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حقوق السجينات بين المعايير الدولية وظروف االحتجاز: البيضاء
  2015ديسمرب  29

ولية وظروف االحتجاز، سطات، لقاء تواصليا حول موضوع حقوق السجينات بني املعايري الد –اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان الدار البيضاء تنظم 
ابتداء من  2015دجنرب  30سطات، وذلك يوم غد األربعاء -لتقدمي التقرير اخلاص بأوضاع النساء داخل املؤسسات السجنية يف جهة الدار البيضاء

.الساعة الثالثة بعد الزوال بفندق غولدن توليب فرح بالدار البيضاء
شرفت جمموعة احلماية سطات، الذي أ-ويهدف هذا اللقاء إىل تقدمي التقرير اخلاص بأوضاع النساء داخل املؤسسات السجنية يف جهة الدار البيضاء

لدفاع عنها، وإعماال على إعداده، وعيا منها بضرورة اإلسهام يف محاية حقوق السجناء واباللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء سطات 
رير اجمللس ذا تفعيال لتوصيات تقلآلليات املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق السجناء اليت صادق عليها املغرب أو انضم إليها، و ك

.2012” مسؤولية مشرتكة: أزمة السجون “الوطين حلقوق اإلنسان حول 

http://anwarmedia.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-
%D8%A7%D9%84/
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يجب التدقيق في شروط الولوج إلى سلك القضاء: الصبار
2015ديسمرب  28: ملسلمفىرشيد : الكاتب

جيب على املهتمني جيب التدقيق يف شروط الولوج إىل سلك القضاء، و “، أنه محمد الصبار، األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسانقال 
.”العمل بعدد من التوصيات اليت تتعلق مبشروع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األساسي للقضاة

اجمللس الوطين حلقوق “ أإنوأضاف الصبار، يف كلمته خالل اليوم الدراسي الذي نظمته فرق املعارضة يف جملس املستشارين صباح اليوم االثنينـ 
لقانون ى شهادة جامعية حيدد ااإلنسان الحظ أن الشرط الثاين يف املرشحني الجتياز مباراة امللحقني القضائيني يتمثل يف أن يكون املرشح حاصال عل

.، وهي الصيغة اليت اعتربها اجمللس عامة“نوعها واملدة الالزمة للحصول عليها

تياز املباراة وكذا نوع الشهادة القانون حيدد فئات املهنيني واملوظفني املخول هلم اج“وحتدث الصبار عن املادة التاسعة من املشروع، اليت تنص على أن 
غريب بنظريه الفرنسي وما وقارن الصبار القانون امل.  ، يف حني حددت املادة العاشرة بدقة شروطا كفيلة بولوج بعض املهنيني سلك القضاء“اجلامعية

.  خضع له من تعديالت تدقق يف شروط الولوج إىل هذه املهنة

http://www.aljarida24.ma/p/politique/118004/
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الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بجهة درعة تافياللت: الرشيدية

عاليات المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إشراك الجامعات المغربية وفلإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أن اعتزم  67حصل يف إطار الذكرى 
استقر الرأي على إثراء مراء بني اللجنة  2015من شهر شتنرب من العام  22ومنذ يوم . واجلهات يف تنظيم أعمال باملناسبةالمجتمع المدني بالمركز 

احلقوق «ة ثقافية مستها اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية وعمادة الكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية، فكانت النتيجة تنظيم ندوة حقوقي
.  »االقتصادية واالجتماعية والثقافية جبهة درعة تافياللت

ا واالتصال جار لالستعداد وتوفري الظرف املناسب ، واألنرتبولوجيالرتمجة والثقافة وملا اقرتبت الساعة حصل التنسيق مع فريقي البحث يف ا. ومنذ أوا
واتضحت مرامي الندوة بإشراك طلبة  الثقافية بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية واللجنة اجلهوية املذكورة األنساقوفريق البحث يف التأويالت ونقد 

دور هذه األنشطة يف «لى رسم مسته الكلية املذكورة يف االستفادة منها وبتحقيق غاية التحسيس باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتسطري ع
وأريد . ان وقيمتها ودورها، واإلفضاء يف الندوة مبادئ حقوق اإلنس»غرس ثقافة حقوق اإلنسان وتفعيلها داخل األندية املنشأة لوظيفة حقوق اإلنسان

.يف اللقاء االطالع على جتربة اللجنة اإلقليمية لإلعاقة بإقليم زاكورة
ددة التخصصات بالرشيدية والثانية اجللسة االفتتاحية يف كلمتني إحدامها للسيد عميد الكلية متع: وملا وضع الربنامج رمسه اتضح أن الندوة يف حصتني

وق اعتذار أستاذين وانتظمت يف ، واجللسة الثانية أريد هلا أن تستغرق سبع مداخالت فورزازاتللسيدة رئيسة اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 
:مخس مداخالت

الفقيه أيتالذاكرة واحلق يف اهلوية الثقافية، حلسن      -
احلقوق  اللغوية والرهانات اجلهوية جبهة درعة تافياللت، عبد اجمليد طلحة     -
أي دور للسياسة الثقافية يف ترسيخ معامل جهوية متقدمة، عبد اهللا برميي     -
بنمومناحلق يف ولوج العدالة جبهة درعة تافياللت بني الكائن واملمكن، لألستاذ خالد      -
جتربة اللجنة االقليمية لإلعاقة بزاكورة، عبد اهللا هلرومي     -

م الكلية ابتغاء االستعداد  2016/2015ولوحظ سوء اختيار موعد اللقاء الذي صادف انتهاء دروس الطور األول من السنة اجلامعية  ومغادر
الالفتة بباب الكلية املتعددة  ويبدو أن التعبئة ضعيفة إذ ال يكفي تثبيت. وقد كان احلضور قليل للغاية، هكذا فسر الوضع. المتحانات الطور األول

مناسبته ذات الصلة التخصصات للقول بأن اإلخبار حصل على نطاق واسع، فالبد من توجيه الدعوات إىل املعنيني وإخطارهم بأمهية املوضوع و 
ملراد، فهي بداية ولئن غشي الندوة بعض املؤاخذات لزيغ بعض املداخالت عن ا. باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وإحداث جهة درعة تافياللت

.حسنة وجب تشجيعها
قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هذه الندوة اليت تنعقد برحاب الكلية، واليت اخرتنا هلا موضوع احل«افتتح اللقاء األستاذ سعيد كرميي ليشري إىل أن 

الثقافية تندرج يف انفتاح الكلية على  ساقاألنوفريق التأويالت ونقد  األنرتوبولوجيةجبهة درعة تافياللت، واليت ينظمها فريقا البحث يف الرتمجة والثقافة 
ضاء احلقوقي ونسج مؤسسات دستورية مؤسسات احلكامة وعلى رأسها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان للتفاعل فيما بني الفضاء األكادميي والف
لية من االستفادة من العالقات املستقبلية إن شاء اهللا سنشتغل من خالهلا على طرق جمموعة من املواضيع وعلى اتفاقية شراكة متكن طلبة الك

.»اخل هذا الفضاء األكادميياجمللس الوطين حلقوق اإلنسان وجنعل من الكلية فضاء للنقاش واحلوار وإثراء األفكار والتوجهات اليت تتداول د اشتغاالت
غربية تبنت دستورا جديدا اململكة امل«ليقف عند أمهية املوضوع، وليضيف أن  ماجيديأعطيت الكلمة للسيد عميد الكلية املتعددة التخصصات احلو 

 تلزم الدولة املصدقة هلا يكرس حقوق اإلنسان، كما هي متعارف عليها دوليا يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واالتفاقيات الدولية واليت 2011سنة 
ا .على مالءمة التشريعات الوطنية ومقتضيا
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واجلماعات الرتابية من خالل  وذلك ما تسعى إىل حتقيقه املؤسسات العمومية. كرس الدستور املغريب احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةولقد  
 قافة حقوق اإلنسان باجلهةتعبئة كل الوسائل املتاحة، ومن هذه املؤسسات الكلية املتعددة التخصصات اليت تسعى جاهدة لتكون قاطرة لرتسيخ ث

الكلية من خالل طاقمها  وذلك من خالل توفري تعليم جامعي ذي جودة عالية ميسر للجميع متشبث باهلوية وبالثوابت الوطنية الراسخة كما تعمل
 ل فتح تكوينات جديدةالرتبوي واإلداري على تنويع العرض البيداغوجي من خالل طاقمها الرتبوي واإلداري على تنويع العرض البيداغوجي من خال
وتسعى . يف صفوفهن  متكن الطلبة يف هذه اجلهة والطالبات خصوصا على متابعة الدراسة بالقرب من مقر سكناهن مما قلل من نسبة اهلدر اجلامعي

ادي واملعنوي ك من خالل الدعم املالكلية جاهدة إىل توفري اجلو املالئم لألنشطة الثقافية سواء بالنسبة للطلبة أو األندية وفرق البحث واملختربات وذل
قات واعدة دية تتوافر على طاهلا وتوفري جو مالئم من احلرية والتفاعل يف جو من احلوار والنقاش البناء، وأضاف أن الكلية املتعددة التخصصات بالرشي

ن وذلك من خالل التعاو  ميكنها تقدمي آليات اقرتاح مشاريع من أجل النهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمواطنني داخل اجلهة«
تأهيل »ايف وإنه من الواجب ، ودعا الطلبة إىل االهتمام جبهة درعة تافياللت واحلفاظ على تراثها الثق»والشراكة مع خمتلف الفاعلني يف هذا اجملال

.»احملرتمة لقيم املواطنة يتوق إىل احلكامة الصادقة» ، والكل»الكلية لتصري منوذجا أفضل ملمارسة احلريات األكادميية وحتصيل املعرفة والتكوين
انصب االهتمام بتسوية  2012من شهر يناير من العام  23يوم االثنني  ورزازاتويف كلمة السيدة رئيسة اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

ريش وكرامة بالكلية، وعقب ذلك ، وقلعة مكونة والبتنغريمن مناطق جرب الضرر اجلماعي «مطلب التسجيل يف التعليم العايل لفائدة الطلبة املنحدرين 
بصفة ... عية واحلقوق  الثقافية تستقبل الطلبة الباحثني يف جمال الذاكرة وجرب األضرار اجلما ورزازاتنشأت اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

، أوسردبكل من فاس مكناس، الداخلة « جلنة جهوية حلقوق اإلنسان  13، وأضافت يتوافر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان على »فردية أو مجاعية
يضاء سطات، ، الدار البورزازات، بين مالل خريبكة، الرشيدية  فجيجالعيون السمارة، احلسيمة الناظور، طنجة، طانطان  كلميم، أكادير، وجدة 

.»مراكش، والرباط القنيطرة
ا ختتص مبا يلي :وعن مهام اللجان أشارت إىل أ

.مراقبة ورصد حالة حقوق اإلنسان على املستويني الوطين واجلهوي        -
.رصد االنتهاكات، مع إمكانية إجراء التحقيقات والتحريات الالزمة        -
ة االنتهاكات اليت مت إعداد تقارير تتضمن خالصات ونتائج الرصد والتحقيقات ورفعها إىل اجلهات املختصة مشفوعة بتوصيات ملعاجل        -

.رصدها
ق من حقوق اإلنسان بصفة إمكانية التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق األمر حبالة من حاالت التوتر اليت قد تفضي إىل انتهاك ح        -

.»صعيد اجلهة على.مجاعيةفردية أو 
كلية املتعددة التخصصات من للعالقة اليت مجعت بني اللجنة اجلهوية  وال ورزازاتلقد أرخت السيدة رئيسة اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

.خالل جمموعة من األنشطة اليت نظمت سابقا واليت تتوج بشراكة مبا قال األستاذ سعيد كرميي تعقيبا على كلمتها
كما ورد يف الربنامج لكن » لتاحلقوق اللغوية والرهانات اجلهوية بدرعة تافيال«انطلقت اجللسة الثانية مبداخلة الدكتور السيد عبد اجمليد طلحة حول 

اإلنسان مبقاربة أخرى فقد  ، والسيد عبد اجمليد طلحة، وإن كان أسس حلقوق»التعدد اللغوي واهلوية الثقافية«السيد مسري اجللسة أشار إىل أن  مستها 
ة حول حقوق اإلنسان يف ظل اجلهة باملشاركة يف املطارح«وأورد يف مداخلته بعد الديباجة اليت عرب عن سعادته . للحضور وتبليغةاستطاع بيان قصده 

ات مجاعية منصهرة، ذ«، يف »....واملكان الزمانعن شروق الزمان ÷ نرتقي حببنا، فيما بيننا«، وأفصح أننا »اجلديدة مع السادة األفاضل واألحباء
دعوة واشكروا يل زمالئي يف على ال ورزازاتبكل ألوان طيفها، وتنوع آيات اهللا يف خلقها، لذلك اشكروا يل اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالرشيدية 

نقول أورد . »درعة تافياللتفريقي البحث بالكلية على هذا التكليف األخوي من أجل النظر معهم، يف احلقوق اللغوية بالضبط، والرهانات اجلهوية ب
الث تأسيسا عمرانيا، والرابع، مربط التأسيس األول، مسته تأسيسا كونيا، والثاين تأسيسا قيميا والث«: أن املوضوع الذي يبسطه سيعتمد أربع تأسيسات

.الفرس وهو تأسيس التنزيل
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وترتقي . ن الزمان واملكان واألهواءيف التأسيس الكوين ملفهوم احلق يعلو يف التأسيس الكوين اإلهلي عن كل التشريعات، مبا هو مفردات متعالية عوإنه 
ىل أن ، يف هاته احلكمة إحكمة القيم الكونية اليت أبدعها اإلنسان، وهو يبحث عن صور التساكن، والتجاور والتعاون، والتالقي والتواصل والتفاعل

نعمة، واختالف  ويف التأسيس القيمي، ال بد من أن نذكر أن االختالف اللغوي هو شرط. يضاهي هذه احلقوق الكونية اليت أرادها اهللا لعباده
ل منا من خالل ألسنتكم وألوانكم، وأن االختالف اللغوي هو الذي سينظم أنظمة التمثل، وأنظمة التواصل بني األفراد واجلماعات، لكي ينظر ك

يا أيها الناس (يف آيات التعارف،  وإن قيمة التأسيس القيمي تظهر. لغته، إىل هذا الكون الفسيح، فيبدع منها قراءة متجددة متفاعلة متالقية على اخلري
ما يف التأسيس العمراين وأ. ، وال بد أن أسطر على هذه القيم)أثقاكمإن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهللا 

ا من أعلى درجة مقومات الوجود، و  فال قيم حلضارة إال بالتعايش، وال قيم حلضارة إال بالتواصل، وال قيم حلضارة إال بأن تستثمر أقصى ما ميلك إنسا
القيم من خالل ما  ويف التأسيس العمراين وجب استحضار قيم التكامل والتعاون، وسنطارح هذه. مقومات الوجود هو اللغة، فاإلنسان حيوان ناطق

ا، واليت تسكن إنسان هذه ا .  فصيلملنطقة، وذلك يف التنقرتحه يف أمر اجلهة، اليت ال بد أن تستجيب، مبا هي مؤسسة لألمة، لكل احلاجات املصرح 
، واآللية الثانية ]سأفصل[ية واجملالية مسيتها بآلية التموضع التشخيصي من خالل األبعاد الرتاب) إجرائي(مفردتان، املفردة األوىل  التنزيليويف التأسيس 

اقديا نصيا من خالل الدستور، هي آليات جهوية مبفردات وطنية، فاجلهة عضو يف جسم كبري، يسمى الوطن املغريب الذي ينتظم تع] املفردة الثانية[
غوية أن تستدعي ما أمسيه لذلك سننتظر من جهة درعة تافياللت ضمن هذه احلقوق الل. وتطبيقيا من خالل القوانني املنزلة ملقتضيات هذا الدستور

ا و باملكابدة اليومية إلنسان هذه املنطقة، وهو ينتج احلياة يف عالقته باحمليط، فينتج هذه احلياة من خالل اللغة اليت مي يستمع إليها، تلكها، يقرأ 
ا ويعطي، فإذا حصل احلق يف اللغة وهو احلق يف الوجود ا يبلغها، يأخذ  الشيء، إن كان يف احلقوق  لذلك إذا شئنا التفصيل لبعض. ويتواصل 

يت انتسبت تارخيا إىل القبائل العربية املكون العريب كبعد معياري يف جتميع أشتات من أشكال التواصل بني القبائل ال: اللغوية مكونان كبريان يف املنطقة
ن خالل مكابدة األمازيغي، من خالل القبائل اليت زينت عمران هذه املنطقة عرب تارخيها سواء من خالل البناء األول، وسواء م] املكون[والبعد 

ق إعادة التمكني، عادة االعتبار، وحبالعمران وبناء احلياة، وتنشيط اجملال يف أبعاده االقتصادية واجلغرافية، فإن هذين املكونني مضمونان دستوريا حبق است
لألسف، مل يتمكنوا، حلد اآلن، ، كما كان يف التاريخ السابق بني اللغتني العربية واألمازيغية، وللسانيني يف هذا حديث طويل، و التواشجوحبق إعادة 

وامللكوت، قبل كل  ألنفسهم من استنصات أويل الشأن واألمر لتدبري هذا االختالف اللغوي الذي هو اختالف مجيل يعكس اختالف منطق اآليات
 مازيغ، ال يستقيم إنلذلك، فإذا عدنا إىل هذه احلقوق اللغوية، فإن ثقافة املظلمة بني مكونني شكال شرط وجود هذه اجلهة، ومها العرب واأل. شيء

أذكر هذا من خالل وإين س. ولكن إذا حصل التكامل، جيب أن تسعى رهانات اجلهوية إىل ترمجته فيما سأذكره. ذكر املظلمة حلساب طرف دون آخر
.املوضوعية يف النظر إىل التخطيط بالتحققاتما مسيته، عقب هذه التأسيسات، 

ه، وسأقصر قويل إن يف جهة درعة تافياللت ثالث جماالت كربى قد يطارح اإلخوان هذه اجملاالت، من خالل التشخيص ومن خالل ما سيقرتحون
مستوى  ان لقبائل ختتلف علىعلى أمر اللغة، ألن فيها اإلنسان العريب بكل قبائله، وأمازيغي بكل قبائله، والبد أن نتأكد أن هاتني اللغتني جامعت

تردم يف بعض األوقات حرض  وفوق ذلك فجهة درعة تافياللت هي اجلغرافية اليت. العرق وعلى مستوى االنتداب، وعلى مستوى اهلجرات عرب التاريخ
 القبائل كم التدافع بنياإلنسان أال يغري مكانه، فإن املنطقة بني تافياللت ومدغرة وكل جبال األطلس عبارة عن رحالت متبادلة إما حبثا عن األمن حب

العنصر الذي تتفاعل  وهذه اجلهة كذلك جمال، وملا نقول اجملال، فهو ذلك. أو حبثا عن الكأل والرعي استجداء لدوام البقاء واستجداء دوام سبل احلياة
لكن الثابت  يف هذه . باشرفيه املوارد البشرية مع املكونات الطبيعية، لكي تنتج حالة عمرانية، يسكن إليها اإلنسان، وجيد فيها حاجاته بشكل م

رب فيها اإلنسان عن وجوده احلقيقي الذي ثابت الدين وثابت اللغة، وثابت الثقافة، والثقافة هنا مبا هي عناوين بانية يع: العناصر الثالث ثوابت ال تتغري
ساقات أو على ال يقبل أن يصادر فيه مهما كانت حاجات الغري ذلك املتسلط، مسلطا داخليا كان أم مسلطا خارجيا إىل تنميط اإلنسان على م

تكون التشريعات مبا هي  املوضعية، بعد التشخيص، ال بد أن التحققاتلذلك يف هذه . يف احلياة، جيرب عليها إجبارا أداءاتصور ثقافية أو على 
ه الدولة، احل موازية من هذالدساتري والقوانني، ومبا ننتظر من اخلطط اليت ستبدعها اجلهة، انطالقا من كل مصاحلها، سواء كانت مصاحل منتدبة، أو مص

:أن ترتجم كل هذه إىل أشياء، لذلك نستشرف آليات التدبري اآلتية
يف الوجود، حنن ال نريد  األمر األول أن نعيد تدبري االختالف اللغوي واللهجي وفق مبدأ احلق يف الوجود، بل واحلق يف اإلنتاج، ليس احلق        -

ا لسان وشرط اللسان تعاقد وشرط الت وشرطعاقد اصطالح لغة حمنطة، سواء كانت عربية أو أمازيغية، وغن اللغة يف منشأ أمرها عرب القرآن عنها أ
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»  لتنشيط هذا اجملال وال بد أن يستثمر هذا التعدد ما هو قدرات تسكن اإلنسان. بناء النماذج والتعاقد حوهلا من أجل حتقيق هذا التواصلاصطالح 
ارا للرتاث وإمنا حتريكا وإعادة قراءة من استعادة الرتاث الشفاهي، إمنا يبغي، ليس استصد«استشهد مبا يقوم به األستاذان عبد اهللا برميي، وسعيد كرميي 

القيم م الكربى، و ملا أنتج به اإلنسان من العمران يف وقت من األوقات انطالقا من املوروث وانطالقا مما تعاقد معه داخل جمتمعه للتمكن من القي
الكونية اليت نظمت حياته منذ أن كان آدام ومنذ أن كانت اخلليقة

ط مبدع مقرتح خالق فاجلهة بدون مؤسسات أهلية وبدون جمتمع مدين نشي. تنشيط دور املؤسسات األهلية االستشرافاتاألمر الثاين يف         -
ا لن توَيف أمر التجاوب حقه يف ا برتاء، حبيث أ ن مؤسسات اجملتمع ملاذا بالضبط أل......دارس مشخص ستكون جهة عرجاء، وستكون خطو

يت تستمع لكبرية، وهي الاملدين هذه هي اليت حتسن اإلنصات هلذا اإلنسان الواحي وهذا اإلنسان الدرعي، وهذا اإلنسان الفياليل نسبة إىل تافياللت ا
.إىل هذا الصوت مث تنقله إىل املسؤولني

ملاذا . اقتصاديا عند أهلها األمر الثالث يكمن يف اخلطط التنموية، وإين، يف اخلطط التنموية، أدافع دائما أن اللغة ال تنتج إال إذا كانت حممية        -
ا اللغة تبدأ عند العامل بالتنظيم والقواعد، لكن عند الرجل العادي حركته يف اليوم، يف السوق وداخل اجمل ا تمع، ويف الشارع هبالضبط؟ أل ي اليت 

ا يبلغ عن احلاجات، ويطلب احلاجيات ا يتواصل و استدعاء هذا اجملال مبفرداته  لذلك ال بد أن حتسن اجلهة يف خططها التنموية،. يأخذ ويعطي، و
.  ولةواء يف دواليب الدوعالقته باللغة من ذلك، ملا نتحدث عن احلق يف الولوج إىل اخلدمات، سيكون أمر احلق اللغوي ثابت بأصل وجود اإلنسان، س

مة، وعلى حاجات هذا لغتان وطنيتان ضحيتان للويب يتقن القرصنة، ضدا على حاجات هذه األ: وإين، شخصيا، ال أعترب الضحية لغة دون أخرى
م خناطب حنن أساتذة اللغة لذلك لو أحصينا حنن كم خناطب بلغتنا سواء كانت عربية أو أمازيغية يف الدواليب الرمسية؟ ك. الشعب وتاريخ هذا الشعب

طلب هو يطلب اخلدمة، يالعربية بلغتنا، انطالقا من الوسائل الرمسية يعرف اإلخوان هذا األمر؟ لذلك فالولوج يف اخلدمة يبدأ يف تقدير هذا الذي س
مة، إنسان اجملال، وإنسان إن هذه البنيات اخلدمية ال مشروعية هلا إال بوجود من يطلب هذه اخلد بل.وجودهنفسه منحة ويطلبها حقا ثابتا من حقوق 

.املنطقة سواء كان عربيا أو كان أمازيغيا، يطلب اخلدمة، وبذلك ال بد أن ترتقي املؤسسات ألن تستجيب هلذا احلق
هة  القائمني على أمر اجلاألمر الرابع يتجلى يف مقومات املوارد، فلما يتعلق األمر باحلق اللغوي ال بد أن نتأهل مجيعا ومن ضمننا املسؤولني        -

خالل الرتقاء النفسي واللغوي وعلى أمر الشأن احمللي، لكي خناطب هذا اإلنسان مبا يرتاح له، ليعيش فيه الدفء ويعيش فيه التجاوب، ويعيش فيه ا
.اللغة اليت يتقنها

سميه بغض الباحثني فالشرط األول ي: األمر اخلامس يتجلى يف الشروط اليت جيب أن نفرتضها يف هذا البعد اجلهوي من اجلانب اللغوي        -
دة غري ي، وباملناسبة عشت مبالرتابية اللغوية اليت تنتج خططها من خالل املوضوع اهلدف واإلنسان اهلدف، والشرط الثاين التكامل اجلهوي مع احملل

الشرط الثالث أن «ثريا يف املثال اسرتسل ك» ، وأعرف أن امتداد الكثري من القبائل عنوانه اللغة، هناك قبائل عربية وقبائل أمازيغيةزاگورةقليلة مبنطقة 
و شرط عالقيت باآلخر، فاحلق ه. يسود هناك اندماج حملي، وإين أنظر شخصيا إىل مسألة احلق الذايت باحلوار الداخلي وليس باإلمالئي االستدعائي

ضامن القيمي هو ال قيمة واجيب أن أمنح له حقه، وقيمة إخاليل بالواجب أن أغمضه حقه، فإذا كان هذا القياس الكوين وهذا القياس املدين والقياس
أال نسقط يف مطالبتنا أن ننتج حوارا لقيطا وإمنا حوارا حمليا

ذه اخلطط أن تكون ال بد هل: كبريتناألمر السادس أن يكون االندماج احمللي األفقي وبالبعد الوطين اجلامع، ونركز هنا على مصطلحني          -
.سعى إليهاتؤلف بني املختلف، هذا املختلف وهذا املتعدد على شرط الذات اجلماعية الذي ت تاليفيةخططا جامعية جتمع املتعدد، 

هذا اجملال، مبعىن أن الطفل الذي  الرتابية سواء يف املوارد االقتصادية واملالية والتكوينية أو الرتبوية شرط التدبرياتاألمر السابع أن تراعى يف         -
معه، ومع أبويه ومع أسرته مث نردفه بلغة بلغته األوىل، حىت يتمكن من أن يستفيد مما اكتسبه يف جمت يتمثلهنريده أن يتمثل العامل بشكل سليم ال بد أن 

ا، ويتعاطى مع كائن آخر يلفاه يف وقت من األوقات فرنسيا أو إجنليزيا فيتو  ا ولكن ليتواصل  .ةاصل مع وينتج معه احلضار مكملة ال ليتمثل 
سات اللغوية موي أن تكون السيالذلك فأبعاد الفعل اجلهوي، كما أراه، البعد اجملايل يربط بني احلق اللغوي واحلق يف الوجود وفق اجملال، والبعد التن 

ي الذي ركزت مية، مث البعد القيممندجمة يف سياق املمكنات الطبيعية واملمكنات االقتصادية، واملمكنات اللغوية واملوارد البشرية اليت ستنتج هذه التن
ويقضيلوانه، مث البعد الوحدوي إننا ال ننتج حضارة الفرد وإمنا ننتج حضارة اإلنسان، واإلنسان بطبعه طالب لغريه يف التعايش والتساكن بكل أ. عليه
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ا وأعراقها، وقوتنا يفأن  ا وهلجا ستثمار  تدبري هذا االختالف واتكون جهتنا مكملة لوطن عزيز تتعايش فيه، كما ورد يف الدستور، كل العناصر بلغا
وال  متشطيةشطية وال هذا التعدد، مث بعد سياسي أركز عليه، ويكمن أن تكون خططنا يف التدبري اللغوي منتجة لفرص التعايش والتعارف ال م

ذا املعىن نعتقد اعتقادا راسخا أنه ال يعيش ما نكابده يف أمر احلياة ولن يرتقَي يف معرفته أن يفهم حاجاتنا ل. مستدعية لغري ذلك تكون جهتنا 
 اسبة يف بعض األوقات،مستجيبة بكل هذه احلقوق اللغوية، وتكون مؤسسات اجملتمع املدين مبا هي مؤسسات الرقابة، ومؤسسة اقرتاح ومؤسسة احمل

.»مراقبة لكل اخلطط اليت تقرتحها اجلهة سواء يف شقها االنتدايب أو يف شقها الرمسي
واملقصود بالدفن . »افالدفن االعتباري بني وقع اهلوية ومطلب اإلنص«يف مداخلة حتت عنوان ) حلسن ايت الفقيه(تناولت الكلمة يف الثاين 

توجيه مرشد، أو االطالع إعادة االعتبار لضحية حصل إخفاؤه قصريا هو وقربة، وحصل اكتشاف قربه من لدن جلنة العدالة االنتقالية، ب«: االعتباري
وحسبنا أن . جرب الضرر الفردي وثيقة مفيدة للغاية، فكان، عمال مببادئ العدالة االنتقالية إنصافه يف املمات بعد جرب ضرر ذوي احلقوق فيه يف إطار

إىل يوم  2004من شهر أبريل من العام  10ثقافة الدفن دخلت ميدان حقوق اإلنسان مع انطالق عمل هيئة اإلنصاف واملصاحلة يف املغرب ما بني 
تقالت السرية وقد تطور شأن مدافن االعتقال السياسي وارتقى مطلب إنصافها ملا برزت مدافن إىل جانب املع. 2015من شهر نونرب من العام  30

قوق اإلنسان، ، مدافن حتولت إىل أماكن الذاكرة، إن بدعم من اجمللس الوطين حلوتاگونيت وأگدز مگونةوقلعة  تازمامارتأو مبحيطها، كما هو 
نها بني األهل ومبعىن آخر، كان ذوو احلقوق، يف البدء، يسألون عن رفات أهلهم لدف. والسلطات اإلقليمية والضحايا وذوي احلقوق أنفسهم

واملفيد يف هذا . غريبواألحباب، وأضحوا اآلن يطلبون جعل مدافن االختفاء القسري أماكن للذاكرة، وإن ذلك ليميز عمل الذاكرة باجلنوب الشرقي امل
ول مع املدين بالدفن ألالشأن أن مطالب السكان احمليطة باملعتقالت السرية سابقا أضحت تضاهي مطالب الضحايا ذويهم واجنر عن ذلك اهتمام اجملت

.وهناك مشاريع حبوث يف امليدان قد تدعم التجربة املغربية. مرة، يف تاريخ املغرب الراهن
 لتحصني واملراقبة بواسطةوال نغفل الذكر أن بساط الدفن باجلنوب الشرقي املغريب حظي بأمهية السكان، فهناك مجاعات تضفي على الدفن طابع ا

.األبراج، وتنشئ طقوسا احتفالية خاصة باملدافن من ذلك طقس الطواف على املدافن  تقديرا هلا واعتبارا
ة احمللية مما سهل، يف الوقت ، على الشاكلأگدزقد دفنوا يف مقربة  أگدزولئن كان ضحايا معتقل . ويشكو الدفن االعتباري من هول الغرابة والعشائرية

م دفنوا كغرباء يف شريط معزول، ملا مل يتمتعوا ب ا مكانا للذاكرة، فإ  أگدزان املساوة مع جثث سكالراهن تسوير املقربة وحتصينها، يف أفق إعال
ل السابق أمامهم لرفع هول الغرابة يف كل مناسبة، إذ باتوا يطالبون بفتح بساط الدفن يف املعتق تازمامارتوبات وصم الغرابة يبكي سكان . األصليني

م يف املمات، وقد عربوا عن ذلك يف الندوة املنظمة بقرية  .  2015من شهر دجنرب من العام  05يوم  تازمامارتعلى الضحايا، وتكرميهم باحتضا
ذاكرة ويطمسها، ويضرب يف العقىب خيفي ال تازمامارتورغم ذلك فالضحايا ذويهم يبتغون إبقاء مكان الذاكرة مستقال، ألن فتحه أمام جثث سكان 

.لكي ال يتكرر ما حدث«: شعار جرب األضرار اجلماعية والفردية
ة، ِلما هلا من عالقة ، وظهرت آراء تدعو إىل ضرورة مراجعة الدفن هناك، وصيانة املقرب تزمامارتوباختصار، طرح السؤال حول الدفن مبحيط معتقل 

.بالذاكرة وتكرمي املوتى
.  2012من شهر نونرب من العام  26نني يوم االث بتينغريزايد بقبـــــر رمزي يف مقربة الغرباء  أيتوتطورت ثقافة الدفن بعد متتيع الضحية اهلالك العريب 

، وجرى أن أقدم أحد املتطوعني 1973يف جبال األطلس الكبري الشرقي فشهر مارس من العام  تاگونتولقد أثبت الشهادات أنه قتل يف جبل 
قوق اإلنسان حممد الصبار، وبتوجيه من السيد األمني العام للمجلس الوطين حل. ليواري سوأته بقليل من الرمل ليحرم من القرب كعامة موتى املغاربة

وال غرو، فتمتيع اهلالك . دينة تنغريمب إغرينبوعقب مجع املعطيات والروايات تبني متتيع اهلالك بقرب رمزي يف موضع حدده السكان بالتقريب مبدفنة 
.»وفق ثقافة الدفن احمللية، وإحياء هلا رمزيكانزايد بقرب  أيتالعريب 

إن كان كلفين أن أركز عن البعد ، و »أي دور للسياسة الثقافية يف بناء اجلهوية املوسعة جبهة درعة تافياللت«مداخلة األستاذ الدكتور عبد اهللا برميي 
تحدة املنعقد مبكسيكو سنة من املؤمتر العام لألمم امل«فعلى املستوى الدويل انطلق . اجلهوي فيها دون حشو أو زيادة، فهي جديرة بأن ينظر إليها ككل

ا »1982 نا أو فئة اجتماعية بعينها، وهي جمموع السمات الروحية واملادية والفكرية والعاطفية اليت متيز جمتمعا معي«، الذي عرف السياسة الثقافية بأ
النصوصيف «ا ورد  ، وإنه لتصور مدعم مل» تشمل اآلداب والفنون وطرائق احلياة، كما تشمل احلقوق األساسية لإلنسان، ونظم القيم واملعتقدات 
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، وأضاف األستاذ عبد اهللا برميي 2002، وخاصة إعالن اليونسكو لسنة »1989لسنة ] الثقافة غري العاملة[حبماية الثقافة التقليدية الشعبية املتعلقة 
ا ويدعمها ببعد جهوي ذي الصلة يضاف إليه» تتبدى أمهية ذلك التعريف، يف تأكيده على املظاهر الروحية واملادية والفكرية والعاطفية للثقافة«أنه 
إلنسان العامة وترتابط معها من أضحت الثقافة تتداخل مع حقوق ا«، وتبعا لذلك »باحلقوق الثقافية القائمة على احلق يف االختالف واحرتام التنوع«

.»والتجزيءحيث هي حقوق غري قابلة لالختزال 
فصيل ذلك فيما ت. »إن منظومة حقوق اإلنسان الثقافية قائمة ومرتكزة على عدد من القواعد األساسية، منها احلقوق اجلماعية واحلقوق الفردية«

الثقافات جزءا من  واعتبارمجيعها، املساواة يف احلقوق بني األمم، واحلق يف التمتع بالثقافة اخلاصة، وممارسة طقوس«يتصل باحلقوق اجلماعية من احلقوق 
قوق اإلنسان وميزها ليخلص إىل وقدر األستاذ عبد اهللا برميي الثقافة يف صلتها حب. »الرتاث اإلنسان املشرتك للبشرية، مبا فيها من تنوع  واختالف

.»الشعوب واجلماعات احلفاظ عليها ورعايتها بكل الوسائل، وضمان كل شعب يف تطوير ثقافته، وتعزيز روح التسامح والصداقة بني«وجوب 
ربى يف العامل وهبت رياح العوملة الك التحوالت«حصلتوعن اخلصوصية الثقافية احلديث عنها حسبه األستاذ عبد اهللا برميي صعبا، ال لشيء سوى أنه 

واصل السريع بني شعوب العامل انفتاح البلدان على ما هو كوين، والت«، مما اجنر عنه  »املبشرة مبجتمع املعرفة والثورة التكنولوجية وكسحت كل العامل
شعار  رفعتف«مثال،وأما هذا الوضع، ورغم ما حصل، بادرت بعض الدول املتقدمة . »أضحى قائما االصناعيةودوله بفعل األنرتنيت واألقمار 

ومل يغفل األستاذ . »ملستضعفةللهيمنة والتنميط، يف اجملال الثقايف الذي يسعى النظام الدويل إىل فرضه على الشعوب ا« درءا» اخلصوصية الثقافية
ية الثقافية، ومعرفة ثقافة احلق يف اختيار اهلو «املتدخل الوقوف عند السمات املضمنة يف وثيقة احلقوق الثقافية لإلنسان واملؤكد عليها، من ذلك 

م، وحرية االنتساب إىل أي مجاعة، أو مؤسسة ثقافية أو فكرية دون أي اعتبار للح املشاركة يف دود اجلغرافية، و اإلنسان وتراثه، وثقافات اآلخرين وفنو
ية واملادية ذات الصلة بنشاط ، وحرية اإلنتاج املعريف والتعبري املكتوب واملرئي واملسموع دون أي قيود، واحلق يف احلماية املعنو ..النشاطات العاملية

 ا واملشاركة يف السياساتاإلنسان الثقايف، وضمان حرية تشكيل املؤسسات ودراسة الثقافات وتدريسها واحلصول على املعلومات ونشرها، وتصويبه
ا يف ما يرتتب عن الدول واحلكومات من مسؤوليات إزاء احلقوق الث«ومل تغفل وثيقة احلقوق الثقافية املشار إليها . »الثقافية قافية، كإدراج مضمو

ا، والعمل على تنفيذها، مع توفري األجواء واإلجراءات املناسبة لكل فرد من أجل الدفاع عن حق ا وممارسا افية، مبا يف وقه وممتلكاته الثقصلب تشريعا
.»ذلك اللجوء إىل القضاء واملنظمات الدولية املعنية

التزام ما يف املنظمات الدولية، تتعهد ب النشيذاململكة املغربية العضو «، ما يفيد أن »2011ورد يف تصدير دستور سنة «وعلى املستوى الوطين  
لدستور املغريب يف اإلطار كما أعلن ا. »مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها حبقوق اإلنسان كما هي  متعارف عليها عامليا تقتضيه

ما واإلسهام يف تطويرمها، منطوميتالتزام الدولة حبماية «نفسه على  مع مراعاة الطابع الكوين لتلك  حقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين والنهوض 
طاق أحكام الدستور، وقوانني االتفاقيات الدولية كما صدقها املغرب، ويف ن«وفوق ذلك أقر بصريح العبارة جبعل . »للتجزئاحلقوق وعدم قابليتها 

تلك  تتطلبهات مع ما الدولة املغربية، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالءمة هذه التشريع
 تور املغريب من تنصيص على احلق، ومل يغفل األستاذ عبد اهللا برميي أن يسرد تلك االتفاقيات، لينتقل إىل ما ورد يف الفصل السادس من الدس»املصادقة

، كما »افة كبعد من أبعاد التنميةوسع من اجملاالت واملناسبات اليت حصل فيها التنصيص على الثق«كم أن الدستور  . يف املشاركة على احلياة الثقافية
الفئوية، ال طية، وعلى محاية احلقوق على احلقوق الثقافية من خالل االعرتاف باألمازيغية واحلسانية والروافد اإلفريقية واألندلسية والعربية واملتوس« نص 

»سيما حقوق النساء واألمهات واألطفال واألشخاص املسنني وذوي االحتياجات اخلاصة
لدستورية، وهو ما ميكن عد مؤشرا يف الدستور املغريب اجلديد حضور يعكس القيمة اليت أعطيت للثقافة يف الوثيقة ا«إن التأكيد القوي على الثقافة 

»، لغوية، تعددية، حقوقية وتنمويةهوياتيةعلى بداية سياسة ثقافية متتد على مستويات وأبعاد خمتلفة 
اجلهوية ذات « لسيت، إذ »لغوية منطلق اجلهوية يتأسس يف األصل على اخلاصيات الثقافية وال« األستاذ عبد اهللا برميي أن  اجلهويرأىوعلى املستوى 

ا ذات بعد بشري، إنساين وثقايف  سريورة  دينامية تراعي ما جيعلنا نتعاطى مع اجلهوية ك«، وذلك »بعد إداري، ترايب واقتصادي فحسب، بل، إ
ة واإلقليمية ل التحوالت الوطنيالعنصر البشري وال تقتصر فقط على الدعائم اإلدارية والرتابية، رغم أمهيتها، وأن جنعل منها احملور األساس، ألنه يف ظ

ومونافة عامة، ع النماء اجملتمعي بصوالدولية، آن األوان للتعامل مع البعد الثقايف باعتباره عنصرا حامسا يف التخطيط لبنية اجلهوية املوسعة، ويف مشرو 
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وأضاف أن  . »ياسي والنهوض الثقايفيف مسلسل التغيري املنتظر الذي جيب الرهان فيه على حتقيق التكامل بني التنمية االجتماعية واإلصالح السمركزيا 
خالل  ة البشرية املستدامة، منمن خصائص السياسات الثقافية املتبعة حاضرا، الرهان على القدرات البشرية باعتبارها دعامة لتحقيق مشاريع التنمي« 

ا القاموس الثقايف اجلديد وحيددها يف تكافؤ  –سياسة القرب  –ارك التش –التخليق –احلكامة : تبين ومتثل جمموعة من املبادئ والقيم اليت يزخر 
.»مقاربة النوع االجتماعي واملواطنة –املصاحلة  –الفرص 

:لتفعيل السياسة الثقافية باجلهة نورد ما يلي إسرتاتيجيةاعتبارها دعامة «وخلص إىل مقرتحات مهمة وجب 
.األخذ باملقومات التارخيية والثقافية املتعددة الروافد داخل اجلهة        -
وع ن، وعدم اخللط بني واقع التناالمتثال ملنظومة حقوق اإلنسان يف مشوليتها، مبعىن أن تدبري اجملال ينبغي أن جيري وفق منظومة حقوق اإلنسا        -

.الثقايف مع الصراع اإليديولوجي
ون إن مشاريع التنمية قد يكإن للموارد الثقافية دور أساسي يف بناء مشروع تنموي مندمج، وهي أداة للتواصل بني املركز واجلهات، وبالتايل، ف        -

.مآهلا الفشل إذا مل توظف الثقافة واللغات املتداولة يف اجلهة
البنيات الثقافية إلرساء الشأن الثقايف جهوية لسياسة ثقافية تعتمد على املقاربة التشاركية املندجمة، وكذا وضع الفضاء و  إسرتاتيجيةالتفكري يف         -

.اجلهوي، وبلورة برامج للحفاظ على املوروث الثقايف يف بعده املادي والالمادي
.رد االعتبار للشخصية الثقافية ودعم املبدعني والفاعلني واجلمعيات وكافة العاملني يف حقل الثقافة        -
.إحداث متحف جهوي لصيانة الرتاث الثقايف        -
لفنون التشكيلية اعتماد برنامج بنيات القرب التحتية، إلحداث مراكز ثقافية تتكون من مسارح  وقاعات للعرض السينمائي وأروقة ل        -

.وفضاءات لإلبداع
.إحداث فروع للمجلس الوطين للغات والثقافة املغربية على املستوى اجلهوي        -
.»مبا خيدم التنمية ضرورة انفتاح املسؤولني باجلهة على اجلامعة وعلى املؤسسة التعليمية واالستفادة من خربات وجتارب الباحثني        -

م الثقافية على املستوى اجلهوي االحنياز للقي«بوجوب  مشروذ» زمام التنمية البشرية واإلقالع احلضاري«ويف اخلتام خال األستاذ عبد اهللا برميي أن ربح 
ا،  جهوية ال تعين انغالقاليت ال تتعارض مع القيم اإلنسانية الكونية أو تتنكر ملالمح اخلصوصية احمللية بتعبري آخر، إن الرؤية الثقافية لل اجلهة على ذا

ن أجل خلق لتعاون والتضامن مألن الثورة التكنولوجية، متنح للجهات إمكانية التواصل فيما بينها، واالقرتاب من بعضها البعض إعماال ملبدأ التشارك و 
.»قطب جهوي تنافسي يكون مؤهال حللق الشراكة الندية، وتقوية الكفاءة الذاتية مع جهات داخل أو خارج الوطن

أن احلق يف «فصح يف البدء ، أستاذ زائر بالكلية املتعددة التخصصات بالرشيدية ليبنمومنخالد  لألستاذ»العدالةاحلق يف الوجل إىل «أسندت مداخلة 
علي بكل احلقوق لضمان التمتع الف«حقوق اإلنسان إن مل يكن هو الشرط األويل  ضمن»األساسيةالولوج إىل العدالة أضحى اليوم من أهم احلقوق 

الرهانات املتعلقة  تؤمن قاعدة معيارية صلبة من أجل التكفل مبختلف«من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  14وال غرو فاملادة . »
الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، «، ورد ذلك يف مرجع مسته 32تفسري اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف تعليقها العام رقم  وفق»العدالةبالولوج إىل 

ا هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يوم    252، ص 2008من شهر ماي  27اجمللد األول، جتميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة اليت اعتمد
مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن «منه على أن التقاضي حق  118فقد أكد يف الفصل  2011وأما الدستور املغريب لسنة . »ومايليها

.»مصاحله اليت حيميها القانون
م وأمنهم القضائي«قبله أن القاضي  117وورد يف الفصل   تضمن»التقاضي تسري حق«ولغاية . »يتوىل محاية حقوق األشخاص واجلماعات وحريا

كل ما سلفت إليه . »اضيالتقاضي يكون جمانيا يف احلاالت املنصوص عليها قانونا ملن ال يتوفر على موارد كافية للتق«من الدستور أن  121الفصل 
والقانون  ضمان ولوج العدالة يعد حاليا من مقومات دولة احلق«من جهة واحدة ليخلص من جهة أخرى إىل أن  بنمومناإلشارة عده األستاذ خالد 

ام القضائي، تعزيز الثقة بالنظبالنظر لكونه شرطا جوهريا جلعل القاعدة القانونية نافذة نفاذا فعليا، كما أن أمهيته تربز أيضا من خالل كونه يرتبط ب
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يف الولوج إىل العدالة فقد  وأما احلق. »الشفافية، لذلك فقد أصبح هذا احلق مندرجا ضمن معايري فعالية األنظمة القانونية والقضائية املعاصرةوضمان 
ويف املغرب حكمت . »قضاءأوهلما احلق يف ولوج املعلومة القانونية وثانيهما احلق يف ولوج ال: يقوم على أساسني اثنني« بنمومنأبداه األستاذ خالد 

املعلومة القانونية والقضائية،  معايري الولوج املادي القائم على استعمال الدعامات التقليدية لتحقيق ولوج«مفهوم الولوج غلى العدالة وإىل عهد قريب 
.»وعلى البعد اجلغرايف للوصول إىل ولوج القضاء

هة درعة تافياللت خصوصا إىل أي حد أصبحنا يف املغرب وجب«املفهوم احلديث لولوج العدالة ليؤسس عليه سؤاال «إىل  بنمومنوتطرق األستاذ خالد 
ة اليت تتيح ملرتفقي العدالة الوصول يعين توفري الشروط املادية والقانونية والتنظيمي«نقارب هذا احلق بأبعاده املتعارف عليها دوليا؟ فاملفهوم احلديث 

م األبعاد املختلفة   املرتبطة«واألبعاد، »ي واالفرتاضياجلغرايف واإلجرائ»«من ذلك املؤسس »للمعلومة القانونية والقضائية والوصول آلليات العدالة اليت 
 بنمومنستاذ خالد ذلك ما ورد يف مقدمة املداخلة علما أن األ. »بكلفة التقاضي، واستقبال املتقاضني، ومدى وجود وسائل بديلة حلل املنازعات

قوقية واقتصادية حيمل أبعادا قانونية وح«، ال لشيء سوى أن املوضوع »اإلمساك بكافة خيوطه«اإلحاطة جبوانب املوضوع أو  اليدعيأفصح أنه 
فرض الكثري من التساؤالت يطرح الكثري من املقاربات واملداخل وي«، والشك أنه »واجتماعية ودينية وأخالقية وسياسية، ويكتسي أبعادا وطنية ودولية

احلق يف الوجل إىل «و »رتبة األوىل امل يف»والقضائيةحبث احلق يف لولوج إىل املعلومة القانونية «وفضل أن يعاجل املوضوع انطالقا من أساس . »والتصورات
.املرتبة الثانية يف»القضاء

ة املخصصة للمداخلة وإن كان التصنيف بسيطا فقد بدا أن احلص. لبسط مداخلته بنمومنذلك هو التصنيف املنهجي الذي اعتمده األستاذ خالد 
.املراد دقيقة، يف ندوة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية غري كافية لتأدية األمانة على وجهها وحتقيق 20ولكل مداخلة، 

مبا هو يكفل »127صل ضمن احلق يف املعلومة، وهو حق دستوري منصوص عليه يف الف«احلق يف الوجل إىل املعلومة القانونية والقضائية مندرج 
، بيان »العام لفة مبهام املرفقللمواطنات واملواطنني حق احلصول على املعلومات املوجودة يف حوزة اإلدارات العمومية واملؤسسات املنتخبة واهليئات املك«

وأمن الدولة ... اع الوطين محاية كل ما يتعلق بالدف«كان مرامي التقييد   إن»القانونتقييد احلق يف املعلومة إال مبقتضى «ذلك أنه من املستحيل 
ة مصادر املعلومات واجملاالت عن املس باحلريات واحلقوق األساسية املنصوص عليها يف الدستور ومحاي فضال»لألفرادالداخلي واخلارجي واحلياة اخلاصة 

األمثلة لتأسيس احلق يف الولوج التوسع يف االستشهاد ب بنمومناليت حيددها القانون بدقة، وكدأبه، لتمكنه من املادة اليت يقدمها مل يغفل األستاذ خالد 
يلة التقليدية إليصال أن الوس«يستلزم أن يضمن للمواطنني علمهم بالقانون، علما  الذي»القانوينيف مبدأ األمن «إىل املعلومة على أساس الئق له 

ا ال توزع يف ، وإن كانت بعض الصعوبات تعرتض هذه الوسيلة ال»القوانني يف اجلريدة الرمسية« نشر»املواطناملعلومة القانونية لعلم  تقليدية من ذلك أ
ورة التوعية وتبسيط فهم ضر «، وهنا »ربوع اململكة، فضال عن نسبة األمية يف اجملتمع، وصعوبة معرفة مدلول بعض املصطلحات القانونية «مجيع 

الشروع يف «ة اجلريدة الرمسية إىل ونظرا لصعوبة نشر املعلومة القانونية بالوسيلة التقليدي. »القانون مبختلف الوسائل املتاحة وبتدخل من لدن اجلميع
لعصرنة قيقا للشفافية واتفعيل جمموعة من األنظمة املعلوماتية واإلليكرتونية كآليات لتيسري ولوج املواطن إىل املعلومة القانونية والقضائية حت

االستقبال، وإحداث ضمن خمطط  استغرق  بعض التدابري من ذلك إنشاء مواقع إلكرتونية، جتهيز مجيع احملاكم مبكاتب اإلرشاد و  وذلك»واحلكامة
اص وإحداث خدمة تتبع امللفات والقضايا عن بعد بواسطة األنرتنيت وإحداث تطبيق خ front officeمكاتب استقبال بواجهة احملكمة  

ثبتة اللوحات االلكرتونية امل باخلدمات القضائية لوزارة العدل، لكن هذه اجلهود املبذولة مل ختل من بعض السلبيات من ذلك الصعوبات اليت تكتنف
احدة، ولعرضها يف شاشة و   مبداخل احملاكم، وبطء بيان املعلومات اخلاصة بالشخص  يف الشاشات املنصوبة يف بوابة احملاكم لكثرة القضايا املدرجة

الصعوبات األخرى كالصعوبات  عن فضال»التحقيققضايا غرفة املشورة بالنسبة حملاكم االستئناف، وكذا قضايا «فوق أن القضايا مجيعها ال تدرج مثل 
.»اليت تعرتض املتقاضي يف احلصول على املعلومة القانونية والقضائية«اللغوية 

.»قضائية يف الربامج املدرسيةمكاتب متخصصة يف إرشاد املرتفقني تعتمد اللغة القانونية وال«بعض احللول كخلق  بنمومنلذلك اقرتح األستاذ خالد 
ما مل حيصل  ناقص»ائيةوالقضحق املتقاضي يف احلصول على املعلومة القانونية «اجلزء األول من مداخلته باإلفصاح أن  بنمومنوختم األستاذ خالد 
لذلك شكل احلق يف الولوج . »يف الولوج إىل القضاء واالستفادة من خدماته بكل يسر وسهولة وإحساسه بالثقة جتاه هذا املرفق«توفري حق آخر احلق 

.إىل القضاء اجلزء الثاين من املداخلة
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ن طرق أبواب القضاء اختاذ مجيع التدابري اليت تشجع املواطن ع«يقضي  الذي»القضائيضمن مفهوم األمن «تسهيل الولوج إىل القضاء يندرج 
حقيقها سهولة ولوج القضاء وهي وبعد توسعه يف تعريف األمن القضاء انتقل إىل بسط مقومات حتصل بت. »للمطالبة حبق من حقوقه أو محاية حرياته

.تقريب القضاء من املتقاضني، واملساعدة القضائية، وضرورة توفري محاية خاصة للفئات االجتماعية يف وضعية صعبة
اري سام القضاء اإلداري والقضاء التجيقضي تقريب القضاء من املتقاضني تيسري الصعوبات اليت تطرحها اخلريطة القضائية يف بعض اجلهات لغياب أق

د ملحوظ لعدد احملاكم يف ورغم ذلك يسجل بإجياب تزاي. على صعيد احملاكم االبتدائية واالستئنافية وفق ما دعا إليه ميثاق إصالح منظومة العدالة
ك اإلجراءات واملساطر املتبعة أمام بالنظر يف نوع معني من النزاعات والقضايا اليت تتسم بالبساطة وال حتتاج إىل تل... خيتص قضاء القرب «و. املغرب

الدعاوي الشخصية واملنقولة اليت  يف«وينظر قضاء القرب . »تكريس فلسفة تقريب القضاء من املتقاضني«، ويرمي قضاء القرب إىل »احملاكم االبتدائية
ولئن حصر املشرع . »راغال تتجاوز قيمتها مخسة أالف درهم، دون أن خيتص يف النزاعات املتعلقة مبدونة األسرة والعقار والقضايا االجتماعية واإلف

هدف وهو ما ال ينسجم مع التوجهات الكربى اليت ي«، كما سلفت إليه اإلشارة »درهم 5000اختصاصات قضاء القرب يف املادة املدنية يف مبلغ «
رب شفوية وجمانية املسطرة أمام قضاء الق«، فإن »قصر الصلح فقط يف املادة املدنية دون املادة الزجرية«، ولئن كان »إليها إصالح منظومة العدالة

.»ح بني األطرافقاضي القرب جمرب قبل البث يف الدعوى بإجراء حماولة الصل«أن جلسات أقسامه علنية وأن  كما»القضائيةومعفاة من الرسوم 
 أن التقاضي يكون جمانيا يف احلاالت«من الدستور اليت تقضي  121يف الفصل  مضمنة»القضائيأحد املبادئ األساسية للتنظيم «وتعترب اجملانية 

ام قانوين حيدده املرسوم امللكي نظ«وتندرج اجملانية ضمن املساعدة القضائية، مبا هي . »املنصوص عليها قانونا ملن ال يتوفر على موارد كافية للتقاضي
ل الوصول إىل بإعفائه مؤقتا من الرسوم القضائية لتسهي«ليمكن املتقاضي من اليسر »1996مبثابة قانون صادر بتاريخ الفاتح من شهر نونرب من العام 

.»احلق املتنازع عليه
لى دفع الرسوم القضائية الالزمة األشخاص الطبيعيني املعسرين أو املعنويني غري القادرين ع«واملساعدة القضائية حق ممنوح من لدن النيابة العامة لفائدة 

يها ونظام تلك يف مسطرة منح املساعدة القضائية لطالب بنمومن، ووسع األستاذ خالد »للدعوى، أو لعدم كفاية مواردهم للدفاع عن مصاحلهم
ا اليت يقضي جتاوزها  تالءم والدستور اجلديد واملواثيق مراجعة القانون املنظم للمساعدة القضائية لي«املساعدة والقوانني املؤسسة هلا دون إغفال اختالال

.»الدولية حلقوق اإلنسان، وتبسيط اإلجراءات املتعلقة باملساعدة القضائية، ونشر الوعي باملساعدة القضائية
.  »كال التمييز ضد املرأةاحلكومة للقضاء على كل أش«لتوجه  حتقيقا»املعوزةضرورة توفري محاية خاصة للفئات «ومن مقومات سهولة ولوج القضاء 

طفال ضحايا العنف املغرب على القيام خبطوة جريئة وحديثة، من خالل إحداث خاليا حملية داخل احملاكم للتكفل بقضايا النساء واأل«ولقد عمل 
للتدخل «أعطي  أن»ءالنسايف جمال تقدمي املساعدة االجتماعية يف مواجهة قضايا العنف ضد «وحصل . »العمل القضائي والسمو به أنسنةلغرض 

نفسي هلم، يات، وتقدمي الدعم الالقضائي أبعاد اجتماعية لتعزيز الولوج إىل املؤسسة القضائية، انطالقا من استقبال النساء واألطفال يف خمتلف الوضع
مهام «وتقضي . »ضعية املرأة والطفلواالستماع للمرأة والطفل وتعريفهما باحلقوق اليت خيوهلا هلم القانون، إضافة إىل التوجه واإلرشاد واملصاحبة وتتبع و 

ية انون واألطفال يف وضعاملساعدة االجتماعية استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف واألطفال يف وضعية صعبة  واألطفال يف وضعية خمالفة الق
هم باحلقوق اليت خيوهلا االستماع للنساء واألطفال وتعريف«وتقضي مهام تلك املساعدة  أيضا . للتقدمي هلم ما يكفي من الدعم النفسي وذلك»إمهال

توجيه األطفال «ضمن تلك املهام و . »هلم القانون والقيام مبهام التوجيه واإلرشاد وتزويدهم باملطويات اليت توضح مسار التكفل بالنسبة لكل فئة منهم
عند  هادة الطبية ومصاحبتهموالنساء الضحايا إىل وحدات التكفل بالنساء واألطفال ضحايا العنف باملصاحل الطبية لتقدمي العالج واحلصول على الش

.»االقتضاء
إن جمال التكفل ف... إذا كان املغرب قد دشن بعض اإلصالحات اهلادفة للرفع من جودة اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة القضائية «وخالصة القول 
.»حباجة إىل مزيد من الدعم والتعزيز املعنفاتالقضائي للنساء 

اإلقليمية لإلعاقة بإقليم   قال األستاذ عبد اهللا هلرومي إن اللجنة» اللجنة اإلقليمية لإلعاقة زاگورةعرض حول جتربة مجعية األشخاص املعاقني «يف 
 إعداد وتفعيل خمطط اسرتاتيجي إقليمي يهدف إىل إدماج األشخاص يف«،واهلدف من ذلك 2010فرباير  05أحدثت بقرار عاملي رقم  زاگورة

:نه من السادةوتتكون اللجنة باإلضافة للسيد العامل كرئيس أو من  ينوب ع. «اجتماعية باإلقليم  السوسيووضعية إعاقة يف املشاريع 
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رئيس اجمللس اإلقليمي        -
.املندوب اإلقليمي للتعاون الوطين        -
.املندوب اإلقليمي للصحة العمومية        -
.املندوب اإلقليمي للرتبية الوطنية         -
.بورزازاتاملندوب اإلقليمي للتشغيل         -
.رئيس املصلحة اإلقليمية لوكالة التنمية االجتماعية        -
.رئيس قسم الشؤون االقتصادية والتنسيق        -
.رئيس قسم العمل االجتماعي        -
.رئيس مجعية األشخاص املعاقني بزاكورة        -
.رئيس املكتب اجلهوي ملنظمة اإلعاقة الدولية بأكادير        -
إعداد املخطط « 2014ة وقد حصل يف سن. ، وال تفتأ تعد املخطط اإلقليمي لإلعاقة»جتتمع اللجنة مرتني يف السنة وكلما دعت الضرورة لذلك«و

وعرض . »قليمية لإلعاقةاإلقليمي لإلعاقة  بفضل التعاون املثمر بني مجعية األشخاص املعاقني بزاكورة ومنظمة اإلعاقة الدولية ومكونات اللجنة اإل
الإلعاقة، الذي مر بأربع مراحل، لكل مرحلة أنشط إقليمىاألستاذ عبد اهللا هلرومي التصميم املنهجي ملراحل إعداد خمطط عمل  :تها وخمرجا

، »وإعداد اجلداول الزمنية اجتماعات جمموعة العمل حتيني املسلسل املنهجي حتديد احلاجيات«إعداد املسلسل يف مشوليته، وذلك بتنشيط         -
.للخروج مبنهجية مصادق عليها وتقارير ذات الصلة

طالع على نتائج الدراسات االض -إعداد خالصة للمشروع واألنشطة املنجزة–جتميع املعطيات واملؤشرات املرتبطة باإلقليم «: حتيني املعطيات، أي -
.، خمرجتها تقارير أولية وحماضر»توثيق وحتليل -املنجزة

لول املمكنة، ووضع تساؤالت لورشات التشخيص، إن بتحديد  احلاجيات، وحتديد احل« تشاركىتنشيط ورشات تشخيصية، بالقيام بتنشيط         -
.، خمرجتها تقارير أولية وحماضر إسرتاتيجية

العملي، وعمليات اإلرجاع،  ، والتخطيطاإلسرتاتيجيةبالبحث عن التوافقات، وحتديد األهداف  تشاركىاتنشيط ورشات التخطيط  تنشيطا         -
ائية .خمرجتها خمطط عمل يف نسخة 

.تقدمي املخطط للمصادقة عليه من لدن اللجنة اإلقليمية لإلعاقة والنتائج أثناء اختتام أنشطة املشروع         -
ا كالتايل وفق ترتيب احلروف األجبدية :وأما اخلالصات الرئيسية املنبثقة عن أنشطة التشخيص فكانت سبعة بيا

ن والشغل والرتفيه والرياضة والصحة والتكوي التمدرسبالنسبة لألشخاص يف وضعية إعاقة يف جماالت  الولوجياتإن األمهية اليت  تكتسيها  «      - أ
ؤسسات الية على مستوى املواليت حصل التأكيد عليها من لدن املعنيني ومقدمي اخلدمات واألنشطة قائمة لكن يوازيها النقص يف الوسائل التقنية وامل

»العمومية واجلماعات احمللية واجلمعيات
واجهة اإلشكالية خاصة يف إطار  اإلرادة القوية للسلطات اإلقليمية والفاعلني احملليني للدفع تدرجييا حنو تلبية هذه احلاجيات وم«ثبات  -ب        -

ن والشغل قابلة للتطبيق والصحة والتكوي والتمدرس الولوجياتوترسانة قانونية مهمة حول ) اللجنة اإلقليمية لإلعاقة(هيكل مصرح منظم بقرار عاملي  
يقة وتشتت التجمعات ببنايات قدمية وهندسة يف نفس الشاكلة، وأزقة ض واحاتيةعلى مستوى اإلقليم لكن تعارضها خصوصيات اإلقليم كمنطقة  

.»السكنية
مستوىتمويل على جماالت متعددة، وإمكانيات ال ىفإمكانيات للتدخل بأنشطة مجاعية قصد حتديد املسالك املمكن اعتمادها «توافر   -ج        -

                            20 / 38



 

29/12/2015 22
Conseil national des droits de 

l'Homme

ن حتديد األولويات على اجلماعية، وبرامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممولني آخرين، ورغم ذلك لكن غاب إطار تنظيمي والذي ميكن ماجملالس 
»موميةوضعية إعاقة مما يؤدى إىل إحالة املسؤوليات على املؤسسات الع ىفاإلخبار لألشخاص  ىفواملتوسط، ونقص  اآلىناملستوى 

قة حول عدد األشخاص اجملال لكن أمام غياب إحصائيات دقي ىفأمهية املساعدات التقنية واملالية واملقدمة من طرف خمتلف الفاعلني «  -هـ        -
»وضعية إعاقة على مستوى  كل جتمعات سكنية ونقص يف تقييم القيمة املضافة هلذه التدخالت ىف
يف  املقاربة املالئمة حمليا  اقتصادي لتكوين األشخاص يف وضعية إعاقة  ومراكز حملية لإلخبار والتوجيه لكن أمام نقص سوسيو مركز«توافرهـ         -

لتفعيلهم
»سانيةاإلحمقابل التخلي عن املقاربة  اإلدماجيةاحتمال ظهور نزاعات أثناء االشتغال بأولويات خاصة وتشجيع املقاربة « -و        -
توى املصاحل اخلارجية وذات إرادة قوية للمسامهة يف حتسني وضعية الفئات املعنية عرب أنشطة مجاعية وذلك على مس كفأةأطر  «توافر   -ز        -

والتنشيط  ات ونقل املعرفةللدولة واجلماعات احمللية واجلمعيات  لكن أمام نقص يف مناهج التخطيط واحلكامة احمللية ومفاهيم اإلعاقة وتدبري اجملموع
»اجملايل

:وأما النتائج املستخلصة من هذه األنشطة فقد بينت أن مخس حاجيات كانت ذات األولوية جرى حتديدها هي كالتايل
.وضعية إعاقة على مستوى األماكن العمومية واملساكن ىفاألشخاص  ولوجيات ىفأمهية ميكن التقليل منه  ذىخصاص  -أ

.لى واجلهوياملالحظة على املستوى احمل التمدرستؤكدها نسب  والىتوضعية إعاقة  ىفاألطفال  متدرسجمال  ىفحصول فجوة خميفة  -ب 
جمال التغطية الصحية تفوق بكثري طاقات املؤسسات الصحية ىفتطور حاجيات  -ج        -
.بني التكوين والشغل والتكوين على ممارسة احلرف زيادة على إشكالية التكييف املهىنم التكوين  والىتبأوجه متعددة  انتظارات -د         -
ملعنينيجمال املساعدات التقنية واملالية باملوازاة مع متطلبات ا ىفاقتصادي صعب ملواجهة احلاجيات املتزايدة  سوسيووسط  -هـ 

ا ىفللتدخل ترمى  إسرتاتيجيةمن خالل النتائج املستخلصة وبناء على نتائج التشخيص، ميكن اعتماد  « ومن  إىل دعم مسلسل مواكبة  غايا
.»مستقلة يصعب حتقيقها مبعية شريك وحيد إسرتاتيجيةاألشخاص يف وضعية إعاقة عرب مخس حماور 

" وصيات املنطقةافضل مالئمة خلص ولوجياتوضعية اعاقة من  ىفدعم عملي مشرتك من اجل متكني االشخاص «: احملور االسرتاتيجي األول  - 1
دف إىل التخفيف من املعاناة  م أ ىفتعرتض سبيل األشخاص  الىتوهي مقاربة بنيوية  ثناء الولوج إىل املؤسسات وضعية إعاقة وحتد من حركا

.  العمومية او حىت داخل مساكنهم
ربوية اجتماعية تعتمد على وهى مقاربة ت"  وضعية إعاقة  ىفاألطفال  متدرستقوية العوامل املشجعة للرفع من نسب «: احملور االسرتاتيجي الثاين  2

م املعرفية دف متكينهم من حتسني مستويا تأهيل العنصر البشري والرفع من مشاركته وذلك 
دف إىل التخ«: احملور االسرتاتيجي الثالث  - 3 فيف من اهلشاشة الصحية الرفع من مستوى  الولوج إىل اخلدمات  الصحية وهى مقاربة اجتماعية 

م لإلحساس حبس املواطنة ىفلألشخاص  »وضعية إعاقة واحليلولة دون تعرضهم ملظاهر اإلمهال والدفع 
دف إىل الدفعاقتصادي سوسيووهي مقاربة " تقوية  فرص الولوج إىل حتسني الدخل الفردي واألسري«: احملور االسرتاتيجي الرابع  - 4 بالشرحية » ة 

»املعنية إىل االخنراط و املسامهة يف حتريك االقتصاد احمللي وذلك عرب مواكبتهم لتحسني دخلهم األسري والفردي
دف إىل تقوي» دعم التواصل املؤسسايت واألنشطة االجتماعية««: احملور االسرتاتيجي اخلامس - 5 ة القدرة على التدبري وهى مقاربة اجتماعية 

.»والتقييم
حلسن ايت الفقيه

http://atlasoriental.blogspot.com/2015/12/blog-post_28.html?spref=fb
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نجحت حكومة ابن كيران في تبديد مخاوفها؟ هل..السياسي 2015حصاد في 
فاتيحيخالد  2015ديسمرب . 28, االثنني

بية اليت يفصلنا عن توديعها أقل من ثالث أيام، كانت سنة انتخا 2015أغلب احملللني السياسيني واملتتبعني للشأن السياسي املغريب، أن سنة جيمع 
، حيث مت إصدار املنظومة التشريعية 2015بامتياز، حيث شهدت تنظيم مسلسل انتخايب طويل وشاق، انطلقت إرهاصاته األوىل منذ مطلع سنة 

ت الرتابية سبة إىل اجلماعااجلديدة للجماعات الرتابية، وخاصة القانون التنظيمي املتعلق باجلهوية املتقدمة، ومراجعة وإصالح نظام الالمركزية، بالن
.األخرى

ظيمي ني التشريعي والتنويف هذا اإلطار، كشف عبد اإلله ابن كريان رئيس احلكومة، قبل انطالق العمليات االنتخابية، عن األجندة املفصلة للوجه 
ا، واختاذ التدابري واإلجراءات التنظيمية الالزمة، واملتع2015النتخابات  لقة أساسا بإعداد اهليئات ، فضال عن إصدار النصوص التطبيقية املتصلة 

.الناخبة الوطنية واملهنية، ليسدل الستار عن هذا املسلسل العسري، حبلول شهر أكتوبر األخري

ئية، مرورا بانتخابات الغرف كانت بالفعل سنة انتخابية بامتياز، فقد انطلقت يف شهر يونيو انتخابات ممثلي املأجورين واللجان الثنا  2015سنة 
يف الشهر ذاته ليسدل  ، فانتخابات اجملالس اجلماعية واجلهوية يف رابع شتنرب، مث انتخابات جمالس العماالت واألقاليم،2015املهنية يف شهر غشت 

.، بانتخابات جملس املستشارين2011الستار على هذا املسلسل االنتخايب، الذي يعد األول يف ظل دستور 

راءة املرتبطة باألرقام وحبصة كل ، الباحث يف العلوم السياسية، ويف تقييمه ألداء حكومة ابن كريان السياسي، يرى أنه بغض النظر عن القالرمحوينخالد 
واء على صعيد تكريس حزب سياسي من املقاعد احملصل عليها خالل هذه االنتخابات، فإن االستحقاقات اجلماعية واجلهوية شكلت حمطة رئيسية، س

رات األخرى أو على صعيد املؤش اخليار الدميقراطي، الذي يتبناه املغرب يف ظل تنزيل اجلهوية املتقدمة، أو من خالل توفري ضمانات الشفافية والنزاهة،
.املتعلقة بتزايد نسبة مشاركة الشباب والنساء

هوية املتقدمة، وهو ما مت ، فقد اكتست االنتخابات اجلماعية واجلهوية، طابعا حامسا من أجل تكريس الدميقراطية احمللية واجلالرمحوينومن وجهة نظر 
ت، وتسريع اجلماعات احمللية وباجلهاالتحضري له بإقرار إصالحات تشريعية، متثلت يف املصادقة على عدد من القوانني التنظيمية، املرتبطة باألحزاب وب

 توفري ضمانات وترية إخراجها إىل حيز الوجود، يضيف احمللل السياسي، الذي أكد أن إخراج هذه النصوص التشريعية، ساهم بشكل كبري، يف
.الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص

، عن طريق التنزيل املؤسسايت 1996، أن حكومة ابن كريان، جسدت خالل هذه السنة القطع الفعلي، مع دستور الرمحوينوهو ما يعين، حبسب 
ا يف تبديد خماوف" الباهر"مربزا أن هذا االنتقال، يكشف جبالء جناح احلكومة ". الربيع العريب"ملقتضيات دستور ما بعد  ها االنتخابية والوفاء بالتزاما

ا ".السياسية، على الرغم من بقاء بعض النصوص التنظيمية األخرى يف حوز

جملس، جرى يف سياق جديد اتسم باخلصوص، بتوسيع صالحيات 2015وتابع أن االستحقاق االنتخايب احمللي واجلهوي، الذي شهدته سنة 
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تدل على اهتمام املواطنني واملواطنات  67.53، مشريا إىل أن نسبة املشاركة يف االنتخابات اجلماعية واليت بلغت 2011وفق روح دستور املستشارين 
ي انتهجته صالح الدميقراطي الذالفعلي بتدبري الشؤون العامة على املستوى الرتايب، بعدما استعاد املواطن الثقة يف العمل السياسي من خالل خيار اإل

.حكومة ابن كريان

 شتنرب، اليت مرت حتت اإلشراف السياسي لرئيس 4ويف سياق متصل، أكد املالحظون احملليون واألجانب، على أن االنتخابات اجلماعية واجلهوية لـ 
ظتها ليست ت اليت متت مالحاحلكومة، من خالل اللجنة املركزية لتتبع االنتخابات، جرت يف مناخ طبعته النزاهة والشفافية وحياد اإلدارة، وأن اخلروقا

تقريره حول مالحظة  كما أكد على ذلك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف" متواترة من الناحية اإلحصائية وال متس جوهريا بسالمة ونزاهة االقرتاع"
.االنتخابات

الفات األحزاب السياسية، وبناء على ما سبق، ميكن القول إن املغرب قطع شوطا كبريا ِبطيه لسنة انتخابية، أفرزت معطيات ونتائج خلخلت حت
الذي وانه السياسي األبرز وأكدت مبا يدع جماال للشك أن املغرب قطع مع زمن التحكم والسلطوية واالستبداد، باالنفتاح على مستقبل دميقراطي، عن

.شتنرب، هو العبور التام حنو الدميقراطية احلقة، وهو كذلك، ربط القرار العمومي بصناديق االقرتاع 4رمسته 

http://www.pjd.ma/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%AF-2015-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%87%D9%84-
%D9%86%D8%AC%D8%AD%D8%AA-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%A8%D9%86-
%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%9F
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شارات موسعة المبادرة الملكية بتكليف الحكومة والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالقيام باست: اليزمي
بشأن اإلجهاض خلقت نقاشا جديا وتعدديا

2015,ديسمرب 28

واحلكومة، ممثلة يف  ، إن مبادرة صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، بتكليف اجمللساليزميرئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان ، إدريس قال 
نقاش عمومي  وزاريت العدل واحلريات واألوقاف والشؤون اإلسالمية بإجراء استشارات موسعة بشأن إشكالية اإلجهاض باملغرب ، مكنت من خلق

.واسع، 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
بب ، حسني ، وهلذا السغري أن هذا املالحظة ، يستدرك املسؤول احلقوقي ، ال تعين أن اإلطار القانوين املنظم لالنتخابات باملغرب غري قابل للت
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.“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://www.ahdath.info/?p=133671
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مراهقو المغرب يّتجهون إلى تأسيس جمعياتهم
2015ديسمرب  28الشيخطنجة ــ وصال 

م 18و 15بتمكني األطفال املراهقني، ما بني المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب أوصى  وذلك . عاماً، من احلق يف تأسيس مجعيا
".ضمان تفعيل حقهم باملشاركة يف حميطهم العام"دف 

م االجتماعية بفعل اختالف احتياجات املراهقني ونضجهم وتنشئته"إّن " العريب اجلديد"عن ذلك، يقول األمني العام للمجلس حممد الصبار لـ 
قبلها، لضرورة مسامهتها بالتايل جيب تأهيل هذه الفئة واستشراف مست. الوسائط االجتماعية واحمليط العام واإلعالم، كانت أساس إصدار هذه املذكرة

م: "يتابع". يف احلياة العامة حبقوق عديدة أخرى منها  وقد كافح جملس حقوق اإلنسان ليحظى األطفال. حيظى األطفال يف املغرب بربملان خاص 
م،  18و 15كذلك نرى أّن سّن ما بني . عدم تشغيلهم حتت سّن اخلامسة عشرة يف األعمال الشاقة مثل احلروب سنة لتأسيس اجلمعيات اخلاصة 

".هي السّن املثالية

وهي كذلك . ان يف املغربمقرتح إجيايب يعكس مدى تطور حقوق اإلنس"أّن املذكرة " العريب اجلديد"لـ الشريعيمن جهته، يوضح رئيس املركز حممد 
ويؤكد على أّن مذكرة ". دوليةمكملة لتجارب أخرى منها متثيل األطفال يف الربملان املغريب من خالل مؤسسات معينة، ومتثيلهم املغرب يف احملافل ال

ا أن  ".  الواجبة تسلط الضوء على حاجيات األطفال اليومية وتدافع عنها وعن خمتلف حقوقهم"اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من شأ

كد لـ اكات حبسب ما يؤ وعلى الرغم من مصادقة املغرب على اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية، إال أّن فئة كبرية من األطفال ما زالت تعاين من انته
ساسي، وتشغيلهم يف سّن مبكرة ما يتابع أّن من االنتهاكات عدم تلقيهم التعليم األ. اهلايجرئيس اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان أمحد " العريب اجلديد"

م القانونية بعد، يضاف إىل ذلك فئة األطفال الذي. عاماً واليت نّص عليها القانون، خصوصاً الفتيات اللوايت يعملن يف املنازل 15دون  ن مل ُتسوَّ نزاعا
.واملشردون، وضحايا االغتصاب والتحرش

لكن . تظام يف مجعياتستمّكن فئة من املواطنني منهم املراهقون، من ممارسة حقهم اإلنساين يف االن"أّن التوصية يف حال اعتمادها  اهلايجويوضح 
عاماً غري ناضجني كفاية الستالم أمور اإلدارة وتنظيم  18 -15تنبغي معرفة إجراءات تأسيس هذا النوع من اجلمعيات، ألّن من هم يف سّن 

".األعمال

ذ اهلايجيقول  ذه املذكرة يف حال إجراء تعديل القانون املنظم للجمعيات، أو عندما يصدر قانون خاص  ه الفئة، أو عرب دمج هذا إّن العمل سيبدأ 
حبريّةالقانون مع نصوص القانون احلايل، األمر الذي سيمّكن املراهقني من ممارسة حقوقهم 

http://www.alaraby.co.uk/society/2015/12/28/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%86-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
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2015ملف سنة : قضية الصحراء
  

راء بالنظر ملا شهده من بالعودة للتحوالت االساسية اليت عرفها املغرب خاصة من حيث معاجلته لبعض امللفات االسرتاتيجية، يظل ملف الصح
النقط  بامتياز، بسبب ما راكمه طيلة هذا العام من نقط إن كان أغلبها إجيايب، لكن تظل بعض 2015متغريات داخلية و خارجية، ملف سنة 

ى اليت وضعت سجلت يف طريقة معاجلة امللف هذه السنة، و أهم ما ميكن أن جيعل منه ملف السنة بامتياز هو حجم الرهانات الكرب ” السوداء”
، و وضعه منعرجاتهجلعلها سنة احلسم، سنة حسم  2015عليه، سواء من جانب املغرب أو من جانب اخلصوم، فهل األطراف راهنت على سنة 

.على السكة

بالنسبة لقضية الصحراء؟ و ما هي أهم احملطات املؤثرة يف امللف؟ 2015فكيف كانت سنة 

:2015أبريل  30الصادر يف  2218قرار جملس األمن  –

 اليت تقدم فيها املغرب مبقرتحه الرامي إىل إحداث 2007هذا القرار الذي اعترب قرارا تارخييا داخل أروقة االمم املتحدة الذي ال يقل أمهية عن حلظة 
لة تنظيم وم اليت أكد فيها استحاانفراج سياسي و تفاوضي يف امللف، بعد املأزق الذي وجدت فيه نفسها االمم املتحدة على إثر استقالة بيرت فان والس

طيات و قراءة لواقع يف التعاطي مع ملف الصحراء داخل اروقة و اجهزة االمم املتحدة، بسبب ما تضمنه من مع انعطافةاالستفتاء، هذا القرار جسد 
املفتعل، و  يد هلذا النزاعالنزاع، كذا للمخارج االساسية اليت أكد عليها، فهذا القرار قدم نفسا إجيابيا للحل السياسي حيث أكد على أنه املخرج الوح

م ية، بالتايل فاألمهي إشارة واضحة ملبادرة احلكم الذايت اجملسدة للحل السياسي الذي سبق أن وصفته األمم املتحدة باحلل اجلدي و ذي مصداق
اسية حممد السادس املتحدة اعتمدت منذ هذا القرار على قاعدة احلل السياسي كأرضية للتفاوض بني املغرب و أي طرف، هذا املنعرج كان لدبلوم

تفاوض، و هي املكاملة حول امللف، و أرضية ال كيموناألثر البالغ يف تبين هذا اخليار من قبل األمم املتحدة، من خالل املكاملة اليت أجراها مع بان  
ا صادرة من طرف رئيس الدولة2218مبختلف مضامينها تضمنها قرار جملس األمن  .، نظرا ألمهيتها السياسية و الدبلوماسية، و أل

قا، هو مسألة فإذا كان هذا االنتصار داخل جملس األمن قد سامهت فيه خمتلف املؤسسات على رأسها املؤسسة امللكية، فإن أهم إشكال ظل عال
البالغ يف رفض املغرب  حيث كان ملوقف املغرب احلازم منه، و من احنيازه لطرف على حساب االخر األثر” طريف النزاع”تعاطي كريستوفر روس مع 

عامل حتول زيارته للمغرب إىل  للتعامل معه، إال بعد أن مت وضعه أمام مسؤوليته كمبعوث مهمته تسهيل املفاوضات، ميارس هذه املهمة بتجرد، بسبب
.رب خارج مهمتهو عنصر توتر داخل األقاليم اجلنوبية، و هو السبب املباشر الذي دفع املغرب إىل رفض زيارته هلذه األقاليم اليت تعت

:و زيارته للصحراء 2015نوفمرب  6خطاب امللك  –

الثالث، فإن خطاب  الالءات، فإذا كان هذا األخري قد وضع 2014ال يقل قوة، و وضوح عن خطاب سابقه لسنة  2015نوفمرب لسنة  6خطاب 
فقط لالحتفال بل  اجته يف نفس املنحى خاصة وأنه تزامن مع مرور أربعني سنة على ملحمة املسرية اخلضراء و هي مناسبة كانت ليس 2015سنة 

لة طاب، داللتقييم مسار امللف، خارجيا و داخليا، و مع إلقاء من عاصمة الصحراء العيون، مما أعطى هلذا اخلطاب داللة كبرية، داللة مكان اخل
تفعيلة مع انطالق الوطن و املسامهة يف بناء املغرب خاص العودألرضمضمونه الذي اجته مباشرة باحلديث اىل سكان املخيمات خمريا إياهم بني 
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املتزايد يف صفوف  ، و اإلحباطالإلنساين القمع،الوضعالبقاء باملخيمات حيث  الصحراء،أواملوسعة مبختلف مناطق املغرب أمهها منطقة اجلهوية 
ذه األقاليم خترجها من عزلتها، و جتعلها مؤهلة ملواجه اله داخل ة الريع مبختلف أشكالشباب، باملقابل أعلن امللك عن انطالق مشاريع تنموية كربى 

.هذه املناطق

:منوذجا الصحراء:اإلنساناآلليات الوطنية حلماية حقوق  –

ا إىل مؤسسة وطنية مستقلة، و  اإلرتقاءعمد املغرب منذ دستور فاتح يوليوز إىل دسرتة اآلليات الوطنية املعنية حبماية و النهوض حبقوق اإلنسان، و 
الذي يتم ثقة يف العمل هو ما أهلها إىل أن تكون خماطبا لدى خمتلف هيئات األمم املتحدة خاصة منها املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، اليت لوال ال

ة منها باألقاليم الثقة اليت حاهلا إىل جانب جلانه اجلهوية خاصة العامل” الوطني لحقوق اإلنسان المجلس”المؤسسةالقيام به من طرف هذه 
ذه املناطق، ه ذه املناطق، و املمر األممي ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان  ويض طرح ذا ما ساهم يف تقالصحراوية ملا حتولت يف ظرف وجيز إىل وسيط 

رة توسيع دم طرح فكخصوم املغرب، كان عامال مساعدا بل حامسا يف عدم اجتاه األمم املتحدة و الدول الفاعلة و املؤثرة يف قرارات جملس األمن، إىل ع
وطنية خاضعة ملبادئ  لتشمل حقوق اإلنسان، بل القرار األخري اجته إىل تكريس التعامل مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان كآلية املينورسومهمة 

ايات جله املغرب منذ البدباريس، يف معاجلة خمتلف االختالالت احلقوقية اليت قد تشهدها املنطقة، هذا يعد أهم انتصار حقوقي داخليا و خارجيا س
األوىل هلذا النزاع املفتعل

ا ستكون سنة احلسم، إذا كان املل  2015هذه املعطيات جعلت من ملف الصحراء ملف السنة، سنة  ف كان املغرب صادقا عندما أعلن املغرب بأ
رضية من احلل السياسي األ مل حيسم يف كليته، فإنه حسم العديد من اإلشكاالت اليت كانت تؤرق املغرب داخليا، خارجيا، املغرب يف هذه السنة جعل

ى مع اسطورة توسيع مهام  .الصحراوية باالقاليمنمويا لتشمل حقوق االنسان، و اطلق مشروعه الدميوقراطي سياسيا و ت املينورسوالوحيدة للتفاوض، أ

http://www.barlamane.com/avis/%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%84%D9%81-
%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015/
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IVG: L’initiative royale de confier les consultations au 
gouvernement et au CNDH a favorisé un débat serein et 
pluraliste (Driss El Yazami)
MAP 28.12.2015
Oum El Ghit BOUSSIF

L’initiative de SM le Roi de confier les consultations sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG), d’une 
part, à deux membres du gouvernement et, d’autre part, à l'Institution nationale des droits de l’Homme, a 
favorisé "un large débat public, serein et pluraliste", a affirmé le président du Conseil national des droits 
de l'Homme Driss El Yazami. Au Maroc, comme dans tous les pays du monde, cette problématique est 
extrêmement sensible et suscite passions et controverses, et 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 qui dressait, dans un entretien à la MAP, un 
bilan des réalisations du Conseil au cours de l’année qui s’achève. Il a, à ce titre, assuré que l’initiative royale 
de lancer un débat national sur l’IVG, "est une réalisation emblématique et hautement significative". Il a 
expliqué que, dans ce cadre, le CNDH a 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. Pour M. El Yazami, une autre importante réalisation est à 
retenir au titre de 2015, à savoir "l’interaction qui s’est développée entre le Parlement et l’institution 
nationale des droits de l’Homme". Le 22 juillet dernier, a-t-il rappelé, le premier rapport du CNDH 
présenté aux deux Chambres de l'Hémicycle, conformément à l’article 160 de la Constitution a été discuté 
à la Chambre des conseillers. Cette session, une première, a été marquée par l’intervention de huit groupes 
parlementaires et s’est déroulée en présence de huit ministres, qui sont intervenus à leur tour, a-t-il 
souligné, faisant savoir que l’intégralité de cette session vient d’être publiée par le Conseil. Autre illustration 
de cette interaction, a-t-il dit, durant cette année, l’une ou l’autre des deux Chambres ont demandé l’avis du 
Conseil sur des projets de loi concernant le handicap, la lutte contre le terrorisme, l’Autorité pour la parité 
et la lutte contre toutes les formes de discrimination, le Conseil consultatif de la famille et de l’enfance, les 
pétitions et la motion législative. Ce niveau de partenariat entre une institution nationale des droits de 
l’Homme (il y a près de 110 INDH dans le monde) et le Parlement est très rare au niveau international 
pour ne pas être souligné, s’est félicité M. El Yazami. Sur un autre registre, il a fait savoir que la contribution 
du Conseil à l’opération électorale qu’a connue le Maroc en 2015 a porté sur différents volets. Ainsi, a-t-il 
relevé, le CNDH a publié lors de la discussion au Parlement des lois électorales et des lois régissant les 
collectivités territoriales un mémorandum intitulé "45 recommandations pour des élections plus inclusives". 
Ce rapport a été suivi par l’installation de la Commission d’accréditation des observateurs des élections, 
que le CNDH préside, l’accréditation de 4.024 observateurs représentant 34 associations nationales et 6 
organismes internationaux, l’organisation de 6 séminaires de formation qui ont bénéficié à plus de 1200 
stagiaires, a-t-il précisé, notant que le CNDH a, de son côté, déployé 474 observateurs et publié son 
rapport préliminaire le 6 septembre 2015. Il a souligné que, de l’avis de tous les organismes ayant observé 
cette importante échéance, "le scrutin s’est déroulé dans un climat offrant les garanties essentielles de
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liberté, de sincérité et de transparence, et les irrégularités observées sont statistiquement peu fréquentes, 
et n'entachent pas substantiellement la crédibilité et la sincérité du scrutin". Toutefois, a-t-il relevé, ce 
constat ne signifie pas que le cadre légal qui régit les élections au Maroc n’est pas perfectible, et "c’est la 
raison pour laquelle nous prévoyons, en janvier prochain, un colloque international sur la réforme de la 
législation électorale, en prévision des élections législatives à venir". M. El Yazami a noté, d’un autre côté, que 
"cet exercice collectif a démontré l’existence d’un véritable patrimoine national et d’une réelle expertise en 
matière d’observation neutre et indépendante des élections, qu’il s’agit aujourd’hui de capitaliser et de 
professionnaliser". Abordant l’interaction du Royaume avec les mécanismes onusiens des droits de 
l’Homme, le président du CNDH a rappelé qu’une mission technique d'une équipe du Haut-Commissariat 
aux droits de l’Homme aux provinces du Sud, la deuxième du genre, s’est déroulée en avril 2015. Cette 
mission, intervenue à l’invitation du Royaume et du Conseil, a notamment assuré l’organisation de rendez-
vous avec la société civile et d'un contact direct avec les commissions régionales, "dont le 
professionnalisme, la crédibilité et l’indépendance sont largement reconnus, tant sur le plan national 
qu’international". Pour ce qui est de la communauté marocaine résidant à l’étranger, le président du CNDH 
a indiqué que le Conseil "traite de cette question dans le strict respect de ses prérogatives et ne peut 
oublier qu’il y a d’autres institutions en charge de cette problématique stratégique". Le CNDH a continué, 
en 2015, sa réflexion sur les modalités de la participation électorale des Marocains du monde à partir des 
pays de résidence, conformément aux dispositions de l’article 17 de la Constitution, a-t-il dit, précisant que 
le CNDH proposera des recommandations en la matière dans son rapport final d’observation des 
élections. Le CNDH, a-t-il poursuivi, a commandité une étude sur les discriminations dont sont victimes les 
communautés marocaines en Europe. A la demande de l'UE, ce rapport sera discuté lors de la réunion du 
sous-comité migrations-affaires sociales, devant se tenir durant le premier trimestre 2016. Pour M. El Yazami, 
l’année 2015 a été très riche et "la dizaine de publications témoigne de l’activité du Conseil, qui a 
notamment traité de la justice, du handicap, des élections, de l’égalité et de la parité et enfin des libertés 
publiques". Le Conseil a également publié deux guides portant sur l’éducation aux droits de l’Homme: un 
manuel à destination des clubs des droits de l’Homme et de la citoyenneté des établissements scolaires et 
un manuel à destination des jeunes, conçu en partenariat avec l’UNESCO, outre la réalisation d’une enquête 
nationale sur les valeurs des droits de l’Homme dans la société marocaine, dont les résultats seront publiés, 
début 2016, et l’achèvement des préparatifs en vue du lancement de l’Institut national de formation aux 
droits de l’Homme.

http://www.menara.ma/fr/2015/12/28/1784945-ivg-l%E2%80%99initiative-royale-de-confier-les-consultations-au-
gouvernement-et-au-cndh-favoris%C3%A9-un-d%C3%A9bat-serein-et-pluraliste-driss-el-yazami.html
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CASABLANCA: LE CNDH OUVRE LE DÉBAT DES FEMMES DÉTENUES
29/12/2015

Le Conseil national des droits de l’Homme s’intéresse à la situation des femmes en prison. Un nouveau 
rapport «Droits des détenues: entre les normes internationales et les conditions de détention» sera dévoilé 
en avant-première ce mercredi 30 décembre à 15 heures à Casablanca.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) se penche sur la question ses femmes détenues et sur 
leurs conditions de détention. Dans ce but, le département de Driss El Yazami a mandaté la commission 
régionale des droits de l’homme de Casablanca-Settat pour présenter son rapport sur la situation des 
droits des femmes au sein des établissements pénitentiaires de la région de Casablanca-Settat.

Les résultats de l’étude de terrain intitulée «Droits des détenues: entre les normes internationales et les 
conditions de détention», seront dévoilés en avant-première ce mercredi 30 décembre 2015 à 15 heures à 
Casablanca.

Couvrant la période d'août 2014 à août 2015, ce rapport vise à établir un diagnostic des conditions des 
détenues dans les établissements pénitentiaires de la région de Casablanca-Settat, à évaluer le niveau 
d’adaptation de la politique pénitentiaire avec les normes internationales relatives aux droits des détenues 
et à élaborer des recommandations en vue de garantir la protection de leurs droits.

Le rapport s’est appuyé sur plusieurs sources dont les données de la Délégation générale de 
l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et les rapports de visites et des entretiens réalisés par le 
groupe de travail en charge de la collecte des données.  Sept établissements pénitentiaires de la région ont 
été passés au crible: Casablanca, Mohammedia, Benslimane, Berrechid, Settat, El Jadida et Ben Ahmed.

Le rapport entre également dans le cadre du plan d’action de la CRDH de Casablanca-Settat en matière de 
monitoring de la situation des droits de l'homme dans les prisons de la région, et met en œuvre les 
recommandations du CNDH relatives à la nécessité d’élaborer des rapports sur les catégories vulnérables 
au sein des prisons émises dans son rapport thématique de 2012 "Crise des prisons : une responsabilité 
partagée".

La Commission régionale des droits de l’homme ambitionne à travers cette rencontre de partager les 
principales conclusions et recommandations de son rapport et ouvrir un débat public impliquant l’ensemble 
des parties prenantes pour trouver des solutions aux défis et problématiques relevés dans le rapport.

http://www.le360.ma/fr/societe/casablanca-le-cndh-ouvre-le-debat-des-femmes-detenues-60619
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