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.. ياء أخرىفاجعتا طانطان وواد الشراط وأش/ اإلرث/ االنتخابات/ الحب الحكومي/ الزين اللي فيك/ أوزين
!!2015بقايا 

11:29  - 2015ديسمرب  29
البازفرح 

ا السنة اليت نودعها، حماولني اسرتجاع تفا أحداث  صيلها، ولكن هناككنهاية كل سنة ميالدية وبداية أخرى، حناول تذكر األحداث البارزة اليت شهد
باإلعجاب  ة بشكل ملفت سواءدون غريها استطاعت أن تبقى عالقة يف ذاكرتنا، رمبا ألمهيتها أو لغرابتها أو رمبا لطرافتها، أحداث تفاعل معها املغارب

.أو بالرفض
، دون ترتيب زماين أو 2015سيحاول من خالل هذا املقال اسرتجاع شريط الذاكرة، والعودة بكم إىل حمطات بارزة طبعت سنة ” كيفاش“موقع 
.قيمي

إعفاء حممد أوزين

بعد أن أظهر  ،”الكراطة فضيحة”بـ، تقرر إعفاء وزير الشباب والرياضة حممد أوزين على خلفية ما عرف إعالميا 2015أياما قليلة على بداية سنة 
أقيمت امل لألندية، اليت البحث الذي أجنزه كل من وزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية خبصوص االختالالت اليت عرفتها إحدى مقابالت كأس الع

الت املسجلة على اضة يف االختالعلى أرضية املركب الرياضي األمري موالي عبد اهللا يف الرباط، املسؤولية السياسية واإلدارية املباشرة لوزارة الشباب والري
.صعيد إجناز هذا املشروع

االنتخابات اجلماعية واجلهوية

م وحصص األحزاب أول انتخابات مجاعية وجهوية جترى يف ظل الدستور اجلديد للمملكة، رأى فيها العديد من املراقبني، بعيدا عن لغة األرقا
النزاهة، أو توفري ضمانات الشفافية و السياسية، حمطة رئيسية على صعيد تكريس اخليار الدميقراطي الذي يتبناه املغرب يف ظل تنزيل اجلهوية املتقدمة، و 

.على صعيد املؤشرات األخرى املتعلقة بتزايد نسبة مشاركة الشباب والنساء

التعديل احلكومي

دود، على صلة يف ثاين تعديل حكومي يف حكومة عبد اإلله ابن كريان، عني امللك حممد السادس أربعة وزراء جدد، يف إطار تعديل حكومي حم
، وحل بنخلدونة لتعليم العايل مسيخصوصا باستقالة الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين احلبيب شوباين، والوزيرة املنتدبة لدى وزارة ا

زير الشباب والرياضة، وعهد العنصر يتوىل منصب و  احمندوأصبح . مكان الوزيرين عضوان آخران يف احلزب ذاته مها عبد العزيز العمري ومجيلة املصلي
الذي  الكروجدل عبد العظيم مبنصب وزير التعمري الذي كان يشغله العنصر إىل إدريس مرون، بينما عني عميد كلية احلقوق يف الرباط خالد برجاوي ب

.أعفي من مهامه كوزير منتدب لدى وزير الرتبية
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اإلحصاءنتائج 

نسمة،  242ألفا و 848مليونا و 33، 2014أن عدد السكان القانونيني للمملكة، بلغ يف شتنرب  احلليميأعلن املندوب السامي للتخطيط أمحد 
، وكذا 2014و 1982 مستعرضا عددا من العوامل املفسرة لتطور سكان املغرب، من بينها املنحى الرتاجعي لرتكيبة وحجم األسر املغربية ما بني

.ارتفاع متوسط سن الزواج واالخنفاض يف عدد الوالدات

مشاركة املغرب يف عاصفة احلزم

السيطرة  لسعودية ملنع احلوتينييشارك املغرب يف العملية العسكرية اليت تستهدف القوات احلوثية يف اليمن إىل جانب عدد من الدول بقيادة العربية ا
، بتلبية نداء الرئيس ”عاصفة احلزم“وبررت الدول املشاركة يف العملية، اليت حتمل اسم . على جنوب البالد ومنع بسط نفوذهم يف جمموع اليمن

.الشرعي عبد ربه هادي منصور الذي طلب تدخل الدول العربية

فاجعة طانطان

قتيال معظمهم أطفال وشباب، كانوا يف طريق  33استفاق املغاربة على فاجعة من مآسي حرب الطرق، خلفت  2015أبريل  10صباح اجلمعة 
م إىل مدينة العيون بعد مشاركتهم يف بطولة رياضية يف بوزنيقة .عود

 ظ املسطرة لوفاة السائقنيوخلصت نتائج البحث القضائي يف الفاجعة، حسب بالغ لوكيل امللك يف ابتدائية طانطان، إىل قرار النيابة العامة حف
.مرتكيب احلادثة

غرق أطفال يف واد الشراط

.سنة، حتفهم غرقا يف أحد الشواطئ غري احملروسة يف منطقة واد الشراط يف الصخريات 19و 12طفال، ترتاوح أعمارهم ما بني  11لقي 
لة احتفاال ظم هلم هذه الرحاألطفال، الذين ينتمون إىل أحد النوادي اخلاصة بفنون التايكواندو، كانوا اجتمعوا يف الشاطئ رفقة رئيس اجلمعية، الذي ن

.بفوزهم باملرتبة األوىل للبطولة الوطنية للتايكواندو

الشيخ الصمدي مول الكرامات

بوك، شاب يرتدي  فايسبني ليلة وضحاها، صار الشريف حممد الصمدي مالئ الدنيا وشاغل الناس، انتشرت صوره يف موقع التواصل االجتماعي 
، ”ق بني مشال املغرب وجنوبهميلك الربكات والكرامات الكثرية، وسليل آل البيت، وينتقل بسرعة الرب “جلبابا ويضع كحال يف عينيه، وصف بأنه 

.أحيانا للتأييد، يف ظرف وجيز، جنم مواقع التواصل االجتماعي ومادة دمسة مثرية لالستغراب والسخرية و ”الشريف حممد الصمدي“فأصبح 
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قصة حب وزاريةأول 

، الوزيرة املنتدبة لدى وزارة نخلدونبأهلبت قصة العشق اليت مجعت بني احلبيب شوباين، الوزير املكلف بالعالقات مع الربملان واجملتمع املدين، ومسية 
د اإلله ابن كريان، رئيس احلكومة عب” أتعبت“قصة . ”الوزير والوزيرة غراميات”لـالتعليم العايل، الشبكات االجتماعية بني مؤيد ومعارض 

.حزب العدالة والتنمية، قبل أن تنتهي باستقالتهما وزواجهما” أحرجت”و

االعتداء على فتاتني يف إنزكان

، قبل ”غري حمتشم“الذي وصف بأنه  مل يطل املقام بفتاتني يف سوق الثالثاء يف مدينة إنزكان، حىت أثارتا البلبلة وارتفعت األصوات املنددة بلباسهما
.أن تفاجأ الفتاتان بالتجار وبعض الزوار ينهالون عليهما بالضرب والسبب

فيمن يف الرباط

التارخيية يف الرباط، ” حسان“، أقدمتا على نزع مالبسهما العلوية أمام صومعة مسجد ”فيمن“قامت السلطات املغربية برتحيل ناشطتني من منظمة 
.حيث يوجد ضرحيا امللكني الراحلني حممد اخلامس واحلسن الثاين، وذلك احتجاجا على أوضاع املثليني يف املغرب

االعتداء على مثلي فاس

عمدوا إىل إنزاله من تعرض شاب مثلي يف مدينة فاس إىل الضرب املربح من قبل جمموعة من األشخاص حاصرت سيارة أجرة كان يستقلها قبل أن ي
الوا عليه بالضرب لكل واحد (ا مخسمائة درهم وأصدرت احملكمة االبتدائية يف فاس حكما بالسجن ملدة أربعة أشهر، وغرامة مالية قيمته. السيارة فا

.، يف حق املتابعني يف هذه القضية)منهما

العدالة السيمو

ة القدوم إىل املغرب للقاء ، واليت انتهت بقرار هذه األخري آرترالعدالة باألمريكية ريبيكا  السيمواليت مجعت الشاب املغريب ” قصة احلب“أثارت 
.بوك، العديد من ردود الفعل الرافضة أو املؤيدة لعالقة الشابني الفايسالذي تعرفت عليه عرب ” عشيقها“

جنيفر لوبيز يف موازين

تها يف حفلة ضمن دورة هذا العام هي وأعضاء فرق” غري حمتشم“أثارت املغنية األمريكية جنيفر لوبيز جدل واسعا يف املغرب بعد ظهورها بلباس اعترب 
.دوزميمن مهرجان موازين يف الرباط، واليت نقلت على املباشر على القناة الثانية 
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الزين للي فيكفيلم 

اربة، يف حني اعتربه بعض ملخرجه نبيل عيوش، أثار موجة من االستنكار وسط احملافظني وكذلك يف أوساط نقاد وممثلني مغ” الزين للي فيك“فيلم 
.”جريئا يعري الواقع املسكوت عنه يف املغرب“النشطاء على مواقع التواصل االجتماعي فيلما 

 .”بصورة املغرب ما يتضمنه من إساءة أخالقية جسيمة للقيم وللمرأة املغربية ومس صريح“وقررت السلطات منع عرض الفيلم، مرجعة ذلك إىل 

إخالء بويا عمر

نزيل، ونقلهم إىل املستشفيات واملصاحل  800، على إخالء نزالء بويا عمر، الذين يقدر عددهم بـ”كرامة“أقدمت وزارة الصحة، يف إطار مبادرة 
م .الطبية من أجل التكفل 

م باخلصوص توسيع الطاقة االستيعابية ملستشفيات الطب ال طبيبا  34نفسي، وتوظيف وإلجناح هذه املبادرة، جندت وزارة الوردي إمكانيات مهمة، 
.ممرضا متخصصني يف الطب النفسي 122و

توصية اإلرث

ا تصرحيات ، املتعلقة باملساواة يف اإلرث، جدال سياسيا وحقوقيا واسعا يف املغربتوصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسانفّجرت  ، وصدرت بشأ
ا ”اجتهاد يف هذا املوضوع مع وجود نص“رافضة ألي  .”تارخيية“، وتصرحيات أخرى مثنت التوصية واعترب

http://www.kifache.com/81664
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يوصي بمنح أعضاء هيئة المناصفة تعويضا يساوي تعويض البرلمانيين اليزمي
الشرقي حلرش

  30-12-2015األربعاء  
حلرشالشرقي 

يأة املناصفة ومكافحة التمييز، 79.14خضم النقاش الدائر حول مشروع قانون يف  ان بتعديل أوصى المجلس الوطني لحقوق اإلنس، املتعلق 
.من مشروع القانون لوضع أعضاء الهيأة في تفرغ تام طوال مدة انتدابهم 5المادة 

مزاولة أعضاء اهليأة مهامهم  عنها ستريتبوأوضح اجمللس يف رأيه االستشاري حول مشروع القانون، أنه يف حالة ما إذا أخذت هذه التوصية باالعتبار، 
اء الربملان، من مشروع القانون من أجل التنصيص على تقاضي أعضائها تعويضا يساوي ذاك املمنوح ألعض 16بدوام تام، مما يستدعي تعديل املادة 

.وخيضع للنظام الضرييب نفسه

أة من مشروع القانون فقرة جديدة مبقتضاها يتم احتفاظ أعضاء اهلي 5ويف السياق ذاته، أوصى اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، أن يدرج يف املادة 
م العامة، اليت ينتمون إليها جبميع حقوقهم يف األجرة والرتقي والتقاعد، م الرتابية أو مؤسسا م أو مجاعا دة إدماجهم على أن تتم إعا داخل إدارا

م األصلية .تلقائيا يف اإلطار الذين ينتمون إليه يف إدار

ذين يعينان بظهري نيتها العامة، اللوبشأن تركيبة اهليأة، اقرتح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن تتألف عالوة على رئيسها أو رئيستها وأمينها العام أو أم
ومكافحة  املساواة واملناصفة من بني سبعة خرباء خيتارون من بني الشخصيات املشهود هلا باخلربة العالية والعطاء املتميز وطنيا ودوليا، يف جماالت

.سنة من سنوات اخلربة 15التمييز، خصوصا التمييز املبين على أساس اجلنس، كما اقرتح اجمللس اشرتاط توفر أعضاء اهليأة على 

ن لسلطة القضائية، وآخر مويعني خبريان من بني اخلرباء السبعة من طرف امللك، وخبريان من طرف رئيس احلكومة، وخبري من طرف اجمللس الوطين ل
.طرف رئيس جملس النواب، وخبري من طرف رئيس جملس املستشارين

س األعلى ستشارين، أو اجمللإىل ذلك، اقرتح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تنايف عضوية اهليأة مع العضوية يف احلكومة أو جملس النواب، أو جملس امل
محاية احلقوق واحلريات  هيآتو للسلطة القضائية، أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، أو اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية، أو مؤسسات 
ظمة دولية، أو منظمة جنبية أو منواحلكامة اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة، والدميقراطية التشاركية، ومزاولة مهام غري متثيلية تؤدي األجرة عنها دولة أ

.غري دولية حكومية
  

http://www.alyaoum24.com/464352.html
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اتسط –تقرير حول أوضاع وحقوق النساء داخل المؤسسات السجنية بجهة الدار البيضاء تقديم 
00:51 - 2015دجنرب  30

 بأوضاع وحقوق السجناء سطات لقاء تواصليا مع خمتلف الفاعلني والفاعالت املعنيني –اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالدار البيضاء تنظم 
 2015دجنرب  30عاء ، وذلك يوم األرب"حقوق السجينات بني املعايري الدولية وظروف االحتجاز "والسجينات من أجل تقدمي تقريرها املنجز حول 

.بفندق غولدن توليب فرح بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
 إىل تشخيص أوضاع السجينات يف املؤسسات السجنية 2015وغشت  2014ويهدف هذا التقرير الذي أعدته اللجنة خالل الفرتة ما بني غشت 

اإلضافة إىل بلورة توصيات سطات،  ورصد وتتبع مدى مالءمة السياسة السجنية للمعايري الدولية اخلاصة حبقوق السجينات، ب –جبهة الدار البيضاء 
.واقرتاحات من أجل ضمان محاية حقوق هذه الفئة

ا جمموعوقد استند التقرير على مصادر متنوعة تضمنت معطيات املندوبية العامة إلدارة السجون، وتقارير الزيارات واملقابالت اليت  ات الرصد  قامت 
مدية، بنسليمان، برشيد، سطات ، يف مدن الدار البيضاء، احمل -املكلفة بتجميع املعلومات، و مشل سبع مؤسسات سجنية تابعة جلهة الدار البيضاء 

.سطات، اجلديدة وابن محد
السجناء ة، ومتابعة أحوال ويندرج هذا العمل  يف إطار صالحيات اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان املتمثلة يف زيارة أماكن االعتقال واملؤسسات السجني
  –البيضاء  ق اإلنسان بالدارومعاملتهم، وإعداد تقارير عن الزيارات ورفعها إىل السلطات املختصة، كما يأيت يف إطار برنامج عمل اللجنة اجلهوية حلقو 
خل ر حول الفئات اهلشة داسطات، املتعلق بتتبع ومحاية حقوق اإلنسان داخل سجون اجلهة، وإعماال لتوصيات اجمللس املتعلقة بضرورة إعداد تقاري

".مسؤولية مشرتكة: أزمة السجون "  2012السجون، الواردة يف تقريره لسنة 
القطاعات احلكومية ممثالت عن املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، و /سيعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلني

.ممثالت وسائل اإلعالم/ممثلي املعنية خاصة العدل، والصحة والتعليم، وفعاليات اجملتمع املدين العاملة يف جمايل السجون وحقوق النساء، باإلضافة إىل
اته، وإثارة نقاش عمومي سطات من خالل هذا اللقاء إىل تعميم خالصات التقرير وتوصي –و تسعى  اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء 

دف حتسني أوضا حوهلا يرمي إىل إشراك كل الفاعلني املعنيني من أجل العمل على إجياد حلول للتحديات واملشاكل اليت رصدها التقرير، وذ ع لك 
.  السجينات وضمان محاية حقوقهن اإلنسانية

http://www.marocanbae.com/2/4130.html
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وسعة بشأن بالقيام باستشارات موالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان الملكية بتكليف الحكومة المبادرة 
)اليزميإدريس ( اإلجهاض خلقت نقاشا جديا وتعدديا 

  
إدريس ( ا جديا وتعدديا امللكية بتكليف احلكومة واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالقيام باستشارات موسعة بشأن اإلجهاض خلقت نقاشاملبادرة 
)اليزمي

كومة، ممثلة يف وزاريت ، إن مبادرة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، بتكليف اجمللس واحلاليزميقال رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ، إدريس 
مومي واسع، العدل واحلريات واألوقاف والشؤون اإلسالمية بإجراء استشارات موسعة بشأن إشكالية اإلجهاض باملغرب ، مكنت من خلق نقاش ع

.جدي وتعددي
لدان العامل ، فإن اإلشكالية اليت ، يف تصريح استعرض فيه حصيلة إجنازات اجمللس برسم السنة احلالية ، أنه يف املغرب، كما يف سائر ب اليزميوأوضح 

جتسيدا رائعا للدميقراطية ” ل يطرحها موضوع اإلجهاض حساسة للغاية ، كما أن اآلراء بشأنه تبدو متضاربة ومتباينة، معتربا أن هذه املبادرة امللكية متث
، أن املبادرة امللكية  اليزميسيد وأبرز ال. ”التشاركية ، اليت تبدو ملحة كلما تعلق األمر مبواضيع حساسة ختلق جدال باجملتمع ، أو بأوراش اسرتاتيجية

ثيقي موسع، ويف ، موضحا أن اجمللس اخنرط يف هذا اإلطار، يف عمل تو ” إجناز يكتسي رمزية وداللة عالية” بإطالق نقاش وطين حول اإلجهاض، 
.عرضا 20مذكرة كتابية وأكثر من  72مجعية وشبكة متثل كافة أطياف اجملتمع املغريب وتلقى  66اإلنصات إىل 

لس الوطين ، ويستحق األخذ بعني االعتبار، وهو ذاك التفاعل الذي حصل بني الربملان واجمل 2015، فإن هناك مثة إجناز مهم حتقق سنة  اليزميوبرأي 
.حلقوق اإلنسان

لى الغرفتني يوليوز من السنة احلالية متت أمام جملس املستشارين مناقشة التقرير األول الذي عرضه اجمللس ع 22وذكر يف هذا السياق ، بأنه يف 
.من الدستور 160جمتمعتني ، تطبيقا للفصل 

الدورة مت قرير الكامل هلذه وأضاف أن هذه الدورة متيزت بتدخل مثانية فرق برملانية وجرت حبضور مثانية وزراء تدخلوا هم بدورهم ، مشريا إىل أن الت
.نشره من قبل اجمللس

م اإلع كما عرفت هذه السنة جتليا آخر هلذا التفاعل ، يضيف املتحدث ، إذ طلبت إحدى الغرف الربملانية رأي اجمللس خبصوص اقة مشاريع قوانني 
.التشريعية  وحماربة اإلرهاب وهيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز، واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وامللتمسات واملقرتحات

والربملان ، يقل نظريها على ) مؤسسة يف العامل 110هناك أكثر من (أن شراكة من هذا القبيل بني مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  اليزميواعترب 
.املستوى الدويل

واليت مهت  2015نة ومن جهة أخرى، أشار رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل مشاركة اجمللس يف العملية االنتخابية اليت عرفها املغرب س
.جوانب خمتلفة

 45“لية، مذكرة بعنوان بأن اجمللس أصدر خالل مناقشة الربملان للقوانني االنتخابية والقوانني املنظمة للجماعات، احمل اليزميويف هذا الصدد ، ذكر 
.”توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا

مالحظا ميثلون  4024ماد ، إحداث اللجنة اخلاصة العتماد مالحظي االنتخابات، اليت يرتأسها اجمللس ، إذ مت اعت اليزميوتال هذا التقرير ، يستطرد 
مالحظا  474متدرب ، مشريا إىل أن اجمللس ، من جهته عبأ  1200دورات تكوينية لفائدة  6هيئات دولية ، وتنظيم  6مجعية وطنية ، و 34

.2015شتنرب  6وأصدر تقريره األويل يوم 
و لى أن االقرتاع مت يف جوأوضح رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن كافة املنظمات اليت تتبعت باهتمام هذه االستحقاقات الوطنية أمجعت ع
.القرتاعؤثر على جوهر عملية اتوفرت فيه كافة الضمانات األساسية للحرية واجلدية والشفافية ، وأن االختالالت اليت مت تسجيلها كانت حمدودة ومل ت
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 حسني ، وهلذا السبب ،أن هذا املالحظة ، يستدرك املسؤول احلقوقي ، ال تعين أن اإلطار القانوين املنظم لالنتخابات باملغرب غري قابل للتغري 
.“عية القادمة نعتزم يف شهر يناير القادم تنظيم ندوة وطنية حول إصالح القانون االنتخايب ، استعدادا لالنتخابات التشري” يضيف، 

قين عن ة من نوعها لفريق توخبصوص تفاعل اململكة مع اهليئات األممية حلقوق اإلنسان ، ذكر رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالزيارة ، الثاني
.بدعوة من اململكة ومن اجمللس 2015املفوضية السامية حلقوق اإلنسان لألقاليم اجلنوبية للمملكة، شهر أبريل 

الستقاللية نية واملصداقية واوقال إن هذا الوفد متكن من تنظيم لقاءات مع ممثلي اجملتمع املدين ، ومن عقد اتصال مباشر بلجن جهوية مشهود هلا بامله
.على املستوى الوطين كما الدويل

رتام الدقيق لصالحياته دون إغفال يتعامل مع املسألة يف إطار االح” أن اجمللس  اليزميأما يف ما يتعلق مبوضوع اجلالية املغربية املقيمة باخلارج ، فأوضح 
.” أن مؤسسات عديدة أخرى تتوىل هذه اإلشكالية االسرتاتيجية

خابية ملغاربة اخلارج انطالقا من ، واصل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان طيلة هذه السنة ، التفكري يف معايري املشاركة االنت اليزميويف هذا اإلطار، يقول 
لنهائي حول للدستور ، مشريا إىل أن اجمللس سيقرتح توصيات يف هذا الشأن يف تقريره ا 17بلدان اإلقامة ، وذلك متاشيا مع مقتضيات الفصل ال

.مالحظة االنتخابات
املقرر  التقرير كان من ومن جهة أخرى أشرف اجمللس على دراسة حول املغاربة املقيمني يف أوروبا الذين كانوا ضحية حلاالت التمييز ، موضحا أن هذا

الفرعية خالل اجتماع اللجنة  مناقشته خالل االجتماع األخري للجنة الفرعية يف شهر أكتوبر املاضي ، لكنه وبطلب من االحتاد األورويب سيتم تداوله
. 2016للهجرة والشؤون الجتماعية ، اليت ستجتمع خالل الفصل األول من سنة

كل عدالة مع كانت سنة غنية كما تشهد على ذلك العشرات من اإلصدارات اليت تعكس دينامية اجمللس وتعامله ب  2015، فإن سنة  اليزميوحسب 
.قضايا االعاقة واالنتخابات واملساواة واملناصفة واحلرات العامة

ه مة ، واآلخر موجكما أصدر اجمللس دليلني حول الرتبية على حقوق اإلنسان، األول موجه إىل أندية حقوق اإلنسان واملواطنة واملؤسسات التعلي
،  2016ر نتائجه مطلع سنة للشباب ، بشراكة مع اليونيسكو ، فضال عن إجناز حتقيق وطين حول قيم حقوق اإلنسان يف اجملتمع املغريب سيتم نش

اء استعدادات إطالق املعهد الوطين للتكوين حول حقوق اإلنسان  .وكذا إ

http://anaharnewsmaroc.com/?p=6934
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الملكية بإطالق نقاش بشأن اإلجهاض تجسيد للديمقراطية التشاركية المبادرة:اليزمي
2015-12-29

ة يف وزاريت العدل ، إن مبادرة امللك حممد السادس، بتكليف اجمللس واحلكومة، ممثلاليزميقال رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، إدريس 
اسع، جدي واحلريات واألوقاف والشؤون اإلسالمية بإجراء استشارات موسعة بشأن إشكالية اإلجهاض باملغرب ، مكنت من خلق نقاش عمومي و 

.وتعددي

لدان العامل ، فإن اإلشكالية اليت ، يف تصريح استعرض فيه حصيلة إجنازات اجمللس برسم السنة احلالية ، أنه يف املغرب، كما يف سائر ب اليزميوأوضح 
جتسيدا رائعا للدميقراطية ” ل يطرحها موضوع اإلجهاض حساسة للغاية ، كما أن اآلراء بشأنه تبدو متضاربة ومتباينة، معتربا أن هذه املبادرة امللكية متث

.الة األنباء املغربية، وفق وك”التشاركية ، اليت تبدو ملحة كلما تعلق األمر مبواضيع حساسة ختلق جدال باجملتمع ، أو بأوراش اسرتاتيجية

جمللس اخنرط يف هذا ، موضحا أن ا” إجناز يكتسي رمزية وداللة عالية” ، أن املبادرة امللكية بإطالق نقاش وطين حول اإلجهاض،  اليزميالسيد وأبرز 
.عرضا 20مذكرة كتابية وأكثر من  72مجعية وشبكة متثل كافة أطياف اجملتمع املغريب وتلقى  66اإلطار، يف عمل توثيقي موسع، ويف اإلنصات إىل 

لس الوطين ، ويستحق األخذ بعني االعتبار، وهو ذاك التفاعل الذي حصل بني الربملان واجمل 2015، فإن هناك مثة إجناز مهم حتقق سنة  اليزميوبرأي 
.حلقوق اإلنسان

لى الغرفتني جمتمعتني يوليوز من السنة احلالية متت أمام جملس املستشارين مناقشة التقرير األول الذي عرضه اجمللس ع 22يف هذا السياق، بأنه يف وذكر 
.من الدستور 160، تطبيقا للفصل 

الدورة مت قرير الكامل هلذه وأضاف أن هذه الدورة متيزت بتدخل مثانية فرق برملانية وجرت حبضور مثانية وزراء تدخلوا هم بدورهم ، مشريا إىل أن الت
.نشره من قبل اجمللس

م اإلع كما عرفت هذه السنة جتليا آخر هلذا التفاعل ، يضيف املتحدث ، إذ طلبت إحدى الغرف الربملانية رأي اجمللس خبصوص اقة مشاريع قوانني 
.التشريعية  وحماربة اإلرهاب وهيئة املناصفة وحماربة كل أشكال التمييز، واجمللس االستشاري لألسرة والطفولة وامللتمسات واملقرتحات

والربملان ، يقل نظريها على ) مؤسسة يف العامل 110هناك أكثر من (أن شراكة من هذا القبيل بني مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان  اليزميواعترب 
.املستوى الدويل

  
http://machahid24.com/home/132784.html
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إنزكان ومساواة اإلرث وِمثلي فاس صايَة: 2015عن  أعبوشي

ام جديد بكل آماله كثرية هي األحداث االجتماعية ذات الصبغة الشعبية اليت شهدها املغرب خالل هذا العام الذي يعيش آخر أنفاسه، ليبزغ ع
إنزكان بسبب لباسهما، ، وحادث اعتقال فتاتني ب"أمانديس"يف طنجة احتجاجا على غالء فواتري " ثورة الشموع"وآالمه، وطموحاته ونكساته؛ منها 

...واالعتداء على ِمثلي بفاس
ليلة كل أسبوع عن الكهرباء، أقدموا قبل أسابيع على االحتجاج ضد ارتفاع أسعار فواتري الكهرباء، فقرروا التخلي سويعات ق الطنجاوينيوكان آالف 

سبب ارتدائهما تنورتني وقبل ذلك كان حادث اعتقال فتاتني من سوق إنزكان ب. وتعويضها بالشموع، وهو احلدث الذي القى متابعة إعالمية كبرية
.قصريتني، باإلضافة إىل تعرض مثلي بفاس العتداء مهجي من طرف مواطنني وسط الشارع العام

واملثلي" الصاية"
ي اجلنسي بفاس، وحدث ، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية جبامعة مراكش، اختار احلديث عن االعتداء على املثلاعبوشيالدكتور احلسني 

، كأحداث المساواة باإلرث عالوة على توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بشأنقبل تربئتهما يف ما بعد، " الصاية"اعتقال وحماكمة فتايت 
.2015بارزة طبعت سنة 

ما  أثارا جدال كبريا داخل اجملتمع املغريب" مثلي فاس"و" تنورة إنزكان"، إن حدثي هلسربيس، يف تصرحيات اعبوشيويقول  بني مؤيد ومعارض، مضيفا أ
ما اجلدل داخل اجملتمع حول منظومة القيم السائدة، واليت جيب أن تسود، خصوصا بعد تدخ" ميكتسيان أمهية كبرية إلثار  ل أشخاص مقتنعني بأ

".يدافعون عن قيم اجملتمع، لفرض منط سلوك ولباس حمدد
ريب، وتعالت أصوات تطالب حبقوق أثري النقاش حول املثلية يف اجملتمع املغ" مثلي فاس"يف حالة االعتداء العنيف على "ولفت احمللل السياسي إىل أنه 

".املثليني، ويف املقابل كان رد الفعل قويا، من خالل مطالب احملافظة على القيم الوطنية والدينية للمجتمع املغريب
ا تعرب عن ظواهر اجتماعية تساعد قنوات التواصل االجتماع"أن  اعبوشيواعترب  ي على نشرها ومعرفة مثل هذه األحداث، وإن كانت متفرقة، فإ
ا تأمل  واكبها جدل حول التحوالت القيمية للمجتمع املغريب، واليت حتتاج إىل 2015هذه األحداث اليت عرفتها البالد سنة "، مربزا أن "تداعيا
.، وفق تعبريه"ودراسة

املساواة يف اإلرث
 اموضوعاتيهو إصدار اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تقريرا  2015وبالنسبة لألستاذ اجلامعي نفسه، فإن احلدث األبرز الثالث الذي عرفته البالد يف 

.رثحول املساواة واملناصفة يف املغرب، ومن بني توصياته املساواة بني الرجل واملرأة يف الزواج ويف فسخه، واملساواة يف اإل
قاش حوهلا ألسابيع طويلة بعد للجريدة إن هلذه التوصية أبعاد شعبية وجمتمعية، ميكن رصدها على مستوى العامل االفرتاضي، إذ امتد الن اعبوشيوقال 

.صدورها يف األماكن العمومية وأماكن العبادة؛ فيما تدخل السياسيون من خالل اإلعالم السمعي البصري
ل على اختصاصات أمري تطاو "، و"استفزاز ملشاعر املغاربة"، و"دعوة إىل الفتنة"وأورد املتحدث ذاته أن توصية املساواة يف اإلرث يف نظر البعض 

."دعوة إىل احلداثة، واحرتام حقوق اإلنسان، وااللتزام باملواثيق الدولية"، لكنها اعتربت بالنسبة للبعض اآلخر "املؤمنني
ثلية، واحلرية باملغرب شهدت نقاشا عموميا حول قضايا اإلجهاض، واإلعدام، واإلرث، والتعدد، وتزويج القاصر، وامل 2015سنة "أن  اعبوشيوسجل 

املرتبطة باهلوية؟ وما خماطر جر  كيف سيتم تدبري هذه القضايا: "، قبل أن يتساءل"، واحلقوقي، والسياسياهلويايتالدينية، وهو نقاش حكمته معادالت 
".النقاش العمومي إىل اجلوانب املرتبطة باهلوية؟

  
http://www.seekpress.com/article-88908.htm
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Journée d'étude

Le mouvement de l'enfance populaire et la commission régionale des droits de l'Homme ont 
organisé, récemment à Ouazzane, une journée d'étude sur "Les travailleurs des maisons et le travail des 
mineurs". 
Cette rencontre a été une occasion pour débattre des dimensions juridique, éthique et sociale de la 
question du travail des mineurs et son impact sur la généralisation de l'enseignement et la réalisation de 
l'égalité des chances entre les différentes composantes de la société. Les intervenants ont assuré que la 
promotion de l'équité sociale requiert la mise en place des conditions nécessaires visant à permettre aux 
différentes tranches de la population d'accéder à l'enseignement, soulignant la nécessité de renforcer 
l'arsenal juridique afin de lutter contre le travail des mineurs et de garantir les droits professionnels et 
économiques des travailleurs des maisons, conformément aux dispositions de la Constitution.
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Driss El Yazami : Le débat sur l'IVG est une belle illustration de 
la démocratie participative au Maroc

L’initiative de SM le Roi de lancer un débat national sur l'interruption volontaire de grossesse (IVG) est une 
belle illustration de la démocratie participative au Maroc, a déclaré le président du Conseil national des 
droits de l'Homme (CNDH), Driss El Yazami. 
Selon le président du CNDH, l'initiative Royale de confier les consultations sur l’IVG à deux membres du 
gouvernement et à l'institution dont il a la charge a favorisé « un large débat public, serein et pluraliste » 
autour de cette question. Cette initiative est tout simplement « une réalisation emblématique et hautement 
significative », a-t-il assuré dans un entretien à la MAP. Ce processus « est une belle illustration de 
démocratie participative, encore plus nécessaire lorsqu'il s'agit de sujets sensibles, qui partagent la société 
ou de chantiers stratégiques », a estimé le président du CNDH. 
Au cours de cet entretien, Driss El Yazami a indiqué que le CNDH avait procédé à un vaste travail 
documentaire, puis à l'écoute de 66 associations et réseaux représentant toutes les sensibilités de la société 
marocaine et reçu 72 mémorandums écrits et plus de 20 exposés. 
Il est à souligner que plusieurs autres sujets ont été abordés dans le cadre de cet entretien, au cours duquel 
il a dressé le bilan des réalisations du Conseil national des droits de l'Homme au titre de l’année qui vient 
de s’achever.

https://www.maghress.com/fr/liberation/70033
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Rencontre à Larache sur "Les défis des politiques locales et les 
enjeux de la convention internationale des personnes 
handicapées"
MAP 29.12.2015 

Larache, 29 déc 2015 (MAP)- Une conférence sous le thème "les défis des politiques locales et les enjeux 
de la convention internationale des personnes handicapées" a été organisée, mardi à Larache, à l'initiative de 
l'association Fhamni pour la promotion des personnes en situation de handicap, afin de débattre des 
approches sociales et juridiques pour renforcer l'insertion des personnes handicapées dans leur 
environnement. Les intervenants lors de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration 
de la journée internationale des personnes handicapées, ont souligné la nécessité d'accorder un intérêt 
particulier à la personne en situation de handicap et à la réalisation de ses aspirations et attentes, notant 
que ce défi majeur requiert la mise en place des conditions juridiques et structurelles à même de renforcer 
la cohérence entre les projets adressés à cette tranche de population. Ils ont, dans ce cadre, estimé que 
l'interaction avec les causes de personnes handicapées passe par la sensibilisation de la société à 
l'importance de la défense des droits de ces personnes et de l'amélioration de leur accès aux prestations 
sociales et aux services public, avec la prise en compte des spécificités du handicap. Les participants ont 
également affirmé que l'intégration de la dimension du handicap dans les programmes régionaux et 
nationaux, à côté de celles éthique et humaine, constitue aujourd'hui l'un des indicateurs sociaux 
fondamentaux dans le domaine du développement humain et socio-économique, relevant que le Maroc a su, 
grâce aux initiatives institutionnelles et associatives, réaliser un saut qualitatif en matière du traitement de la 
cause du handicap, ce qui nécessite de mettre en place des mécanismes novateurs de nature à renforcer 
davantage l'insertion des personnes handicapées dans la société. Ils ont, à cet égard, assuré que le Maroc est 
devenu un modèle en matière de l'insertion de la question du handicap aux niveaux social, éducatif et 
culturel dans ses politiques publiques, ainsi qu'un partenaire important et un acteur actif au sein des 
organisations onusiennes, qui s'intéressent au domaine du handicap, ce qui nécessite, selon eux, la 
concertation des efforts de tous les acteurs de la société civile, afin de renforcer la mise en oeuvre des 
clauses de la convention internationale des personnes handicapées et des dispositions de la constitution de 
2011, qui accorde un intérêt particulier aux questions liées aux handicapés et prône leur insertion aux 
politiques territoriales. Les intervenants ont, ainsi, souligné l'importance du renforcement des compétences 
des associations oeuvrant dans le domaine du handicap, afin de consolider l'efficacité de leurs actions en 
relation avec les questions des personnes à besoins spécifiques et la promotion de la prise de conscience 
publique aux droits de ces personnes, qui disposent de connaissances cognitives leur permettant 
d'accompagner le développement aux niveaux régional et national. Cette rencontre a été ponctuée des 
débats autour du "rôle des institutions nationales dans la mise en oeuvre des dispositions de la convention 
internationale des personnes handicapées", "l'insertion de la dimension du handicap dans les politiques et 
les programmes des collectives territoriales...le cadre juridique et les mécanismes de mise en oeuvre", "la 
stratégie de la région et les défis de l'insertion de la dimension du handicap", "la stratégie des collectivités 
locales et les défis du développement intégré" et des "défis de l'intégration de la dimension du handicap
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dans les programmes du développement humain". Ont pris part à cette manifestation des représentants des 
associations de la société, de la commission régionale du Conseil national des droits de l'Homme, du 
Conseil de la région et du réseau œuvrant dans le domaine du handicap au Nord du Maroc. SO---BR. BZ.

http://www.menara.ma/fr/2015/12/29/1785930-rencontre-%C3%A0-larache-sur-les-d%C3%A9fis-des-politiques-
locales-et-les-enjeux-de-la-convention-internationale-des-personnes-handicap%C3%A9es.html
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النسائية تنتقد مشروعي هيئة المناصفة ومحاربة العنف ضد النساءالحركة 
29.12.2015 - 16:21

نه وال عن األداء املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء أفضل منه، حيث إن اجلمعيات النسائية مل تكن راضية ع 103 -13يكن مشروع قانون رقم مل 
 ات عربت فيها عن رفضهااحلكومي بصفة عامة يف ما خيص التشريعات ذات الصلة مبحاربة العنف والتمييز ضد النساء، إذ أصدرت العديد من البيان

ن احلركة النسائية ذهبت بل إ. حملتوى املشروع، ونددت بعدم التشاور وإشراكها يف إعداده من طرف وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية
ى مام حماكم املدن الكرب أبعد من ذلك، حيث نظم حتالف ربيع الكرامة، املكون من مجعيات نسائية وحقوقية، يف نونرب املاضي، وقفات احتجاجية أ

.تومع املواثيق الدولية اليت وقع عليها املغرب منذ سنوا 2011للمملكة للمطالبة مبالءمة التشريعات املتعلقة مبحاربة العنف ضد النساء مع دستور 

ل كافحة مجيع أشكاوانتقدت احلركة النسائية تأخر احلكومة يف إخراج هذا املشروع إىل حيز الوجود، كما انتقدت مشروع قانون هيئة املناصفة وم
.التمييز على اعتبار أن هذه اهليئة أُفرغت من حمتواها

، وأن النصوص متيازسجل المجلس الوطني لحقوق اإلنسان من خالل قراءته لهذا المشروع أن كتابة النص كانت ذكورية باويف السياق ذاته، 
م النساء ى رأسها غياب تصدير كما سجل منتدى الزهراء للمرأة املغربية ومنتدى األسرة والطفل بدورمها جمموعة املالحظات، عل. ختاطب الذكور وال 

وغياب  قانون وخلفياته وأهدافه،لديباجة القانون بالنسبة ملشروع اهليئة، نظرا ألمهيتها يف تأطري فهم مقتضيات القانون ويف حتديد سياقات هذا ال
.جمموعة من املفاهيم والتعريفات

 االجتماعية، مبناسبة وخضع مشروع قانون حماربة العنف ضد النساء لسلسة تعديالت، حسب ما صرحت به وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية
ن هيئة ض مشروع قانو اليوم الوطين للمرأة، وينتظر اجمللس احلكومي النسخة اجلديدة من هذا القانون من أجل الدراسة واملصادقة، فيما ينتظر أن يعر 

.اضياملناصفة ومكافحة كل أشكل التمييز على الربملان من أجل الدراسة واملصادقة، بعد أن صادق عليه جملس احلكومة يف مارس امل

مذكرة من طرف هيئات  80مقاربة تشاركية، حيث تلقت اللجنة العلمية اخلاصة بإعداد املشروع أزيد من "وأُعد هذا املشروع من خالل اعتماد 
.وطنية، ومجعيات وشبكات اجملتمع املدين، وهيئات مهنية، وأحزاب سياسية، وأفراد

http://www.journaux.ma/actualite/17630
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