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عشر سنوات؟تحقق بعد مضي ماذا .. اإلنصاف والمصالحةهيئة 
22:55 - 2016فرباير  06السبت الراجيحممد  - هسربيس

سنوات "ات اهلادفة إىل طّي صفحة ُمضّي عشر سنوات على إصدار التقرير اخلتاميِّ هليئة اإلنصاف واملصاحلة، والذي تضّمَن ُمجلة من التوصيّ بْعَد 
ائّية، واالنتقال إىل مغرٍب آخَر ُحترتُم فيه حقوق اإلنسان، ما زالت منظمات وهيئات حقوقّية تُ " الرصاص  توصّيات طالُب الدولَة املغربّية بتفعيلِ بصفٍة 

.هيئة اإلنصاف واملصاحلة

ي ، سيشهُد املغرُب خالل األسبوع األّول والثاين من الشهر اجلار )2004يناير  07(لتأسيس هيئة اإلنصاف واملصاحلة  12وبالتزاُمن مع الذكرى 
ملناظرة ة متابعة توصّيات اأنشطة حول االختفاء القسري، منها انعقاد االجتماع الدوري العادي لفريق العمل املتعلق باالختفاء القسري، وقالْت هيئ

ا ستعمُل على وضع الفريق يف الصورة حول مآل ومستجّدات هذا املل .فّ الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، إ

هيئات حقوقية، طالبت هيئة متابعة توّصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، واملشّكلة من سبع منظمات ومجعيات و 
ة واجلماعية، أو وجبرب األضرار الفردي الدولة بالتأكيد على الطبيعة اإللزامية لتفعيل كافة توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، سواء ما تعلق منها باحلقيقة

.حبفظ الذاكرة، أو باإلصالحات املؤسساتية الكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار

م، مع متكني وطالبت اهليئُة الدولَة بضرورة استكمال كشف احلقيقة عما تبقى من ضحايا االختفاء القسري، وعن أماكن دفنهم، وحتد يد هويا
صادقة على االتفاقية الدولّية ضّد االختفاء القسري ب

ُ
م، وإرفاق امل م من نتائج احلمض النووي ومن تسلم رفا اص اللجنة تصريِح الدولة باختصعائال

ا أفراد أو بالنيابة عن أفراد مغاربة، من أجل من افة ضمانات ح هذه املصادقة كاألممية املعنية باالختفاء القسري، تلقي وحبث البالغات اليت يتقدم 
.التفعيل الداخلي

ة حلقوق االنتهاكات اجلسيم عبد اإلله بنعبد السالم، عضو اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، وهَي أحُد مكّونات هيئة متابعة املناظرة الوطنية حول
، "توصيات ال زاَل يعاين ضعفا كبرياولكنَّ تنفيَذ هذه ال"، إنَّ توصّيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة كانْت مهّمة، هلسربيساإلنسان، قاَل، يف تصريح 

.والرويسي، انوزيواملمشريا، يف هذا الصدد، إىل استمرار عدم كشِف الدولة حقيقَة عدد من حاالت االختفاء القسري، منها حالة املهدي بنربكة، 

حالة،  هناك روايات متعّددة لكلّ نعرُف مجيعا احليثيات والظروف اليت كاَن جيري فيها االختفاء القسري، ونعرُف من هي اجلهات اليت قامْت بذلك، و "
ال حْول سبب عدم إقدام الدولة على ، يقول بنعبد السالم، وجوابا على سؤ "لكّننا نريُد حتديَد املسؤوليات، وهذا يقتضي اعرتافاً رمسّيا من طرف الدولة

".املسؤولية ليست هناك إرادة سياسية وشجاعة لتقول الدولُة أنا، وتتحّملَ : "القسرية، رّد املتحّدث االختفاءاتكشف حقيقة تلك 

املغرب، من طرف هيئة  ، بْعَد عقِد جلسات استماع يف خمتلف مناطق"سنوات الرصاص"وعلى الرغم من أنَّ الدولًة بادرْت إىل تعويض ضحايا 
م خارج اآلجال خاص الذين وضعوا ملّفااإلنصاف واملصاحلة، إال أنَّ بنعبد السالم يؤّكد أنَّ مثّة فئاٍت مل تستفْد من جْرب الضرر، ويتعّلق األمر باألش

ا اهليئة، قائال ْ م: "اليت حّدد ".هؤالء األشخاص هلم ظروفهم، وجيُب على الدولة أْن تقوَم مبراجعة ملّفا
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ا، على مستوى جْرب الضرر ، إال أنَّ جمهوده"سنوات الرصاص"بذلك، قاَل بنعبد السالم، إنَّ الدولة، وإْن بذلت جهودا لتعويض األفراد ضحايا عالقة 
 تستفْد من جْرب ، ملتازمامارت، ُمشريا إىل أّن عددا من مناطق املغرب، اليت كانْت مسرحا النتهاكات حقوق اإلنسان، مثل "ضعيف جدا"اجلماعي، 

.الضرر اجلماعي، داعيا إىل عدم اخلْلِط بني املبادرة الوطنّية للتنمية البشرية، وجْرب الضرر اجلماعي

رار الفردية ها باحلقيقة وجبرب األضوإىل جانب مطلبها بالتأكيد على الطبيعة اإللزامية لتفعيل كافة توصيات هيئة اإلنصاف واملصاحلة، سواء ما تعلق من
ساتية يام بإصالحات مؤسواجلماعية، أو حبفظ الذاكرة، دعت هيئة متابعة توصيات املناظرة الوطنية حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان إىل الق

قاب وإحقاقها، كما أوصت الوطنية ملناهضة اإلفالت من الع باإلسرتاتيجيةكفيلة بإرساء ضمانات عدم التكرار، ومن ضمنها إعمال التوصية املتعلقة 
.بذلك هيئة اإلنصاف واملصاحلة

لكنَّ "نوات الرصاص، وقال بنعبد السالم، يف هذا الصدد، إنَّ فلسفة هيئة اإلنصاف واملصاحلة كانْت قائمة على مبدأ عدم تكرار ما جرى إبّان س
ا مدينة الدار 2004و 2003مسلسل تصفية تركة تلك السنوات انطلق بتزاُمٍن مع انتهاكاٍت جديدة، أواخَر  ، غداَة األحداث اإلرهابية اليت شهد

.آالف شخص 8، وتابع أنَّ وزيَر العدل حينها، حممد بوزوبع، أخربهم أنَّ عدَد املعتقلني وَصل إىل "البيضاء

ال حقوق يعرُف تراجعات يف جم واستطرَد املتحّدث أنَّه بعد مرور عشر سنوات على إصدار التقرير اخلتامي هليئة اإلنصاف واملصاحلة، ما زاَل املغربُ 
َبدَل أن تعمل الدولة على : "ل، ومضى يقو "الوعد الضائع"اإلنسان، وّخلص الوضَع الراهَن يف عبارة كانْت عنواَن تقرير أعّدته منظمة العفو الدولية 

ا املتعلقة حبقوق اإلنسان، ضّيعْت فُرصة تارخيية لالنتقال حنو جمتمع دميقراطي، تسوُد فيه الع ".واطننيدالة االجتماعية، وحقوق املمراجعة سياسا

http://www.hespress.com/societe/293722.html
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بتعيينه حقوقيين سفراء؟دوليا المغرب إلغالق ِملف حقوق االنسان يمهد هل 

يني مغاربة لتويل مناصب مسؤولية امللك حممد السادس يف تعييناته ليوم أمس السبت يف السلك الدبلوماسي، باملناداة على ُحقوق اختدهقرار غري مسبوق 
و تقلدت مناصب ” ةهيئة االنصاف واملصاحل“امللك ألمساء علمت على اخراج تعيني . على رأس البعثات الدبلوماسية لعدد من البلدان بعينها

ده الُوجوه احلقوقية دبلو ” االستشاري حلقوق االنسان اجمللس”بـمسؤولية  .ماسياً دليل على أن هناك وعٌي بأمهية االستعانة 
و مجعيات .. ”اشيونالانرتن أمنسيت“، ”ووتش رايتس هيومن“االنتقادات احلقوقية للمغرب وخصوصاً من طرف مجعيات دولية، على رأسها تزايد 

راء خصوصاً، جعل القصر ، حول وضعية حقوق االنسان باملغرب ومبدن الصحواألنغلوساكسونيةحملية بأمريكا وفرنسا وعدد من البلدان االسكندنافية 
اء شامل مللف  صوم عند كل مناسبة هجومية كنقطة ضعف اململكة اليت يستعملها اخل” حقوق االنسان“يُعيد قراءة التمثيلية الدبلوماسية يف أفق ا

.على املغرب

و ” ملغربية حلقوق االنسانا املنظمة”لـالرئيس السابقة ” أمينة بوعياش“الرئيس السابق للمجلس االستشاري حلقوق االنسان و ” أمحد حرزين“تعيني 
امهني الرئيسيني يف أحد احلقوقيني البارزين ومن املس” صالح الوديع“و ” اجلمعية املغربية حلقوق االنسان“احدى مؤسسات ” الرويسيخدجية “

يئته حملاربة الرشوة، ه” أبودرارعبد السالم “اىل الوجود، اضافة اىل ” هيئة االنصاف واملصاحلة“اخراج  ي اشارات واضحة اىل أن الوجه املعروف 
ائياً  مسؤولية دبلوماسية ألول  موقعنا، قد انفرد خبرب تعيني امللك لعدد من احلقوقيني يف مناصبوكان . ملف حقوق االنسان على أبواب االغالق 

.مرة

هلا تأثري على السياسات  هو معلوم يف عامل الديبلوماسية، فإن  تكوين الشخص وقناعاته كما”والباحث والناشط احلقوقي، أنه ” عزيز ادامني“ويرى 
تعيني جمموعة من السفراء ذوي “أن  ،Rue20.Comيف تصريح له ملوقع ” ادامني“وُيضيف . ”اخلارجية واألولويات اليت يسطرها الديبلوماسي

.”غربيةخلفية ومرجعية حقوقية، هي طبعاً رسالة من الدولة إىل املنتظم الدويل حول البعد احلقوقي اجلديد للسياسة اخلارجية امل

ا “أن ما ُميكن استنباطه، هو أنه ” ادامني“وحول انتقاء أمساء حقوقية بعينها لتعيينها يف مناصب سفراء، يقول  من داخل هيئة  تغلتإشإما أ
الية، خاصة ال العدالة االنتقاالنصاف واملصاحلة أو يف حميطها، وهو يعكس الدور التسويقي الذي ميكن أن تقدمه هذه االمساء يف النموذج املغريب يف جم

.”بتسويقه داخليا إنشغالهوأن املغرب يركز بشكل كبري على تقدمي هذا للنموذج للخارج أكثر من 
نهائيا بعد أن يقدم  في سياق الحديث المتداول داخل الحركة الحقوقية بقرب إنهاء وإغالق هذا الملف“فانه و نفس الباحث املغريب، وحسب 

االختفاء القسري التي  المجلس الوطني لحقوق االنسان تقريره حول تتبعه لتنفيذ توصيات هيئة االنصاف والمصالحة والكشف عن حاالت
.”الزالت عالقة

اخلطاب واملمارسة احلقوقيتني  ال ميكن أن ننسى املعركة اليت يقودها أعداء الوحدة الوطنية باستغالل“على منت تصرحيه ملوقعان، أنه ” ادامني“واعترب 
كة عالقات دولية يف النزاع حول الصحراء، ومن أجل مواجهة هؤالء فاملغرب حباجة إىل رجاالت ونساء ذوي خلفية حقوقية ومصداقية ولديهم شب

.”فقط تقنوقراطينيواقليمية قوية مع مناصري حقوق االنسان وليس جمرد إداريني 
http://www.rue20.com/%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%8F%D9%85%D9%87%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%84%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D9%85%D9%90%D9%84%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3/
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معرضاالتعبيرات في صندوق اإليداع والتدبير يحتضن فضاء 
فرباير/ شباط  08,اإلثنني 

 دجيميواإلمام  يبوانب، أن الفنانني العارضني فاطمة أجيو وأمحد والتدبير والمجلس الوطني لحقوق اإلنسانأفاد بالغ ملؤسسة صندوق اإليداع 
عبريات التابع لصندوق اإليداع والطيب نظيف، سيفتتحون، الثالثاء املقبل، يف فضاء الت إدعليوإبراهيم حليسان والراكب حليسان وتوفا هراه ومنة 

.، وذلك يف الساعة السادسة مساء"انعكاسات جنوب" "سيد روفلي"الورشة  -والتدبري يف الرباط، املعرض 

. مارس املقبل/آذار 31ة فرباير يف الساعة السادسة مساًء سيعرض األعمال الفنية للتشكيليني الثمانية، وذلك إىل غاي/شباط 16وأضاف املصدر أن 
وية، األقاليم الصحرا إليتنظيم ندوة حول الفنون التشكيلية  17فرباير تنظيم برنامج الزيارات املدرسية للمعرض، ويوم /شباط 15إىل  10وسيتم من 

مارس تنظيم أمسية للشعر احلساين، فضًال عن /آذار 18، ويوم )حبضور املؤلفني(مارس تقدمي منشورات مركز الدراسات الصحراوية /آذار 10ويوم 
.مارس /آذار 24إىل  23زيارات طالبية من 

http://www.almaghribtoday.net/culture/shows/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-
%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-
%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%8B%D8%A7
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بشأن إحداث مجلس الدولة ؟لمطلب الملك والدستور سيستجيب مجلس المستشارين هل 
اهليين طباعة حممد  2016فرباير  7األحد 

  
آالم  شريعية الختبار وقياستتجه أنظار احلقوقيني، والسيما املهتمني بالقضاء اإلداري إىل قبة جملس املستشارين حيث يوجد أحد أطراف السلطة الت

م ومطالبهم اآلنية واملستعجلة بإحداث جملس الدولة يدعم وجود قضاء إداري كفئ وقوي ومستقل ع ،فهل ن القضاء العادي املواطنني وآماهلم، معانا
.سينجح جملس املستشارين فيما أخفق فيه جملس النواب، ويوفق يف اختياره ؟ ذلك ما سنعرفه يف األيام القادمة

ا ال مراء فيه، لكنها ليست استقاللية عن اجملتمع وعن مبد ورية التشاركية أ املقاربة الدستإن استقالل السلطة التشريعية وامتالكها سيادة أمرها وقرارا
يف فضاء واحد  والتشارك ألننا حنن نعيش والتفاعلية مع اجملتمع املدين واحلقوقي واجلمعيات املهنية القضائية، فالصفة التمثيلية تقتضي اإلنصات واحلوار

دف مجيعا لتحقيق تطلعات املواطنني وهدفهم يف إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة .و

ة والتارخيية اليت من الدستور وتنزيال ملا أكد عليه صاحب اجلاللة امللك حممد السادس نصره اهللا يف نص الكلمة السامي 114وهكذا وتفعيال للفصل 
 إنشاء جملس للدولة سيتوج اهلرم القضائي" حيث قال امللك إن  1999دجنرب  15ألقاها جاللته أثناء افتتاح أشغال اجمللس األعلى للقضاء بتاريخ 

. "واإلداري لبالدنا حىت تتسىن مواجهة كل أشكال الشطط، وحىت يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم اإلنصاف بني املتقاضني

ء ياكل املؤسساتية لقضاومما ال شك فيه فإن التفكري احلقوقي اجلمعي أضحى متجها حنو املطالبة امللحة بإحداث جملس للدولة بقصد استكمال اهل
مبدأ  ق القائمة على احرتامإداري فعال، وذلك يف اجتاه بلورة تصور شامل ملؤسسة قضائية عليا قادرة على تشكيل لبنة أخرى يف مسار بناء دولة احل

.املشروعية وسيادة القانون ورفع الشطط حبق املواطنني على حنو يصون احلقوق وحيمي احلريات

ليها الدولة ذلك أن إحداث مؤسسة جملس الدولة من شأنه أن يسهم ال حمالة يف استكمال مسلسل إرساء قواعد الشرعية القانونية اليت تقوم ع
ا كدرجة نقض .الدميقراطية احلداثية من خالل ما ستكرسه من قواعد قضائية يف قرارا

:إن معظم التغريات احلاصلة يف املنظومة الدستورية مست عمل القضاء اإلداري على مستوى

تغيري يف ماهية الوظيفة القضائية-
إقرار احلق يف الولوج للقضاء-
إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية اإلدارية-
حظر حتصني أي قرار إداري من الطعن اإلداري والقضائي-
حظر املس أو االعتداء على اختصاص القضاء اإلداري-

القضاء ص الدستور صراحة علىإن القضاء اإلداري خيار اسرتاتيجي دستوري ال حميد عنه يف مواصلة بناء دولة دميقراطية يسودها احلق والقانون، بتنصي
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.منه، ومحاية جمال اختصاص هذا القضاء 118و 114يف الفصلني اإلداري 

حفظ على القضاء مما طرح التساؤل عن سبب الت“ نظام وحدة القضاء”ومن املهم اإلشارة أن ميثاق إصالح القضاء كان خميبا لآلمال يف هذا اجلانب 
بة يف أال ه ؟ أو عدم الرغاإلداري؟ هل يرجع لتكوين اهليئة، أو لعدم ختصيص ندوات للقضاء اإلداري، أم يتعلق األمر مبعاقبة القضاء اإلداري عن جرأت

سنة ؟ هل طول هذه املدة مل ينضج  15يكون للقضاء رأسني ، أم جهل بفلسفة القضاء اإلداري؟ و ملاذا مل يتم تفعيل اخلطاب امللكي ألكثر من 
من سنة من أنه عمل احملاكم 20الظروف بعد لإلحداث رغم الطفرة النوعية واالجتهادات القيمة للقضاء اإلداري ؟ فضال عن أنه ال يعقل بعد أكثر
محاية الشرعية وسيادة  على الغيورينياإلدارية أن يتأخر إحداث جملس الدولة ألكثر من هذا الوقت رغم أنه خيار طالب به ودعمه أيضا كل احلقوقيني 

ومطالبات زاب السياسية القانون واملساواة أمامه، واملتطلعني لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوين والقضائي، وملطالب اجلمعيات احلقوقية واألح
.وأخيرا مطلب المجلس الوطني لحقوق االنسانالقضاة اإلداريون و اجلمعيات القضائية 

إدارية عليا قائمة  أو حمكمة"جملس الدولة "وال شك أن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص يف البت يف املنازعات اإلدارية متوقفا على إحداث 
ا اليت ستعلو اهلرم القضاء اإلداري، لتحقق ازدواجية كاملة للقضاء ،تسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف احمل االجتهاد اكم الدنيا وتوحيد بذا

اإلسهام يف ضمان األمن القضائي وكفالة محاية فعالة حلقوق وحريات املواطنني القضائي،وبالتايل

إحداث جملس الدولة وتطوير العمل القضائي اإلداري:أوال 

:إن إحداث جملس الدولة كمحكمة نقض إدارية عليا سيساهم يف تطوير العمل القضائي من خالل املرتكزات التالية

تفعيل عملية الرقابة بشأن الطعون املقدمة ضد املراسيم والقرارات التنظيمية -
تدعيم دور قضاء املوضوع اإلداري يف ابتكار وخلق جل قواعد القانون العام-
ضمان رقابة قضائية قوية وفعالة على عمل اإلدارة بغرض ضمان حكامة جيدة للمرافق العمومية-
صيانة قواعد احملاكمة العادلة-
تدعيم الفكر احلقوقي للقاضي اإلداري-

ملاذا جملس الدولة؟:ثانيا 

القانون  ة واملساواة أمامإن املطالبة بإحداث جملس الدولة ليس غاية يف حد ذاته وإمنا وسيلة القتضاء احلقوق ودعم دولة املؤسسات وصيانة املشروعي
:طلب ورفع الشطط يف استعمال السلطة، لذلك فإن تدعيم دوره وتقويته كمؤسسة دستورية تنتظر التفعيل الدستوري يت

مالئمة التنظيم القضائي مع الدستور اجلديد-
.استكمال صرح القضاء اإلداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامني القضائي والقانوين-
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املتشبع حبرفية  دعم التخصص واحرتافية القضاء اإلداري ليتطور من خالل فلسفة القضاء اإلداري املتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي-
.النصوص وسيطرة اإلجراءات الشكلية

ا يف قرارات رئيسها املعترب ال يعقل أن تراقب حمكمة النقض نفسه القضائية،إذحتقيق استقاللية كاملة حملكمة النقض عن اجمللس األعلى للسلطة -
ة عة يستلزم إحداث احملكمالرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية ومالئمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناج

.ائرهم اإلدارية العليا لرفع استشعار احلرج عن قضاة النقض ومحاية حقوق القضاة يف نفس الوقت وبت الطمأنينة واألمان على مص
تدعيم املشروعية الدستورية يف محاية احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية-
 جل قواعد القانون ضمان األمن القانوين والقضائي من خالل توحيد االجتهاد القضائي اإلداري استحضارا لدور القاضي اإلداري يف خلق وابتكار-

.العام
.مواجهة تراكم القضايا اإلدارية وتطور عددها املضطرد كما وكيفا -
.، وتوطيد أركان العدالة والدولة الدميقراطية ببالدناالقضائنيخلق منافسة شريفة وطيبة بني  -
.دعم ختصص القضاء واحرتافية يف أعلى هرمه -
.مواكبة التطور احلقوقي يف ضوء املقاربة الدولية للحقوق واحلريات-
.مسايرة التجارب املقارنة اإلدارية اليت تأخذ مبجلس الدولة -

التحديات القانونية للتنظيم واالختصاص: ثالثا

ن أدىن ل والدة طبيعية دو إن إحداث جملس الدولة يفرض حتديات قانونية تتطلب معاجلة مسألة املالئمة مع القوانني احلالية السارية النفاذ مبا يكف
:املواءمة ضمن مقومات يذخلالظروف إلجناح التجربة املستقبلية إلجناح املؤسسة، هلذا  تبيئةمشاكل عضوية أو بنيوية من قبيل 

وجوب احلفاظ على مبدأ وحدة النظام األساسي للقضاة -
قسيمه إىل عدة غرف اليت تشكيل جملس الدولة ميكن أن يأخذ نفس اآلليات احملددة لتشكيل حمكمة النقض مبعىن أن يرتأسه رئيس أول وأن يتم ت -

ميكن تقسيمها بدورها إىل عدة أقسام
.االحتفاظ خبصوصية القضاء اإلداري من حيث تواجد مفوضني ملكيني للدفاع عن القانون واحلق بدل النيابة العامة -
.حتتفظ مؤسسة املفوض امللكي بنفس الصالحيات اليت متارسها أمام احملاكم اإلدارية وحماكم االستئناف اإلدارية -
.فيما يتعلق باالختصاص، تنقل إىل اجمللس نفس االختصاصات املخولة للغرفة اإلدارية مبحكمة النقض  -
1966ميكن منح الرئيس األول جمللس الدولة منح املساعدة القضائية طبقا ملرسوم  -
ا عدم التوازن من حيث توزيع احملاكم اإلدارية وكذا عددها، متاشيا مع التنظيم اجلهوي املرتقب - خريطة قضائية يشو
.نها املمارسة القضائيةاإلجرائية اليت كشفت ع اإلختالالتإفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء اإلداري يتالءم مع خصوصية املادة اإلدارية ، ويتدارك -
".ذا كان هذا الطعن غري مقبول أو ال يستند على سبب جدي"تنظيم الفحص املسبق للنظر يف قبول الطعن -
ينها وبني األمانة العامة التعارض ب إشكالية“.العموميةإشكالية متديد اختصاص احملكمة اإلدارية العليا إىل جمال إصدار الفتاوى القانونية لإلدارات -

؟للحكومة 
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.تنظيم مسطرة الطعن بالنقض اإلداري بتخويل احملكمة اإلدارية العليا صالحية التصدي الوجويب-
إحداث مؤسسة املفوض امللكي وتدعيم دورها على صعيد احملكمة اإلدارية العليا-
.إحداث غرفة التنازع للبت يف تنازع االختصاص جبميع صوره بني جهيت القضاء العادي واإلداري -

:خامتة

 وري وغري منصف وخيالفإن اإلبقاء على الغرفة اإلدارية مبحكمة النقض كجهة للطعن يف قرارات اجمللس األعلى للسلطة القضائية مقرتح غري دست
وهو  اجة إىل قاضيه الطبيعيمبادئ احلياد والعدالة اليت تقتضي تويل جهة قضائية حيادية ال ينتمي أعضائها أو رؤسائها للمجلس، ألن القاضي يف ح

يز مستقل وحمايد يتم القاضي اإلداري على مستوى الدرجة العليا إلحقاق احلقوق ورفع املظامل ورد الشطط ،فضال عن أن املواطن حيتاج لقضاء كفئ
.بالتخصص واالحرتافية على مجيع مستويات التقاضي 

ورية ؟اجلواب أكيد نعم، ، هل ستستقل الغرفة اإلدارية مبحكمة النقض عن حمكمة النقض كما استقلت سابقتها الغرفة الدستنتسائلويف األخري 
:واملأمول أن يكون دلك إن مل يتفاعل الربملان بأحد القرارات التالية

قرار ملكي-
قرار احملكمة الدستورية-
قرار حكومي-

اط كمة االستئناف بالربوال جيب أن يغيب عن بال السلطة التشريعية مطلقا أن املكان الذي تعتمره يف ملك السلطة القضائية والذي كان مقرا حمل
ولة، وإال عد شغلكم يسكنه، ومن باب استقالل السلطة القضائية نناديكم باالستجابة ملطلب جملس الد الزلسابقا، فمن باب روح العدل الذي 
.للمكان اعتداء ماديا وجب رفعه

http://badil.info/64568-2/
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22دورته  قيهو شعار رواق المجلس في المعرض الدولي للكتاب هذا 

أنشطة وورشات ونقاشات  2016,فرباير  21اىل 12حقوق ومواطنة، شعار رواق اجمللس يف املعرض الدويل للكتاب  من البيضاء،إعاقةالدار   
وإصدارات وشهادات ولقاءات تكرميية وحتسيسية، للرتافع من أجل إعمال حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

بالرباط ينظم املعرض الدويل للنشر والكتاب بالدار البيضاءالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان     
مجيعا من أجل رفع حتدي اإلعاقة باملغرب

http://www.agdz24.com/2016/02/22.html
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دالة الع"االتجاه نحو إغالق ملف االختطاف القسري دون إجالء الحقيقة دليل على فشل : المانوزي
"االنتقالية

04:02:00 - 2016, فرباير 07هدى سحلي  

استباقا لما " المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"، رسالة إلى "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة واإلنصاف"رئيس ، املانوزيوجه مصطفى 
م ملفات ضحايا االختفاء القسري، قائال إنه لن تقبل  أي توصية يفيمكن أن يتضمنه تقريره المرتقب  اجتاه قضية ضحايا االعتقال ، من حقائق 
.القسري واملختطفني جمهويل املصري

انه ليس " عتقال القسري، الذي كان يتحدث بنربة حازمة، خالل اللقاء املنظم من جلنة عائالت املختطفني جمهويل املصري وضحايا اال املانوزيوأضاف 
م كضحايا عائالت املختطفني س" ، إصدار أي توصية تفيد إغالق امللف"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان"من حق  يعتربون األمر تواطؤ مضيفا إ

.وسيأخذون معارك إذا ما تبىن اجمللس هذه التوصية يف تقريره

ف ضيفا إن قرار إغالق ملوتابع املتحدث ذاته، إن هذا دليل على فشل التسوية وان العدالة االنتقالية فشلت وسنعود بامللف إىل نقطة الصفر، م
.الصحراء االعتقال القسري واملختطفني جمهويل املصري، قرارا سياديا يتعلق بقرار الدولة كباقي امللفات السيادية ومنها قضية

لف املختطفني رهني ، إىل مصادقة اجمللس الوزاري، على جملس الوصاية، الذي قال إنه سيسد الفراغ املؤسسايت، حيث قال إن حل ماملانوزيكما أشار 
.بتواجد امللك

، اليت نظمها بنريكةشهيد املهدي واستنكر رئيس املنتدى املغريب للحقيقة واإلنصاف، يف السياق ذاته، بعث الرسالة امللكية إىل الذكرى اخلمسينية لل
 املصري و ضحايا االعتقال يف إشارة إىل عائالت املختطفني جمهويل" حنن أصحاب امللف"الزعيم السابق لالحتاد االشرتاكي للقوات الشعبية، قائال 

.القسري

http://lakome2.com/politique/droit-humain/10961.html
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http://www.barakapres.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%88%D8%B5-
%D8%A8%D8%A5%D8%BA/

المجلس الوطني لحقوق اإلنسان لم يوص بإغالق المهدي بنبركة
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Exposition collective: Reflets Sud Arts plastiques

La Fondation CDG et le Conseil National des Droits de l’Homme organise  l'exposition "Reflets Sud", 
qui fonctionnera comme un atelier du 9 au 16 février. Par la suite, les oeuvres créées resteront exposées 
jusqu'au 31 Mars. 

Vernissage le Mardi 9 Février 2016 à 18h00
Finissage le Mardi 16 Février à 18h00

Artistes exposants :
Fatima AIJOU
Ahmed BIBOUNE
El Imam DJIMI
Brahim EL …

http://www.babelfan.ma/tous-les-evenements/detail/2016/02/10/21053/28828/all/all/0/-/exposition-collective-
reflets-sud.html
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Morocco at the Helm – A Conversation With Driss El Yazami
Jessica Buchleitner with Driss El Yazami – WNN Interviews global

(WNN) Rabat, Morocco, NORTH AFRICA – In the same week Egypt celebrated its five year anniversary of 
the legendary uprising that served to oust former President Hosni Mubarak and ignite a series of protests 
across Arab nations, on January 27, 250 of the world’s eminent Islamic leaders convened to discuss the 
rights of religious minorities and the obligation to protect them in Muslim majority states at the invitation 
of King Mohammed VI. The result was the Marrakesh Declaration.

This latest installment of Morocco’s push for human rights protections and policy reform is in addition to 
other measures where Morocco has been making headlines for its reformations and actions on various 
human rights policies and initiatives for the past two decades.

As a nation, Morocco is a signatory to the United Nations Human Rights Office of the High Commissioner 
International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social, and 
Cultural Rights, Convention against Torture, the UNICEF Convention on the Rights of the Child, and the 
Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Women (CEDAW). Since 2008, more 
than 80 reports have been issued on human rights in Morocco from Amnesty International, Human Rights 
Watch, Freedom House, and the State Department.

In December 2008, King Mohammed VI publically banned discrimination against women and officially lifted 
all Morocco’s previous reservations on CEDAW, stating “Our country has become an international actor of 
which the progress and daring initiatives in this matter are readily recognized.”

Following the Middle East revival and reshaping ripple effect the Arab Spring brought to the region, 
Morocco reformed its national human rights oversight body in March 2011 after King Mohammed VI 
announced the establishment of a National Human Rights Council (CNDH) to replace the former Advisory 
Council on Human Rights (CCDH). This was considered a significant move since the royal decree creating 
the CNDH, and Article 161 of the 2011 Constitution enshrining it, established autonomy for the council, 
allotting it the power to investigate allegations of human rights violations, summon individuals to give 
evidence in its investigations, and to act as an early warning mechanism to prevent such violations. It also 
has the power to visit detention centers and inspect prison conditions, establish regional authorities for 
protecting human rights, and examine and make recommendations on how to bring legislation in line with 
the Constitution, international human rights treaties, and international law. The CNDH is also tasked with 
enriching the debate on human rights throughout the Kingdom and providing an annual report, as well as 
special thematic reports, to the King via 13 regional commissions mandated to receive complaints about 
any allegations of human rights violations.
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In the past year, Morocco has introduced human rights policies in the areas of migration, women’s rights, 
and the court system, including adopting a new policy providing protections for migrants and asylum 
seekers (November 2013), an amendment to the law so that rapists can no longer be exonerated by 
marrying their victims (January 2014) and an approval by the Council of Ministers, chaired by King 
Mohammed VI, of the draft law on military justice, which will exclude civilians from being tried in military 
courts (March 2014).

Driss El Yazami, President of Morocco’s National Council on Human Rights (CNDH) and Interim Executive 
Editor Jessica Buchleitner discuss CNDH’s plans for continued reform, Morocco’s affiliation to the CEDAW 
ordinance, its recent reforms on migration policy and engagement with civil society in addition to related 
policies and changing laws referenced in the comprehensive report CNDH released on October 20, 2015, 
Gender Equality and Parity in Morocco: Preserving and Implementing the Aims and Objectives of the 
Constitution (pdf). 

Jessica Buchleitner (JB): The National Council on Human Rights (CNDH) has been taking considerable 
actions in regard to gender equality in Morocco. In October 2015, you held a press conference regarding a 
newly released report Gender Equality and Parity in Morocco: Preserving and Implementing the Aims and 
Objectives of the Constitution four years after the new constitution, ten years after reforming the Family 
Code, and 20 years after the Beijing Declaration and Platform for Action came about. What were the most 
important findings in this report on the basis of gender equality? Where are there still gaps and areas to 
improve and what are your policies for making these improvements?

Driss El Yazami (DEY): The report is based on the latest academic research regarding the situation of 
gender equality in Morocco. There are some silent evolutions in our country that the report findings were 
able to confirm. The first is the rate of education and the second is the rate of children per Moroccan 
woman. The rate of children per woman has decreased to 2.10 children born per woman. In the labor 
markets more Moroccan women are working and there are many improvements since the 2004 reform to 
the Family Code in this regard. However, we gleaned from the report that there is still some degree of 
discrimination in the law and we are continuing to ask for reforms regarding the family code.

In regard to the labor market, until five or six years ago the rate of activity for Moroccan women was 
lower- about 29 percent participation. In the last five years we now have about 33 percent. While this is a 
slight increase, for us it shows there is little to no more progress in this area, which, from our point of view, 
shows discrimination. We are also concerned that the Moroccan government did not issue the draft for 
high authority and quality against discrimination. Now the draft work is at the parliament and we are 
concerned about it since the current draft is quite weak. According to Article 19 of the constitution we 
need a more powerful solution.

We are also still concerned about the marriage of girls in Morocco. We have about 30,000 young Moroccan
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girls who are still married under the age of 18 even through the new 2004 Family Code raised the legal age 
of marriage from 15 to 18 years old.

JB: Morocco’s introduction of the groundbreaking new Family Code in 2004 gave women greater equality 
and protection of their human rights within marriage and divorce, in accordance with Article 16 of the 
CEDAW treaty. What protections were introduced in this reform?

DEY: The original Moudawanah, or Family Code, was introduced following independence in 1957. It put 
wives in a subordinate position. Morocco ratified CEDAW in 1993 and in cooperation with King Mohamed 
VI and the Prime Minister of Morocco we introduced the new Moudawanah in 2004. The Code changed 
marriage and divorce laws in addition to raising the legal age for marriage from 15 to 18 years of age while 
also granting women joint responsibility of the family with their husbands, as well as equal rights in marriage 
and access to property upon divorce. The code also promotes women’s participation in politics and society 
and introduced family courts to ensure that the new rights are enforced.

(This introduction occurred alongside other reforms concerning the human rights of women, including 
changes to the Labor Code to introduce the concept of sexual harassment in the workplace (2004), 
changes to the Penal Code to criminalize spousal violence, changes to the Nationality Code (2007) to give 
women and men equal rights to transmit nationality to their children, and changes to the Electoral Code, to 
increase women’s political participation by creating a “national list” that reserves 30 parliamentary seats for 
women (2002).)

Our Family Code, especially in 2016, was designed to give men and women the same human rights in order 
to conclude marriages, divorce and regarding children, especially when men and women are from another 
nationality. In our country there are marriages with those from abroad such as French, Belgians, and Dutch 
so we also have to give the husbands with other nationalities the same rights as the Moroccan husbands.

JB: CNDH’s recent proposed reforms to women’s rights to the inheritance law section of the Family Code 
were very controversial. What will it take to make such recommendations a reality and why the 
controversy?

DEY: In supporting its recommendation, the CNDH referred to both national and international law, citing 
Article 19 of the 2011 constitution and Article 9 of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women (CEDAW), of which Morocco is a signatory party.

It is controversial because the Prime Minister said in public interviews that we were attacking the religion 
of Islam and that the holy Quran is against this. He then asked me to apologize to the Moroccan society. 
From my point of view, a politician or political parties have the right to be against certain recommendations. 

                            15 / 18



 

08/02/2016 39
Conseil national des droits de 

l'Homme

The fact is that it is the first time in the Islamic world that a public institution, especially a commission of 
human rights, is asking for these things. Until now this was a feminist issue and one among Muslim 
intellectuals. It will take more time and has taken time to implement this recommendation. We need more 
discussion, and mainly for the religious leaders to launch more important discussions about the issue. There 
are already some intellectuals and some religious leaders in Morocco and in other countries asking for 
equality in inheritance. It will take time. Some people will even use the religion against us on this issue. The 
fact is the public debate is now launched in our country and there is so much positive public reaction 
within the Moroccan society and in other neighboring countries like Tunisia, Algeria and Lebanon, but this 
issue will take some time.

The fact that the debate is launched in our country is a good thing. When you look at neighboring nations 
in our region, people are killing each other over the freedom to debate. In some nations democracy is 
weak. We have to maintain our capacity to discuss sensitive issues in a decent and democratic way.

JB: CNDH has also been at the heart of Morocco’s push for democracy. How does this position help the 
citizens of Morocco in regard to their human rights?

DEY: The reformation of human rights and democracy that is happening in Morocco now is a process that 
took the West some centuries to achieve. Beginning with the Italian Renaissance, etc… it takes decades to 
achieve a better political process. This year is a landmark year for us because we have at least 15 draft laws 
in discussion at the Moroccan Parliament related to human rights. We have four draft laws on justice and 
we also have a law for civil society regarding the rights to present petitions and the democratic rights of 
civil society to also present draft laws to the parliament. We have laws regarding discrimination and even 
the right of access to information. I think in 2016 we will have a much stronger framework in Morocco in 
terms of democracy and human rights.

What we also need to do is to train activists. While a strong legal framework is pertinent, it is also 
necessary to train civil society such as our lawyers, and other influential members. This will be a focus of 
ours in the next year. We need to insure that citizens have the right to confer peacefully and to public 
debate between the secular movement and the Islamists. It is crucial to maintain this peaceful, healthy type 
of debate and discussion.

We are in a position where we have to accomplish in our region in just a few decades what Europe and the 
United States have accomplished in centuries. In just one decade we have witnessed the reform of the 
Family Code in Morocco, then the Arab Spring, which spread across our region and called for a new 
constitution and now the third commission. We are on our way and in the meantime there is still more 
work to be done.

JB: As Europe has clamped down on border security, Morocco has become a de facto residence for
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migrants. Earlier in 2015, the country adopted major policy shifts in regard to migrants and refugees. How 
many of these refugees are marginalized women and children and what are the country’s future plans for 
aiding refugees?

DEY: In 2013, we published reports asking the government to adopt new policies towards migrants and 
refugees. The Moroccan government made the new policy. The first step of this policy was to give legal 
residence to refugees and immigrants, many of which are women and children. We had 33,000 immigrants 
asking for legal residence, and 92 percent will have this legal residence. There are two drafts now, one on 
human trafficking and the other about refugees that are now in the parliament. The migrant NGOs are now 
acting in the legal framework because migrants and refugees must also be part of the integration policy.

The main challenge for our country is the existing social and economic challenges within our current 
population. More than 60 percent of our population is under 25 years old and many young Moroccans are 
asking for work and also for homes. The challenge is to give migrants a place to live and work within this 
context as well. There are a lot of projects now – some are helped by international NGOs and European 
governments such as France, Spain and the Netherlands. We need more help from the international 
partners. If we succeed we will be the only country in Africa to integrate refugees and immigrants, making 
us a model of best practice for other countries in our region. We can also help Europe in dealing with the 
current crisis.

JB: 2015 also saw the review of a controversial abortion law in Morocco that not only proposed reforms 
but also increased education for women and girls that will assist in protecting them from domestic violence 
and workplace abuse. You were personally asked to provide an assessment of the country’s abortion laws. 
What were your findings and what is the current status of these reforms?

DEY: This is a bit of a paradox because in some cases abortion is permitted, mainly when the life of the 
mother is in danger or in rape cases. The landscape is changing as young Moroccans are engaging in sex and 
some of the women are ending up pregnant. This falls on the negative end of society, as the girls are alone 
and pregnant. Currently, there is a lot of hypocrisy and lots of illegal abortions. On our part we received 79 
memorandums and reports from civil society – a majority of which were in favor of reform while some 
were against it. Those who are against it have the same arguments as the pro-life movement in the United 
States. They assert that abortion is a religious Islamic issue so that their argument differentiates from the 
pro-life movement in the United States, but when you look at the arguments, they are the same.

The Minister of Health and Minister of Justice have been asked to work together on a reform. We don’t yet 
know what will be the result of this discussion between the two ministers, but from my point of view the 
issue will be about how to define the health of the mother.
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The problem is the international health organizations give a broader definition of health that includes social 
conditions. In the point of view of the conservative politicians, the health of the woman does not need to 
include social and psychological conditions. So it is important that we define the health of the woman.

We are noticing in Morocco and in other close nations silent revolutions in regard to women’s rights due 
to the population being urban, young and connected. 51 percent of Moroccans are under 25 years of age 
and 55 percent of Moroccans are living in cities while there are 7 million Moroccans on the Internet. Each 
year we have 180,000 new Moroccans asking for jobs in addition to thousands of NGOs asking for 
democracy in civil society. This is really shaping such sensitive debates.

JB: You were active in politics in Morocco in the 1970’s during a tumultuous time before going into exile in 
France for more than three decades. What does your position with CNDH mean to you given your history 
of experiencing and witnessing human rights violations?

DEY: In 1977 I was sentenced to life in prison as a human rights defender. Lots of people were sentenced 
then and I became exiled in France where I lived for more than 30 years.

In my life I had two moments that were quite important for me: Before the reform of the Family Code we 
had two huge demonstrations in Morocco. One was in Casablanca against the reform and the other was in 
Rabat in favor of the reform. I thought to myself that maybe Morocco was now ready for democracy 
because we are discussing these sensitive issues. In our society the rights of women is one of the most 
sensitive.

The other moment was the third commission. I returned to Morocco in 2004 when the King and others 
asked me to be a member of this third commission. We allowed victims to speak and also had lots of 
petitions to guarantee better human rights relations. I think we are trying to implement our dreams. 
Sometimes the process of reforms can be perceived negatively but in the end we can hope for a better 
country. We can do this by maintaining a healthy public debate field. Still CNDH is the only third 
commission in the Islamic world and the fifth one in Africa.

http://womennewsnetwork.net/2016/02/05/morocco-at-the-helm-a-conversation-with-driss-el-yazami/
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