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Maroc : Le CNDH demande une révision de la Moudawana
concernant le droit d’héritage des femmes

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a présenté ce matin un rapport résumant ses
observations sur l’ « état de la légalité de la parité au Maroc ». Un document qui pointe le retard dans la
mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations (APALD),
conformément à l’article 19 de la constitution, et du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (CCFE).
Le CNDH recommande par ailleurs, au gouvernement Benkirane, d’ « amender le Code de la famille de
manière à accorder aux femmes les mêmes droits dans la formation du mariage, dans sa dissolution et dans
les relations avec les enfants et en matière successorale, en conformité avec l’article 19 de la Constitution
et l’article 16 de la CEDEF (Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard
des femmes) ».
L’appel du CNDH s’inscrit en droite ligne avec la récente adoption par le parlement marocain de la levée
des réserves du Royaume sur certains articles de la dite Convention.

http://www.yabiladi.com/articles/details/39589/maroc-cndh-demande-revision-moudawana.html
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يدعو إلى المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأةالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

ار اليوم الثالثاء ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، قدم فيها تقريره عقد  وضعية املساواة وحقوق "ل حو  املوضوعايتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
.، دعا فيه إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف االرث"صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: اإلنسان باملغرب

املمارسة االتفاقية للمغرب : وتناول التقرير الذي يعترب سادس تقرير موضوعايت يقدمه اجمللس، وضعية املساواة واملناصفة وفق ثالثة حماور كربى
ر عرضة النتهاك النساء األكث واالزدواجية القانونية، املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على

.حقوقهن
باإلرث، حيث وجه التقرير  ، الدعوة إىل تعديل مدونة األسرة، ومنح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلقاليزميومن أبرز ما جاء يف تقرير جملس 

ا تساهم يف الرفجمموعة من االنتقادات للمقتضيات القانونية اليت تتضمنها مدونة األسرة، خبصوص اإلرث، ووصفها بغري املتكافئة، مض ع من يفا أ
 ملكية األرض أو يف اهلشاشة وفقر الفتيات والنساء، وأوضح أن الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريد النساء من حقهن يف
مع وفسخه ويف العالقة  اإلرث، ودعا بشكل صريح إىل تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج

.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19األطفال وكذا يف جمال اإلرث، وفقا للفصل 
 النهوض باملساواةودعا اجمللس أيضا احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز، ومنحها اختصاصات احلماية والوقاية و 

.ة ورادعةواملناصفة بني اجلنسني، كما دعا إىل سن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسق
.اد األسرألساسية جملموع أفر ودعا التقرير أيضا إىل التعجيل بإخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة إىل الوجود، واحلرص على احرتامه للحقوق  ا

http://ar.yabiladi.com/articles/details/39582/%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.html
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Rapport sur la parité au Maroc: le CNDH considère la loi
successorale « inégalitaire »

C’est un rapport sans aucune langue de bois sur l’état des lieux de la parité au Maroc qu’a présenté Driss
El Yazami, Président du Conseil National des Droits de l’Homme. Le rapport donne en effet un vaste
panorama sur les inégalités et émet des recommandations auxquelles les institutions marocaines n’avaient
jusqu’à présent pas habitué l’opinion publique. Comme par exemple, déclarer que la loi successorale est
inégalitaire. Une Constitution malmenée dans sa mise en œuvre, des lois en non-conformité avec les
recommandations … Le CNDH n’y va pas de main morte. Le rapport sur l’état des lieux de la parité au
Maroc présenté publiquement par Driss El Yazami dresse de façon très objective les avancées réalisées par
le pays en notant qu’il est en très bonne position par rapport aux autres pays de région. Mais il n’oublie pas
de montrer aussi que les retards accumulés sont nombreux, notamment en vertu de la nouvelle
constitution. « Trois ans après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution a été marquée
par une évaporation progressive des promesses constitutionnelles : Les retards enregistrés dans la mise en
place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discriminations (APALD) et du
Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (CCFE) ; L’alinéa 4 de l’art.1er du projet de loi organique n°
66-13 relative à la Cour constitutionnelle qui énonce expressément le respect de la représentation des
femmes dans la désignation et l’élection des membres de cette Cour a été rejeté par le Conseil
constitutionnel1 au motif d’inconstitutionnalité « , note le rapport.
«Préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels
La loi organique n° 02.12 (2012) relative aux nominations aux hautes fonctions ne comprend aucune
disposition spécifique pour concrétiser la parité. D’autre par t, le décret d’application de cette loi ne fait
plus mention à la parité, ni à aucun autre mécanisme incitatif dans les critères à prendre en compte dans
ces nominations visant à promouvoir la représentation des femmes. », ajoute-t-il.
Sur le plan de l’héritage et des lois en vigueur, le CNDH considère qu’elles sont inégalitaires. «La législation

successorale inégalitaire participe à augmenter la vulnérabilité des femmes à la pauvreté. De plus, la pratique
du Habous et les règles régissant les terres collectives participent à déposséder les femmes de leurs droits
à la terre ou à la succession », indique le rapport. C’est aujourd’hui une institution, et pas n’importe laquelle
qui fait ce constat. La législation pénale contre la violence faite aux femmes est traitée de patriarcale, les
agresseurs bénéficiant d’impunité… «le cadre juridique actuel reste caractérisé par de nombreuses lacunes :
absence de législation spécifique couvrant la violence domestique, non incrimination du viol conjugal, silence
de la loi sur certaines formes de violences ou enfin, non-correspondance entre certaines formes de
violence telles que stipulées dans la loi et la réalité multiforme desVFG », peut-on lire dans le rapport..
Le rapport est une véritable mine d’or en matière d’informations concernant la situation de la femme au
maroc. Les associations féminines ont fait savoir leur enthousiasme quant aux recommandations du CNDH.
Le débat sur les grands changements à apporter reste aujourd’hui ouvert au niveau de la société.

http://www.bled.ma/rapport-sur-la-parite-au-maroc-le-cndh-considere-la-loi-successorale-inegalitaire/
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تتعالى في المغرب لتطبيق المساواة بين الجنسين في اإلرثأصوات 
.ة واملرياثيطالب االئتالف احلكومي بقيادة االسالميني، مبنح املرأة حقها الدستوري يف املناصفالوطني لحقوق اإلنسان المجلس   

نمية االسالمي اىل تطبيق دعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املغرب يف تقرير صدر الثالثاء، احلكومة اليت يقودها حزب العدالة والت -الرباط 
.واحرتاما للمواثيق الدولية 2011املناصفة يف اقتسام اإلرث بني الرجل واملرأة واملساواة يف مجيع احلقوق، تطبيقا ألحكام دستور 

ال اإلرث وذلك وفقا تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف جم"تقرير املؤسسة الوطنية املمولة من احلكومة اىل ودعا 
".من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19للفصل 
ادية واالجتماعية يتمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتص"على أن  2011من دستور  19الفصل وينص 

".والثقافية والبيئية وكذلك يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب
ا" نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها"الفصل نفسه يربط احرتام هذه املساواة بـلكن  .اليت تتعدد تأويال
سيما يف أوساط القضاة  سحب هذه اإلعالنات التفسريية والعمل على تعميم هذه االتفاقية على نطاق واسع ال"اجمللس احلكومة املغربية اىل ودعا 
".العدالة ومهنيي
ون ص: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"التقرير الذي محل عنوان ورأى .احلكومة على وضع القوانني التنظيمية لتطبيق احكام هذا الدستوروتعمل 

".لفتيات والنساءتساهم يف الرفع من هشاشة وفقر ا"أن املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث " وإعمال غايات وأهداف الدستور
اللذين " سرة والطفولةتأخر إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لأل"مظاهر أخرى من التمييز ضد املرأة منها ورصد 

إىل ما  2004باملئة سنة  7زيادة نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الزمن، حيث انتقلت من "سجل التقرير كما .نص عليهما الدستور
".2013باملئة سنة  12يقارب 
 مليون مغربية يعانني من العنف وحيظى ذلك بنوع من القبول 6.2"جهود السلطات لضمان السالمة اجلسدية للنساء، حبسب التقرير فإن ورغم 

ني معدل وفيات األمهات املغربيات يعد من ب"التقرير أن وكشف ".االجتماعي القائم على اإلفالت من العقاب الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف
باملئة  55(اء القرويات ، فيما تطال األمية النساء بدرجة أكرب مقارنة مع الرجال ال سيما النس"أعلى املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا

ا خبست املغربيات بعض األوساط املغربية مبا فيها النسائية احلكومة اليت يقودها االسالميون بأوتتهم ).باملئة لدى الرجال 31لدى النساء مقابل 
ا تنتهج سياسة متييز ضّدهن خالفا ملا نص عليه دستور  .يف ما يتعلق باملناصفة واملساواة 2011حّقهن وبأ

.تربت مسيئة للمرأةرئيس احلكومة املغربية عبداالله بن كريان قد اثار يف أكثر من مناسبة موجات غضب واستنكار بسبب تصرحيات اعوكان 
املرأة مل تعد جتد "وقال فيها إن  2014حزيران /ضمن تصرحياته املثرية للجدل واليت اعقبتها مظاهرات تطالبه باالعتذار تلك اليت أطلقها يف يونيوومن 

تم ببيتها و "، متسائال حينها "وقتا لكي تتزوج وتصبح أما وتريب أطفاهلا برتبية أبنائها، أال تعلمون أن النساء ملا ملاذا تعتربون املرأة ال تشتغل حينما 
ن هن أمهاتكم عندما تدخلون جت' ثريات'خرجن من البيوت انطفأت البيوت، أنتم ال تعرفون هذا ألنكم عشتم يف بيوت فيها  دون دفئهن واحتضا

م ن ورعايتهن لكم وكربمت رجاال ونساء ولكن عدد من األطفال جيدون البيوت مظلمة ويضطرون لتدبري شؤو لوحدهم بسبب خروج  وأكلهن وشر
م للعمل مت يف فربايروكانت ".أمها ومته، منتقدة تصرحياته يف حك الخونةشباط بنكريان بأنه يسعى /النائبة عن حزب االستقالل كنزة الغايل قد ا

.ينها اهانة للمرأة املغربيةحازب النائبة عن حزب االصالة و املعاصرة، ما اثار موجة استنكار اعتربت تصرحياته ح ميلودةجلسة برملانية سخر فيها من 

http://www.middle-east-online.com/?id=209729

http://www.alhurra.com/content/morroc-women-rights-report/284126.html
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Le cndh présente son rapport sur l’etat de l’égalité au maroc

Le Conseil national des droits de l'Homme a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique "Etat de
l'égalité et de la parité au Maroc". Ce 6eme rapport...

Le Conseil national des droits de l'Homme a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique "Etat de
l'égalité et de la parité au Maroc".

Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans
après l'adoption de la plateforme de Beijing.

Le rapport se décline en trois grandes parties portant sur "la pratique conventionnelle du Maroc et
dichotomie juridique", "égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels" et "les politiques
publiques et leurs impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits".

Dans sa première partie, le rapport relève que le taux des mariages avant l'âge légal a presque doublé en
une décennie, passant de 7 pc en 2004 à près de 12 pc en 2013, précisant que 99,4 pc des cas concernent
les jeunes filles. Le rapport indique également qu'en dépit des efforts des autorités publiques dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc) des violences fondées sur le genre
(VGF) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à l'acceptation sociale des VFG et à
l'impunité dont bénéficient les agresseurs.

Dans la partie intitulée "égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels", le CNDH note que
durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d'un accès plus large aux services de santé,
relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000
naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7 pc par rapport à 2003-2004.

Pour ce qui est du droit égalitaire et équitable à une éducation de qualité tout au long de la vie, le Conseil
national des droits de l'homme indique que selon l'Enquête nationale sur l'analphabétisme (ministère de
l'Education Nationale 2012), le taux d'analphabétisme serait de 28 pc (19 pc dans l'urbain et 42 pc dans le
rural), précisant que les femmes sont plus touchées par l'analphabétisme (37 pc des femmes contre 25 pc
pour les hommes) et les rurales encore davantage (55 pc des femmes contre 31 pc pour les hommes).

Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu'à l'échelle nationale, le taux
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d'activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en
milieu rural), soulignant que l'activité féminine enregistre une baisse continue (28,1 pc en 2000 et 25,1 pc en
2013), ce qui signifie que le taux d'emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière
décennie (de 25 pc en 2000 à 22,6 pc en 2014).

Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu'un peu plus de 8 femmes âgées
sur 10 sont analphabètes, 94 pc ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7 pc ne bénéficient d'aucune
couverture de santé et enfin, 62,8 pc n'ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées
(55,1 pc des hommes), ajoutant que le nombre de centres d'accueil pour les personnes âgées sans
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des
femmes (2011).

Selon les organisateurs de cette rencontre, ce rapport thématique, le premier du genre sur l'état de l'égalité
et de la parité au Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l'égalité au
Maroc. Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations
visant à consacrer les principes de l'égalité et de la parité.

Dans une déclaration à la presse peu avant l'ouverture de cette rencontre, le président du CNDH, Driss El
Yazami, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de processus démocratique ni développement équitable et durable
sans l'intégration et de l'implication de la moitié de la société marocaine, relevant que le Conseil a toujours
été convaincu, depuis son installation, de la centralité de la question de la parité et de son importance sur
les chantiers de l'édification démocratique et économique au Maroc.

Cette conférence est l'occasion pour le CNDH de présenter son rapport thématique sur l'égalité et la
parité au Maroc, quatre ans après l'adoption de la Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en
principes constitutionnels, ajoutant que ce rapport expose les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que
les différents entraves à la consécration de l'égalité et de la parité.

Et M. El Yazami de formuler de le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage
de la présentation au parlement courant cette année de 3 projets de loi relatif à l'instance pour l'équité, à la
lutte contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes et au conseil de la famille et de l'enfance,
notant que ces projets de loi sont fondamentaux pour aller de l'avant dans ce domaine.

http://www.bladi.info/threads/cndh-presente-rapport-letat-legalite.414561/
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والنساءفي اإلرث بين الرجال بالمساواة في المغرب يطالب الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

، مبا يف ذلك "د املرأةالقضاء على مجيع أشكال التمييز ض"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وهي مؤسسة وطنية مستقلة عن احلكومة، بضرورة طالب 
.  ة مع األطفالتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوًقا متساوية مع الرجل يف عدة جماالت، منها اإلرث وانعقاد الزواج والطالق والعالق

تشرين /أكتوبر 20الثاء ، قدمه اليوم الث"صوت إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب"وأشار اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
لتمييز ضد املرأة مع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز، والعمل على تعميم اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ا"بضرورة  2015األول 

ا ".  سحب كل اإلعالنات التفسريية املتعلقة 

. الفتيات والنساء املقتضيات القانونية غري املتكافئة املنظمة لإلرث، تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر"إن  ،(CNN(وقال تقرير اجمللس، حسب 
كية األرض أو يف ، تساهم يف جتريدهن من حقهن يف مل)أراضي متلكها مجاعات من القبائل(كما أن الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع 

من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال  16من الدستور املغريب واملادة  19حق املرأة املساواة يف اإلرث وفًقا للفصل "و تابع اجمللس أنه من ". اإلرث
.  املناصفة بني الرجال والنساء مبدإمن الدستور املغريب على سعي الدولة إىل حتقيق  19وينص الفصل ". التمييز ضد املرأة

، كما طالب "طار الزواجالدعم املقدم يف إطار صندوق التكافل العائلي ليشمل األطفال املولودين خارج إ"وطالب اجمللس كذلك أن يتم توسيع نطاق 
.مبنح املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب، فضًال عن توصيات أخرى

http://al-mlab.com/news/398226

http://www.almshaheer.com/article-1699899

http://arabic.cnn.com/world/2015/10/20/national-council-human-rights-inheritance

http://www.elhadas.com/arabic/122971.html

http://www.news-alwaled.com/world/8125.html
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رث حقوقية مغربية تدعو إلى المساواة الشاملة بين الرجل والمرأة بما في ذلك اإلسسة مؤ
وعقد الزواج وفسخه

جاما مع ما جاء يف الدستور دعت مؤسسة حقوقية مغربية رمسية إىل املساواة الشاملة بني الرجل واملرأة مبا يف ذلك اإلرث انس: »القدس العريب«الرباط ـ 
.من املناصفة واملساواة

ل بعقد الزواج وفسخه إىل تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل، وذلك فيما يتصودعا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19ويف العالقة مع األطفال، ويف جمال اإلرث، وفقا للفصل 

سحب «يف الرباط على  ، قدمه صباح أمس الثالثاء»صون إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب«وشدد اجمللس يف تقرير حول 
.»اقية على نطاق واسعكل اإلعالنات التفسريية املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والعمل على تعميم هذه االتف

، فيما خيص التأخر »ا القانون األمسىبعد أربع سنوات من تبين الدستور اتسم مسار العمل التشريعي بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء «واعترب أنه 
ني وانتخاب أعضاء هذه يف إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفول، وضمان متثيلية النساء يف تعي
.اصفةاحملكمة، زد على ذلك عدم تضمن القانون التنظيمي املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا ألي مقتضى خاص بإرساء املن

بني  املساواة واملناصفةودعا احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز و ختويلها اختصاصات احلماية والوقاية والنهوض ب
يعرف  سياسات العمومية، وسن قانوناجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى تنفيذ كافة التشريعات وال

.التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة
.ألسراسية جملموع أفراد اوشدد على ضرورة التسريع بإخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة واحلرص على ارتكازه على أساس احرتام احلقوق األس

ة وفقر الفتيات والنساء، مربزا ان يف الرفع من اهلشاش» غري املتكافئة«ووجه اجمللس انتقادات الذعة للمقتضيات القانونية املنظمة لإلرث، واصفا إياها بـ
تعديل مدونة «اق إىل الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهم من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث، داعية يف هذا السي
.»ال اإلرثاألسرة بشكل مينح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جم

لقة باالغتصاب ية، وأن األحكام املتعواعترب أن التعديالت املتعاقبة اليت مهت التشريع اجلنائي ال يزال يهمني عليها الطابع األبوي وميس احلريات الفرد
اواة ساء أمام وضعية عدم مسمثال ختلق نوعا من الرتاتبية يف التعامل مع الضحايا، وهو األمر الذي ينطبق عن احلق يف اإلجهاض باعتباره يضع الن

.اجتماعية، واليت تشكل مسا حبرية النساء
عدم توصل « ق، ويف مقدمتهاوفيما خيص ولوج النساء إىل العدالة، اعترب أن التطورات األخرية اليت عرفها هذا اجملال، ال ميكن أن ختفي مجلة من احلقائ

ته يف هذا الصدد على تنفيذ ، إذ شددت توصيا»نصف النساء مبستحقات النفقة بشكل منتظم، وربع النساء مل حيصلن على هذه النفقة على اإلطالق
إحدى ، عندما يتعلق األمر بمقتضيات ميثاق إصالح العدالة واختاذ التدابري الكفيلة بتعزيز ولوج النساء للقضاء العادي واالستعانة مبرتجم حملف

.القضايا اليت يكون فيها أحد الطرفني أو كليهما ال يتحدث العربية

http://www.alquds.co.uk/?p=421514
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سالمي علي عراسالمغربية تنفي ما تضمنه تقرير منظمة العفو الدولية حول وضعية المعتقل اإلالسلطات 

سالمي تقول انه خيوض إضرابا عن نفت السلطات املغربية تقارير ما ورد يف تقرير ملنظمة حقوقية عاملية حول وضعية معتقل إ: »القدس العريب«الرباط ـ 
.  »باالستغالل املغرض لتسجيالت ومهية«الطعام ونددت 

»  وحا عن الطعامخيوض إضرابا مفت«وأكدت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج أن علي عراس، املعتقل البلجيكي من أصل مغريب ال 
مبساحة َتَسع لثمانية  يقيم لوحده يف غرفة«وخبصوص ظروف اعتقاله قالت أنه . ، مستندة يف ذلك إىل فحص طيب»إضراب صوري«وقالت أنه 

وية ونظافة .»أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية املطلوبة من إنارة و
لسجني الرأي العام بتدهور االستغالل املغرض لتسجيالت يوهم فيها هذا ا«ونددت املندوبية يف بالغ أصدرته ردا على نداء ملنظمة العفو الدولية بـ

.»اعتقال السجناء وصون كرامتهم تبخيس اجملهودات اليت تبذهلا املندوبية العامة من أجل حتسني ظروف مبحاولة»و» حالته الصحية وتعرضه للتعذيب
يازات غري إن ادعاءات خوض إضراب عن الطعام ما هوي إال وسيلة حياول من خالهلا الضغط على إدارة املؤسسة من أجل احلصول على امت«وقالت 

.»قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية
 15حيث حكم عليه بالسجن  2010، ورحل إىل املغرب يف 2008أبريل /املغربية اليت حتتلها اسبانيا يف نيسان مليليةواعتقل علي عراس يف مدينة 

.»نظام العامتكوين عصابة إجرامية إلعداد وارتكاب أعمال إرهابية يف إطار مشروع مجاعي يهدف إىل املس اخلطري بال«بتهم  2011عاما يف 
تحدة بإطالق سراحه، وخيوض السلطات املغربية إىل توفري رعاية صحية سريعة لعلي عراس الذي تطالب األمم امل) امنسيت(ودعت منظمة العفو الدولية 

 25ام يف علي عراس دخل يف إضراب عن الطع«املنظمة ان وقالت . داخل السجن» سوء املعاملة«إضرابا عن الطعام منذ حنو شهرين بسبب 
.»أغسطس املاضي ويعيش ظروفا سيئة ويف حاجة ماسة إىل رعاية طبية عاجلة/آب

أكتوبر اجلاري، /تشرين االول 12املؤشرات األساسية اليت أسفر عنها الفحص الطيب اجملرى لعلي عراس، يف «وقالت مندوبية السجون يف املغرب ان 
صحي ال ميكن للوضع ال«وإنه » ، بني بشكل واضح أن اإلضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري2من طرف الطاقم الطيب للمؤسسة السجنية سال 

.»لسجني أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنني
ل احلصول على وسيلة حياول من خالهلا الضغط على إدارة املؤسسة من أج«ووصفت املندوبية احتجاج عراس، الذي سبق أن أعلن عنه، بكونه 
.»ه السجنحيظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداع«، وقالت أن عراس »امتيازات غري قانونية من جهة، وتضليل الرأي العام، من جهة ثانية

 13والكلى منذ  حالته الصحية تدهورت بشكل خطري ويعاين من آالم حادة يف الرأس والكبد«ونقلت منظمة العفو الدولية عن عائلة عراس ان 
حصه أكد أنه يف حاجة إىل الطاقم الطيب الذي ف«وأن » أكتوبر حيث مت نقله إىل عيادة السجن على نقالة، كما انه ال يستطيع الوقوف/تشرين األول

.»أن ينقل إىل املستشفى، لكن مل يتم بعد نقله من سجن سال بالقرب من العاصمة املغربية الرباط
 21استشارة لدى أطباء خمتصني خارج السجن، و 39فحصا طبيا باملصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن  116من «وأوضحت ان عراس استفاد 

أكتوبر / تشرين األول 10وم قاموا بزيارة املعتقل يالمختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، مؤكدة أن النيابة العامة »فحصا خمتربيا
امات عراس إلدارة سجن سالوردت . »فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه«اجلاري  املعتقل خضع  إن»بـبتعريضه لسوء معاملة،  2املندوبية على ا

اية ايلول ا يف هذا اجملال ويف مشلت كافة املعتقلني ومرافق املؤسسة، ومتت وفقا للضوابط القانوني«سبتمرب املاضي /لعملية تفتيش  ة والتنظيمية املعمول 
عتباره املؤسسة الوطنية ، و أن النيابة العامة املختصة وممثلني عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، با»احرتام تام للكرامة اإلنسانية جلميع السجناء

 فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه، كما قامت 10/09/2015الدستورية اليت تعىن حبماية حقوق اإلنسان، قاموا بزيارة السجني علي عراس بتاريخ 
.»واعرتفت بالظروف املالئمة للزيارة«أكتوبر اجلاري / تشرين األول 9و 8شقيقته فريدة عراس، قامت بزيارته يومي 

http://www.alquds.uk/?p=469066
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سنوات من إقرار الدستور 4مساُر تفعيل المساواة يتبّخُر بعد : تقرير
حممد الراجي -هسربيس 

يف تقرير أعّده اجمللس، حوَل وضعية  وجاءَ . إىل اجلمعيات احلقوقية املنتقَدة لتأخُّر تفعيل املساواة واملناصفةالمجلُس الوطني لحقوق اإلنسان انضمَّ 
التدرجيي للوعود  التبّخر"بـة، اّتسَم املساواة واملناصفة باملغرب، وقّدمه بالرباط، أّن مساَر إعماِل ما ورَد يف دستور فاتح يوليوز، بشأن املساواة واملناصف

ا الدستور، وهو أْمسى قانون يف البالد ".اليت جاء 
ا تعّرب عن وسّجَل  ور، أّوهلا التأخر يف إحداث هيأة املناصفة ملا جاء به الدست" التبخُّر التدرجيي"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ثالَث ُمالحظاٍت قاَل إ

ة من املادة األوىل توري الفقرة الرابعومكافحة كل أشكال التمييز، واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة، أّما املالحظة الثانية فتتعّلق باعتبار اجمللس الدس
 وانتخاب أعضاء هذه ، املتعلق باحملكمة الدستورية، واليت تنص على أنه يراعى ضمان متثيلية النساء يف تعيني066.13من القانون التنظيمي رقم 
.احملكمة، خمالفة للدستور

ال إنه ، املتعلق بالتعيني يف املناصب العليا؛ والذي ق02.12املالحظة الثالثة اليت أبداها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالقانون التنظيمي رقم وتتعّلق 
اعتماد أي آلية حتفيزية أخرى ضمن  كما أنَّ املرسوم التطبيقي هلذا القانون ال يشري إىل املناصفة وال إىل. مل يتضّمن أيَّ مقتضى خاص بإرساء املناصفة

.املعايري الواجب أخذها بعني االعتبار يف هذه التعيينات، ترمي إىل النهوض بتمثيلية النساء
احلماية والوقاية والنهوض  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتسريع إحداث هيأة املناصفة وحماربة كافة أشكال التمييز، وختويلها اختصاصاتوأوصى 

والسياسات  دى تنفيذ كافة التشريعاتباملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وكذا ختويلها السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم م
موع حلقوق األساسية جملالعمومية ذات الصلة، إضافة إىل تسريع إخراج اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة، واحلرص على ارتكازه على أساس احرتام ا

.أفراد األسرة
عدما انتقلت مرار زواج القاصرات، بما يتعلق بإدراج مبادئ عدم التمييز واملساواة واملناصفة ضمن املنظومة القانونية الوطنية، توّقف التقرير عند استويف 

يف املائة من  43،41، إضافة إىل ارتفاع تعّدد الزوجات، بعد أن حظيت 2013يف املائة سنة  12إىل ما يقارب  2004يف املائة سنة  7نسبته من 
لمها بوجود حاالت التحايل على وانتقَد التقرير متديد احلكومة للفرتة االنتقالية لسماع دعاوى إثبات الزواج، رغم عِ . الطلبات املقدمة مبوافقة القضاة
ا تعلقة 

ُ
.املقتضيات القانونية امل

عززّة حلقوق النساء، إال أنَّ اجمللس الوطين حلقوق اإلنسانورغَم 
ُ
دّونة ال يتمُّ يرى أّن تفعيَل امل أّن مقتضيات مدونة األسرة جاءْت بعدد من اإلجراءات امل

  بإثبات الضرر، يف أحيان على الوجه األمثل، ومن ذلك مسألة الطالق للشقاق، الذي جاء ليُيّسر حصول املرأة على الطالق، دون أن تكون ملزمة
.، يقول التقرير"لكنه اآلن أصبح َحييد عن هدفه األساسي"

يف  44، إىل 2006يف املائة، من جمموع الطلبات سنة  22التقرير يف هذا الصدد إىل زيادة نسبة الرجال املتقدمني بطلب الطالق للشقاق من وأشاَر 
ه طالقا من أجل ، باعتبار "بشكل جيانب الصواب"يؤّولون مسطرة الطالق للشقاق  -يقول التقرير–كما أنَّ عددا من القضاة . 2013املائة سنة 

أوصى اجمللس الوطين حلقوق و . على أرض الواقع جناعتهالضرر؛ فضال عن أّن تدّخل النيابة العامة إلعادة الزوجة املطرودة إىل بيت الزوجية مل يثبت 
.اإلنسان بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل، يف ما يتصل بانعقاد الزواج وْفسخه

http://www.hespress.com/femme/281262.html
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بالمساواة في اإلرث بين الجنسين تعيد إثارة الجدل" اليزميتوصية "
أمال كنني -هسربيس 

ا الفعاليات النسائية، ففي الوقت الذي رحب. بإقرار املساواة بني املرأة والرجل الكثري من اجلدلالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان توصية أثارت  ت 
ا " هرطقة"اعتربها آخرون جمرد  ".ال تدخل ضمن اختصاصات اجمللس"وأ

مطلب للحركة النسائية

كة النسائية مبينٌّ على التحوالت ، قالت إن إقرار املساواة يف اإلرث بني املرأة والرجل مطلٌب للحر العسويلرئيسة الرابطة الدميقراطية حلقوق املرأة، فوزية 
."يف املائة من النساء اللوايت يتكلفن باألسر يعشن يف وضعية هشة 60"اليت عرفتها أوضاع النساء، خاصة اهلشاشة والفقر، مشرية إىل أن 

ى بِنيات اجتماعية كان فيها الزوج أحكام اإلرث مل تـَْنِنب على متييز على أساس اجلنس، بل بُنيت عل"، أن هلسربيس، يف تصريح العسويلواعتربت 
ن ويتحملن تكاليف أسر ، وهو ما اختلف اآلن بسبب تطور األسر ولكون النساء أصبحن يشتغل"واألب واألخ يتكفلون بكل نساء العائلة والقبيلة

.بكاملها

جتماعية للنساء، وفيه يتضمن انتهاكات للحقوق االقتصادية واال"أضافت أن الدراسات أثبتت أن اإلطار القانوين الذي يتم اعتماده اآلن  العسويل
اواة مجيع احلقوق بني النساء ، حبسب قوهلا، داعية إىل اإلصالح يف إطار التوازن والعدل ويف إطار الدستور املغريب الذي ينص على مس"عرقلة للتنمية

.والرجال

قراءة النصوص بال إساءة

يف قراءة النصوص مبا ال  ضرورة االجتهاد"واحلقوقية، والقيادية حبزب األصالة واملعاصرة، على  اجلمعوية، الناشطة الرويسيمن جانبها، شددت خدجية 
.، حبسب قوهلا"يسيء للذات اإلهلية

لنظرة والنصوص مبا يتالءم ليس ضد الدين، بل هو دعوة لتجديد ا"، أن موقف اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان هلسربيسأوضحت، يف تصريح  الرويسي
.عبريها، حبسب ت"دخلت ميدان العمل وتؤدي الضرائب كاملة، وليس النصف"، نظرا لألوضاع االجتماعية احلالية ولكون املرأة "والعصر

انعكاسات "ت أن له الذي اعترب " التعصيب"مثال  ساردة، "الصعبة"وأبرزت املتحدثة أن هناك أوضاعا اجتماعية ختلفها أحكام اإلرث وصفتها بـ 
".سلبية جدا على األسر
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اجمللس العلمياختصاص 

قت احلايل، فإن هناك من يعترب يف الو " ضرورة ملحة"إذا كانت احلركة النسائية، وبعض األحزاب املغربية، ترى يف توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان 
.أن اجمللس، بتوصيته تلك، تدخَّل يف اختصاصات اجمللس العلمي األعلى

مزايدة على اختصاصات اجمللس "عد ، القيادي حبزب العدالة والتنمية، إن املناداة باملساواة بني اجلنسني يف اإلرث تأفتايتويف هذا اإلطار قال عبد العزيز 
".العلمي األعلى، الذي من شأنه اإلفتاء يف مثل هذه األمور

ويسطو على اختصاصات "بل " طقةخمتص يف اهلر "، وجه نقدا الذعا للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، معتربا أنه هلسربيس، ويف تصرحي أدىل به أفتايت
ا الناس(...) مؤسسات أخرى  .، حبسب تعبريه"لكونه فاشل يف جماله وحياول البحث عن فقاعات حياول أن يشغل 

ويتابع حالة املعطي  الكل يسمع باملآسي يف السجون: "، قائال"هو جملس ال يسمع به أحد، وال يهتم سوى باملواضيع اهلامشية: "أفتايتوأردف 
".غائب عن جمال اختصاصه، وال يصدر أي رد فعل CNDHمنجب، لكن الـ

كون حمسومة سابقا، لذا فهو يقوم ال يهتم بقضايا احلريات العامة ومعاناة املعتقلني والناشطني، يف حني يشتغل على مواضيع ت"أن اجمللس  أفتايتوأكد 
.، على حد تعبريه"رطقة مربجمة من أجل شغل الناس واستفزاز مؤسسات أخرى

اإلرث واألولويات
نسني يدخل يف إطار ، الكاتبة العامة للقطاع النسائي جبماعة العدل واإلحسان، أن موضوع املساواة يف اإلرث بني اجلجرعودجانبها، اعتربت أمان من 

وحلبة اصطفاف  احلجاجية بل حتوير النقاش فيها إىل ساحة للمنازلة واستعراض العضالت"املواضيع اليت يراد هلا أن حتتل ساحات النقاش العمومي، 
.، مشرية إىل أن هذا لن يكون له عائد إجيايب على وضعية املرأة"واستقطاب إيديولوجي

وع نابعة عن حاجة هل بالفعل موضوع اإلرث يشكل أولوية لدى املرأة املغربية؟ وهل إثارة املوض"، يف حديثها مع هسربيس، جرعودوتساءلت 
".بالتأكيد ال: "جمتمعية؟ لتجيب

ا الدولية ورفع حت: "وقالت املتحدثة ا عن معاهدة إن من يعترب موضوع اإلرث أولوية بالنسبة إليه هو الدولة املغربية يف إطار التزاما وما  سيداوفظا
".يستتبع ذلك من ضرورة مالءمة القوانني مع مقتضيات املعاهدة

رح تصوره لقضايا اجملتمع أن ما حتتاجه املرأة املغربية هو مشروع جمتمعي متكامل يطرح بوضوح تصوره لإلنسان ككل، رجال وامرأة، ويط جرعودوأبرزت 
".والرتقيعيةبعيدا عن االرجتالية "يف نظرة مشولية جامعة، 

http://www.hespress.com/societe/281343.html
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يشتكي صعوبة الوصول إلى المعلوماتالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
حممد الراجي  -هسربيس 

وّجهة من طر يف 
ُ
للمشروع،  ف اجلمعيات احلقوقيةالوقت الذي ما زاَل قانون احلّق يف الوصول إىل املعلومة ْمل يـََر النور بعد، ويف خضّم االنتقادات امل

 الوصول إىل من الدستور، يْبدو أنّه حّىت بعض املؤسسات الرمسية تواجُه عراقيَل يف 27حيث َترى أن مضامينه ال تنسجم مع ما نّص عليه الفصل 
.املعلومات

ه اجمللس الوطين حلقوق ، أعدّ "صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب"ففي ندوة صحافية لتقدمي تقرير حول 
عطيات واملعلومات خالل إعداد التقرير على

ُ
م واجهوا صعوبات يف استجماع امل ّ ستوى احمللي اإلنسان، ْمل ُخيِْف مسؤولو اجمللس أ

ُ
.امل

، "إشكالّية"رب لومات يف املغرب تعتوقالْت ربيعة الناصري، عضُو اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واملشرفة على بلورة التقرير، إنَّ مسألة الوصول إىل املع
ى احملّلي واجلهوي تواجهنا إّال أننا عندما نصُل إىل املستو "موضحًة أّن املندوبية السامية للتخطيط، وإْن كانْت تبذل جهودا لتوفري املعطيات، 

".صعوبات

ق مبسألة النوع،  معطياٍت فيما يتعلّ الناصري استدّلت باالنتخابات اجلماعية واجلهوية األخرية، قائلة إّن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ال يتوّفر على أيّ 
اشتنرب، إّال أنَّ الناصري اعتربْت أنّه من املفروض توفُري معطيات بش 4وإْن كان اجمللس مل يشتغل يف تقريره األخري على انتخابات  .أ

ىل املعلومات يف بعض األحيان باَت إن الوصول إ"ويف الوقت الذي أصبَح الوصول إىل املعلومات حّقا دستوريّا، قالْت الناصري إّن األمور مل تتغّري، بْل 
ا حَني كانْت تشتغُل على تقريِر اجمللس املتعلق بالع"أصعَب ممّا كاَن عليه احلاُل يف السابق نف ضّد النساء على مستوى الدار البيضاء، ْمل ، مشرية إىل أ

".اإلدالء باملعلومات حملّيا غُري مسموح به"تتمّكن من احلصول على ما يكفي من املعلومات، بداعي أنَّ 

فبخصوص مشروع . ول إىل املعلوماتويْبدو أنَّ قنواِت التواصل بْني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واحلكومة تتخّللها أيضا حواجز يف ما خيصُّ الوص
وّصل بأي نسخة من املشروع، ، إنَّ اجمللَس مل يتاليزميإحداث اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة، قاَل رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إدريس 

".كومةال بدَّ أن يكون هناَك مزيد من التفاعل من طرف احل: "رغَم أنّه َنشَر منذ ثالث سنوات وجهة نظره حول املوضوع، مضيفا

http://www.hespress.com/orbites/281228.html
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http://www.goud.ma/%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%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%84%D8%B9-
%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A8-178284/

http://www.maghress.com/goud/378284
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يدعو إلى المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة: الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

.اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقرير له إىل املساواة بني الرجل واملرأة يف ما خيص اإلرثأوصى 

ه جيب تعديل مدونة األسرة بشكل يف تقريره الذي مت عرضه، صباح اليوم الثالثاء، مبقر اجمللس الوطين حلقوق االنسان يف الرباط، أن اليزميوقال جملس 
.صريح، حىت تضمن نوعا من املساواة بني الرجل واملرأة يف ما يتعلق باإلرث

من اتفاقية  16من الدستور واملادة  19ودعا اجمللس يف تقريره إىل ضرورة مالئمة مدونة األسرة وخاصة ما يتعلق باإلرث مع ما ينص عليه الفصل 
.القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

http://www.attahrir.com/?p=41029

http://www.kafapresse.com/index.php?ida=34957

http://mamlakapress.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%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85/
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حقوقي يدعو لتطبيق المساواة بين الرجل والمرأةتقرير 
مليون من نساء المغرب يعانين من العنف 6,2

  
واملساواة يف  واملراةث بني الرجل يف املغرب يف تقرير صدر الثالثاء احلكومة إىل تطبيق املناصفة يف اقتسام اإلر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان دعا 

.واحرتاما للمواثيق الدولية 2011مجيع احلقوق، تطبيقا ألحكام دستور 

يف جمال اإلرث وذلك،  تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل"دعا تقرير املؤسسة الوطنية املمولة من احلكومة اىل : الرباط
".من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19وفقا للفصل 

  
صادية واالجتماعية يتمتع الرجل واملرأة، على قدم املساواة، باحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقت"على أن  2011من دستور  19وينص الفصل 

".والثقافية والبيئية، وكذا يف االتفاقيات واملواثيق الدولية، كما صادق عليها املغرب
  

ا" نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها"لكن الفصل نفسه يربط احرتام هذه املساواة ب .اليت تتعدد تأويال
  

 سيما يف أوساط القضاة سحب هذه اإلعالنات التفسريية، والعمل على تعميم هذه االتفاقية على نطاق واسع، ال"ودعا اجمللس احلكومة املغربية اىل 
.احلكومة على وضع القوانني التنظيمية لتطبيق احكام هذا الدستور وتعمل".العدالة ومهنيي

  
نونية غري املتكافئة ان املقتضيات القا" صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"ورأى التقرير الذي محل عنوان 

".تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء"املنظمة لإلرث 
  

اللذين " سرة والطفولةتأخر إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لأل"ورصد مظاهر أخرى من التمييز ضد املرأة منها 
.نص عليهما الدستور

  
قبول مليون امرأة مغربية يعانني من العنف وحيظى ذلك بنوع من ال 6,2"ورغم جهود السلطات لضمان السالمة اجلسدية للنساء، حبسب التقرير، فإن 

".االجتماعي القائم على اإلفالت من العقاب الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف
  

.وانتقد التقرير املناهج املدرسية واإلعالم املغريب اللذين يروجان للفروق اجلنسية بني املرأة والرجل
  

يما تطال األمية النساء بدرجة ، ف"معدل وفيات األمهات املغربيات يعد بني أعلى املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا"وكشف التقرير أن 
).  لدى الرجال% 31لدى النساء مقابل % 55(أكرب مقارنة مع الرجال، ال سيما النساء القرويات 
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حيث  با خالل عقد من الزمن،التقرير، ضمن حمور املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج من دون السن القانونية تضاعفت تقريوأفاد 
.يف املائة من جمموع هذا النوع من الزجيات 99,4، ومتثل نسبية الفتيات 2013باملائة سنة  12إىل ما يقرب  2004باملائة سنة  7انتقلت من 

شكل أكرب ابية استفادت النساء بالتقرير ذاته يف حمور املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أنه يف جمال الصحة اإلجنوأورد   
ألف مولود جديد خالل الفرتة  100حالة لكل  112(من اخلدمات الصحية خالل العقود األخرية إذ سجلت وفيات األمهات اخنفاضا مهما 

.2004 - 2003يف املائة مقارنة مع فرتة  50,7أي برتاجع بلغ ) 2010- 2009
وزارة الرتبية الوطنية (يف ما يتعلق مبجال احلق يف تعليم ذي جودة مدى احلياة ، فذكر التقرير، استنادا إىل البحث الوطين حول حمو األمية أما   

، والسيما النساء )يف املائة لدى الرجال 25باملائة من النساء مقابل  37(، أن نسبة األمية تطال بدرجة أكرب النساء مقارنة مع الرجال )2012
). يف املائة لدى الرجال 31باملائة من النساء، مقابل  55(القرويات 

أضعاف  4(أضعاف معدل نشاط النساء  3جمال احلق يف عمل بأجر الئق، ذكر التقرير أنه على الصعيد الوطين، يتجاوز نشاط الرجال بنحو وبشأن   
 2000باملائة سنة  28,1(، الفتا االنتباه إىل أن معدالت نشاط اإلناث تشهد اخنفاضا متواصال )يف الوسط القروي 2,2يف الوسط احلضري مقابل 

.2014باملائة سنة  22,6اىل  2000باملائة سنة  25، أي أن شغل النساء اخنفض خالل العقد األخري من )2013باملائة سنة  25,1و
هن  10نساء مسنات من أصل  8ن احملور الثالث للتقرير، السيما يف جزئه املتعلق بالنساء املسنات الفقريات، فقد ساق التقرير أن أكثر موخبصوص   

باملائة ال حيصلن  62,8يف املائة ال يستفدن من أي تغطية صحية، وأن  83,7يف املائة من النساء ال يتلقني أي معاش تقاعدي، و 94أميات، و
مركزا يأوي  44، مشريا إىل أن عدد مراكز استقبال املسنني من  موارد يبلغ )باملائة لدى الرجال 55,1(على الرعاية الصحية بسبب مواردهن احملدودة 

).2011(أشخاص مسنني أكثر من نصفهم نساء  503ثالثة آالف و
صفحة تقدمي حتليل  70 األول من نوعه حول موضوع املساواة بني اجلنسني واملناصفة باملغرب، حياول من خالل حوايل املوضوعايتهذا التقرير ويعد   

سنة بعد اعتماد إعالن  20، و2011لواقع حقوق املرأة واملساواة باملغرب، عشر سنوات بعد إصالح مدونة األسرة، وأربع سنوات بعد دستور 
.ومنهاج عمل بيكني

 النوع االجتماعي يف كل حمور أن هذا التقرير هو سادس تقرير موضوعايت يقدمه اجمللس، يعرض حتليال لوضعية املرأة ولطبيعة العالقات يف ضوءكما   
.من حماوره الثالث، باإلضافة إىل جمموعة من التوصيات اليت ترمي إىل تكريس مبادئ املساواة واملناصفة

ا يف هذا إعماال للمهام واالختصاص)متوز(، الذي صادق عليه اجمللس خالل دورته العاشرة يف شهر يوليواملوضوعايتأن التقرير يذكر    ات اليت يضطلع 
املناصفة يف احلقوق ية، واملساواة و اجملال، يتناول وضعية املساواة واملناصفة وفق ثالث حماور كربى تكمن يف املمارسة االتفاقية للمغرب واالزدواجية القانون

.االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن
راطي حقيقي وتنمية إنه ال ميكن أن يكون هناك مسار دميق"، يف تصريح لوسائل اإلعالم اليزميرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إدريس وقال   

ة املناصفة إشكالية ، مشريا إىل أن هناك قناعة راسخة لدى اجمللس منذ إنشائه بأن إشكالي"عادلة ومستدامة إذا مل يتم إدماج نصف اجملتمع املغريب
.أساسية لتحقيق املسار الدميقراطي املغريب وحتقيق تنمية مستدامة وعادلة

شكاليات اليت تعرتض أن هذا التقرير، وهو ملخص تنفيذي، يعد حماولة لرصد التقدم احلاصل يف هذا امليدان وكذلك رصد كافة املعيقات واإلوأكد   
.حتقيق املناصفة واملساواة بني اجلنسني يف املغرب

قرير نقاشا واسعا، ال سيما يف عن أمله يف أن يفتح هذا الت اليزميشدد على البعد العرضاين للمساواة واملناصفة يف كل تقارير اجمللس، أعرب وبعدما   
يئة املناصفة، وحماربة كل أشكال العنف ضد النساء فولة، الفتا ، وجملس األسرة والطسياق تقدمي هذه السنة ثالثة قوانني أساسية أمام الربملان تتعلق 

.االنتباه إىل أن هذه القوانني أساسية للتقدم يف هذا اجملال

http://elaph.com/Web/News/2015/10/1049037.html
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بالسوداوي يوصي بالمساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة ويصف وضع المناصفة في المغربCNDHالـ

ل يضمن للمرأة حقوقا متساوية ، بتعديل مدونة األسرة بشك”وضعية املساواة واملناصفة باملغرب“أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف تقرير حول 
.مع الرجل يف عدة جماالت 

 اليزميس يف تقريره الذي عرضه صبيحة اليوم بالرباط كل من رئيس اجمللس إدري CNDHسنوات من إصالح مدونة األسرة كشف الــ 10فبعد 
من  16من الدستور واملادة  19واألمني العام لذات املؤسسة حممد الصبار عن ضرورة املساواة بني الرجل واملرأة يف جمال اإلرث، وذلك وفقا للفصل 

.اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

لق نصوص عليها يف ما يتعو أوصى تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، بوجوب منح املرأة احلق يف نقل جنسيتها لزوجها األجنيب وفق الشروط امل
.للمعايري الدولية النساء،طبقاً بالزوجات األجنبيات، مطالبا بضرورة سن قانون خاص ملناهضة مجيع أشكال العنف يف حق 

”   رئيس اجمللس أن عن وضع املساواة واملناصفة يف املغرب، إذ اعترب” قامتة السواد“حكومة بنكريان ورسم صورة  اليازميمن جهة أخرى هاجم جملس 
.”املغرب ال ميكنه ترسيخ دميقراطية وحتقيق تنمية مستدامة دون حتقيق املناصفة واملساواة

أشار إليه امللك حممد  ماما  وذلكواملساواة،يتعلق بالتأخر يف إخراج القوانني التنظيمية املتعلقة باملناصفة  بنكريان،فيماكما انتقد التقرير حكومة 
.السادس أيضاً يف خطابه األخري مبناسبة افتتاح الدورة اخلريفية للربملان 

ا أنه وبعد مرور أربع سنوات من تبىن الدستور، اتسم مسار إعماله بالتبخر الت” وأشار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل  درجيي للوعود اليت جاء 
.”القانون األمسى

لة ومشروع مناهضة العنف احلكومة تأخرت يف إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لألسرة والطفو  التقرير،أنوذكر 
.ضد النساء

ن قبيل عدم مسامهة العديد حكومة ابن كريان حيث نبه إىل ما أمساه خطورة الطريقة املنهجية اليت تعتمدها احلكومة يف إعداد القوانني، م اليزميوهاجم 
.ؤسسات الدستورية واحلكومة الضرورية لتفعيل الدميقراطية التشاركية والتفاعل بني امل وامليكانزماتمن الفاعلني وإشراكهم، مطالبا بوضع االليات 

https://www.rue20.com/%D8%A7%D9%84%D9%80cndh-%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84/
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يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في اإلرث الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

املغاربة، ودعا اجمللس يف تقريره  انتظاراتخطوة غريبة طالب اجمللس الوطين حلقوق االنسان اإلسراع بتعديل مدونة األسرة لتكون متقدمة وجتيب على يف 
ساواة بني املرأة إىل امل"صون وإعمال غايات وأهداف الدستور : وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب"الذي قدمه صبيحة اليوم بالرباط حول 

.  والرجل يف اإلرث
األجنيب  نسيتها لزوجهاكما دعا تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي سريفع اىل احلكومة والوزارات واجلمعيات، اىل منح املرأة احلق يف نقل ج
 النساء،طبقاً عنف يف حق وفق الشروط املنصوص عليها يف ما يتعلق بالزوجات األجنبيات، مطالبا بضرورة سن قانون خاص ملناهضة مجيع أشكال ال

.للمعايري الدولية
ية ومن بينها اتفاقية ، رئيس جملس حقوق االنسان بأن املغرب حقق تقدما بعد املصادقة على عدة التزامات دولاليزميويف ذات السياق، قال إدريس 

ين حلقوق االنسان اىل احلكومة، ويُتوقع أن ختلق التوصيات اليت سريفعها اجمللس الوط. مناهضة التمييز ضد النساء وحماربة العنف وحتقيق املساواة
رعي، واخرى تدعو اىل خصوصا الشق املتعلق باملساواة يف االرث جدال سياسيا وحقوقيا، بسبب وجود فئات حمافظة ترفض املساس بالنص الش

. القراءات احلديثة واالجتهاد يف النص

https://www.maghress.com/alraiy/80644
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ة إلى المساواة في اإلرث ومنح المرأة حق نقل الجنسي.. المجلس الوطني لحقوق اإلنسانمن توصيات 
زوجها األجنبي

فرح الباز
ا أ” التدرجيي التبخر”بـ، معتربا أن هذا املسار اتسم 2011انتقد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مسار إعمال دستور  مسى قانون يف للوعود اليت جاء 

ز اجمللس البالد، مسجال يف هذا اإلطار ثالث مالحظات أساسية، على رأسها التأخر يف إحداث هيأة املناصفة ومكافحة كل أشكال التميي
.االستشاري لألسرة والطفولة

ملرأة جنسيتها من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املتعلقة بنقل ا 9من املادة  2واعترب اجمللس أن رفع املغرب لتحفظاته بشأن الفقرة 
ن املغرب حافظ على املتصلة بالزواج واحلياة األسرية، يضع اململكة يف وضع متقدم للغاية مقارنة مع باقي دول املنطقة، غري أ 16ألطفاهلا، واملادة 

.″15من املادة  4من هذه االتفاقية وبشأن الفقرة  2إعالنه التفسريي بشأن املادة 
، أن املقتضيات )أكتوبر 20(الثاء خبصوص وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب، الذي أعلن عنه صباح اليوم الث املوضوعايتوأشار اجمللس، يف تقريريه 

وع تساهم يف يت حتكم أراضي اجلمالقانونية غري املتكافئة املتعلقة باإلرث تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، كما أن الوقف والقواعد ال
.”جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث

تعديل الدستور اجلديد، أنه بعد  وأبرز التقرير، الذي يعترب مبثابة حصيلة حتليلية بعد عشر سنوات من إصالح مدونة األسرة وأربع سنوات على تبين
حلق يف نقل جنسيته ، أضحى هذا القانون خيول للمرأة احلق يف نقل جنسيتها إىل أبنائها، غري أن هذا القانون خيول للرجل ا2007قانون اجلنسية سنة 

.إىل زوجته األجنبية يف حني ال مينح هذا احلق للمرأة
ما ساوية مع الرجل يف وتضمن تقرير اجمللس مجلة من التوصيات املوجهة إىل احلكومة، من ضمنها تعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا مت

من اتفاقية القضاء على  16من الدستور واملادة  19يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث، وذلك وفقا للفصل 
.مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

بسن لق بالزوجات األجنبيات، و كما أوصى اجمللس مبنح املرأة احلق يف نقل جنسيتها إىل زوجها األجنيب وفق نفس الشروط املنصوص عليها يف ما يتع
.قانون خاص ملناهضة مجيع أشكال العنف يف حق النساء، مطابق للمعايري الدولية

يم هذه املرأة والعمل على تعم ودعا اجمللس حكومة ابن كريان إىل سحب اإلعالنات التفسريية املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد
نص يز ويعاقب عليه وياالتفاقية على نطاق واسع، وكذا العمل، طبقا ألحكام الدستور واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، على سن قانون يعرف التمي

.على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسبة ورادعة

http://www.kifache.com/77763
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يوصي بالمساواة بين الرجال و النساء في الميراث اليزميمجلس 

جمتمع:ىف 14:10/  2015-10-20: كتب بواسطة إنصاف بريس التاريخ
يوصي باملساواة بني الرجال و النساء يف املرياث اليزميجملس 

:إنصاف بريس

ا متساوية مع الرجل، بشكل مينح للمرأة حقوق“، إىل تعديل مدونة األسرة، اليزميدعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي يرأسه احلقوقي إدريس 
.”فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث

من اتفاقية القضاء على  16من الدستور واملادة  19الفصل ”، برر توصيته مبا ورد يف )أكتوبر 20(اجمللس، و يف تقريره األخري، املقدم اليوم الثالثاء 
.”كافة أشكال التمييز ضد املرأة

قودا لصراع أن تشكل التوصيات و  هذا و من املنتظر أن تثري التوصيات األخرية الكثري من اجلدل بني التيار احملافظ و نظريه العلماين، كما ال ُيستبعد
.سياسي شرس بني املعسكرين

https://insafpress.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D9%88%D8%B5%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84/
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عن المجرمين بدل حقوق االنسان الصباريدافع حين 

نسان يرأسه حملمد ، يتم إنشاء هيئات بال معىن ويتم منحها ألشخاص بال معىن أيضا، وهذا ما حدث بالضبط للمجلس الوطين حلقوق اإلأحيانا
.رمنيالصبار، رجل اليسار الذي فقد البوصلة فلم يعد يفرق بني اليمني واليسار وال بني حقوق اإلنسان وحقوق القتلة واجمل
 ي أن شخصا، مثل سفاحالصبار يعارض عقوبة اإلعدام باملطلق، مبعىن أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حتول إىل جملس وطين حلقوق اجملرمني، أ

لقد . ترب وحشية يف حقهتارودانت، الذي اغتصب ستة أطفال ورمى أجسادهم الصغرية يف بئر، جيب أن يتمتع حبقوقه كاملة ألن عقوبة اإلعدام تع
ا نسي الرجل، ومعه الرهط الذي يسري يف فلكه، أرواح األطفال الستة وبدأ يتباكى على اجملرم املسكني الذي ال يستحق ع عقوبة «قوبة اإلعدام أل

أخربونا بعد هذا ملاذا اليزال هذا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان قائما ويتلقى أعضاؤه رواتب غليظة من جيوبنا؟. »وحشية
نعرفه  مية، وهذا خرب مل نكنالصبار يقول إن الذين يدافعون عن اإلبقاء على عقوبة اإلعدام لديهم خلفية دينية ويستندون إىل نصوص الشريعة اإلسال

ا عل. من قبل وفتح أعيننا، ألول مرة، على أن الواليات املتحدة األمريكية بلد إسالمي ى األقل، يطبقون عقوبة هناك يف أمريكا، أو يف أغلب واليا
تبطة ة اإلعدام وحشية أو مر اإلعدام بصرامة شديدة، والكراسي الكهربائية تستضيف كل يوم الكثري من القتلة واجملرمني، وال أحد هناك يعترب عقوب

 تطبق عقوبة اإلعدام ألن من ال اإلعدام مرتبط بالقوانني البشرية والطبيعية، وهناك بلدان كثرية، مسيحية ومسلمة وشيوعية وعلمانية وغريها،. بالدين
ل ك إذا كان من شيء مجيحيرتم حق اآلخرين يف احلياة ال جيب احرتام حقه يف احلياة، ومن يسلب اآلخرين أرواحهم ال جيب احلفاظ على روحه؛ لذل

.ميكن أن يقوم به الصبار فهو أن يضع على فمه شريطا الصقا حىت نرتاح من ترهاته
ب بأرواح ائم القتل اليت تذهليس من حق الصبار ومن يشبهونه أن ينوبوا عن باقي املغاربة ويعتربوا عقوبة اإلعدام غري الئقة، ألن غري الالئق هو جر 

ا إىل اغتصاب أطفال وقتلهم، والغريب أن الكثري من القتلة حتولو . الكثري من املغاربة، وهي جرائم حتولت يف السنوات األخرية إىل سلك مناٍح بشعة
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l'Homme

"المجلس الوطني لحقوق اإلنساناهللا ووصية  بينوصيةالمساواة في الميراث "
بوحولنيإبراهيم 

ري من القضايا، وقد أخذ اجلانب قائما منذ استقالل املغرب يف كث"  العلمانية" لقد ظل اجلدال الفكري والفقهي بني التيار اإلسالمي والتيارات احلداثية
لتقلص من حجم هذه الصراعات، حيث مت إدخال  2004املتعلق باألسرة احلظ األوفر من هذا اجلدال، ولذلك جاءت مدونة األسرة سنة 

سنة، وجعل الوالية حقا للمرأة متارسه الراشدة حسب  18إىل  15تغيري سن الزواج من : كثرية على مدونة األحوال الشخصية، أذكر منها) تعديالت(
، ومنع ...ه دون أي إثبات، وجعل الطالق حتت رقابة القضاء وحبضور الزوجة، وتوسيع مسطرة التطليق للشقاق، والبث في...اختيارها ومصلحتها 

رون األوىل سالم إليه يف القالتعدد إال الستثناءات، وغريها من القضايا اليت ختالف مذهب أهل البلد يف جمموعها، الذي متسك به املغاربة مذ دخول اإل
اضلة بني الرجل واملرأة يف عدم تطرق مدونة األسرة إىل قضية املف) التنوير(من بزوغ الدعوة احملمدية، ومع هذا كله فقد أغاض كثريا من أدعياء احلداثة و

إىل االجتهاد  واة، تارة باسم الدعوةاملرياث، وهلذا الغرض ولغريه مت إنشاء مجعيات نسائية رفعت شعارات املطالبة بتعديل املدونة واحلسم يف قضية املسا
كل   قيق مصلحة اإلنسان يفوالتجديد، بدعوى أن املرأة املغربية أصبحت مثل الرجل تكد وتسعى خارج البيت إىل جانبه، وأن القرآن الكرمي جاء لتح

مبا  ل، تارة حياجونزمان ويف كل مكان، فاحتيج إذن إىل االجتهاد فيه وفق ما خيدم اإلنسان يف كل زمان ويف كل مكان، وهذا كالم حق أريد به باط
ام اإلسالم بأنه ظلم املرأة ، وهذا التيار أخف من األول من حيث وضوح مرماه ومن حيث سهولة ال .رد على دعواهذكرت أعاله وتارة يصرحون با

رياث، مستندا  الرجل واملرأة يف املويأيت هذا الكالم عن هذا املوضوع اليوم يف سياق خروج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتقرير يوصي فيه باملساواة بني
ية املوىل عز وجل من الدستور ، متجاوزا املرجعية اإلسالمية للمغرب اليت ينص عليها هذا الدستور نفسه، ومتجاوزا وص 19يف ذلك إىل فهمه للفصل 

لها أن النص ، ومعروف لدى من درس مبادئ علوم الشريعة ومداخي"يوصيكم اهللا يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني"   11يف سورة النساء، اآلية 
ألصويل ، ص الشرعي والنص ااألصويل هو الكالم الذي ال يفيد إال معىن واحدا، وليس فيه جمال لالجتهاد بالتبديل أو التغيري، وأن هناك فرقا بني الن

تنزيلها، وليس إىل تفعيلها و  والنص أعاله من سورة النساء هو نص أصويل، ولذلك فإن االجتهاد فيه بالتبديل إمنا هي دعوة إىل جتاوز النصوص الشرعية
ا من حقها الذي أعطاه اهللا إياها، ك قع يف بقاع ما يولو أرادوا الدفاع عن املرأة املهضومة حقا كما يدعون ألوصوا بضرورة توريث املرأة، وعدم حرما

التجاوز أن علم دعاة احلداثة و كثرية من بلدنا املغرب، سيما يف البوادي والقرى، ولكن األمر يف حقيقته يتجاوز قضية الدفاع عن املرأة وحقوقها ، ولي
وسيعلم الذين ظلموا " عاىل الشعب املغريب حمافظ ، وأنه غري مستعد للتنازل على دينه قيد أمنلة إلرضاء أطراف داخلية أو خارجية معادية لدين اهللا ت

.صدق اهللا العظيم" أي منقلب ينقلبون
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.صدق اهللا العظيم" أي منقلب ينقلبون
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!يدعو للمساواة في اإلرث خالفا للشرع والدستور” اليزمي“مجلس 

ل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة تعدي«بضرورة » وضعية املساواة واملناصفة باملغرب«حول  املوضوعايتاجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف تقريره أوصى 
 ندوة اليت نظمها حقوقا متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث ، كما أوصى خالل

املرأة والعمل على  سحب اإلعالنات التفسريية املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد«بـ 2015أكتوبر  20اجمللس مبقره الثالثاء 
.…»تعميم هذه االتفاقية على نطاق واسع

 واملراةبني الرجل  نائب رئيس حركة التوحيد واإلصالح إن مطالبة اجمللس باملساواة يف اإلرث بنحمادأول رد على التوصية، قال موالي عمر ويف 
 الدستور الذي ينص على أن معارضة صرحية لنص صريح يف القرآن الكرمي ال حيتمل التأويل، وليست مناقشة لرأي فقهي، وهي أيضا معارضة ملضامني

على رأسها أستـاذ الدراسات االسالمية جبامعة حممد اخلامس بالرباط أن يصدر موقف من املؤسسات العلمية و  بنحمادوتوقع .املغرب دولة إسالمية
ابات عنه إىل أن هذا املطلب قدمي ومن إحدى الشبهات املثارة حول موقع املرأة يف املنظور االسالمي، واإلج بنحمادوأشار .اجمللس العلمي األعلى

قد ترث املرأة مثل أن التشريع االسالمي ينص على حتقيق العدل يف توزيع الرتكة وليس املناصفة، ف بنحمادوأكد .»فال بعث مللف قتل حبثا«وافية، 
ة، كما دعاهم اإلسالمية األصيلة واليت ليست هامشي ومرجعيتهامسؤويل اجمللس إىل مراعاة هوية البالد  بنحمادودعا .الرجل أو أكرب منه أو أقل

وضوع ليس حمال واآلن هذا امل.. ملراجعة أعمال اللجنة اليت أعدت مدونة األسرة وكان املطلب معروضا أمامها، ومل تأخذ به، ووصلت إىل هذه الصيغة
ضيات القانونية املنظمة جهته أكد احملامي واحلقوقي عبد املالك زعزاع على أن تعليل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتعلق باملقتومن .للمراجعة

افت هذه األطروحة لعدة أسباب واقعية وشرعية، آخرهم رد ا .بنحمزةلعامل مصطفى لإلرث، فاسد وسبق أن رد عليه علماء الشريعة منذ زمن وبينوا 
ية اإلرث، موضحا أن للمسألة ارتباط على انعدام العالقة بني اهلشاشة، والفقر املتعلق بالفتيات والنساء بقض» التجديد»زعزاع يف تصريح لـيومية وشدد 

باإلضافة إىل أنواع أخرى من  األمثان بأخبسبسوء توزيع الثروة عموما داخل اجملتمع، وللعقلية الذكورية اليت تستغل الفتيات والنساء، وتشغلهن 
ملشرع حيث ساهم املتحدث ذاته إىل موضوع األراضي الساللية واجلموع، مشريا إىل أن هذا املشكل متت معاجلته أخريا من طرف اوعرج .االستغالل

ية والتارخيية من الدستور يتعلق باملناصفة واليت حتكمها أوال وقبل كل شيء اهلوية احلضار  19يف تدخله بالتسوية من الطرفني، كما أكد أن الفصل 
ديين إذ  ماهوعي، وبني مزج يف أطروحته هاته بني ما هو قانوين وض» اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان«وزاد زعزاع قائال إن . للمواطن املغريب املسلم

، وفيما خيص 3ر الفصل والسنة النبوية الشريفة وذلك كله مرتبط مبقتضيات الدستو ) سورة النساء(اإلرث عبارة عن قواعد شرعية مصدرها الكتاب
م جيب احرتام الكتاب والسنة وليس املواثيق الدولية، اليت نرحب حوال الشخصية ا إذا مل ختالف األ مراجعة القوانني فيما يتعلق بدين املغاربة، وعقيد

لس هاد العلماء واجملللمغاربة املسلمني وأي تعديل جيب أن يكون داخل املنظومة الدستورية اليت جتعل من اإلسالم دين الدولة الرمسي وضمن اجت
زعزاع، إىل أن اجمللس  وانتهى. »العلمي األعلى ومراعاة وظيفة إمارة املؤمنني اليت من بينها محاية الدين واإلرث يف الشريعة اإلسالمية هو من الدين
ستواجه من ترب هذه التوصية مرفوضة و الوطين حلقوق اإلنسان مؤسسة رمسية عليها أن ختضع يف املطالبة بالتعديالت بالدستور وهوية اجملتمع املغريب ونع

وصية اجمللس الوطين جانبه، عرب خالد السموين الرئيس السابق للمركز املغريب حلقوق اإلنسان عن رفضه لتمن .طرف املغاربة أوال ومؤسسة العلماء ثانيا
ضون هذا الطرح على اعتبار سريف«أن املغاربة أيضا » التجديد«حلقوق اإلنسان واعتربها خطأ فادحا ميس بدين املغاربة، كما شدد يف تصريح لـيومية 

ارضة فيه، وأن توصية اجمللس ستواجه مع والنقاشالسموين أن اإلرث حمسوم، وأكد .»أن مسألة اإلرث حيكمها نص قرآين وال ميكن أن نعدل القرآن
ء به ن خبرق ما جاكبرية من عدد من الفئات واملغاربة األحرار، مشددا أن مثل هذه التوصيات حياول مصدروها إرضاء املنظمات الدولية، فيما يقومو 

.اإلسالم، وأن الكونية يف حقوق اإلنسان تعين االلتزام بالكونية واخلصوصية أيضا 

http://www.jadidpresse.com/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%AE%D9%84/
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غربيعرض وضعية المساواة والمناصفة بالمالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقرير .. بالفيديو

وضعية املساواة "حول  ايتاملوضوعقدم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليوم الثالثاء بالرباط، يف ندوة صحافية عقدها بالرباط، خصصت تقريره 
".صون وإعمال غايات وأهداف الدستور.. واملناصفة باملغرب

من، حيث ا خالل عقد من الز وأفاد التقرير، ضمن حمور املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريب
.يف املائة من جمموع هذا النوع من الزجيات 99,4، ومتثل نسبية الفتيات 2013باملائة سنة  12إىل ما يقرب  2004باملائة سنة  7انتقلت من 

لقوي رتبط االنتشار اوأوضح التقرير ذاته، أنه على الرغم مما قامت به السلطات العمومية من مبادرات إجيابية ملكافحة العنف على أساس النوع، ي
من العقاب الذي  مليون امرأة، يف جزء كبري منه، بنوع من القبول االجتماعي للعنف القائم على النوع واإلفالت 6,2يف حق ) باملائة 62,8( للعنف 

.يستفيد منه املتورطون يف العنف
ساء بشكل أكرب ية استفادت النوأورد املصدر ذاته، يف حمور املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يف جمال الصحة اإلجناب

ألف مولود جديد خالل الفرتة  100حالة لكل  112(من اخلدمات الصحية خالل العقود األخرية إذ سجلت وفيات األمهات اخنفاضا مهما 
. 2004 - 2003يف املائة مقارنة مع فرتة  50,7أي برتاجع بلغ ) 2010- 2009

)  2012وزارة الرتبية الوطنية (أما يف ما يتعلق مبجال احلق يف تعليم ذي جودة مدى احلياة ، فذكر التقرير، استنادا إىل البحث الوطين حول حمو األمية 
 55(، والسيما النساء القرويات )يف املائة لدى الرجال 25باملائة من النساء مقابل  37(أن نسبة األمية تطال بدرجة أكرب النساء مقارنة مع الرجال 

).يف املائة لدى الرجال 31باملائة من النساء، مقابل 
 4(أضعاف معدل نشاط النساء  3وذكر التقرير وبشأن جمال احلق يف عمل مأجور الئق، أنه على الصعيد الوطين، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 

باملائة سنة  28,1(، الفتا االنتباه إىل أن معدالت نشاط اإلناث تشهد اخنفاضا متواصال )يف الوسط القروي 2,2أضعاف يف الوسط احلضري مقابل 
.2014باملائة سنة  22,6اىل  2000باملائة سنة  25، أي أن شغل النساء اخنفض خالل العقد األخري من )2013باملائة سنة  25,1و 2000

هن  10نساء مسنات من أصل  8وخبصوص احملور الثالث للتقرير، السيما يف جزئه املتعلق بالنساء املسنات الفقريات، ساق التقرير أن أكثر من 
باملائة ال حيصلن  62,8يف املائة ال يستفدن من أي تغطية صحية، وأن  83,7يف املائة من النساء ال يتلقني أي معاش تقاعدي، و 94أميات، و

مركزا يأوي  44، مشريا إىل أن عدد مراكز استقبال املسنني بدون موارد يبلغ )باملائة لدى الرجال 55,1(على الرعاية الصحية بسبب مواردهن احملدودة 
.أشخاص مسنني أكثر من نصفهم نساء 503ثالثة آالف و

http://www.chouftv.ma/press/27401-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88..-
%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%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%B9%D8%B1%D8%B6-
%D9%88%D8%B6%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8

https://www.youtube.com/watch?v=3mbvgDp6UFA

http://www.seekpress.com/article-55844.htm

http://www.htari24.com/categorie/politique/article/4903-07-14-01-20-10-15
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المحلي بالصويرة يحصل على مرتبة الريادة وطنيا في احترام حقوق السجناءالسجن 

حارثفىحنان : الكاتب

رباط، على حث املندوب العام إلدارة السجون وإعادة االدماج أثناء مداخلته يف أيام دراسية أقيمت يف ال التامكالوقت الذي عمل حممد صاحل يف 
ق املواثيق النزالء مبا يواف مدراء السجون على احرتام منشوره املتعلق بتجرمي التعذيب، مؤكدا يف هذا الصدد على ضرورة احرتام السجناء وصيانة كرامة

.المجلس الوطني لحقوق اإلنسانالدولية، اليت صادق عليها املغرب إىل جانب توصيات 

وجيه نزيل إىل املستوى الذي ينشده املندوب العام، ما أدى باملندوب العام بت 500فقد استطاعت إدارة سجن الصويرة الرقي باملعاملة اليت خيضع هلا 
.رسالة تنويه إىل إدارة املؤسسة وموظفيها على هامش زيارة مفاجئة قادته إىل سجن الصويرة

أعضاء مع إىل جانب وعلى إثر ذلك قام كذلك حممد الصبار األمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان بزيارة إىل نزيلة مدانة حبكم االعدام، واست
الطبية ة إىل جانب الرعاية من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل تفاصيل احلياة اليومية لباقي النزالء، حيث يتم متكينهم من ظروف معاملة إنساني
دف إخراج السجناء م .االعتقال بوثقةن والتغذية املوازنة والرعاية االجتماعية اليت تسهر عليها مصلحة التنشيط الفين والثقايف، وذلك 

يت األجواء اإلنسانية الإىل ذلك مل خيف عبد الرحيم اجلامعي عن املرصد املغريب للسجون وذلك على هامش زيارة لسجن الصويرة، مل خيف إعجابه ب
.ختيم على مرفق الزيارة هلذه املؤسسة السجنية

http://www.aljarida24.ma/p/societe/99369/

                            39 / 88



 

21/10/2015 9
Conseil national des droits de 

l'Homme

يصدر تقريره األول حول موضوع المناصفة والمساواةالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
فطومة نعيمي

»المغرب يوجد في مطب وليس هناك إرادة سياسية ألجل تفعيل المناصفة والمساواة«: الناصري ربيعة 

وضعية النساء املغربيات  ، مها الوصفان اللذان استعملتهما عضوة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ربيعة الناصري، لتوصيف»خميبة لآلمال ومقلقة«
جمللس الوطين حلقوق اإلنسان حول ، الذي أجنزه ااملوضوعايتوذلك، يف تقدميها اليوم الثالثاء بالرباط ألبرز مضامني التقرير . خالل العشرين سنة املاضية

.، وأمينه العام حممد الصباراليزميوذلك حبضور كل من رئيس اجمللس ادريس . وضعية املساواة واملناصفة باملغرب
ة صفحة من القطع املتوسط حصيلة حتليلية لوضع املساوا 70ونبهت ربيعة الناصري، اليت أشرفت على بلورة تقرير اجمللس الذي يقدم على مدى 

سنة من تبين اجملتمع الدويل  20وكذا بعد 2011سنوات من إعمال دستور يوليوز 4سنوات من إصالح مدونة األسرة و 10واملناصفة يف املغرب بعد 
. نسني وفق مرتكزات الدستوريوجد يف ما يشبه املطب يف ما يتعلق باملناصفة واملساواة بني اجل«إىل أن املغرب ) نبهت(إلعالن ومنهاج عمل بيجني، 

بالنظر كذلك إىل حجم الرتدد يف و . والوضع هو يف غاية التعقيد وكذلك الضبابية بالنظر إىل إننا مل منر بعد إىل السرعة الالزمة لتحقيق غايات الدستور
.»تفعيل مضامني الدستور يف ما يتصل بتحقق املساواة بني الرجال والنساء على كافة األصعدة

سنة املاضية، إال أن ربيعة الناصري، مل تسع  20وبالرغم من تشبثها باملنجزات اإلجيابية احملققة على املستوى التشريعي لفائدة املرأة املغربية خالل ال
يئة لتخفي قلقها بشأن غياب إرادة سياسية ألجل الدفع باجتاه حتقق املساواة واملناصفة، وقدمت سببا هلذا القلق مشروع ال اإلنصاف قانون املتعلق 

الذي قالت ربيعة كومة، و وحماربة كافة أشكال التمييز ضد املرأة، الذي وضعته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية لدن األمانة العامة للح
تور بشأن هذه املؤسسة، اليت من املشروع الذي يقدم جملسا متثيليا عاديا بدون صالحيات تقريرية وبالتايل ال يتناسب وتوجيهات الدس« الناصري إنه 

.»املفرتض أن تكون  هيئة ذات صالحيات رقابية واسعة واستقاللية تامة
غايات وأهداف  وضعية املساواة واملناصفة باملغرب صون وإعمال«للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان حول  املوضوعايتوإىل ذلك، رسم التقرير 

ه للمعطيات اإلحصائية ، صورة سوداوية بعض الشيء يف حتليلاملوضوعاتية، وهو األول للمجلس حول هذه التيمة والسادس ضمن تقاريره »الدستور
كال التمييز املختلفة اليت تعاين إذ رصد التقرير، الذي تضمن أيضا جمموعة كبرية من التوصيات، أش. والتقارير املؤسساتية املتعلقة باملساواة واملناصفة

د حيزا هاما حملاكمة السياسات وأفر . منها املرأة املغربية يف جماالت متعددة منها القانونية، والسياسية، واالقتصادية، والصحية، واالجتماعية، والثقافية
ات والتدابري العمومية من أكثر واعترب تقرير اجمللس قصور وحمدودية السياس. العمومية ورصد آثارها السلبية على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

.األسباب املعمقة لوضع اهلشاشة لدى فئة النساء والفتيات األكثر عرضة النتهاك حقوقهن، ويف مقدمتهن النساء املسنات
يهم احملور الثاين و . حماور كربى يتمثل األول يف املمارسة االتفاقية للمغرب واالزدواجية القانونية 3وتطرق تقرير اجمللس إىل وضعية املساواة واملناصفة وفق 

لى النساء األكثر عرضة النتهاك ويتصل احملور الثالث بالسياسات العمومية وآثارها ع. املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
.حقوقهن

اتسم «، 2011سنوات من  تبين دستور  4، خلص التقرير إىل أنه وبعد 2011ويف هذا السياق، وعلى مستوى العمل التشريعي ملا بعد دستور 
ا ل أشكال التمييز واجمللس ، ومدلال على ذلك مثال بالتأخر يف إحداث هيأة املناصفة ومكافحة ك»مسار إعماله بالتبخر التدرجيي للوعود اليت جاء 

.االستشاري لألسرة والطفولة
بالرغم من توفر لنساء إىل العدالة ويف ما يتعلق بإدراج مبادئ عدم التمييز واملساواة واملناصفة ضمن املنظومة القانونية فنبه التقرير إىل صعوبة ولوج ا

ذا احلق، وقدم جمموعة من أشكال التمييز، الذي يطال النساء على مستوى احل  مايتصلقوق القانونية يف جمموعة من التدابري املساعدة على متتيعهن 
تقرير تضاعف نسبة الزواج وقد سجل ال. باإلرث، وطلب الطالق للشقاق، و تضييق حق الوالية على األطفال القاصرين، ومنح اجلنسية للزوج األجنيب

الفتياتوتثمل نسبة . 2013يف املائة سنة 12إىل ما يقارب 2004يف املائة سنة  7دون السن القانونية خالل عقد من الزمن، حيث انتقلت من 
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يف املائة من طلبات التعدد 43,41كما سجل ارتفاع حاالت تعدد الزوجات، وأشار إىل أن نسبة . املائة من جمموع هذا النوع من الزجياتيف 99,4
بة الرجال املتقدمني و نبه التقرير  إىل أن الطالق للشقاق أضحى حييد عن هدفه، وذكر أن نس. حظيت باملوافقة من قبل القضاة2010املقدمة سنة 

.2013يف املائة خالل سنة  44إىل 2006يف املائة سنة  22بطلب الطالق للشقاق زادت من 
مليون امرأة يف ظل 6,2باملائة، وتعاين منها 62,8أيضا، أثار التقرير إشكالية العنف ضد املرأة، اليت تظل الضحية األوىل هلذه الظاهرة املنتشرة بنسبة 

طابق بني أشكال معينة غياب تشريع خاص يهم العنف املنزيل وعدم التمييز واالغتصاب الزوجي وصمت املشرع عن بعض أشكال العنف وانعدام الت
.من العنف كما هو منصوص عليه يف القانون والواقع متعدد األوجه للعنف القائم على أساس النوع

نس ودخل األسرة عليم هو رهني باجلأما على مستوى املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فأبرز التقرير أن إعمال احلق يف الت
رتفاع نسبة األمية بني وسجل التقرير ا. مما جيعل الفتيات ضحايا اهلدر املدرسي و االنقطاع عن الدراسة أمام غياب أو ضعف اإلمكانيات املادية لألسر

هذا . يف املائة لدى الرجال 25يف املائة مقابل  37إىل  2012النساء حيث تصل وفق البحث الوطين حول حمو األمية أجنزته وزارة الرتبية الوطنية سنة 
يف املائة لدن 47,6يف املائة لدن الرجال و25,3(يف املائة 36,5يف 2012يف ما حددت املندوبية السامية للتخطيط معدل األمية يف املغرب خالل 

 2000يف املائة سنة 28,1(وبينما سجل التقرير ارتفاع معدل البطالة بني النساء، فإنه نبه إىل تراجع نشاط النساء يف السنوات األخرية ). النساء
يف 22,6إىل 2013يف املائة سنة 25من (، واخنفاض معدل شغل النساء على املستوى الوطين خالل العقد األخري ) 2013يف املائة سنة 25,1و

) .2014املائة سنة 
إىل جانب النمو املضطرد ملعدل  2011ويف ما يهم املشاركة يف احلياة السياسية والعامة، فخلص التقرير إىل أن تكريس مبدأ املناصفة يف إطار دستور 

ونبه إىل أن النهوض باملناصفة  . ةالنساء يف اإلدارة العمومية مل يسامها يف النهوض مبعدالت تعيني النساء يف املناصب العليا واملناصب العليا التنظيمي
ت قوم عليها السياسااجملال السياسي يقتضي اعتماد آليات مؤسساتية ملزمة إىل جانب إجراء مراجعة شاملة للنماذج واملبادئ التوجيهية، اليت ت

.العمومية

http://www.ahdath.info/?p=115754
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السموني يكتب حول اآللية الوطنية للوقاية من التعذيبالشرقاوي 

، أصبحت هذه  2012فمرب بعد مصادقة احلكومة املغربية على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب يف الفاتح من نو مباشرة 
مستشفيات افر وسجون و األخرية ملزمة بإرساء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عرب اعتماد الزيارات املفاجئة واملباغتة ملراكز االحتجاز من خم

.أمراض عقلية وغريها
 الوطين حلقوق اإلنسان طرح إحداث اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب جدال يف الوسط احلقوقي، بني من ال يرى مانعا من أن حيتضنها اجمللسوقد 

ستقاللية اآللية يب، وبني من يعترب أن اباعتبار أن التجارب الدولية أثبتت أن ثلثي املؤسسات الوطنية عرب العامل حتتضن اآللية الوطنية للوقاية من التعذ
.ا الفعالية والنجاعةهي أهم عنصر يضمن هل -مبا فيها مؤسسة اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان-الوطنية للوقاية من التعذيب عن مجيع املؤسسات 

ئتها املؤسساتية، فنجد للتجارب الدولية، فإن كل دولة أخذت قرار إحداث آلية للوقاية من التعذيب بناء على سياقها الوطين  اخلاص وبيوبالرجوع 
:عدة مناذج 

)مناذج  9( جهاز خمتص يف جمال الوقاية من التعذيب إحداث 
)منوذج  le médiateur  ( 23األومبيدمسان/ تعيني مؤسسة وطنية حلقوق االنسان أو مؤسسة الوسيط

تعيني مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان مع مشاركة منظمات اجملتمع املدين
)مناذج 4(

)مناذج  5( عدة مؤسسات للتدخل يف جمال الوقاية من التعذيب تعيني 
)منوذج واحد ( حاالت أخرى 

تعذيب ، وهلذا ويالحظ على ضوء هذه النماذج ،أن أغلب الدول عهدت للمؤسسات الوطنية حلقوق االنسان قرار إحداث آلية وطنية للوقاية من ال
افعان بشكل مستميت بأن رئيس اجمللس الوطين حلقوق االنسان واحملجوب اهليبة املندوب الوزاري حلقوق االنسان يد اليزميالسبب جند كل من ادريس 

.يتوىل اجمللس الوطين حلقوق االنسان إحداث هذه األلية واالشراف عليها
ا الوطنية تتوفر فيها مبادئ االستقاللية واحلياد والتجرد، من حيث قر لكن  ا  على ار إحداثها و تركـيبتهإذا رجعنا ألنظمة تلك الدول، جند أن مؤسسا

تلف تشارية ، و ال يضم خمخالف اجمللس الوطين حلقوق االنسان باملغرب ، الذي هو جهاز غري مستقل عن الدولة يف قراراته لكونه عبارة عن هيئة اس
على حتليل واهم ومغلوط ،  التيارات السياسية والفكرية يف تشكيلته، رغم أن هناك من يعتقد بأن تشكيلة اجمللس تنسجم مع مبادئ باريس بناء

عن مجيع  يها أن تكون مستقلة فعلياوبالتايل ال تتوفر يف هذا اجمللس الضمانات الكافية لإلشراف على آلية وطنية للوقاية من التعذيب، اليت يفرتض ف
.السلط وال ختضع  للتوجيهات

جمال حقوق االنسان  هذا األساس نقرتح أن تكون اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب مشكلة من ممثلي منظمات اجملتمع املدين العاملة يفوعلى 
ض الشروط األساسية، ومنها وجيب أن تتوفر يف أعضائها بع. باإلضافة إىل شخصيات أخرى خمتصة يف الطب النفسي و علم االجتماع وأيضا القضاة

.على اخلصوص اشرتاط اخلربة والتجربة يف جمال الوقاية من التعذيب لضمان فعالية وجناعة وظائف و أدوار اآللية 

ظروف جيدة لتحقيق  كما أن جناح عمل اآللية مرتبط بضرورة متكينها من صالحيات واسعة، متكن أعضائها من القيام بعملهم باستقالل تام ويف
وج إىل هذه كينها من الولأهدافها، وذلك من خالل اإلعداد الدقيق واحلصول على كافة املعلومات املتعلقة باملكان موضوع الزيارة واملعتقلني داخله ومت

.فضال عن توفري املوارد املالية الكافية الشتغاهلا. األماكن بدون قيد أو شرط 
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كون مستقلة عن احلكومة غي ، وست”اهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب” رأينا ، يستحسن أن حتدث هذه األلية مبرسوم ويطلق عليها تسمية ويف 
ا ، كما ينبغي جعلها مرفقا مسريا بطريقة مستقلة  . ”sigma“قرارا

حيث إنه يف  ادر عن الربملان ،هذا مع العلم  أن دولة تونس قد احتلت املرتبة األوىل عربياً يف إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب بواسطة قانون ص
ريه من املتعلق باهليئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغ 2013لسنة  43، القانون إنتقايل، تبىن اجمللس الوطين التأسيسي، كربملان 2013أكتوبر  9يوم 

.ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

وفصول أخرى حددت  2011من دستور  71غري أنه يف املغرب ، ليس هناك إمكانية إلحداث مثل هذه اهليئة بقانون  عمال مبقتضيات الفصل 
.على سبيل احلصر املؤسسات واهليئات  اليت حتدث بواسطة قانون

http://www.halanpress.com/2015/10/20/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/
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’أهانوا الدين االسالمي الذين’بـويصفهما ’ الَصبار‘و ’ اليَـَزمي‘يدعو لُمحاكمة  الفيزازي

عية املساواة واملناصفة وض“يف خضم اجلدل القائم حول املناصفة واملساواة باملغرب وبعد أن أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف تقرير حول 
الرجل واملرأة يف جمال  ، بتعديل مدونة األسرة بشكل يضمن للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف عدة جماالت من خالل ضرورة املساواة بني”باملغرب

.من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19اإلرث، وذلك وفقا للفصل 

القرآن مبطالبتهم  وأهانو أساؤوا للدين اإلسالمي اإلنسان،باعتبارهمعن صمته إذ طالب مبحاكمة مسؤويل اجمللس الوطين حلقوق  الفيزازيخرج الشيخ 
.الفيزازيالتساوي بني الذكور واإلناث يف اإلرث حسب 

رب يتوفر على علماء ال املنابر االعالمية بالقول إن امللك حممد السادس لن يقبل توصية اجمللس مشريا أن املغ الحدىيف تصريح  الفيزازيواضاف 
.حيتاجون لتوصيات من اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان حىت يفهموا القرآن والسنة

م مطالبون بفهم اعترب أن هناك فهماً خاطئاُ وناقصاً للشريعة من طرف القائمني على مؤسسة دستورية تعىن حبقوق اإلنسان إ الفيزازي ذ أشار إىل أ
.الشريعة قبل اخلوض يف تفاصيلها الدقيقة

http://www.maghrebpress.net/news11962.html
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حقوقي يدعو الرباط الى تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرثتقرير 
مؤسسة حقوقية مغربية تدعو الى تطبيق المناصفة في اقتسام اإلرث بين الرجل والمرأة والمساواة بجميع الحقوق

ث بني الرجل واملرأة واملساواة يف يف املغرب يف تقرير صدر الثالثاء احلكومة اىل تطبيق املناصفة يف اقتسام اإلر دعا المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
واحرتاما للمواثيق  2011مجيع احلقوق، تطبيقا ألحكام دستور 

ال اإلرث وذلك وفقا تعديل مدونة األسرة بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف جم"تقرير املؤسسة الوطنية املمولة من احلكومة اىل ودعا 
".من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19للفصل 
لى قدم املساواة، يتمتع الرجل واملرأة، ع"على أن " الربيع العريب"الذي مت تبنيه بعد حراك شعيب يف غمرة  2011من دستور  19الفصل وينص 

".ها املغربدولية، كما صادق عليباحلقوق واحلريات املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية وكذا يف االتفاقيات واملواثيق ال
ا" نطاق أحكام الدستور وثوابت اململكة وقوانينها"الفصل نفسه يربط احرتام هذه املساواة بـ لكن  .اليت تتعدد تأويال
 سيما يف أوساط القضاة سحب هذه اإلعالنات التفسريية، والعمل على تعميم هذه االتفاقية على نطاق واسع، ال"اجمللس احلكومة املغربية اىل ودعا 

".ومهين العدالة
.احلكومة على وضع القوانني التنظيمية لتطبيق احكام هذا الدستوروتعمل 
نونية غري املتكافئة ان املقتضيات القا" صون وإعمال غايات وأهداف الدستور: وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"التقرير الذي محل عنوان ورأى 

".تساهم يف الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء"املنظمة لإلرث 
اللذين " سرة والطفولةتأخر إحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز واجمللس االستشاري لأل"مظاهر أخرى من التمييز ضد املرأة منها ورصد 

.نص عليهما الدستور
سنة % 12إىل ما يقارب  2004سنة % 7تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خالل عقد من الزمن، حيث انتقلت من "سجل التقرير كما 

2013.
قبول مليون امرأة مغربية يعانني من العنف وحيظى ذلك بنوع من ال 6,2"جهود السلطات لضمان السالمة اجلسدية للنساء، حبسب التقرير، فإن ورغم 

".االجتماعي القائم على اإلفالت من العقاب الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف
.التقرير املناهج املدرسية واإلعالم املغريب اللذين يروجان للفروق اجلنسية بني املرأة والرجلوانتقد 

يما تطال األمية النساء بدرجة ، ف"معدل وفيات األمهات املغربيات يعد بني أعلى املعدالت يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا"التقرير أن وكشف 
).لدى الرجال% 31لدى النساء مقابل % 55(أكرب مقارنة مع الرجال، ال سيما النساء القرويات 

http://www.i24news.tv/ar/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8
A%D8%A7/89684-151020-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB

http://www.tanja24.com/m/news15363.html
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CNDH: Le taux des mariages avant l’âge légal passe de 7% en
2004 à 12% en 2013

Le taux des mariages avant l’âge légal a presque doublé au Maroc en une décennie, passant de 7 pc en 2004
à près de 12 pc en 2013, indique le conseil national des droits de l’homme (CNDH), qui précise que 99,4 pc
des cas concernent les jeunes filles.

Dans son rapport thématique intitulé « Etat de l’égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre
effectifs les finalités et objectifs constitutionnels », le CNDH explique par ailleurs, qu’en dépit des efforts
des autorités publiques dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc)
des violences fondées sur le genre (VFG) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à
l’acceptation sociale de cette situation et à l’impunité dont bénéficient les agresseurs.

Dans la partie intitulée « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels », le rapport du
CNDH présenté mardi, note que durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d’un accès plus
large aux services de santé, relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec
112 cas pour 100.000 naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7 pc par rapport à 2003-2004.

S’adressant à la presse, le président du CNDH, Driss El Yazami, a indiqué, à cette occasion, qu’il ne pouvait y
avoir de processus démocratique ni développement équitable sans l’intégration et l’implication de la moitié
de la société marocaine, les femmes.

Il a, d’autre part, formulé le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage de la
présentation au parlement courant cette année, de 3 projets de loi relatifs à l’instance pour l’équité, à la
lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et au conseil de la famille et de l’enfance.

Le rapport thématique du CNDH qui dresse un bilan analytique, 10 ans après la réforme du code de la
famille, 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans après l’adoption de la plateforme de Beijing, traite de
trois thèmes: « la pratique conventionnelle du Maroc et dichotomie juridique », « égalité et parité en droits
économiques, sociaux et culturels » et « les politiques publiques et leurs impacts sur les femmes les plus
vulnérables aux violation de leurs droits », rappelle-t-on

http://www.barlamane.com/fr/cndh-le-taux-des-mariages-avant-lage-legal-passe-de-7-en-2004-a-12-en-
2013/
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يدعو إلى المساواة بين المرأة والرجل في اإلرثالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
  

قاد الزواج وفسخه ويف أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوق متساوية مع الرجل يف ما يتصل بانع
.العالقة مع األطفال وكذا يف جمال اإلرث

 20اليوم الثالثاء  يزميال، قدمه إدريس ”صون إعمال غايات وأهداف: وضعية املساواة واملناصفة يف املغرب“ووجه اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
قر الفتيات والنساء، مربزا أن يف الرفع من اهلشاشة وف” املتكافئة غري”بـأكتوبر، انتقادات الذعة للمقتضيات القانونية املنظمة لإلرث، واصفا إياها 

الوقف والقواعد اليت حتكم أراضي اجلموع تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكية األرض أو يف اإلرث،

وض ماية والوقاية والنهودعا اجمللس يف هذا السياق، احلكومة إىل تسريع إحداث هيئة املناصفة ومكافحة أشكال التمييز و ختويلها اختصاصات احل
اسات نفيذ كافة التشريعات والسيباملساواة واملناصفة بني اجلنسني، وختويل السلطات اليت متكنها من االضطالع بأدوار توجيه وتتبع وتقييم مدى ت

.العمومية، وسن قانون يعرف التمييز ويعاقب عليه وينص على عقوبات ملزمة قانونا ومتناسقة ورادعة

http://www.barlamane.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%A7/
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http://www.eljawab.com/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC.html
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نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت: المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
  

".ضعية املساواة واملناصفة باملغربو "حول  املوضوعايتعقد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليوم الثالثاء بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقدمي تقريره 
  

من، حيث ا خالل عقد من الز وأفاد التقرير، ضمن حمور املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريب
.من جمموع هذا النوع من الزجيات% 99,4، ومتثل نسبية الفتيات 2013سنة % 12إىل ما يقرب  2004سنة % 7انتقلت من 

  
.  اجلمعيات النسائية ومعلوم أن موضوع الزواج دون السن القانونية خلق مرات عديدة نقاًشا حادًّا بني كل فصائل اجملتمع املغريب، خصوصا عند

  
تشار نوع، يرتبط االنمن جهة أخرى، أوضح التقرير أنه على الرغم مما قامت به السلطات العمومية من مبادرات إجيابية ملكافحة العنف على أساس ال

الت من العقاب مليون امرأة، يف جزء كبري منه، بنوع من القبول االجتماعي للعنف القائم على النوع واإلف 6,2يف حق %) 62,8( القوي للعنف 
.الذي يستفيد منه املتورطون يف العنف

http://www.alayam24.com/articles-14104.html
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مجلس حقوق االنسان الوطنيالجدل الجديد بالمغرب والسبب بداية 

”جرى ماذا”ل حمموسةعمر 
طراف جملتمعية املغربية واأليبدو أن اجمللس الوطين حلقوق االنسان فتح صباح اليوم الباب على مصراعيه أمام جدل وشد وجدب جديدين بني الفئات ا
 القرآن يه دستور املسلمنيالدينية والسياسية، بعد إثارته موضوعا حساسا يرتبط باملساواة بني الرجل واملرأة يف موضوع االرث وهو األمر الذي حسم ف

.الكرمي بتحديد نصف حصة ما حيصله الذكر من االرث للمرأة
لذي يعتربه اإلرث، وهو األمر ا هذا وقد أوصى اجمللس يف تقرير جديد له، مت تقدميه باملقر املركزي للمجلس بالرباط، باملساواة بني املرأة والرجل يف

.الكثريون من املغاربة مسا بالنص الديين
 صل بانعقاد الزواجويف ذات الصدد دعا اجمللس إىل إحداث تعديل خيص مدونة األسرة وذلك بشكل مينح املرأة حقوقا متساوية مع الرجل، فيما يت

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 16من الدستور واملادة  19يف بالفصل  متدرعاوفسخه ويف العالقة مع األطفال، ويف جمال اإلرث، 
.املرأة

جلدل الديين الذي خلقه يف جدال كبريا بعدما اغلقت صفحة ا -أن يثري–هذا وينتظر أن يثري هذا الطرح الذي اقرتحه اجمللس الوطين حلقوق االنسان 
.السابق موضوع االجهاض يف املغرب

http://www.madajara.com/28277.html
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في االرث والمؤاةبين الرجل  بالمواساتيوصي  الوطنيالمجلس 

الرباط -اجلابريياقوت 
.تحقيقهااملساواة ويطالب ب بعد موجة اجلدل اليت خلفتها قضية املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث، خرج اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ليؤيد هذه

ات وأهداف الدستور صون وإعمال غاي: وضعية املساواة وحقوق اإلنسان باملغرب« ودعا اجمللس يف تقريره الذي قدمه صبيحة اليوم بالرباط حول 
.إىل املساواة بني املرأة والرجل يف اإلرث»

ملرأة حقوقا متساوية مع ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان باإلسراع بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح االيزميويف ذات السياق، طالب إدريس 
من اتفاقية  16من الدستور واملادة  19الرجل، وذلك فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال، وكذا يف جمال اإلرث، وفقا للفصل 

.القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
سنة بعد  20و 2011تقرير اجمللس تطرق لواقع حقوق املرأة واملساواة باملغرب، عشر سنوات بعد إصالح مدونة األسرة وأربع سنوات بعد دستور 

.اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيجني
ناصفة يف احلقوق االقتصادية املمارسة االتفاقية للمغرب واالزدواجية القانونية، املساواة وامل: كما تناول وضعية املساواة واملناصفة وفق ثالثة حماور كربى

واالجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

http://scoud.ma/news2253.html
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ين الرجل يتحدى حكومة بن كيران ويطالب بالمساواة في االرث بالمجلس الوطني لحقوق االنسان : جدل
والمرأة

    
كمال الرباطي -بواسطة 

ئي، ورد بن كريان عليه ملا خرج االمني العام للمجلس الوطين حلقوق االنسان حممد الصبار مبوقفه اخلاص خبصوص مسودة القانون اجلنا يتذطرالكل 
اوصى اجمللس الوطين  لكن اليوم يظهر ان اجلدل سيتطور من جديد بعد ان.…بطريقة مستفزة خصوصا يف ما يتعلق مبمارسة اجلنس خارج الزواج

.حلقوق االنسان يوم الثالثاء باملساواة بني الرجل واملرأة يف االرث مع تعديل مدونة االسرة

http://siyassi.com/2015/10/slide/17586.html
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يرصد انتهاك حقوق نساء بدون أصوات اليزمي

الزهراء جبورفاطمة 

السن واإلعاقة واإلقصاء  الفقر، التقدم يف"، انتهاك حقوق الفتيات والنساء بأربعة عوامل )رمسي" (المجلس الوطني لحقوق االنسان"ربط تقرير 
.أكتوبر اجلاري، بالرباط 20، واليت اعتربها مؤثر بقوة يف نسبة هشاشتهن، وذلك حسب ندوة صحفية، يوم الثالثاء " االجتماعي

مهينة للسجيناتمعاملة 
 بالولوجياتة أكتوبر بالرباط، إىل اإلعمال الفعلي للرتسانة القانونية املتعلق 20تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي مت تقدميه اليوم الثالثاء دعا 

ددا توسيع عاملة املهنية، مشوتعزيز تطبيق كل النصوص واملراسيم املتعلقة باملساواة يف معاملة السجناء ، وعدم التمييز وعدم اللجوء إىل العنف وامل
.اجملتمع املدين لتيسري ولوجها للمؤسسات السجنية مجيعياتالشركة مع 

ا اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء،  بناءا CNDHالـ وكشف  ناء بشكل أقل عندما احرتام احلقوق الكفولة للسج"على دراسة قامت 
ب نظرا لغياب شروط احلياة ، وتواجد املرافق الصحية يف األجنحة اخلاصة بالرجال، وتكابد النساء احلوامل أو أطفاهلن ظروفا أصع"يتعلق األمر بالنساء

.الكرمية
نسائية، زد على ذلك  فرص التكوين املهين وإعادة اإلدماج االجتماعي  تعد شبه منعدمة، أو حمدودة يف مهن تقليدية ينظر إليها أساسا كمهن"وقال 

".املعاملة املهينة مبا يف ذلك من لدن الطاقم الطيب يف حق السجينات بسبب جنسهن من املمارسات الشائعة
دستوريخرق 
، وذلك "عمل األطفال تشغيل القاصرات يف العمل املنزيل يعد واحدا من أسوأ أشكال"تشخيص لواقع الفتيات والنساء عامالت البيوت، قال ويف 

ن من العزلة العاطفية واحلرمان من التعليم وتعرضهن للعنف واإليذاء اجلسدي والنفسي، باإلضافة إىل ت ".قاضيهن ألجر زهيدبسبب معانا
من  32كام الفصل خرقا ألح"قضية األمهات العازبات، اعترب اجمللس أن حرمان أطفاهلن من النفقة اليت يقدمها صندوق التكافل العائلي ويف 

م من محل اسم والدهم حىت وإن كان معروفا وال جيوز تسجيلهم يف دفرت احلالة املدنية باالسم الع ".ائلي لألمالدستور، إىل جانب حرما
اجتماعية ملسنات فقرياتعزلة 
.رامل، وأضافت أن غالبيتهن أ)يف املائة منهن يعشن بالوسط احلضري مبفردهن 8.4(التقرير أن العزلة االجتماعية تطال النساء املسنات وأبرز 

ت متخصصة من أصل عشرة أشخاص دون أسرة أو من الفقراء يرون بأن الدولة أن تؤسس مؤسسا سىتمعطيات التقرير أن ما يقرب من وكشفت 
.ة لبعد النوعالستقباهلم، ودعا اجمللس إىل حتسني املعرفة بوضعية النساء املسنات من خالل جتميع وحتليل ونشر املعطيات املراعي

التمييز على أساس اإلعاقةتفاقم 
زاماته ل غري قادر على تفعيل التالرغم كون املغرب طرف يف االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي إعاقة، وحظر التمييز، يعترب اجمللس أنه ال يزاوعلى 

.ذا الشأن على أرض الواقع سواء ضمن منظومته القانونية أو يف إطار سياساته القطاعية
ية وغري مباشر ضد التمييز على اساس اإلعاقة والوضع االجتماعي ويزداد حدة بسبب اجلنس، وذلك بشكل مباشر بسبب اهلوية اجلنس"أن وأبرز 

".األمهات واألقارب، الذي حيلون حمل الدولة يف التكفل باألطفال واألقارب وذوي اإلعاقة

http://lakome2.com/%D8%A2%D8%AE%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/6222.html
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ونيةأعراس وسيلة للحصول على امتيازات غير قان إدعاءات" : أمنستي"السجون ترد على مندوبية 

)أرشيف(لوقف التعذيب  أمنسيتاحتجاجية ملنظمة وقفة 

، إثر خوضه "علي أعراس" ردا على دعوة منظمة العفو الدولية السلطات املغربية اىل توفري رعاية صحية سريعة للسجني البلجيكي من أصل مغريب
عاءات خوض إن اد"داخل السجن، قالت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، " سوء املعاملة"إضرابا عن الطعام منذ حنو شهرين بسبب 

رأي هة، وتضليل الإضراب عن الطعام ما هو إال وسيلة حياول من خالهلا الضغط على إدارة املؤسسة من أجل احلصول على امتيازات غري قانونية من ج
".العام، من جهة ثانية

العفو الدولية تدعو املغرب إلنقاذ حياة علي أعراس السجني املضرب عن الطعام منذ غشت
من طرف الطاقم الطيب للمؤسسة السجنية  12/10/2015املؤشرات األساسية اليت أسفر عنها الفحص الطيب اجملرى له بتاريخ " وقالت املندوبية 

توازنا بعد خوضه ، بني بشكل واضح أن اإلضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري، إذ ال ميكن للوضع الصحي لسجني أن يبقى مستقرا أو م2سال 
".إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنني

 116من  2015أكتوبر  20السجني علي عراس حيظى برعاية طبية منتظمة منذ إيداعه بالسجن، إذ استفاد إىل حدود يومه "وأضافت يف بالغ هلا، 
".فحصا خمتربيا 21استشارة لدى أطباء خمتصني خارج السجن، وكذا  39فحصا طبيا باملصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 

وية عراس يقيم لوحده يف غرفة مبساحة تسع لثمان أشخاص وتتوفر على الشروط الصحي" وخبصوص ظروف اعتقاله، توضح  ة املطلوبة من إنارة و
لدستورية اليت تعىن حبماية ، باعتباره املؤسسة الوطنية اوممثلين عن المجلس الوطني لحقوق اإلنسانمشرية إىل أن النيابة العامة املختصة " ونظافة

. فعاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه 10/09/2015حقوق اإلنسان، قاموا بزيارة السجني علي عراس بتاريخ 

"  إضراب صوري"إضراب السجني علي عراس عن الطعام : إدارة السجون يف املغرب 
أن األمر يتعلق "، أوضحت 29/09/2015وفيما خيص ادعاء تعرض السجني املعين لسوء املعاملة خالل عملية التفتيش اليت خضع هلا بتاريخ 

ا يف للكرامة اإلنسانية هذا اجملال ويف احرتام تام  بعملية تفتيش مشلت كافة املعتقلني ومرافق املؤسسة ومتت وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية املعمول 
أكتوبر اجلاري واعرتفت بالظروف  09و 08، مربزة يف هذا السياق أن أخت السجني املعين املسماة فريدة عراس قامت بزيارته يومي "جلميع السجناء
.املالئمة للزيارة

http://lakome2.com/societe/6213.html

http://www.hespress.com/orbites/281250.html
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بالمغرب يطالب بالمساواة في اإلرث بين الرجال والنساءالوطني لحقوق اإلنسان المجلس 

لي مجيع اشكال القضاء ع" بضروره، احلكومهطالب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وهي مؤسسه وطنيه مستقله عن —(CNN(، املغرب الرباط
الرث وانعقاد الزواج والطالق مع الرجل يف عده جماالت، منها ا متساويهحقوًقا  للمراه، مبا يف ذلك تعديل مدونة األسرة بشكل مينح "املراهالتمييز ضد 

.مع االطفال والعالقه
لي مجيع اشكال القضاء ع" بضروره، احلكومهطالب اجمللس الوطين حلقوق االنسان، وهي مؤسسه وطنيه مستقله عن —(CNN(الرباط، املغرب 

ا االرث وانعقاد الزواج والطالق مع الرجل يف عده جماالت، منه متساويهحقوًقا  للمراهبشكل مينح  االسره، مبا يف ذلك تعديل مدونه "املراهالتمييز ضد 
.مع االطفال والعالقه

تشرين /اكتوبر 20لثالثاء ، قدمه اليوم ا"صوت اعمال غايات واهداف: يف املغرب واملناصفه املساواهوضعيه "واشار اجمللس يف تقرير موضوعايت حول 
مع  املراهكال التمييز ضد ومكافحه اشكال التمييز، والعمل علي تعميم اتفاقيه القضاء علي مجيع اش املناصفهاحداث هيئه  " بضروره 2015االول 

".ا املتعلقه التفسرييهسحب كل االعالنات 
كما ان الوقف والقواعد . ات والنساء، تساهم يف الرفع من هشاشه وفقر الفتيلالرث املنظمه املتكافئهغري  القانونيهاملقتضيات "وقال تقرير اجمللس ان 

".، تساهم يف جتريدهن من حقهن يف ملكيه االرض او يف االرث)اراضي متلكها مجاعات من القبائل(اليت حتكم اراضي اجلموع 
الدستور املغريب حقوق اإلنسان مدونة األسرة حقوق االنسان احلكومة املغربية

http://saudi-1.net/world-news/205643.html
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http://anayir.com/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-
%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB-
%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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Egalité hommes-femmes

Le machisme persiste toujours

La parité et l’égalité hommesfemmes n’est pas pour demain. Les Marocaines continuent de faire l’objet de 
discriminations, en plus d’être soumises à des violences, de se voir dénier une égalité de chances en matière 
d’éducation et d’emploi et d’être exclues de postes de décision. C’est le constat global qui ressort du 
rapport du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) sur l’état de l’égalité et de la parité au Maroc 
qui a été présenté mardi à Rabat. Dans son rapport, le CNDH relève une augmentation de mariages des 
mineures durant la dernière décennie. La part des mariages est ainsi passée de 7% en 2004 à près de 12% 
en 2013. Même tendance pour la polygamie. En 2010, près de 43,41% des demandes d’autorisation des 
mariages polygames ont été acceptées par les juges. Une discrimination significative apparaît au niveau de la 
tutelle sur les enfants mineurs. À ce sujet, le document souligne que la mère ne peut accéder à la tutelle 
légale sur ses enfants mineurs que sous certaines conditions très restrictives. Alors que le Code de la 
famille stipule que la mère « aisée » a l’obligation de subvenir aux besoins de la famille en cas d’incapacité 
matérielle partielle, ou totale du père (art. 199), cette responsabilité matérielle ne lui confère pas le droit à 
la tutelle légale sur ses enfants. Des inégalités subsistent également au niveau du Code de la nationalité . 
Celui-ci reconnaît aux hommes le droit de transmettre leur nationalité à leur épouse étrangère (acquisition 
de la nationalité par le mariage), alors que ce droit est dénié aux femmes. Autre constat : les Marocaines ne 
sont pas bien protégées contre la violence. La législation pénale reste patriarcale. En effet, ses dispositions 
introduisent une hiérarchie entre les victimes du viol (mariées, non mariées, vierges, non vierges), 
n’incriminent pas le viol conjugal et criminalisent les relations sexuelles hors mariage entre adultes 
consentants. Il faut noter que les actes de violence réprimés par la loi ne font que rarement l’objet de 
plaintes auprès des autorités compétentes. Le cadre juridique actuel reste caractérisé par de nombreuses 
lacunes : absence de législation spécifique couvrant la violence domestique, non incrimination du viol 
conjugal, silence de la loi sur certaines formes de violence ou enfin, non-correspondance entre certaines 
formes de violence telles que stipulées dans la loi. Dans son rapport, le CNDH note que le droit à 
l’éducation reste déterminé par le sexe et le revenu des ménages. Les femmes sont plus touchées par 
l’analphabétisme (37% des femmes contre 25% pour les hommes) et les rurales encore davantage (55% des 
femmes contre 31% pour les hommes). Quant à l’accès au travail, les inégalités entre les deux sexes 
persistent. A l’échelle nationale, le taux d’activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des 
femmes (4 fois en milieu urbain contre 2,2 fois en milieu rural). Fait plus inquiétant, l’activité féminine 
enregistre une baisse continue (28,1% en 2000 et 25,1% en 2013). Le taux d’emploi des femmes au niveau 
national a également baissé durant la dernière décennie en passant de 25% en 2000 à 22,6% en 2014. Le 
taux de chômage des femmes a enregistré une hausse significative en milieu urbain en atteignant 21,9% 
contre 12,8% pour les hommes. En matière de politique, le CNDH déplore la faible repré- sentativité
féminine. «Le décrochage des femmes de la politique n’est pas lié à la rareté des compétences féminines, 
mais plutôt au déficit d’apprentissage/appropriation par les femmes de l’espace public en raison de la dé-
légitimation de leur présence dans cet espace, et leur faible inclusion par les formations politiques et au 
sein de leurs instances dirigeantes», explique le Conseil. 
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Parité et égalité mises à mal : Le CNDH charge le 
gouvernement Benkirane

Le constat est sans équivoque : le gouvernement accuse un retard énorme en matière d’égalité et de parité. 
Pis, il n’intègre pas la société civile dans l’élaboration de ses politiques publiques relatives à cette question.  
C’est ainsi que Rabiaa Naciri, membre du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), qualifie le bilan 
du gouvernement dans ce domaine. 
Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport thématique sur : « 
L’état de l’égalité et de la parité au Maroc », elle a indiqué que le CNDH ainsi que d’autres composantes de  
la société civile sont traités de bons à rien en s’interrogeant sur l’utilité du CNDH ainsi que les autres 
institutions consultatives existantes ou celles qui seront créées prochainement. Même évaluation du côté 
du Driss El Yazami, président du CNDH. « Ce rapport est un appel au gouvernement pour assumer ses 
responsabilités. Nous ne demandons que d’être entendus et le gouvernement n’est pas obligé de suivre nos 
recommandations. Nous ne sommes pas là pour faire la concurrence à l’Exécutif mais le processus 
démocratique exige le dialogue et l’ouverture sur les autres composantes de la société », a-t-il lancé. 
Pourtant, les lacunes accumulées par le gouvernement en matière d’égalité et de parité sont à ramasser à la 
pelle.  Les premiers déficits  à repérer, c’est au niveau du chantier législatif post-Constitution. Le rapport du 
CNDH a noté que trois ans après son entrée en vigueur, la mise en œuvre de la Constitution reste 
marquée  par une évanescence progressive des promesses constitutionnelles. Tel est le cas des retards 
enregistrés dans la mise en place de l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de 
discriminations (APALD) et du Conseil consultatif de la famille et de l’enfance (CCFE). C’est le cas 
également pour le rejet de l’alinéa 4 de l’art. 1er du projet de loi organique n° 66-13 relative à la Cour 
constitutionnelle par le Conseil constitutionnel qui énonce expressément le respect de la représentation 
des femmes dans la désignation et l’élection des membres de cette Cour au motif d’inconstitutionnalité. 
La loi organique n° 02.12 (2012) relative aux nominations aux hautes fonctions a été également pointée du 
doigt puisqu’elle ne comporte aucune disposition spécifique pour concrétiser la parité. D’autre part, le 
décret d’application de cette loi ne fait plus mention à la parité, ni à aucun autre mécanisme incitatif dans 
les critères à prendre en compte dans ces nominations visant à promouvoir la représentation des femmes.
Les paradigmes et la gouvernance de l’action publique ont été aussi mis à l’index. Le document du CNDH a 
indiqué que malgré la survalorisation idéologique de la famille, le Maroc ne dispose pas d’une réelle 
politique familiale en direction notamment des ménages les plus pauvres. A ce vide, s’ajoute celui relatif à la 
gouvernance des politiques publiques. L’institutionnalisation de l’intégration transversale de la dimension 
genre, levier pour la réalisation de l’égalité réelle reste, à ce jour, une perspective aussi incertaine que 
lointaine. Par ailleurs, les ministères en charge de la « promotion de la femme » restent caractérisés par une 
grande instabilité institutionnelle, une position marginale au sein de l’Exécutif, une forte centralisation et par 
le manque d’expertise et de moyens humains et financiers. 
Même constat est à relever également au niveau de disponibilité des statistiques concernant ce sujet. Ainsi 
le rapport a souligné l’indisponibilité des données relatives à la dimension genre au niveau territorial et la
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faible maîtrise des approches de programmation axées sur les résultats, tout comme l’indigence des 
ressources humaines, des compétences et des moyens financiers. Ce qui constitue, selon le CNDH, les 
principales caractéristiques des politiques territoriales, surtout dans les petites collectivités où les besoins 
sont les plus pressants. Conjuguées aux résistances politiques et bureaucratiques ainsi qu’à la faible 
présence des femmes dans les instances de prise de la décision, ces limites participent à la disparition des 
acquis et empêchent les femmes de tirer bénéfice des avancées réalisées au niveau national. 
Face à cette situation, le CNDH recommande l’institutionnalisation de l’égalité et de la parité dans les 
politiques publiques en conformité avec la Constitution et les conventions internationales pertinentes et 
l’ajustement des priorités des politiques économiques et sociales en fonction des droits qui y sont 
consacrés. Il appelle également à intégrer l’approche genre de façon systématique dans l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi/évaluation des politiques et stratégies nationales et territoriales en conférant la priorité 
aux femmes les plus vulnérables. 
La mise en œuvre l’article 39 de la loi organique des finances (prise en compte de l’aspect genre pour la 
fixation des objectifs et des indicateurs) ainsi que les mécanismes institutionnels en charge de l’égalité de 
genre dans tous les départements ministériels et au niveau territorial, et les doter de pouvoir, mandats et 
moyens requis, améliorer le dispositif statistique et assurer une large diffusion des données auprès des 
décideurs et de l’opinion publique demeurent également parmi les recommandations du CNDH. 
Ce dernier a demandé aussi de promulguer, en conformité avec la Constitution et les conventions 
internationales pertinentes, une loi définissant et sanctionnant la discrimination et disposant de sanctions 
juridiquement contraignantes, proportionnées et dissuasives ainsi que d’accélérer le processus de mise en 
place de l’APALD.
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http://telquel.ma/2015/10/20/cndh-en-faveur-dune-reforme-loi-lheritage_1467038

Le CNDH en faveur d’une réforme de la loi sur l’héritage
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Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de
discrimination: une naissance au forceps?

Par Wahiba RABHI
Rabat – Entre le défi d’accélérer l’adoption du projet de loi relative à l’Autorité pour la parité et la lutte
contre toutes formes de discrimination (APALD) et les revendications des associations féministes qui
critiquent le texte dans sa forme actuelle, les parlementaires peinent à trouver un compromis.
Le discours royal du 9 octobre devant le Parlement était d’une profonde portée et d’une grande fermeté.
Le Souverain a appelé à accélérer la cadence législative, entre autres, l’adoption du projet de loi relative à
l’APALD, exhortant les élus à rehausser le niveau de l’action parlementaire et à faire prévaloir l’esprit de
consensus constructif dans l’intérêt des citoyens et de la Nation.
L’Autorité pour la parité, créée en vertu des articles 19 et 164 de la Constitution de 2011, aura pour
attributions, notamment de veiller au respect des droits et des libertés, de lutter contre la discrimination en
raison du sexe et de veiller à la réalisation de la parité entre hommes et femmes.
Le projet de loi relative à cet organe institutionnel, qui a été déposé le 24 juillet dernier pour examen à la
Commission justice, législation et droits de l’Homme de la première Chambre du Parlement, continue de
susciter la polémique auprès du mouvement féministe, en raison de “nombreuses insuffisances”.
De l’avis de Nouzha Skalli, députée à la Chambre des représentants, “ce projet de loi a pris beaucoup de
retard puisque nous en sommes à la fin de la quatrième année de l’actuelle législature et il est regrettable
qu’il n’ait pas figuré parmi les priorités du gouvernement, surtout que le rôle d’une telle instance est
transversal et nous aurions eu tant besoin de la voix forte de l’APALD, lors de l’adoption des textes relatifs
à la mise en place des différentes instances constitutionnelles et également durant la discussion et
l’adoption des lois électorales”.
Elle a aussi estimé dans un entretien à la MAP que “ce texte laisse vraiment un sentiment de frustration et
d’insatisfaction. Plusieurs associations se sont prononcées à ce sujet et les insuffisances sont hélas
nombreuses”.
La ministre de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement social, Bassima Hakkaoui, avait
pourtant assuré au quotidien “Le Matin” après finalisation et soumission du projet de loi au secrétariat
général du gouvernement, que “le cadre juridique élaboré par son département se veut le fruit d’un large
processus de concertations”, précisant qu’”un consensus a été obtenu autour du texte après plusieurs
réunions de travail avec la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH)”.
D’après Abdelaziz Karraky, membre de la Commission scientifique mise en place à cet effet par le ministère
de tutelle, quelque 80 mémorandums recueillis auprès des différents intervenants ont été examinés, ce qui a
permis “d’aboutir à un texte qui reflète les attentes de tous les acteurs”.
Par ailleurs, le retard accusé dans l’adoption de ce projet revient à “la lenteur anormale” de la cadence
législative de même qu’à “la nature nouvelle” de cette instance pour l’architecture institutionnelle du Maroc,
ce qui a nécessité de longues concertations entre différents intervenants, a confié à la MAP M. Karraky,
également directeur de la Coordination et de la promotion des droits de l’Homme au sein de la DIDH.
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Toutefois, le texte qui en a découlé est loin de faire l’objet d’un consensus. Selon Mme Skalli, “le projet de
loi tel qu’il a été présenté dans sa première version ne correspondait pas aux conclusions présentées par
ladite commission, de même que l’étude scientifique réalisée par le Conseil national des droits de l’Homme
(CNDH) n’a pas été prise en compte”, laquelle comporte nombre de propositions sur le statut de
l’instance, son assise normative et légale, son mandat et ses missions, mais aussi sur sa composition et son
dispositif organisationnel.
Même son de cloche chez la présidente de l’Association démocratique des Femmes du Maroc (ADFM),
Samira Bikarden, qui estime que “le texte, dans sa forme actuelle, est hybride et ne permettra pas à
l’APALD de s’acquitter pleinement des prérogatives et attributions qui lui sont dévolues dans les articles 19
et 164 de la Constitution de 2011″. Pourtant, poursuit-elle, l’Exécutif “disposait de toute la matière
nécessaire pour pouvoir mettre en place cette institution dans de meilleures conditions”, en introduisant
notamment les amendements de la Commission scientifique, l’avis de la Commission de Venise relevant du
Conseil de l’Europe, et les memoranda en la matière élaborés aussi bien par le CNDH que par les
associations de défense et de promotion des droits des femmes.
De ce fait, Mme Bikarden appelle l’institution législative à “réviser ce projet de loi, conformément aux
exigences constitutionnelles et aux principes de Paris régissant les institutions nationales pour la promotion
et la protection des droits de l’Homme, et en prenant en considération les propositions des différentes
composantes de la société civile, des institutions nationales et des partis politiques”, formulant le souhait de
voir cet appel, qui rejoint celui de la société civile, “enfin” entendu par le gouvernement et par l’élite
politique maintenant que le projet de loi a pris son parcours au parlement.
L’ADFM estime, en effet, que ledit projet “n’intègre toujours pas” les définitions des concepts de base,
notamment les notions de discrimination, de parité et d’égalité. De même, elle souligne que le texte
n’aborde la discrimination basée sur le sexe que dans son alinéa 7 de l’article 2, “laissant supposer que cette
autorité est à motifs multiples et ne concerne pas spécifiquement les discriminations basées sur le sexe et
la parité Femme-Homme conformément à l’article 19 de la Constitution”.
L’association féministe considère également que le projet “se limite à une autorité hybride ne disposant pas
des capacités requises pour exercer pleinement ses fonctions et pouvoirs”, étant donné que le texte “n’a
pas tranché sur la question de la composition de l’Autorité, notamment entre la représentativité
caractérisant les conseils consultatifs et l’expertise requise” en la matière, une condition sine qua non pour
“assurer l’efficacité et l’efficience” d’une telle institution.
Le défi, relève Mme Bikarden, serait d’ériger l’Autorité en “institution indépendante, dotée d’une structure
organisationnelle, d’une expertise et de moyens humains et financiers qui lui permettront de remplir
pleinement son mandat et son rôle dans la lutte contre la discrimination et de contribuer, par ricochet, à
combler les déficits et le manque à gagner résultant de l’exclusion de la moitié de la société”.

http://www.mapexpress.ma/actualite/opinions-et-debats/autorite-parite-lutte-contre-toutes-formes-
discrimination-naissance-au-forceps/
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Le CNDH présente à Rabat son rapport thématique sur l’Etat
de l’égalité et de la parité au Maroc

Rabat, 20 oct. 2015 (MAP) - Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) a présenté, mardi à Rabat,
son rapport thématique "Etat de l'égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre effectifs les finalités
et objectifs constitutionnels".

Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans
après l'adoption de la plateforme de Beijing.

Le rapport se décline en trois grandes parties portant sur "la pratique conventionnelle du Maroc et
dichotomie juridique", "égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels" et "les politiques
publiques et leurs impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits".

Dans sa première partie, le rapport relève que le taux des mariages avant l'âge légal a presque doublé en
une décennie, passant de 7 pc en 2004 à près de 12 pc en 2013, précisant que 99,4 pc des cas concernent
les jeunes filles. Le rapport indique également qu'en dépit des efforts des autorités publiques dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc) des violences fondées sur le genre
(VGF) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à l'acceptation sociale des VFG et à
l'impunité dont bénéficient les agresseurs.

Dans la partie intitulée "égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels", le CNDH note que
durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d'un accès plus large aux services de santé,
relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000
naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7 pc par rapport à 2003-2004.

Pour ce qui est du droit égalitaire et équitable à une éducation de qualité tout au long de la vie, le Conseil
national des droits de l'homme indique que selon l'Enquête nationale sur l'analphabétisme (ministère de
l'Education Nationale 2012), le taux d'analphabétisme serait de 28 pc (19 pc dans l'urbain et 42 pc dans le
rural), précisant que les femmes sont plus touchées par l'analphabétisme (37 pc des femmes contre 25 pc
pour les hommes) et les rurales encore davantage (55 pc des femmes contre 31 pc pour les hommes).

Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu'à l'échelle nationale, le taux
d'activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en
milieu rural), soulignant que l'activité féminine enregistre une baisse continue (28,1 pc en 2000 et 25,1 pc en
2013), ce qui signifie que le taux d'emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière
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décennie (de 25 pc en 2000 à 22,6 pc en 2014).

Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu'un peu plus de 8 femmes âgées
sur 10 sont analphabètes, 94 pc ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7 pc ne bénéficient d'aucune
couverture de santé et enfin, 62,8 pc n'ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées
(55,1 pc des hommes), ajoutant que le nombre de centres d'accueil pour les personnes âgées sans
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des
femmes (2011).

Selon les organisateurs de cette rencontre, ce rapport thématique, le premier du genre sur l'état de l'égalité
et de la parité au Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l'égalité au
Maroc. Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations
visant à consacrer les principes de l'égalité et de la parité.

Dans une déclaration à la presse peu avant l'ouverture de cette rencontre, le président du CNDH, Driss El
Yazami, a indiqué qu'il ne pouvait y avoir de processus démocratique ni développement équitable et durable
sans l'intégration et de l'implication de la moitié de la société marocaine, relevant que le Conseil a toujours
été convaincu, depuis son installation, de la centralité de la question de la parité et de son importance sur
les chantiers de l'édification démocratique et économique au Maroc.

Cette conférence est l'occasion pour le CNDH de présenter son rapport thématique sur l'égalité et la
parité au Maroc, quatre ans après l'adoption de la Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en
principes constitutionnels, ajoutant que ce rapport expose les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que
les différents entraves à la consécration de l'égalité et de la parité.

Et M. El Yazami de formuler de le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage
de la présentation au parlement courant cette année de 3 projets de loi relatif à l'instance pour l'équité, à la
lutte contre toutes les formes de violences à l'égard des femmes et au conseil de la famille et de l'enfance,
notant que ces projets de loi sont fondamentaux pour aller de l'avant dans ce domaine. IT----TRA. DS. MAP
201748 GMT oct 2015
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..  صفة بالمغربوضعية المساواة والمنا“يعرض بالرباط تقريره حول موضوع الوطني لحقوق اإلنسان المجلس 
”صون وإعمال غايات وأهداف الدستور

حول  املوضوعايتريره عقد اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، اليوم الثالثاء بالرباط، ندوة صحفية خصصت لتقدمي تق/ ومع/2015أكتوبر  20الرباط 
".صون وإعمال غايات وأهداف الدستور.. وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"

من، حيث ا خالل عقد من الز وأفاد التقرير، ضمن حمور املمارسة االتفاقية واملفارقة القانونية، بأن نسبة الزواج دون السن القانونية تضاعفت تقريب
.يف املائة من جمموع هذا النوع من الزجيات 99,4، ومتثل نسبية الفتيات 2013باملائة سنة  12إىل ما يقرب  2004باملائة سنة  7انتقلت من 

 62,8( ار القوي للعنف وأوضح أنه، على الرغم مما قامت به السلطات العمومية من مبادرات إجيابية ملكافحة العنف على أساس النوع، يرتبط االنتش
لذي يستفيد منه مليون امرأة، يف جزء كبري منه، بنوع من القبول االجتماعي للعنف القائم على النوع واإلفالت من العقاب ا 6,2يف حق ) باملائة

.املتورطون يف العنف

اء بشكل أكرب ية استفادت النسوأورد املصدر ذاته يف حمور املساواة واملناصفة يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، أن يف جمال الصحة اإلجناب
ألف مولود جديد خالل الفرتة  100حالة لكل  112(من اخلدمات الصحية خالل العقود األخرية إذ سجلت وفيات األمهات اخنفاضا مهما 

. 2004 - 2003يف املائة مقارنة مع فرتة  50,7أي برتاجع بلغ ) 2010- 2009

)  2012وزارة الرتبية الوطنية (أما يف ما يتعلق مبجال احلق يف تعليم ذي جودة مدى احلياة ، فذكر التقرير، استنادا إىل البحث الوطين حول حمو األمية 
 55(، والسيما النساء القرويات )يف املائة لدى الرجال 25باملائة من النساء مقابل  37(أن نسبة األمية تطال بدرجة أكرب النساء مقارنة مع الرجال 

).  يف املائة لدى الرجال 31باملائة من النساء، مقابل 

 4(أضعاف معدل نشاط النساء  3وبشأن جمال احلق يف عمل مأجور الئق، ذكر التقرير أنه على الصعيد الوطين، يتجاوز نشاط الرجال بنحو 
باملائة سنة  28,1(، الفتا االنتباه إىل أن معدالت نشاط اإلناث تشهد اخنفاضا متواصال )يف الوسط القروي 2,2أضعاف يف الوسط احلضري مقابل 

.2014باملائة سنة  22,6اىل  2000باملائة سنة  25، أي أن شغل النساء اخنفض خالل العقد األخري من )2013باملائة سنة  25,1و 2000

هن  10نساء مسنات من أصل  8 وخبصوص احملور الثالث للتقرير، السيما يف جزئه املتعلق بالنساء املسنات الفقريات، فقد ساق التقرير أن أكثر من
باملائة ال حيصلن  62,8يف املائة ال يستفدن من أي تغطية صحية، وأن  83,7يف املائة من النساء ال يتلقني أي معاش تقاعدي، و 94أميات، و

مركزا يأوي  44، مشريا إىل أن عدد مراكز استقبال املسنني بدون موارد يبلغ )باملائة لدى الرجال 55,1(على الرعاية الصحية بسبب مواردهن احملدودة 
).2011(أشخاص مسنني أكثر من نصفهم نساء  503ثالثة آالف و

 70اول من خالل حوايل األول من نوعه حول موضوع املساواة بني اجلنسني واملناصفة باملغرب، حي املوضوعايتوأبرز منظمو هذه الندوة أن هذا التقرير 
سنة بعد  20، و2011ر صفحة تقدمي حتليل لواقع حقوق املرأة واملساواة باملغرب، عشر سنوات بعد إصالح مدونة األسرة، وأربع سنوات بعد دستو 

.اعتماد إعالن ومنهاج عمل بيكني
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عي يف ت يف ضوء النوع االجتماأشاروا إىل أن هذا التقرير، وهو سادس تقرير موضوعايت يقدمه اجمللس، يعرض حتليال لوضعية املرأة ولطبيعة العالقاكما 
.كل حمور من حماوره الثالث، باإلضافة إىل جمموعة من التوصيات اليت ترمي إىل تكريس مبادئ املساواة واملناصفة

ا يف هذا  ، الذي صادق عليه اجمللس خالل دورته العاشرة يف شهر يوليوز إعماال للمهام واالختصاصاتاملوضوعايتوأبرزوا أن التقرير  اليت يضطلع 
ة يف املمارسة االتفاقية للمغرب واالزدواجية القانونية، واملساواة واملناصف ºاجملال، يتناول وضعية املساواة واملناصفة وفق ثالث حماور كربى تكمن يف

.احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والسياسات العمومية وآثارها على النساء األكثر عرضة النتهاك حقوقهن

ال ميكن أن يكون هناك  إنه"، يف تصريح لوسائل اإلعالم اليزميوقبيل انعقاد هذه الندوة ، قال رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان السيد إدريس 
اجمللس منذ إنشائه بأن  ، مشريا إىل أن هناك قناعة راسخة لدى"مسار دميقراطي حقيقي وتنمية عادلة ومستدامة إذا مل يتم إدماج نصف اجملتمع املغريب

.إشكالية املناصفة إشكالية أساسية لتحقيق املسار الدميقراطي املغريب وحتقيق تنمية مستدامة وعادلة

ة واملساواة حول املغرب، أربع األول حول موضوع املناصف املوضوعايتتعترب مناسبة لعرض اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تقريره "وأوضح أن هذه الندوة 
".الذي يطرح بصفة مركزية إشكالية املساواة واملناصفة كهدف ذي قيمة دستورية 2011سنوات بعد اعتماد دستور 

ض كاليات اليت تعرت وأكد أن هذا التقرير، وهو ملخص تنفيذي، يعد حماولة لرصد التقدم احلاصل يف هذا امليدان وكذلك رصد كافة املعيقات واإلش
.حتقيق املناصفة واملساواة بني اجلنسني يف املغرب

ذا التقرير نقاشا واسعا، ال سيما عن أمله يف أن يفتح ه اليزميوبعدما شدد على البعد العرضاين للمساواة واملناصفة يف كل تقارير اجمللس، أعرب السيد 
يأة املناصفة، وحماربة كل أشكال العنف ضد الن الطفولة، ساء، وجملس األسرة و يف سياق تقدمي هذه السنة ثالثة قوانني أساسية أمام الربملان تتعلق 

الفتا االنتباه إىل أن هذه القوانني أساسية للتقدم يف هذا اجملال
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هل تتفق مع المساواة في اإلرث بين الرجل والمرأة بالمغرب؟.. برأيك

بشأن المساواة في تقسيم اإلرث بين الرجل والمرأة؟المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تتفق مع توصية هل 

وكذا اإلرث، وذلك وفقا  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بتعديل مدونة األسرة بشكل مينح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل يف الزواج وفسخهأوصى 
..  اجملتمع املغريب املوضوع سبق أن أثار جدال واسعا يف... من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 16من الدستور واملادة  19للفصل 

؟CNDHيف توصية  ماجاءهل تتفق مع 

http://www.le360.ma/ar/societe/67007
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http://www.h24info.ma/maroc/societe/inegalites-de-lheritage-au-maroc-le-coup-de-gueule-du-cndh/37385
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LE CNDH PRÉSENTE SON RAPPORT SUR LA PARITÉ AU MAROC

Présentation du rapport thématique sur l'Etat de l'égalité au Maroc CNDH : présentation du rapport
thématique sur l'Etat de l'égalité et de la parité au Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique «
Etat de l’égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs
constitutionnels ».

Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans
après l’adoption de la plateforme de Beijing.

Le rapport se décline en trois grandes parties portant sur « la pratique conventionnelle du Maroc et
dichotomie juridique », « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels » et « les politiques
publiques et leurs impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits ».

Dans sa première partie, le rapport relève que le taux des mariages avant l’âge légal a presque doublé en
une décennie, passant de 7% en 2004 à près de 12 pc en 2013, précisant que 99,4% des cas concernent les
jeunes filles. Le rapport indique également qu’en dépit des efforts des autorités publiques dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8%) des violences fondées sur le genre
(VGF) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à l’acceptation sociale des VFG et à
l’impunité dont bénéficient les agresseurs.

Dans la partie intitulée « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels », le CNDH note que
durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d’un accès plus large aux services de santé,
relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000
naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7% par rapport à 2003-2004.

Pour ce qui est du droit égalitaire et équitable à une éducation de qualité tout au long de la vie, le Conseil
national des droits de l’homme indique que selon l’Enquête nationale sur l’analphabétisme (ministère de
l’Education Nationale 2012), le taux d’analphabétisme serait de 28% (19% dans l’urbain et 42% dans le
rural), précisant que les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme (37% des femmes contre 25%
pour les hommes) et les rurales encore davantage (55% des femmes contre 31% pour les hommes).

Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu’à l’échelle nationale, le taux
d’activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en
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milieu rural), soulignant que l’activité féminine enregistre une baisse continue (28,1% en 2000 et 25,1% en
2013), ce qui signifie que le taux d’emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière
décennie (de 25% en 2000 à 22,6% en 2014).

Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu’un peu plus de 8 femmes âgées
sur 10 sont analphabètes, 94% ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7% ne bénéficient d’aucune
couverture de santé et enfin, 62,8% n’ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées
(55,1% des hommes), ajoutant que le nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des
femmes (2011).

Selon les organisateurs de cette rencontre, ce rapport thématique, le premier du genre sur l’état de l’égalité
et de la parité au Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l’égalité au
Maroc. Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations
visant à consacrer les principes de l’égalité et de la parité.

Dans une déclaration à la presse peu avant l’ouverture de cette rencontre, le président du CNDH, Driss El
Yazami, a indiqué qu’il ne pouvait y avoir de processus démocratique ni développement équitable et durable
sans l’intégration et de l’implication de la moitié de la société marocaine, relevant que le Conseil a toujours
été convaincu, depuis son installation, de la centralité de la question de la parité et de son importance sur
les chantiers de l’édification démocratique et économique au Maroc.

Cette conférence est l’occasion pour le CNDH de présenter son rapport thématique sur l’égalité et la
parité au Maroc, quatre ans après l’adoption de la Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en
principes constitutionnels, ajoutant que ce rapport expose les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que
les différents entraves à la consécration de l’égalité et de la parité.

Et M. El Yazami de formuler de le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage
de la présentation au parlement courant cette année de 3 projets de loi relatif à l’instance pour l’équité, à la
lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et au conseil de la famille et de l’enfance,
notant que ces projets de loi sont fondamentaux pour aller de l’avant dans ce domaine.

http://lnt.ma/le-cndh-presente-son-rapport-sur-la-parite-au-maroc/
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Le Président du CDH entame une visite au Maroc

Le président du Conseil des Nations Unies des droits de l’Homme, l’Allemand Joachim Rücker, a entamé ce
mardi une visite de travail de trois jours au Maroc pour s’enquérir des progrès réalisés par le Royaume en
matière des droits de l’Homme.

Lors de son séjour dans le Royaume, Joachim Rücker sera reçu par le chef du gouvernement, Abdelillah
Benkirane, avant de retrouver le président du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Driss El
Yazami.

Après une entrevue avec Mme Mbarka Bouaida, ministre déléguée aux Affaires étrangères et à la
Coopération, il rencontrera notamment Mustapha Ramid, ministre de la Justice et des Libertés, Anis Birou,
ministre des Marocains résidant à l’étranger (MRE), ainsi que les présidents des Chambres des
représentants et des conseillers.

Avant de conclure sa visite, il animera une conférence intitulée « CDH: enjeux et défis » en présence de
plusieurs responsables marocains, experts et représentants d’organismes concernés par les droits de
l’Homme.

Il à souligner que le Maroc est l’un des rares pays de la région, pour ne pas dire le seul, à accueillir les
organismes internationaux de l’ONU, de l’Union européenne ainsi que des représentants de toutes les
ONG internationales des droits de l’Homme.

http://fr.starafrica.com/actualites/le-president-du-cdh-entame-une-visite-au-maroc.html
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يحث على ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة في اإلرث اليزميمجلس 

    
.حث اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان صباح اليوم الثالثاء على ضرورة حتقيق املساواة بني الرجل واملرأة يف مسألة اإلرث

بشكل يضمن حق  أكد أيضا من خالل تقرير جديد قدمه صباح اليوم باملقر املركزي للمجلس بالرباط، على ضرورة تعديل مدونة األسرة اليزمي
ت قام بدراسا املساواة بني الرجل واملرأة، من خالل إعادة النظر يف مساطر عقد الزواج وفسخه ويف العالقة مع األطفال، مشريا إىل أن اجمللس

عدة قبل أن يصل إىل ضرورة حتقيق هذه املساواة بني اجلنسني موضوعاتية
لتمييز ا اتفاقية مناهضة اوأضاف رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن املغرب حقق تقدما ملحوظا بعد املصادقة على عدة التزامات دولية ومن بينه

على حد قوله. اليت متثل اجنازا حقوقيا مهما للمغرب" سيداو"ضد النساء وحماربة العنف وحتقيق املساواة، واتفاقية 

".احلداثية"هذا ويشار إىل أن مسألة املساواة بني الرجل واملرأة يف اإلرث من املرتقب أن ختلق جدال واسعا بني اجلهات الدينية واجلهات 

http://www.maglor.fr/maglor/index.php?option=com_k2&view=item&id=7356:2015-10-20-20-47-53&Itemid=569#sthash.iRdaqzNO.dpbs
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http://www.medias24.com/SOCIETE/158885-Le-CNDH-recommande-l-egalite-successorale-et-dresse-un-
tableau-sombre-de-la-parite.html
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http://www.medias24.com/ar/SOCIETE/5006.html
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Le rapport accablant du CNDH sur l’égalité et la parité au
Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a présenté, mardi à Rabat, son rapport thématique «
Etat de l’égalité et de la parité au Maroc: préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs
constitutionnels ».

Ce 6eme rapport thématique validé par la 10eme plénière du CNDH en juillet dernier, se veut un bilan
analytique 10 ans après la réforme du code de la famille et 4 ans après la constitution de 2011 et 20 ans
après l’adoption de la plateforme de Beijing.

Le rapport se décline en trois grandes parties portant sur « la pratique conventionnelle du Maroc et
dichotomie juridique », « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels » et « les politiques
publiques et leurs impacts sur les femmes les plus vulnérables aux violation de leurs droits ».

Le Mariage des mineurs a le vent en poupe

Dans sa première partie, le rapport relève que le taux des mariages avant l’âge légal a presque doublé en
une décennie, passant de 7 pc en 2004 à près de 12 pc en 2013, précisant que 99,4 pc des cas concernent
les jeunes filles. Le rapport indique également qu’en dépit des efforts des autorités publiques dans la lutte
contre les violences faites aux femmes, la forte prévalence (62,8 pc) des violences fondées sur le genre
(VGF) qui concerne 6,2 millions de femmes, est liée en grande partie à l’acceptation sociale des VFG et à
l’impunité dont bénéficient les agresseurs.

L’accès aux soins se généralise

Dans la partie intitulée « égalité et parité en droits économiques, sociaux et culturels », le CNDH note que
durant les dernières décennies, les femmes ont bénéficié d’un accès plus large aux services de santé,
relevant que la mortalité maternelle a enregistré une baisse importante avec 112 cas pour 100.000
naissances vivantes en 2009-2010, soit un recul de 50,7 pc par rapport à 2003-2004.

L’analphabétisme, un mal féminin

Pour ce qui est du droit égalitaire et équitable à une éducation de qualité tout au long de la vie, le Conseil
national des droits de l’homme indique que selon l’Enquête nationale sur l’analphabétisme (ministère de
l’Education Nationale 2012), le taux d’analphabétisme serait de 28 pc (19 pc dans l’urbain et 42 pc dans le
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rural), précisant que les femmes sont plus touchées par l’analphabétisme (37 pc des femmes contre 25 pc
pour les hommes) et les rurales encore davantage (55 pc des femmes contre 31 pc pour les hommes).

Le taux d’emploi des femmes en baisse
Concernant le droit à un travail salarié décent, il ressort du rapport qu’à l’échelle nationale, le taux
d’activité des hommes est près de 3 fois supérieur à celui des femmes (4 fois en milieu urbain et 2,2 fois en
milieu rural), soulignant que l’activité féminine enregistre une baisse continue (28,1 pc en 2000 et 25,1 pc
en 2013), ce qui signifie que le taux d’emploi des femmes au niveau national a baissé durant la dernière
décennie (de 25 pc en 2000 à 22,6 pc en 2014).

Femme, pauvre et âgée… L’équation impossible

Dans le chapitre réservé aux femmes pauvres âgées, le rapport affirme qu’un peu plus de 8 femmes âgées
sur 10 sont analphabètes, 94 pc ne perçoivent pas de pension de retraite, 83,7 pc ne bénéficient d’aucune
couverture de santé et enfin, 62,8 pc n’ont pas accès aux soins de santé pour cause de ressources limitées
(55,1 pc des hommes), ajoutant que le nombre de centres d’accueil pour les personnes âgées sans
ressources ne dépasse point 44 centres accueillant 3504 personnes âgées dont plus de la moitié sont des
femmes (2011).

In fine…

Selon les organisateurs de cette rencontre, ce rapport thématique, le premier du genre sur l’état de l’égalité
et de la parité au Maroc, entend présenter une analyse de la réalité des droits de la femme et de l’égalité au
Maroc. Ce 6ème rapport thématique que présente le CNDH, apporte une série de recommandations
visant à consacrer les principes de l’égalité et de la parité.

Dans une déclaration à la presse peu avant l’ouverture de cette rencontre, le président du CNDH, Driss El
Yazami, a indiqué qu’il ne pouvait y avoir de processus démocratique ni développement équitable et durable
sans l’intégration et de l’implication de la moitié de la société marocaine, relevant que le Conseil a toujours
été convaincu, depuis son installation, de la centralité de la question de la parité et de son importance sur
les chantiers de l’édification démocratique et économique au Maroc.

Cette conférence est l’occasion pour le CNDH de présenter son rapport thématique sur l’égalité et la
parité au Maroc, quatre ans après l’adoption de la Constitution de 2011 qui érige ces deux questions en
principes constitutionnels, ajoutant que ce rapport expose les progrès réalisés dans ce domaine ainsi que
les différents entraves à la consécration de l’égalité et de la parité.
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Et M. El Yazami de formuler de le vœu de voir ce rapport initier un large débat, notamment dans le sillage
de la présentation au parlement courant cette année de 3 projets de loi relatif à l’instance pour l’équité, à la
lutte contre toutes les formes de violences à l’égard des femmes et au conseil de la famille et de l’enfance,
notant que ces projets de loi sont fondamentaux pour aller de l’avant dans ce domaine

http://femmesdumaroc.com/
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