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الدولة اإلسالميةتتبع تنظيم األمن المغربية واالسبانية تفكك خلية إرهابية  قوات
FEBRUARY 23, 2016حممود معروف  

دولة االسالمية تنشط يف مدينة سبتة املغريب االسباين عن تفكيك خلية إرهابية ترتبط بتنظيم ال املخابرايتاسفر التعاون : »القدس العريب« –الرباط 
.املغربية اليت حتتلها اسبانيا

يم الدولة اإلسالمية، على إنه يف ظل تنامي اخلطر اإلرهايب الذي جيسده ما يسمى بتنظ» القدس العريب«وقال بالغ لوزارة الداخلية املغربية ارسل لـ
امس  (DSTخابرات الداخلية امل(استقرار اململكة وحلفائها متكن املكتب املركزي لألحباث القضائية، التابع للمديرية العامة ملراقبة الرتاب الوطين 

اظور، تزامناً مع اعتقال ثالثة ، نواحي النبفرخانةفرباير، وبتنسيق مع املصاحل األمنية االسبانية، من إيقاف أحد أفراد خلية إرهابية / شباط 23الثالثاء 
.شركاء آخرين مبدينة سبتة

ر شقيق أفغانستان، وعنصراً آخوأوضح بالغ الوزارة أن من بني الشركاء الثالثة معتقالً سابقاً بغوانتانامو سبق أن قاتل يف صفوف تنظيم القاعدة ب
ابية كانوا ينشطون عملية انتحارية بواسطة شاحنة مفخخة ضد ثكنة عسكرية بسوريا، مشرياً إىل أن عناصر هذه اخللية اإلره 2013مقاتل نفذ سنة 

.بسوريا والعراق» الدولة اإلسالمية«يف استقطاب وجتنيد متطوعني للقتال يف معسكرات ما يسمى بتنظيم 
رهايب الذي جيسده تنامي اخلطر اإل وأضاف أن هذه العملية األمنية تندرج يف إطار التعاون األمين املشرتك بني املصاحل األمنية املغربية واالسبانية، يف ظل

.ما يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية على استقرار اململكة وحلفائها
.  ية االمنية املعتمدة بالبلديناملغريب االسباين يف ميدان مكافحة اإلرهاب واجلماعات املتشددة ركناً اساسياً باالسرتاتيج املخابرايتويشكل التعاون 

يث اوردت مشال أفريقيا ح وقالت وزارة الداخلية االسبانية إن قوات األمن االسبانية واملغربية فككت خلية إرهابية إسالمية على ساحل البحر املتوسط
الهلا توقيف اربعة نفذوا عند الفجر عملية للشرطة ضد اإلرهاب اجلهادي مت خ«الشرطة يف بيان ان عناصر من اجهزة االستخبارات يف البلدين 

م، من بينهم ثالثة يف مدينة سبتة والرابع يف مدينة الناظور يف املغ» اشخاص  التجنيد»لـرب كانوا يشكلون خلية ومت إلقاء القبض على أربعة مشتبه 
.»وتلقني العقيدة والتطرف

لى استعداد لتنفيذ عمليات ع«والبحث عن افراد » اإلرهايب داعشجتنيد مقاتلني وارساهلم إىل صفوف تنظيم «وتابعت الشرطة ان مهمة اخللية كانت 
.»إرهابية يف اي من البلدين باسم هذا التنظيم

ة، الشرقي الضريس، اول امس ملكافحة اإلرهاب حول حمور مباحثات اجراها بالرباط الوزير املغريب يف وزارة الشؤون الداخلي املخابرايتومتحور التنسيق 
.االثنني بالرباط، مع وزير اخلارجية العراقي، إبراهيم اجلعفري، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب

ل التعاون، خاصة يف جما وقال املسؤول املغريب إنه تطرق مع اجلعفري إىل مواضيع ذات صلة بصالحيات وزاريت الداخلية يف كال البلدين، وضرورة
.مكافحة اإلرهاب وسبل مواجهة هذه اآلفة العاملية

ما تناوال أيض غربية يف جمال ا التجربة املوأضاف الضريس أن الوزير العراقي قدم حملة عامة عن الوضع يف العراق واملخاطر اليت تواجه البالد، مربزاً أ
حيث مقاربتها  ية، السيما منمكافحة اإلرهاب واملقاربة اليت تبناها املغرب يف هذا اجملال، والنتائج اإلجيابية املسجلة من قبل األجهزة األمنية املغرب

.االستشرافية واالستباقية
دد البشرية مجعاء، مؤكداً أنه  ي إن املباحثات كانت مثمرة وقال اجلعفر » جيب علينا مجيعاً مواجهة هذا اخلطر«وقال ابراهيم اجلعفري إن آفة اإلرهاب 

.وأن وجهات النظر كانت متقاربة، معربا عن رغبته يف رؤية البلدين يتعاونان يف جمال مكافحة اإلرهاب
قلوا على خلفية مكافحة اليت يتعرض هلا معتقلون مغاربة اعت الالنسانيةمن جهة اخرى حذرت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من خماطر املمارسات 

.2013مايو / ايار 16اإلرهاب بعد هجمات إرهابية تعرضت هلا مدينة الدار البيضاء يوم 
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ان بالتدخل العاجل اجلمعية يف رسالة مفتوحة إىل كل من رئيس احلكومة، ووزير العدل واحلريات، ورئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسوطالبت 
.»ه من ممارسات ال إنسانيةفتح حتقيق عاجل بشأن ما يتعرضون ل«يف جمموعة من سجون البالد و» معتقلي السلفية اجلهادية«لالستجابة ملطالب 

احلياة املنصوص عليه يف  ال بد من التدخل العاجل قصد محاية احلق يف«، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، يف رسالته، إنه اهلايجوقال أمحد 
جيايب مع املطالب املشروعة للمعتقلني إلزام املسؤولني املعنيني بالتعاطي اإل«، واإلسراع يف »العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، ويف الدستور املغريب

دهم، واحرتام حقوقهم املضربني عن الطعام، والتدخل العاجل لدى املندوب العام للسجون، حلمل اإلدارات احمللية على وقف التضييق والتعسف ض
م .»وكرامتهم وكرامة عائال

تشكل انتهاكاً صرحياً « ، اليت»فتح حتقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤالء املعتقلون من ممارسات ال إنسانية«وشدد الناشط احلقوقي على ضرورة 
ن األمم جناء، الصادرة عالتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب سوء املعاملة، املصادق عليها من طرف املغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الس

.»املتحدة
ا بتوجيه شكايات اخنرطوا يف جمموعة من السجون يف أشكال احتجاجية متنوعة، بدء» السلفية اجلهادية«أن العديد من معتقلي  اهلايجوأوضح 

مراسالت،  3إلدارة تسليم اللمسؤولني، مرورا خبوض إضرابات ال حمدودة أو إنذارية عن الطعام، والقيام باعتصام بشكل مجاعي يف مكان واحد، مع 
لبعض منهم على ، أو بإقدام اُموّجهة إلى كل من وزير العدل والحريات والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، والمندوبّية العامة إلدارة السجون

.»جافيل«خياطة أفواههم، أو شرب سائل التنظيف 
بلتها إدارة السجن قا«اليت » العادلة واملشروعة«وأكدت الرسالة أن الغرض من هذه األشكال االحتجاجية هو لفت انتباه املسؤولني إىل مطالبهم 

عادلة االستجابة ملطالبهم البالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات االنتقامية، كتنقيل البعض إىل سجون بعيدة عن أسرهم، عوض فتح احلوار و 
.»واملشروعة

حممود معروف

http://www.alquds.co.uk/?p=487743
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حقوقية تطالب بنكيران بحماية حياة سلفيين مغاربةجمعية 
12:30 - 2016فرباير  23الثالثاء كننيأمال   -هسربيس 

عاجل لالستجابة ملطالبهم ، مطالبة بالتدخل ال"معتقلي السلفية اجلهادية"اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان ناقوس اخلطر بشأن ملف ما يسمى دقت 
وجهة إىل كل من رئيس ، وذلك يف رسالة م"فتح حتقيق عاجل بشأن ما يتعرضون له من ممارسات ال إنسانية"مبجموعة من سجون اململكة، إضافة إىل 

.، ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناحلكومة، ووزير العدل واحلريات

احلياة املنصوص عليه يف  ال بد من التدخل العاجل قصد محاية احلق يف"، رئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، يف رسالته، إنه اهلايجوقال أمحد 
لتعاطي اإلجيايب مع املطالب املشروعة إلزام املسؤولني املعنيني با"، مطالبا باإلسراع يف "العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان، وكذا يف الدستور املغريب

ام والتعسف ضدهم، واحرت  للمعتقلني املضربني عن الطعام، والتدخل العاجل لدى املندوب العام للسجون، حلمل اإلدارات احمللية على وقف التضييق
م ".حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائال

ا ، ق"فتح حتقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤالء املعتقلون من ممارسات ال إنسانية"يف رسالته على ضرورة  اهلايجوشدد  تشكل انتهاكا صرحيا "ائال إ
ن األمم جناء، الصادرة عالتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب سوء املعاملة، املصادق عليها من طرف املغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة الس

".املتحدة

تجاجية متنوعة، بدءا اخنرطوا يف جمموعة من السجون يف أشكال اح" السلفية اجلهادية"يف رسالته أن العديد من معتقلي ما يسمى  اهلايجوأوضح 
ان واحد، مع تسليم بتوجيه شكايات للمسؤولني، مرورا خبوض إضرابات ال حمدودة أو إنذاريه عن الطعام، والقيام باعتصام بشكل مجاعي يف مك

منهم ، أو بإقدام البعض مراسالت، ُموّجهة إىل كل من وزير العدل واحلريات واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، واملندوبّية العامة إلدارة السجون 3اإلدارة 
".جافيل"على خياطة أفواههم، أو شرب سائل التنظيف 

العزل عن سجناء : "، من قبيل"العادلة واملشروعة"وأكدت الرسالة أن الغرض من هذه األشكال االحتجاجية هو لفت انتباه املسؤولني إىل مطالبهم 
دخال والسماح بإ احلق العام على مستوى السكن والزيارة، وعدم منع األقارب من درجة األصهار من الزيارة، وتوفري مؤونة غذائية متوازنة ونظيفة،

".املؤونة الغذائية من خضروات وفواكه وحلوم، واليت منعت عنهم بشكل شبه شامل، وتوفري مكان لالستحمام

تنقيل البعض إىل سجون بعيدة قابلتها إدارة السجن بالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات االنتقامية، ك"وأبرز املصدر نفسه أن مطالب املعتقلني 
".عن أسرهم، عوض فتح احلوار واالستجابة ملطالبهم العادلة واملشروعة

http://www.hespress.com/societe/295853.html
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بسوق الشغل جنوبـ جنوب المغرب يروم إدماج مهاجري : اليزمي
12:50 - 2016فرباير  24إسبانيا األربعاء من هسربيس 

وق البشرية غير القابلة ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إن الحقوق الثقافية، على الرغم من انتمائها إلى كتلة الحقاليزميإدريس قال 
، بينها العقود األخرية، ، إالّ أن تطور المجتمعات عمل على إنكارها من خالل تهميش التنوعات التاريخّية، وإهمالها لفترة من الزمنللتجزيء

.قبل أن تربز حتركات لتكريس هذه احلقوق بعد موجات انتفاضات عرب ربوع املعمور

الثقافات الثالث للبحر "املنّظم من طرف مؤسسة  ،"TANMIA"، خالل افتتاح فعاليات اليوم الثاين من منتدى "عرض ـ إطار"بـ اليزميمشاركة 
أبرزت أن الرفض الذي مّس ) كتهمشار (، بإشبيلّية اإلسبانّية، بشراكة مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج وشؤون اهلجرة، "األبيض املتوسط

ديدات متس "Les états nations"، مردفا أن "الدول ـ األمم"احلقوق الثقافية أملته الضرورة التارخيّية لتأسيس   اعتربت التنوع والتعدد مبثابة 
.بالوحدة، وفق مقاربة جتعل كّل متّيز مرادفا للخطر على الكيانات السياسّية

تمعات، مع ّر فعل التغيري على اجملتعرف العشريّة األخرية من القرن احلايل طفرات للتنوع والتعدد، ويتأتى ذلك من ارتفاع وترية حركّية البشر، ما جي"
سرتاتيجّية حاليا، كمثل ما يقبل ـ ا جُيوإذا كان نزوح الناس مرتبطا بانقالبات : "يف مداخلته، قبل أن يسرتسل اليزمي، يقول "تسجيل بضع استثناءات

ا، ومن ذلك رحيل األقدام السوداء الكولونيالّيةعليه الالجئون السوريون، فإنه ارتبط سابقا برحيل القوى  عن اجلزائر، وحترك الربتغالّيني  عن مستعمرا
هم ّية صوب فضاءات عيشبعيدا عن املوزمبيق، وهم الذين ال حيملون من انتمائهم ألوروبا غري اجلنسّيات، بينما كانوا ناقلني لتعابريهم الثقاف

".املستجّدة

" ةهجرات مناخيّ "يف مدينة إشبيلّية األندلسّية، من تداعيات  "EXPO92"مبنطقة " رواق احلسن الثاين"من وسط  ،"CNDH"وحّذر رئيس 
ا ستعص ، ما "باسيِفيكْ "الـف بدول يف فضاء يرتقب أن تنطلق من بلدان إفريقّية مهّددة بتغريات مناخّية شديدة الصعوبة، وشّدد على أن التغريات ذا

ا، وفق التوقعات، ضمن موجات نزوح .سيحرك ساكنة املنطقة ذا

شّغيلة وفَدت دون "اعتبارها انتقد التعاطي السابق الذي تعاملت به دول أوروبّية يف استقباهلا األيادي العاملة األجنبّية املسلمة، ب اليزميإدريس 
ا االعتبار يف النقاشات  البعد الديّين للتعدد هو املأخوذ بعني"، مربزا أن ما جرى، يف هذا اإلطار، كان خطأ مؤثرا على التعايش، موردا أن "معتقدا

، ليدعو، "الناس وما يؤمنون به املفتوحة بأوروبا خبصوص اإلسالم، وهناك من يقول إن املسلمني غري قابلني لالندماج باملرّة، وهذا مّس صريح بثقافات
مقابل متّدده صوب فضاءات " التعدد جتفيف جمتمعات من"بعدها، إىل املراهنة على التعايش اجلّيد إلفراز اإلغناء املفيد، قبل أن يثري االنتباه إىل وجود 

.أخرى، مستحضرا، كمثال على ذلك، أحوال األقباط مبصر، ومسيحّيي الشرق األوسط عموما

ن تكوينات بأوروبا قبل أن اليت يعرفها العامل على أيدي من استفادوا م" حركّية الطلبة"املسؤول األول عن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تطرق إىل 
ة، يف إطار العوملة جامعة لدول عديدة، حيث اآلالف يعمدون، حاليا، إىل االنتقال يوميا بني ضفاف املنطقة املتوسطيّ  اشتغاالتينخرطوا يف 
، وهي هجرة مضاّدة "نوبمعرفة كيفّية التعايش مع هجرة مشال ـ ج"دعوة إىل حكومات املغرب واجلزائر وتونس من أجل  اليزميمثّ وجه . االقتصاديّة

.للهجرات اليت متت ما بعد إعالن استقالل البلدان املغاربّية
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رت عنه من تسوية خبصوص السياسة احلكومّية املغربّية اجلديدة جتاه اهلجرة واملهاجرين باململكة، وما أسف "CNDH"ظّل استحضاره لتقرير ويف 
جنوب ـ "نخرطني يف هجرة إن التفكري منصب، حاليا، يف سياسة إلدماج امل اليزمي، قال "العيش املغريبّ "أوضاع اإلقامة لعدد كبري من الوافدين على 

جود ألف شاب مغرّيب بسوق الشغل، كمعّدل سنوّي، فإننا نعي و  200وأمام التحاق .. اإلدماج يعين العمل : "اليت يعرفها املغرب، وأضاف" جنوب
".اعتبارات عديدة ينبغي استحضارها خالل السري ضمن هذا التوّجه

طالبة باالنفصال، وهو ما ميلي فالتعدد قد يصل، يف بعض األحيان، إىل حد امل.. التعّدد ميكنه أن يكون مثمرا، كما مبقدوره أن يبصم على سوء كبري "
ان .. وجوب استحداث تدابري دميقراطّية   اليزمي، خيتم إدريس "تّيةباهلوياومن جهة أخرى ينبغي، بكل تأكيد، أي جيري إبعاد السياسات عن االر

ا لرواية  .اليت بصم عليها إميل حبييبّ " املتشائل"عرضه، وهو يعلن موقفه مشا

http://www.hespress.com/orbites/296090.html
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حقوق اإلنسان بالمغربعن أسود تقدم تقريرا  أمنستي
14:45 - 2016فرباير  24األربعاء الشيخ اليوسي  -هسربيس

رفت، خالل العام فرع املغرب تقريرها السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب، حيث اعتربت أن اململكة ع -منظمة العفو الدوليةقدمت 
ا"تراجعا كبريا يف جمال احلريات األساسية"املاضي،  .، على الرغم من اإلصالحات اليت قامت 

لى أن اهليئات احلقوقية ، خالل الندوة اليت خصصتها صباح اليوم األربعاء لتقدمي تقريرها السنوي حول وضعية حقوق اإلنسان، ع"أمنسيت"وشددت 
ا اجلماهريية، اليت انتقدت سجل احلكومة يف جمال حقوق اإلنسان قد تعرضت للمضايقات من قبل السلطات، اليت منعتها من تنظيم ف عاليا

ا الداخلية،  ل أمام من يريدون الوصول وغالبا ما كان يتم ذلك بصورة غري رمسية عرب حتذيرات شفوية أو باستخدام قوات األمن لسد السب"واجتماعا
ا وضعت قيودا على األنشطة البحثية من جانب املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان، ومنها منظمة ال"إىل أماكن الفعاليات عفو الدولية، ومنظمة ، كما أ

.الالعنفياألمريكية، باإلضافة إىل املعهد الدويل للعمل " ووتش رايتس هيومن"

اية العا من أصل  41م املاضي، ظل واستمرت السلطات، على حد تعبري التقرير، يف منع التسجيل القانوين لعدد من منظمات حقوق اإلنسان، ويف 
سجيلها أو إعطاء إيصاالت بتسلم فرعا حمليا للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان بدون تسجيل ويف وضع غري قانوين، بسبب رفض السلطات قبول ت 91

ا .ملفا

م أهانوا شخصيات عامة ومؤسسات الدولة وِسّجل احلكومة يف جمال حق وق اإلنسان، وأدانت التقرير حتدث عن حماكمة صحافيني رأت السلطات أ
ا ملفقة، واستمرت السلطات يف تضييق اخلناق على دعاة حقوق اإلنسان والناشطني وال"بعضهم بتهم حق عام،  فنانني، وأخضعت بعضهم ويبدو أ

.، تؤكد منظمة العفو الدولية"للمقاضاة وتقييد حرية التنقل

ن سياسيون، أما خبصوص حرية التجمع، فقد سجل التقرير أن قوات األمن قامت بفض احتجاجات نظمها مدافعون عن حقوق اإلنسان وناشطو 
السجن ملدة ثالث حكما ب وارززاتباستخدام القوة أحيانا، ومت إلقاء القبض على بعض احملتجني وتغرميهم وسجنهم، حيث أصدرت حمكمة يف 

شاركتهما يف وعمر حوران عقب إدانتهما بتهم مشلت السرقة واستخدام العنف وتكوين عصابة إجرامية، عقب م فاسكاسنوات على مصطفى 
من أعضاء وأنصار حزب  80مظاهرات احتجاجية، باإلضافة إىل منع ثالثة أعضاء من مجاعة العدل واإلحسان من السفر، وكذا إلقاء القبض على 
.ة املاضيةالنهج الدميقراطي أثناء حماولتهم املشاركة يف مسريات وتوزيعهم منشورات تدعو إىل مقاطعة االنتخابات اجلماعية واجلهوي

أبلغوا عن وقوع انتهاكات  أن السلطات استهدفت الناشطني الصحراويني الذين دعوا إىل حق تقرير املصري يف الصحراء، أو" أمنسيت"وكشف تقرير 
اء الصحراويني إضرابا عن وغالبا باستخدام القوة املفرطة وحماكمة احملتجني، وخاض بعض السجن"حلقوق اإلنسان، وقامت بفض التجمعات بالعنف، 

حافيني األجانب ، يضيف التقرير، مؤكدا أن السلطات قيدت إمكانية وصول الص"الطعام احتجاجا على التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة
.والنشطاء إىل األقاليم الصحراوية، حيث منعت بعضهم من الدخول، وطردت آخرين

ومل والسجناء من التعذيب، أما خبصوص التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، فإن السلطات، حبسب التقرير، مل تضمن توفري احلماية للموقوفني
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التحقيق يف مزاعم التعذيب  بإجراء حتقيقات عاجلة يف مزاعم التعذيب أو ضمان مساءلة مرتكبيه، ذلك أنه يف شتنرب املاضي، أغلقت السلطاتتقم 
لف ، إثر قرار أصدرته جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب، وظل عراس خ2014الذي تعرض له علي عراس، والذي كان قد فتح يف ماي من سنة 

.نافتقدميه دعوى استئ القضبان على الرغم من دعوات الفريق العامل لألمم املتحدة، ومل يتلق ردا من حمكمة النقض بعد مرور حنو ثالث سنوات على

ن قمع منتقديها ومضايقة فرع املغرب على أن السلطات املغربية مل تتوقف ع -وشدد إدريس حيدار، رئيس املكتب التنفيذي ملنظمة العفو الدولية
تعبريه، رين، على حد اجلمعيات وتفريق املظاهرات االحتجاجية بالقوة، موردا أن هناك أنباء عن التعذيب، وأن النساء تواجه التمييز، كما أن املهاج

.تعرضوا للعنف، داعيا احلكومة إىل االلتزام حبرية تكوين اجلمعيات والتوقف عن مضايقة احلقوقيني

ب يف جمال العدالة االنتقالية، املغرب، من تقويض منجزات حقوق اإلنسان اليت بناها املغر " أمنيسيت"، مدير فرع السكتاوييف السياق ذاته، حّذر حممد 
.، على حد تعبريه"ِعَوض اخلرجات التسويقية للحكومة"داعيا احلكومة إىل محاية هذه احلقوق بأعمال ملموسة 

تحصني د اإلله بنكريان، بودعا املتحدث ذاته إىل فتح الباب أمام الصحافيني ونشطاء حقوق اإلنسان، لكي يقوموا بعملهم، مطالبا رئيس احلكومة، عب
ت ، بدل مواجهة املنظمااحلقوق، وتركيز االهتمام على التحديات اليت تواجه املغرب، خاصة يف جمال احلقوق االقتصادية والثقافية واالجتماعية

.احلقوقية

واإلدارة العامة لألمن  ،، كالمجلس الوطني لحقوق اإلنسانأن التعذيب موجود باملغرب، وذلك بشهادة عدد من املؤسسات الرمسية السكتاويوتابع 
".نبحث عن تبديد الظالم عن كل ما قد يسيء إىل صورة املغرب"الوطين اليت فتحت حتقيقات يف املوضوع، و

نتا متني يف وجدة والرباط أدايف سياق آخر، أورد التقرير أن العالقات اجلنسية بالرتاضي بني أشخاص من اجلنس نفسه تعترب جرمية، مضيفا أن حمك
، يف هذا اإلطار، عن اويالسكتأربعة رجال بتهم مشلت الفاحشة وممارسة أفعال جنسية مثلية، وحكمتا عليهم بالسجن ثالث سنوات، حيث تساءل 

.ق كل اعتباريف املغرب، مشددا على أن حرية اإلنسان جيب أن تبقى أولوية وفو  طابوهاتاألسباب اليت تبقي هذه القضايا اإلنسانية 

http://www.hespress.com/politique/296120.html
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سجوناليراسل الحكومة لفتح تحقيق بشأن أوضاع معتقلي السلفية الجهادية بعدد من  الهايج
12:16م على الساعة  2016فرباير  23سليمان   اخلداش كتب يوم الثالثاء   

التدخل العاجل من «  ورئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان من رئيس احلكومة، وزير العدل واحلريات طالبت 
.»أجل االستجابة للمطالب اليت وصفتها باملشروعة ملعتقلي ما يسمى بالسلفية اجلهادية بعدد من السجون 

تقلون من ممارسات ال إنسانية فتح حتقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤالء املع« بنسخة منها إىل » كوم.فرباير« ودعت اجلمعية يف رسالة هلا توصل  
ف املغرب، وللقواعد ، تشكل حسب تعبري الرسالة انتهاكا صرحيا التفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب سوء املعاملة، املصادق عليها من طر »

، قصد إنصاف املعتقلني ووضع حد لإلفالت من 23/98النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء، الصادرة عن األمم املتحدة، وللقانون املنظم للسجون 
.»العقاب 

ا املوجهة إىل كل من رئيس احلكومة ووزير العدل واحلريات و رئيس اجمللس الوطين حلقوق ا ا تتابع بقلق « إلنسان وقالت اجلمعية حسب الرسالة ذا أ
ا من العائالت تعممها اللجنة املشرتكة  أواليت، بالغ، ما تنشره بعض اجلرائد الوطنية واملواقع االلكرتونية، أو ما حتمله عدد من البيانات اليت تتوصل 

وعة،  أشكال احتجاجية متنللدفاع عن املعتقلني اإلسالميني، حول اخنراط العديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية اجلهادية يف جمموعة من السجون، يف
 أفواههم، أو شرب بدءا بتوجيه شكايات للمسؤولني، مرورا خبوض إضرابات ال حمدودة أو إنذاريه عن الطعام، أو  بإقدام البعض منهم على خياطة

نص الرسالة  ، وهو ما قابلته إدارة السجن وفق»، وذلك من أجل لفت انتباه املسؤولني إىل مطالبهم العادلة واملشروعة  » جافيل« سائل التنظيف 
عادلة الستجابة  ملطالبهم البالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات االنتقامية كتنقيل البعض إىل سجون بعيدة عن أسرهم، عوض فتح احلوار وا

ا »واملشروعة  .حسب تعبري الرسالة ذا

قصد محاية احلق يف  من أجل التدخل العاجل« إىل ذلك دعت اجلمعية رئيس احلكومة، وزير العدل واحلريات ورئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، 
رين بالنسبة ريب يف مادته العشاحلياة املنصوص عليه يف العهود واملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف املغرب، وكذا يف الدستور املغ

لتدخل العاجل ضربني عن الطعام، واللمضربني عن الطعام، وباإلسراع يف إلزام املسؤولني املعنيني بالتعاطي االجيايب مع املطالب املشروعة للمعتقلني امل
م لدى املندوب العام للسجون، حلمل اإلدارات احمللية على وقف التضييق والتعسف ضدهم، واحرتام حقوقهم و كرامتهم وكرامة ع .»ائال

http://www.febrayer.com/328204.html
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المغربفي " سيدا"طرح دراسة حول اإلطار التشريعي لفيروس 
بنصاحلسناء -فرباير الرباط/ شباط  23,الثالثاء  2016  

ية ، اخلميس، يف إطار االسرتاتيجمنظمة حقوق اإلنسان، ورشة عمل لتقدمي دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية املتصلة بفريوس نقص املناعةتنظم 
ملكافحة  تحدة املشرتكالوطنية حلقوق اإلنسان والسيدا اليت أطلقتها الوزارة، بشراكة مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وبدعم من برنامج األمم امل

السيدا والصندوق العاملي ملكافحة السيدا والسل واملالريا،  
  

دف هذه الورشة إىل عرض نتائج الدراسة املنجزة يف املوضوع، والوصول بشكل متفق عليه إىل توصيات، من أجل احلد من عرقلة وصول األشخاص  و
لة بضمان ت والطرق الكفياملتعايشني مع داء السيدا أو األكثر عرضة لإلصابة به إىل خدمات الوقاية والعالج والرعاية والدعم، فضال عن حتديد اآلليا

.اخنراط اهليئات التشريعية والتنفيذية والقضائية يف تبين هذه التوصيات
  

العوائق اليت  ادا إىل دراسة تصفومت إجناز هذه الدراسة وفقا ملقاربتني قائمتني، من جهة، على حتليل الرتسانة القانونية املغربية، ومن جهة أخرى، استن
.اخلدمات العمومية ، واألشخاص األكثر عرضة خلطر اإلصابة إىل"السيدا"حتول دون وصول األشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشري 

  
تعزيز لالسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان والسيدا، واملتعلقة ب 2وأشرف على إجناز هذه الدراسة اللجنة اخلاصة املكلفة بإعمال النتيجة الفاعلة رقم 

وطنية متعددة القطاعات اللجنة الوقد انبثقت هذه اللجنة اخلاصة عن . احلماية القانونية حلقوق اإلنسان املتصلة بفريوس نقص املناعة املكتسب
لمكافحة  المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية وبرنامج األمم المتحدة المشترك(

.   مراحل التنفيذ حبيث عملت على وضع أهداف هذه الدراسة وعبأت املساعدة التقنية وعملت على ختطيط املهام ومتابعة خمتلف..) السيدا
  

قاية والعالج والدعم ومنع حتليل آثار القوانني وكيفية تطبيقها على جهود مواجهة داء السيدا خاصة الولوج خلدمات الو : ومتثلت أهداف الدراسة يف
وصول األشخاص ليت حتول دون التمييز؛ دراسة مدى مالءمة النصوص القانونية املتصلة بداء السيدا للمعايري الدولية واإلقليمية القائمة؛ تقييم العوائق ا
.لسيدااملتعايشني مع داء السيدا إىل اخلدمات العمومية؛ بلورة توصيات ومقرتحات كفيلة بتعزيز إطار تشريعي مالئم ملواجهة ا

  
دف إىل وضع إطار م ة يعتمد تسق للعمل والربجميُذكر أن االسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان والسيدا، اليت مت إعدادها يف إطار مقاربة تشاركية، 
 ى حقوق الفئات السكانيةعلى مقاربة حقوقية من أجل احلصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خالهلا ختفيف التمييز والوصم، واحملافظة عل

دف إىل مواكبة املخطط االسرتات/ األكثر عرضة خلطر اإلصابة واملتعايشني مع فريوس نقص املناعة البشري يجي الوطين الذي اعتمدته السيدا، كما 
.2016 – 2012وزارة الصحة ملكافحة السيدا 

http://www.almaghribtoday.net/news/titles/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A-
%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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بشرى للمعتقلين المعاقين بالسجون المغربية
مساءً  2:58|  2016فرباير  23حتديث آخر وحيد مبارك

أنها بمعّية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، بصدد ، 2016فرباير  23املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج اليوم الثالثاء، أكدت 
ك انطالقا من القناعة ، وذلإعداد خطة مشتركة إلرساء آليات وإجراءات كفيلة بتحسين ظروف اعتقال النزالء الذين يعانون من إعاقات مختلفة

ونا ذه احلقوق واخلدمات قانالراسخة لديهما بتمتيع هذه الفئة بكامل حقوقها، ومتكينها من اخلدمات الواجبة وتوفري الضمانات الكفيلة برتسيخ ه
.وممارسة

ن إعاقة األشخاص الذين يعانون م واعتربت املندوبية أن هذه اخلطوات تستند إىل املقتضيات الدستورية، اليت تؤكد على ضرورة السهر على إعادة تأهيل
اللتزامات ا للجميع، وإىل ا جسدية أو حسية حركية، أو عقلية وإدماجهم يف احلياة االجتماعية واملدنية، وتيسري متتيعهم باحلقوق واحلريات املعرتف

يقية عقدت يف اورية وتنسالدولية للمملكة املغربية يف هذا اإلطار واخنراطها التام واإلرادي يف املنظومة احلقوقية الدولية، مشددة على أن اجتماعات تش
ة، اليت ري املؤسسات السجنيهذا الصدد مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، كما عّممت املندوبية دورية يف املوضوع على مجيع املديرين اجلهويني ومدي

م اسية واالستجاحتثهم على إيالء هذا املوضوع العناية الالزمة واعتماد كل اإلجراءات الكفيلة بتمتيع هذه الفئة من النزالء من حقوقهم األس بة حلاجيا
.اخلصوصية مبا يتالءم وروح القانون 

http://anwarmedia.ma/%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%89-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA/
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أساتذة متدربون يحتجون.المعرض الدولي للكتاب في يومه األخير داخل 
.2016فرباير  23الثالثاء 

عبية افق العمومية واألحياء الشالعشرات من األساتذة املتدربون داخل املعرض الدويل للكتاب، يف يومه اخلتامي، ضمن محلتهم االحتجاجية يف املر احتج 
.واألسواق

الوطني لحقوق  وقفة صامتة أمام رواق المجلسفإن  احملتجني نظموا مسرية جابت أروقة املعرض، كما نظموا " العمق املغريب " وحبسب  موقع 
".إسقاط المرسومين"اإلنسان، واضعين كمامات على أفواههم مع الفتات تطالب بـ

لطات بل أن تتدخل السوكان األساتذة املتدربون بالبيضاء، قد نظموا مسرية احتجاجية أمام بوابة املعرض الدويل للكتاب، مساء اخلميس املنصرم، ق
.األمنية لتفريق املسرية، مما أسفر عن إصابات يف صفوف احملتجني

هم تجاجي، فيما كان جملسو يستمر األساتذة املتدربون يف تنظيم وقفات ومسريات احتجاجية باألحياء الشعبية واألسواق، وذلك ضمن برناجمهم االح
.فرباير 24الوطين قد دعا إىل املشاركة يف اإلضراب الذي دعت له النقابات يوم 

http://manabirpress.com/societe/19929.html
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ة خطة مشترك": المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"و" المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج"
لاللتزامات الدولية طقبالتحسين ظروف اعتقال االشخاص الذين يعانون من اعاقة 

13:09 2016فرباير /شباط 23, الثالثاء

قتضيات استنادا على الم"والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أنه جاء يف بالغ مشرتك للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، 
وإدماجهم يف  قليةإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو ع"الدستورية التي تؤكد على ضرورة السهر على 

ا للجميع اء آليات وإجراءات كفيلة بتحسني ، تقرر اعداد خطة مشرتكة إلرس"احلياة االجتماعية واملدنية، وتيسري متتيعهم باحلقوق واحلريات املعرتف 
.املنظومة احلقوقية الدولية لاللتزامات الدولية للمملكة املغربية يف هذا اإلطار واخنراطها والتام واإلرادي يف طقباظروف اعتقال هذه الفئة من النزالء، 

، واستنادا إىل قوق اإلنسانواشار نفس املصدر إىل، انه يف إطار التعاون املشرتك بني املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج واجمللس الوطين حل
االجتماعات التنسيقية والتشاورية بني الطرفني ،

م على إيالء املوضوع العناية السجون، مذكرة يف املوضوع على مجيع املديرين اجلهويني ومديري املؤسسات السجنية حتثه الدارةعممت املندوبية العامة 
م اخلصو  وح القانون صية مبا يتالءم ور الالزمة وعلى اعتماد كل اإلجراءات الكفيلة بتمتيع هذه الفئة من النزالء حبقوقهم األساسية واالستجابة حلاجا

.وكذا اإلمكانيات املتاحة واألهداف املنشودة

http://www.hadatcom.com/index.php/agence/5629-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88-%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-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-
%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-
%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A%D9%86-
%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-
%D8%B7%D9%82%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9.html
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Siel : Plus de 25 000 personnes ont visité le stand du CNDH
organisé sous le thème  « Handicap, droits et citoyenneté »

Plus de 25 000 personnes ont visité le stand du CNDH à la 22ème édition du Salon international de 
l’édition et du livre (SIEL) organisée du 12 au 21 février 2016 à Casablanca.

Organisé sur le thème « Handicap, droits et citoyenneté », le stand du CNDH a accueilli durant 10 jours 
une soixantaine d’activités, faisant appel à plus de 260 intervenants nationaux et internationaux dont plus 
de 150 en provenance de 24 pays (Jordanie, Australie, Italie, Brésil, Portugal, Bulgarie, Turquie, Bénin, Tunisie, 
Rwanda, Salvador, Sénégal, Iraq, Gabon, Ghana, Kenya, France, Palestine, Lybie, Egypte, Mexique, Grande-
Bretagne, Niger, Etats-Unis d’Amérique), indique un communiqué du CNDH.

D’une superficie de 360 m², le stand a proposé une programmation riche et diversifiée sur trois espaces 
(débats, bibliothèque, espace animation) dont des séances de formation à la lecture sonore et le braille 
assurées par l’association Rouâa/Visions (Rabat) au bénéfice de plus de 400 personnes.

Le CNDH a par ailleurs organisé plusieurs activités parallèles dont la journée handisport qui a rendu 
hommage à 16 athlètes marocains de plusieurs disciplines sportives paralympiques et spécial olympiques 
(Tennis, Badminton et athlétisme), un atelier d’animation au profit des enfants et les journées Cinéma et 
handicap organisées à Rabat avec l’association Handifilm, et qui a drainé plus de 500 spectateurs.

Le Conseil a également organisé un Atelier international sur le mécanisme de protection des personnes en 
situation de handicap en présence d’experts et de représentants de plusieurs Institutions nationales des 
droits de l’Homme (INDH)  qui ont passé en revue les bonnes pratiques et les expériences des institutions 
du Sénégal, du Ghana, du Mexique, du Gabon et de la Jordanie.

http://www.barlamane.com/fr/siel-plus-de-25-000-personnes-ont-visite-le-stand-du-cndh-organise-sous-le-
theme-handicap-droits-et-citoyennete/
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مشتركة لتحسين ظروف اعتقال ذوي االحتياجات الخاصةخطة 
2016-02-23جمتمع

  
ين ظروف ، بمشاركة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إعداد خطة مشتركة، تهم تحسقررت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

ان، أن اخلطة وأكد بالغ مشرتك للمندوبية العامة إلدارة السجون واجمللس الوطين حلقوق اإلنس. اعتقال األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة
دية أو حسية أو حركية املشرتكة بني اجلهتني، ستحاول إرساء آليات وإجراءات كفيلة بتحسني ظروف اعتقال األشخاص الذين يعانون من إعاقة جس

.أو عقلية
ية، من أجل احلث وأضاف نفس املصدر أن املندوبية العامة إلدارة السجون، عممت دورية على مجيع املديرين اجلهويني ومديري املؤسسات السجن

م اخلصوصية  املتاحة واألهداف  مبا يتالءم وروح القانون وكذا اإلمكانات“على االهتمام بفئة النزالء الذين حيتاجون معاملة تستجيب حلاجا
.”املنشودة

ة تأهيل األشخاص الذين إعاد“وحسب ما ورد يف البالغ، فإن هذا القرار اختذ استنادا إىل املقتضيات الدستورية اليت تؤكد على ضرورة السهر على 
ا احلريات املعرتف يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم يف احلياة االجتماعية واملدنية، وتيسري متتيعهم باحلقوق و 

.”للجميع

http://www.alkhabarpress.ma/24846.html
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السلطة بطاطا للصبارظلم قبيلة بزاكورة يشتكون سكان 
20:15 - 2016فرباير  23الثالثاء 

سان محمد الصبار، تطلب رسالة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنالواقعة بني إقليمي زاكورة وطاطا،  الفاجيةمبنطقة " الكرازبة"وجهت قبيلة 
لية من طرف قبيلة ، ضدا على ما تعرضوا له من ترامي على أراضيهم السالمن خاللها زيارة المعتصم الذي أقاموه منذ نهاية شهر يناير الماضي

راعة فاكهة البطيخ لز  املنطفة كبارخارجلفالحني   واكرتائهاالذين دفعهم اجلشع والطمع إىل السطو على هذه األراضي "أخرى تسمى أوالد هالل، 
.، وفق ما ذكره بالغ للقبيلة"األمحر وبشكل غري قانوين

 الفاجيةوذها اجملال الرتايب ملنطقة بنسخة منه، أن السلطة احمللية واإلقليمية بإقليم طاطا اليت يقع حتت نف" العمق املغريب"وأوضح البالغ الذي توصلت 
ادهم أن صوت املعتصمني لن يصل مل تكلف نفسها حىت احلضور إىل عني املكان على اعتبار أن املنطقة معزولة؛ ويف اعتق"اليت مت فيها إقامة املعتصم، 

كل مناورات السلطة   من الكرامة، ولفضح املستور وكشف واحلاطةاحلضور والوقوف على هذه األوضاع الالإنسانية "، ملحني على الصبار بـ "إىل أحد
".اليت تتالعب بذمم وكرامة الشرفاء من هذا الوطن

ينا أشكال العنف الرمزي اليت متارس عل"السلطة، " ظلم"رجاال ونساء وشيوخا وأطفاال مما وصفوه بـ " الكرازبة"وعرب البالغ عن امتعاض سكان قبيلة 
فق هلم حماضر ذا االعتصام وإال ستلواملادي املتمثل تارة يف االستخفاف مبطالبنا وتارة بالتهديد املباشر املتمثل يف إرغام املعتصمني على العدول عن ه

خيامهم وتركهم يبيتون يف  بالكرامة، بعد إقدام السلطة احمللية عل نزع حاطة، وفق لغة البالغ، الذي أوضح أيضا أن املعتصمني يعيشون ظروفا "جمانية
.األمطارالعراء حيث الظروف الطبيعية جد قاسية وخصوصا يف ظل موجة الربد القارس اليت تعرفها املنطقة باإلضافة إىل الرياح و 

كلم   85وايل اليت تبعد عن زاكورة حب" بيا"، مبنطقة احلاسي لصفر واملنطقة املسماة بـ 2016يناير  29يشار أن القبيلة دخلت يف اعتصام مفتوح منذ 
لة يف عامل طاطا وقائد قيادة ، وذلك لالحتجاج على ترامي قبيلة أوالد هالل على أراضيهم، متهمني السلطات احمللية واإلقليمية ممثزكيديف اجتاه فم 

ام بعض الشباب بالتحريض على اإلغرائية وحماولة زرع الفتنة بني املعتصمني و "الطرق "باستعمال مجيع الوسائل مبا فيها  زكيدورئيس دائرة فم  الوكوم ا
.من أجل فك اعتصامهم" العصيان

ا وكلفوها مبهمة نقل الكرازبةومن داخل املعتصمني مت تعيني جلنة مكونة من نواب أراضي اجلموع التابعة لقبيلة  قضيتهم إىل وزير الداخلية،  وأعيا
على أراضيهم من طرف  الرتاميهجمة "حيث من املنتظر أن يسلموه شكاية يف املوضوع، تدعوه القبيلة إىل التدخل العاجل من أجل إيقاف ما أمسوه 

.وعمالة طاطا يف القضية، حسب قوهلم الوكوموتواطؤ قيادة  ختادل، خصوصا بعد "قبيلة أوالد هالل

http://www.al3omk.com/detail/6660/skn-qbyl-bzkwr-yshtkwn-zlm-lslt-btt-llsbr
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Un plan pour améliorer les conditions des prisonniers 
handicapés au Maroc

Elaborer un plan pour améliorer les conditions de détention des handicapés physiques sensorimoteurs et 
mentaux, telle est la décision prise par la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à 
la réinsertion et le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH).

En relation avec cette décision, qui a été prise sur la base de réunions de coordination et de concertation 
entre les deux parties, une circulaire a été adressée à tous les directeurs régionaux et les directeurs des 
établissements pénitentiaires indique mardi 23 février 2016 un communiqué conjoint des deux institutions.

Selon la même source, cette circulaire appelle à adopter toutes les mesures susceptibles de faire bénéficier 
ces personnes de leurs droits fondamentaux et de répondre à leurs besoins spécifiques conformément à 
l’esprit de la loi, et selon les ressources disponibles et les objectifs escomptés.

Pour rappel, cette décision a été prise sur la base des dispositions constitutionnelles ainsi que sur la base 
des engagements internationaux du Royaume et son adhésion totale et volontariste au système 
international des droits de l’Homme.

http://aujourdhui.ma/societe/un-plan-pour-ameliorer-les-conditions-des-prisonniers-handicapes-au-maroc
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12492   12

Le Pr. Kamal Hechoumi élu vice-président du réseau des 
cliniques juridiques
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Elaboration d’un plan conjoint pour améliorer les conditions 
de détention des personnes souffrant de handicap

http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/elaboration-dun-plan-conjoint-ameliorer-les-conditions-
detention-personnes-souffrant-handicap-communique/
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تابألف زائر توافدوا على رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالمعرض الدولي للنشر والك 25
23/02/2016

للمعرض  22أيام من حياة الدورة ال  10رواق المجلس الوطني لحقوق اإلنسان على مدى ألف شخص زاروا  25فطومة نعيمي  –خاص –
 60رواق اجمللس، وعلى امتداد أيام الدورة، احتضن ما يناهز . 2016فرباير  21اليت انتهت يوم األحد  ،بالدارالبيضاءالدولي للنشر والكتاب 

نسان، يف بالغ وأوضح اجمللس الوطين حلقوق اإل. »إعاقة، حقوق ومواطنة«نشاطا متحورت حول حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة  ومحلت  شعار 
ذا الشأن، أن األنشطة ال بلدا هي األردن،  24 متدخال من  150متدخال  مغربيا ودوليا منهم  260، عرفت مشاركة أزيد من  60أصدره 

فرنسا، فلسطني، ليبيا، انا، كينيا، أسرتاليا، إيطاليا، الربازيل، الربتغال، بلغاريا، تركيا، البنني، تونس، رواندا، السلفادور، السينغال، العراق، الغابون، غ
 22فعاليات الدورة ال وصنع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بالفعل احلدث ضمن. مصر، املكسيك، بريطانيا، النيجر، الواليات املتحدة األمريكية

ا يف الدورات السابقة للتظاه بالدرالبيضاءللمعرض الدويل للنشر والكتاب  رة الثقافية األبرز باملغرب، من خالل وتفوقت مشاركته هلذه السنة عن سابقا
فضاء النقاشات، املكتبة وفضاء (فضاءات  3مرتا، على الزوار، و توزعت على  360على مساحة  رواقه،املقامبرجمة مكثفة وغنية ومتنوعة، اقرتحها 

وفضال عن . شخص 400 واستفاد منها أزيد من» رؤى«نظمتها مجعية  برايلفضال عن حصص للتكوين يف جمال القراءة السمعية وتقنية ) التنشيط
وضعية إعاقة مت  يوم حول رياضات األشخاص يف: األنشطة املنظمة بالرواق، نظم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان العديد من األنشطة املوازية منها

باإلضافة ) …عاب القوىالتنس، كرة الريشة، أل(ومن األوملبياد اخلاص  الرباملبيةرياضيا مغربيا من العديد من التخصصات الرياضية  16خالله تكرمي 
  .متفرج 500د من واليت حضرها أزي» فيلم هاندي«إىل ورشة لفائدة األطفال وكذا أيام السينما واإلعاقة منظمة مبدينة الرباط بشراكة مع مجعية 

ات منظمة عاملة يف جمال اإلعاقة، ال مسيا الشبكات اجلهوية واجلمعي 100وخالل أيام املعرض، عملت اللجان اجلهوية حلقوق اإلنسان على تعبئة حنو 
اآللية املستقلة “ول كما نظم اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان ورشة دولية ح. احمللية ومجعيات عائالت ذوي اإلعاقة من خمتلف جهات الرتاب الوطين
الوطنية حلقوق اإلنسان ومت  شارك فيها خرباء وممثلون عن العديد من املؤسسات” لتعزيز اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومحايتها ورصد تنفيذها

لى غرار كل سنة، وع. خالهلا استعراض املمارسات الفضلى يف هذا املضمار وجتارب مؤسسات كل من السينغال وغانا واملكسيك والغابون واألردن
ويف هذا الصدد فاز رواق اجمللس ). سنة 40أقل من (جرى تنظيم مسابقة وطنية لتصميم رواق اجمللس شارك فيها مهندسون معماريون مغاربة شباب 

لتضامن واملرأة واألسرة املمنوحة من لدن وزارة ا» الرواق سهل الولوج بالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة«الوطين حلقوق اإلنسان باجلائزة الكربى ل
 النقاشات«، »يوم وكتاب«، »ساعة لكل جهة«: فقرات يومية رئيسية هي 5وكانت توزعت أنشطة الرواق على  . والتنمية االجتماعية ووزارة الثقافة

عاقة، التكوين واملواكبة اإلبداع والفن واألدب واإل: ، تناولت موضوع اإلعاقة من جوانب خمتلفة أبرزها»تكرمي«وفقرة » التزامات وممارسات«، »الكربى
ية، اإلعاقة والسياسات الرقمية، اإلعاقة يف املؤسسات السجن والولوجية) احلق يف الوصول( الولوجياتاالجتماعية، اإلعالم واإلعاقة، تكلفة اإلعاقة، 

نمية املستدامة، اقة وأهداف التالعمومية احمللية، املشاركة السياسة لألشخاص يف وضعية إعاقة، جتارب اجملتمع املدين يف جمال اإلعاقة وطنيا ودوليا، اإلع
ل وقابلية ق يف الشغالصحة واحلماية االجتماعية، رياضات األشخاص يف وضعية إعاقة، التعليم الدامج، اإلعاقة واهلجرة، اإلطار القانوين لإلعاقة، احل

. : ( ) ( ) ( )  التشغيل، األطفال والنساء واإلعاقة

http://www.devanture.net/news.php?id=424212
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تيماتهاتنجح في خلق التوازن في  2Mكبسوالت .. بالدار البيضاءالمعرض الدولي للكتاب فعاليات 
23.02.2016 - 12:12

انب من فعاليات الدورة هامش فعاليات املعرض الدويل للكتاب، قدمت القناة الثانية تغطية يومية، على شكل كبسوالت حاولت أن تالمس جو على 
.من خالل مواكبة مضامني الندوات واملوائد املستديرة ،ومتابعة أنشطة ضيف شرف الدورة اإلمارات العربية املتحدة.

بني يف  من خلق توازن غيشاتكساب، املخرج مضمون مصطفى وكامريا مان أمني   بنداوودوقد متكن طاقم القناة الثانية املكون من املقدم 
طة الرابطة من خالل تغطية أنشطة المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الجانب الديني مع أنشالمسوا اجلانب احلقوقي،  تغطيتهم،حيث

ة املغربية، باإلضافة الوسيط ومؤسسات أخرى، األمازيغية ،الرتاث احلساين كمكونات للهوي، ”القيم والنشأ“المحمدية لعلماء المغرب، في موضوع 
.اىل الرتاث اليهودي

ا أيضا لوجوه غيبها املوت ،كعبد اهلادي التازي، املسناوي، الطيب الصديقي،  وكان هلا الفضل يف . يب ملساريوالعر  املرنيسيالكبسولة خصصت فقرا
ا احلنني والشوق لذات زمان األعمال الكاملة للشاعرين الوديع  لة واألصدقاء، وتقدمي وثريا السقاط حضور العائ االسفيتغطية أمسية شعرية عنوا

م .توقعات لكتاب وشعراء، اختاروا فرصة تنظيم فعاليات املعرض الدويل للكتاب لتقدمي منتوجا
EL (2)

الل على املشاهدين ،من خ هلذا كله ميكن القول ان الربنامج جنح بشكل كبري من خالل املدة الزمنية القصرية املخصصة له، يف أن يكون خفيف الظل
.اختيار الصور اجلميلة، واللقطات اجلميلة، املعززة مبوسيقى متناغمة مع موضوع الكبسولة

http://www.journaux.ma/art-culture/22018
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Le cheikh salafiste abou naim excommunie rachid belmokhtar
et ahmed toufiq

TAKFIRISME - Après avoir excommunié, tour à tour, le premier secrétaire de l'Union socialiste des forces 
populaires (USFP) Driss Lachgar, le militant et intellectuel amazigh Ahmed Assid, le président du Conseil 
national des droits de l'Homme (CNDH) Driss Yazami et la chaîne 2M (qu'il a taxé de chaîne 
sioniste), le prédicateur salafiste Abou Naim récidive. Dans deux vidéos postées lundi 22 février, le cheikh 
s'en prend aux ministres de l'Education et des Affaires islamiques, respectivement Rachid Belmokhtar et 
Ahmed Toufiq.
Ainsi, Abou Naim déclare que les deux ministres dirigent "des lobbys laïcs dans l'Education et les Affaires 
islamiques", et "ne craignent pas Dieu, et cherchent à plaire aux chrétiens, aux juifs et autres ennemis de 
l'Islam."
Pour Abou Naim, M. Benmokhtar est "un ministre ignorant éduqué par la France et la francophonie". Le 
cheikh avance, par ailleurs, que le ministre de l'Education "a été propulsé par la France, qui l'a protégé et lui 
a permis d'obtenir son poste ministériel."
Le prédicateur a également taxé d'"obscurantiste" la décision du ministre de l'Education d'enseigner 
certaines matières en langue française. Ahmed Toufiq, lui, est traité d'"extrémiste laïc", et d'"ennemi de la 
prédication."
Fatwas: que dit la loi?
La constitution dispose que le Conseil supérieur des Oulémas est le seul organisme religieux habilité à 
émettre des fatwas officielles.
En janvier 2014, le cheikh salafiste a été entendu par la police judiciaire avant d’être relâché. Il a été 
condamné en appel à un mois de prison avec sursis en juillet 2015, suite à des vidéos takfiristes.
Il y a quelques semaines, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM ) a saisi les ministres de la 
Justice et de la Communication afin de leur demander de prendre "les mesures nécessaires et pratiques 
pour mettre fin aux campagnes takfiristes et de dénigrement" menées par Abou Naim.

http://www.bladi.info/threads/cheikh-salafiste-abou-naim-excommunie.423913/

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/23/abou-naim-ahmed-toufiq-_n_9298294.html
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Les prisons marocaines devront s'adapter pour les détenus 
handicapés
Publication: 23/02/2016 

HANDICAP - Les prisons devront améliorer les conditions de détention des handicapés physiques et 
mentaux. C'est l'objectif visé par la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la 
réinsertion (DGAPR) et le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), qui ont élaboré 
mardi un "plan conjoint" pour adapter les conditions d'emprisonnement des détenus handicapés.

La DGAPR a ainsi adressé une circulaire à tous les directeurs régionaux et les directeurs des 
établissements pénitentiaires, leur demandant de prendre "toutes les mesures susceptibles de faire 
bénéficier ces personnes de leurs droits fondamentaux et de répondre à leurs besoins spécifiques 
conformément à l'esprit de la loi", indique mardi un communiqué des deux institutions.

Cette décision vise à améliorer les conditions de détention des handicapés physiques et à les "réhabiliter et 
intégrer dans la vie sociale et civile et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous", ajoute 
le communiqué.

Les initiatives en faveur des droits des handicapés se sont multipliées ces derniers mois. En octobre 2015, le 
chef du gouvernement Abdellilah Benkirane avait promis qu’un budget d’un milliard de dirhams serait alloué 
aux enfants handicapés.
Fin janvier, une proposition de loi déposée par le groupe parlementaire de l'Union constitutionnelle (UC) a 
été sortie du placard. Elle vise à garantir le droit à l'éducation aux enfants en situation d'handicap, et engage 
leurs tuteurs à les scolariser jusqu'à l'âge de 17 ans, soit deux ans de plus que les autres enfants.
Plus récemment, le roi Mohammed VI a lancé le 15 février la 18e édition de la campagne nationale de 
solidarité. Organisée jusqu'au 25 février par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, elle a pour 
thématique l’intégration professionnelle des jeunes en situation de handicap.

http://www.huffpostmaghreb.com/2016/02/23/prisons-maroc-detenus-
handicapes_n_9299150.html?utm_hp_ref=maghreb&ir=Maghreb

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            27 / 27

http://www.tcpdf.org

	R. P. CNDH modele.pdf
	Diapositive numéro 1


