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تحديّات تنتظر المغرب 9و.. سنة صعبة  2016: بلقاضي
)خالد كّدار -كاريكاتري * (بلقاضي ميلود.د

11:00 - 2016يناير  05الثالثاء 

ى خالل السنة ، متكن من مواجهتها تكتيكيا وليس اسرتاتيجيا، ومن املرشح أن يعرف حتديات جديدة كرب 2015املغرب حتديات متعددة سنة عرف 
سنحاول يف هذا . عامل، اليت ستكون صعبة للمغرب وعلى أكثر من صعيد، يف ظل سياق وطين وإقليمي ودويل صعب وغري واضح امل2016اجلديدة 

.املقال أن نركز على أبرزها

:التحدي األول ملف الصحراء

اية سنة  بني املغرب  انزالقات خطرية مهت حمددات النزاع، فبعد قرار احملكمة األوروبية الذي ألغى اتفاقية التجارة 2015عرف ملف الصحراء 
بالصحراء، وبعد دعوة قرار  ”املينورسو“واالحتاد األورويب بسبب ما مساه القرار بانتهاك القانون الدويل، والقرار األورويب الداعي لتوسيع صالحيات 

ائي هلذا الصراع قبل متم سنة  ة ، سيضطر املغرب إىل خوض معارك قوية وشاقة وعلى كل الواجهات؛ اإلفريقي2016جملس األمن إىل إجياد حل 
.واألوروبية والدولية

من معارك ؤملة، ومع جملس األمع االحتاد األورويب سيخوض معارك قانونية شرسة غري مسبوقة، مع اجلزائر واالحتاد اإلفريقي معارك سياسية ودبلوماسية م
فاقد راضي، وبالتايل قانونية لكونه تقاريره تضع املغرب كدولة ذات سيادة وعضو باألمم املتحدة على قدم املساواة مع كيان ومهي يتواجد على األ

صوصا وأن األمني العام لألمم انطالقا من هذه املعطيات يتبني بأن ملف الصحراء سيمر مبرحلة صعبة، خ. للصفة القانونية للتحدث باسم الصحراويني
ائي للصراع بالصحراء قبل مغادرته ملنصبه سنة  ، ، بعد مطالبة األمم املتحدة أطراف النزاع التوصل إىل حل سياسي2016املتحدة يريد فرض حل 

ذي األمن الدويل يف عملية استعراض شاملة لإلطار ال لسمجفسيكون الوقت قد حان إلشراك أعضاء  2016وإذا مل حيدث أي تقدم قبل أبريل 
.2007قدمه لعملية التفاوض يف أبريل 

ة وجود الصحراء قضي -وكما جاء يف اخلطاب امللكي  -بالنسبة للمغرب: أكدت تناقض وجهات نظر األطراف 2016وبداية  2015اية سنة 
ا، إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، ومبادرة احلكم ال. وليست مسألة حدود ذايت هي أقصى ما ميكن واملغرب سيظل يف صحرائه والصحراء يف مغر

ائي هلذا النزاع اإلقليمي .  فيتشبثان بتقرير املصري يساريوالبولأما بالنسبة للجزائر وصنيعتها . أن يقدمه املغرب، يف إطار التفاوض، من أجل إجياد حل 
وأنه قرر  خبصوص نزاع الصحراء واضح، وهو أنه مل يعد قادرا على حتمل استمرار النزاع على هذا الوضع 2152أما بالنسبة جمللس األمن فقراره رقم 

ائي قبل هذا التاريخ 2016أبريل  30تغيري إطار التفاوض بعد  .إذا مل تتفق األطراف على حل 

سنة احلسم مللف الصحراء؟ وعلى أي أساس وكيف؟ وماذا أعد املغرب من سيناريوهات لكل االحتماالت؟ 2016إذن، هل ستكون سنة 

:التحدي الثاين املقاربة األمنية
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ن املغرب هناك تقارير أخرى تؤكد أتصنيف املكتب الربيطاين لالستشارات املغرب بكونه أكثر الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية أمنا واستقرارا، فرغم 
ديدات إرهابية يف سياق إقليمي عام بات فيه خطر اإلرهاب يهدد كل دول العامل ، وخصوصا دول املغرب سيواجه حتديات أمنية، وميكن أن يعرف 

ياب أي تنسيق أو تعاون ، واإلرهاب الدويل يف ظل غ"داعش"و، "القاعدة"العريب اليت أصبحت أراضيها مالذ للتنظيمات اإلرهابية ذات الصلة بتنظيم 
نظمات إىل ذلك الكثري من امل أمين بني املغرب واجلزائر بسبب النزاع حول الصحراء، حتولت معه خميمات تندوف مرتعا للمنظمات اإلرهابية، كما تشري

.والتقارير الدولية، مما سيجعل املغرب ليس مبنأى عن خماطر العمل اإلرهايب

تتسع يف كل من منطقيت " داعش"، أن دولة 2015، األمريكية، قد أكدت، يف عددها األخري لسنة "نيويورك تاميز"وباملناسبة نشري إىل أن صحيفة 
ج املقاربات االستباقية ألي عمل إرهايب .املغرب العريب والساحل والصحراء، مما سيفرض على املغرب 

:التحدي الثالث كيفية تفعيل الدستور

تعرض : "، الذي ينص2011من دستور  86، حتدي كيفية تفعيل مقتضيات الفصل 2016من بني التحديات الكربى اليت سيعرفها املغرب سنة 
شريعية األوىل تعدى مدة الوالية التمشاريع القوانني التنظيمية املنصوص عليها يف هذا الدستور وجوبا قصد املصادقة عليها من قبل الربملان، يف أجل ال ي

نظيمية ستكون سنة استكمال تفعيل مقتضيات الدستور بإصدار كل القوانني الت 2016، وعليه فسنة "اليت تلي صدور األمر بتنفيذ هذا الدستور
ي املشاريع هل بإمكان حكومة بنكريان إخراج باق: والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو. سنة تأسيسية بامتياز 2016املكملة له، مما سيجعل من 

القوانني التنظيمية يف ما تبقى من عمرها وبأي صيغة؟

:التحدي الرابع ضرورة تأهيل املشهد السياسي

من  2015انتخابات سنة  هو كيفية اسرتجاع الثقة للناخب بعد ما عرفته -اليت ستكون سنة انتخابات-من التحديات اليت تعرفها هذه السنة 
رها الثقة يف األحزاب شاذة وحتالفات مشينة أثناء تنظيم االنتخابات اجلماعية واجلهوية، وما تركته من صدمات عند الناخب فقد على إث سلوكات

خابات الربملانية لسنة وعلى هذا األساس فاالنت. السياسية ويف املمارسة االنتخابية والفعل السياسي واملشهد السياسي الفاقد لكل عقلنة ومنطق
 وتشجع العبث السياسي ميكن أن تكون كارثية بالنسبة ملسألة املشاركة الشعبية إذا بقيت األحزاب تعيش على الريع والفساد االنتخابني 2016

.وتستهني بذكاء املواطن ومتّيع الفعل السياسي وتنتج خطاب اإلشاعة والرداءة واالحنطاط والبؤس

:التحدي اخلامس كيفية إرساء أسس اجلهوية املتقدمة

ات بشرية وسياسية لكن هناك أكثر من مؤشر على أن هذا املشروع سيواجه حتدي. للمغرب اإلسرتاتيجيةيعد مشروع اجلهوية املتقدمة من األوراش 
قد حسم يف العديد من ) 146إىل الفصل  135من الفصل (صحيح أن الباب التاسع من الدستور .  2016واقتصادية وتدبريية وتنظيمية سنة 

ا األحزاب، ورجال  للجهوية املتقدمة، لكن التحدي األكرب يرتبط بنوعية النخب املؤطرةاملبادئ واملرتكزات واألسس واملرجعيات والقوانني  اليت أعد
ل اجلهوية وية اليت ستفعِّ السلطة الذين عينتهم الدولة إلنزال اجلهوية املتقدمة على أرض الواقع، حيث إن جزء من النخب السياسية ورجال السلطة اجله

إنزالواألكيد أن التحدي األول يف . للجهوية املتقدمة 2011املتقدمة ما زالت غري متشبعة بأسس ومبادئ حكامة وعقلية وثقافة ومقاربة دستور 
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مية للمجالس اجلهوية لتقوم بأدوارها والقوانني التنظي واللوجستيكيةاملتقدمة يبقى العنصر البشري، ومدى إرادة الدولة يف توفري اجلوانب املالية اجلهوية 
.التنموية يف سياق وطين دقيق

:التحدي السادس الوضع احلقوقي

وطني لحقوق باإلصالحات التي قام بها عبر إنشاء المجلس العلى الوضع احلقوقي باملغرب وإشادته  2015رغم ثناء التقرير األممي األخري لسنة 
أو التعديالت على قانون  اإلنسان وفروعه، خاصة بكل من العيون والداخلة، ومصادقته على البروتوكول االختياري المتعلق بمناهضة التعذيب

سيكون أهم التحديات يف  ، وحتسني آليات مراقبة الوضع احلقوقي، خاصة يف األقاليم اجلنوبية، فان جمال حقوق اإلنسان باملغربالقضاء العسكري
مية ودولية، للتشويش ، خصوصا بعد فشل املغرب يف تسويق منوذجه اإلصالحي يف جمال حقوق اإلنسان مقابل حتركات جزائرية، إقلي2016سنة 

سنة  البوليساريوجبهة لذلك ستحاول اجلزائر و . على املغرب، خاصة بعد أن أصبحت حقوق اإلنسان ورقة حاضرة بقوة يف قضية النزاع يف الصحراء
.سياسية عندمها، عرب بعض املنظمات الدولية املدافعة عن حقوق اإلنسان، اللعب بورقة حقوق اإلنسان بعد أن تراجع هامش املناورات ال2016

:التحدي السابع االستقرار االجتماعي يف ظل الزيادات يف األسعار

الضريبة  -طارات تذاكر الق -الكهرباء واملاء والتطهري الصحي: زيادات يف أسعار عدد من املواد؛ من بينها زيادات يف أسعار 2016عرفت بداية سنة 
  -الدقيق -عريالش –الذرة  -الزبدة  -"التأمني اإلجباري عن املرض"مسامهات الصندوق الوطين للضمان االجتماعي  -على املمتلكات العقارية 

سنة صعبة بني احلكومة  2016وغاز البوتان لالستعمال املنزيل، واألكيد أن هاته الزيادات يف عدد من املواد األساسية سيجعل من سنة  -السكر
.والنقابات اليت تتصارع فيما بينها على حساب املواطن يف سنة انتخابية بامتياز

نظام  االستقرار االجتماعي يفوالسؤال الذي يطرح إىل مىت سيتحمل الشعب الزيادات املؤملة من طرف حكومة بنكريان؟ وإىل مىت سيبقى املغرب ينعم ب
إقليمي ودويل متوتر؟

:التحدي الثامن إمكانية تأثر املغرب من فراغ السلطة باجلزائر

ل واحدة من أعمق وأخطر األزمات، واليت تفتح الباب أمامها على اجملهول، يف ظ 2016يؤكد عدد من اخلرباء اجلزائريني أن اجلزائر جتتاز خالل سنة 
يار متواصل ألسعار احملروقات واحتدام الصراع حول مقعد الرئاسة خلالفة بوتفليقة، وعودة شبح اإلرهاب الداخلي من جدي ..دا

ن عنيفا يف سياق يشهد والدولية الذي تنبأ بأن انتقال السلطة باجلزائر ميكن أن يكو  اإلسرتاتيجيةوهو ما أكده تقرير املركز األمريكي للدراسات 
.انقسامات بني خمتلف مراكز السلطة حول كيفية التطرق للظرفية احلالية

إذا ما داخلية للدول احمليطة به فكيف سيصمد املغرب يف نظام إقليمي حتكمه أنظمة فاشلة أو شبه فاشلة؟ وهل ميكن للنظام اجلزائري تصدير أزمته ال
ا ارت الدولة اجلزائرية ومؤسسا ؟ا
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:التاسع خطورة وضعية التعليم والصحة والشغل والقضاء باملغربالتحدي 

وجد ل والقضاء باملغرب ترغم شعارات حكومة بنكريان تأهيل هذه القطاعات احليوية، فكل التقارير الدولية تؤكد أن قطاعات التعليم والصحة والشغ
ة، ألن إرادة اإلصالح يف وضعيات كارثية تتطلب شجاعة وجرأة سياسية من الدولة املغربية للخروج من هذا الوضع القابل لالنفجار يف أي حلظ

.ومبادئ احلكامة ودمقرطة التدبري ما زالت قضايا مؤجلة يف هذه اجملاالت احلساسة واحليوية

لق ته يف سنة انتخابية قد ختإذن، كيف ستواجه حكومة بنكريان حتديات الوضعية الكارثية للتعليم والصحة والشغل والعدل فيما تبقى من عمر حكوم
بعض املشاكل ألحزاب التحالف احلكومي احلايل؟

رب االستمرار يف مسرية سنة صعبة للحكومة وللدولة، اللتني تقران بضرورة احلفاظ على االستثناء املغريب ع 2016كل هذه التحديات ستجعل من سنة 
، ولكن عليك أيضا أن لكن كما قال هريمان التيس، السفري األمريكي، ال يكفي أن تتوفر لديك عناصر جناع اللعبة.. اإلصالح يف ظل االستقرار

.تعرف كيف تلعبها

ات اجملتمع ستكون سنة كل التحديات للمغرب، نتمىن أن تكون الدولة واحلكومة واألحزاب واإلعالم والنقابات والنخب ومكون 2016باختصار 
.املدين يف مستوى هذه التحديات للقيام بالقطيعة مع خطاب وثقافة املفاجآت واملؤامرات

http://www.hespress.com/orbites/290006.html
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يرد على الجدل بشأن المساواة في اإلرث اليازمي

توصية تشمل  97، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه من غير المنصف اختصار تقرير يحمل في طياته اليازميادريس اعتبر 
أثارته توصية  ، مؤكدا أن معارضة توصيات اجمللس يعد حقا مشروعا، وذلك يف معرض رده على اجلدل الذيمجاالت مختلفة في توصية واحدة

.بشأن املساواة يف اإلرث تضمنها تقرير اجمللس عن املساواة واملناصفة
  

يف التعامل مع ” اإلنتقائية هذه“، يف حديث لوكالة املغرب العريب لألنباء على أمهية احرتام هذا احلق، وأعرب يف املقابل عن اندهاشه من اليزميوشدد 
.توصيات اجمللس

  
كلمة، وتضمن ملخصه   832ألف و  40وأوضح يف هذا الصدد أن اجلدل انصب كله حول أربع كلمات وردت يف تقرير تضمن يف اجململ حنو 

فتح  توصية تشمل جماالت خمتلفة، يف توصية واحدة تدعو إىل 97من غري املنصف اختصار تقرير حيمل يف طياته “كلمة، مربزا أنه   6149التنفيذي 
 ذلك يف جمال مبا يف اإلقتصاديةنقاش عمومي هادئ وتعددي وبناء، تشارك فيه خمتلف التخصصات، حول مساواة الرجال والنساء يف احلقوق 

.”اإلرث
  
  

ليل حالة املساواة واملناصفة مترين لتح“مبثابة  إحداثه،هووأضاف أن التقرير املذكور، وهو السابع من نوعه الذي خيصصه اجمللس لقضية املساواة منذ 
.”، مت إعداده باالستناد إىل تقارير رمسية وأعمال علمية وطنية ودولية)2014-2004(سنوات  10على مدى 

http://m.hibapress.com/details-60886.html

http://www.maghress.com/hibapress/160886

http://hamrinnews.net/marokkonews/56544.html
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بن بركة يؤجل تقرير المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
2016 - 01 - 06يف الصباح يوم نشر األرقامأمحد 

اية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان تأخر  ، حول ما وصلت إليه التحريات النوعية اليت 2015يف إصدار تقريره النهائي الذي كان مرتقبا قبل 
، قرب مقهى 1965أكتوبر  29حاالت ال تزال جمهولة املصري، وذلك جراء تعقد ملف الزعيم اليساري املهدي بن بركة، الذي اختطف يف  7ختص 

.  ليب بباريس، واغتيل بعدها

، لدفع وزارة الدفاع ، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، وحممد الصبار، األمني العام للمجلساليزميوأوضحت املصادر نفسها أن مساعي إدريس 
.الفرنسية للكشف عن أسرار عملية اختطاف واغتيال بن بركة، مل تكلل بالنجاح

ا هي من مت اليزميوأكدت املصادر أن  لك مفتاح لغز اغتيال بن والصبار شعرا حبرج شديد، ألن وزارة الدفاع الفرنسية مل تتعاون بالقدر الكايف، أل
رات املتقاعدين إىل روايات عدد من رجال املخاب االرتكانبركة، وميكنها بقرار صادر عن رئاسة الدولة الفرنسية كشف احلقيقة كاملة، بدال من 

ا تتضارب يف حتديد املسؤوليا ا، أل غاز احملرية، بل ت وتغرق امللف يف األلالفرنسيني واإلسرائيليني واألمريكيني وكذا املغاربة، اليت ال ميكن الوثوق 
.تسعى إىل خلط األوراق وطمس احلقيقة

ا أن رئاسة الدولة الفرنسية وحكومتها االشرتاكية لديهما القدرة على اختاذ قرار شجاع يهدف إىل كشف بركة،  حقيقة اغتيال بن وأضافت املصادر ذا
دول  الصفحة األليمة من تاريخ قصد تضمينها يف التقرير النهائي للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان، والتعرف على قرب الراحل، والرتحم عليه وطي هذه
فيها واملخططني ة وحتدد املشاركني املنطقة املتوسطية، مشرية إىل أن أسرة بن بركة ال تسعى إىل معاقبة اجلناة املنفذين ولكنها تريد أن تفكك لغز اجلرمي

.هلا
احلارق بيد األجهزة األمنية  والصبار من استمرار املوقف السليب للفرنسيني املعرقل لكشف احلقيقة كاملة، ورمي امللف اليزميو يتخوف رفاق جملس 

إدريس جطو، اليوسفي، أو حكومة  املغربية، اليت بدورها مل ترفع أيضا السرية سواء يف عهد حكومة التناوب التوافقي اليت قادها االشرتاكي عبد الرمحان
.اليت ترأس وزارة العدل فيها الراحل حممد بوزوبع، وعبد الواحد الراضي، املنتميان إىل حزب االحتاد االشرتاكي

ت اليت ختص أسرار ملف كان حبث يف أرشيف وزارة الدفاع األمريكية، ووجد أنه مت التشطيب على الفقرا  بنزكريوأكدت املصادر نفسها، أن الراحل 
بركة، وأين  الزعيم اليساري بن بن بركة، واألمر نفسه مع وزارة الدفاع الفرنسية، إذ يرجع للدولتني أمر رفع السرية ملعرفة من خطط ونفذ عملية اغتيال

.دفن
وجد حبوزة  املعلومات السرية اليت توحسب منظمة العفو الدولية فإن العراقيل الرئيسية اليت تواجه التحقيق يف هذه القضية، تتجسد يف منع الولوج إىل

 ى الوثائق السريةالسلطات الفرنسية، وعدم إمكانية التواصل مع الشهود باملغرب، الذين قد يكونون على علم مبا جرى ولو من خالل االطالع عل
كما   بضواحي الرباط، والذي يعتقد أنه يأوي بعض رفات بن بركة،) 3ب ف (للملف، وعدم الدخول إىل املعتقل السري السابق املعروف اختصارا 

 إسرائيل بالكشف عن املنشورة أخريا، الذي مل يتمكن أيضا من استجواب أحد الشهود يف راماييلجاء يف مذكرات قاضي التحقيق املتقاعد باتريك 
.  يف اختفاء بن بركة" املوساد"تفاصيل جديدة تتعلق بتورط جهاز املخابرات اإلسرائيلية 

https://www.maghress.com/assabah/84018
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واستقاللية القضاء موضوع ندوة دولية بأكاديرالقاضي 
2016يناير  5مشاهد 

”  خل السلطة القضائيةحتديات استقاللية القضاة دا“بأكادير بشراكة مع رابطة قضاة املغرب ندوة حول موضوع  اجلمعويالتضامن  فيدارليةتنظم 
 الدمليغرب وعبد املنعم احملامني بامل هيآتوالنقيب حممد أقدمي رئيس مجعية بمشاركة محمد الصبار األمين العام للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان 

.والشريف الغيام عضو رابطة قضاة املغرب” الصباح“مدير جريدة 
لية وء على حماور االستقالويأيت تنظيم هذا اللقاء يف خضم احلوار الوطين حول إصالح منظومة العدالة باملغرب، وسينجب املشاركون على تسليط الض

ور يتعلق بالقاضي لية، باإلضافة إىل حميف القضاء بني داللة املفهوم وواقع املمارسة، واآلليات القانونية والوظيفية لتأمني استقاللية القاضي يف ظل استقال
.اإلنسان بني جسامة املسؤولية املهنية وإكراهات الواقع

يناير اجلاري، ستعرف مشاركة دولية من قبل نادي قضاة مصر  08الندوة اليت ستحتضنها غرفة التجارة والصناعة واخلدمات بأكادير يوم اجلمعة 
.واجمللس األعلى للسلطة القضائية االسباين باإلضافة إىل جمموعة من املنتمني إىل سلك القضاء من خمتلف حماكم املغرب

تح نقاش جاد وفعال حول حتديات فإن هذه املبادرة اليت تعترب الثانية من نوعها يف تاريخ الفدرالية تأيت لف اجلمعويوحسب بالغ فدرالية التضامن 
.استقالل القاضي داخل السلطة القضائية

http://machahid.info/?p=58590
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بتهدف إلى النهوض بثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة في صفوف  الطالَّ
2015تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة لجائزة ناشئة الفكر الحقوقّي لسنة حفل 

يناير/ كانون الثاين   05,الثالثاء  2016
بنصاحلسناء  -الرباط 

الرباط سال زمور زعري والغرب شراردة بين  بشراكة مع أكادميييت الرتبية والتعليم يف منطقيتالقنيطرة -اللجنة المحلية لحقوق اإلنسان في الرباطتنظِّم 
يناير / كانون الثاين  7، اخلميس 2015نة ، حفل تتويج الفائزين بالنسخة الثالثة جلائزة ناشئة الفكر احلقوقي يف س)وفًقا للتقسيم احمللي السابق(احسن 
دف جائزة ناشئة الفكر احلقوقي اليت أطلقها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان سنة   2016 إىل النهوض بثقافة حقوق  2013يف مدينة الرباط، و

سان، وتنمية ق الدولية حلقوق اإلناإلنسان واملواطنة، وإشاعتها، وترسيخ ثقافتها يف صفوف الناشئة، خاصة من خالل توعية التلميذات والتالميذ باملواثي
م املعرفية يف جمال الفكر احلقوقي بصفة عامة .قدرا

 التأسيس الفلسفي حلقوق يف"ويتنافس كل سنة تالمذة املستويني اإلعدادي والثانوي للحصول على جائزة ناشئة الفكر احلقوقي، ومت اختيار كتاب 
  .، الذي أصدره اجمللس مرجًعا رئيسيًّا يعتمده املتنافسون إلنتاج نصوص ذات صلة حبقوق اإلنسان والفلسفة"اإلنسان

مشاركة ومشارك وأكادميية  400: أكادميية الرباط (تلميذ للنيابة الواحدة  100مشاركة ومشارًكا مبعدل  700وبلغ عدد املشاركني يف هذه الدورة، 
).  مشاركة ومشارك 300: القنيطرة 

عام واخلاص يف املنطقتني، ، إىل جانب حتقيق األهداف املنشودة وطنيا، بتوسيع فرص املشاركة أمام التالميذ يف التعليم الثانوي ال2015ومتيزت دورة 
.إضافة إىل تشجيع املناصفة

 ِقسبلاليت نُظِّمت من  2013، بعد دورة 2015القنيطرة تنظيم اجلائزة يف نسختها الثالثة يف سنة -وتولت اللجنة احمللية حلقوق االنسان يف الرباط
، أوسرد-لةالداخ(اليت نظمتها اللجان احمللية الثالث حلقوق اإلنسان يف األقاليم اجلنوبية  2014اللجنة احمللية حلقوق اإلنسان يف مراكش، ودورة 

).  كلميم-السمارة، طانطان-العيون

http://www.almaghribtoday.net/culture/pagenews/%D8%AD%D9%81%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-
%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%91-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2015
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شخصية سياسية مغربية 138يصدرون مؤلفا حول سيرة باحثون 
-01-2016الثالثاء  حلرشالشرقي 

.”ري شخصيات سياسيةس: تاريخ املغرب املستقل“مؤلفا حتت عنوان مع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان بالتعاون ” مركز التاريخ الراهن“أصدر 

شخصية سياسية  138ة سرية ويضم املؤلف الذي يأيت يف إطار تفعيل توصيات هيأة االنصاف واملناصفة املتعلقة حبفظ األرشيف والتاريخ والذاكر 
.مغربية طبعت مغرب ما بعد االستقالل

ى مقاربة ا إىل أنه يعتمد علوأوضح املركز أن املؤلف يهدف إىل اإلسهام يف جهود التعاطي مع تاريخ الزمن الراهن، ورفع التحديات اليت يطرحها، مشري 
.تارخيية، واستثمار األرشيف والسري املتاحة، باإلضافة إىل جمموعة من الشهادات

 بوحسن آسية، عدادة، بن بلكاملحممد، أمزيان حلسن، عزيزة ميمون، بيضاوية  عدراوي(أستاذا جامعيا وباحثا  21ويعترب الكتاب مثرة تعاون بني 
عبد الكرمي،  مادونل، مجا لكراكزحفصة، ثورية السعودي، حامتي حممد، جدور حممد،  احلايلحممد، الغايل خالد،  بوقبوطلطيفة،  البوحسيينأمحد، 
)مدحية، السقاط حنان، الصنهاجي عبد احلميد السبيويمصطفى،  القاديري، أميلي، روبرت منجيباملعطي 

، وطالب، وبلعريب العلويومن بني الشخصيات اليت حرص املؤلف على تناول سريها، عالل الفاسي، واملهدي بنربكة، وأندري أزوالي، وعبد اهلادي ب
.واحملجويب أحرضان

إطار شراكة بني جامعة  مركز خمصص للبحث حول فرتة االستقالل، مت إنشاؤه بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف” التاريخ الراهن“يذكر أن مركز 
شيف  شقها املتعلق باألر حممد اخلامس بالرباط واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف إطار برنامج متابعة تنفيذ توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة يف

.والتاريخ والذاكرة، وهو برنامج استفاد من الدعم املايل لالحتاد األوريب

http://www.alyaoum24.com/469513.html

http://www.telmaroc.com/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%88%D9%86-
%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-138-
%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A/
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العلمي األعلى يهيئ ردا على توصية المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول اإلرثالمجلس 
14:52 2016يناير  04األثنني  -بواسطة هوية بريس 

المناسب على توصيات  أنه يشتغل على الرداجمللس العلمي األعلى، وهو هيئة معنية بدورها بشكل مباشر مبسألة املساواة يف جمال اإلرث، كشف 
ا التي يستفيد منها المجلس الوطني لحقوق اإلنسان المتعلقة بتعديل مدونة األسرة من أجل تمكين النساء من االستفادة من الحقوق نفسه

.الرجال

دون “باشرا ، يف تصرحيات للصحافة، أن العلماء يهيؤون ردهم ليكون واضحا وم”الماب“ويف هذا الصدد أكد مصدر مقرب من اجمللس حسب 
.”الوقوع يف انزالقات بعض ردود الفعل

لالجتهاد  أن الثوابت الدينية وأحكام الشرع الواردة يف القرآن الكرمي ال جمال“حول هذا املوضوع مؤكدا  2008وكان اجمللس قد أبدى وجهة نظره يف 
.”فيها مثل أحكام اإلرث وغريها من األحكام القطعية

http://howiyapress.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A6-%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A/
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؟سلطة القضاةتخاف الحكومة من هل 
2016, يناير 05: التاريخ
ــ كرمي أمزيان اليعالوينعمان  -اليويبحممد : إعداد

اية الوالية احلكومية، ارتفعت حدة املواجهة بني احلكومة، يف شخص وزير العدل واحلريات، والقضاة، حولمع  استقاللية السلطة  اقرتاب موعد 
مباشرا حبريتهم  ى فيها القضاة مساساالقضائية، وباخلصوص بشأن العديد من الفصول والبنود الواردة يف القوانني التنظيمية احملالة على الربملان، واليت ير 

.وتكريسا هليمنة وزارة العدل على جمال االشتغال ولتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية
مشروع لسلطة القضائية و عاد اجلدل جمددا حول موضوع استقاللية السلطة القضائية، بالتزامن مع إحالة القانون التنظيمي املتعلق باجمللس األعلى ل

سبوق سبب يف توتر غري مالقانون التنظيمي املتعلق بالنظام األساسي للقضاة، على أنظار جملس املستشارين، بعد مصادقة جملس النواب عليهما، ما ت
اء، لس األعلى للقضبني وزارة العدل واحلريات واجلمعيات املهنية للقضاة، وصلت إىل حد استدعاء بعض أعضاء نادي قضاة املغرب للمثول أمام اجمل

.بعد تقدمي فرق األغلبية الربملانية لشكايات ضدهم، بسبب تعبريهم عن آرائهم خبصوص هذه القوانني
راسة القوانني ملان يف بداية دومن بني النقط املثرية للجدل استقاللية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل واحلريات، وأثري هذا النقاش بقوة داخل الرب 

لقوانني إىل اجللسة العامة كما وصلت ا. التنظيمية داخل جلنة العدل والتشريع مبجلس النواب، نتج عنه توقف أشغال اللجنة وانسحاب املعارضة منها
ا من جديد إىل اللجنة إلعادة دراستها واملصادقة عليها م جتاوب احلكومة واحتجت فرق املعارضة وقتها، على عد. من أجل املصادقة، ومتت إعاد

عدل واحلريات، مصطفى بشكل إجيايب مع التعديالت اليت قدمتها على هذه القوانني، فيما فوجئ أعضاء اللجنة بتعديالت جديدة قدمها وزير ال
وزير العدل، ابة العامة عن سلطة الرميد، أثناء االجتماع دون إطالع املعارضة عليها، وهي تعديالت تتعلق باستقاللية السلطة القضائية واستقاللية الني

.تعديال 68يف حني رفضت احلكومة جل التعديالت اليت اقرتحتها املعارضة وعددها 
من القانون املتعلق باجمللس األعلى للسلطة  51لكن نقطة اخلالف اليت فجرت اجتماع جلنة العدل والتشريع، كانت عندما وصل النقاش إىل املادة 

خل يف كل كبرية وصغرية، القضائية، والذي تقدمت بشأنه احلكومة واألغلبية بتعديل يقضي مبنح صالحيات واسعة لوزير العدل تسمح له بالتد
.ويتحكم يف كل شيء ما يضرب يف العمق مبدأ استقاللية السلطة القضائية

ستقاللية من قانون اجمللس األعلى للسلطة القضائية، والذي اعتربت املعارضة أنه يضرب ا 51وخبصوص التعديل الذي اقرتحته األغلبية على املادة 
ل، تتوىل لطة احلكومية املكلفة بالعدالسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، فينص على إحداث هيئة مشرتكة بني اجمللس األعلى للسلطة القضائية والس

تعمل حتت  طتني عن بعضهما البعض،التنسيق يف جمال الشؤون القضائية واإلدارة القضائية، ووضع وتنفيذ السياسة اجلنائية مبا ال يتناىف واستقالل السل
وعالوة على ذلك، ميكن . ائيةإشراف كل من الرئيس املنتدب للمجلس والوزير املكلف بالعدل، كل يف ما خيصه، مبا ال يتناىف واستقالل السلطة القض

ات عطيات أو بيانللمجلس، مببادرة منه أو بناء على طلب الوزير، أن يوجه الدعوة إىل هذا األخري حلضور اجتماعاته من أجل تقدمي معلومات أو م
ا اخلاصة بقطاع مع مبدأ فصل  العدل، مبا ال يتناىف يطلبها اجمللس، وتتعلق بالشؤون القضائية، والسياسة اجلنائية للحكومة، والربامج احلكومية وسياسا

.وينص التعديل على تسجيل طلب الوزير باألولوية يف جدول أعمال أقرب دورة للمجلس. السلط واستقالهلا
. القضائية والتنفيذيةوبررت األغلبية هذا التعديل بأخذ الرتتيبات التشريعية لضمان أكرب مستوى من التواصل والتنسيق بني السلطتني

العامة ينص على تبعية النيابة  ويف ما يتعلق باستقاللية النيابة العامة عن سلطة وزير العدل، وافقت احلكومة على تعديل تقدمت به فرق األغلبية،
ام اللجنتني  النيابة العامة أمللوكيل العام لدى حمكمة النقض باعتباره رئيسا هلا، ويقدم هذا األخري تقريرا سنويا حول تنفيذ السياسة اجلنائية وسري

.الربملانيتني املكلفتني بالتشريع مبجلسي الربملان يكون متبوعا مبناقشة
مجاع على ، يف اجتماع هلا، باإلوبعد اجلدل الذي أثارته القوانني التنظيمية املتعلقة بالسلطة القضائية، صادقت جلنة العدل والتشريع مبجلس النواب

العدلير عارضة على حماولة وز مشروع القانون التنظيمي املتعلق باجمللس األعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد إعادته إىل اللجنة، إثر اعرتاض فرق امل
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عقب سحب وزير العدل  لكن بعد إعادة القوانني إىل اللجنة، متت املصادقة عليها باإلمجاع، وجاء ذلك. متريره باجللسة الربملانية العامةواحلريات 
بت من اجتماع سابق من القانون، واليت كانت سببا يف إشعال فتيل املواجهة بينه وفرق املعارضة اليت انسح 51واحلريات لتعديالت أدخلها على املادة 

لقضائية، ما اعتربت حضوره اجتماع اجمللس األعلى للسلطة ا» مببادرة«وبعد نقاش ساخن، قررت اللجنة مبوافقة الوزير على سحب كلمة . للجنة
، ما »من الوزير أو بطلب من اجمللس بطلب«بعبارة » مببادرة«املعارضة أنه يضرب استقاللية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ومت تعويض كلمة 

ن اجمللس إن اقتضت يعين سحب مبادرة الوزير للحضور يف أشغال اجمللس بشكل تلقائي، وأن يكون ذلك مقرتنا بطلب مسبق إما من الوزير أو م
.الضرورة ذلك

ة القضائية والسلطة املثرية للجدل، بعد تعديلها داخل اللجنة، تنص على إحداث هيئة مشرتكة بني اجمللس األعلى للسلط 51هذا وأصبحت املادة 
تقالل السلطتني ائية مبا ال يتناىف واساحلكومية املكلفة بالعدل، تتوىل التنسيق يف جمال الشؤون القضائية واإلدارة القضائية، ووضع وتنفيذ السياسة اجلن

. ية واستقالل السلطة القضائعن بعضهما، تعمل حتت إشراف كل من الرئيس املنتدب للمجلس والوزير املكلف بالعدل، كل يف ما خيصه، مبا ال يتناىف
ل تقدمي معلومات وعالوة على ذلك، ميكن للمجلس بطلب منه أو بناء على طلب الوزير، أن يوجه الدعوة إىل هذا األخري حلضور اجتماعاته من أج

ا اخلاصة بقطاع اأو معطيات أو بيانات يطلبها اجمللس وتتعلق بالشؤون القضائية، والسياسة اجلنائية للحكومة، والربامج احلكومية وسي لعدل، مبا ال اسا
وبررت األغلبية هذا . ة للمجلسوينص التعديل على تسجيل طلب الوزير باألولوية يف جدول أعمال أقرب دور . يتناىف مع مبدأ فصل السلط واستقالهلا

.يذيةالتعديل بأخذ الرتتيبات التشريعية لضمان أكرب مستوى من التواصل والتنسيق بني السلطتني القضائية والتنف
ضمنت خمتلف املالحظات ، تترافعيةوباملوازاة مع النقاش الذي عرفه الربملان، وضع النسيج املدين للدفاع عن استقالل السلطة القضائية، مذكرة 

فعلية مع المجلس  ، منسقة النسيج المدني، في ندوة نظمها النسيج بشراكةالسيوريوأوضحت جميلة . والتوصيات خبصوص هذه القوانني
مستوى المنهجية  المنظمة بمجلس المستشارين، تأتي تداركا لألخطاء االستراتيجية على الترافعيةالوطني لحقوق اإلنسان، أن الندوة 

عدالة، واليت غيبت ، يف إطار احلوار الوطين إلصالح منظومة الوالمضمون التي شابت قصور المقاربة التشاركية المعتمدة من طرف وزارة العدل
تكاسة سجل وجود ردة وان قسرا أهم املكونات احلقوقية واملهنية، من حمامني وقضاة وكتاب ضبط وعدول وموثقني وخرباء، مشرية إىل أن النسيج املدين

ايل سسايت واإلداري واملدستورية للمشروعني من ناحية عدم وجود أي مقومات لسلطة قضائية حقيقية وفعلية مستقلة وكاملة النعدام االستقالل املؤ 
ئية س دولة كهيئة قضاللسلطة القضائية عن وزارة العدل، وتبعية النيابة العامة هلا وضعف الضمانات الفردية للقضاة، وعلى رأسها عدم إحداث جمل

ذ جديدة للتأثري على استقالل وتنقيل القضاة بسبب الرتقية، مع فتح مناف االنتدابات شرعنةإدارية عليا، واملساس حبصانة القضاة ضد النقل من خالل 
ف ئيني، فضال عن ضعالقضاء عن طريق اإلبقاء على إشراف السلطة احلكومية على التدبري املايل واإلداري للمحاكم وتقييم أداء املسؤولني القضا

.الطابع التداويل لطريقة اشتغال اجمللس األعلى للسلطة القضائية
طة القضائية قوية استقاللية السلويقرتح النسيج املدين للدفاع عن استقالل السلطة القضائية، من خالل املذكرة اليت سلمها لرؤساء الفرق الربملانية، ت

إلشراف على الشأن القضائي وا مؤسساتيا وماليا وإداريا، وتعزيز دور اجمللس األعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة هلا والية كاملة على تسيري
س الدولة اث وتكريس جملاإلدارة القضائية للمحاكم، واستقاللية النيابة العامة عن وزارة العدل وختويل رئاستها للوكيل العام مبحكمة النقض، مع إحد

يس حق القضاة فردية للقضاة، وتكر باعتباره أعلى هيئة قضائية إدارية باململكة، ودعم مبادئ الشفافية واملساواة واإلنصاف والعدالة يف تدبري الوضعية ال
.يف التعبري الفردي واجلماعي واالنتماء للجمعيات، وختويلها صفة املخاطب أمام اجمللس األعلى للسلطة القضائية

ة رتحات تروم وضع قضاة النيابكذلك وضع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان مذكرة خبصوص مشروعي القانونني املتعلقني بالسلطة القضائية، تضمنت مق
من قانون املسطرة اجلنائية من أجل التنصيص على  51كما يقرتح اجمللس تعديل املادة . العامة حتت سلطة الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض

نقض ما يصل إىل ك لدى حمكمة المبدأي استقالل النيابة العامة يف القيام مبهام األحباث واملتابعة، ومتكني وزير العدل من أن يبلغ إىل الوكيل العام للمل
كما يقرتح اجمللس . م بذلكعلمه من خمالفات القانون اجلنائي، لكن دون أن يكون لوزير العدل إصدار أمر كتايب مبتابعة مرتكبيها وال تكليف من يقو 
وذلك عرب السياسة اجلنائية،  إشراف وزير العدل على تنفيذ السياسة اجلنائية اليت حتددها احلكومة، وأن تناط بالوزير مهمة السهر على انسجام تطبيق
.توجيه دوريات عامة إىل الوكيل العام للملك لدى حمكمة النقض، تتضمن توجهات احلكومة خبصوص السياسة اجلنائية
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ستبسط وزارة العدل يدها على القضاةهكذا 
ا وزارة العدل وصادق جملس النواب عليها، يف ان ستشارين تظار مصادقة جملس امللقد تضمنت مشاريع القوانني املتعلقة بالسلطة القضائية، واليت أقر

، وتكريسا هليمنة وزارة العدل عددا من الفصول والبنود اليت رأى فيها القضاة مساسا مباشرا حبريتهم) تضمنت(العدالة،  مهنييلتصبح سارية يف حق 
.على جمال اشتغاهلم وتبعية السلطة القضائية للسلطة التنفيذية

املوقف السياسي أو التصريح املعترب كذلك
املادة -يكتسي صبغة سياسية املثري للجدل هو توسيع جمال احلظر ليشمل ليس فقط املوقف السياسي، وإمنا أيضا التصريح املعترب سياسيا، أي الذي

يعصف بشكل واضح واملعد خطأ جسيما يرتتب عنه توقيف القاضي حاال عن مزاولة مهامه والذي قد يرتتب عنه عزله من سلك القضاء، مما س -97
تباه يعترب كذلك من باب االشحبرية التعبري بالنسبة إىل القضاة وسيجعلهم قضاة صامتني ال رأي هلم، ألن كل تصريح أو موقف إذا مل يكن سياسيا س

الذي متع القضاة حبرية التعبري، طاملا أن  111للتضييق عليه، وهذا خالفا للدستور والسيما الفصل » الظهري املنسوخ لكل ما من شأنه«قياسا على 
اليت توعب مجيع التصرحيات التعبري متوافق مع مبادئ التجرد واالستقالل واألخالقيات القضائية، فضال عن أن هذا املفهوم غري منضبط باملرة، ويس

ا من طرف القاضي مبناسبة عمله  ئل اإلعالم، واهلدف منه، حسب أو املهين أو العلمي يف املنتديات العلمية والثقافية ويف وسا اجلمعويميكن اإلدالء 
ت إىل فتح جماالت املتابعا القضاة، إقبار كل رأي قضائي مدافع عن استقالل السلطة القضائية عن السلطتني التشريعية والتنفيذية، ألنه سيؤدي
ا معصوم .ة من اخلطأالتأديبية املوجهة عن كل انتقاد للسلطة التشريعية، أو التنفيذية، أو حىت ملؤسسات السلطة القضائية، وكأ

حظر تأسيس اجلمعيات املدنية وتسيريها بأي شكل من األشكال
ريها بأي شكل من من مشروع القانون التنظيمي للنظام األساسي للقضاة على القضاة تأسيس مجعيات مدنية غري مهنية، أو تسي 38حظرت املادة 

ات غري من الدستور، رغم أن املشرع الدستوري مل يضع أي تقييد على حرية االنتماء للجمعي 111األشكال باملخالفة الصرحية والقاطعة للفصل 
ة أو املدنية، ألن تنظيم اجلمعيات باجلمعيات املهنية أو غريها من اجلمعيات احلقوقي التسيرييةاملهنية، ومل مييز مطلقا بني العضوية العادية والعضوية 

كمي ويستهدف من الدستور جيب أن يكون مطابقا للمبادئ الدميقراطية، وبذلك يكون معه أي تقييد غري دستوري وحت 12وتسيريها وفق الفصل 
.من الدستور 111اإلجهاز على حرية القضاة يف التنظيم والتعبري، ويشكل انتكاسة حقيقية للفصل 

بعض ها احلالية مع اإلدارة القضائية للمحاكم وإشكالية االستقالل املايل واإلداري يسجل يف املشروع اإلبقاء على اإلدارة القضائية على وضعيت
ون طهم املهين، فالقضاة تابعالتعديالت الطفيفة اليت لن يكون هلا تأثري على مستوى الواقع، مما جعل القضاة وحدهم يف املغرب مفصولني عن حمي

احلقيقة ب منها للخيال من للمجلس واحملاكم تابعة للوزارة، فمثال الرئيس املنتدب ال ميلك حىت حق اقتناء قلم للمحاكم، مما جيعل االستقاللية أقر 
.يةريبة عن السلطة القضائلغياب االستقالل املايل واإلداري للمحاكم، حبيث اختزلت السلطة القضائية يف اجمللس فقط دون احملاكم اليت أصبحت غ

حضور وزير العدل ألشغال اجمللس األعلى للسلطة القضائية
خيرج وزير  -115الفصل -ي هذا احلضور غيب املعطى الدستوري الستقاللية السلطة القضائية، فبعد أن صوت الشعب باإلمجاع على مقتضى دستور 
من مشروع  54ما املادة العدل من تشكيلته، إيذانا بنهاية وجوده يف املشهد القضائي، إال أن املشروع املصادق عليه من قبل جملس النواب، والسي

بطلب  عضوية اجمللس، القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، أعاده من النافذة بعدما خرج من الباب الواسع، ليقرر حضوره الدائم يف
.حضوره التلقائي فقط ودون منح اجمللس صالحية االستجابة من عدمه
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السلطة التشريعية على النيابة العامة كسلطة قضائيةرقابة 
قاعدة غري  تور وال ميكن تقريرإن تقدمي الوكيل العام للملك مبحكمة النقض تقريرا عن السياسة اجلنائية، ومناقشته أمام الربملان، يعترب خمالفا للدس

لدستور، تنفيذية، فضال عن أن ادستورية، ألن السلطة القضائية سلطة مستقلة ال ميكن مراقبتها من طرف الربملان، ألنه دستوريا يراقب فقط السلطة ال
ملان، وهي مؤسسات منه قطع الشك باليقني بتحديده على سبيل احلصر املؤسسات اليت تقدم تقارير أعماهلا إىل الرب  160والسيما أن الفصل 

.عهااحلكومة وبعض املؤسسات العامة، وال ميكن بداهة لسلطة دستورية أن تقدم تقريرها لسلطة أخرى على قدم املساواة والتوازن م

تقييم وزارة العدل للمسؤولني القضائيني-6
ر العدل على مستوى من مشروع القانون التنظيمي للنظام األساسي للقضاة، على أنه يراعي اجمللس كذلك التقارير اليت يعدها وزي 72نصت املادة 

لتنفيذية، قد لقضائية عن السلطة اأداء املسؤولني القضائيني بشأن اإلشراف على التدبري والتسيري اإلداري للمحاكم، مما يعين ضربا الستقاللية السلطة ا
وزارة العدل م املسؤولني من طرف ينتج عنه مع توايل األيام تأثري هلا على قرار القاضي من خالل منفذ املسؤولني القضائيني باحملاكم، كما أن جعل تقيي
ن مساسه يبية املوجهة، فضال عيعزز منافذ التحكم والتأثري على القضاة، وميس باستقالل القضاء والقضاة من خالل بوابة التعليمات واملتابعات التأد

افية هلدم مقومات السلطة باالختصاص احلصري الختصاص اجمللس والتدخل غري املقبول يف مهامه يف تناقض تام مع الدستور، وهذه العلة وحدها ك
، ألن عودة ومها كبريا مل يتحققالقضائية اليت أصبحت مبقتضى املشروعني حتت وصاية وزارة العدل، مما جيعل أي حديث عن هذه السلطة القضائية املو 

.التقاطعات مع وزارة العدل جتعل السياسي يتحكم يف القضائي

»مشاريع القوانني املرتبطة بالسلطة القضائية جتعل القضاة حتت وصاية وزارة العدل«: نادي قضاة املغرب

لقة بالسلطة ع القوانني املتعيرى نادي قضاة املغرب أن املرتكزات الدستورية واملعايري الدولية الستقالل السلطة القضائية، غائبة نصا وروحا عن مشاري
طن من إساءة حقوقية للو القضائية، واليت تقرتحها وزارة العدل واحلريات، حيث يقول حممد اهليين، العضو املؤسس بالنادي، إن هذه املشاريع تتض

ضاة، صار يف ري واحلق يف التنظيم للقوصورته يف اخلارج، ألن اخليار الدميقراطي للدولة مبا يتضمنه من فصل للسلط واملكتسبات احلقوقية، من حرية التعب
.مهب الريح

األعلى  ة العدل على اجمللسوحسب النادي، فاملشاريع تؤسس لوهم كبري امسه السلطة القضائية اليت مل يبق منها إال االسم، إذ حلت حملها سيطرة وزار 
، وكأنه يذية ممثلة يف وزارة العدلللسلطة القضائية، وعلى القضاة واحملاكم، حيث ال وجود الستقالل حقيقي وفعلي للسلطة القضائية عن السلطة التنف

لقضاة ساري املفعول، وعلى حد تعبري اهليين، فإنه مت الرتاجع بشكل خطري حىت عن بعض إجيابيات النظام األساسي ل. 2011ليس هناك دستور 
.متسائال كيف ميكن تصور سلطة قضائية بدون مقومات احلياة والوجود

ني، قييم املسؤولني القضائيويقول عضو النادي إن استقاللية القضاء انتهكت من خالل املس بالقضاء الفردي واملؤسسايت، بتخويل الوزير صالحية ت
 لس املذكور جمردوختويله حق احلضور ألشغال اجمللس مىت طلب ذلك، وإعدام أي استقالل إداري أو مايل سواء للمجلس أو احملاكم، حىت صار اجمل

ب ضابط، وأصبح الرئيس املنتد جلينة للبت يف ضمانات الوضعية الفردية للقضاة حتت نظر وبصر الوزارة، اليت ترقي من تشاء وتؤدب من تشاء بغري
ملسؤولني لقضائية للمحاكم وارئيسا جمللس وليس لسلطة قضائية مستقلة دستوريا، فال ميكنه حىت اقتناء قلم واحد للمحاكم، وال اإلشراف على اإلدارة ا

باتوا  وزير، وترتب عنه أن القضاةالقضائيني، مما ترتبت عنه وضعية شاذة ليس هلا مثيل يف التاريخ، قضاة تابعون للمجلس ومسؤولو حماكم تابعون لل
.مفصولني عن حماكمهم

مة ل العام للملك مبحكوأوضح املتحدث ذاته أنه جرى أيضا املس باستقاللية النيابة العامة كسلطة قضائية مستقلة، من خالل إلزام رئيسها الوكي
أنوالسيما فضال عن أن الدستور،  النقض بعرض تقريره أمام الربملان، رغم أنه ال ميكن مراقبتها من طرفه، ألنه دستوريا يراقب فقط السلطة التنفيذية،
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سسات احلكومة وبعض منه، قطع الشك باليقني بتحديده على سبيل احلصر املؤسسات اليت تقدم تقارير أعماهلا للربملان، وهي مؤ  160الفصل 
.املؤسسات العامة، وال ميكن بداهة لسلطة دستورية أن تقدم تقريرها لسلطة أخرى على قدم املساواة والتوازن معها

لعلمي كحقوق مضمونة مع حق القضاة يف التعليم والتكوين والتدريس والبحث ا التحجرييوأضاف اهليين أن مشاريع القوانني تكرس التعاطي 
يف د التضييق على القضاة دستوريا، مضيفا أن الصفة القضائية ال مينحها الرئيس املنتدب وإمنا ظهري التعيني، فضال عن أن الغرض من هذه القيو 

لى أدائهم املهين إال إجيابيا وليس واملهين وحراكهم احلقوقي والقضائي مبربرات غري مقبولة، فاألنشطة العلمية تفيد القضاة وال تؤثر ع اجلمعوينشاطهم 
يبدو مثريا لمي بإذن أو رخصة سلبا، ألن العلم وسيلة لرتقية الفكر واألداء القضائي، ومل يكن يوما يتصور إقامة حواجز عليه، كما أن تقييد البحث الع

لية ر ومنشوراته كنتاج وحتصيل العمللسخرية ألن التفكري ال خيضع للرقابة، فعملية التفكري والبحث مضمونة، فشتان بني البحث العلمي كمنهج وفك
.الذهنية

وليس قضائيا، بقى مطلبا جمتمعيا واعترب اهليين أن إعادة النظر يف مشاريع الردة الدستورية اليت جتعل القضاة حتت وصاية الوزارة العدلية بشكل جذري، ي
 ميكن ة األولويات، ألنه المعتربا أن األمر يصب يف اجتاه ضمان استقاللية السلطة القضائية، من منطلق أن األمن القانوين والقضائي للقاضي أولوي
حتماء ازا للمتقاضني لالللقاضي محاية احلقوق واحلريات وهو مفتقد للحماية الذاتية، مادام أن استقالل القاضي ليس امتيازا شخصيا له، وإمنا امتي

.بقضاء مستقل وعادل

قضاة وحمامون وعدول يتوحدون للمطالبة باستقاللية السلطة القضائية
ان، ئية أمام غرفيت الربملتزامنا مع اجلدل الذي يثريه موضوع استقالل السلطة القضائية، ودراسة القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضا

تضمن مالحظات توحدت مكونات اجلسم القضائي يف إطار نسيج للدفاع عن استقاللية السلطة القضائية، قدم مذكرة مفصلة حول املوضوع ت
.ةوتوصيات حول مشروعي القانونني التنظيميني املتعلقني باجمللس األعلى للسلطة القضائية، والنظام األساسي للقضا

زير العدل، مصطفى وجاءت مبادرة تشكل النسيج، يف سياق الصراع الذي يعرفه اجلسم القضائي مبختلف مكوناته، والذي وصل إىل حد إحالة و 
ملذكرة، أن هذا الوضع وأوضحت اجلمعيات القضائية املوقعة على ا. الرميد، قضاة على اجمللس األعلى للقضاء، واختاذ إجراءات تأديبية يف حقهم

بأوضاع اهلادف للنهوض  استدعى عددا من املكونات املهنية املشتغلة باحلقل القضائي، وهيئات مدنية مواكبة لورش اإلصالح الشامل ملنظومة العدالة،
ة املتعلقة املقتضيات الدستوري قطاع العدالة حبزم ومسؤولية من أجل حتصني ومحاية العدالة، وأمام التدافع احلاصل بني خمتلف األطياف يف مسألة تنزيل

حد عزل وتأديب العديد  هذا التنزيل الذي واكبه التضييق غري املسبوق الذي يتعرض له قضاة الرأي والذي وصل«باستقالل السلطة القضائية، 
.»منهم

عاة طة القضائية، بينها مراوتضمنت املذكرة مالحظات حول القانون التنظيمي للمجلس األعلى للسلطة القضائية، وتوصيات تروم محاية استقالل السل
على  ت إشراف رئيسه املنتدبمقاربة النوع االجتماعي بضمان متثيلية منصفة للنساء القاضيات، وإقرار مسؤولية اجمللس األعلى للسلطة القضائية حت
ايتها، وإقرار مبدأ التفرغ ألعضاء اجمللس األعلى للسلطة الق سري  ضائية، ضمانا حلسنعملية انتخابات اجمللس األعلى للقضاء منذ بدايتها إىل 
هنية وأعضائه على اجلمعيات امل األشغال باجمللس، وتسهيال للتواصل املفرتض قيامه بني أعضاء اجمللس وباقي القضاة، فضال عن ضمان انفتاح اجمللس

مخاطب، مع ضمان القضائية من خالل السماح ملمثلي هذه اجلمعيات حبضور اجتماعاته كمالحظني، وتنظيم اآلثار القانونية لصفة اجلمعية ك
.صفتهم االستشارية

اري للوزارة إلغاء اإلشراف اإلدهذا وشددت املذكرة على ضرورة متتع اجمللس األعلى للسلطة القضائية بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلداري، و 
م الوضعية. على احملاكم واملسؤولني القضائيني الفردية للقضاة، وضمان شفافية  ويتعني أن يكون األمني العام قاضيا ألنه سيبت يف القضايا اليت 

 ه بغرض إطالعاالشتغال واحلق يف املعلومة، وذلك من خالل اإلعالن عن جدول أعمال دورات اجمللس العادية واالستثنائية وكذا نتائج اجتماعات
ائية بانتهاء مسطرة الطعن القضائي ا  كما طالب النسيج حبذف . القضاة والرأي العام على ذلك، مع عدم نشر العقوبات التأديبية إال بعد صريور

للسلطةلس األعلى أي مقتضى لتمديد سن التقاعد، وإلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة املرفق القضائي، والتنصيص على ضمان سهر اجمل
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لس األعلى للسلطة مقتضى لتمديد سن التقاعد، وإلغاء إمكانية التكليف، لضمان حكامة املرفق القضائي، والتنصيص على ضمان سهر اجملأي 
.القضائية فعليا على استقالل القضاة يف خمتلف أطوار مشوارهم املهين

وعدم جواز نقلهم حملاكم  وطالب النسيج املدين يف مذكرته، بتوسيع حصانة النقل من خالل النص على مبدأ ختصص القضاة باحملاكم املتخصصة،
ستقالل اء، وصيانة مبدأ اعادية إال بطلب منهم، وإجبارية إحالة امللف على النيابة العامة املختصة ملباشرة التحريات بشأن املس باستقاللية القض
يقتصر على كومية املكلفة بالعدل السلطة القضائية يف عالقتها مع السلطة احلكومية املكلفة بالعدل، وذلك جبعل آلية التنسيق بني اجمللس والسلطة احل

نية للقاضي بالوضعية امله املسائل اإلدارية فقط، مع التأكيد على ضرورة البت يف املساطر التأديبية للقضاة داخل آجال معقولة، وإقرار مبدأ عدم املس
.أو للقاضي املتدرب إال بعد استنفاد مسطرة تأديبية شفافة تضمن فيها مبادئ احملاكمة العادلة

لنسبة وكي لتدعيم األخالقيات باويقرتح النسيج أن يتوىل اجمللس األعلى للسلطة القضائية وظيفة وضع مدونة أخالقيات تعترب اإلطار املرجعي والسل
يش تتكون من قضاة منتخبني للشأن املهين تكفل ضبط القيم القضائية، وإحداث هيئة للتفت مؤطرةألعضاء السلطة القضائية، ووضع قواعد معيارية 

جديد أسوة ملدة حمددة غري قابلة للت تتوفر فيهم شروط التجرد واملهنية والكفاءة والتجربة التخصص، على رأسها مفتش عام يعينه اجمللس، ويقوم مبهامه
النيابة العامة  عايري بني قضاةباألعضاء املنتخبني واألمني العام للمجلس، ملا يف ذلك ضمان ودعم الستقاللية القضاء، مع املطالبة بضمان املساواة يف امل
تعليل  يات احملاكم مع ضرورةوقضاة احلكم عند البت يف طلبات االنتقال مع مراعاة رغبات القضاة املتعلقة باالنتقاالت ووضعيتهم االجتماعية، وحاج

.مجيع مقررات اجمللس يف هذا الشأن

»نفسه إىل أين يسري؟ ويسائلعلى الرميد أن جيلس ملراجعة ذاته «:  البقيويلعبد السالم : أسئلة  4
ما تقييمك ملنظومة العدالة والقضاء يف املغرب، يف ظل احلكومة احلالية؟

فاحلديث عن . ال ميكن تقييم قطاع العدل، أو ما يسمى إصالح منظومة العدالة، يف معزل عن اإلصالح العام، ألن منظومة العدالة هي جزء من الكل
تفشي ا حمسوبية أو وجود فساد يف منظومة العدالة، ال يعين أن القطاعات األخرى، يف القطاع اخلاص أو العام، أو يف كافة مرافق الدولة، ليس فيه

، اليت رفعت سابقاً »فرباير 20«الرشوة، إذ إن حكومة عبد اإلله بنكريان، اليت يعد حزب العدالة والتنمية عمودها الفقري، ركب على شعارات حركة 
ا احلركات االحتجاجية اليت ال جيب تغييبها، إذ بعدها منح الدستور لرئيس احلكو »إسقاط الفساد«شعار  مة سلطات عدة، ختلى ، بعدما جاءت 

.  صاصاتهلك، وبدون ممارسة اختعبد اإلله بنكريان عن جزء كبري منها للمؤسسة امللكية، ال لشيء سوى ليرتك انطباعاً بأنه مستعد للعمل حتت إمرة امل
ذي مت خر مؤمتر هلا والويف هذا اإلطار ميكن طرح إصالح منظومة العدالة باملغرب، والذي كنا ننادي به يف مجعية هيئة احملامني يف املغرب، حىت آ
.وليس فقط بالشعارات تنظيمه يف مدينة السعيدية، إذ وصلنا إىل أن إصالح منظومة العدالة ينبع من توفر إرادة سياسية حقيقية تنزل اإلصالح،

رير لعدل واحلريات، متحنن ال حنتاج يف هذه الفرتة نسبيا إىل مناظرات وندوات وطنية، واجتماعات دورية حياول من خالهلا مصطفى الرميد، وزير ا
.ال القضاءإصالحاته يف غياب عمل تشاركي، خصوصا القانونني التنظيميني املتعلقني بالسلطة القضائية والقانون األساسي لرج

ماذا حققت احلكومة احلالية يف ما خيص إصالح القضاء؟
ن كل مل دالة، تبني أعلى الرغم من مرور هذه السنوات كلها من عمر احلكومة، واليت أطلقت الوزارة يف بدايتها ما مسته اإلصالح الشامل ملنظومة الع

ادية اجلانب، يرفضها فكل مبادراته هي يف األصل أح. »إصالح منظومة العدالة«قام به مصطفى الرميد، وزير العدل واحلريات، ال عالقة له إطالقا بـ
ما يقوم به ليس إصالحاً، وبالتايل مع من يتحاور هذا الوزير؟ يبدو أنه حيدث نفسه فقط، ف.. القضاة واحملامون وكتاب الضبط واملوثقون والعدول

نفسه إىل أين يسري؟ ويسائلفيجب على الوزير الرميد أن جيلس إىل نفسه ويراجع ذاته، . واإلصالح منه براء
الشعارات، نه ال حيارب بواسطة واحلديث عن التخليق يعين أن هناك فسادا يف البالد، وإقرارا بوجوده يف منظومة القضاء، كما يوجد يف اجملتمع كله، لك

.سهاحيث إن من ميكنه رفعها هي األحزاب السياسية واجلمعيات احلقوقية وهيئات اجملتمع املدين، وليس احلكومة أو الوزارة بنف
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يف لماذا ال يفتح حتقيقا يقول مصطفى الرميد، وزير العدل واحلريات، إن الرشوة والفساد ينخران جهاز القضاء، ويشارك يف ذلك قضاة وحمامون، ففلما 
أن يكون بواسطة قضاء فاسد  املسكوت عنه؟ وجتب متابعة املتورطني واملشتبه يف ضلوعهم يف ملفات كهذه، وذلك ال ميكن الطابوذلك، ويكسر هذا 

ا تكاد تكفيهم يف تغطية مصاريفهم، يف الوقت ألرض الذي يعيث املفسدون يف ا ومرتٍش، مع وجود قضاة شرفاء يعانون، إذ إن املرتبات اليت يتقاضو
.مواطننيفساداً، مع العمل مببدأ عدم اإلفالت من العقاب، لكن ال شيء من ذلك مت تفعيله، ما يعين أننا أمام حكومة تبيع األوهام لل

على وزارة العدل، كيف مت التعامل معها؟» مشبوهة«أحلت ملفات أحكام قضائية 
يت له بأمساء أخرى، فلما كان لدي لقاء مع وزير العدل، أدل. امللفات اليت بني يدي فيها أحكام فاسدة، وتشتم منها رائحة الرشوة بدون أي منازع

يف ملفات أحكام صدرت بناًء على  وانتظرت أن يستقبلين بصدر رحب، ويعاملين بشكل إجيايب، ويتفاعل مع مبادريت اليت تضم طليب فتح حتقيق
عود إىل سجل حمكمة واجلنائية، ما على الوزير سوى أن ي اجلنحيةطلب، وبناء على رشوة، واألكثر من ذلك أن امللفات اليت حتال على حماكم طنجة 

ا تنقض يف أغلبها، وبعدها ال ترجع إىل تلك احملاكم للبت فيها من جديد، بل حت ا، حىت يتبني له أ ط، ما ال على حمكمة فاس أو الرباالنقض بشأ
.يعين أن قضاة حمكمة النقض ال ثقة هلم يف أولئك القضاة الذين يصدرون تلك األحكام

يصعب على أي مواطن كيفما كان،  أخرى، ليست تلك اليت كان يفرتض أن حيدثين منها، وبدأ يطالبين باحلجج املادية اليت زوايةالوزير وضع نفسه يف 
ا الشكايات اليت تستقبلها ا، إال يف حاالت قليلة ونادرة، وأخشى أن تكون النتيجة كتلك اليت تنتهي  ا يف رفوف الوزارة، وجتد مكاناً هل أن يديل 

.االستئنافية الوزارة، أو يستقبل املشتكي ذلك اجلواب الروتيين، الذي يفيد أن امللف مازال رائجاً يف إحدى احملاكم سواء االبتدائية أو
م ورفقتهم، وااليف يد وزير العدل الضابطة القضائية والفرقة الوطنية ومراقبة احلدود، اليت ستمكنه من مراقبة القضاة الفاسدين، وحتر  طالع عرب كا

م، وغري ذلك من اإلجراءات اليت قد تضبط له عددا من حاال .ت الفساداحملافظة العامة على الرسوم العقارية لعدد منهم، ومراجعات حسابا

وهل خياف الرميد من سلطة القضاة؟
ضاة، ومنهم القاضي الرميد ال خياف منهم، لكن ليس هناك أي اسرتاتيجية من أجل حماربة الفساد يف منظومة القضاء، يف وقت يتابع عدد من الق

ام بعضهاهليين، الذي عرب عن رأيه القانوين والفقهي فقط، فتم انتقاده، وكذا االنتقام من القاضي عنرب وقاضي العيون وعادل ف م تحي، ومت ا م مبعانا
.من اضطرابات نفسية

http://www.flashpresse.ma/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-
%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9%D8%9F-17486.html
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لقاء تشاوري للجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة بالجهة …العيون

يف إطار التحضري  ، لقاء تشاوريا، للجمعيات العاملة يف جمال اإلعاقة باجلهة، وذلكالسمارة-اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيوننظمت 
.، والذي سيخصص ملوضوع اإلعاقةبالدارالبيضاء 2016 لسنة للكتابلفعاليات رواق اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف املعرض الدويل 

اية إبراز وتثمني اإلبداعات استسقاء آراء ومقرتحات وتوصيات الفعاليات املدنية العاملة يف جمال اإلعاقة، بغ  اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان   ويهدف 
العجزالقدرات بدل زاوية  الفنية والثقافية والفكرية واإلجنازات العلمية، لألشخاص يف وضعية إعاقة، وتسليط الضوء على موضوع اإلعاقة من زاوية

http://aljomhour.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
%E2%80%8F%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84/
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تشاوري بجهة العيون الساقية الحمراء حول النهوض بحقوق األشخاص في وضعية إعاقةلقاء 

ية شاملة ومندجمةاملشاركون يف لقاء نظم يوم االثنني بالعيون إىل ضرورة النهوض حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وفق مقاربة حقوقدعا 
نظمته ية احلمراء والذي الساق -وأوصوا يف هذا اللقاء التشاوري الذي شارك فيه ممثلو منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال اإلعاقة جبهة العيون

ملقتضيات الدستور املتعلقة  بتنسيق مع اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان بضرورة التنزيل األمثل السمارة -اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بالعيون
ية وإدماجهم يف بتعزيز حقوق األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة وإعادة تأهيل األشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية حركية أو عقل

شخاص ذوي اإلعاقة وأكدوا على ضرورة النهوض بثقافة حقوق اإلنسان يف جمال اإلعاقة وإبراز قدرات وإبداعات األ. احلياة االجتماعية واالقتصادية
بل متكينها ثقافيا على غرار من خالل التمكني الثقايف لألشخاص يف وضعية إعاقة عرب وضع وتفعيل سياسات موجهة إىل هذه الفئة تروم تيسري س

ة من التجارب الدولية وشددوا على ضرورة دعم مجيع املبادرات الرامية إىل ضمان حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة واالستفاد. باقي شرائح اجملتمع
ذه الفئة إىل زيادة الوعي يف دمج بعد اإلعاقة يف احلياة السياسي يف  تقييم”وثقافية ة واالقتصادية والاملتقدمة يف هذا اجملال داعني الفاعلني واملهتمني 

 ال على املستوى السياسيكل مناسبة السياسات املتبعة يف جمال اإلعاقة على املستوى الوطين والوقوف على املكتسبات اليت حتققت يف هذا اجمل
ق األشخاص يف السمارة نظمت عدة لقاءات حول اإلعاقة وحقو  -يشار إىل أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون. ”واالقتصادي واالجتماعي

دف تعزيز اجلهود الوطنية الرامية إىل تقوية النهوض باملبادرات الفردية واجلماعية ودعم القضايا ذات األمه ساء والفتيات يف ية بالنسبة للنوضعية إعاقة 
طين حلقوق اإلنسان بتعاون كما نظمت اللجنة دورات تدريبية يف إطار تفعيل توصيات اللقاء الدراسي التشاوري الذي نظمه اجمللس الو . وضعية إعاقة

.”حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة واحلق يف التنمية“بالعيون حول  2014مع جلانه اجلهوية الثالث باألقاليم اجلنوبية خالل مارس 
من الفصل الثاين للظهري احملدث  43و  42و  41و  40السمارة اليت أحدثت بناء على املواد  -يذكر أن اللجنة اجلهوية حلقوق اإلنسان بالعيون

باجلهة  من الظهري احملدث للمجلس مبهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق اإلنسان 28للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان تضطلع حسب مقتضيات املادة 
ن ال النهوض حبقوق اإلنساوتلقي الشكايات املتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق اإلنسان كما تعمل على تنفيذ برامج اجمللس ومشاريعه املتعلقة مبج

.بتعاون مع كافة الفاعلني املعنيني على الصعيد اجلهوي

http://www.honapresse.ma/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-
%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A8%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1/
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Laâyoune : Plaidoyer pour la promotion des droits des 
personnes en situation de handicap 
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Selon les recommandations du CNDH

Les modalités de nomination des membres de l’APALD 
présentent un déséquilibre
Ayoub Lahrache,  04 January 2016 

L’Autorité de la parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination ne verra le jour qu’en 2016. 
Le projet de loi la régissant est toujours entre les mains des parlementaires. Avant de passer au vote, le 
Parlement a demandé l’avis du Conseil national des droits de l’Homme sur la question. 45 
recommandations ont été formulées par le Conseil.

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a transmis à la Chambre des représentants son avis 
sur le projet de loi relatif à l’Autorité de la parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination 
(APALD). Le projet de loi relatif à cet organe institutionnel, qui a été déposé le 24 juillet dernier pour 
examen à la commission justice, législation et droits de l’Homme de la première Chambre du Parlement, 
n’en finit pas d’alimenter la polémique auprès du mouvement féministe. Fustigé par plusieurs associations 
de défense des droits des femmes, ce texte devra donc être amendé avant son examen en séance plénière. 
Pour avoir plus de visibilité, le président de la première Chambre du Parlement, Rachid Talbi Alami, a 
demandé l’avis du Conseil aux destinées duquel préside Driss Yazami. C’est dans ce sens qu’une liste de 45 
recommandations lui a été soumise. Selon la vision du CNDH, l’Autorité pour la parité, créée en vertu des 
articles 19 et 164 de la Constitution de 2011, devra garantir un accès facile à la parité et être dotée des 
moyens lui permettant de mener des enquêtes et des investigations indépendantes.

Dans ces recommandations, visant l’amendement de l’actuelle mouture du projet de loi, le CNDH insiste 
sur la mise en avant des rôles accordés par la Constitution à cette nouvelle instance. Revenant sur les 
prérogatives de l’instance, le Conseil souligne que le deuxième article du projet de loi laisse paraitre un 
amalgame entre les fonctions relatives à la protection et à l’amélioration de la situation de la femme et les 
fonctions consultatives de l’Autorité. Le même article réduit considérablement ces prérogatives dans leur 
volet relatif à la protection des droits de la femme, selon les recommandations du CNDH. Se basant sur ces 
constats et bien d’autres, notamment ceux relatifs à la nomination des membres de cette nouvelle instance, 
les sages du CNDH recommandent l’instauration d’un certain équilibre dans ce processus. En effet, selon la 
version actuelle, le Chef du gouvernement dispose d’un pouvoir lui permettant de nommer dix membres, 
alors que le Roi et les présidents des deux Chambres du Parlement ne pourront nommer que deux 
membres chacun. Un déséquilibre injustifié, toujours selon le CNDH. 

Un projet de loi polémique

Le projet de loi relatif à l’Autorité de la parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination
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(APALD) a été fortement critiqué par les associations féministes. S’attendant à plus d’attributions et de 
prérogatives pour cette nouvelle instance, plusieurs associations ont exprimé leur refus de la mouture 
présentée par la ministre Bassima Hakkaoui. Selon la présidente de l’Association démocratique des femmes 
du Maroc (ADFM), «le texte, dans sa forme actuelle, est hybride et ne permettra pas à l’APALD de 
s’acquitter pleinement des prérogatives et attributions qui lui sont dévolues dans les articles 19 et 164 de la 
Constitution de 2011». Dans une déclaration à la MAP, Mme Bikarden a souligné que l’Exécutif disposait de 
toute la matière nécessaire pour pouvoir mettre en place cette institution dans de meilleures conditions. La 
présidente de l’ADFM avait appelé l’institution législative à réviser ce projet de loi, conformément aux 
exigences constitutionnelles et aux principes de Paris régissant les institutions nationales pour la promotion 
et la protection des droits de l’Homme, et en prenant en considération les propositions des différentes 
composantes de la société civile, des institutions nationales et des partis politiques.

http://lematin.ma/journal/2016/les-modalites-de-nomination-des-membres--de-l-apald-presentent-un-
desequilibre/238795.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+lematin-
ma+%28LE+MATIN.ma%29
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Laâyoune : Une commission pour protéger les droits des 
prisonniers

Cette cellule comprend un comité composé de membres de l’institution pénitentiaire, de la CRDH et de 
l’établissement pénitentiaire relevant du ressort territorial de la CRDH de Laâyoune-Smara.
Une cellule chargée du suivi des recommandations formulées par le Conseil National des Droits de 
l’Homme (CNDH) en matière de protection des droits des prisonniers a été créée le 9 décembre à la 
prison locale de Laâyoune, à l’occasion de la journée nationale du prisonnier.

Cette cellule, mise en place lors d’une rencontre de communication organisée par la Commission régionale 
des droits de l’homme (CRDH) à Laâyoune-Smara au profit des pensionnaires de la prison locale de cette 
ville, comprend un comité composé de membres de l’institution pénitentiaire, de la CRDH et de 
l’établissement pénitentiaire relevant du ressort territorial de la CRDH de Laâyoune-Smara.

Les commissions régionales des droits de l’homme effectuent dans le cadre des prérogatives qui leur sont 
conférées des visites régulières aux prisons relevant de leurs ressorts territoriaux, afin de s’enquérir de la 
situation des prisonniers et organisent des activités de sensibilisation au profit des pensionnaires des 
établissements pénitentiaires.

http://www.quid.ma/societe/laayoune-une-commission-pour-proteger-les-droits-des-prisonniers/
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Parité : El Yazami revient à la charge 

Le président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) réagit et revient sur la question du 
rapport sur la parité. Dans un entretien accordé à MAP, Driss El Yazami s'est exprimé sur la polémique 
suscitée par les recommandations du CNDH sur la question de l'héritage. "La polémique ne porte que sur 
quatre mots d'un rapport qui en compte près de 40.832 et dont le résumé exécutif compte 6.149 mots", 
regrette-t-il, d'autant plus que le rapport sur la parité contient 97 recommandations sur différents 
domaines. Pour le président du CNDH, le rapport est une analyse de l'état de l'égalité et de la parité sur 
dix ans (20042014), basée sur des "rapports officiels ou des travaux scientifiques nationaux et 
internationaux". 

https://www.maghress.com/fr/leconomiste/1982539
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http://www.medias24.com/CULTURE-LOISIRS/160752-Le-CNDH-s-engage-a-ecrire-l-histoire-du-Maroc-
contemporain.html
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http://www.medias24.com/SOCIETE/160787-Le-CNDH-critique-le-projet-de-loi-sur-l-Autorite-de-la-Parite.html
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ناشطات تكافحن من أجل المساواة مع الرجل في اإلرث -المغرب 

. ة بفوارق بني الرجل واملرأةمنظمات حقوقية ونسائية يف املغرب بضرورة القيام بإصالحات يف نظام اإلرث اإلسالمي القائم، والذي يوزع الرتكتطالب 
.ويبدو أن السياسيني هناك يتحفظون يف التعامل مع هذا املوضوع الذي ينطلق من نص قرآين

ا، حيث إنه كان ميارس التجارة) عاما 45( ح .والد أمينة توىف  شريعة االسالمية وطبقا ألحكام اإلرث يف ال. وترك هلا وألختها وألخيها ثروة البأس 
لة يف عقارات وحمطة وقود، واليت لكن أمينة تتحسر على نصف الثروة املتمث. فقد ورث االبن الوحيد نصف الثروة بينما تقامست االختان النصف الباقي

ا بالتحايل على القانون والرشوة" األخ السكري واملقامر"بذرها  حلمراء واهلدايا القيمة اليت كلها ذهبت أدراج الرياح يف اخلمر والليايل ا: "أو استفرد 
."أنفقها على صديقاته

يف اشارة اىل " احلاجةأنا مسلمة وملتزمة دينيا لكنين أؤمن بأن الدين منفتح وقابل للتغيري، حسب متطلبات العصر و "DWوتقول أمينة يف لقاء مع 
ا للمواقف املطالبة بتغيري نظام االرث الذي  كما يطالب به " املناصفة  "وذلك من خالل تطبيق نظام " للذكر مثل حظ االنثيني" أن  يعبرتمساند

.عدد من اجلمعيات احلقوقية واحلداثيني عند احلديث عن توزيع الرتكة بني الرجل واملرأة
ا، تدر عليهما د ما أدارتا مشاريع ال بأس  ا وأختها استفادتا من تدبري جزء من الثروة املوروثة وأ لكن : "ساءلخال حمرتما، وتتوتضيف املتحدثة أ

"أليس حراما ان يذهب أكثر من نصف ثروة العائلة سدى؟

نسائية تطالب يف كل املناسبات باملساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأةمجعيات 
ا الذكور، حيث حتايلوا على قسمتها ومل تس 52 الرويشيأما فاطمة  تفد من نصيبها عاما، فكان وضعها اسوأ عندما تركها ابوها وسط مخسة من اخوا

ثل حظ االنثيني كانت اهللا عادل وال يقبل الظلم وللذكر م: "وتالحظ قائلة. اىل عقارات يف مدن خمتلفة باالضافةمن ارض شاسعة يف إحدى القرى 
 بكل واجبات النفقة قاعدة ممتازة وعادلة لو كانت تطبق دائما كما جاءت يف النص القرآين ولو بقي اجملتمع كما كان سابقا، حيث يتكلف الرجل

".على املرأة وبيته واسرته
على اعالة االسرة حيث  للعمل للمساعدة اضططرتزوجي يشتغل يف جتارة صغرية ال تدر عليه دخال قارا وحمرتما، وقد : "وتشري فاطمة إىل وضعها

."باملائة من مصاريف البيت واالوالد 80احتمل اكثر من 
يرا بين المحافظين وكان المجلس الوطني لحقوق االنسان وهو هيئة حقوقية رسمية منذ اكثر من شهرين قد فجر جدال كبيرا اثارت جدال كب
لمغربي، بما في ذلك والحداثيين، عندما شدد في آخر تقرير له على ضرورة تحقيق المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في المجتمع ا

.األرثالمساواة في 

نومان يف الرباط فريدريتش، الناشط احلقوقي، وممثل مؤسسة بوغريانعبدالواحد 
ية حقوقا متساوية مع الرجل يف بضرورة تعديل مدونة االسرة بشكل يضمن للمرأة املغرب" وضعية املساواة واملناصفة باملغرب"وأوصى تقرير اجمللس بشأن 

 التقرير أن واعترب. من اتفاقية القضاء على كل اشكال التمييز ضد املرأة، وطبقا للمعايري الدولية 16من الدستور واملادة  19االرث، وفقا للفصل 
."ترسيخ الدميوقراطية وحتقيق تنمية مستدامة دون حتقيق املناصفة واملساواة الميكنهاملغرب "

قوق املرأة تطورا وضمانا حل مدونة االسرة اليت اقرها العاهل املغريب حممد السادس قبل عشر سنوات اعتربت آنذاك اكثر مدونة يف تاريخ املغرب املعاصر
.يف مواضيع الزواج والطالق واحلضانة، لكن تبقى فيها ثغرات غري حمقة جتاه املرأة
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ملرأة،  واملدافعني عن حقوق اعبد اإلله بن كريان رئس احلكومة املغربية وزعيم حزب العدالة والتنمية قد واجه ردود فعل منتقدة من طرف احلداثينيوكان 
" .باالعتذار للمغاربة"عندما رفض يف حوار تلفزيوين توصية اجمللس خبصوص املناصفة يف االرث وطالب 

اء  العنف ضد املرأة يف املغرب يأخذ حيزا مهما يف أنشطة اجملتمع املدينإ
وحسب . فالنساء يشتغلن. أن الوضع يف يومنا هذا قد تغري" نومان يف الرباط فريدريتش، الناشط احلقوقي، وممثل مؤسسة بوغريانويرى عبدالواحد 

اذا التشبث بقاعدة فلم! كما ان هناك رجال عاطلني عن العمل. احصائيات رمسية، فإن نسبة مخس عدد العائالت املغربية يتم إعالتها من لدن امرأة
ب، ومل تتغري القوانني اال يف عهد يف املغر " االراضي الساللية"هناك نساء مل يرثن عرب التاريخ يف مناطق : بوغريانويتساءل ." للذكر مثل حظ االنثيني؟"

عة االسالمية يف ، منتقدا بذلك األصوات املدافعة عن تطبيق احكام الشري"العاهل حممد السادس الذي اعطى للمرأة احلق يف وراثة تلك االراضي
.األرث
طعنا ان نتجاوز هذه النصوص لكننا است: "إىل وجود نصوص قطعية يف القرآن، مثل قطع يد السارق ورجم الزانية وحترمي الربا ويالحظ  بوغريانويشري 

."االبناكالقطعية ووجدنا خمرجا حبيث ال نقطع يد السارق وال نرجم الزانية ونتعامل بالربا مع 
شكل الذي يراه مناسبا، حسب ضرورة التعامل مع موضوع االرث من منظور الوصية، مثال ، يوصى رجل بتقسيم ثروته بني أبنائه بال بوغريانويقرتح 

.احتياجات كل واحد منهم أو ترك األمر ملعادلة االرث القرآنية
حيتاج اىل " ظا انه موضوع االرث طويل ومتشعبا مالح"احلسنية، وهي مؤسسة رمسية، أن  داراحلديثمدير مؤسسة  اخلمليشيمن جهته اعترب امحد 

".سلسلة من الندوات واملؤمترات ملناقشة النصوص الشرعية

"ربيع الكرامة"عضوة حتالف  ماجدولنيليلى 
متهالذي كان معتقال على خلفية مواقف سلفية متشددة  الفيزازيأما الفقيه حممد  ان "نال عفوا ملكيا فقد اعترب ا السلطات املغربية قبل ان ي ا

."ؤسسة على حدةوالبد من احرتام ختصصات كل م"وأن للدولة مؤسسات ." اجمللس الوطين حلقوق االنسان ليس مؤهال للحديث يف موضوع االرث
النساء يف عصرنا احلايل "أن  DWاملدافع عن حقوق النساء يف تصرحيات ل" ربيع الكرامة"عضوة حتالف  ماجدولنيوتعترب الناشطة احلقوقية ليلى 

صادية واالجتماعية ورائدات لسن جمرد ربات بيوت مستهلكات بل مسؤوالت يشتغلن داخل وخارج البيت ويدفعن الضرائب وهن مصدر للتنمية االقت
."يف الفكر واالقتصاد، فكيف حنرم نصف اجملتمع من حقوقه؟

http://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-
%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D9%86-%D9%85%D9%86-
%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%A9-
%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB/a-18957628
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Egalité dans l'héritage: Driss El Yazami défend "son" rapport

Quelle que soit la position des uns et des autres, le président du CNDH a jugé saine la dynamique 
engendrée par cette question.L’ensemble des acteurs, notamment politiques, ont le droit 
légitime d’exprimer leur opposition à telle ou telle recommandation du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH), c’est même de leur responsabilité, a affirmé le président du Conseil, Driss 
El Yazami, en réaction à la polémique suscitée par la recommandation sur l’égalité en matière successorale 
contenue dans le Rapport Egalité-Parité du CNDH. Dans un entretien à la MAP, El Yazami a assuré 
respecter ce droit, se disant toutefois étonné par la « sélectivité entre les recommandations ». 

La polémique a porté sur quatre mots d’un rapport qui en compte près de 40.832 et dont le résumé 
exécutif compte 6.149 mots, a-t-il dit, estimant « injuste de réduire un rapport qui propose 97 
recommandations portant sur différents domaines à une seule recommandation qui appelle à l’ouverture 
d’un débat public, serein, pluriel, constructif et pluridisciplinaire sur l’égalité des hommes et des femmes 
dans les droits économiques y compris en matière successorale ». Et d’expliquer que ledit rapport, le 
septième que le CNDH consacre à la question de l’égalité depuis sa création, « est un exercice d’analyse de 
l’état de l’égalité et de la parité sur dix ans (2004-2014), rédigé à partir de rapports officiels ou de travaux 
scientifiques tant nationaux qu’internationaux ».

http://www.marocbuzz.com/fr/2016/01/06/egalite-dans-lheritage-driss-el-yazami-defend-son-rapport/

http://www.h24info.ma/maroc/politique/egalite-dans-lheritage-driss-yazami-defend-son-rapport/39564
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