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المغرب واالرتجاف الحقوقي
22/05/2016  

ول من تلك املنظومة منظومة حقوق اإلنسان الكونية إحدى الدعامات األساسية للنهوض باإلنسان وبناء العمران، وتتفاوت درجة استفادة الدُتشكل 
ا، رغم ما تطرحه بعض أفكارها من جدال داخل املنتظم الدويل، وكذا العامل اإلسالمي، بسبب جدل ية الكوين حسب درجة انفتاح جمتمعا

.واخلصوصي، وبسبب الدين ودرجة فهمه واستيعابه
ءمة ية، وهو ما ساهم يف مالاستفاد املغرب من منظومة حقوق اإلنسان بشكل كبري؛ نظراً الخنراطه يف معظم املواثيق العاملية واالتفاقيات الدوللقد 

ظر عن الذي يعده البعض من الدساتري املكرسة للحقوق واحلريات، بغض الن 2011املغرب الكثري من قوانينه مع االتفاقيات العاملية، وصياغة دستور 
.املمارسات التطبيقية والتناقضات الذاتية اليت حيملها

ة رية ومنظومته القيمية، فوت املغرب فرصعن القضايا اخلالفية يف بعض االتفاقيات الدولية اليت يرى فيها اجملتمع استهدافاً خلصوصيته احلضاوبعيداً 
فيما خيص جمال محاية  جديدة للرتقي يف سلم منظومة حقوق اإلنسان، كما فوت عليه فرصة تقليل عدد انتقادات املنتظم األممي املوجهة للمغرب

".شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني"حقوق اإلنسان، يتعلق األمر هناك بقانون 
ا مل تسجل فقط يف أن إقدام املغرب على سن نصوص تسد الثغرات القانونية، وتنسجم مع االتفاقيات الدولية مع الرتاجع يف بعض مقويبدو  تضيا

:شكل التايل، بل سجلت يف عدة قوانني، نورد بعضاً منها على ال"شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني"مشروع قانون 
مدونة األسرة: أوالً 

م، سنة، وهو ما رأى فيه البعض تكريساً لمقتضى متقد 18المغرب بعد مخاض عسير مدونة األسرة، محدداً السن القانونية للزواج في سن 
سنة، فجاءت توصية المجلس  18إال أنه تراجع في نفس القانون عن ذلك المقتضى بتخويل القاضي السلطة التقديرية لتزويج قاصرين دون 

).سنة 18(الوطني لحقوق اإلنسان تطالب بضمان التنفيذ الصارم للمقتضيات المرتبطة بالحد األدنى لسن الزواج 
تعديل "مم املتحدة تدعو املغرب إىل توصية اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألوجاءت 

انونية من قانون األسرة اليت جتيز للقاضي إعطاء اإلذن بالزواج قبل السن الق 20مشروع القانون لتحديد الثامنة عشرة سناً ُدنيا للزواج، وإلغاء املادة 
".عاماً، واحلرص على أن يعقد الزواج برضا الطرفني رضا ال إكراه فيه 18احملددة، وهي سن 

قانون اجلنسية: ثانياً 
انب منح الرجل حق ، للمرأة حبق نقل جنسيتها املغربية بشكل تلقائي إىل أبنائها بأثر رجعي، إىل ج2007قانون اجلنسية بعد تعديله يف عام اعرتف 

لتمييز ة القضاء على مجيع أشكال انقل اجلنسية املغربية إىل زوجته األجنبية، وهو ما رأى فيه البعض طفرة نوعية يف سياق رفع التحفظات عن اتفاقي
.ضد املرأة، فإن املغرب استثىن املرأة من حق نقل جنسيتها لزوجها األجنيب على قدم املساواة مع الرجل

من اتفاقية القضاء على  9من الدستور واملادة  19توصية اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تطالب بتعديل قانون اجلنسية وفقاً ألحكام الفصل فجاءت 
لشروط ، وفقاً لنفس امجيع أشكال التمييز ضد املرأة، من أجل منح املرأة حق اكتساب زوجها األجنيب للجنسية املغربية على قدم املساواة مع الرجل

.املنصوص عليها يف املقتضيات املرتبطة باكتساب املرأة األجنبية املتزوجة من مغريب للجنسية املغربية
"شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني"مشروع قانون : ثالثاً 

عض خطوة متقدمة، إال أن ؛ لسد ثغرة قانونية يف هذا اجملال، وهو ما عده الب"شروط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعمال املنزليني"مشروع قانون جاء 
سنة شكل خرقاً لعدة تعهدات دولية، وهو ما  16سنة واالقتصار على سن  18إصرار احلكومة على جعل السن األدىن لالستخدام يف العمل املنزيل 

.سنة 18دفع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل إصدار توصية تنص على حتديد احلد األدىن لالستخدام يف العمل املنزيل يف 
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روط عمل العمال توصية من اجمللس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم املتحدة، تدعو املغرب إىل اعتماد مشروع القانون الذي حيدد شوجاءت 
مة أسوة عاماً سناً ُدنيا، ويضمن متتع العمال املنزليني بشروط عمل عادلة ومالئ 18املنزليني وتشغيلهم، مع احلرص على أن حيدد هذا القانون سن 
.بغريهم من العمال، وبإنشاء آلية تفتيش لرصد ظروف عملهم

"سيداو"اتفاقية : رابعاً 
ا جعل البعض يضع املغرب يف املغرب حتفظاته على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وصادق على بروتوكوهلا االختياري، مرفع 

منح نفس احلقوق للرجل (من االتفاقية  15من املادة  4وضع متقدم مقارنة مع باقي الدول العربية، لكنه حافظ على بيانه التفسريي بشأن الفقرة 
).واملرأة فيما يتعلق بالقانون املتصل حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

من االتفاقية، باعتبار أن الدستور مينح جلميع  15من املادة  4سحب اإلعالن املتعلق بالفقرة "أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بضرورة وهلذا 
.املواطنني احلق يف حرية اختيار مكان إقامتهم والتنقل داخل الرتاب الوطين

الوطنية، نتظم الدويل واملؤسسات اخلالصة املرتتبة على كل ما سبق ذكره أو إغفاله تؤكد أن املغرب يف غىن عن كثري من االنتقادات اليت تأيت من املإن 
  -إن صح التعبري-احلقوقي  إذ ال مربر لسن مقتضيات قانونية متقدمة والرتاجع عنها مبنطق االستثناء والتقدير، ورغم أن هناك من يرجع هذا االرجتاف

.إىل سري املغرب بسرعتني؛ األوىل حقوقية مسرعة، والثانية ثقافية كاحبة، وأياً كان السبب ال جيب تضييع الفرص
، يتعلق األمر بقضية الصحراء، جيب استثمار الرتاكم يف جمال حقوق اإلنسان حىت يتسىن للمغرب التفرغ إىل قضايا تشكل موضوع ابتزاز دويلوعليه 

ان وغريها ار العلين يف رمضورفع جترمي الشذوذ اجلنسي، وإلغاء جترمي العالقات اجلنسية خارج مؤسسة الزواج، ورفع احلظر عن اإلجهاض واإلعدام واإلفط
.من القضايا

http://www.huffpostarabi.com/abdellah-amouch/story_b_10046248.html

                             2 / 33



 

23/05/2016 44
Conseil national des droits de 

l'Homme

America’s Friend in North Africa Deserves Better
BY J. PETER PHAM

It is written in the Book of Proverbs that “Faithful are the wounds of a friend.” In other words, a true friend 
will tell another unpleasant truths, conveying things the other may not want to hear, but doing so for the 
sake of the other’s own good, which is valued more than even the friendship itself. However, this wisdom is 
predicated on the assumption that what is communicated is itself objectively true and not based on bias, 
much less animus. The furor that has erupted in Morocco over its entry in the US State Department’s 
Country Reports on Human Rights Practices for 2015, published in April, raises the question of whether 
the document falls into the latter, rather than the former, category.

On May 18, the US Ambassador to Morocco, Dwight Bush, was summoned to the Ministry of Foreign 
Affairs in Rabat to receive a formal protest, a rare rebuke from the North African kingdom that was the 
first sovereign country to recognize the independence of the United States, has had the longest unbroken 
treaty relationship with Washington, and is one of only three African states to be designated a “major non-
NATO ally” of the United States. According to a statement by the Foreign Ministry’s spokesman, the 
ambassador was called in by Deputy Foreign Minister Nacer Bourita who, in the presence of Mohamed 
Yassine Mansouri, head of Morocco’s intelligence agency (DGED), denounced the “deceptive content” of 
the report. Specifically, the minister cited three cases that highlighted “the clear manipulation and blatant 
factual errors that tarnish the State Department’s report.”

The ministry’s statement gives detailed responses to each of these cases, but the third case is illustrative of 
what aggravated the Moroccans. The State Department report cited the following as an example of Internet 
censorship:

“[O]n June 29, a Casablanca court sentenced Hamid El Mehdaoui, editor of the news website Badil, to a 
four-month suspended sentence for allegedly defaming the head of the General Directorate of National 
Security [DGSN], Abdellatif el Hammouchi. El Mehdaoui had published an article about the death of Karim 
Lachaqr, an activist who died in police custody in May 2014. The court ordered both him and his source 
(not a journalist) to pay combined damages of 100,000 dirhams ($10,050) or face imprisonment.”      

In reality, Hammouchi was only appointed head of the DGSN by King Mohammed VI on May 15, 2015, so he 
could not have been responsible for the alleged death in police custody the year before. Moreover, he had 
not yet assumed his post when the matter of Mehdaoui was disposed by the courts. In fact, it was the 
previous head of the security agency, Bouchaib Rmil, who, on June 4, 2014, filed the court case against the 
blogger for making false claims. That the writers of the report couldn’t get such basic facts right raises 
significant questions about either their competence or their good faith—if not both.
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In fact, a closer examination of the report on Morocco shows just how much effort its writers put into it. It 
is rather telling that, of the 355 words in the executive summary for 2015, 272 are cut and pasted directly 
from the report drawn up for 2014—and 231 of the latter were lifted verbatim from the report for 2013. 
So much for providing the speaker of the House of Representatives and the Senate Committee on Foreign 
Relations with an up-to-date, “full and complete report regarding the status of internationally recognized 
human rights” for the preceding year as required by law. 

Even more damning are the omissions. Somehow, the diplomats responsible for the Morocco report didn’t 
think it was worth noting that on July 1, 2015, a law passed by the Moroccan parliament and promulgated 
by the king took effect that banned the trial or referral of civilians to military tribunals. This was a reform 
long sought by human rights campaigners in the country and endorsed, since 2013, by 
Morocco’s National Council on Human Rights (CNDH). Instead of highlighting this advance, which 
drew praise from the International Commission of Jurists at the 28th session of the United Nations Human 
Rights Council in January of last year, the authors of the State Department report concerned themselves 
with bemoaning “the lack of citizens’ ability to change the constitutional provisions establishing the 
country’s monarchical form of government.” That the American authors identified that grievance as the first 
of “the most significant continuing human rights problems” in the country (followed by alleged corruption 
and disregard for the rule of law by security forces) may well have been a Freudian slip.

All this may seem like “technicalities” or “inside baseball” on the part of analysts from the much-maligned 
“foreign-policy establishment,” but it has real-world implications. Amid the upheaval that swept across the 
Arab world beginning in 2011, Morocco has stood out as an exception. Not only has the kingdom avoided 
the extremes of revolutionary tumult and violent repression, but while their neighbors were still struggling 
to come to terms with the Arab Spring, Moroccans accelerated a process of political and social renewal 
already underway, ratifying a new constitution and holding elections that resulted in a coalition government 
led by a moderate Islamist party. While authorities have responded swiftly and decisively to the few 
terrorist attacks that the country has suffered, the Moroccan government has emphasized a broader 
campaign of countering extremist influences at their roots, not only in their country, but also sharing their 
experience and intelligence with other countries, including in Europe—in the process, making Morocco an 
anchor for security and development in northwest Africa. Moreover, with the increasing recognition, as the 
US Strategy toward Sub-Saharan Africa acknowledged, “Africa is more important than ever to the security 
and prosperity of the international community, and to the United States in particular,” Morocco plays a 
unique role as a gateway to business on the continent. These geopolitical and economic considerations 
don’t mean that the country gets a pass, but it deserves to have its friends confront it with the truth, not 
slapdash and spurious accusations.

I spoke on May 19 with the deputy foreign minister, Bourita, who told me: “The reason we are upset is not 
because we cannot accept criticism, but it has to be based on facts. We are not challenging your right to 
assess, even if we may disagree on the judgment, but your presumption to do so without the facts. The
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report seems to us to have had its conclusions written first and then ‘facts’ were sought to ‘prove’ those 
conclusions. And where the facts couldn’t be found, they were simply invented.” He went on to tell me that 
his government couldn’t just ignore the report because “our reputation and our national pursuit of stability 
through reform is all we have.” Consequently, he assured me, his government would spare no effort to 
refute what it viewed as falsehood. More will, undoubtedly, be forthcoming and it should: we shouldn’t 
expect less from a true friend.

http://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/america-s-friend-in-north-africa-deserves-better
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حسابات جيوسياسية أملت التقرير األمريكي حيال المغرب: حقوقي
12:15 - 2016ماي  22األحد الرباطمن هسربيس 

، 2015برسم سنة  أصدرت وزارة الداخلية بيانا انتقدت من خالله ما تضمنه تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب
ويل، من قبيل التضييق على بعض الناشطني احلقوقيني واإلعالميني، ومتابعته"معتربة أنه  م قضائيا لدوافع سياسية، والزج ببعضهم جمرد افرتاء وكذب و

".يف أتون السجون
أن ما تضمنه فعال الدولة املغربية بشبعض ردود فعل املنظمات احلقوقية حيال التقرير األمريكي، أفاد املركز املغريب حلقوق اإلنسان بأنه يتفهم ردود أويف 

".يستشعر غاية الفعل ومقاصد ردة الفعل ضمن حسابات تدخل يف نطاق اجملال احليوي للدول"التقرير األمريكي، ألنه 

، أو حتى المندوبية وأبدت الهيئة الحقوقية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، استغرابها عدم اضطالع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
مغربية ترافع باسم الدولة الالوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان، بمهمة الرد بدل وزارة الداخلية، باعتبارهما المؤسستان الحكوميتان المعنيتان بال

.حول حالة حقوق اإلنسان

يارا موضوعيا ألداء الدول، ومل مل يكن يوما مع"أن ما تتضمنه تقارير وزارة اخلارجية األمريكية  هلسربيسوأكد عبد اإلله اخلضري، رئيس املركز احلقوقي، 
".كويسبق هلا أن انتصرت مبوضوعية إىل إرادة الشعوب يف الدميقراطية وحقوق اإلنسان، املسلوبة منذ عهد اتفاقية سايس بي

جديدة لدى املغرب قد تقلب  حتالفية إسرتاتيجية، خاصة يف ظل بروز جيوسياسيالتقرير األمريكي ينم عن حسابات ذات طابع "وتابع اخلضري أن 
ا  ".ق اإلنسانتسعى بالفعل إىل تطوير منظومة حقو ) أمريكا(موازين التحالف التقليدية يف املنطقة، وبالتايل ال ميكن أن نصدق أ

إشكالية حتصني  لشعب املغريب منوتابع الناشط احلقوقي أن تفهم ردود فعل الدولة املغربية إزاء التقرير األمريكي، ال يعفي مسؤولية اإلقرار مبا يعانيه ا
مية، والسلطة القضائية من الكرامة الصادرة عن بعض ممثلي السلطات العمو  احلاطةاملكتسبات احلقوقية، ومن هواجس حقيقية إزاء اشتداد السلوكيات 

.يف الكثري من مؤسسات التقاضي

 العديد من القوانني اليت مل األزمة احلقيقية ال تكمن يف املطالبة باحرتام القانون لوحده، بل يف إعادة النظر بشكل جوهري وعميق يف"وأبرز اخلضري أن 
ا الدستور املغريب اجلديد، كما تكمن يف مساطر تنفيذ هذه القوانني، وم ".راقبة تنفيذهاترق بعد إىل التطلعات احلقوقية اليت جاء 

املغريب من ويالت  التحدي احلقيقي ال يكمن يف الرد على تقرير صادر من هنا أو هناك، بل يكمن يف حتصني الشعب"وذهب املتحدث إىل أن 
".ة املؤسسات بالبالدلن يتأتى إال بإشراك اجلميع يف مشروع تطوير منظومة حقوق اإلنسان ودمقرط"، مردفا أن ذلك "احلروب والنزاعات حول السلطة

استقاللية ومسؤولية ومصداقية، ترك اجملتمع املدين املستقل واملسؤول يضطلع بنفسه، ب"ودعا املصدر وزارة الداخلية إىل وضع حد للبلقنة السياسية، و
اطي حقيقي غري حقيق انتقال دميقر بأدواره ذات البعد احليوي، مبا حيقق االرتقاء بالعالقة البناءة بني مؤسسات الدولة واجملتمع إىل املستوى املطلوب، لت

".مغشوش
http://www.hespress.com/politique/306760.html
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الجهوية للشؤون اإلسالمية تكرم بيت الصحافةالمندوبية 

ــــول ذا الفضاء حـــــاملندوبية اجلهوية لوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية على تكرمي بيت الصحافة ، على هامش اللقاء اإلعالمي الذي دار أقدمت 
.جمال التنمية الذاتية 

ــــــــــحافة سري لبيت الصـــــــوسلم الدكتور حممد سعيد احلراق نائب وزارة األوقاف جبهة طنجة تطوان احلسيمة تذكار باملناسبة تسلمه عضو املكتب امل
. الكومينالزميل حممد 

فضل يف حميطهم العريب بشكل أ اإلندماجالصحافة واإلعالم املغاربة من  مهنييثقايف مكن  سوسيوومعلوم ، أن بيت الصحافة مبدينة طنجة هو مركب 
يف  ينهم كما يوفر خدمات متعددةواملتوسطي، وهو األول من نوعه على الصعيدين العريب واإلفريقي كفضاء للتالقي بني الصحفيني وتبادل التجارب ب

.جمال التكوين وتقوية القدرات والرتفيه
تأسس يف هياكله على إطارين، لبيت الصحافة باعتباره مشروعا يف ملكية النقابة الوطنية للصحافة املغربية، فإنه ي املؤطروحسب القانون األساسي 

كالة تنمية أقاليم الشمال، جهة وزارة االتصال، و (األول هو اجمللس االداري يرأسه نقيب الصحفيني املغاربة وعضوية الشركاء املسامهني يف متويل املشروع 
زارة الثقافة، الشركة باإلضافة لشركاء معنويني وهم،  جامعة عبد املالك السعدي، و ) طنجة تطوان احلسيمة ، مجاعة طنجة وجملس عمالة طنجة أصيلة

ب، مجعية ، احتاد كتاب املغر المجلس الوطني لحقوق االنسان، فيدرالية الناشرين، »تيفي 1ميدي«الوطنية لإلذاعة والتلفزيون، القناة الثانية، قناة 
سامهة يف  واملشهود هلا باملنقاد السمعي البصري، وكالة املغرب العريب لألنباء، وشخصيات رائدة يف املهنة والدفاع عن حقوق االنسان وحرية التعبري

 .حترير وتنوير عقول املغاربة على امتداد العقود املاضية
ب تنفيذي للتدبري اختيار أو اإلشراف على انتخاب مكت يعهد اىل رئيس اجمللس االداري حسب القانون األساسي لبيت الصحافة  ذالكاىل جانب 

.والتسيري من بني أعضاء النقابة الوطنية للصحافة املغربية احلاملني للبطاقة املهنية
  بطنجة و خارجها ، وعرف تنظيم ، انفتاحا على هيئات اجملتمع املدين كوبريتويعرف بيت الصحافة بفضل مكتبه املسري وعلى  رأسه األستاذ سعيد  

.و بنجاح العديد من امللتقيات احمللية و الوطنية و الدولية 

http://www.news24tanja.com/node.php?idlis=4656#sthash.8wTfbmQ4.dpbs
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على أمريكاالرد 
2016,مايو 23 بلمداحيحكيم يف 

ا  سوموزا أناستاسيوروزفلت أحد رؤساء الواليات املتحدة األمريكية يف حق ديكتاتور نيكاراغوا  لفرانكنيهناك قولة تنسب  يقصد -إنه « مضمو
.»ابن كلبة لكنه ابن كلبة تتبعنا -سوموزا

ة مواجهة أبشع األنظم هذه القولة تلخص سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية املبنية على املصاحل ولو يكون األمر على حساب شعوب يف
.رتف جرائم ال توصف يف بلدهالذي اق لسوموزاقد يكون النظام ابن كلبة يتبع أمريكا فتدعمه وتغض عنه الطرف كما احلال بالنسبة . تسلطا واستبدادا

واليات املتحدة األمريكية إن ال. مناسبة هذا الكالم هو رد فعل احلكومة املغربية على تقرير اخلارجية األمريكية يف موضوع حقوق اإلنسان يف اململكة
حقوقي يفقد تقاريرها  بالتايل فإن خلطها للسياسي مبا هو. دائما تعطي ملصلحتها األولوية ولو على حساب  احلقوق والقوانني والقيم الكونية

ذا الصدد تعتمد على عملية تركيبية ملا يروج وليس عل. املصداقية .ى حتقيق حقوقي مهينكما أن التقارير اليت تصدرها اخلارجية األمريكية 
ة منها قارير سواء املوضوعيلكن دعونا من الواليات املتحدة وتقاريرها ومصاحلها ولنقم بوقفة نعتربها األساس وهي اليت ستكون أحسن رد على كل الت

ن التميز مبكان مما م اإلنتقاليةبداية من كون املغرب قطع أشواطا مهمة يف جمال احرتام حقوق اإلنسان، وجتربة العدالة لننطلق .أو املخدومة واملوجهة
  اإلقتصاديةالتنمية كما أن املغرب يسري يف اجتاه حتسني أوضاعه على مستوى القوانني واحلقوق و . جيعلها منوذجا مهما يف املنطقة برمتها

…واإلجتماعي
اء بناية يواجههاإال أنه ال ميكن إنكار جمموعة من التحديات  والدخول إىل  اإلنتقاليةالعدالة  البلد يف هذا املستوى خصوصا يف ما يتعلق ببطء وثرية إ

ى اكتمال ورش أجنع رد على جتين التقرير األمريكي واحنيازه وغياب مصداقيته هو العمل علإن .صرح دولة احلق والقانون والدميوقراطية ودولة املؤسسات
.اإلستثناءوسن إطارات حتصينه وجعله منوذجا يستحق نعث  اإلنتقاليةالعدالة 

من اإلشارة إلى أن عدة  كما البد. ال أنتقد هنا رد فعل الحكومة المغربية اتجاه تقرير الخارجية األمريكية والخطوات الديبلوماسية المتبعة
 الينفيل هذا لكن ك. حاالت شخصها التقرير المذكور كانت محط تقارير من طرف المجلس الوطني لحقوق اإلنسان وتبين عدم صحتها

.في مجال حقوق اإلنسان يواجههاضرورة العمل بشكل أكبر من أجل رفع تحديات مازال المغرب 
.البد من بدل جمهودات كبرية ملواجهة كل التحديات القانونية والثقافية من أجل بلوغ مرتبة دولة احلق والقانون

.عدالتنا جيب أن تتوفر على كل الشروط اليت جتعلها سلطة حقيقية تضمن حقوق كل املتقاضني على قدم املساواة*
.قوانينا جيب أن تتالءم مع التزامات املغرب الدولية وتقوم على أساس يضمن احلقوق واحلريات بالنجاعة املطلوبة*
.العالقات اجملتمعية جيب أن تقوم على قاعدة املساواة وحرية املبادرة وتكافؤ الفرص*
.الولوج إىل احلقوق جيب أن ينسلخ عن التعقيد ويقوم على الوضوح والبساطة والتمكني*
.اخلدمة العمومية جيب أن تكون حقا متاحا لكل فئات اجملتمع وأن تتميز باجلودة املطلوبة*

من للمواطنني الكرامة هي مجلة من األمور البد من بدل جمهودات كبرية من أن أجل حتقيقها على أرض الواقع وتيسري شروط جعلها يف مستوى يض
على أرض الواقع  ةأجرأمن اإلقرار أيضا أن اخلطاب الرمسي املنسجم مع قواعد دولة احلقوق والقانون واملؤسسات جيب أن تتبعه البد .والعيش الكرمي

قارير القائمة الت حمددة،أوهو الرد الذي جيب أن تقابل به التقارير سواء تلك املخدومة واخلاضعة إىل أجندة هذا .خبلق بنيات هذا التنفيذ بشكل سليم
.على قواعد التحقيق احلقوقي املهين

http://www.ahdath.info/?p=181783

                             9 / 33



 

23/05/2016 20
Conseil national des droits de 

l'Homme

بين الحاجة واالمتهان: أفارقة جنوب الصحراءتسول 
غالبسارة 

  
رق والشوارع الرئيسية عبارات بلغة عربية مكسرة، اعتاد سكان الرباط مساعها، لدى ملتقيات الط… ، أنا مسلمة من مايل، صدقة بور بييبصدكةماما 

كتهم حرارة الشمس ، والتجول لساعات وأبواب املساجد، اليت فاضت مبهاجرين منحدرين من دول جنوب الصحراء، أغلبهم سيدات برفقة أطفال أ
اليت  واإلضطراباتضاع والسويسي ووسط املدينة، امتهنوا التسول بالعاصمة، بعد أن فروا من األو  أكدالطويلة بني السيارات مبلتقيات طرق أحياء 

م األصلية .تعرفها بلدا

 ملن أطفاهلن، ويتسابقنوحنن نتجول بشوارع الرباط، شد انتباهنا جمموعة من االفريقيات من جنوب الصحراء، يركضن بني السيارات وبعض منهن حي
ا السائق، الحقنا واحدة منهن وهي حتمل رضيعا مل يت آمالتللوصول لنافذة سيارة،  جاوز شهره اخلامس، اقرتبنا يف احلصول على دراهم قليلة، جيود 

ا ال تريد مشاكل مع الشرطة، ابتعدنا بضع دقائق قبل أن نقرر الع قناعها ودة حنوها وحماولة امنها حماولني احلديث معها، رفضت يف األول بدعوى أ
.بأن ال عالقة لنا بالشرطة وأنه لن نتسبب هلا يف مشاكل، لتقبل احلديث معنا

الدها، حاملة ارة من الوضع املتأزم بب، مواطنة مالية مل تتجاوز الرابع والعشرين، وصلت املغرب قبل ثالث سنوات، عابرة احلدود املوريتانية املغربية فأمينتو
ج للشارع والتسول بالعبور اىل الفردوس األورويب، قبل أن جتد نفسها حمتجزة يف املغرب، دون أي مورد عيش أو مسكن، اضطرت مع ذلك للخرو 

.لضمان قوت يومها

ا مثانية أشخاص، حبي التقدم، غرفة تغادرها على اكوم.برملانويف حديثها مع  أمينتو ا تكرتي غرفة  صباحا لتتجه إىل تقاطع  9لساعة ، كشفت لنا أ
.أمينتوطرق األمم املتحدة، حاملة رضيعتها فاطمة، اليت سريعا ما اختفى والدها بعد علمه حبمل 

ا استغالل صريح لتسامح وسخاء املغاربة يف م األفارقةتسول  ساعدة هؤالء املهاجرين، والذين يف شوارع الرباط، أصبح ظاهرة حقيقية، يرى الكثريون أ
مكلهم أشخاص يف كامل قواهم وصحتهم،  .العمل وبامكا

م، وأحوال بعضهم ال سيما األمهات العازبات والنساءعائدات  ة احلوامل، وحاالت انساني التسول املرتفعة، وتفهم وتسامح املواطنني املغاربة ملعانا
املذر ألرباح مهمة، تدفع  ايفاإلحرت أخرى تبعث عن الشفقة، أسباب من بني أخرى دفعت نسبة كبرية من املهاجرين اىل حتويل أنشطتهم حنو التسول 

ا لعدم التفكري يف البحث عن مهنة أخرى .أصحا

باملغرب  واإلستقرارم األورويب ، فغالبية من اختاروا التسول، يف بداية األمر كان اضطراريا، قبل أن تتحول إىل نسيان احللأمينتوفحسب ما صرحت لنا 
.باالعتماد على عائدات التسول اجملزية

يصبحهر رمضان، حيث ويف حديثنا مع عدد من السائقني املغاربة رجاال ونساء، أبدى الكثريون ختوفهم من انتشار هذه الظاهرة، خاصة مع اقرتاب ش
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ومتر بشكل يومي من  أكدالبتعمل بواحدة من الشركات اخلاصة  ثالثينيةلدى الكثريين مهنة ملن ال مهنة له وهو ما أكدته فتيحة وهي سيدة التسول 
ذا املدار يزداد يوما بعد يوم، كلهم أفارقة من بلدان جنوب الصحراء، ان“: مدار ابن سينا، تقول تشارهم بني السيارات عدد املتسوالت واملتسولني 

.”النيتعلى ولد بالدي  نصدقوايال بغيت نصدق “. …طيلة اليوم خيلق يل شخصيا ازعاجا

عند اعرتاض السيارات كما أضافت فتيحة أن جمموعة من هؤالء املهاجرين، يضايقون السائقني مبحاولة تنظيف الواقية األمامية دون رغبة السائق، و 
. يف بعض األحيانبشكل يعرقل حركة السري ويتسبب يف حوادث سري” صدقة“اإلشارات الضوئية، مقرتبني من مالكي السيارات من أجل طلب 

وهو . هؤالء حني اعترب آخرون أن مساعدة مهاجري جنوب الصحراء أمر واجب، كيفما كانت ظروفهم، سهيل من بني الذين يتعاطفون معيف 
ليا  مكيخلقوشصيا ، الصدقة جائزة فيهم وأنا شخنعاونوهمهاد الناس عابري سبيل وديننا وصانا باش “: كوم.لربملانموظف بوزارة اخلارجية صرح 

.”الصقك ميبقىبال  كيمشي معندكشوملي كتقول ليه  مكيسرقوشمشكل، على األقل مها 

م ال يطيلون اأكدالنقطة دفعتنا للتوقف بعض الوقت ومراقبة املتسولني املنتشرين بأحد مدارات حي  لوقوف عند نافذة أي سائق ، حيث الحظنا أ
ارقة يستعملون وال يعودون لطلب الصدقة ممن جتاهلهم، دون استفزاز أو ازعاج أحد، ميكن أن تكون هناك استثناءات وأن يكون هناك مهاجرون أف

.أو عنيفة جلين بعض املال، دون أن يدفعنا ذلك لتعميم ذلك على كافة املهاجرين” غري قانونية“طرقا 

تقريرا بعنوان   هذا وارتباطا بتفشي ظاهرة تسول مهاجري بلدان جنوب الصحراء، أعد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في وقت سابق
يقة في مجال الهجرة ، أبرز فيه التقاليد المغربية العر ”من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة: األجانب وحقوق اإلنسان بالمغرب“

وصيات بعد تحليل كما قدم شرحا لإلطار القانوني الوطني والدولي الذي يقنن وضعية المهاجرين بالمغرب وقدم في األخير ت. واالستقبال
.التحوالت المرتبطة بالمهاجرين والالجئين

شكل هذه الوضعية حتديا حتول املغرب إىل أرض جلوء واستقرار  بالنسبة للمهاجرين املنحدرين من عدة بلدان  هلم أوضاع قانونية خمتلفة، وتفقد   
.حقيقيا

، قبل ”املشكل“ ويف انتظار وضع حد أو على األقل التقليص من ظاهرة تسول املهاجرين بشوارع ومدارات اململكة، والتدخل  من أجل معاجلة هذا
ه الفئة من د املهول هلذفوات األوان، واألخذ بعني االعتبار األخطار اليت ميكن أن ختلفها هذه الظاهرة، إذا ما مت السكوت عليها، خصوصا أمام التزاي

.املهاجرين بشكل يومي وغري املقبول، فاملواطن املغريب حياول يوما بعد يوم التأقلم مع الوضع

عابري السبيل، وبني من  االجتماعي عمال بتوصيات الدين والعرف اليت تدعو ملساعدة لوضعمسيبقى الشارع املغريب منقسما ما بني من يساعدهم 
.يعترب الظاهرة استغالال وتواكال وسرقة غري مباشرة

http://www.barlamane.com/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A7/
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التوقيع على اتفاقية شراكة حول المقاوالت و حقوق اإلنسان للنهوض باإلدماج المهني
00:04 - 2016ماي  23

الت املغرب، يوم األربعاء شقرون، رئيسة االحتاد العام ملقاو  بنصاحلوالسيدة مرمي ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميالسيد ادريس قام 
يفيات التعاون بني مبقر االحتاد العام بالدار البيضاء، بتوقيع اتفاقية إطار حول املقاوالت وحقوق اإلنسان ترمي إىل حتديد ك 2016ماي  18

.املؤسستني يف إطار مشروع النهوض حبقوق اإلنسان داخل املقاولة 
اف املعنية والت املغرب واألطر وتأيت هذه االتفاقية لتتويج مسار عدة سنوات من العمل املشرتك بني اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واالحتاد العام ملقا

.2008اليت انطلق سنة " حقوق اإلنسان واملقاولة باملغرب"يف إطار برنامج ) املقاوالت من القطاع اخلاص والعام(
إىل  حقوق اإلنسان باإلضافةوسيعمل الطرفان مبوجب هذه االتفاقية على حتسيس املقاوالت بشأن املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة حول املقاوالت و 
هنية بني جمال حتقيق املساواة امل العمل على النهوض باإلدماج املهين لألشخاص يف وضعية إعاقة و وتثمني والتعريف باملمارسات الفضلى للمقاوالت يف

.الرجال والنساء داخل املقاولة فضال عن دور املقاوالت مبسألة تشغيل األطفال
متثل اهلدف منها يف حتديد " تشغيل وقابلية تشغيل األشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب"وسيجري توقيع هذه االتفاقية يف إطار ورشة حول موضوع 

قابلية تشغيل "نجز حول التوجهات العملية للنهوض بعمالة األشخاص يف وضعية إعاقة على ضوء خالصات تقرير اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان امل
.الذي قدم باملناسبة" األشخاص يف وضعية إعاقة

خاص يف وضعية إعاقة باإلضافة إىل ذلك سعت األطراف املتعاقدة إىل فتح نقاش وتبادل لألفكار حول السياسات اجلديدة يف جمال تشغيل األش 
.وحتديد سبل وضع أرضية لإلدماج املهين لذوي اإلعاقة

  
.ذوي اإلعاقة ويشهد اللقاء مشاركة العديد من املؤسسات واملقاوالت اخلاصة باإلضافة إىل شبكات اجلمعيات العاملة يف جمال حقوق األشخاص

http://www.marocanbae.com/2/5957.html
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حول حقوق االنسان في الصحراء الغربية االمركيةالكامل لتقرير الخارجية النص 
Slider, حقوق االنسان     2016, 22مايو , األحد  

امللخص التنفيذي
.  يف املئة من األراضي اليت تسيطر عليها 85تطالب اململكة املغربية بالصحراء الغربية وتطبق القانون املغريب من خالل املؤسسات املغربية يف حوايل 

، 1973بانية السابقة منذ عام ، وهي املنظمة اليت سعت الستقالل املستعمرة االس)البوليساريو(اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهب 
.أالقليمتنازع مطالب املغرب بالسيادة على 

قوق السياسية احلريات املدنية واحل يعترب املغرب األراضي اليت يديرها جزءا ال يتجزأ من اململكة، مع تكييف نفس القوانني واهلياكل اليت تعين مبمارسة
احلكومة ني جملس الوزراء وأعضاء واالقتصادية حتت السلطة املطلقة للدستور اليت تقع على عاتق امللك حممد السادس الذي يرتأس والذي يوافق على تعي

للجهوية “ دستور املغرب الذي يطبق ايضا على االقليم، وبدأ هذا العام بدأ بتنفيذ خطته 2011اعتمد املغرب يف عام . باقرتاح من رئيس الوزراء
وهذا ما مسح بانتخابات مباشرة  اليت تفوض صالحيات اختاذ امليزانية والقرار للهيئات املنتخبة حمليا، وتشمل حمافظات الصحراء الغربية،” املتقدمة

ملزيد من . الة على قوات األمنويف بعض االحيان، ليست للسلطات املدنية مراقبة فع. لبعض املسؤولني يف احلكومة احمللية واإلقليمية للمرة األوىل
.2015التفاصيل، انظر تقرير حقوق اإلنسان يف املغرب لعام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شخص اغلبهم من  500،000ويقدر املراقبون عدد السكان حبوايل . 1975ال يوجد هناك تعداد للسكان منذ ان غادرت اسبانيا االقليم يف عام 

ر كما ان الصحراويني يعيشون ايضا يف جنوب املغرب ، اجلزائ. يف املئة منهم 25املهاجرين املغاربة، ويشكل الصحراويني االصليني ما يقارب 
.وموريتانيا

 ومدت ، بعد انسحاب اسبانيا، قوات ومدنيون اىل احملافظتني الشماليتني1975توجد يف االقليم ثالث حمافظات، وقد ارسلت احلكومة املغربية عام 
ا يف  ا على احملافظة الثالثة بعدما ختلت موريتانيا عن املطالبة  متقطع منذ  بشكل البوليساريواستمر القتال بني القوات املغربية وجبهة . 1979سيطر

 الصحراء الغربية اين مت وقف إطالق النار ونشر قوات حفظ السالم لألمم املتحدة، وبعثة األمم املتحدة لالستفتاء يف 1991وحىت عام  1975عام 
ى الذي ميتد عل” باحلزام “أكمل املغرب بناء جدار احلجر والرمل املعروف  1980ويف أواخر .اليت ال تشمل مراقبة حقوق اإلنسان ) مينورسو(والية 

.ميال طويلة والذي ميثل حدوده الفعلية لسيطرته االدارية 1690طول حوايل 
الطرفان مل يتوصال حلل  على تسوية للنزاع على السيادة عن طريق االستفتاء الذي مل ينظم بعد، كما ان والبوليساريووافقت املغرب  1988يف عام 

ما حول أهلية الناخبني وخيارات تقرير املصري اليت ينبغي أن تتضمنها ورقة االقرتاع  .قالل أو ما بينهمااو االست الالندماج(بشأن خالفا
كانت هناك   2007منذ عام . ملكةداخل امل لالقليميكون فيه االستقالل التام خيار، بينما املغرب يقرتح حكما لذاتيا  إستفتاءتقرتح  البوليساريوان 

دف   2009ومنذ عام . ملتحدةحل املسألة عن طريق مفاوضات وجه لوجه بني ممثلي الطرفني برعاية االمم ا دفحماوالت عدة مل تكلل بالنجاح 
ر ة جوالت منها لكن مل تسفسهل املبعوث الشخصي لألمني العام لألمم املتحدة للصحراء الغربية، السيد كريستوفر روس، املفاوضات اليت عقدت عد

اية العام عن اية  يبدءعن نتائج، ما جعل روس  .ائجنتتفرتة من الدبلوماسية املكوكية واليت هي بدورها مل تسفر اىل غاية 
ت املدنية واحلقوق من االراضي اليت تسيطر عليها بسبب القيود اليت تفرضها احلكومة على احلريا%  85خماوف اجتاه حقوق االنسان الرئيسية يف ال 

ارضة تقال التعسفي وقمع املعالسياسية ملؤيدي االستقالل؛ القيود مفروضة على حرية التعبري والصحافة والتجمع، وتكوين اجلمعيات؛ واستخدام االع
.لفرتات طويلة

ا دوليا الدستورية  أالحكامغيري عدم قدرة املواطنني على ت“: املخاوف األخرى حلقوق اإلنسان هي نفسها كما هو احلال يف األراضي املغربية معرتف 
املعارضةلتعسفي وقمع للحكومة، تعذيب قوات االمن وسوء معاملتها األشخاص املعتقلني واملسجونني، استخدام االعتقال ا املللكياملؤسسة للشكل 
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ا احلساسة للحكومة املغربية، على القضاي يسؤكزونطويلة، الفساد يف مجيع فروع احلكومة، ومضايقة نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني الذين لفرتات 
، واستمرار عدم والسجنا واللفظية للمعتقلني واجلسدياةمعاملة السلطات النفسية  سؤجتاهل على نطاق واسع لسيادة القانون من قبل قوات األمن، 

ا او جتنيد أعضاء ج القيودالاالعرتاف جبمعيات مؤيدي االستقالل واليت بسبب هذه  التربعات، أو  اومجعدد ميكن هلا أن هلا اقامة مكاتب خاصة 
.أو يف السجون املغربية ااحملتجزين البوليساريوالسماح بزيارة نشطاء حقوقيني او ملؤيدي 

م من املسؤولني نطاق واسع، حيث تدعي منظمات صحراوية حلقوق اإلنسان أن الغالبية من رجال الشرطة وغريه منتشرعلىاإلفالت من العقاب 
.احلكومة يف الصحراء الغربية ومل ترد تقارير عن التحقيقات أو العقاب على سوء املعاملة أو الفساد داخل. املتهمني بالتعذيب الزالوا يف مواقع السلطة

:احرتام كرامة الشخص، مبا يف ذلك احلرية من. 1القسم 
احلرمان التعسفي أو غري القانوين من احلياة. ا

.مل تكن هناك تقارير تفيد بأن مسؤولني أمنيني ارتكبت عمليات قتل غري قانونية
اختفاء. ب

.مل تكن هناك تقارير مؤكدة عن حاالت اختفاء بدوافع سياسية خالل العام
وهي مؤسسة أنشئت من قبل احلكومة ومتوهلا لتعزيز حقوق  ،(CNDH(يواصل خالل هذا العام فرع العيون للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان 

شكل من نقود، رعاية  اإلنسان ومراقبتها، التحقيق يف مزاعم االختفاء القسري وغري الطوعي وعندما يقتضي األمر ذلك، توصي بتعويضات يف
احلكومة بتحويل تركيزها  يف السنوات القليلة املاضية، قامت. االختفاء القسري) أو عائالت ضحايا(الصحية، فرص العمل أو التدريب املهين لضحايا 

.لتعويض على مدار السنةوالتحقيق يف ادعاءات ا لستقبالواصل اجمللس . من املطالبات الفردية املتميزة واجلديدة اىل مشاريع جرب الضرر اجلماعي
ت بشأن تسويات ان دور المجلس الوطني لحقوق االنسان هو ملف المطالبات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان وإقرار توصيا

قد واصلت اللجنة فل. التعويض إلى السلطات المحلية والوزارات ذات الصلة، و التحقيق وتقديم التعويضات يعتمد على عمل الحكومة
لت اللجنة الدولية للصليب ، كما عم. الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة للضحايا السابقين النتهاكات حقوق اإلنسان

.األحمر كوسيط محايد، مع األطراف والعائالت بخصوص حاالت األشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين
التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو املعاملة أو العقوبة القاسية. ج

املعامالت ، وغريها من وأشارت تقارير من األمم املتحدة واملنظمات الدولية واحمللية غري احلكومية أن قوات األمن تشارك يف االعتداء اجلسدي والضرب
.السيئة للمحتجزين يف كلتا احلالتني السياسية والقضايا اجلنائية العادية

امات إساءة معاملة احملتجزين يف املغرب والصحراء الغرب 173ماي ستند فيه على دراسة  19أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم  ية ما حالة من ا
ه مل يكن منهجيا، وأن وخلص التقرير إىل أن سوء املعاملة يف احلجز الرمسي تصل إىل حد التعذيب ال تزال قائمة، على الرغم من أن. 14-2010بني 

ير عن  تقرالوتواصل كل من املنظمات غري احلكومية الدولية واحمللية . مسح باستمرار مثل هذه املمارسات” اإلفالت من العقاب“مناخ من 
امات مماثلة ان النشطاء الذين مت اعتقلهم  يف وقت  عنههم الفراجوأالتجاوزات، خصوصا من املدافعني عن استقالل الصحراء الغربية، كما ادىل با

.الحق، وكذلك أفراد اسر العديد من أولئك الذين ما زالوا رهن االحتجاز
انه تلقى العديد من الشكاوى عديدة من أن السلطات  2014 الغسطسلقد سجل فريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف تقريره 

 فريق العمل املعين باالحتجاز” وذكر التقرير ان . 2014-2010يف مدينة العيون تستخدم التعذيب وسوء املعاملة النتزاع االعرتافات خالل الفرتة 
صحراء ملؤيدين الستقالل الالتعسفي وجد انه يف قضايا تتعلق بأمن الدولة، مثل القضايا املتعلقة باإلرهاب، والعضوية يف احلركات اإلسالمية أو ا

.“الوطين  رية مراقبة الرتابالغربية، هناك منطا من التعذيب وسوء املعاملة أثناء االعتقال ويف االعتقال من قبل الشرطة وباخلصوص من قبل وكالء مدي
سلطات ، مقرر االمم املتحدة اخلاص بالتعذيب أنه، على الرغم من أن ليس هناك سياسة رمسية، اال ان المنديز، ذكر خوان 2013يف تقريره عام 

شهاداتوأشار التقرير إىل . وناستخدمت التعذيب وسوء املعاملة النتزاع االعرتافات، مبا يف ذلك يف اثناء االعتقال، يف مراكز الشرطة ويف سجن العي
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.ملؤيدة لالستقاللتتعلق باالغتصاب والضرب املربح والعزلة ملدة أسابيع، وال سيما من السجناء املتهمني باملشاركة يف األنشطة اموثوقة 
رى من االساءة عن ان هناك أنواع أخ تتحدجثكما . وتتحدث التقارير ان التعذيب حيدث يف أغلب األحيان خالل االعتقال السابق للمحاكمة

والتعليق احلرق بالسجائر،  استخدمها قوات األمن مشلت الضرب باألسالك الكهربائية، اخلنق بقطعة قماش مبللة غارقة يف البول أو املواد الكيميائية،
. ).د.1انظر القسم (لفرتات طويلة ” كربطة الدجاج“من الذراعني أو ك 

امات بأن املعاملة املهينة وقعت أثناء أو يف أعقاب املظاهرات املؤيدة لالستقالل أو احتجاجات للمطالب املعتقلني  ة باإلفراج عنكما ذكرت معظم اال
.السياسيني املزعومني الذين كانوا رهن االحتجاز

أحيانا سدي والتعذيب وفقا للجمعية الصحراوية لضحايا االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، ان أفراد أسر السجناء اشتكوا بانتظام من االعتداء اجل
اك تأكيد مستقل للسجناء يف سجن العيون، السجن الوحيد يف اإلقليم، كما فرضت السلطات قيودا شديدة الوصول إىل السجناء، ومل يكن هن

.لشكاوى أفراد األسر
امهم بارتكاب جرائم جنائية، فالقوانني تلزم ال سلطات التحقيق يف وأدعى ناشطون يف حقوق اإلنسان ومؤيدون لالستقالل أن السلطات تزور ا

امات حىت اآلن من وقت االحتجاز السابق للمحاكمة يف  سجن أو ادعاءات سوء املعاملة من أي شخص مالحق والتمس التحقيق؛ معظم هذه اال
ر يف نتائج الفحص الطيب الطيب أو النظ امربالكشفويزعم دعاة حقوق االنسان احمللية والدولية ان احملاكم يف كثري من األحيان ترفض اعطاء . معتقل

وثيق أي آثار اجلروح النامجة ووفقا ملنظمات غري حكومية حملية مل حتقق السلطات يف معظم الشكاوى، فشل الطاقم الطيب يف ت. يف مثل هذه احلاالت
.عن التعذيب والسلطات يف كثري من األحيان مل ترسل سيارات اإلسعاف لعالج املتظاهرين املصابني يف املظاهرات

امات بسوء املعاملة يف السجن يف  27وذكر اجمللس الوطين حلقوق االنسان أن كال من اجمللس واملرصد املغريب للسجون قد تلقتا خالل  عاما ا
.من كلميم، العيون والداخلة، واليت تتكون من غالبية مناطق الصحراء الغربية” احملافظات اجلنوبية“

:السجن وظروف مركز االحتجاز
.سوء أوضاع السجون ومراكز االعتقال تعكسها عموما تلك املوجودة يف املغرب ومل تف باملعايري الدولية

ب، التقرير عن أوضاع تواصل جمموعة متنوعة من املصادر، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية ومقرر األمم املتحدة اخلاص بالتعذي: الظروف املادية
ا دون املستوى املطلوب، خصوصا االكتظاظ، وقد ذكرت احلكومة ان مشكلة االكتظاظ كانت األكثر حدة يف مرافق ا الحتجاز السابق السجون با

حيصلون على سط واوردت التقارير حدوث اإليذاء البدين وعدم احلصول على الرعاية الصحية، وقد ذكرت احلكومة أن السجناء يف املتو . للمحاكمة
ا مل تقدم إحصاءات للصحراء الغربية مت عائالت املعتقلني أن ظرو . ستة استشارات طبية سنويا، على الرغم من أ ف السجن كانت قاسية وقد ا

م نشطاء مساقا أن مثل هذه الظروف السيئة أدت. بشكل غري عادي، وان حقوق الزيارة العائلية حمدودة يف بعض األحيان إىل تفاقم األوضاع  كما ا
م  ابريكةني الصحراوي وافادت منظمة عدالة حلقوق االنسان الغري حكومية يف اململكة املتحدة ان السج. الصحية األساسية للسجناء وأدت إىل وفا

ة إلجراء حتقيقات مستقلة يف وأفاد املراقبون غياب وجود شهادة الطبيب الشرعي شهاد. ملول بسبب اإلمهال الطيب املدقع آيتالعماري تويف يف سجن 
.الوفيات بالسجن

وأشار . لطعاموذكرت املنظمات غري احلكومية بشكل دوري احلاالت اليت احتج فيها السجناء على شروط و ظروف احتجازهم مع اإلضراب عن ا
م 22بسال  1ان فريق األمم املتحدة العامل التقى أعضاء يف سجن  2014تقرير أغسطس   من السجناء الذين تنظرهم هلم املنظمات غري احلكومة ا

ملعين واشار فريق األمم املتحدة العامل ا. وأعمال العنف اليت تلت ذلك يف العيون 2010 إيزيكسياسيني والذين اعتقلوا خالل تفكيك خميم كدمي 
بسبب  كإزياىل شهادات التعذيب وسوء املعاملة والحظ األوضاع الصحية املرتدية لبعض سجناء كدمي  2014باالحتجاز التعسفي يف تقريره سنة 

.ظروف السجن
.تتعت السلطات ممارسات املغربية يف السجون: اإلدارة

:االعتقال أو االحتجاز التعسفي. د
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كثري من األحيان هذا   القانون االعتقال واالحتجاز التعسفي، لكن، و كما هو احلال املعرتف به يف املغرب دوليا، تتجاهل قوات األمن يفوحيظر 
ني لفريق األمم املتحدة العامل املعين باالحتجاز التعسفي، انه من ب 2014وأشار تقرير أغسطس . احلظر، ال سيما أثناء ويف أعقاب احتجاجات

.) .ب.2ه، و.1ج، .1انظر األقسام (انتهاكات اخرى، تلقى الفريق العامل شكاوى عديدة من االعتقال التعسفي يف سجن العيون 
:دور الشرطة وأجهزة األمن

اثلة يف عون األساليب املمالشرطة واجليش، والقوات املساعدة، كما هي منظمة يف املغرب املعرتف به دوليا، هم املسؤولون عن األمن يف اإلقليم ويتب
واصلت منظمات و . وظل افالت قوات االمن من العقاب مشكلة متكررة، ومل ذكرت احلكومة أي مالحقات قضائية لضباط األمن يف اإلقليم. االقليم

.حقوق اإلنسان تتبع املعتدين املزعومني الذين بقوا يف املناصب القيادية أو السلطات انتقلت إىل وظائف أخرى
ة منظمات غري وخالل العام، قدمت ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان املزعومة يف االقليم شكاوى متكررة ضد الشرطة والقوات املساعدة، حسب عد

واية الشرطة حكومية دولية، حملية وصحراوية، واليت زعمت أن السلطات يف كثري من احلاالت رفضت العديد من الشكاوى واعتمدت فقط ر 
كوميون عموما ال أو خارجية للتحقيق يف انتهاكات قوات األمن غري متاحة للجمهور، و املسؤولون احل/ حول آليات داخلية و  لألحداثواملعلومات

ملسؤويل السجون  وذكر اجمللس الوطين حلقوق االنسان وإدارة السجون تدريب وطين يف جمال حقوق اإلنسان. يقدمون معلومات عن نتائج الشكاوى
.ووفقا للحكومة، مل تكن هناك حماكمات لضباط األمن يف اإلقليم. وأفراد قوات األمن خالل العام

إجراءات االعتقال ومعاملة احملتجزين
ا دوليا ير حقوق اإلنسان يف املغرب وملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة تقر . اجراءات ومعاملة االعتقال للمحتجزين مماثلة لتلك يف املغرب املعرتف 

.2015سنة 
يوما، وإن كانت هناك اعتقاالت أقل مما  20حتدثت منظمات غري حكومية عن عدة حاالت من االعتقال التعسفي واالحتجاز لفرتات تصل إىل 

.كانت عليه يف السنوات السابقة
ا دوليا،: اعتقال التعسفي وغري متوفرة معلومات مفصلة  كان االعتقال السابق للمحاكمة مشكلة يف مجيع أحناء اإلقليم، كما كان يف املغرب املعرتف 

.عنه
احلرمان من احملاكمة العادلة والعلنية. ه

أن كومية، واحملامني وينص الدستور على استقاللية القضاء، ولكن أن احملاكم مل تكن مستقلة، وقد أكد املسئولون احلكوميون واملنظمات غري احل
ثل تلك اليت متس النظام نتائج احملاكمات اليت كان للحكومة عصى سياسي قوي عليها، م. الفساد والنفوذ خارج نطاق القضاء ضعف من استقالليته

سلطات تفشل يف بعض ، كما ان ال.امللكي، واإلسالم كما املتعلقة باحلياة السياسية واألمن القومي، والصحراء الغربية، ويبدو ان امرها حمسوما سياسيا
.األحيان يف احرتام أحكام القضاء

خدام يوليو، حيث الغى است القانون اجلديد للقضاء العسكري، الذي نشر يف اجلريدة الرمسية للحكومة يف يناير كانون الثاين، دخل حيز التنفيذ يف
م العسكرية إىل احملاكمات العسكرية للمدنيني يف معظم احلاالت، حيث أعيدت حاالت عدة لصحراويني حكموا سابقا بالسجن من قبل احملاك

.احملاكم املدنية
، أدين من قبل الداودي اىل حمكمة مدنية يف اكادير، وهو ناشط سابق يف حقوق الصحراويني امباركيف مثال بارز واحد، أعادت السلطات حالة 

ووفقا . جن يف ابريل نيسانحكمت احملكمة املدنية عليه بستة أشهر يف الس وقد.العسكريحمكمة عسكرية بتهم تتعلق باألسلحة وجنحة امتالك الزي 
م أخرى، غري حمددة ضده، فإن السلطات مل تفرج عن سبتمربالسلطات 4ملصادر إعالمية، ابلغت يوم  ه بعد انتهاء مدة عائلة الداودي أنه نظرا إىل 

.عقوبته
م حمكمة صحراويني آخرين الزالوا يقضون عقوبات بالسجن فرضتها عليه 22ان  (HRW( ووتش رايتس هيومن، ذكرت  2015يف تقريرها لعام 

مت السلطات هؤالء الرجال بالصلة مع أعمال العنف اليت اندلعت يف عام 2013عسكرية يف عام  احتجاج، عندما فككت السلطات 2010، وا
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اعم املدعى عليهم بأن الشرطة أن احملكمة العسكرية قد فشلت يف التحقيق يف مز  ووتش رايتس هيومنوالحظت . يف الصحراء الغربية إزيك أكدميخميم 
م على توقيع بيانات كاذبة، واليت اعتمدت بشكل شبه كامل على تلك التصرحيات على احملكوم .عليهم قد عذبتهم و أجرب

:إجراءات احملاكمة
ا دوليا .2015ان باملغرب ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجعة تقرير حقوق اإلنس. إجراءات احملاكمة هي نفسها املطبقة يف املغرب املعرتف 

:السجناء واملعتقلون السياسيون
واعتربت . ياسيةنفت احلكومة وجود سجناء أو معتقلني سياسيني، وادعت أن مجيع املسجونني كانوا متهمني أو مدانني بارتكاب جرائم غري س

ذين اعتقلوا ال إزيك اكدميويتضمن هذا العدد سجناء . مجاعات حقوق اإلنسان ومؤيدي االستقالل ان عدد من الصحراويني هم سجناء سياسيني
لفريق األمم املتحدة العامل ان أعضاؤه اجتمعوا  2014وأشار تقرير أغسطس . والعنف الالحق يف العيون 2010 إيزيك اكدميخالل تفكيك خميم 

.وتلقوا شهادات حول التعذيب وسوء املعاملة 1من هؤالء السجناء يف سجن سال  22مع 
:إجراءات القضائية املدنية والتعويضات

ا دوليا .كانت اإلجراءات وسبل العالج القضائية املدنية هي نفسها يف القانون واملمارسة يف املغرب املعرتف 
:التدخل التعسفي يف اخلصوصية واألسرة واملنزل، أو يف املراسالت. و

ا دوليا لفريق األمم املتحدة العامل املعين  2014ووفقا لتقرير أغسطس . تتبع السلطات على العموم نفس املمارسات السائدة يف املغرب املعرتف 
معاملة ية، وتضرب وتسوء باالحتجاز التعسفي، فان هناك املزاعم قائلة إن الشرطة دامهت بانتظام املنازل اخلاصة للمؤيدين الستقالل الصحراء الغرب

.السكان
:احرتام احلريات املدنية، مبا يف ذلك. 2القسم 

:حرية التعبري وحرية الصحافة. ا
، وخاصة قيد بعض حرية التعبرييطبق القانون املغريب واملمارسة، حيث ينص القانون بشكل عام على حرية التعبري والصحافة، على الرغم من أنه جيرم وي

وضع اإلقليم، واستمرت يف  السلطات املغربية حساسة ألية تقارير ال متشى مع املوقف الرمسي للدولة بشأن. يف الصحافة ووسائل اإلعالم االجتماعية
.طرد أو احتجاز أو مضايقة األشخاص الذين انتقدوا بشأن هذه املسألة

وقد . لسيادة اإلقليميةالقانون املغريب حيظر على املواطنني انتقاد اإلسالم، مؤسسة النظام امللكي أو موقف احلكومة بشأن ا: حرية الكالم والتعبري
وسائل . التشهري من احملاكمات اجلنائية للصحفيني والناشرين، وكذلك دعاوى السيالملستمرانتقدت عديد من جمموعات حقوق اإلنسان العديدة 

إلجراءات احلكومية ضد ومل ترد تقارير عن ا. اعالم صحراوية ومدونني بوجهات معارضة يف كثري من األحيان ميارسون رقابة ذاتية على هذه القضايا
.وسائل اإلعالم واملدونني يف االقليم

 لصحفيني األجانب، ولكنفرضت احلكومة إجراءات صارمة حتكم لقاء الصحفيني مبمثلي املنظمات غري احلكومية والناشطني السياسيني ، اذ حيتاج ا
.مل حيصل دائما، على موافقة من وزارة االتصاالت قبل اللقاء مع النشطاء السياسيني

راويني يف اجلزائر، كلها متاحة يف من خميمات الالجئني الصح البوليزاريووسائل اإلعالم احمللية والدولية، مبا يف ذلك القنوات الفضائية وتلفزيون واذاعة 
.االقليم

ية على الصحفيني يشمل قانون مكافحة اإلرهاب وقانون الصحافة احكام تسمح للحكومة بالسجن وفرض عقوبات مال: الصحافة واحلريات اإلعالمية
.  خاص املدانني بتهمة القذفوجيوز للسلطات فرض أحكام بالسجن على األش. والناشرين الذين ينتهكون القيود املتعلقة بالقذف والتشهري والشتائم

وظلت القيود . طينوبناء على ذلك، ذكرت الصحافة حبذر شديد املوضوعات املثرية للجدل وحساسة ثقافيا اليت تلزم تدخل اجليش واألمن الو 
وجهت. للحقائق تقصيةومساحلكومية مفروضة على الرقابة الذاتية فيما خيص املواضيع احلساسة عقبات خطرية يف تطوير صحافة حرة، مستقلة 
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امات إىل أجل غري مسمىالسلطات  امات بانتهاك القانون اجلنائي ضد صحفيني حمددين، مع تأخر مالحقة هذه اال .ا
ا الصحفي سبتمرب، فقد اعتقلت السلطات مدون ومراسل حمطة التلفزيون اليت يديره 17على سبيل املثال، وفقا لتقرير منظمة مراسلون بال حدود 

هم ، وعرقلة يف طريق عمومي، واهلجوم على املسؤولني خالل تأديت2014يوليوز ” جتمع مسلح“ملشاركته يف  احليسنحممود  البوليساريوالتابع جلبهة 
ظاهرات السلمية مرددين وألقت الشرطة القبض عليه عندما كان يقوم بتصوير تفريق قوات األمن العنيف للم. لواجبهم وإتالف املمتلكات العامة

اية . شعارات االستقالل يف العيون .ملتأخريةا العامبالتهموقد أفرج عنه بعد مثانية أشهر من االعتقال، وقال انه ما زال مالحقا اىل 
ني،  السياسيني بالصحفيونظرا حلساسية قضية الصحراء الغربية، فرضت احلكومة إجراءات صارمة حتكم لقاء ممثلي املنظمات غري احلكومية والناشطني

الفا للسنوات السابقة، ومل خ. الصحفيني األجانب، ولكن مل حيصل دائما، اىل موافقة من وزارة االتصاالت قبل اللقاء مع النشطاء السياسيني وييحتاج
.تقم السلطات بطرد الصحفيني األجانب من الصحراء الغربية

ا دوليا بشأن التحرش، الرقابة أو قيود على احملتوى؛ قضايا األ .او القذف/ من القومي التشهري وكانت ممارسات احلكومة املغربية نفسها تلك املعرتف 
:حرية اإلنرتنت

ا دول ما ال يا، حيث أن احلكومة عمو ليس هناك ما يدل على أن شروط الدخول إىل اإلنرتنت يف املنطقة ختتلف عن تلك املوجودة يف املغرب املعرتف 
وانني ، فأن احلكومة مل متنع أو تصفي أي من املواقع خالل العام، على الرغم من أن ق 2015هاوس  فريدومووفقا لتقرير مؤسسة . تقييد الوصول اليها

.وأشار التقرير إىل أن جو عام من اخلوف زاد من الرقابة الذاتية. مكافحة اإلرهاب تسمح بتصفية املواقع
:احلرية األكادميية والفعاليات الثقافية

اء لدولة، أو وضع الصحر ومبوجب القانون، فان للحكومة احلق يف جترمي العروض أو مناقشة التشكيك يف شرعية النظام امللكي ، اإلسالم ومؤسسات ا
ي ممارسة النشاط السياس ويقيد القانون الفعاليات الثقافية واألنشطة األكادميية، على الرغم من أن احلكومة تقدم عموما مزيدا من احلرية يف. الغربية

.رتشيحات لوظائف عاليةووافقت وزارة الداخلية على تعيني رؤساء اجلامعات وذلك متشيا مع القانون األساسي بشأن ال. والديين يف االحياء اجلامعية
:حرية التجمع السلمي ومجعية. ب

.يف الصحراء الغربيةتعمل بنوع ما أكثر تقييدا  فاناملمارسةومع ذلك، . يطبق القانون املغريب
:حرية التجمع

إذنا ات نادرا ما متنح طالبت وزارة الداخلية أولئك الذين يرغبون يف عقد التجمعات العامة، مبا يف ذلك املظاهرات، للحصول على إذن، لكن السلط
اليب أخرى لقمع أو تثبيط فمثلما يف املغرب، تتعمد احلكومة التأخري اإلداري وأس. لألحداث ذات توجهات سياسية غري تلك املتعلقة باالنتخابات

.مؤيدة لالستقالل يف قبول طلبات من اجلماعات املرتبطة بنشاط يف جمال حقوق اإلنسان أو آراء اوالفشلومينع . املظاهرات ذات مدلول سياسي
مح باملظاهرات أبريل لألمني العام لألمم املتحدة حول الصحراء الغربية ادعاءات بعض منظمات حقوق اإلنسان أن السلطات مل تس 15وأشار تقرير 

ع القضايا ، ال سيما منع مظاهرات تدعو إىل حق تقرير املصري، والدفاع عن حقوق السجناء ، أو رف2015-2014يف االقليم خالل فرتة زمنية أبريل 
م استخدموا القوة املفرطة يف. االجتماعية واالقتصادية قمع املظاهرات، مبا يف ذلك  وواصلت قوات األمن يف تفريق هذه التجمعات بالقوة، مع مزاعم أ
.ضد النساء واألطفال

حقة وسوء املعاملة، واملال يف بعض احلاالت ختضع قوات األمن املتظاهرين والنشطاء لالعتقال التعسفي وفقا ملقرر االمم املتحدة اخلاص للتعذيب
تقلوا، استطاع الوصول وعالوة على ذلك، أشارت التقارير إىل أن عدد قليل جدا من املتظاهرين الذين اصيبوا جبروح، مبن فيهم الذين اع. القضائية
.ونتيجة لذلك، كان معظمهم غري قادر على احلصول على شهادة طبية لتوثيق بشكل رمسي آثار العنف. للطبيب

تفال بعودة أفراد األسرة من الكبرية، حىت اليت يتم تنظيمها لالح اشكااللتجمعاتادعى عدد من سكان مدينة العيون أن الشرطة متيل لتفريق مجيع 
دون مالبس مدنية ويقومون يرت رجااللشرطةيف تندوف، اجلزائر، وتتحدث التقارير أيضا ان االعتداء يقع بينما كان  البوليساريوخميمات الالجئني 

السنواتسان أنه يف وذكرت منظمات مؤيدة لالستقالل وبعض منظمات حقوق اإلن. بتفريق بالقوة احتجاج مجاعات صغرية عدة مرات يف األسبوع
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يف االقليم كل عام،  ونظم عدد كبري من املظاهرات. رفض لطلبات احلصول على تصاريح لتنظيم املظاهرات ألن الشرطة نادرا ما متنح هلماألخرية 
قارب عتصامات من قبل أوالغالبية منها متعلقة باملشاكل االجتماعية واالقتصادية مثل البطالة واإلسكان؛ وأقلية منها ذات صبغة سياسية، مثل اال

صابات اليت تتطلب عناية وتقوم السلطات بتفريق االحتجاجات على مدار العام، مما أدى إىل عشرات اإل. األشخاص املختفني واملعتقلني السياسيني
.طبية

ا مل تتمكن منذ عام وادعى بعض املتظاهرين اجلرحى أن السلطات كانت بطيئة يف الرد على شكاوى رمسية من استخدام القوة املفرطة وادعت أ
لتسجيل لتجنب وأفاد ناشطون يف وقت سابق ان الشرطة استهدفت األفراد الذين حضروا للمظاهرات مع أجهزة ا. من متابعة حالة شكاواهم 2011

.احتمال أن تدينهم لقطات لقوات األمن يف العمل
:حرية الدين. ج
:حرية التنقل، واألشخاص النازحون داخليا، ومحاية الالجئني، واألشخاص عدميي اجلنسية. د

تحدة، يف تنفيذ برنامج تدابري بناء الثقة يف األمم امل (UNHCR(تعاونت احلكومة مع مكتب املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
فيما  والبوليساريوبب نزاع بني املغرب وبس. واليت سهلت التواصل وتبادل الزيارات العائلية بني الصحراويني يف األراضي الصحراوية والالجئني يف اجلزائر

.، ومل يتم تبادل للزيارات العائلية خالل العام2014يتعلق باجلوانب اإلدارية للربنامج، علقت العملية يف يونيو 
ا مقيدة احلركة والسفر إىل اخلارج على مؤيدي شطاء االستقالل ون وينص القانون على حرية احلركة الداخلية والسفر إىل اخلارج، على الرغم من أ

.حقوق اإلنسان
:محاية الالجئني

شخاص عدميي طاليب اللجوء واألتعاونت احلكومة مع املفوضية وغريها من املنظمات اإلنسانية يف توفري احلماية واملساعدة لالجئني والالجئني العائدين و 
ملهاجرين ألسباب مارس، أفاد مكتب العيون للجلس الوطين حلقوق االنسان عن الزيادة يف عدد ا ففي.املعنينياجلنسية، وغريهم من األشخاص 

ات مسحت لعدد من املهاجرين وذكر أيضا أن السلط. املتعلقةباللجوءوذكر أن املهاجرين ستقع حتت قوانني املغرب اجلديدة  أالقليماقتصادية مير عرب 
ول على وكانت شروط احلص. تنظيم تسجيل املهاجرين املوجودين يف األراضي اخلاضعة إلدارة املغرب 2014التسجيل يف العيون كجزء من محلة 

ا دوليا حوق حقوق اإلنسان يف  2015ملزيد من املعلومات الرجاء مراجعة قسم تقرير . اللجوء ومعاملة الالجئني هي نفسها كما يف املغرب املعرتف 
.املغرب 
:احلرية للمشاركة يف العملية السياسية. 3الباب 

ا دوليا ة قسم تقرير حقوق اإلنسان يف ملزيد من املعلومات، الرجاء مراجع. حرية املشاركة يف العملية السياسية مماثلة لتلك اليت يف املغرب املعرتف 
.2015املغرب لسنة 

:االنتخابات واملشاركة السياسية
)  12(” خابية وفقا ل ومت الدوائر االنت. سبتمرب نظمت البالد انتخابات مباشرة للمجالس البلدية واإلقليمية للمرة األوىل 4يف : االنتخابات األخرية

دف إىل إعطاء قدر أكرب من السلطة ملسؤولني حمليني أكتوبر انتخبت  2وم ويف ي. منطقة حددها املخطط اإلقليمي للحكومة، وهي اخلطة اليت 
 تنفيذ برنامج احلكومة املغربية وكانت هذه االنتخابات اخلطوة األوىل يف. اهليئات اإلقليمية واملهنية أعضاء جملس املستشارين، الغرفة العليا من الربملان

ات املباشرة لبعض املناصب ، اليت نقلت بعض السلطات إىل األقاليم احمللية، مبا يف ذلك يف مناطق الصحراء الغربية، ومسحت باالنتخاب”األقلمة“
.احلكومية احمللية ألول مرة

  ة كانت برئاسةكان اجمللس الوطين حلقوق االنسان، الذي ترعاه احلكومة، املؤسسة الرائدة يف مراقبة االنتخابات، وجلنة االعتماد االنتخابي
انضم  حملي،كمامراقب  3425املركزي للوقاية من الفساد ومخس مجعيات حملية معتمدة من  والنموذدالوزاري حلقوق اإلنسان،  والفد اجمللسومبشاركة
االنتخاباتمن املراقبني احملليني  واعتربت األحزاب السياسية الرئيسية، والغالبية العظمى. مراقبا دوليا إضافيا املشاركة ملراقبة االنتخابات 76اليها حوايل 
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ا كانت انتخابات ذات مصداقية اليت كان املصوتون فيه. والنزيهة والشفافةباحلرة  ا قادرين على االختيار احلر كما واعترب معظم املراقبني الدوليني ا
.خالية نسبيا من املخالفات تعتربالعملية

ا دوليا ة إىل حد كبري لتلك اليت يف املغرب املعرتف  وهناك عدد . مشاركة املرأة واألقليات :وكانت مشاركة النساء واألقليات يف العملية السياسية مشا
.كبري من املرشحني للمسؤولني املنتخبني تقدموا بصفتهم صحراويني

:الفساد وغياب الشفافية يف احلكومة. 4القسم 
كما هو احلال يف املغرب . تتطبيق القانون املغريب واملمارسة املغريب، مبا يف ذلك يف جماالت اإلفصاح املايل ووصول اجلمهور إىل املعلوما: الفساد

ا دوليا، ينص القانون على عقوبات جنائية على الفساد من قبل املسؤولني، على الرغم من أن احلكومة مل تنف وغالبا  ذ القانون بشكل فعال،املعرتف 
وى وال أي مالحقات قضائية تطبيق متفرقا، ومل تكن هناك حتقيقات رفيعة املست. ما يشارك املسؤولني يف ممارسات الفساد مع اإلفالت من العقاب

.وكان الفساد مشكلة خطرية مستمرة. رفيعة املستوى خالل العام
وورد أن بعض . ت من العقاباإلنفاق على التنمية كبري ومشاركة ضباط اجليش يف جمال األعمال التجارية اخلاصة خلق القابلية للفساد، وكذلك اإلفال
.  خرى على أراضي الدولةضباط اجليش اعتمد على اتصاالت احلكومة للوصول التفضيلي إىل تراخيص الصيد أو عقود مرحبة يف الرمل واحملاجر األ

ألجرة تراخيص سيارات اوكانت احلكومة والشركات اململوكة للدولة أرباب العمل الرئيسية يف اإلقليم، وسعى السكان اىل وظائف يف اخلدمة املدنية و 
.ونفى مسؤولون حكوميون أن الفساد مشكلة خطرية. من خالل االتصاالت الرمسية

.القانون املغريب واملمارسة تطبق: اإلفصاح املايل
تطبيق القانون املغريب واملمارسة: وصول اجلمهور إىل املعلومات

:موقف احلكومة من التحقيق الدويل وغري احلكومي يف االنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسان. 5القسم 
ا دوليا بتوازىحلقوق اإلنسان  اجملموعاتالدوليةظروف عمل  .عموما مع تلك يف املغرب املعرتف 

ر إلنسان أو تلك اليت تتظاهتساحمت احلكومة ولكن مل تعرتف بالعديد من املنظمات غري احلكومية احمللية اليت تقوم بالتحقيق يف قضايا حقوق ا
من حمكمة أغادير حول وجوب تسجيلها، أبلغت  2005ومتشيا مع قرار قانوين لعام . البوليساريوبتوجهات مؤيدة لالستقالل او مؤيدة جلبهة 

ا منظمة مسجلة جلت منظمة كما س. السلطات يف مارس اذار اجلمعية الصحراوية لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان ان احلكومة اعرتفت بأ
.وللمنظمات غري احلكومية احمللية عموما سوء العالقات مع قوات االمن. مجعية الغد حلقوق اإلنسان وخخيأخرى، 

نسان بالعيون والداخلة يف ابريل نيسان زار ثالثة ممثلني من مكتب مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإل: االم املتحدة واهليئات الدولية االخرى
م مسحت السلطات هلم حبرية الوصول إىل املتحاورين من احل. لدراسة الوضع احلايل حلقوق اإلنسان يف األراضي كومة واجملتمع املدين، مبا وخالل زيار

.يف ذلك املنظمات غري احلكومية ذات الفكر االستقاليل
ا دوليانفس اهليئات احلكومية حلقوق اإلنسان هي اليت تعمل يف اإلقليم كما هو احلال يف املغ: اجلهات احلكومية حلقوق اإلنسان واصل . رب املعرتف 

ا جمموعة من األنشطة، مب جملس حقوق االنسان التابع للحكومة، عرب مكاتبه يف الداخلة والعيون، وكذلك من خالل مسؤولني حكوميني آخرين تنفيذ
عض ظ على العالقة مع بيف ذلك رصد املظاهرات، وزيارة السجون واملراكز الطبية وتنظيم أنشطة بناء القدرات ملختلف أصحاب املصلح، كما انه حاف

ا ا اجمللس الوطين حلقوق االنسان ومسؤويل احلكومة قاموا بالتحقيق يف بعض األ. املنظمات غري احلكومية غري املعرتف  حيان يف احلاالت اليت أثار
ا أو وسائل اإلعالم ا، وخصوصا تلك اليت لفتت اإلنرتنت االهتمام  .املنظمات غري احلكومية غري املعرتف 

:التمييز واإلساءات اجملتمعية واالجتار باألشخاص. 6القسم 
ك يف س ، مبوازاة تلالظروف املعيشية والعادات االجتماعية اليت تؤثر على النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك قضايا املساواة واجلن

ا دوليا، والقوانني واملمارسات احلكومية هي نفسها ال يف املغرب، وحجم اجلالية وكانت تقارير معاداة السامية نادرة باملثل كما هو احل. املغرب املعرتف 
.للحصول على معلومات أكثر تفصيال عن املغرب 2015لعام  رايتس هيومنالرجاء مراجعة قسم تقرير . اليهودية غري معروف
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:حقوق العمال. 7قسم 
:احلرية النقابية واحلق يف املساومة اجلماعية. ا

ينص القانون على حقوق العمال يف و . يطبق قانون العمل املغريب يف املناطق اليت يسيطر عليها املغرب من االقليم، وممارسة احلكومة تشبهه إىل حد كبري
العمال املفصولني  ويطالببإعادةت وحيظر القانون التمييز ضد النقابا. تشكيل النقابات املستقلة واالنضمام ، املساومة اجلماعية، وتنظيم اضرابات قانونية

.بسبب نشاطهم النقايب
ا، وكانت العقوبات للمخالفات غري كافية لردع االنتهاكات، كما ان واإلدارية  اإلجراءات القضائية الزالت احلكومة مل تفرض تطبيق القوانني املعمول 

.ختضع لتأخري طويل
أكرب  نشطة،وحافظتري حترتم احلكومة وأرباب العمل حرية تكوين اجلمعيات؛ وكانت النقابات املغربية تغطي مجيع القطاعات املوجودة ولكنها غ

. لعمال املغاربةواالحتاد الوطين ل االحتادات النقابية تواجد امسي يف العيون والداخلة ومشلت االحتاد املغريب للشغل، والكونفدرالية الدميقراطية للشغل،
.وسفات والصيدوكانت النقابات عاملة يف مصانع الف. وكان معظم أعضاء النقابة موظفني لدى احلكومة املغربية أو املنظمات اململوكة للدولة

.مل تكن هناك إضرابات عمالية معروفة أو إجراءات مجاعية أخرى، مثل اتفاقات املساومة، خالل العام
:حظر العمل القسري أو اإلجباري. ب

.اتوحيظر قانون العمل املغريب املطبق على مجيع أشكال العمل القسري أو اإلجباري، و مل ترد تقارير حبدوث مثل هذه املمارس
:حظر عمل األطفال واحلد األدىن لسن االستخدام. ج

ا يف املغرب .اللوائح املتعلقة باحلد األدىن لسن العمل هي نفسها املعمول 
كما هو احلال يف املغرب املعرتف   األطفال اخلاصةبتشغيلوزارة العمل والشؤون االجتماعية هي املسؤولة عن تنفيذ وتطبيق نفس القوانني واللوائح اليت 

.الوزارة مل تتفقد بشكل منتظم، او تراقب أو فرض عقوبات ضد تشغيل األطفال. ا دوليا
.لقطاع الزراعيويعمل األطفال يف الشركات العائلية غري الرمسية ويف ا. مل ترد تقارير بشأن تشغيل األطفال يف قطاع األجور الرمسي

رت يف تقدمي خدمات محاية الطفل ، واستم”تيسري“من خالل برنامج املساعدات النقدية  األقليموتستمر احلكومة املغربية يف االستثمار يف التعليم يف 
لواحد من هذا الربنامج من الصحراويني املزيد من املساعدة للفرد ا وتلقى.البشريةمن خالل املرحلة الثانية من املبادرة الوطنية ملشروع دعم التنمية 

ا دوليا .األشخاص الذين يعيشون يف املغرب املعرتف 
.www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findingsانظر أيضا قسم النتائج السنوية العمل على أسوأ أشكال تشغيل األطفال يف

:التمييز يف جمال العمل واملهنة. د
ا دوليا ما يتعلق باالستخدام واملهنة على وحيظر قانون العمل التمييز في. عموما، كانت ظروف التمييز يف مكان العمل مماثلة لتلك يف املغرب املعرتف 

. ألصل االجتماعياالجتماعية أو الدين أو الرأي السياسي أو االنتماء النقايب أو النسب الوطين أو ا اإلعاقة،احلالةأساس العرق أو اللون أو اجلنس أو 
وينص القانون . راض املعديةالقانون ال يعاجل امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية أو السن أو اللغة أو الوضع بفريوس نقص املناعة البشرية أو غريها من األم

.على األجر املتساوي للعمل املتساوي
وأفادت منظمات . كل فعالومع ذلك، حدث التمييز يف مجيع اجملاالت، كما ان احلكومة مل ختصص موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه القوانني بش

ل لة تنظيم نفذت خالالعمال املهاجرين أن بعض املهاجرين من ذوي اخلربة تعرضوا للتمييز يف التوظيف واألجور، أو الظروف، على الرغم من أن مح
.العام قدمت اآلالف من العمال املهاجرين غري الشرعيني سابقا مع بطاقات اإلقامة

ية يناير، أمام مقر احتاد العمال املغريب يف العيون، نظمت مجع 25يف . وكانت هناك تقارير تتحدث أن الصحراويني تواجه التمييز يف التوظيف والرتقية
ألمن فرقت بعنف املظاهرة، قوات ا. خرجيي اجلامعات العاطلني عن العمل الصحراويني مظاهرة سلمية للمطالبة حبقوق التساوي يف العمل للصحراويني
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حراوية حلقوق اإلنسان، على عدد من املشاركني باستهداف املنظمني، مبن فيهم الكوري ببيت ذلك أحد قادة اجلمعية ورئيس اجملموعة الصواعتدت 
.مجعية الغد حلقوق اإلنسان

ظروف العمل املقبولة. ه
.احلد األدىن لألجور واحلد األقصى لساعات العمل ومعايري الصحة والسالمة املهنية هي نفسها كما هو احلال يف املغرب

عتبة مستوى خط . يوميا للعمال الزراعيني) $ 7،20(درهم  63يوميا يف القطاع الصناعي، و ) $ 11،70(درهم  97وكان احلد األدىن لألجور 
يث يتلقى يف اليوم الواحد، مبا يف ذلك املكافآت التقليدية اليت متنح خالل العطل، ح) $ 8،50(درهم  70الفقر اليت حددها البنك الدويل هي 

.شهرا يف كل عام 16إىل  13العمال عموما ما يعادل راتب 
ا دوليا 85كحافز يف االنتقال إىل اإلقليم، حصل عمال قطاع األجور على أكثر من  حلكومة كما وفرت ا. يف املئة من نظرائهم يف املغرب املعرتف 
.الدعم عن الوقود والعمال معفاة من ضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة

http://mapnr.blogspot.com/2016/05/blog-post_667.html
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يرة لمشروع مهتما بالمجال البيئي بجهة كلميم واد نون يشاركون في الدورة التكوينية األخ 35: طانطان 
حماية
0يف جهات2016مايو،  22: يف  وحيكتبحممد :بواسطة نشرت 

يام  املستدامة  على مدى ثالث أ مهتما باجملال البيئي يف  الدورة التكوينية األخرية ملشروع محاية اليت نظمتها  مجعية جيل الصحراء للتنمية 35شارك 
.“التشبيك وبناء التحالفات من أجل محاية األنظمة االيكولوجية “حول موضوع  

خالل  شهري مارس وابريل   ، إطار بوكالة التنمية االجتماعية  استكماال  التكوينية السابقة اليت نظمت بومليكوتأيت هذه الدورة اليت اطرها  حممد  
.املنصرمني 

ذه املناسبة  من خالل  ورشات نظرية وأخرى تطبيقية حول التشبيك وبناء التحالفات على آليات  التشبيك وكيفية  ميكانيزماتو وتعرف املشاركون  
.بناء التحالفات يف اجملال  البيئي 

انطان ،المجلس ط-ويهدف مشروع  حماية  الذي نظم بدعم من المندوبية الوزارية لحقوق االنسان ، اللجنة الجهوية لحقوق االنسان كلميم
ب ،  ، مجلس جماعة طانطان، وكالة الحوض المائي واد الساقية واد الذه الوطيةاالقليمي ، مجلس جهة كلميم وادنون ، مجلس جماعة 

ينين بالتكنولوجيا الى خلق جيل جديد من المدافعين عن العدالة المناخية و الحقوق البيئية ، متمكنين من اآلليات و التقنيات و مستع
.الحديثة

الوكالة اجلهوية  ت بطانطان ،ونظم  هذا املشروع  بشراكة مع املديرية االقليمية  لوزارة الرتبية الوطنية بطانطان  ،املندوبية االقليمية للمياه و الغابا
.لوجية و احلقوق البيئية وادنون من أجل  تكريس ثقافة محاية األنظمة االيكو  –التصاالت املغرب  ،  لتكوين و تأطري قدرات الفاعلني  جبهة كلميم 

.ابريل املاضي ، قد تناولت آليات وتقنيات محاية األنظمة اإليكولوجية 24و 21وكانت املرحلة الثانية  من هذا املشروع  اليت نظمت  ما بني 

http://www.jihatepress.com/%D8%B7%D8%A7%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%86-35-%D9%85%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-
%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%84%D9%85/
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أجل تعزيز دور الجامعة في رفع الوعي بالتغيرات المناخية وآثارها على حقوق اإلنسانمن 

صباح طنجة
ة عبد املالك السعدي،، ، بشراكة مع املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري وبتعاون مع جامعتطوان -اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطنجةنظمت 

، "وآثارها على حقوق اإلنسان من أجل تعزيز دور اجلامعة يف رفع الوعي بالتغريات املناخية: "أمس السبت امللتقى اجلهوي اجلامعي الثاين حتت شعار
 2016الذي ستحتضنه مدينة مراكش يف نونرب COP22( (وذلك يف إطار االخنراط يف االستعدادات لتنظيم مؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ 

.الذي سينظم مبدينة طنجة يف يوليوز املقبل" 22 ميدكوب"وكذا التحضري ملؤمتر األطراف لبلدان حوض البحر األبيض املتوسط حول املناخ 
والطلبة، إىل تعبئة وحتسيس  واجلمعوينيويهدف هذا امللتقى، الذي شارك يف أشغاله جمموعة من اخلرباء واألساتذة اجلامعيني والفاعلني املؤسساتيني 

ذه االطلبة باجلامعة بالتغريات املناخية وتأثريها على احلق يف التنمية املستدامة، وعالقتها بالنوع االجتماعي، وكذا الرف لظاهرة عرب خلق ع من الوعي 
.منهجية فعالة للتحسيس والتعريف بدور اجملتمع املدين يف مؤمترات األطراف حول املناخ
أملانيا، الصني،  املغرب، كندا، مصر، جزر القمر، فرنسا،(و ضم برنامج هذا اللقاء كذلك تقدمي ومناقشة آثار التغريات املناخية على مثان دول 

.21، وتقدمي مالحظات كل دولة حول اتفاقية باريس املنبثقة مـــــــــــــن مؤمتر األطراف )السويد
اكما مت عرض اسرتاتيجيات هذه الدول حول التكيف والتخفيف من خماطر التغريات املناخية، إضافة إىل  ؤمتر املقبل مبراكش، مبشاركة من امل انتظارا

ة والتسيري، ة الوطنية للتجار جمموعة من الطلبة عن مثان مؤسسات باجلهة،  املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، املعهد الوطين للعمل االجتماعي، املدرس
رائش، وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التخصصات بالع الكليةاملتعددةكلية العلوم والتقنيات، املعهد العايل الدويل للسياحة بطنجة، كلية العلوم بتطوان، 

.،  كما  شهد هذا امللتقى تقدمي عروض فنية خمتلفة وتوزيع شواهد املشاركةمبرتيل
خ قيم أي دور للجامعة يف ترسي"النسخة األوىل للملتقى اجلهوي اجلامعي حتت شعار  2014يذكر أن اللجنة اجلهوية بطنجة قد نظمت يف نونرب 

جلامعي وتقوية التواصل ، كان من أبرز أهدافها تثمني دور اجلامعة يف إشاعة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق اإلنسان يف الوسط ا"وثقافة حقوق اإلنسان؟
.والتشبيك بني أندية املواطنة وحقوق اإلنسان على مستوى اجلامعة

http://sabahtanja.com/node.php?idlis=2915#sthash.9v8P5Oir.dpbs
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.عزف السيد كيري نشازلألسف، 
السعود األطلسيطالع  5/23/2016

ل تلك القراءة تقود إىل فرضية واحدة حتتل ك... باملغرب 2015تقرير وزارة اخلارجية األمريكية حول واقع ممارسة حقوق اإلنسان خالل سنة قراءة   
دة املدى معبئة بالتضليل، فرضية أن اإلدارة األمريكية ركبت منصة إطالق صواريخ اسرتاتيجية بعي... مساحة استخالص منطلقات ومرامي ذلك التقرير

.للمغرب إندارا

صورة أن النظام ... ها حول املغربالتقرير يف جممله، وعلى كثرة أوراقه وفصوله وتفاصيله، هو تلفيف ألجزاء صورة تريد اخلارجية األمريكية أن تؤلف
وبني فقرات وأخرى يعود ". حقوق الشعب الصحراوي"املغريب استبدادي قمعي كل مؤسساته مناهضة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك ما يعتربه التقرير 

فيما يشبه حتميل  التقرير ليذكر بأن البلد حمكوم ومدبر بيد من حديد من طرف امللك، الذي ميسك بكل السلط، واملتحكم يف كل املؤسسات،
.املسؤولية مباشرة أو بصيغة ضمنية يف سوء أوضاع املغرب للملك

تم بالصورة احل. أصحاب التقرير يعرفون أن ليست تلك الصورة احلقيقية للمغرب قيقية، ملا تقدمه للعامل، يهمها ولكن، مىت كانت اإلدارة األمريكية 
ا خدمة هلدف هي من حددته .الصورة اليت تريد إشاعا

م احلاصل يف إعمال حقوق اإلنسان تنويه بالتقد"يف عدة مناسبات من " البيت األبيض"اخلارجية األمريكية، اليت كتبت التقرير، مل تسمع أبدا ما كرره 
ا مل تقرأ أبدا أن نفس البيت األبيض سجل أن مقرتح احلكم الذايت جدي"يف املغرب وتطوير املمارسة الدميقراطية ، ويشكل تقدما يف ، كما أ

.املفاوضات حلل نزاع الصحراء

اه ما يوجه سياستها جت ال شك أن املبتدأ يف تعلم مفردات السياسة، يعرف أن اإلدارة األمريكية قلبها ليس على صون حقوق اإلنسان، وليس ذلك هو
ا ال تقدس إال مصاحلها ومن أجلها تدوس وبدون تردد على أصدقاءها .دول العامل، كما أ

، الذي جدد بنيات النظام 2011ومن تلك القاعدة، فاخلارجية األمريكية ال تقيم أي اعتبار للتصويت العارم للشعب املغريب على دستور سنة 
ندسة دميقراطية للعالئق بني سلطه ومؤسساته. السياسي املغريب رجيح وزن وفعالية منسوب وحرص يف جتديده ذاك، على ت. جدد تلك البنيات 
سادس هو من اقرتح أصال توسيع وامللك حممد ال. يف تدبري الشأن العام، وإنتاج وتوجيه السياسات العمومية -عرب املؤسسات املنتخبة -التدخل الشعيبِ 

ريب ليس فيه استفراد للملك من هنا النظام املغ. صالحيات الربملان واحلكومة املنبثقة منه لفائدة تدبري سياسي للشأن العام، أساسه الصوت الشعيب
.، وهو الدستورباحلكم، وليس فيه استبداد، هناك اليوم مرجع أمسى لكل من ميارس أي سلطة يف البالد، ولكل من متارس عليه تلك السلط

دميقراطية يف تشكيل احلكومة، على للسنوات األخرية،  ويزيد بأن يقر باحرتام املنهجية ال اإلنتخابيةالتقرير مل جيد بدا من االعرتاف مبصداقية العمليات 
ة وتبعاته يف ادات تلك املمارسقاعدة منطوق الدستور، ذلك االقرار ال يرتب عليه التقرير مالحظة التقدم يف املمارسة الدميقراطية يف املغرب، وبكل امتد

عي عاقل بأن دولة ما أو شعبا أقول التقدم يف املمارسة، وال أقول اإلجناز التام للدميقراطية، ذلك اإلجناز التام، لن يد. أنسجة الدولة ويف شرايني اجملتمع
...ما على مساحة هذه األرض قد بلغه بتمامه وكماله
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 املواطنني من احلقوق عن بلوغ ذلك الكمال هي الواليات املتحدة األمريكية نفسها، اليت تشهد قدميا وحاليا، خصاصا بنيويا يف متكنيواألبعد 
قدم للعامل بصفة مستمرة ، ويتحقق لديها إفراط يف توليد الفقر، من فضالت آلية الرأمسالية املتوحشة، كما أن تلك الواليات نفسها، تاإلجتماعية

يمنة مشاهد عن التمييز بني املواطنني يف اجلنس ويف اللون، ويف اهلوية الثقافية، وعدا عن كل ذلك، تشتهر الواليات املت إعالم الرأي حدة أألمريكية 
يضعف فرصمبا يقلص و ... املوجهة عن بعد  من طرف قوى الصناعات املدنية والعسكرية على السواء اجلماهريةالواحد على وسائل االتصال 

.هن العام لبلداالمتالك الدميقراطي للرأي املستقل والوعي احلر، عند املواطن األمريكي، وذلك ما ال يساعده على املشاركة الفاعلة يف الشأ 

جانب الكيان املغريب إىل  املغرب يتقدم يف املمارسة الدميقراطية، وضمن منهجية التقدم أنه كرس االختيار الدميقراطي ثابت اسرتاتيجي من ثوابت
.الدين، الوطن، وامللك

فة وضبطا لممارساتها وفي قلب منهجية التقدم الديمقراطي أسس المغرب آليات، هي مؤسسة مؤتمنة على تكريس االختيار الديمقراطي، ثقا
.وتقويما لها

ناصفة، اجمللس الوطين للغات ، اهليئة العليا لالتصال السمعي البصري، جملس املنافسة، هيئة حماربة الرشوة، هيئة املالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان
ملان، وهو من بني أهم أسس نظامنا إىل جانب تلك املؤسسات الرب ... والثقافة، اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، اجمللس األعلى للرتبية والتعليم

ما)الدميقراطي، مبجلسيه  ات داخله، وبينه وبني احلكومة، بالصراع –، ميارس مهام التشريع ومراقبة احلكومة (والذي مل يشك التقرير يف مصداقية انتخا
كل ذلك يضاف ... ة كافةوفق ما هو متعارف عليه ومعتاد ومألوف ومشاهد يف األنظمة الدميقراطي -وحىت ببعض االرتباكات أو التقصري أو الصواب

ة مصاحلهم، حياولون جتيريه لفائدإليه اآلليات القانونية املعتمدة لصون االختيار الدميقراطي من عبث مناهضيه واملفسدين الذين يستفيدون من منافعه و 
.وضدا عن الشرعية القانونية والدميقراطية

بعض أحداثها  ات املغربية، سواء عربلتأثيث صورة النظام االستبدادي، وتلوينها بالقتامة املؤثرة، ال بد من التهويل أو التضليل يف تقدمي وقائع اليومي
.وحوادثها، أو عرب ميسمها العام

لكنه ال يقول أن أول ... ملغرب، وكأنه يكتشف العجلة، وكأن العامل خال من التمييز ضد املرأة إال ا"املرأة تعاين من التمييز يف املغرب"يقول التقرير إن 
ر بأن التمييز اإلجيايب لفائدة وأيضا ال يقول التقري. من صرخ ضد ذلك التمييز املغربيات واملغاربة، مند عقود، وهم حىت اليوم يصرخون ويعملون ضده

حزاب لة، ويف هياكل األاملرأة، يف السنوات األخرية، مكن املغرب من تطوير احلضور النوعي والكمي للنساء يف املؤسسات املنتخبة ويف إدارات الدو 
تمييز ضد املرأة، والعنف وأن مناهضة ال( هيئة دستورية) التقرير ال يقول أيضا أن املغرب أقر إنشاء هيئة وطنية للمناصفة ... والنقابات واجلمعيات

ا هي ثقافة تسعى إىل إشاعتها املؤسسات احلكومية واملدنية وأدوات  .اجلماهريي على السواء اإلتصالضدها والتحرش 

 يقول أن االكتظاظ يف السجون مرة أخرى، التقرير ال. يتوقف التقرير عندما يعتربه سياسة منهجية وقمعية مقصودة ويعين بذلك االكتظاظ يف السجون
عامة للسجون، دوبية الهو معضلة عاملية، وثانيا املغاربة هم، يف احلالة املغربية، هم أول من يؤرقهم ذلك الواقع، بدأ من وزارة العدل واحلريات، واملن

وبات البديلة عن سلب وأن هناك نقاشا وطنيا وبني املختصني واملعنيني حول إقرار العق. واجلمعيات ذات االختصاص، ومجعيات حقوق اإلنسان كافة
يفابعتهم اطي كل ما أمكن متاحلريات، وأن وزير العدل واحلريات التمس من قضاة النيابة العامة والتحقيق تفادي إيداع املتابعني يف االعتقال االحتي
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.التقرير، مل يرى ضرورة اإلشارة إىل هذا الواقع... سراحوضعية 

غريب يوما ما بأن املغرب وهل قال م... الرشوة، حسب التقرير، عمت يف الرب ويف البحر، وهي لصيقة بكل من يتحرك يف البالد من قضاة وأمن وإدارة
 شرتك فيه كل مؤسساتمعقم ضد الرشوة؟ وسيكون البلد الوحيد يف هذه احلالة، غري أن التقرير ال يضيف وال يشرح بأن حماربة الرشوة هم وطين ت

وال أدل على ذلك . سدةوقد أضحت كل إدارات الدولة حذرة ويقظة جتاه هذه املمارسة الفاسدة واملف. ، واحلقوقيةواجلمعويةالبالد، املدنية واحلكومية، 
هم بتهمة املشتبه في من قرارات العزل أو العقوبات اإلدارية أو حىت  اإلحالة على النيابة العامة، اليت أعلنت خالل هذه السنة فقط جتاه العديد من

وليها وأيضا مادة مراقبة حبيث بات هم ختليق ممارسة اإلدارة العامة املغربية شاغال ملسؤ . االرتشاء، سواء تعلق األمر بقضاة أو بضباط او بأعوان أمن
.دملتحرك يف البالدائمة للجمعيات احلقوقية وللمواطنني عرب وسائل اإلعالم، املتنوعة، ويف مقدمتها اإلعالم اإللكرتوين املزدهر واملنتشر وا

اد الذي حياول إذا كانت تلك األجهزة على ذلك القدر من الفس نتسائلأما عن خالصات أن أجهزة األمن املغربية أدوات قمعية ومرتشية، فلنا أن 
لتعاون معها يا، مما جعل اإقناعنا به تقرير اخلارجية األمريكية، فلماذا هي على هذا القدر من الفعالية واالحرتافية يف مواجهة اإلرهاب مغربيا وعامل
الت عليها من تلك اجلهات كلها باقات اإلشادة والتنويه بك اواالستعانة خبدامتها مطلبا أمريكيا وأوروبيا وعربيا، وقد ا .فاءا

ملعتقلني السياسيني يف أو تعومي، من نوع احلديث عن ا جتزئءال فائدة من مواصلة التوقف عن جزئيات التقرير، وما مييزها من انتقاء أو حتريف أو 
ومن نوع اجلزم ...عضهمومن نوع احلديث عن عدم توفري شروط احملاكمة العادلة لب -والكل يعرف أن أولئك املعتقلني مرتبطني باإلرهاب -البالد

التقرير . املنشورة يف البلدوأكثر من نصف انتقادات التقرير مأخوذة من الصحافة املطبوعة و ... باإلجهاز على حرية الصحافة وعلى احلق يف التعبري
".حقائق وخالصاته من"وينبغي أن يتعامل معه يف كليته، وما يهدف إليه من وراء املرموز من مجله 

ديد أمريكية للمغرب وحماولة للضغط عليه، لكي يعيد إىل حساباته االسرتاتيجية املوقع املركزي ل ، على سبيل لمصلحة األمريكية فيههذا التقرير أداة 
ا وعدم االبتعاد عن دائرة حتركها .مراعا

 استقاللية القرار السياسي يف التكافوءقواعد توجب االحرتام املتبادل، وتبادل املنافع، ومراعاة . املغرب وضع قواعد جديدة لعالقتها باإلدارة األمريكية
دول اخلليج العريب، ) اقتصادية تلك القواعد حدت باملغرب إىل تعميق تنويع عالقاته اخلارجية، وشحنها باتفاقات اسرتاتيجية، ذات محولة. لكل طرف

فاوضي يف أوضاع منطقته، ومن شان تلك العالقات تدعيم استقاللية املغرب السياسية، وحتسني موقعه الت...( دول إفريقية، روسيا، الصني، اهلند،
.ويف امتدادات تلك املنطقة إفريقيا وعربيا(  وضمنها النزاع حول الصحراء املغربية) منطقة مشال إفريقيا عمومية، 

ك التايل يف هندسة تلهذا الوضع اجلديد للمغرب أربك احلسابات االمريكية، من جهة، ألنه أحدث تغيريا يف موقع املغرب داخل تلك احلسابات، وب
هلا بتدبري صراعات ما بعد مقابل مجود وحىت عجز القيادة اجلزائرية وانشغا)ومن جهة أخرى، الديناميكية املغربية . االسرتاتيجية املتصلة باملنطقة

ذلك التوازن بني املغرب واجلزائر، . ئرغريت ميزان القوى بني املغرب واجلزائر لفائدة املغرب، خاصة وهو يكتسح اجملال التقليدي لعالقات اجلزا( بوتفليقة
على  للحفاطخر، وكذلك من البلدين واستمالة كالمها للتطلع إىل عالقات مع واشنطن أمنت من اآل الالستفادةحرصت اإلدارة األمريكية على تغذيته 

ا ويف مآهلا .توتر العالقات بينهما والتحكم يف درجا
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ا، ال تستسالوضع  ا أو على درجة من األمهية، حبيث فرضت على اإلدارة األمريكية توجيه هذا اإلنذار إىل املغرب، حىت يدرك أ يغ ارباك حسابا
ت ذلك ارجية، دون احتساب عائداالتدخل يف تغيريها دون رضاها، وبالتايل فهي قادرة على اإلضرار باملغرب حني يقرر لوحده اسرتاتيجية عالقاته اخل

.على املصاحل األمريكية يف املدى املنظور أو البعيدة املدى

م املنطقة العربية بكاملها، وهي حىت اآلن قيد التمهيد للشق املغاريب من ت ولعل ما يواريها  اإلسرتاتيجيةلك إنه إنذار مقتطع من اسرتاتيجية أمريكية 
املغرب مدعو إىل أن يشحذ و . عن مركز االهتمام هو التحضري للرئاسة األمريكية القادمة، وانتظار تفاعالت الفوضى املختلقة يف مشرق الوطن العريب

.أعلى طاقات اليقظة فيه ملواجهة حسابات الغري بإرادته هو

نه لن امه املستحق، وأحسنا فعل املغرب على مستوى وزارة الداخلية كما على مستوى وزارة اخلارجية، حني أشعرا اإلدارة األمريكية بأنه يفرض احرت 
، وال ينخرط قيمها ضدا على أحديقبل مثل هذا اإلنذار، طاملا أنه يف سعيه لتطوير إمكاناته االقتصادية ويف تطوير عالقاته اخلارجية ال يضر بأحد وال ي

.يف حتالف ضد حتالف، مهه بالدرجة األوىل محاية مصاحله ومحاية األمن والسالم يف منطقته

ته، وحقه يف استجالب املنافع هو مواصلة ترسيخ االختيار الدميقراطي، ألنه وحده من يضمن مناعة املغرب وقوته يف فرض استقاللي واألدوم األجنعوردنا 
ا تستفيد أكثر من مغرب قوي فاع ى صيانة ل دوليا، وقادر علله، من تنوع عالقاته وقوامها االحرتام املتبادل، وساعتها ستفهم اإلدارة األمريكية أ

.مصاحله ومصاحل عالقته االسرتاتيجية على السواء

http://www.nablustv.net/internal.asp?page=details&newsid=253270&cat=19
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Migration climatique

Une notion en quête de cadre juridique
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Un quart de la population marocaine souffre de dépression
La santé mentale au centre d’une journée scientifique à Marrakech

L’Association nationale des administrateurs du secteur de la santé (ANASS) a organisé, samedi à Marrakech, 
une journée scientifique sous le thème "Santé mentale, regard de l’administrateur de santé dans la lutte 
contre la stigmatisation et l’exclusion". 
S’exprimant à l’ouverture de cette rencontre, le président de l’ANASS, Moulay El Hachemi El Miri, a 
souligné l’importance de la thématique, mettant en avant les initiatives louables du ministère de la Santé 
dans ce cadre, en dépit des conditions de travail et des structures défavorables. 
Il a, à cet effet, appelé à consacrer le contenu des conventions et accords internationaux ratifiés par le 
Maroc, ainsi que les dispositions de la Constitution de 2011 selon une approche participative qui garantit 
une interaction avec les différentes parties prenantes. 
M. El Miri a, de même, plaidé pour le renforcement des mécanismes de communication et d’information 
avec les organismes et les associations chargés de la santé mentale et l’institutionnalisation des mécanismes 
de coordination avec les conseils régionaux et les communes locales afin de réhabiliter l'offre hospitalière à 
travers la création de centres intégrés de soins médicaux et sociaux. 
Le président de l’ANASS a également appelé à allouer les ressources humaines et financières nécessaires 
pour améliorer la situation et les conditions de travail des cadres de santé mentale, recommandant la prise 
en compte des spécificités et particularités des maladies mentales dans la réalisation des hôpitaux et des 
unités de santé psychiatriques. De son côté, le chef de la division des maladies transmissibles au ministère 
de la Santé, Hicham Berry, a fait savoir dans un exposé présenté à cet effet que 48% de la population 
marocaine âgée de 15 ans et plus présente ou peut présenter un trouble allant de l’insomnie à une maladie 
psychiatrique et mentale grave. 
Il a aussi souligné qu’un quart de la population souffre d’une dépression et 1 % de schizophrénie, ajoutant 
que 3% et 2,8% de la population consomment respectivement les boissons alcooliques et les drogues. 
Quant au conseiller auprès du président du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), 
Abdelhak Moussaddak, il a précisé que la participation du Conseil à cette réunion s’inscrit en harmonie avec 
ses missions visant à préserver les droits de l’ensemble des citoyens, y compris le droit à la santé, ajoutant 
que le CNDH s’engage à mener des visites sur le terrain pour l’ensemble des centres et hôpitaux 
psychiatriques publics et privés en vue de s’informer sur la situation des pensionnaires et des malades 
mentaux. 
Organisée en collaboration avec la direction régionale de la santé de Marrakecch-Safi, cette rencontre vise à 
jeter la lumière sur les différents efforts déployés par les cadres de santé dans le cadre de "l’initiative 
Karama" en faveur des anciens pensionnaires du centre psychiatrique "Bouya Omar", une opération qui a 
été couronnée par une parfaite harmonie et adhésion de l’ensemble du corps de santé au niveau de la 
région. Les participants ont débattu lors de cette rencontre de plusieurs thématiques à savoir "Le Plan de 
prise en charge de la santé mentale", "La dimension droit de l’Homme dans la prise en charge de la santé 
mentale" et "Les fonctions administratives, économiques et juridiques leviers pour la réalisation des 
objectifs du PNSM", avant de rendre une visite de courtoisie et de solidarité à l’hôpital Assaada de 
Marrakech. 
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Sahara : Une association proche des séparatistes ouvre un 
siège à Laâyoune
Sahara : Une association proche des séparatistes ouvre un siège à Laâyoune
20 mai 2016 Par Nizar Bennamate

Elle avait obtenu un récépissé provisoire en avril 2015, afin d’être totalement légale à partir du mois d’août.

Après avoir obtenu son récépissé final en août 2015, l’Association sahraouie des victimes des violations 
graves des droits de l’Homme (ASVDH), proche des thèses des séparatistes, a ouvert son premier siège à 
Laâyoune le 7 mai, selon des déclarations de son président à l’agence EFE le 19 mai. Fondée en 2005, Cette 
association n’a pas pu obtenir son récépissé afin de travailler dans la légalité. Une année plus tard, la justice 
avait jugé illégale cette interdiction.

Depuis plusieurs années, des ONG internationales comme Human Rights Watch (HRW) appelaient le 
gouvernement marocain  a respecter la liberté de création d’association comme celle de l’ASVDH. Le 
Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), instance officielle chargée du respect des droits humains, 
était entrée en ligne appelant à autoriser des associations dont ASVDH. Elle a fini par avoir son récépissé 
provisoire en avril 2015, ouvrant la voie à sa reconnaissance. HRW avait salué en août dernier cette 
légalisation.

http://telquel.ma/2016/05/20/sahara-association-pro-polisario-ouvre-siege-laayoune_1498124
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Peter Pham pointe du doigt les "lapsus freudiens" dans le 
rapport du Département d’Etat sur le Maroc
Vendredi 20 Mai 2016 modifié le Dimanche 22 Mai 2016 - 08:14

Le dernier rapport du Département d’Etat sur la situation des droits de l’Homme au Maroc a pêché par 
ses "omissions accablantes" et les "lapsus freudiens" contenus dans ce document, dont les rédacteurs n’ont 
pas jugé utile de faire état de réalisations majeures en matière des droits de l’Homme qui ont été saluées 
notamment par la Commission internationale des juristes, lors de la 28è session du Conseil des droits de 
l’Homme des Nations Unies, écrit, jeudi, Peter Pham, Directeur de l’Africa Center relevant du prestigieux 
think tank Atlantic Council.

"Accablantes furent les omissions, dans la mesure où les diplomates responsables de la rédaction du 
rapport sur le Maroc n’ont pas jugé utile de noter que le 1er juillet 2015, une loi interdisant la poursuite 
des civils devant le Tribunal militaire avait été promulguée après avoir été adoptée par le parlement 
marocain", a déploré l’expert américain dans une analyse publiée sur le site de l’Atlantic Council sous le 
titre : "Le pays ami de l’Amérique en Afrique du nord mérite mieux". 

Il s’agit là, a-t-il relevé, d’une réforme majeure "longtemps souhaitée par les activistes des 
droits de l’Homme dans le pays et soutenue, depuis 2013, par le Conseil National des Droits 
de l’Homme", en stigmatisant la décision des rédacteurs dudit rapport d’ignorer cette 
avancée indéniable et de s’attarder sur des insinuations pernicieuses révélatrices de "lapsus 
freudiens". 

L’analyse revient sur la convocation, mercredi, de l’ambassadeur des Etats-Unis à Rabat, Dwight L. Bush, par 
le ministre délégué aux Affaires étrangères, M. Nasser Bourita, en présence de M. Mohamed Yassine 
Mansouri, Directeur Général des Etudes et de la Documentation, en faisant observer que cette convocation 
est "une rare réprimande de la part du Royaume du Maroc, la première nation souveraine à reconnaître 
l’indépendance des Etats-Unis, qui plus est partie, depuis, du traité le plus ancien jamais conclu par 
Washington avec un pays tiers", rappelant dans la même veine que le Maroc avait été désigné allié 
stratégique des Etats-Unis hors Otan. 

Cette entrevue a été l’occasion, poursuit-il, de dénoncer "le contenu mensonger" ainsi que "la manipulation 
avérée et les erreurs factuelles flagrantes qui entachent le rapport du Département d’Etat". 

Peter Pham est ensuite revenu sur les cas fallacieux et sans fondements cités dans le document de la 
diplomatie US, notamment celui de Hamid Mahdaoui qui, selon le rapport du Département d’Etat, "avait été 
condamné le 29 juin par le tribunal de Casablanca pour diffamation du Chef de la Direction Générale de la
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Sûreté Nationale, Abdellatif Hammouchi", alors que ce dernier n’était même pas encore en charge de la 
DGSN. 

Le Directeur de l’Africa Center pointe du doigt, d’autre part, le peu d’effort fourni par les rédacteurs du 
rapport, en précisant qu’il est en effet révélateur que ces derniers "n’ont consacré que 355 mots au résumé 
exécutif de 2015, dont 272 avaient été copiés et collés du précédent rapport de 2014, alors même que 231 
mots avaient été copiés verbatim du rapport de 2013". 

http://www.atlasinfo.fr/Peter-Pham-pointe-du-doigt-les-lapsus-freudiens-dans-le-rapport-du-Departement-d-
Etat-sur-le-Maroc_a71969.html

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            33 / 33

http://www.tcpdf.org

