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1926من أجل إنصاف ضحايا ظهير : تحقيق   

 
29/12/2015 

 
 حوار الريف

ونود من خالله أيضا إثارة . نود يف هذا التقرير تسليط األضواء على إحدى القضايا اهلامة جدا، واليت ال تزال تشكل وصمة عار على جبني هذا الوطن
والمجلس الوطني انتباه واهتمام مجيع احلقوقيني والسياسيني ورجال القانون والقضاء، واملدافعني على حفظ الذاكرة، ومنظمة جيش التحرير واملقاومة، 

، واجلمعيات احلقوقية، وهيئة احملامني باملغرب واملهتمني وكل الضمائر احلية يف الداخل واخلارج هلذه القضية اليت تعين جمموعة من لحقوق اإلنسان
مة حكو رجاالت املقاومة بالريف أثناء حرب التحرير الذين سنذكر أمساءهم الحقا بالتفصيل، والذين حتملوا مسؤوليات مدنية أو عسكرية يف ثورة و 

 .حممد بن عبد الكرمي اخلطايب
ة هؤالء الرجال ضحوا بالغايل والنفيس من أجل هذا الوطن ورغم ذلك مل ينصفوا أحياء أومواتا من ظلم الظهري املشؤوم الذي صدر يف حقهم سن

إن هذا القرار . ، والقاضي بنفيهم من الريف إىل املنطقة الفرنسية، مع جتريدهم من كل أمالكهم املنقولة وغري املنقولة ومجيع حقوقهم املدنية1926
 .املغرب' استقالل'املشؤوم مازال ساري املفعول إىل حدود يومنا هذا رغم مرور تسعة عقود على إصداره، وستة عقود على 

، ومل يسمح ألهلهم الحقا حىت بدفنهم يف مسقط رأسهم بالريف، فدفنوا يف 1926اجملموعة اليت مشلها هذا القرار، ُرحِّل أفرادها كلهم إىل املنفى سنة 
 .منافيهم

هم باءبعض عائالت هذه اجملموعة حاولت مراسلة املسؤولني يف الدولة قصد رفع احليف عنهم مطالبني بإنصافهم واسرتجاع األمالك اليت صودرت من آ
 ...بعد نفيهم إىل مدن كالصويرة وأسفي واجلديدة وفاس ومليلية
 .''بأن املعنيني أو أفراد اجملموعة، مل يشملهم العفو بعد''وقد عللت احلكومة رفضها هذا . كان رد حكومة اليوسفي على هذه املطالب الرفض املطلق

 .وعلى ضوء هذا اجلواب الذي نراه خطريا وجمحفا، قررنا أن نذهب إىل أبعد حد يف الدفاع عن هذا امللف
مع عائلة حدو لكحل، لكن قبل استعراض تفاصيل هذا التحقيق، نود يف البداية  2014أجرينا يف هذا الصدد حتقيقا، واشتغلنا عليه منذ غشت 

ات اليت تؤكد عطيالتأكيد على أننا ال ندعي التوفر على مجيع املعطيات، او أننا نعرف كل احليثيات اليت ترتبط هبذا امللف، لكننا مجعنا ما يكفي من امل
 .عزم احلكم املغريب يف إطالة حمنة عائالت هؤالء املقاتلني واملكافحني

حدو لكحل هذا، عمل . ، أحد هؤالء الضحايا وهو السيد علي اخلطايب، ابن حدو لكحل البقيوي2014يف سياق هذا التحقيق، زرنا يف غشت 
يف بيته الذي يوجد يف مدينة احلسيمة لنستكمل  2015غشت  26وزرناه للمرة الثانية يوم . طيارا حربيا يف حرب التحرير اليت قادها عبد الكرمي

أنا "  التحقيق الذي بدأناه قبل سنة، وقبل ان نبدأ يف احلديث حول موضوع الزيارة، سألته إن كان عازما أن يصوت يف االنتخابات أم ال؟ فأجاب
 ..."!لست مواطنا بعدا

 

http://www.altpresse.com/ 
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، مت اعتقال السيد حدوا لكحل ونفيه مباشرة هو وجمموعة من املسؤولني يف حكومة عبد الكرمي 1926بعد أسر عبد الكرمي اخلطايب وعائلته يف يونيو 
فردا ومن بينهم وزير اخلارجية  16أكثر من )حدوا لكحل ورفاقه اآلخرون . دون ان يعود اىل الريف حيا أو ميتا 1952إىل الصويرة، وهناك تويف سنة 

ماعدا هذا األخري الذي نفي خارج الوطن، مت نفي الباقي إىل مدن الصويرة، آسفي ،اجلديدة، ( ازرقان، ووزير العدل الفقيه بوحلية، والرئيس عبد الكرمي
املوافق لفاتح غشت  1345حمرم  19مع جتريدهم من كل احلقوق واألمالك اخلاصة وذلك مبقتضى الظهريين الصادر أوهلما يف ... فاس ومليلية

احلسن بن املهدي بن امساعيل ومبصادقة ' موالي'، حيث أمر مبوجبهما اخلليفة 1926أكتوبر  9املوافق  1345، وثانيهما يف فاتح ربيع األول 1926
تثقيف ، و املقيم العام اإلسباين السيد خوسي سان خورخوا بتثقيف مجيع األمالك اليت توجد بقيادة أزمورن بإقليم احلسيمة بالنسبة للسيد حدو لكحل

لتصبح يف يد املخزن كل األمالك اليت كانت ختصهم قانونيا، وتعاد إىل األحباس والزوايا , ومصادرة أمالك باقي ممن صدر يف حقهم قرار النفي
.واألشخاص تلك اليت انتزعت منهم  

املغرب رمبا سيلغى قرار نفيهم التعسفي وإرجاع أمالكهم، حىت يعودوا اىل أهلهم يف الريف، على األقل ملن بقي ' استقالل'اعتقد أغلبهم أن مع جميء 
 1999على قيد احلياة حينها، لكن دون جدوى، رغم الرسائل واالتصاالت مع املسؤولني، وكان آخرها الرسالة اليت وجهها السيد علي اخلطايب يف 

 .حلكومة اليوسفي
 :اجملموعة اليت صدر يف حقها هذا القرار الظامل هي

انتقل لالستقرار يف طنجة حيث تويف  1956السيد حممد أزرقان من أجدير، وزير خارجية حكومة الريف، مت نفيه إىل مدينة اجلديدة، وبعد سنة  -1
 .ودفن

 .السيد محوش بن حممد بن احلاج االجديري -2
من أجدير، تقلد مناصب أمنية عليا من بينها األمن الرآسي ونفي مع األمري إىل جزيرة الريونيون، عاش ( أمغار)السي حممد حدو بن السي زيان  -3

 .ودفن هناك يف مقربة العباسية 1964مع االمري يف مصر ، تويف يف سنة 
 .عبد الكرمي بن حدو سي زيان من أجدير، قائد املشور، نفي إىل مدينة فاس -4
 (.شقيق عبد الكرمي وحممد)احممد بن حدو سي زيان، مكلف باألمن الرآسي، نفي إىل فاس -5
، كان طيارا حربيا وسفريا حلكومة الريف يف فرنسا، نفي إىل مدينة الصويرة (إزمورن)السيد حدو بن محو املعروف حبدو لكحل من قبيلة بقيوة  -6

 .1952حيث تويف ودفن سنة 
 .1941حممد بن علي لوكيلي بوحلية، كان قاضيا ووزيرا للعدل يف حكومة عبد الكرمي، نفي إىل مدينة اسفي حيث مات ودفن سنة  -7
 (مت نفيه إىل مليلية)مصطفى بن السي بودرة االجديري -8
 (.شقيقه)حممد بن السي بودرة االجديري  -9

 السي بنحدو من أبت كمون-10
 السي حممد بن احلاج احلسن من ترجيست-11
 السي حممد بن املقدم من تركوت-12
 (.شقيقه)السي عبد السالم بن املقدم من تركوت -13
 ولد السي حممد ألوحو من ترجيست-14
 ولد السي حممد حدوش من ايت توزين-15
 علوش بن حدوا النمار من بقيوة-16
ة سن السيد حممادي احلامتي، املستشار السياسي و كاتب عام للحكومة، نفي إىل مدينة أسفي ويف بداية السبعينات انتقل إىل سال اليت دفن فيها -17
 .1975يوليوز  14
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ة قامعبد السالم البوعياشي الذي عمل وزيرا للدفاع والذي نفي إىل مليلية ومكث يف سجن القلعة هناك أربعة سنوات مث أعيد إىل الريف حتت اإل-18
 .اإلجبارية

 .حممد بوجيبار، املستشار السياسي لعبد الكرمي والذي مت نفيه إىل مدينة اجلديدة وانتقل بعد ذلك إىل الدار البيضاء حيث دفن-19
كما انه البد من . مسؤوال، غري انه كانت هناك أمساء شخصيات أخرى مت نفيها ومل يتضمنها الظهري 16املشؤوم، يتضمن أمساء  1926كان ظهري 

وأخرون ال نعرف . مقاتال كانوا معتقلني هناك 50اإلشارة كذلك اىل أن بعض هؤالء مت نفيهم واعتقاهلم يف سجن القلعة مبليلية ويتعلق األمر بأكثر من 
 .مكان نفيهم

اخلليفة موالي احلسن ابن املهدي بن إمساعيل،  الصادر عن 1926وكانت التهم املوجهة هلؤالء املسؤولني واليت على أساسها تقرر نفيهم مبوجب ظهري 
 :ووقعه املندوب السامي اجلنرال خوس سان خورخو، هي

يعلم من هذا الكتاب الشريف واألمر األمسى املنيف أنه حبا يف التمين على موجب العدل واإلنصاف وعقابا على "احلمد هلل وحده وال يدوم إال ملكه 
خزن الشريف للماملسلك الشنيع الذي سلكه ضد السلطة احلقيقية الذين شاركوا يف الثورة اليت ترأسها جمان ولد عبد الكرمي اخلطايب وامتازوا مبعاكستهم 

 (".األمساء نشرت أعاله) وللدولة احلامية وهم 
 :ملتمس السيد علي اخلطايب إىل حكومة اليوسفي

مطالبا إياها بإرجاع أمالك والده اليت مت مصادرهتا منه بظهري  1999السيد علي اخلطايب جنل السيد حدو لكحل البقيوي راسل احلكومة املغربية سنة 
 .1926أكتوبر  9

(  ارجاع أمالكه إىل ورثته)احلكومة املغربية اليت كان يرتأسها اليوسفي، يف شخص وزارة املالية واالقتصاد، تشبثت هبذا الظهري، ورفضت تسوية وضعيته 
 .املوقعة من طرف السيد أمحد ملريين الوهايب كرئيس قسم إدارة األمالك 2000فرباير  28وذلك يف الرسالة املؤرخة يف 

 
 :نص رسالة وزارة اإلقتصاد واملالية 

دو وبعد، تبعا لرساليت املشار إليها يف املرجع يشرفين أن أخربكم أنه تبني من خالل دراسة ملتمسكم املتعلق بإرجاع أمالك والدكم السيد ح" )...( 
مصادرة أمالك جمموعة من األشخاص ومن ضمنهم  1926أكتوبر  9لكحل البقيوي الكائنة بإقليم احلسيمة أنه متت بواسطة الظهري املؤرخ يف 

وتفضلوا بقبول فائق . غري أن مورثكم مل يصدر بشأنه أي قرار يأذن بإرجاع األمالك املصادرة منه، وبالتايل نتعذر االستجابة مللتمسكم. مورثكم املذكور
 (.انظر الرسالة ضمن الصور) عن وزير اإلقتصاد واملالية./. التحيات، والسالم

جردونا من كل شيء، االراضي، املاشية، '' .السيد علي اخلطايب فقد االمل تقريبا رغم االتصاالت والرسائل اليت ارسلها اىل املسؤولني يف الرباط
 .يقول السيد علي ''...ليس لدينا ولو شرب واحد من األرض لزرع حبة قمح...املنازل

هل هذا ما يستحقه جدي وباقي املقاتلني، جدي حدو لكحل الذي كان ''ابنة السيد علي اخلطايب السيدة خدجية اخلطايب تساءلت بكثري من احلسرة 
خدجية ُتسائل احلكومات املغربية ملاذا مت استثناء جدها وباقي املعنيني من . ''مقاتال وطيارا حربيا قاتل إسبانيا ملدة ستة سنوات وعلى كل اجلبهات؟

والقاضي بإرجاع أو تعويض األمالك املصادرة من عائلة عبد الكرمي اخلطايب سنة  1958أكتوبر  9الظهري الشريف الذي أصدره السيد أمحد بلفرج سنة 
1926. 

 :نص الظهري الشريف الذي مبوجبه مت إرجاع أمالك عبد الكرمي اخلطايب
 :علم عن ظهرينا الشريف هذا أمساه اهلل وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف مبا يلي -اإلذن بإرجاع أمالك مصادرة - 1.58.099ظهري شريف رقم 
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 ----الفصل األول-----
رة مبقتضى صادترد ضمن الشروط احملددة يف الفصول املوالية من ظهرينا الشريف هذا إىل السيد حممد بن عبد الكرمي اخلطايب وأفراد عائلته أمالكهم امل

 .1926أكتوبر  9املوافق ل  1345وثانيهما يف فاتح ربيع األول  1926املوافق لفاتح غشت  1345حمرم  19الظهريين الصادر أوهلما يف 
 ----الفصل الثاين---

السيد ضى إن األمالك اليت تستعملها املصاحل العمومية أو املؤسسات العمومية أو اجلماعات العمومية واليت ال يتأتى حتويلها عما خصصت إليه يتقا
 .حممد بن عبد الكرمي اخلطايب وأفراد عائلته قيمتها نقدا

 ---الفصل الثالث---
 اخلطايب كرميإن األمالك اليت فوتتها الدولة ترجع إن اقتضاه احلال بعد استشارة وزير الداخلية ومصلحة األمالك املخزنية إىل السيد حممد بن عبد ال

 .غري أن املعين باألمر يتقاضى قيمة األمالك املذكورة نقدا إذا كان تفويتها من طرف الدولة قد اجنز ضمن الشروط العادية. وأفراد عائلته
 ----الفصل الرابع----

أكتوبر  9موافق  1378ربيع األول عام  25وحرر بالرباط يف . يسند تنفيذ ظهرينا الشريف هذا إىل وكيل وزارة االقتصاد الوطين يف املالية والسالم
 .أمحد بلفرج: اإلمضاء . وسجل برئاسة الوزارة بتارخيه 1958

على ضوء هذا املوقف مت . الذي طالب أنذاك املغاربة مبقاطعته 1962هذا الظهري مل يطبق منذ إعالنه وذلك نظرا ملوقف عبد الكرمي من الدستور 
بعد نقاش أجراه احلسن الثاين مع جنل عبد  1981بدأت عملية إرجاع األمالك إىل ورثة عبد الكرمي منذ سنة. جتميد كل اخلطوات يف هذا اإلجتاه

 .الكرمي السيد سعيد اخلطايب واملنصوري بنعلي وهذا ما أكدته لنا عائشة اخلطايب يف لقائنا هبا الصيف املاضي
 :على ضوء هذا التحقيق، جند ان األسئلة التالية تطرح نفسها بقوة

 ملاذا مل تسو وضعية هؤالء األبطال إىل حد اآلن عرب سحب الظهريين املشؤومني أو عرب إصدار عفو عام؟-1
 ؟ املغرب؟ إسبانيا؟فرنسا؟' العفو'من جيب أن يصدر هذا -2
 اإلنصاف والمصالحة؟ملاذا استثين هذا امللف من -3
 طالبا منه رفع الظلم عن هذا امللف؟ 1999ملاذا مل يهتم الوزير األول اليوسفي هبذا امللف عندما توصل لرسالة السيد علي اخلطايب سنة -4
 أين هي املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير من هذا امللف؟-5

سنة  90و' االستقالل'سنة من  60الذي مل يلق طريقه اىل احلل رغم ( ما بعد ملف الغازات السامة)هذا امللف يعترب هبذا امللف من أخطر امللفات 
 .عن صدور الظهري

 :اخلطوات العملية إلجناز مبتغى هذا التحقيق
 .التنسيق والتواصل والتشاور مع باقي عائالت املعنيني باألمر  -1
 .التواصل والتنسيق مع الراغبني من مجعيات وإطارات مدنية وسياسية يف حتمل املسؤولية للدفاع عن هذا امللف-2
 والمجلس اإلستشاري لحقوق اإلنسانمراسلة الديوان ورئيس احلكومة والغرفتني ورؤساء األحزاب  -2
إنصاف هذه العائالت معنويا وماديا مع رد اإلعتبار إليها من خالل سحب الظهريين املشؤومني الذين أصدرهتما سلطات اإلحتالل :  اهلدف هو-4

 .1926اإلسبانية يف حق هؤالء سنة 
رحل ومل حيقق حلمه يالألسف يف اسرتجاع أمالك ورفع . يف األخري تعازينا ومواساتنا احلارة لعائلة وأبناء الراحل علي اخلطايب الذي رحل عنا قبل أيام

أحيي عاليا ابنته السيدة خدجية اليت اشتغلنا معا حول هذا امللف وملدة سنة ونصف كاملة وكما أحيي كل من ساهم يف إجناز . الظلم عن تاريخ والده
 ..هذا التقرير
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 :مالحظة ال بد منها
لألشارة إن اجلنرال  . وإرجاع احلق ألهله 1926هي ضرورة إلغاء ظهري  1969قبل وفاته سنة ' ألبريتو كاسرتو خرونا 'يقال أن من بني وصايا اجلنرال 

 .لتسليم عبد الكرمي وأنفسهم( حدو لكحل، بوجبار، احلامتي وأزرقان)كان أخر من تفاوض شخصيا مع أعضاء قيادة الثورة 
 مجال الكتايب: من إجناز 

  مهتم وباحث يف قضايا الريف وحقوق اإلنسان
 عضو مؤسسة عبد الكرمي اخلطايب هبولندا

 
 
 

http://dialoguerif.com/permalink/5058.html 
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عيين الملك لرئيسها ضمانةيطالب بمنح هيئة المناصفة سلطة التبليغ والتنصيب كطرف مدني ويعتبر ت اليازمي

رة املرأة واألسرة بإدخال مادة جديدة على مشروع القانون هيئة املناصفة الذي أعدته بسيمة حقاوي وزيالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان طالب 
اظر فيها من أجل التحقيق فيهتتعلق مبنح اهليئة سلطة التبليغ للسلطات القضائية او املهنية املختصة معلومات حول الشكايات اليت تتوىل الن

حالة إقامة الدعوة  امس خبصوص قانون حقاوي بإمكانية تنصيب اهليئة طرفا مدنيا يف اليازميوطالب الرأي االستشاري الذي كشف عنه جملس 
.العمومية من طرف النيابة العامة

اليديولوجيا من استبعاد احلزبية واواعترب اجمللس الوطين ان تعيني امللك الرئيس واألمني العام ضمانة اساسية الستقالل اهليئة يف املقابل أوصى اجمللس ب
.التمثيل داخل اهليئة الن ذلك ميكن ان يؤدي لشلل عملها

http://www.seekpress.com/article-89127.htm

http://www.morocco24.net/news/goud/article14736.html

http://www.goud.ma/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-
%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%AD-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-191725/
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بنكيرانيسحب البساط من تحت أقدام  اليزميمجلس 
م 2015ديسمرب  30لفضيلي   ابراهيم كتب يوم األربعاء   

سلطة التعيني يف هيئة  عبد اإلله بنكريان، بتقليصيتجه المجلس الوطني لحقوق اإلنسان نحو سحب البساط من تحت أقدام رئيس الحكومة 
.باملائة 55املناصفة ومكافحة التمييز إىل ما دون 

املتعلق  73.14قم لعدد يوم اخلميس، فقد سجل اجمللس الوطين، يف الرأي االستشاري بشأن مشروع القانون ر » املساء « وحسب ما ورد يف جريدة 
منطق ى، واعترب أن ذلك يبتعد عن يئة املناصفة ومكافحة التمييز توفر رئيس احلكومة على سلطة واسعة للتعيني على حساب السلط الدستورية األخر 

.التوازن املشار إليه يف الفصل األول من دستور اململكة

رية، بكون ة اهليئة بوصفها مؤسسة دستو وتضيف اجلريدة، أن اجمللس اعترب أولوية احلكومة يف خطاطة التعيني تتضمن خماطر التأثري السليب على استقاللي
.احلكومة تتوفر على اإلدارة املوضوعة حتت تصرفها، كما متارس اإلشراف والوصاية على املؤسسات واملقاوالت العمومية

عالوة  مييز، يتمثل يف أن تتألفويقرتح اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان تأليفا بديال للهيئة باعتبارها متخصصة يف محاية حقوق اإلنسان ومكافحة الت
.اخلربةدد سنوات حمدد من على رئيسها وأمينها العام من سبعة خرباء مشهود هلم باخلربة والعطاء وطنيا ودوليا، يف هذا اجملال شريطة التوفر على ع

http://www.febrayer.com/302612.html
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منهن بجهة الدار البيضاء 549معتقلة بالسجون المغربية  1519
  2015ديسمرب  30الدوييبزكرياء 

 معتقلة يقبعن يف السجون املغربية، أي ما يناهز 1519حبث ميداين أجرته اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جبهة الدار البيضاء سطات، أن كشف 
سجينة منهن يقبعن يف سجون  549، الغحصائيات ىخرألف سجني وفق  75يف املائة من السجناء يف املغرب، الذين وصل عددهم إىل   2.46

.من جمموع السجينات يف اململكة 27.58 مايناهزسطات، أي -جهة الدار البيضاء

سنهن  يف املائة، بينما شكلت نسبة السجينات اللوايت يرتاوح 25.27سنة  25وبلغة األرقام دائما، تراوحت نسبة السجينات اللوايت يقل سنهن عن 
 44سنة، بلغ عددهن  60سنة، و املسنات اللوايت يتجاوز سنهن  20سجينة  يقل سنهن عن  127يف املائة، و 45.62سنة نسبة  40و 25بني 

.سجينة
مطلقة، واألرامل  21.46يف املائة عازبات و  32.06يف املائة من السجينات متزوجات، و  40.35بني املعطيات اليت رصدها التقرير، كون ومن 

.يف املائة، بينما مل يتم رصد حاالت األمهات العازبات لدواعي خاصة 6.12

يف املائة من السجينات  39.60سجينة فقط ذات مستوى جامعي بينما  77سجينة مل يسبق هلن ولوج املدرسة، و  600وأكد نفس التقرير، أن 
.هلن مستوى تعليمي متوسط

حالة،  1196 حبسيةيف املائة، بينما عدد السجينات الصادرة يف حقهن عقوبات  21.26وبلغت نسبة السجينات يف إطار االعتقال االحتياطي 
ائية و 605و .نساء حمكوم عليهن بعقوبات اإلعدام 3حالة أخرى صدرت يف حقهن أحكام 

نف واإلقصاء ظروف احتجاز النساء باملؤسسات السجنية، رصد التقرير مجلة من االختالالت، أمهها تعرض نسبة مهمة من النزيالت للعوعن 
، والسوسيوثقافيةاضية ، وانتهاك حقوقهن اإلنسانية من خالل حرماهن من جمموعة من احلقوق كاحلق يف الصحة، والتعليم والفضاءات الريواإلغتصاب

ا الذكور .ومراكز التكوين املهين، اليت يتمتع 

ق الصحية ، وكذا غياب املرافإضافة إىل مشكل سوء توزيع السجينات واالكتظاظ، وعدم احرتام سجون وأحياء  النساء، ملعايري البيئة السليمة للنزيالت 
.الضرورية خاصة تلك املتعلقة باحلوامل واألمهات املرفقات بأطفال

مدونة سجنية حديثة،  إلجناح ورش إخراج اجلهوذاخلتام أمجع املشاركون على ضرورة أخذ هذا امللف باعتباره شأن عام يهم كل املغاربة، وتظافر ويف 
متع جبميع احلقوق، تستجيب ألبسط مقومات السياسة اجلنائية العادلة، من خالل احرتام احلقوق واحلريات، واعتبار السجني مواطن من حقه الت

.باستثناء احلرية اليت يتم تقييدها
ناء يف قوق ووضعية السجمثن احلضور التجاوب الكبري الذي أبدته املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، مع خمتلف الفاعلني املهتمني حبكما 

.املغرب، داعني إىل ضرورة استثمار هذا التجاوب ملعاجلة مجلة من االختالالت
http://anwarmedia.ma/1519-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A9-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
549-%D9%85%D9%86%D9%87%D9%86-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7/
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!في المائة 28حوالي ” تحتكر“جهة كازا .. في السجونالمغربيات 
12:37  - 2015ديسمرب  31
    
  

، يف املائة من جمموع السجينات على املستوى الوطين 27,58سطات أزيد من -السجينات داخل املؤسسات السجنية يف جهة الدار البيضاءتشكل 
.سجينة يف اململكة يف سجون اجلهة 1520من أصل حوايل  549حيث تقبع 

اجلهة يتوزعن على سطات أن السجينات ب-وأوضح التقرير اخلاص بأوضاع وحقوق النساء داخل املؤسسات السجنية يف املغرب جهة الدار البيضاء
واحملمدية وبنسليمان  ، وعلى سجون حملية يف مدن اجلديدة وسطات)سجن عني السبع التابع لسجن عكاشة يف الدار البيضاء(سجن خاص بالنساء 

ا أحياء أو غرف مستقلة للسجينات .وبرشيد وابن أمحد، خصصت 
ة من السجينات يف ، أن املتزوجات يشكلن أعلى نسبسطات-أعدته اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان في الدار البيضاءوسجل التقرير، الذي 

.اجلهة، تليهن العازبات، مث املطلقات، يف حني تأيت األرامل يف آخر الرتتيب
.يف املائة 25,77وأبرز التقرير أن نسبة األمية يف صفوف السجينات يف املؤسسات السجنية يف اجلهة ال تتجاوز 

يف املائة من جمموع  21,26يشكلن (يف إطار االعتقال االحتياطي ) يف املائة 26,49(من جهة أخرى، أبرز التقرير أن أزيد من ربع السجينات 
.سطات-يقبعن يف سجون جهة الدار البيضاء) السجينات

تفتقر لبنيات ومرافق  سطات، سجل التقرير أن معظم سجون اجلهة-ويف معرض رصد ظروف احتجاز النساء باملؤسسات السجينة جبهة الدار البيضاء
ا ال توفر مساحات واسعة ومرافق ا توفري شروط احرتام حقوق السجينات اإلنسانية، حيث تشرتك يف كو .خاصة وكافية للسجينات ووسائل من شأ

الدولية املتعلقة  املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية بشكل ينسجم مع املعايري 23-98ويف هذا السياق، دعا التقرير إىل إصالح القانون رقم 
.حبقوق السجناء والسجينات ويراعي النوع االجتماعي

.ممارسة األنشطة الرياضية كما طالب التقرير بتحسني شروط إقامة السجينات وتوفري الرعاية الطبية الضرورية هلن، ووضع برامج للتشجيع على
 لف األسالك التعليمية،وحث التقرير على ضمان استفادة السجينات غري املتعلمات من برامج حمو األمية، واملتمدرسات من متابعة تعليمهن مبخت

.باإلضافة إىل وضع برامج للتدريب والتكوين املهين املوجه للسجينات
ن تنسجم مع امل بوية عايري الصحية والرت وطالب التقرير بتعميم دور األمومة وتوفري دور احلضانة لألطفال الذين يولدون بالسجن أو يرافقون أمها

م احلبسيةالضامنة حلماية األطفال من مضاعفات العقوبة  .ألمها

http://www.kifache.com/81961
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اليزميعارم وسط الحقوقيين المغاربة بسبب غضب 
16:52 2015ديسمرب  30األربعاء 

  
".ةهيئة املناصف"، و "اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب"يسود غضب عارم وسط قسم واسع من احلقوقيني املغاربة بسبب 

.رأس هذه اآللية ، علىاليزميادريس " المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"رئيس السبب األول هلذا الغضب مرده ملا تسرب حول قرب تعيني 

يبت آماهلم، ما أجج الغضب يف خ لليزميالسبب الثاين أن احلقوقيني ناضلوا كثريا لتصبح هذه اآللية مستقلة، لكن األخبار املتسربة، حول إسنادها 
.صفوفهم

 24مناهضة التعذيب يوم  التفاقية اإلختياريأما الغضب الثالث فهو تّأخر خروج هذه اآللية إىل حيز الوجود، لكون املغرب صادق على الربوتكول 
هيئة "ناد رئاسة خالل أجواء انعقاد املؤمتر الثاين حلقوق اإلنسان مبراكش، فيما السبب الرابع تفيد نفس املصادر أن مرده هو إس 2014نونرب 

.اليزميللمجلس الوطين حلقوق اإلنسان الذي يرأسه ادريس " املناصفة

http://badil.info/%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B7-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7/
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Plus de 1800 femmes prisonnières dans les établissements 
pénitentiaires marocains

Le secrétaire général du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), Mohamed Sebbar, 
a indiqué, mercredi à Casablanca, que le nombre de femmes prisonnières s’élève à 1849, soit 
2,5 pc de la totalité des détenus au Maroc.

Lors d’une rencontre sur les « droits des prisonnières, entre les critères internationaux et conditions de 
détention », Mohamed Sebbar a relevé l’importance des études réalisées par le CNDH sur la situation des 
prisonnières.

L’Administration pénitentiaire et de la réinsertion est ouverte aux critiques et reste réactive aux 
recommandations relatives à la situation des prisons, a souligné pour sa part, le secrétaire général de la 
délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, Younès Jabrane.

Les participants à cette rencontre ont unanimement appelé à améliorer les conditions de détention des 
prisonnières, à travers l’adoption d’un cadre législatif conforme aux critères internationaux en la matière.

http://www.barlamane.com/fr/plus-de-1800-femmes-prisonnieres-dans-les-etablissements-penitentiaires-
marocains/
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يدعو لتجاوز شكل األسرة الحالي CNDHالـ.. واليازميجديدة تلوح في األفق بين إخوان بنكيران حرب 
ومراجعة أنماط القوالب النمطية للعالقات الجنسية

يئة املناصفة ومكافحة التمييز اىل حتديد 79.14اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف رأيه االستشاري حول مشروع القانون رقم دعا  جماالت  املتعلق 
ات املعاهدات وقرارات اجلمعية اليت تقدمها التعليقات العامة هليئ التدقيقاتاختصاصات هيئة املناصفة ومكافحة اشكال التمييز ضد املرأة على ضوء 

نسيق الدولية لجنة التالعامة لألمم املتحدة وقرارات اجمللس االممي حلقوق االنسان وكذا املالحظات العامة للجنة الفرعية املعنية باالعتماد التابعة ل
.للمؤسسات الوطنية ومحاية حقوق اإلنسان

أن   شهر نونرب املاضي،واعترب الرأي االستشاري الذي اجنز حول مشروع القانون هليئة املناصفة بناء على الطلب الذي وجهه رئيس جملس النواب يف
يتمضنمشروع قانون جيب أن 

االطراف التزام الدول التزام الدول االطراف يف املعاهدة، ومنها املغرب، بتحسني وضع املرأة الفعلي من خالل سياسات عامة وبرامج حمددة وفعالة، و 
الفردية الل التصرفات مبعاجلة العالقات اجلنسانية السائدة ومعاجلة استمرار القوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس واليت تؤثر على املرأة من خ
جيمعهما عقد  وأمرأةرجل  فحسب بل أيضا يف القانون واهلياكل واملؤسسات، وهو ما يعين دعوة صرحية لتجاوز منط االسرة السائدة اليوم واملكون بني
صرحية لجنس، وهو دعوة زواج، ما يعين االعرتاف بشرعية االطفال الناجتني عن زواج غري موثق، فيما دعا نفس الرأي إىل مراجعة العالقات النمطية ل

.للشروع يف نقاش العالقات اجلنسية املثلية

http://www.barlamane.com/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AD-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1/
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يوصي بإبعاد بنكيران عن تعيينات مجلس األسرة والطفولة اليزميمجلس 
         20:54 - 2015ديسمرب  30األربعاء 

مشروع القانون مة احلقاوي، يف يبدو أن تركيبة اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة كما قدمتها وزيرة األسرة واملرأة والتضامن والتنمية االجتماعية، بسي
.، الذي تتم مناقشته يف جملس النواب، مل ترق أعضاء اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان78.14رقم 

ا بسيمة احلقاوي، مربزا أن النساليزميجملس  بية الفعلية لتدخل رئيس ، انتقد يف رأي استشاري له حول مشروع القانون تركيبة اجمللس كما جاءت 
فعلية لتدخل يف املائة موزعة بني التعيني واالقرتاح، يف حني أن النسبة ال 43احلكومة يف مسلسل تأليف اجمللس االستشاري لألسرة والطفولة يصل إىل 

.ف اجمللسيف املائة، وهو ما اعتربه اجمللس شكال من اختالل توازن السلطات الدستورية يف مسلسل تألي 14امللك يف تركيبة اجمللس ال تتعدى 
ا بني الشخصيات املشهود هل وبناء على ذلك، أوصى اجمللس بتعديل كيفية اقرتاح اخلرباء املعينني من طرف امللك، من أجل متكينه من تعيينهم من

.باخلربة يف جماالت اختصاصات اجمللس، دون أن يكونوا مقرتحني من طرف رئيس احلكومة
وية بل امللك، والتنصيص على عضاجمللس اقرتح أيضا، التنصيص على متثيلية عضوين من األساتذة الباحثني، ميثالن املؤسسات اجلامعية معينني من ق

حث ى للرتبية والتكوين والبممثل لرئاسة احلكومة، فضال عن التنصيص على عضوية ممثل عن اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي، واجمللس األعل
.، إضافة إىل عضوية ممثل عن املندوبية السامية للتخطيطاجلمعويالعلمي واجمللس االستشاري للشباب والعمل 

، وختفيض عدد سنوات 6إىل  4وخالفا ملشروع احلقاوي، دعا اجمللس إىل رفع عدد ممثلي مجعيات اجملتمع املدين املعينني من طرف جملسي الربملان من 
.سنوات 5سنة إىل  15األقدمية من 

.من مشروع القانون ال تكرس مبدأ املناصفة، داعيا إىل تدارك ذلك 4من جهة أخرى، ال حظ اجمللس أن املادة 
تزامات، ومساواة وضع خمتلف مكونات األسرة بوصفهم ذوي حقوق وال: إىل ذلك، أوصى اجمللس أن يراعي أعضاء اجمللس عند اضطالعهم مبهامهم

.طفلأعضاء األسرة أمام القانون، والقضايا املرتبطة بني اجلنسني وخمتلف أطوار احلياة واإلعاقة، فضال عن املصلحة الفضلى لل

http://www.chichaouaalaan.com/article-63279
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CNDH:  هيئة المناصفة“لبنكيران صالحيات أوسع من الملك في”
,2015,ديسمرب 30عبد اإللهشبل 

يئة املناصفة ومكافحة التمييز 79.14رقم “مضامني مشروع قانون ” اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“انتقد  زيرة األسرة ، الذي تقدمت به و ”يتعلق 
طلب من جملس النواب، اجمللس، يف استشارة أجراها ب ووجه.والتصويتوالتضامن، بسيمة احلقاوي، والذي ُأحيل على جملس النواب قصد املناقشة 

ا تضمنت تعيني ”نيالتوازن يف سلط التعي اختالل”بـانتقادا الذعا لطريقة تشكيل اهليئة، خاصة املادة الرابعة منه، واليت اعتربها تتسم  ، ال سيما أ
ادة الرابعة من مشروع القانون ، أنه حبسب املاليازميجملس إدريس  وشدد.أعضاءامللك لعضوين يف اهليئة، فيما منحت لرئيس احلكومة حق تعيني عشرة 

، وهذه اخلطاطة تبتعد )لك والربملانامل(رئيس احلكومة يتوفر على سلطة واسعة للتعيني على السلط الدستورية األخرى “: املتعلقة بتشكيل اهليئة، فإن
 55(خطاطة التعيني  أولوية رئيس احلكومة يف“واعترب اجمللس، أن .”)بوصفه مبدأ مكرسا يف الفصل األول من الدستور(عن منطق توازن السلط 

نظر لكون احلكومة تتوفر على اإلدارة من شأنه، أن تتضمن خماطر التأثري السليب على استقاللية اهليأة بوصفها مؤسسة دستورية، بال) العييناتباملائة من 
عدد األعضاء “أن  جانب ذلك، اعترب اجمللس إىل.”العموميةحتت تصرفها كما متارس اإلشراف والوصاية على املؤسسات واملقاوالت “املوضوعة 

اجمللس  واقرتح.”باريسمن مبادئ ) 1.ب(املنحدرين من اجملتمع املدين، ال يستجيب، من منظور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، ملتطلبات الفقرة 
املشهود ن من بني الشخصيات الوطين يف هذا الصدد، أن تتألف اهليئة، عالوة على رئيسها وأمينها العام اللذان يعينان بظهري، من سبعة خرباء خيتارو 

ب ورئيس ل من رئيس جملس النواهلا باخلربة العالية والعطاء املتميز وطنيا ودوليا، على أن يعني امللك خبريين ورئيس احلكومة خبريين، فيما يعني ك
الحيات اهليئة املنصوص ، ص”اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان“وانتقد  هذا.واحدجملس املستشارين واجمللس الوطين للسلطة القضائية خبريا عن كل 

ا  ، مشريا أيضا إىل ”االستشاري ختلط بني صالحيات اهليئة يف جمايل احلماية والنهوض والصالحيات ذات الطابع“عليها يف املشروع، حيث اعترب أ
ا  ذا اجملال إىل جمرد تلقي تقلص بشكل جوهري اختصاصات اهليئة املتعلقة باحلماية، ذلك أن مشروع القانون خيتزل اختصاصات اهليئة يف ه“أ

ا إىل اجلهات  وع القانون الذي يوجد حاليا إىل مشر  يشار.”مآهلاوتتبع  الكعنيةالشكايات بشأن حاالت التمييز والنظر فيها وإصدار التوصيات بشأ
على ضو من اجمللس العلمي األبالربملان، قد اقرتح أن يعني امللك حممد السادس سبعة أعضاء يتوزعون بني ممثل للمجلس األعلى للسلطة القضائية وع

اح ، سيعمل إىل جانب اقرت يعني بظهري شريف باقرتاح من األمني العام للمجلس، إىل جانب مخسة خرباء يقرتحهم رئيس احلكومة، وهذا األخري بدوره
ال األسرة العمومية املختصة يف جم مخسة خرباء على امللك، على تعيني عضوين باقرتاح من املركزيات النقابية األكثر متثيلية، وعضوين ميثالن اإلدارات
ع الصناعة ألرباب العمل يف قطا  والطفولة، ممثلني للمنظمات املهنية األكثر متثيلية ألرباب العمل حبيث ينتمي واحد منهما للمنظمات املهنية املمثلة

.التقليدية، مث ممثال للجالية املغربية املقيمة باخلارج

http://qushq.com/blog/33970.html
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إسالميون بسجن القنيطرة يشتكون حرمانهم من حقوقهممعتقلون 
04:46:00 - 2015, ديسمرب 30

، يكشفون من جونالمجلس الوطني لحقوق االنسان ومندوبية السوجه مخس معتقلني إسالميني بسجن القنيطرة املركزي، شكاية إىل كل من  
 وزنازن حي رطب األذى والضرر الذي حلقهم نتيجة حرمان إدارة السجن من متتعهم بالفسحة والشمس واالستحمام، ووضعهم يف"خالهلا ما وصفوه 

".باردة مظلمة

إن هذا التصرف ينم عن عقلية "، يف بيان هلم" ، والزبري املنتصرالبوهايل، مصطفى احلسناوي، هشام أعرويب، عبد الفتاح أهروشحسن "وقال املعتقلون 
".مريضة حاقدة وانتقامية، تفتقر ألدىن مستويات املسؤولية واإلنسانية

تالية من قبل املنظمة وغريها أن سياسة هذه املؤسسة السجنية اليت مل تتحسن رغم البيانات واملناشدات املت" العدالة املغرب"من جهتها، اعتربت منظمة 
".من اجلمعيات

سياسة السجون باملغرب  هذا دليل صارخ أن"، وأضافت أن "معاملة غري أخالقية ومنافية ملبادئ حقوق اإلنسان"واعتربت أن ورد يف بيان املعتقلني، 
ام حقوق اإلنسان رغم مضي أزيد من عقد من بدء هذه احلرب املستعرة على ما يسمى باإلرهاب، مل تتحسن ومل تواكب الشعارات الرنانة من احرت 

".وكرامته

http://lakome2.com/politique/liberte-d-expression/9463.html
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هو المجلس الذي سيسحب البساط من تحت أقدام بنكيرانهذا 
2015-12-31سياسة

ئيس احلكومة، فيما خيص ، ر يدفع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام عبد اإلله بنكيرانخطوة مثرية، يف 
ع اجمللس الوطين، يف الرأي االستشاري بشأن مشرو  وسّجل.املائةيف  55سلطة التعيني يف هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، بتقليصها إىل ما دون 

يئة املناصفة ومكافحة التمييز توفر رئيس احلكومة على سلطة واسعة للتعيني على حساب 73.14القانون رقم  السلط الدستورية األخرى  املتعلق 
.”املساء“، معتربا أن ذلك يبتعد عن منطق توازن السلط املكرس يف الفصل األول من دستور اململكة، حسب يومية )امللك، الربملان(

http://www.alkhabarpress.ma/19582.html
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سجينة بجميع سجون المغرب 1519حقوقي يرصد معاناة خطيرة لـ تقرير 
30/12/2015

يف املائة من جمموع السجناء يف  2.46امرأة، ما جمموعه  1519، جناة الرازي إن عدد السجينات يف املغرب وصل إىل اجلمعويةقالت الناشطة 
لنساء السجينات يف أوضاع ا“وذلك خالل تقدميها للتقرير الذي أعدته اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جلهة الدار البيضاء سطات، حول . املغرب

.مبدينة الدار البيضاء 2015دجنرب  30، اليوم األربعاء ”االختجازبني املعايري الدولية وظروف : املؤسسات السجنية باجلهة

يف املائة، فيما تبلغ نسبة النساء  25.27سنة بنسبة  25وأضافت الرازي اليت أشرفت على الدراسة، أن غالبية النساء السجينات تقل أعمارهن عن 
سجينة، أي ما يعادل  44يف املائة، بينما ال يتجاوز عدد السجينات املسنات  45.62سنة نسبة  40و 25السجينات اليت ترتاوح أعمارهن ما بني 

.يف املائة من جمموع السجينات احملتجزات بالسجون املغربية، مشرية إىل أن معظمهن من النساء املتزوجات 3

ن اخلاصة، إىل ج الالتكافؤ“أن أوضاع السجينات عموما حيكمها  اجلمعويةهذا وأوضحت الناشطة  انب تعرضهن يف الفرص وعدم مراعاة حاجيا
أضرارا نفسية ومادية “، وهو ما يسبب حسب قوهلا ”فضال عن بُعد السجون عن مراكز املدينة ووسائل النقل العمومية. للعنف واالعتداء اجلنسي

وفق ما ينسجم مع  ، إذ طالبت على ضوء ذلك األخذ بعني االعتبار هذه احلاجيات أثناء إعداد السياسات السجنية باملغرب”للسجينات وأسرهن
.املعايري الدولية

اء الصاحل للشرب فضال وأكدت الرازي أن أوضاع السجينات كارثية حيث تنعدم الشروط الصحية واملتمثلة يف غياب قنوات الصرف الصحي وندرة امل
تية، تورد ة حديدية امسنعن عدم عزل أماكن الطعام عن أماكن النوم، ناهيك عن عدم توفر األسرة واألفرشة املناسبة والكافية ويف حال توفرها تكون أسر 

.ذات املتحدثة

لى مصحات طبية وفيما خيص جهة الدار البيضاء السطات، أضافت الرازي أن األحياء اخلاصة بالنساء يف أغلب سجون هذه اجلهة، ال تتوفر ع
.إىل جانب مشكل االكتظاظ وافتقار الغرف لإلضاءة والتهوية” األمر الذي يشكل انتهاكا حلق السجينة يف الرعاية الصحية“

 انب النهوض بأوضاعهذا وخلص التقرير إىل ضرورة إصالح القوانني اجلنائية، واملسرية للمؤسسات السجنية وفق مقاربة النوع االجتماعي، إىل ج
.تواهن التعليمي ضعيف أو أمياالسجينات وتوفري شروط السالمة الصحية والنفسية هلن، وضمان حقهن يف التعليم باعتبار أن غالبية السجينات مست

ا جمموعات الت اليت قامت يشار إىل ان التقرير استند على مصادر متنوعة تضمنت معطيات املندوبية العامة إلدارة السجون، وتقارير الزيارات واملقاب
اء، احملمدية، بنسليمان، سطات، يف مدن الدار البيض –الرصد املكلفة بتجميع املعلومات، ومشل سبع مؤسسات سجنية تابعة جلهة الدار البيضاء 

.المجلس الوطني لحقوق اإلنسانبرشيد، سطات، اجلديدة وابن محد، إىل جانب 

https://www.aabbir.com/18084.html

                            25 / 39



 

59 
Conseil national des droits de 

l'Homme 
31/12/2015 

                            26 / 39



 

31/12/2015 24
Conseil national des droits de 

l'Homme

7680 9

Renforcer l'insertion des personnes en situation de handicap
Rencontre à Larache sur les enjeux de la convention internationale des personnes 
handicapées

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

Le mouvement féministe s’élève contre le projet de loi de 
Bassima Hakkaoui
Soumaya Bencherki, LE MATIN  30 December 2015 

Autorite-pour-la-parite--.jpg Le texte préparé par le gouvernement suscite l’ire des ONG féministes dans 
la mesure où «il a été vidé de son sens», selon la présidente de l’ADFM.
L’Association démocratique des femmes du Maroc a vivement critiqué mardi à Rabat les «insuffisances» du 
projet de loi relatif à «l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination».

Les militantes des droits des femmes ne lâchent pas prise. Organisées dans le cadre du Collectif des 
associations, coalitions et réseaux de défense des droits des femmes, elles se mobilisent encore contre le 
projet de loi relatif à «l’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination» 
(Apald). Elles se sont lancées dans une véritable course contre la montre pour amener le législateur à 
réviser ce projet de loi, en prenant en compte les exigences constitutionnelles et les principes de Paris 
régissant le fonctionnement des institutions nationales de promotion et de protection des droits de 
l'Homme.

Les ONG de défense des droits des femmes insistent aussi sur la prise en considération des propositions 
des différentes composantes de la société civile, des institutions nationales et internationales. «L’actuel 
projet de loi ne répond pas aux aspirations du mouvement associatif féministe, qui consistait à l’origine à 
installer une instance pour la parité, lors des consultations ayant précédé l’élaboration de la Constitution en 
2011», a affirmé Samira Bikarden, présidente de l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM), 
lors d’une conférence de presse tenue mardi à Rabat dans le but de dénoncer «les incohérences» de 
l’actuel projet de loi. En effet, le texte préparé par le gouvernement suscite l’ire des ONG féministes dans la 
mesure où «il a été vidé de son sens», selon la présidente de l’ADFM. Et d’ajouter que l’actuelle mouture 
réduit l’Apald à une coquille vide, en limitant son rôle aux seuls aspects consultatifs, sans garantie 
d’indépendance. Le mouvement fustige ainsi la suppression de pas moins de 26 articles, puisque la deuxième 
version ne comporte que 20 articles, alors que la première en comptait 46. Dans un communiqué rendu 
public, l’ADFM s’indigne de voir ce projet de loi confié au niveau du Parlement à la commission des 
«secteurs sociaux», au lieu de celle «de la justice, de la législation et des droits de l’Homme», alors que le 
règlement intérieur du Parlement, notamment l’article 55, attribue à la commission de la justice tout ce qui 
a trait aux droits humains.

De plus, le Collectif des associations, coalitions et réseaux de défense des droits des femmes condamne 
«l’hégémonie que veut exercer le ministère de la Solidarité, de la femme, de la famille et du développement 
social sur les débats, ainsi que ses multiples tentatives pour influencer les discussions en vue de garder le 
projet sous sa forme actuelle». Dans cadre, le mouvement féministe critique l’attitude du gouvernement qui
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n’a pas pris en considération les différentes contributions ayant marqué le processus d’élaboration dudit 
projet, notamment les recommandations émanant de la commission scientifique mise en place pour la 
rédaction de la première mouture du projet, celles des institutions nationales comme le Conseil national 
des droits de l'Homme et le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que les 
recommandations faites par la Commission de Venise. De l’avis du Collectif, la version élaborée par le 
département de Bassima Hakkaoui est régressive dans la mesure où elle ne contient pas de préambule et 
certains concepts n’ont pas été définis avec précision. En outre, le collectif avance que l’actuelle version 
n’aborde la discrimination basée sur le sexe que dans un seul article (article 2, alinéa 7).

La composition de l’Apald a eu droit à sa part de critiques. Les ONG féministes déplorent l’absence de 
certaines instances constitutionnelles, alors que certaines institutions comme le Conseil supérieur du 
pouvoir judiciaire et le Conseil supérieur des oulémas sont représentés au sein de l’Apald. Les ONG ne 
manquent pas de s’interroger ici sur les raisons ayant fait que ces deux institutions soient représentées au 
sein de l’Apald. 
La faible représentativité de la société civile est également l’une des faiblesses de ce texte, tient à souligner 
la présidente de l’ADFM. 

http://lematin.ma/journal/2015/le-mouvement-feministe-s-eleve-contre-le-projet-de-loi-de-bassima-
hakkaoui/238538.html
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Maroc: Plus de 1800 prisonnières dans les établissements 
pénitentiaires
Mercredi, 30 décembre, 2015 à 20:46

Casablanca – Le nombre des prisonnières s’élève à 1849, soit 2,5 pc de la totalité des détenus, a annoncé, 
mercredi à Casablanca, le secrétaire général du conseil national des droits de l’homme (CNDH), 
Mohamed Sebbar.

http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/maroc-1800-prisonnieres-les-etablissements-
penitentiaires/
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)لقاء(إلى تحسين أوضاع السجينات وضمان حقوقهن األساسية  الدعوة..البيضاءالدار 

" ة وظروف االحتجازحقوق السجينات بني املعايري الدولي"دعا مشاركون يف لقاء تواصلي نظم، اليوم األربعاء، بالدار البيضاء، حول / ومع/2015دجنرب  30/الدار البيضاء
.إىل حتسني أوضاع السجينات وضمان حقوقهن األساسية

ق النساء داخل املؤسسات التقرير اخلاص بأوضاع وحقو (سطات، لتقدمي  -كما طالب املشاركون يف هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالدار البيضاء
.، باعتماد إطار تشريعي منسجم مع املعايري الدولية املتعلقة حبقوق السجينات)سطات -جهة الدار البيضاء -السجنية يف املغرب 

ها اجمللس ألوضاع النساء السجينات، لييو  ويف هذا الصدد، أبرز األمني العام للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، السيد حممد الصبار، يف كلمة يف افتتاح أشغال اللقاء، العناية اليت
.وذلك من منطلق اختصاصاته يف محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقوق السجناء بصفة خاصة

يل ونشر املعطيات اإلحصائية حتلوأوضح أن التقارير والدراسات واملذكرات اليت أجنزها اجمللس حول املوضوع تؤكد ضرورة حتسني املعرفة بوضعية السجينات من خالل جتميع و 
.لرصد والتحسيس، باإلضافة إىل وقوفها على ضرورة توسيع الشراكات مع اجلمعيات وتيسري ولوجها املؤسسات السجينة بشكل يضمن اضطالعها بدور ااحملينة

عدد السجينات بلغ،  للمؤسسة السجينة، مشريا إىل أن اإلدماجيوشدد السيد الصبار على ضرورة مواكبة إدارة السجون يف النهوض بأوضاع السجينات، وذلك إعماال للدور 
سجينة، ليشكلن بذلك نسبة  1849، حوايل "وضعية املساواة واملناصفة باملغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"حسب تقرير قدمه اجمللس يف أكتوبر املاضي حول 

.يف املائة من إمجايل عدد نزالء السجون 2ر5

وصيات واملالحظات املتعلقة الت كل  من جهته، قال الكاتب العام للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، السيد يونس جربان، إن املندوبية تتفاعل بشكل إجيايب مع
.خاص كلشبواقع السجون يف إطار شراكة حقيقية مع كل الفاعلني يف هذا اجملال، من أجل الرقي وحتسني أوضاع السجناء بشكل عام، وأوضاع السجينات ب

مع حتسيس مجيع العاملني من  وين،واعترب السيد جربان أن مواجهة بعض االختالالت املوجودة بالسجون تتطلب التشبع بثقافة حقوق اإلنسان واعتماد برنامج طويل األمد للتك
.أجل اخنراطهم يف هذا الورش اإلصالحي املهم

دف إىل توصيف وتشخيص رياحة، أن التقرير الذي أعدته اللجنة يه مشيشةسطات، السيدة -من جهتها، أوضحت رئيسة اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان جبهة الدار البيضاء
ساسية للنساء داخل أماكن وق األأوضاع السجينات يف بعض املؤسسات السجنية باجلهة، إلثارة نقاش عمومي بني الفاعلني من أجل إغناء التوصيات اليت تروم النهوض باحلق

.احلرمان من احلرية

يف جتميع وحتليل املعطيات  ياعوأوضحت السيدة رياحة أن التقرير، الذي رصد االنتهاكات اليت تطال حقوق السجينات القانونية، اعتمد يف بنائه على مقاربة النوع االجتم
عع /ل و/ج. واستثمارها بشكل ميكن من تشخيص وتوصيف واقع السجينات
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CASABLANCA-SETTAT: 24% DES FEMMES INCARCÉRÉES POUR MEURTRE
Par Fatima El Karzabi le 31/12/2015 à 10h32

24,68% des femmes se trouvant derrière les barreaux, sont poursuivies pour meurtre. C’est ce qui ressort 
d’un rapport de la Commission régionale des droits de l’Homme Casablanca-Settat, présenté, mercredi 30 
décembre, dans la capitale économique.

Meurtre avec ou sans préméditation, violences, coups et blessures ayant entrainé la mort… tels sont les 
crimes pour lesquels 24,68% du total des femmes détenues dans la région Casablanca-Settat ont été jugées.

Selon le rapport du CRDH Casablanca-Settat, 21,72% des détenues dans les prisons du royaume ont été 
poursuivies pour des crimes liés à l’argent. A Casablanca, le pourcentage des condamnées pour ces mêmes 
crimes est de 27,68%.

Les crimes liés au trafic de drogues figurent en troisième place. Ainsi, 114 femmes sont incarcérées dans les 
prisons casablancaises pour ce forfait sur un total de 302 dans tout le royaume.

Les détenues pour atteintes aux mœurs sont au nombre de 262, soit 17,24%, ajoute le rapport. En 
revanche, les différents délits (troubles à l’ordre public, ivresse publique, émigration clandestine...) 
représentent 10,59% des délits retenus contre des détenues.

http://www.le360.ma/fr/societe/casablanca-settat-24-des-femmes-incarcerees-pour-meurtre-
60752?utm_source=Le360.ma+Mailing&utm_campaign=82dabdff9c-
my_google_analytics_key&utm_medium=email&utm_term=0_9a48a4e55c-82dabdff9c-245785821
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يسحب البساط من بنكيران في هيئة المناصفة اليزمي
حفيظ الصادق -30/12/2015

ئيس احلكومة، فيما خيص ، ر المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في اتجاه سحب البساط من تحت أقدام عبد اإلله بنكيرانخطوة مثرية، يدفع يف 
.يف املائة، اخلرب أوردته يومية املساء يف عددها ليوم غد اخلميس 55سلطة التعيني يف هيئة املناصفة ومكافحة التمييز، بتقليصها إىل ما دون 

يئة املناصفة ومكافحة التمييز توف 73.14وحسب اليومية فقد سجل اجمللس الوطين يف الرأي االستشاري بشأن مشروع القانون رقم  ر رئيس املتعلق 
املكرس يف  اللسطنطق توازن ، معتربا أن ذلك يبتعد عن م»امللك والربملان «احلكومة على سلطة واسعة للتعيني على حساب السلط الدستورية األخرى 

.الفصل األول من دستور اململكة

لى يف املائة من التعيينات، تتضمن خماطر التأثري السليب ع 55وأضافت الصحيفة بأن اجمللس اعترب أن أولوية رئيس احلكومة يف خطاطة التعيني 
على  ا متارس اإلشراف والوصايةاستقاللية اهليئة بوصفها مؤسسة دستورية، بالنظر إىل كون احلكومة تتوفر على اإلدارة املوضوعية حتت تصرفها، كم

.املؤسسات واملقاوالت العمومية

، حة التمييز، يتمثل يف أن تتألفاملقابل حسب اليومية، يقرتح اجمللس تأليفا بديال للهيئة، باعتبارها متخصصة يف محاية حقوق اإلنسان ومكافويف 
ملتميز، وطنيا ة العالية والعطاء اعالوة على رئيسها وأمينها العام، اللذين يعينان بظهري، من سبعة خرباء خيتارون من بني الشخصيات املشهود هلا باخلرب 

.نوات اخلربةودوليا، جماالت املساواة واملناصفة ومكافحة التمييز، خاصة التمييز املبين على أساس اجلنس، شريطة التوفر على عدد من س

، وخبريين من من مشروع القانون يف اجتاه التنصيص على تعيني خبريين من طرف امللك 4ويقرتح اجمللس حسب الصحيفة أن تتم إعادة صياغة املادة 
الوطين للسلطة  ، وخبري من طرف اجمللساملستشاينطرف رئيس احلكومة، وخبري من طرف رئيس جملس النواب، وخبري من طرف رئيس جملس 

ا ط الستقالل اهليئة، وإمنالقضائية، وحسب اجمللس فإن تعيني الرئيس واألمني وعدد من أعضاء اهليئة من طرف امللك، بشكل ضمانة أساسية ليس فق
.من الدستور 170و 161لكل املؤسسات املنصوص عليها يف الفصول 

، يتجه إىل 2015نونرب  23الصحيفة، إن رأي اجمللس الذي جاء بناء على طلب إبداء الرأي املوجه من طرف رئيس جملس النواب بتاريخ وقالت 
تشارين أو اجمللس األعلى للسلطة متنافية مع العضوية يف احلكومة أو جملس النواب أو جملس املس اهلئيةتقوية نظام حاالت التنايف، حيث يعترب عضوية 

واحلكامة اية احلقوق واحلريات القضائية أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أو اجمللس الوطين للغات والثقافة املغربية أو مؤسسات وهيئات مح
تؤدي أجرة عنها دولة  متثيلية اجليدة والتنمية البشرية واملستدامة والدميقراطية التشاركية، كما تتناىف العضوية مع مزاولة مهنة احملاماة، ومزاولة مهام غري

.أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غري حكومية
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اجمللسصالحيات 

للهيئة يث يوصي اجمللس بأن ختول من خالل الرأي االستشاري توجه اجمللس إىل إضفاء الصفة شبه القضائية على اهليئة للرتافع وتنتصب طرفا مدنيا، ح
ملدين بشأن حاالت التمييز إمكانية تنصيبها طرفا مدنيا، يف حالة إقامة الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو الطرف ا: ممارسة الصالحيات التالية

 بصدد ر فيها قصد إجراء املتعنياملندرجة يف جمال اختصاصها، تبلغي السلطات القضائية أو املهنية املختصة معلومات حول الشكايات اليت تتوىل النظ
.حاالت التمييز اليت متت معاينتها

http://www.le360.ma/ar/societe/72759

http://www.almaghribtoday.net/home/pagenews/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-
%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-
%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-
%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9

http://www.khabarpress.com/234521-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AD%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D9%81%D9%8A-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7.html
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http://www.h24info.ma/maroc/societe/en-chiffres-qui-sont-les-femmes-en-prison-au-maroc/39504
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Sebbar : « Plus de 1800 prisonnières dans les établissements 
pénitentiaires »

Le secrétaire général du CNDH a mis en évidence l’intérêt qu’accorde le Conseil aux conditions de 
détention des prisonnières, partant de sa mission de défense des droits de l’Homme, en général, et des 
droits des prisonniers, en particulier.
Le nombre des prisonnières s’élève à 1849, soit 2,5% de la totalité des détenus. C’est ce qu’a annoncé le 30 
décembre à Casablanca, le secrétaire général du conseil national des droits de l’homme (CNDH), Mohamed 
Sebbar.

intervenant à l’ouverture d’une rencontre sur les « droits des prisonnières, entre les critères internationaux 
et conditions de détention », Sebbar a mis en évidence l’intérêt qu’accorde le Conseil aux conditions de 
détention des prisonnières, partant de sa mission de défense des droits de l’Homme, en général, et des 
droits des prisonniers, en particulier.

Les études menées par le CNDH confirment l’importance de bien connaitre la situation des prisonnières, à 
travers l’analyse et la publication des statistiques actualisées et l’implication des associations dans le suivi et 
la sensibilisation autour de la question, a expliqué Sebbar.

Pour sa part, le secrétaire général de la délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la 
réinsertion, Younès Jabrane a assuré que l’Administration est ouverte aux critiques et reste réactive aux 
recommandations relatives à la situation des prisons, dans le cadre d’un partenariat avec l’ensemble des 
acteurs œuvrant dans ce domaine, en vue d’améliorer les conditions des détenus.

Les participants à cette rencontre, organisée par la commission régionale des droits de l’homme de la 
région Casablanca-Settat, ont été unanimes à appeler à améliorer les conditions de détention des 
prisonnières, à travers l’adoption d’un cadre législatif conforme aux critères internationaux en la matière.

http://www.quid.ma/societe/sebbar-plus-de-1800-prisonnieres-dans-les-etablissements-penitentiaires/
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