائمة الشروط الواجب توفرها يف ملتمسات القوانني” املصلحة العامة“كما حرصت ذات اهليئة على الدعوة إىل حذف عبارة 
ذا اخلصوص إن هذه العبارة متنح، بسبب عدم دقتها،  ملتمس، سلطة تقديرية غري مألوفة، اهليئة املكلفة بفحص قابلية التلقي املادي لل“وقال اجمللس 

.”ما يضاعف من خماطر عدم قبول امللتمسات

http://insafpress.com/cndh-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9/

http://howiyapress.com/cndh-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%AD%D8%B0%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9/
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ريعيةالعدالة والتنمية والتقدم واالشتراكية يعقدان تحالفاً لخوض االنتخابات التش: المغرب
– APRIL 17, 2016   عبداحلق بن رمحون-الرباط

في مجال التشريع وفي  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في رأيه حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمساتقال 
س خبصوص مشروع إن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجل. تقديم العرائض إلى السلطات العمومية

 ظيمي بتحديد شروط وكيفياتالقانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون التن
ردة يف حلقوق اإلنسان الوا ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، وأضاف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن مقرتحات اجمللس الوطين

ن البنيات احلاملة للعرائض وضما رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد
رق األغلبية مبجلس على صعيد آخر، كشفت مصادر أن ف. دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

، على ي حبق األحزاب وممثليهاالنواب تراجعت عن تعديل جلنة الداخلية حول اللوائح االنتخابية الذي تشبثت به إىل جانب فرق املعارضة، والذي يقض
ئلية اخبني الشخصية والعااملستوى اجلهوي واإلقليمي واحمللي، يف احلصول على نسخة مطابقة ألصل الالئحة االنتخابية النهائية متضمنة أمساء الن

هة أخرى، شرع حزب العدالة من ج. وعناوينهم وتواريخ ازديادهم وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية والدائرة االنتخابية املقيدين فيها ومكاتب التصويت
خايب بني قيادة احلزبني يوم السبت لالنتخابات التشريعية املقبلة، وهلذه األسباب انعقد اجتماع بطعم انت التهيىيءوالتنمية وحزب التقدم االشرتاكية 

ن األول أكتوبر ة املقررة يف سابع تشريبالرباط، لدراسة سبل تعزيز التحالف القائم بني احلزبني واالستمرار فيه إىل ما بعد االنتخابات التشريعية املقبل
ات تماع سيتداول يف التحدياملقبل، وقال مصدر إن االجتماع يندرج يف سياق الرتتيبات ذات الصلة بالتحضري لالنتخابات املقبلة، مضيفا أن االج
واصلة ل تشبث احلزبني مباملطروحة أمام االئتالف احلكومي احلايل، وسبل اإلبقاء عليه إىل ما بعد حمطة االنتخابات التشريعية املقبلة، خاصة يف ظ

.عملهما املشرتك يف إطار التحالف إىل الوالية احلكومية والتشريعية املقبلة
كومية تسبات التجربة احلفيما أكدت قيادتا حزب العدالة والتنمية والتقدم االشرتاكية، على مواصلة التشاور من أجل أجرأته مبا يؤدي إىل تعزيز مك
حماوالت  حكم وأشكاله وكلاحلالية وترصيدها ومواصلة البناء الدميقراطي ومتابعة إجناز األوراش اإلصالحية املفتوحة والتصدي املشرتك لكل مظاهر الت

وأكدت القيادات . وما تبعه من حمطات وتطورات سياسية 2011آذار مارس  9حتققت منذ اخلطاب امللكي لتاسع  الىتالنكوص عن املكتسبات 
موسة احملققة على املستوى بالنتائج امللاحلزبية يف االجتماع املذكور املنعقد باملقر املركزي للعدالة والتنمية بالرباط، عن اعتزازها باألداء احلكومي اإلجيايب و 

النواب وبني فريقيهما  ومثنت القيادات احلزبية جتربة العمل املشرتك داخل احلكومة وداخل األغلبية مبجلس. السياسي، واالقتصادي، واالجتماعي
.  ى قاعدة الربنامج احلكوميعل. مبجلس املستشارين إىل جانب كل من فريقي التجمع الوطين لألحرار واحلركة الشعبية واجملموعات املساندة لألغلبية

ا لإلسراع بتنزيل األوراش اإلصالحية س وى واء على املستوأكدوا عزمهما على مواصلة العمل املشرتك داخل األغلبية احلكومية، ومع باقي مكونا
.التشريعي، أو على املستوى التنموي إىل آخر حلظة من حلظات الوالية احلكومية

AZP01

http://www.azzaman.com/?p=157989
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الزمانبالصحراء في حديث مع  اسمارة -اللجنة الجهوية لحقوق االنسان العيون رئيس 
13:21 2016أبريل  19, الثالثاء

رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق  يف األقاليم اجلنوبية الصحراوية املغربية أجرينا حوارا مباشرا وصرحيا مع" الزمان"إطار امللفات اإلعالمية اليت تعدها يف 
وتصرحيات " املنرسو"التأسيس ، واملطالب بتوسيع مهمة : بالصحراء ، حممد سامل الشرقاوي ، أجاب فيه علي أسئلة حول  امسارة -االنسان العيون 

.األخرية واوضاع حقوق االنسان يف املخيمات وغريها" " كي مون "
عوائق اليت واكبت انطالق حتدث رئيس اللجنة حممد سامل الشرقاوي عن ال بلعيونخالل املقابلة اليت اجريت يف مقر اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان 

.علي هكذا نشاطات معتعودنشاط اللجنة والظروف الصعبة اليت بدأت فيها العمل خصوصا يف وسط اجتماعي مل يكن 
جلهوية حلقوق االنسان نصه بالكامل ، أشاد حممد سامل الشرقاوي باخلطوات اليت قطعتها اللجنة ا" الزمان"و" انباء انفو"وخالل حديثه الذي ستنشر 

.منذ انشائها وحيت اليوم  امسارة -العيون
ايل بوجدور  امسارةايل العيون،  اليت تتبع للمجلس الوطين حلقوق االنسان ، يتسع عملها اضافة امسارة -يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان العيون 

.طرفاي اجملاورتني

http://azzaman.info/index.php?option=com_content&view=article&id=11816:-qq&catid=1:2011-05-18-11-02-
35&Itemid=204
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يدعو إلى منح األجانب الحق في تقديم العرائضالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
م 12:11 2016, 19أبريل : بواسطة ليلى وكيل التاريخكتب 

من الدستور، وحبذف شروط القيد يف اللوائح االنتخابية  30اجمللس مبنح احلق لألجانب يف تقدمي العرائض وذلك يف إطار إعمال الفصل أوصى 
العريضة لى اعتبار أن الئحة دعم ملمارسة احلق يف تقدمي العرائض، وكذا حذف شرط إرفاق الالئحة بنسخ البطائق الوطنية للتعريف اخلاصة باملوقعني ع

.تتضمن أرقام البطائق الوطنية للتعريف باملوقعني

.جاء ذلك يف رأي له يهم مشروع القانون التنظيمي الذي يهم العرائض بناء على طلب من جملس املستشارين

http://www.almoustakil.com/37952-%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-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D9%85.html
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المعتقلين السلفيين اقتراح خارطة طريقملف 

لى سؤال مدى جناعة اللقاء ، يف اتصال له مع موقع جريديت بريس ، جوابا ع”واالصالح لالدماجقال السيد خالد غزايل نائب رئيس اجلمعية املغربية 
.ايل مجعه بالسيد حممد الصبار االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان

ا ”الصبار حممد”السيدأن هناك انفراجات تلوح يف االفق و ان  أجل التواصل  من”واإلصالح اجلمعية املغربية لإلدماج“، ويف إطار اجلهود اليت تقوم 
عتقلني ايا اليت ختص السجناء املمع كل األطراف اليت هلا عالقة مبوضوع املعتقلني اإلسالميني، استقبلهم يف مكتبه وحبث معهم طيلة جمموعة من القض

.تستدعي التدخل العاجل” وضعيات صادمة“السلفيني و الني يعيشون 

خصوصا ما ابان  ، خالل هذا اللقاء، خارطة طريق”االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان“السيد خالد غزايل  أن مجعيته عرضت على وأكد 
.من انفتاح و جدية يف اجياد حلول هلذا امللف” الصبار“عليه السيد 

:ملف لعرضها مع احللول املقرتحة املتمركزة حول اربع حماور 200و تتلخص توجيهات خارطة الطريق يف دراسة و فرز ازيد من 

.التوظيف و كذا املساعدات املباشرة-املساعدات يف املهن احلرة-التكوين املهين

.الفكارهممراجعة العديد  اىل انه مع تشبث املعتقلني باملنهج السلفي فانه باملقابل متشبثون حبب الوطن و متت” غزايل“كما اضاف السيد 

 الخاص،الىقطاع انه يحتاج الى دعم المجتمع المدني و فعاليات ال عليه،االواكد ان الملف ،رغم انفتاح المجلس الوطني لحقوق االنسان 
.جانب وزارة االوقاف و الشؤون االسالمية و المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

افها املطالبة بإصالح ، ومن أهد”اجلمعية املغربية لإلدماج واإلصالح“يشار إىل أن جمموعة من املعتقلني اإلسالميني السابقني بادروا إىل تأسيس 
.عويض عنهالبة جبرب الضرر والتوضعية السجون باملغرب وإدماج املعتقلني االسالميني املفرج عنهم يف احلياة االجتماعية، وتفعيل مسطرة العفو، واملط

http://jaridatipress.com/2016/04/%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD-
%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%B7/
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عن اعادة النظر في الدعم المقدم لعملية التفاوض يتحدث:كيمونبان  
عزالدين ملياري  2016 أبريل،   19

  
ا من قوات حفظ السالم الاملينورسواألمن بتمديد مهمة بعثة  كيمون،جملسطالب األمني العام لألمم املتحدة، بان    العامل،كماناجحة يف ، معتربا أ

، املينورسوتشتغل فيه بعثة  يف حالة ما مت سحب البعثة، حيث عّرب عن قلقه من احمليط الذي والبوليساريوحذر من عودة النزاع املسلح بني املغرب 
ة السياسية اليت رحلها ال ميكن أن تكون كاملة بدون البعث املينورسومشريا إىل أن األوضاع قد تتدهور بشكل أكرب خالل الفرتة املقبلة، وأن مهمة 

.املغرب
  

قبة اإلنسان باملنطقة ومرا و كشف األمني العام يف تقريره السنوي الصادر فجر اليوم، عن معطى جديد يتجاوز حديثه عن املراقبة املستقلة حلقوق
ر من التقرير اليت جاء فيها انه جيب ان جيتمع جملس األمن خالل شه ″94”الثروات الطبيعية لصحرائنا املغربية، وهو املعطى الذي عكسته النقطة

انه يف حالة عدم الوصول إىل  ونكيماجل احلل السياسي ويؤكد بان   العام،منأكتوبر املقبل لتقييم التقدم احلاصل يف املفاوضات اليت يقرتحها األمني 
.اوض اتفاق قبل ابريل من السنة القادمة، جيب أنداك على الدول األعضاء يف جملس األمن إعادة النظر يف الدعم املقدم لعملية التف

، ان باألقاليم الجنوبيةيغفل تقرير األمين العام لألمم المتحدة األدوار واإلجراءات االيجابية التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق اإلنسولم 
.بفاقية مناهضة التعذيباإلضافة إىل استقبال عدد من املقررين األميني، من ضمنهم املقرر اخلاص مبناهضة التعذيب، إضافة إىل مصادقته على ات

http://bledna.com/slider/143622
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االمميفي التقرير  البوليساريوالمغرب على انتصار 
منشور يف أخبار دولية 23:07 2016أبريل /نيسان 19, املدير املسؤول  الثالثاء

ارة فريدة من نوعها، حتث أكد على عب البوليساريو،حيثقدم  بان كي مون للمجلس األمن أمس اإلثنني تقريرا مفصال عن  وضعية الصحراويني يف  
يف حني ذايت ضمن أجندة التفاوض، الطرفني على التفكري يف صيغة وشكل تقرير املصري، وهو ما يعين ضمنيا إدراج املقرتح املغريب املتعلق باحلكم ال

التقرير حلادث إطالق النار  ،وتطرقبتندوفبؤرة للتنظيمات املتطرفة  إنتشاربسبب  املينورسوأشاد بالزيارة امللكية للعيون ،وأكد أنه جيب إرجاع بعثة 
، فيما أشار بوليساريوالتوضيحات املغرب وأيضا مؤاخذات جبهة  وإستعرضباجلدار األمين والذي راح ضحيته احد رعاة اإلبل املنحدرين من تندوف، 

.  بالعيون من طرف اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان المبدولة،وأثىن على اجلهود  بالبوليساريوإىل تقارير مجعيات حقوق اإلنسان 

 الشعب ا تريد حق تقرير مصرييف حني أشار إىل أن املغرب يتهم اجلزائر بعرقلة جهوده يف التوصل إىل حل سلمي للنزاع فيما ترد هذه األخرية على أ
يج ومصر، مما يدعم الصحراوية من كل روسيا وإسبانيا وأمريكا وفرنسا ودول اخلل قضيتةالصحراوي، وأكد بان كي مون أن املغرب حيظى بدعم يف 

. األمم املتحدة حلل املشكل بشكل سلمي

http://www.akhbar24.ma/index.php/2014-03-14-11-34-30/item/16100-
%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%85%D9%8A
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للصحراء المغربية المينورسويطالب بعودة بعثة بان 
2016أبريل  19عازم األشرف، ابتسام حسن 

اء، موضوع الصحر  بدا تقرير األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، الذي قدمه يف الساعات األوىل من صباح اليوم إىل جملس األمن الدويل يف
.املطالبة باالنفصال البوليساريومتوازناً وحيادياً بني املغرب الذي يقرتح احلكم الذايت كحل للملف، وجبهة 

ملدة " املينورسو"إىل الصحراء  ودعا املسؤول األممي يف تقريره، الذي تأجل تقدميه جمللس األمن الدويل أكثر من مرة، إىل متديد والية بعثة األمم املتحدة
.سنة أخرى، مثلما كان األمر معموالً به يف سنوات خلت، داعياً مجيع األطراف إىل اجللوس لطاولة املفاوضات

، يف حالة ما مت طرد مجيع والبوليساريبني املغرب وجبهة " حرب شاملة"وأعرب التقرير عن خشية األمم املتحدة من أن يتطور الوضع يف املنطقة إىل 
انبني، واملعمول به منذ ختوفه من أن ذلك قد يفضي إىل تنامي التوتر، وخرق وقف إطالق النار بني اجل مبدياً من طرف املغرب، " املينورسو"أعضاء 
.  1991أيلول /سبتمرب

بعثة، خاصة يف ظل ترحيل الرباط املتواجدة حالياً يف أقاليم الصحراء املغربية، حيث طالب برفع عدد أعضاء ال" املينورسو"وتوقف التقرير عند وضعية 
لوضع إن مت سحب البعثة ، حمذراً من خطورة ا"املينورسو"ملوظفني مدنيني خارج البالد، ما اعتربه بان كي مون مؤشراً قد يؤثر سلباً على عمل وأداء 

.كلها
  

ام الرباط للمسؤول األممي باالحنياز إىل ال اع، باستخدام طرف الثاين يف النز وتطرق تقرير بان إىل موضوع اخلالف احلاد بينه وبني املغرب، خاصة بعد ا
.لدى زيارته األخرية ملخيمات تندوف، حيث بدا متوازناً، مرة أخرى، يف معاجلته هلذا املوضوع" احتالل الصحراء"عبارة 

"
اً لطرف دون آخرحرص األمني العام على سرد ما حصل يف تقريره من سياقات اخلالف بينه وبني اململكة املغربية، مؤكداً أنه مل يكن منحاز 

"
وبأنه مل ازاً لطرف دون آخر، وحرص األمني العام على سرد ما حصل يف تقريره من سياقات اخلالف بينه وبني اململكة املغربية، مؤكداً أنه مل يكن منح
.راء مل يتبدليتعمد القيام بتصرفات تغضب الرباط، وبأن تصرحياته ُفهمت بشكل خاطئ، ألن موقف األمم املتحدة من قضية الصح

راقبة وضعيتها بالصحراء، فإن لتشمل م" املينورسو"بإدراجه يف التقرير، وتوسيع صالحيات  البوليساريووخبصوص حمور حقوق اإلنسان، الذي تطالب 
.نسانتقرير األمني العام حتاشى اخلوض يف هذه النقطة، حيث كان حمايداً بدعوة الطرفني معاً إىل العمل على احرتام حقوق اإل

ه المجلس وأثنى التقرير األممي على المجهودات المبذولة من طرف السلطات المغربية بخصوص حقوق اإلنسان، من خالل ما يقوم ب
ية، عالوة على قبول الرباط وهو مؤسسة رمسية استشارية، من أدوار تروم تطوير واقع حقوق اإلنسان باألقاليم اجلنوبية املغربالوطني لحقوق اإلنسان، 

.  زيارة عدد من املقررين األمميني يف جمال مكافحة التعذيب وحقوق اإلنسان
إىل يث دعا بان كي مون وتناول التقرير موضوع الثروات الطبيعية بالصحراء، والذي يعد مناط خالف بني املغرب واجلبهة، املدعومة من اجلزائر، ح

دف إىل تشضرورة استفادة سكان هذه املناطق من هذه الثروات، الفتاً إىل املشاريع اليت أعلن عنها امللك حممد السادس بأقاليم صحراو  غيل ية، 
.الشباب العاطل، واستثمار خريات الصحراء

                            20 / 37



 

20/04/2016 14
Conseil national des droits de 

l'Homme

فق ما من الشهر اجلاري، ملناقشة امللف وتقرير األمني العام السنوي الذي قدمه للمجلس، و  28ذلك، تقرر أن جيتمع جملس األمن الدويل، يف الـإىل 
أنه متت  دوجاريكد ويف ما خيص مسودة التقرير، أك". العريب اجلديد"، لـدوجاريكأكده الناطق الرمسي باسم األمني العام لألمم املتحدة، ستيفان 

.  سبوع القادممناقشة جزء مع اجلهات املغربية قبل تسليمها إىل جملس األمن، وأن اجمللس سيجري حمادثات حول التقرير خالل جلسته األ
التوتر الذي شهدته  الدخول بتفاصيل حول ما إذا كانت مجيع الدول األعضاء يف جملس األمن تدعم ما جاء يف التقرير، وخاصة بعد دوجاريكرفض 

املوضوع والنقاش حول بعثة  إننا نتطلع إىل االستماع إىل وجهات النظر املختلفة يف: "العالقة بني املغرب واألمني العام لألمم املتحدة، قبل أن يؤكد
".  األمم املتحدة واخلطوات اليت جيب اختاذها يف هذا الصدد

http://www.alaraby.co.uk/politics/2016/4/19/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-
%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1

http://www.daralakhbar.com/articles/10162809-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84
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انفو انباءبالصحراء في حديث صريح مع  اسمارة -اللجنة الجهوية لحقوق االنسان العيون رئيس 
2016) أبريل(نيسان  19الثالثاء 

رئيس اللجنة ا مباشرا وصرحيا مع يف األقاليم اجلنوبية الصحراوية املغربية أجرينا حوار " أنباء انفو "يف اطار امللفات االعالمية اليت تعدها  -أنباء انفو 
الب بتوسيع التأسيس ، واملط: ، أجاب فيه علي أسئلة حول بالصحراء ، محمد سالم الشرقاوي  اسمارة -الجهوية لحقوق االنسان العيون 

.األخرية واوضاع حقوق االنسان يف املخيمات وغريها" " كي مون "وتصرحيات " املنرسو"مهمة 
عوائق اليت واكبت انطالق حتدث رئيس اللجنة حممد سامل الشرقاوي عن ال بلعيونخالل املقابلة اليت اجريت يف مقر اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان 

.نشاط اللجنة والظروف الصعبة اليت بدأت فيها العمل خصوصا يف وسط اجتماعي مل يكن متعودا علي هكذا نشاطات
 -قوق االنسان العيوننصه بالكامل ، أشاد حممد سامل الشرقاوي باخلطوات اليت قطعتها اللجنة اجلهوية حل" انباء انفو"وخالل حديثه الذي ستنشر 

.منذ انشائها وحيت اليوم  امسارة
ايل بوجدور  امسارةايل العيون،  اليت تتبع للمجلس الوطين حلقوق االنسان ، يتسع عملها اضافة امسارة -يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان العيون 

.طرفاي اجملاورتني
امسارة -تنشر قريبا نص احلوار الذي اجرته مع رئيس اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان العيون " أنباء انفو " -

http://anbaa.info/spip.php?article19448
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فرنسي من ممثلي الديانات يزور مجلس الجاليةوفد 
زيارة 13جمتمع ساعة مضت 23 

دف هذه و . أبريل بالرباط ، وفدا رمسيا فرنسيا من تولوز يتكون من عدد من ممثلي الديانات 21إىل  17يستقبل جملس اجلالية املغربية باخلارج من 
.الزيارة إىل تشجيع إقامة حوار من أجل العيش املشرتك وتعزيز روابط التعاون املوجودة بني املغرب وفرنسا

دف أيضا إىل إبراز اجلهود املبذولة واإلجراءات اليت تتخذها اململكة يف جمال التعا واطنني يش بني مجيع املوأوضح بالغ للمجلس أن هذه الزيارة 
.املغاربة واألجانب، من كل األديان

، فرانسوا بريييننسا ميدي ، حممد حجي، وممثل االحتاد البوذي لفر برييينويتشكل الوفد الديين من رئيس اجمللس اجلهوي للديانة اإلسالمية ميدي 
يف امللوكي، ومن القس ، القسيس ، عبد اللطبرييين، ورئيس أساقفة تولوز، روبري لو كال، ونائب رئيس اجمللس اجلهوي للديانة اإلسالمية ميدي لوكوانرت

.، هارولد فيل أبراهامالغارون، وكبري حاخامات تولوز ومنطقة بلد فالراونزاجلهوي ، جان كلود 

لي مختلف وقد سطر هذا اللقاء، الذي سيشارك فيه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ومركز تكوين األئمة، برنامجا للتبادل مع ممث
.الديانات

http://www.morocco24.net/article37872.html
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يقدم رأيه حول مشروع قانون الحق في تقديم ملتمساتالمجلس الوطني لحقوق االنسان  
    

سياسي -بواسطة 
دمي  جمال التشريع ويف تققدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يف –

قدمي امللتمسات يف جمال وأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط ت. العرائض إىل السلطات العمومية
لني عملون يف إطار هذين الشكالتشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين ي

.من أشكال الدميقراطية التشاركية

http://www.siyassi.com/?p=34045
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اتهاوتصدر توصيبـالمشوه تصف قانون الحقاوي للمناصفة المناصفة من أجل ديمقراطية الحركة 
02:22:00 - 2016, أبريل 19

التضامن والشؤون ، الذي تعده وزيرة األسرة و "هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"، قانون "احلركة من أجل دميقراطية املناصفة"وصفت 
ئة، عقب ندوة صحفية هلا، ، على مستوى املنهجية واملضمون، وذلك يف بيان للهي"املعلول واملشوه"االجتماعية، بسيمة احلقاوي، منذ ثالث سنوات بـ

.أبريل اجلاري 19يوم الثالثاء 
الجتماعي  ويف حتقيق مأسسة و إحداث هيئة شبه قضائية متخصصة يف مناهضة التمييز والعنف القائم على النوع ا"اهليئة على ضرورة وشددت 

".املساواة عن طريق االعتماد على آلية املناصفة
ناصفة، وعدم تضييع فرصة اخلروج استثمار اللحظة التارخيية ملصادقة احلكومة على قانون هيئة امل"اهليئة على نشطاء احلركة احلقوقية النسائية واقرتحت 

".يئة قوية ذات صالحيات واضحة يف جمال محاية و تعزيز و النهوض باملساواة بني الرجال و النساء
على إطار  المجهود الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في هذا المجال، إال أن التوفر"انه على الرغم من وقالت 

ئم على أساس الجنس و مؤسساتي ذا هيكل تنظيمي و رؤية واضحة و موارد مناسبة و محددة، يعتبر أكثر فعالية و نجاعة لمحاربة التمييز القا
".لتحقيق المساواة بين الرجال و النساء

توصيات

ا للحكومة، ضرورة  جعية الدولية والتذكري بالتزامات تأطري النص القانوين بديباجة تنص على املنطلقات األساسية املتعلقة باملر "وطرحت ضمن توصيا
إحداث انية للنساء عن طريق املغرب يف ما خيص تطوير املمارسة االتفاقية ذات الصلة باحلقوق اإلنسانية للنساء اليت تنص على محاية احلقوق اإلنس

".مؤسسات وطنية تعىن مبكافحة التمييز القائم على أساس اجلنس
ا-، وذلك ألن استقاللية اهليئات العاملة يف جمال حقوق اإلنسان "استقاللية اهليئة عن أي جهة حكومية أو رمسية"بـوطالبت  هي  -تورد يف بيا

".ضمانة أساسية ملمارسة اهليئة لصالحيتها ووظائفها املرتبطة باحلماية و الوقاية و النهوض حبقوق النساء"
لتمييز غري املباشر، التمييز املباشر، التمييز، ا(تعريف اهليئة بشكل واضح و حتديد طبيعتهاـ، وتفسري املفاهيم األساس ملشروع القانون "ايضا بـوأوصت 

..).املناصفة، املساواة، النوع االجتماعي
يئة املناصفة يف جمال معاجلة التفاوت و التمييز و"احلكومة على أمهية وحثت  خمتلف الفجوات القائمة على  توضيح طبيعة االختصاص، املتعلقة 

".أساس اجلنس، و ذلك عن طريق تسريع إعمال املساواة و املناصفة يف كافة اجملاالت
لق باالستجابة و القرب و إحداث اهليئة على املستوى الرتايب و ذلك للقطع مع اهليئات املمركزة اليت أبانت عن حمدوديتها فيما يتع"بوطالبت 

".استهداف النساء و الفتيات اللوايت تعاين من التمييز و اإلقصاء و التهميش

http://www.lakome2.com/politique/droit-humain/13394.html
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ريع والعرائضيدعو إلى تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
2016, 19أبريل , الثالثاء

.أسباب عدم قبوهلما دعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف رأي، إىل تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق

الواردة يف رأيه توخت  وحسب بالغ للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، نشره على موقعه االلكرتوين، فإن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان
علني املة للعرائض وضمان دعم الفاتبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع والعرائض، وتدقيق أسباب عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احل

.الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكال الدميقراطية التشاركية

ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد
املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات

.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول اليت توجد  40وأشار اجمللس إىل أنه، لوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام بدراسة أكثر من 
.اجملالواملدنيون يف هذا  يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلون العموميون

http://tiznit90.com/%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-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA/
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يصدر رأيه حول الحق في تقديم الملتمسات الوطني لحقوق اإلنسانالمجلس 
ىف2016, 17أبريل : ىفAbdellatif JAIDI: كتبه

 جمال التشريع ويف تقدمي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، مؤخرا، رأيا حول مشروعي القانونني التنظيميني بشأن احلق يف تقدمي امللتمسات يفقدم 
.العرائض إىل السلطات العمومية

ص مشروع وذكر بالغ للمجلس، اليوم األحد، أن هذا الرأي جاء على إثر طلب رأي صادر عن رئيس جملس املستشارين موجه للمجلس خبصو 
 44.14تنظيمي رقم بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع و مشروع القانون ال 64.14القانون التنظيمي رقم 

ة ن يف إطار إعمال مذكر بتحديد شروط وكيفيات ممارسة احلق يف تقدمي العرائض إىل السلطات العمومية، مضيفا أن هذا الطلب و كذا الرأي يندرجا
.2014دجنرب  10التفاهم املربمة بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان و جملس املستشارين بتاريخ 

باب شريع والعرائض، وتدقيق أسوأوضح أن مقرتحات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان الواردة يف رأيه توخت تبسيط شروط تقدمي امللتمسات يف جمال الت
.كيةل الدميقراطية التشار عدم قبوهلما، وتقليص عدد البنيات احلاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلني الذين يعملون يف إطار هذين الشكلني من أشكا

تقدمي امللتمسات والعرائض

ساسية من من املسلمات األ وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات األمم املتحدة وجملس أوروبا واالحتاد الربملاين الدويل، ذكر اجمللس يف رأيه بعدد
املضمونان  والعرائض و مها احلقان بينها تكامل الدميقراطية التمثيلية والتشاركية، باإلضافة إىل ضرورة تسهيل شروط ممارسة احلق يف تقدمي امللتمسات

.من الدستور على التوايل 15و  14مبقتضى الفصلني 

جتربة مقارنة يف الدول  40ثر من ولوضع مقرتحاته املتعلقة مبشروعي القانونني التنظيميني املشار إليهما، قام اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بدراسة أك
يون يف هذا ن العموميون و املدناليت توجد يف طور التثبيت الدميقراطي أو يف دول دميقراطية متقدمة، فضال عن دراسة أهم املذكرات اليت أعدها الفاعلو 

.اجملال 

جمال التشريع بكونه  املتعلق مبمارسة احلق يف تقدمي امللتمسات يف جمال التشريع يعرف امللتمس يف 64.14يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 
دف املسامهة يف املبادرة التشريعية“ ا مواطنات ومواطنون  واطنات واملواطنون الذين مدعمي امللتمس هم امل“، كما يشري إىل أن ”كل مبادرة يتقدم 

م املضمنة يف الئحة تسمى الئحة دعم  منارة.”امللتمسيعربون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعا

http://www.haouzpress.com/2016/04/17/%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-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A3%D9%8A%D9%87/
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APALD : Un report dans l’espoir d’y voir plus clair

La réunion de la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants consacrée au vote du 
controversé projet de loi relatif à l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discrimination qui était prévue pour aujourd’hui, a été reportée à une date ultérieure. 
Toutes les personnes qui ont assisté à la conférence organisée hier matin à Rabat par la Dynamique 
démocratique des associations, coalitions et réseaux des droits des femmes, des droits humains, de 
développement et des Amazighs" sous le thème : « Pour une APALD indépendante, forte et efficace », ont 
accueilli avec un grand soulagement cette nouvelle qui a été annoncée par la parlementaire du PPS, Nezha
Skalli, car la Dynamique craint que ce projet de loi ne soit adopté par cette Commission de la même 
manière que son vote, en un temps record, du projet de loi n° 78.14 relatif au Conseil consultatif de la 
famille et de l'enfance (CCFE) malgré les défaillances que comporte ce projet de loi. 
Selon Nezha Skalli, le report d’hier est dû au fait que la réunion de ladite Commission a coïncidé avec une 
séance plénière de la Chambre des représentants. Mais cette parlementaire a mis un bémol en précisant 
que le président de cette institution a affirmé que cela pourrait offrir l’occasion d’approfondir l’examen de 
ce texte qui a suscité l’ire de la société civile et des associations défendant les droits des femmes et de 
certains partis modernistes et démocratiques. 
Pour la société civile démocratique, ce projet de loi préparé par le département de Bassima Hakkaoui, est 
vide et ses dispositions ne sont conformes ni avec celles de la Constitution de 2011 ni avec les Principes de 
Paris. 
Daprès Samira Bikarden, présidente de l’Association démocratique des femmes du Maroc-Rabat, la 
rencontre d’hier s’inscrit dans le cadre du suivi par la Dynamique - qui comprend plus de 100 coalitions, 
réseaux et associations- de ce projet de loi et vise à présenter les différentes recommandations des 
institutions nationales ainsi que les propositions des groupes parlementaires et à rappeler la position des 
associations et organisations de la société civile sur cette institution constitutionnelle. 
« Si la Commission adopte ce projet de loi sans prendre en compte les propositions de la Dynamique, du 
CNDH et du CESE et des amendements des groupes parlementaires, cette Autorité ne sera qu’une coquille 
vide », a martelé Khadija Rougani qui représente la Dynamique qui s’est exprimée lors de cette rencontre à 
laquelle ont pris part un représentant du CNDH et des représentants de quelques partis politiques telle 
Fatiha Seddas, membre du Bureau politique de l’USFP. 
Il convient de rappeler que les associations qui défendent la mise sur pied d’une Autorité indépendante et 
efficace exigent l’introduction au texte initial de nombre  de propositions. Elles recommandent de faire 
précéder  ce projet de loi par un préambule définissant le cadrage et les principes fondateurs de l’APALD 
et le rôle qu’elle doit jouer en matière de lutte contre la discrimination et la réalisation de la parité telle 
que stipulée par la Constitution. Elles recommandent également d’y adjoindre les définitions universelles de 
la discrimination ainsi que les concepts de parité et d’égalité. 
Cette instance, ajoutent-elles, ne sera pas efficiente et efficace que si elle est dotée de prérogatives en 
matière de protection et de promotion des droits des femmes et d’attributions claires en matière de veille 
et de suivi ainsi que de compétences à caractère quasi-juridictionnel.

                            30 / 37



 

20/04/2016 
5 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

20/04/2016 

                            31 / 37



 

20/04/2016 
4 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

20/04/2016 

                            32 / 37



 

20/04/2016 
6 

Conseil national des droits de 
l'Homme 

20/04/2016 

                            33 / 37



 

20/04/2016 37
Conseil national des droits de 

l'Homme

RAPPORT. BAN KI-MOON SORT L’ÉPOUVANTAIL DU TERRORISME POUR 
MAINTENIR LA PRÉSENCE DE LA MINURSO
Par M'Hamed Hamrouch le 19/04/2016 à 13h08 (mise à jour le 19/04/2016 à 18h04)

Dans la première mouture du nouveau rapport du SG de l’ONU, soumise hier lundi à l’appréciation des 
Quinze membres du Conseil de sécurité, Ban Ki-moon fait brandir la menace terroriste pour maintenir à 
leurs postes les fonctionnaires de la MINURSO.

Dans la première version du rapport du SG de l’ONU, soumise hier à l’approbation du Conseil de sécurité, 
et dont copie est parvenue à Le360, Ban Ki-moon plaide pour la restauration de la Mission de l’ONU au 
Sahara, MINURSO, brandissant, à l’appui de son plaidoyer, l’épouvantail du terrorisme et la menace 
d’instabilité dans la région.

«Les frustrations qu’il m’a été donné de constater chez les Sahraouis, couplée à l’expansion des réseaux 
extrémistes dans la région sahélo-saharienne, présentent des risques croissants pour la stabilité et la 
sécurité de tous les pays environnants», relève-t-on dans le paragraphe 88 du rapport de Ban Ki-moon.

L’inquiétude exprimée par le SG de l’ONU pour la stabilité de la région est certes fondée. Elle est même 
partagée par le Maroc, qui a d’ailleurs été le premier à avoir mis en garde contre le risque d’instabilité en 
dénonçant, ouvertement, les liaisons dangereuses entre le Polisario et les groupes terroristes infestant la 
région sahélo-saharienne.

Or voilà, le problème est mal posé par le SG de l’ONU. A toutes fins utiles, il faut bien noter que les 
mesures de rétorsion prises par le Maroc concernent uniquement la composante civile et politique de la 
MINURSO, sachant que les casques bleus, mandatés pour faire respecter l’accord de cessez-le-feu du 15 
octobre 1991, continuent d’opérer normalement au Sahara. Il faut noter aussi que le maintien ou non de la 
MINURSO n’est pas garant de la stabilité dans ladite région sahélo-saharienne. Le risque n’est pas là où Ban 
Ki-moon croit le voir.

Alors, parlons clair, parlons vrai! Le danger d’instabilité est incarné par le Polisario qui, au-delà de ses 
accointances avérées avec différents groupes terroristes et les mafias de trafic d’armes et de drogue, offre 
un terreau propice à l’extrémisme, évoqué de manière subliminale dans le paragraphe 88 du rapport de Ban 
Ki-moon, quand il parle de «frustrations constatées chez les Sahraouis», notamment les jeunes de Tindouf 
qui, en désespoir de cause, sont devenus une proie facile pour les terroristes, dont le sanguinaire d’origine 
algérienne Mokhtar Belmokhtar, à l’origine des prises d’otages les plus spectaculaires (Mali, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, et même en Algérie, à In Amenas, en 2013).
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Voilà le fond du problème que Ban Ki-moon a pris le soin d’esquiver, au détriment du devoir de vérité qu’il 
devrait faire sien.

Par ailleurs, Ban Ki-moon a recommandé dans son nouveau rapport de reconduire le mandat de la 
MINURSO pour une année supplémentaire (jusqu’à avril 2017). Seulement voilà, il subsiste une zone 
d’ombre sur le mandat de cette mission dite pour l’organisation d’un «référendum d’autodétermination» 
(MINURSO). C’est là que le bât blesse. Le concept d’autodétermination a été détourné par le Polisario en 
lui assignant un sens unique et inique: «l’indépendance».

D’où la nécessité de redéfinir le concept d’«autodétermination», qui n’impliquerait pas forcément l’option 
«indépendantiste» prônée par la partie adverse.

Sur ce registre, il faut souligner que c’est la première fois que Ban Ki-moon relaie cette exigence de 
redéfinir la nature et le sens de l’autodétermination, interprétée de manière biaisée par le front algéro-
séparatiste.

Sur la question des Droits de l’Homme, il faut aussi souligner qu’aucune mention d’une extension du 
mandat de la MINURSO au monitoring des Droits de l’Homme n’a été faite. Le SG de l’ONU s’est limité à 
appeler les parties à coopérer davantage avec les mécanismes onusiens avec, à leur tête, le Conseil des 
Droits de l’Homme (CDH). A cet effet, le SG de l’ONU s’est félicité du rôle du Conseil national des Droits 
de l’Homme (CNDH), à travers ses antennes à Dakhla et Laâyoune, dans la promotion de la question 
humanitaire dans les provinces sahariennes.

Il est à signaler que la mouture du rapport du SG de l’ONU n’est pas définitive. Elle peut encore recevoir 
des amendements ou ajustements en fonction des réactions des parties concernées.

http://www.le360.ma/fr/politique/rapport-ban-ki-moon-sort-lepouvantail-du-terrorisme-pour-maintenir-la-
presence-de-la-minurso-69071
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Droits de l'Homme et droit international humanitaire: Mise en 
place d'une commission préparatoire de l'université itinérante 
de Lâayoune

Une commission préparatoire de l'université itinérante de Lâayoune sur les droits de l'Homme et le droit 
international humanitaire a été mise en place, dimanche, avec l'objectif d'accompagner les efforts nationaux 
en la matière et d'assurer le suivi des engagements du Maroc dans la mise en œuvre des conventions 
pertinentes. 
L'annonce de la création de cette commission a été faite en marge de la clôture d'un colloque national sur 
"la législation marocaine, les conventions internationales des droits de l'Homme et le droit international 
humanitaire: défis et enjeux de mise en conformité" organisé samedi à Laâyoune.
La commission est composée du doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
d'Agdal-Rabat, du président du Conseil régional Lâayoune Sakia El Hamra, de la présidente de la 
Commission nationale du droit international humanitaire, du Secrétaire général de la Délégation 
interministérielle aux droits de l'Homme et du président de la Commission régionale des droits de 
l'Homme Lâayoune- Es-Smara.
Les participants à ce colloque ont souligné que la création de l'université saisonnière de Lâayoune s'inscrit 
en droite ligne des recommandations issues de cette rencontre, soutenant que ladite université aura un 
rôle de rayonnement en matière de traitement des questions liées aux droits de l'Homme, ainsi que 
d'autres thématiques à caractère socio-économiques et culturels.
Ils ont assuré que cette université, qui compte dans sa composition nombre d'acteurs associatifs et 
d'universitaires concernés par les droits de l'Homme, tiendra sa première session à Lâayoune et se réunira, 
de manière régulière, dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra, ou dans d'autres régions du Royaume, ou 
encore à l'étranger.
L'organisation de ce ce colloque intervient dans le sillage de la mise en conformité des législations 
nationales avec les dispositions des conventions internationales des droits de l'Homme et le droit 
international humanitaire, à la lumière des bonnes pratiques afférentes à la procédure de mise en 
conformité dans ses volets constitutionnel, juridique, institutionnel et judiciaire.
Elle aspire principalement à jeter la lumière sur les points d'appui afin de mettre en œuvre la recherche et 
la réflexion sur les problématiques théoriques et pratiques relatives aux chantiers de mise en conformité 
constitutionnelle et juridique et ses répercussions sur la jurisprudence nationale, dans le sillage de la 
consécration de l'universalité des droits de l'Homme.
Le colloque s'insère également dans l'exercice par le Conseil national des droits de l'Homme 
(CNDH) et ses commissions régionales de leurs prérogatives en matière de mise en conformité des lois 
nationales avec les conventions internationales, à travers la recherche et l'étude de la mise en conformité 
des textes législatifs et organisationnels en vigueur avec les traités internationaux portant sur les droits de 
l'Homme, que le Royaume a ratifiés ou auxquels il a adhéré. 

https://www.maghress.com/fr/lopinion/50948
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Visite de M. Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes

M. Harlem DESIR, secrétaire d’État aux Affaires européennes, a effectué une visite de travail au Maroc, le 18 
avril 2016.
M. DESIR s’est entretenu successivement avec M. Nasser BOURITA, ministre délégué auprès du ministre 
des Affaires étrangères et de la coopération, puis avec M. Salaheddine MEZOUAR, ministre des Affaires 
étrangères et de la coopération, avec lesquels il a notamment évoqué la relation entre le Maroc et l’Union 
européenne et le rôle que la France peut y jouer.

Dans la matinée, le secrétaire d’État aux Affaires européennes s’est entretenu avec M. Lemghari ESSAKL, 
Directeur général de l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg. Leur entretien a porté sur 
l’appui que peuvent apporter la France et l’Union européenne aux projets durables de développement 
urbain au Maroc.

M. DESIR a déjeuné avec le président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), 
M. Driss EL YAZAMI. Ils ont abordé notamment la coopération en cours entre le Conseil 
National des Droits de l’Homme et la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme française (CNCDH), dans le cadre d’un jumelage financé par l’Union européenne.

M. DESIR a représenté le Gouvernement français à l’inauguration, par SAR la Princesse Lalla Salma, de la 
grande exposition rétrospective de l’œuvre d’Alberto Giacometti au Musée d’art contemporain 
Mohammed VI, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du Président François 
Hollande et du Président de la Confédération Helvétique Johann Schneider-Ammann, et dont l’Institut 
français au Maroc est partenaire. Le vernissage s’est déroulé en présence des Ambassadeurs de France et 
de Suisse au Maroc, SEM Jean-François GIRAULT et SEM Massimo BAGGI, du président de la Fondation 
Giacometti M. Olivier LE GRAND et du président de la Fondation nationale des musées, M. Mehdi 
QUOTBI.

http://www.ambafrance-ma.org/Visite-de-M-Harlem-DESIR-Secretaire-d-Etat-aux-Affaires-europeennes
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