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في مجال المحاكمة العادلة بالمغرب  2011العدالة يناقشون ما تحقق من دستور فرقاء 
2016 - 04 - 25يف االحتاد االشرتاكي يوم  الطالبينشرحممد 
سساتية محمد الصبار األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان على أن موضوع المحاكمة العادلة، يطرح تحديات عديدة مؤ شدد 

.  نهم مواضيع حقوق اإلنساوتشريعية وهيكلية وقانونية، أهمها تحدي الولوج إلى العدالة وعلى رأسها معايير المحاكمة العادلة التي تعتبر من أ
ار يف ندوة نظمت اجلمعة املاضية بد« واالتفاقيات الدولية  2011ضمانات احملاكمة العادلة على ضوء دستور « الصبار يف مداخلة بعنوان وأوضح 

اواة أمام القانون، يادته، وعلى املساحملامي بالبيضاء ، أن معايري احملاكمة العادلة ، تعترب مبثابة مقياس أصيل يف بناء دولة احلق والقانون، ومؤشرا على س
م املعايري الدولية و اعترب احملاكمة العادلة هي اليت حترت . وهي كذلك مؤشر على مدى احرتام الدولة حلقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها دوليا

قاضاة نص على حقوق املتقاضني وقواعد سري العدالة، مبا يف ذلك احلق يف م 2011الصبار إىل أن دستور وأشار .حلقوق اإلنسان والعدالة اجلنائية
قضائية، وكذلك بيد السلطة ال اإلدارة، واحلق يف احملاكمة العادلة، وأشار الصبار إىل أن عدم قابلية القاضي للعزل، واعتبار التعيني والتنقيل والرتقية

أن ضمانات إقامة  علىالصبار وشدد . مساءلة القضاة وتأديبهم والتحقيق معهم، ال يكون إال من ذات السلطة القضائية مما مينح استقاللية للقضاء
.يع فروعهلقانون جبمالعدالة، تشكل ركنا أساسيا الزما حلماية حقوق اإلنسان، وأن احلماية الدستورية للحقوق واحلريات، من أهم الدعائم الدستورية ل

، أن بالدنا ، بدار احملامي من جهتها، اكدت عائشة الناصري رئيسة اجلمعية املغربية للمرأة القاضية ، ووكيلة امللك باحملكمة املدنية بالدار البيضاء
، واللذين أعلن فيهما جاللته عن إجراء إصالح دستوري 2011و 2009فتحت ورش إصالح منظومة العدالة، انطالقا من اخلطابني امللكيني ل 

ضمانات احملاكمة العادلة على «وأضافت الناصري، يف اجللسة االفتتاحية للدورة التكوينية حول . شامل، مت فيه االرتقاء بالقضاء إىل سلطة مستقلة
ت وكيلة امللك لدى احملكمة اليت نظمتها اجلمعية ، بشراكة مع هيئة احملامني بالبيضاء أمهية التكوين ،وأردف» واالتفاقيات الدولية 2011ضوء دستور 

ا سؤاال حمرجا يضعنا كفاعلني يف منظومة العدالة أمام مسؤولية تارخيية، ويطرح علين 2013يوليوز  30اخلطاب امللكي بتاريخ «أن  بالدارالبيضاءاملدنية 
وكيلة امللك  امليثاق،وأكدت وهو دورنا حنن كفاعلني يف املنظومة، وكيف تفاعلنا مع احلوار الوطين إلصالحها، وكيف سنتفاعل مع أهدافها املسطرة يف

ق للقيام فتح على بعضها وتنسعلى دور اجلمعيات املهنية للقضاة واليت ميكنها أن تلعب دورا حموريا يف تقوية قدرات القضاة املنتمني هلا، بل وأن تن
..بدورات تكوينية وتفعيل االئتالف يف هذا اجملال

واملوضوعية املنظمة له،  ريةاملسطويف نفس اللقاء، تدخل األستاذ حممد حسي نقيب هيئة احملامني بالدار البيضاء، مشريا إىل أن القضاء وكل النصوص 
.دلةال تكون له أي قيمة عملية دون حماكمة عادلة، وأن العدالة اليت يتشوق هلا املتقاضون، ال ميكن أن تتحقق إال باحملاكمة العا

.اعة واجلودةوشدد النقيب على ضرورة استقاللية السلطة القضائية كمدخل للعدالة إىل جانب عدد من املكونات والعناصر األخرى منها النج
اكمة العادلة عن طريق احمل واعترب حسي أن احملامني معنيون باحملاكمة العادلة، ألن القضاء واحملاماة يشكالن أسرة واحدة، يسعى أفرادها لتحقيق العدالة

ادلة بالنجاعة نيابة عن وزير العدل أن القاضي معين بتحمل مسؤولية ضمان احملاكمة الع الشلواطيالقاضي حممد واعترب .واحرتام حقوق اإلنسان
عترب مبدأ مقدسا شأنه أن ميس مببدأ ضمانات احملاكمة العادلة وحقوق وحريات فردية، ألنه ي مامنواجلرأة واملسؤولية الالزمة من أجل حتصني كل 

مة، وضمانات احملاكمة احملاك ماقبلثالث ورشات مهت ضمانات احملاكمة العادلة خالل مرحلة  تنضيموعرف اللقاء . ومتأصال يف طبيعتنا البشرية
.العادلة أثناء احملاكمة، مث ضمانات احملاكمة العادلة بعد احملاكمة، مع تقدمي التقرير التحليلي واخلالصات

لبيضاء لك باستئنافية اوقد شارك عدد كبري من القضاة واحملامني يف أشغال الورشات اليت استمرت إىل مساء اجلمعة، وحضر أشغاهلا الوكيل العام للم
كيل امللك لدى احملكمة ، وو )رئيس الودادية احلسنية للقضاة( العياسياحلسن مطار، والوكيل لدى حمكمة االستئناف التجارية بالبيضاء عبد احلق 

.  دنيةالزجرية بالبيضاء ناجم بنسامي، وعدد من القضاة والنقباء واحملامني ومسؤويل األمن ومسؤويل السجون وفعاليات حقوقية وم

https://www.maghress.com/alittihad/1237342
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ثير الشكوك ت التنفيدمع وقف " كلميم"وقفة احتجاجية محتشمة على تردي قطاع الصحة ب: بالفيديو
2016 - 04 - 24يف العلم يوم  بوفوسنشرحسن 

أمام املركز االستشفائي اجلهوي  2016ابريل  20التنسيقية احمللية للدفاع عن احلق فالصحة بكلميم وقفة احتجاجية مساء يوم األربعاء نظمت 
ليات قابية والسياسية وفعالكلميم نظرا لرتدي قطاع الصحة وتسيب القطاع و شارك يف هده الوقفة االحتجاجية جمموعة من الفعاليات احلقوقية و الن

ير الوردي علما أن التنسيقية فهل تنظيمها صامتة إلرضاء الوز .. اجملتمع املدين بكلميم إال أن ما أثار انتباهنا مهزلة الوقفة اليت نظمت صامتة وباهتة
.  يوجد من ضمن أعضائها أشخاص ينتمون حلزب وزير الصحة

الوقفة ومن هذا  تغظيةاحلاضرة يف  كما سجلنا تصرف غري الئق وهو بعد تالوة بيان التنسيقية مت تسليمه لبعض األجهزة واملقدمني ومل يسلم للصحافة
.بتغطية إعالمية لقناة العيون اجلهوية احملسوب على املخزن حضيتمل نفهم ما املقصود من الوقفة ومن ورائها حبيث 

طانطان-تصريح جميلة الوزاني عضوة اللجنة الجهوية لحقوق االنسان كلميم 
عضو اجمللس االقليمي لكلميم  الساهلتصريح ملني 

http://shababunity.net/show.php?id=5983376

                             5 / 13



 

25/04/2016 8
Conseil national des droits de 

l'Homme

ية الجهوية للتربية لقاء تشاوري مع المديريات التابعة لألكاديملحقوق اإلنسان بأكادير  الجهوبةاللجنة بمقر 
و التكوين جهة سوس ماسة

2016أبريل  24األحد 
ن جهة سوس ماسةحلقوق اإلنسان بأكادير لقاء تشاوري مع املديريات التابعة لألكادميية اجلهوية للرتبية و التكوي اجلهوبةمبقر اللجنة 

24أكادير 
قوق اإلنسان ألكادير ، و يف مقتضيات اتفاقية الشراكة بني األكادميية اجلهوية للرتبية و التكوين جلهة سوس ماسة واللجنة اجلهوية حل أجرأةيف إطار 

حلقوق  سيقي مع اللجنة اجلهويةسياق مواصلة تفعيل أندية الرتبية على املواطنة وحقوق اإلنسان باملؤسسات التعليمية و تبعا لنتائج االجتماع التن
ة و حقوق أندية الرتبية على املواطن” : مبقر اللجنة اجلهوية اجتماع تنسيقي حول  2016أبريل  15اإلنسان ألكادير،  انعقد صبيحة يوم اجلمعة 

مد شارف رئيس اللجنة رئيس املركز اجلهوي للتوثيق و التنشيط و اإلنتاج الرتبوي ، حم اللطيفيحممد : حضر هذا اللقاء كل من السادة .“ اإلنسان 
اء التشاوري السيدة  زهرة بيبو افتتحت اللق.اجلهوية حلقوق اإلنسان بأكادير ، الزهرة بيبو عن اللجنة اجلهوية  و ممثلي املديريات اإلقليمية باجلهة 

اقية الشراكة ، داعية ممثلي املديريات يف تفعيل مضامني اتف اللطيفيبكلمة ترحيبية، مشرية اىل الدور الفعال و اجلاد الذي يقوم به األستاذ الفاضل حممد 
جلهوية حلقوق اإلنسان و ارتباطا باملوضوع ، دعا رئيس اللجنة ا.االقليمية باجلهة الذين لبوا الدعوة اىل إعطاء نفس جديد و فرصة أخرى للشراكة 

مل على بناء مشروع متكامل ، و حممد شارف يف كلمته اليت ألقاها باملناسبة اىل اجياد طرق كفيلة لتفعيل املقاربة التشاركية ، والع بأكاديرالدكتور
…، ودور املواطن و االهتمام بالطفل و االخنراط اجلماعي  2011استحضر يف تدخله اجلهوية املوسعة ما بعد دستور 

نة و حقوق اإلنسان ، مركزا على كلمة مركزة يتوخى من خالهلا إعطاء قفزة نوعية جملال الرتبية على املواط  اللطيفيو يف السياق ذاته ألقى األستاذ حممد 
عمل اجلاد و املسؤول و عقد حيث  دعا اىل املزيد من ال.أن هذه  االتفاقية تتبوأ مكان الريادة على املستوى الوطين ، و هي نتيجة جهود و مثرة اجلميع 

رتبوية و متتيع الطفل بكل حقوقه عالوة على تفعيل األندية لتطوير و جتويد املنظومة ال.اجتماعات تنسيقية و بناء عمل مشرتك وفق اسرتاتيجية مدققة 
ة يف هذا اجملال و احملافظة عليه يف واختتم تدخله بالدفع قدما على تطوير املستوى الذي حصلت عليه األكادميي. و العمل على توفري فضاءات للمتعلم 

..أفق  بناء منوذج راق لتصريفه لألكادمييات األخرى
:و صلة باملوضوع ، قدمت السيدة زهرة بيبو عرضني 

.التعريف باجمللس اجلهوي حلقوق اإلنسان : األول 
.وين جهة سوس ماسة التذكري باتفاقية الشراكة املربمة ما بني اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان و األكادميية اجلهوية للرتبية و التك: الثاين 

بناء مصوغات  –لشراكة تطوير و تطعيم ا -جائزة حقوق اإلنسان النسخة الثالثة –التكوين : هذا اللقاء ، عرف مناقشة مستفيضة قاربت عدة نقاط 
.التنسيق مع مجعية تنمية التعاون املدرسي يف هذا اجملال –اشتغال داخل النوادي  –

https://agadir24.info/?p=217732
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المينورسوبان كي مون يجدد دعوته إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، ويوصي بتمديد مهمة 
ة، دعوته شر مساء اجلمعجدد األمني العام لألمم املتحدة، بان كي مون، يف تقريره األخري جمللس األمن التابع لألمم املتحدة حول الوضع بالصحراء، ن

إىل إحصاء ساكنة خميمات تندوف، جنوب غرب اجلزائر
بار أجدد دعويت لألخذ باالعت“وقال بان كي مون، يف تقريره، . املينورسو، ملهمة 2017أبريل  30شهرا، إىل غاية 12كما وأوصى بتمديد ل

بطريقة سلمية “غربية جتري ، معرتفا بأن احلياة العامة يف الصحراء امل”املتواصل لتسجيل ساكنة خميمات تندوف، وأدعو اىل بذل جهود يف هذا االجتاه
”.مبا يف ذلك خالل األحداث الكربى يف املناطق احلضرية

أي “ جرت دون تسجيل كما اعرتف األمني العام لألمم املتحدة بأنه يف ما يتعلق باألقاليم اجلنوبية، فإن االنتخابات اجلهوية واجلماعية األخرية
سعة، مبا يف اجلديدة، مبا يف ذلك الداخلة والعيون، سيتم متتيعها بامتيازات وا 12اجلهات ال“يذكر، مضيفا أنه مت إبالغه من قبل املغرب أن ” حادث

.”ذلك تعبئة املوارد املالية وإحداث وكاالت للتنمية
ا صاحب اجلاللة امللك حممد السادس ملدينة العيون يف نونرب  ، وللداخلة يف فرباير 2015وذكر بان كي مون، يف هذا السياق، بالزيارة اليت قام 

.للمسرية اخلضراء املظفرة 40وقد ألقى جاللة امللك بالعيون خطابا إىل األمة مبناسبة الذكرى ال. 2016
ذه املناسبة، أكد تقرير األمني العام لألمم املتحدة أن جاللة امللك شدد على أن مبادرة احلكم الذايت بالصحراء  ما ميكن للمغرب أن  هي أقصى“و

ائي، يف إطار األمم املتحدة. يقدمه .”كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إىل حل سياسي 
تقنية إىل  إلنسان أرسل بعثةويف شقه املتعلق حبقوق اإلنسان، ذكر تقرير األمني العام لألمم املتحدة أيضا بأن املفوض السامي لألمم املتحدة حلقوق ا

ين مكنوا املفوض ، مشريا إىل أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع املسؤولني احلكوميني يف الرباط، الذ2015أبريل  18إىل  12العيون والداخلة من 
.لوضعية حقوق اإلنسان يف الصحراء املغربية” من فهم أفضل“األممي السامي 

من  أربع دعوات موجهة وخبصوص االنفتاح واحلرص اللذين يتفاعل من خالهلما املغرب مع املساطر اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان، أشارت الوثيقة إىل
.قبل السلطات املغربية يف هذا الصدد

الن القيام بسلسلة تواص“وحول موضوع عمل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، فإن لجنتي هذه المؤسسة بالعيون والداخلة، يبرز التقرير، 
تواصالن أيضا إعداد “ بتعزيز الكفاءات، مضيفا أن هاتني اللجنتني، التي تهم على الخصوص تنظيم األنشطة المتعلقة ”واسعة من األنشطة

”.التقارير وإحالة توصيات بشأن قضايا حقوق اإلنسان على السلطات املختصة
.عيةعانون من هذه الوضويف ما يتعلق بالوضع مبخيمات تندوف، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل ممارسات العبودية، ومطالب األشخاص الذين ي

لشبكات اإلجرامية توسع أنشطة ا“السائدة يف صفوف ساكنة تندوف، وهي وضعية تدعو للقلق يف ضوء ” اليأس“كما تناول بان كي مون حالة 
ساعدات الدولية، كما تدل ومع ذلك، غض التقرير، الذي عرب عن قلقه بشأن الوضع اإلنساين يف خميمات تندوف، الطرف عن حتويل امل. ”واملتطرفة

.على ذلك بوضوح نتائج تقرير املكتب األورويب ملكافحة الغش
جزين يف لدولية املوجهة للمحتيذكر أن تقرير املكتب األورويب ملكافحة الغش حدد بوضوح آليات التحويل، من قبل االنفصاليني، للمساعدة اإلنسانية ا

.لالغتناء الذايت البوليساريوويتم اختالس ماليني األورو سنويا من قبل قادة . تندوف، جنوب غرب اجلزائر
ع، عندما ي، يف التسر وجتدر اإلشارة إىل أن تقرير بان كي مون وقع من خالل حماوالته الرامية إىل وضع مقارنات خاطئة بني دولة ذات سيادة وكيان ومه
ائيا، ملتزما الصمت ر اجلزائري إزاء الدو  أشار إىل احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية متجاهال مسطرة االستئناف اجلارية واألمر أبعد من أن يكون 

.يف استمرار املأزق الذي تعرفه قضية الصحراء
http://www.honapresse.ma/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-
%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%AE/
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)الجزء الثاني(  واالحتگاراإلنسان بين االحترام حقوق 
2016, أبريل 24

  

ا متحاملة عندما  يدعي من هناك حررها   أن  دعونا من التقارير اخلارجية  حول حقوق اإلنسان اليت يقول عنها الوزير الناطق الرمسي للحكومة أ
.                                                               تضييق على ممارسة األنشطة السياسية والثقافية وهناك انتهاك للحقوق السياسية للكثريين  

  الضروفمت  يف  يف نازلة حزب البديل احلضاري الذي  مل تدول إىل حد اليوم ليس عجزا منا بل موقف ،   جند أن احلضر اإلداري هلذا احلزب قد
سليمنا قرار احلل  وحترير احلكومة ووزارة الداخلية   ت رآسةطلبنا . والشروط اليت  يعرفها  جيدا السيد وزير االتصال وأعضاء حزبه ويعرفون  خباياها

دستور البالد وقوانينها أليس هذا خرقا  ل. رفض رئيس احلكومة ورفضت وزارة  الداخلية تفعيل القانون  . حمضر التسليم  كما تنص بذلك القوانني 
نه مينعنا  تبعا لذلك من وطبعا يعلم الذي مينعنا من  احلصول على قرار احلل  بشكل قانوين  أ.  ؟ حگرةما بعدها  وحگرةومسا صارخا حلقوق املواطنة 

ليس هناك قرار رمسي   .اللجوء إىل القضاء  الذي سريفض استئنافنا للحضر اإلداري   شكليا حبجة أننا مل نديل للمحكمة مبا يدل أن احلزب قد حل 
ئيس احلكومة اتصلوا بنا ليقولوا والعجيب أن بعض املقربني من ر " .  وشربوا البحر " ومل يصدر يف اجلريدة الرمسية كما تقتضي بذلك اللوائح القانونية 

وال  حگرةهذي  :  " ماسيح لنا  أن  عبداإلله بن كريان ال ميكن أن يفعل شيئا يف قضية حزب البديل احلضاري  اليت يتحكم فيها العفاريت والت
.    ؟" يا عباد اهللا  حگرةماشي 

تواجه عاين نفس املعاناة و حادثة حزب البديل احلضاري ليست منفردة فهناك العديد من األحزاب املؤسسة أو قيد التأسيس و مجعيات اجملتمع املدين ت
.عن سبق اصرار وترصد  احلگرةنفس العبث ومتارس يف حقها كل أشكال 

ليس   إذ.البالدر للدستور ولقوانني بغاية منعي من املشاركة يف احلياة السياسية يف خرق ساف   اإلنتخابيةشخصيا أنا مستثىن  من التسجيل يف اللوائح 
ي المجلس الوطني ما زلت أنتظر مساعهناك قرار قضائي حبرماين من حقوقي املدنية والسياسية  وبعد مخس سنوات من صدور العفو  يف حقي  

"  .   يا عباد اهللا گرةحوال ماشي  حگرة" أليس هذا انتهاك للحق يف املشاركة السياسية أم ال ؟ وهذا التعامل  ! :  لحقوق اإلنسان لرفع هذا الظلم  
ب واضح وعلى غري وجه قانوين من دون سب ومجعويةوحينما يضرب احلق يف التجمع أو يتعامل معه بانتقائية مفضوحة ، وحينما يتم منع أنشطة حزبية 

قوق الدولية حول وضعية ح وهو كأس جترع منه  األسبوع املاضي  وزير االتصال والناطق الرمسي للحكومة  نفسه وهو الذي يتزعم الرافضني للتقارير
من غري وجه قانون بعدما   أنشطة مرخص هلا  لوزراء  يف احلكومة احلالية متنع:  اإلنسان ببالدنا،  وقبله بأسبوع جترع من نفس الكأس الوزير رباح 

أنا ال " . يا عباد اهللا  ةحگر وال ماشي  حگرةهذي : " ومع املواطنني ، مينعهم قايد أو خمازين   مناضليهمقطعوا املئات من الكيلومرتات للتواصل مع 
اري أو نشطاء من أتكلم  عن  أنشطة أحزاب ومجعيات من املعارضة على شاكلة حزب الطليعة وشبيبته   أو حزب النهج   أو حزب البديل احلض

.احلكومة  رآسةاجملتمع املدين يف األقاليم الصحراوية  بل عن  وزراء حزب يشغل  أمينه  العام وظيفة 

االعتقال أو رهابية سواء يف خمافر سنسلم جدال أن التقارير الدولية كانت متحاملة بشأن تعذيب املعتقلني السياسيني واملعتقلني على خلفية األعمال اإل
وأثناء التحقيق وبعد اإليداع  الاالعقالسجناء  عند  معاناتيف السجون ولكن  لنتحلى قليال بالشجاعة ولنسمح  ألنفسنا بفتح حتقيقات مستقلة عن 

الدنا  إىل اليوم أن يرافق ملاذا ترفض  السلطات بب: وأتساءل مع املتسائلني .  يف السجون  وسنقف على واقع خمجل حيط بكرامة اإلنسان وحقوقه 
ائيا من السجن ؟ هكذا هو احلال يف الدول اليت حترتم حقوق اإلنسان رتم حقوق وقرينة الرباءة وحت الدفاع املتهم من حلظة اعتقاله حىت حلظة  خروجه 

.  السجني 
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وبعد اإليداع يف السجون   وأثناء التحقيق االعقالالسجناء  عند  معاناتقليال بالشجاعة ولنسمح  ألنفسنا بفتح حتقيقات مستقلة عن لنتحلى 
.  وسنقف على واقع خمجل حيط بكرامة اإلنسان وحقوقه

ا وأحزاب املعارضة  بة اإلرهاب وهلذه السياسة اجملتمع املدين  أن املغرب قد انتهج سياسة استباقية يف حمار  وموسساتوتعرف احلكومة وتعرف أحزا
ا قد ختلف بعض الضحايا األبرياء املظلومني مما يفرض وجود آلية لجناعتها تصحيح  مطبات  هذه ، أكيد،  ولكن  هناك احتماالت كبرية يف كو

اليوم . ايا اإلرهاب حبجج واهية  لكن هذه اآللية  مت تعطيلها يف ما خيص  السجناء على خلفية سياسية واملتابعني يف قض.  السياسة ومنها آلية العفو
م مهددة بل شيوخ منهم من فقد بصره وال يشكل أي خطر على أمن البالد ويكفر بالعنف ويرفض التطرف  ومرض: هناك  حاالت إنسانية  ى حيا

بار للمواطن واملواطنة آن االوان ان نصحح هذه األوضاع ونعيد االعت. واإلذالل   احلگرةمنهم محقى ومع ذلك يرتكون  يف السجن  يعانون أبشع أنواع 
امهم واعتقاهلم وحماكمتهم تعرض هلا  املتابعني يف قضايا  اإلرهاب ليس فقط  ظروف ا حگرةإن أكرب . وللحق يف الكرامة واحرتام حقوق اإلنسان 

فقر صريهم ، يعانون الوسجنهم بل أيضا طريقة التعامل معهم بعد اطالق سراحهم حيث مل يصري إىل إعادة تأهيلهم يف أفق إعادة إدماجهم وتركوا مل
سوريا بية يف والضياع  ، وأكاد أجزم أن هذا األمر من أهم أسباب العود الذي شاهدناه عند هؤالء اللذين اختار بعضهم االلتحاق باجلماعات اإلرها

.  والعراق وليبيا  

   التضاهرلتعامل مع احلق يف دعونا أيضا مما أشارت إليه التقارير اخلارجية اليت وصفتها حكومتنا باملتحاملة ولكن الكل  يف بالدنا يعلم كيف يتم ا
ا انت د من هكت يف العديولعل  منوذج  التعامل مع  األساتذة املتدربني اللذين تعرضوا خالل معركتهم ضد املرسومني ألعمال أقل ما يقال عنها أ

لتحصل لوال  ليس هذا فقط بل إن االستعمال املفرط للقوة ضدهم قد أدى يف أكثر من مناسبة إىل أضرار جسدية ما كانت. األحيان هذا احلق 
ماالستخفاف حبقوق هؤالء املواطنني  .  بالرغم من االنضباط الكبري الذي عربوا عنه  وحگر

م  املواطنني احتگارمن كل ما تقدم  والذي  ما هو إال غيض من فيض  جند أن القاسم  املشرتك  للمنتهكني حلقوق املواطنني هو  واالنتقاص من شأ
م يقيمون وزنا حلقوق املواطنني وكرامتهم .   تقدنا أنه وىل أناس من زمن اع. ويبدو أن هذه املمارسات  تصدر عن أناس وحىت جهات ال يبدو أ

ل احرتام حقوق اإلنسان  لست عدميا ألقول أن املغرب مل يبذل جمهودات يف جما.  واعتقدنا أننا حمصنني ضده بتوصيات هيئة االنصاف واملصاحلة 
فال بد من  يا يف هذا اجملالولكن  جيب االعرتاف أن املسافات بني الواقع واملراد ما تزال  بعيدة  ومن غري الالئق السكوت عن اخلروقات اليت تتم يوم

ا والضرب على  يد كل من  تسول له نفس ه أن يعبث حبقوق املواطنني فضح هذه املمارسات وفضح مرتكبيها واملطالبة بفتح التحقيقات يف شأ
ا  ومصاحلها  وخاصة يف وعلينا العمل  على   تصحيح  ما يرتتب عن هذه االنتهاكات من آثار  ملا هلا من  سلبية  على مسعة   بالدن.   وحيتگرهم

رب يعرف انتهاكات صفة املراقب حلقوق اإلنسان يف الصحراء  بدعوى أن املغ املينورسوقضية الصحراء حيث تضغط جهات أجنبية من أجل منح 
.حلقوق اإلنسان 

http://www.lakome2.com/opinion/13562.html
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الطفولة الشعبية بتاونات تخلق الحدث في تنظم ندوة حول المناصفةحركة 
20:32  2016أبريل  23  

الطفولة الشعبية بتاونات ختلق احلدث يف تنظم ندوة حول املناصفةحركة 

ة حول دور االعالم يف وجريدة صدى تاونات ندوة فكرياللجنة الجهوية لحقوق االنسان فاس مكناس حركة الطفولة الشعبية  بتنسيق مع نظمت 
.2016أبريل  23الرتبية على املناصفة ، الندوة دارت تفاصيلها مبركز التكوين املستمر بتاونات هذا اليوم السبت 

http://www.zinapress.com/9969.html
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Sahara marocain : la priorité à la résolution du CS
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Le Maroc réagit au rapport de Ban Ki-moon
Le secrétaire général de l'ONU réitère son appel au recensement des populations de Tindouf 
et recommande la prorogation du mandat de la MINURSO

En réponse à une question de la MAP sur la réaction du Royaume du Maroc au rapport sur le Sahara 
marocain que le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, vient d’adresser au Conseil de sécurité, 
l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale, a répondu que 
le Maroc prend note de ce rapport.  
Il a indiqué que le Royaume a beaucoup de remarques sur son contenu et se réserve le droit d’y revenir. 
L'ambassadeur a ajouté que pour le moment, la priorité est à la résolution que le Conseil de sécurité 
devrait adopter à la fin de ce mois, et que le Maroc se concentre actuellement sur les consultations et les 
négociations qui l’entourent.  
Il convient de rappeler que dans son dernier rapport sur la situation au Sahara, le secrétaire général de 
l’ONU, Ban Ki-moon a notamment réitéré son appel pour le recensement des populations dans les camps 
de Tindouf, au sud-ouest de l’Algérie, et recommandé la prorogation de 12 mois, jusqu’au 30 avril 2017, du 
mandat de la MINURSO. 
«Je réitère mon appel en faveur d’une considération continue en vue de l’enregistrement des populations 
dans les camps de Tindouf et invite à des efforts dans ce sens», insiste Ban dans son rapport, dans lequel il 
reconnaît que la vie publique dans le Sahara marocain se déroule «de manière pacifique y compris lors des 
grands événements dans les zones urbaines». 
Le secrétaire général des Nations unies a également reconnu que pour ce qui est des provinces du Sud, les 
dernières élections régionales et communales s’étaient déroulées «sans incident», ajoutant avoir été 
informé par le Maroc que «les 12 nouvelles régions, y compris celles de Dakhla et Laâyoune, seront dotées 
de larges prérogatives, y compris la mobilisation des ressources financières et la mise en place d’agences de 
développement». 
Ban Ki-moon rappelle, dans ce cadre, la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Laâyoune, au mois de 
novembre 2015, et à Dakhla en février 2016. Dans la première de ces deux villes, le Souverain a prononcé 
un discours à la Nation à l’occasion du 40ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte. 
A cette occasion, souligne le rapport du secrétaire général de l’ONU, Sa Majesté le Roi avait souligné que le 
plan d’autonomie au Sahara «est le maximum que le Maroc peut offrir. Son application reste tributaire de 
l'impératif de parvenir à une solution politique définitive dans le cadre des Nations unies». 
Sur le volet des droits de l’Homme, le rapport du secrétaire général de l’ONU rappelle aussi que le Haut-
commissaire des Nations unies pour les droits de l’Homme avait déployé une mission technique à Laâyoune
et Dakhla du 12 au 18 avril 2015, notant que cette mission avait été précédée par des rencontres avec des 
responsables gouvernementaux à Rabat, qui avaient permis au Haut-commissaire onusien «d’avoir une 
meilleure compréhension» de la situation des droits de l’Homme dans le Sahara marocain. 
Toujours à propos de l’ouverture et de la diligence avec lesquelles le Maroc interagit avec les procédures 
spéciales du Conseil des droits de l'Homme, le document fait état de quatre invitations adressées par les 
autorités marocaines dans ce sens. 
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Au sujet de l’action du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), les antennes de 
cette institution à Dakhla et Laâyoune, relève le rapport, «continuent de déployer un large 
éventail d’activités», portant notamment sur l’organisation des activités liées au renforcement des 
capacités, ajoutant que lesdites antennes «continuent aussi à préparer des rapports et à soumettre des 
recommandations sur certaines questions des droits de l’Homme aux autorités compétentes». 
Abordant la situation dans les camps de Tindouf, le secrétaire général de l’ONU fait état de pratiques 
esclavagistes et de revendications, dans ce sens, de personnes souffrant de cette situation. 
Ban Ki-moon revient également sur «les frustrations» des populations de Tindouf, un constat d’autant plus 
alarmant au regard «de l’expansion des activités des réseaux criminels et extrémistes». Toutefois, le rapport, 
qui s’alarme de la situation humanitaire dans les camps de Tindouf, passe néanmoins sous silence les 
détournements des aides internationales, comme en attestent les conclusions sans appel du rapport de 
l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). 
Le rapport OLAF, rappelle-on, identifie clairement les mécanismes bien rodés de détournement par les 
séparatistes de l'aide humanitaire internationale destinée aux séquestrés de Tindouf, au sud-ouest de 
l'Algérie. Des millions d'euros sont siphonnés chaque année par les chefs du Polisario pour leur propre 
enrichissement. 
Il convient de noter que le rapport de Ban Ki-moon pèche par ses tentatives visant à établir de fausses 
équivalences entre un Etat souverain et une entité non-étatique, fait dans la précipitation en faisant 
référence à l’arrêt de la Cour européenne en feignant d’ignorer que la procédure d’appel est en cours et 
qu’elle est loin d’être finale et passe sous silence le rôle de l’Algérie dans la perpétuation de l’impasse que 
connaît la question du Sahara.
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