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Driss El Yazami: 2016 sera l'année de la consolidation du cadre 
légal des droits de l'homme et de la démocratie au Maroc

L'année 2016 sera celle de la consolidation du cadre légal des droits de l'Homme et de la démocratie au 
Maroc, a souligné Driss El Yazami, Président du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) dans une 
interview au Women's News Network (WNN), basé à Washington.
"Je pense que 2016 sera l'année de la consolidation du cadre légal des droits de l'Homme et de la 
démocratie au Maroc", a indiqué M. El Yazami, relevant que pas moins de 15 projets de loi relatifs aux droits 
de l'Homme font l'objet de discussions au sein du Parlement marocain.
Il a fait observer, dans ce contexte, que ces projets de loi portent essentiellement sur la justice, la société 
civile et l'accès à l'information.
M. El Yazami a, en outre, relevé que le processus de réformes en cours dans le Royaume, notamment en 
matière des droits de l'Homme et de démocratie a été déclenché voici quelques décennies, alors que 
l'Occident a mis des siècles avant de franchir un pas similaire.
"En une seule décennie, nous avons vécu la réforme du Code de la famille et puis l'adoption d'une nouvelle 
constitution", a-t-il dit.
Le Président du CNDH a indiqué, à ce propos, que la dynamique de réformes est toujours à l'oeuvre, en 
reconnaissant toutefois qu'"il reste encore du travail à faire".
Abordant le statut de la femme marocaine, M. El Yazami a mis en avant les avancées apportées par le Code 
de la famille, qui a contribué, entre autres, au changement des lois relatives au mariage et au divorce et à la 
promotion de la participation des femmes dans la vie politique et au sein de la société.
D'autres réformes concernant les droits des femmes ont été introduites notamment dans le code du travail, 
outre le code de la nationalité qui vise la promotion de la situation juridique de la femme et de l'enfant et la 
consécration de l'égalité entre l'homme et la femme en permettant à la femme marocaine d'octroyer sa 
nationalité à ses enfants de père étranger.
S'agissant de la situation des migrants, le Président du CNDH a fait savoir que le gouvernement marocain a 
adopté de nouvelles politiques qui visent notamment à accorder la résidence légale aux refugiés et aux 
migrants.
Il a ajouté, à cet effet, que deux projets de loi relatifs à la traite des êtres humains et aux réfugiés sont 
soumis au Parlement, notant que les Organisations non-gouvernementales (ONGs) concernées par la 
situation des migrants travaillent désormais dans un cadre légal au Maroc.

http://www.ccme.org.ma/fr/medias-et-migration/47520

http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/driss-el-yazami-au-womens-news-network-2016-sera-
lannee-consolidation-du-cadre-legal-droits-lhomme-democratie-au-maroc/
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القسري األممي المعني بحاالت االختفاء تقود فريق العمل إسالمي حورية المغربية 
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لتصفية إرث االختفاء القسريالضوء األخضر الملك أعطى : المانوزي
)احميمداتصورة منري (حممد الراجي  -هسربيس 
14:00 - 2016فرباير  09الثالثاء 

ا إىل اململكة الفريق األممي املعاَد  والفدرالية  عين حباالت االختفاء،ملّف االختفاء القسري باملغرب ليطفَو بقّوة على الساحة، تزامنا مع زيارة يقوم 
ة الوزارية ريات، واملندوبياألورو متوسطية ضد االختفاء القسري، والتحالف الدويل ضّد االختفاء القسري، وانعقاد لقاءات مع مسؤويل وزارة العدل واحل

.حلقوق اإلنسان، واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان

ملاضي، أعلَن بالرباط يوم األحد ا البيان اخلتامي الصادر عن اجلمع العام لعائالت املختطفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري باملغرب، املنعقد
ال زالت غائبة وٌمغّيبة كليا أو "ف ، معتربا أنَّ احلقيقة حْول هذا املل"ما زال مفتوحا"أنَّ ملّف االختفاء القسري واملختطفني جمهويل املصري باملغرب 

.، يف حني إنَّ جرب األضرار الفردية واجلماعية يعرف تعثّرا، حبسب ما جاء يف البيان"ُجزئيا

ذا امللّف باملسؤولني احلكوميني ومسؤويل اجمللس الو  أّي نتيجة ُتذكر، طين حلقوق اإلنسان عْن ومل ُتسفر اللقاءات اليت مجعت اهليئات احلقوقية املعنّية 
يف ندوة  املانوزيما نقله رشيد  فبالنسبة للقاء األّول مع مسؤويل وزارة العدل واحلريات، مل يتجاوز ردُّ مدير الشؤون اجلنائية والعفو بالوزارة، حبسبَ 

".سطع أْن نتقّدَم يف احلوارْمل ن: "املانوزي، وأضاف "إّن هذا امللّف سياسي، ولْن خيوَض فيه إال وزير العدل: "صحافية بالرباط صباح اليوم، قوله

ارية حلقوق احتضنته املندوبية الوز  ويف حني تعّذَر على اهليئات احلقوقية االجتماَع بوزير العدل واحلريات، تكّرر السيناريو نفسه يف االجتماع الذي
، يف حالة ن، احملجوب اهليبةاإلنسان، حيُث توىل الكاتُب العامُّ للمندوبية مهّمة التحاور مع ممثلي اهليئات، لوجود املندوب الوزاري حلقوق اإلنسا

.، إال أنّه ْمل يُفض إىل أّي نتيجة"كان ساخنا"قال إنَّ اللقاء  املانوزيمرض، وعلى الّرغم من أنَّ 

ها القسري اليت حصَل في أّما االجتماُع مع مسؤويل اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، فلم يتمّخض سوى عْن تقدمي أرقام حْول عدد ملفات االختفاء
علومات ووْعٍد باالتصال بالعائالت املعنية قْصد إحاطتها بامل ،(ADN(تقّدم يف التعّرف على هويات الضحايا عن طريق كشوفات احلمض النووي 
".سليب"معتربة أّن موقفه إزاء هذا امللف  ،"CNDH"اليت توّصل إليها اجمللس، غري أنَّ عائالت املختطفني وّجهت انتقادا حاّدا لـ

عائالت ضحايا االختفاء القسري يف  حلقوق اإلنسان، اليت تعَمُل يف عدد من البلدان العربية واألوربية، قالْت إنَّ من حقّ  األورومتوسطيةممثلة الفدرالية 
م،  الظروف اليت جرى فيها وملاذا فُقدوا وكيف جرى ذلك، وملاذا مل يكن لديهم حق الدفاع لضمان احملاكمة العادلة، و "املغرب أْن يعرفوا مصَري أقار

".اختفاؤهم

عتربا أنَّ الرسالة اليت وجهها امللك إىل ، حتتاُج إىل حتّلي املؤسسات الرمسية باجلرأة لطّي صفحة املاضي، مُ املانوزيلكنَّ معرفَة احلقيقة، حبسب رشيد 
ا  قوُل إنَّ ملّف االختفاء أنَّ أعلى سلطة يف البالد ت"املشاركني يف الذكرى اخلمسني الختطاف املعارض املهدي بنربكة، كانْت واضحة، ومضمو

".بَة ذاتّية، وهذه الرقابة جيُب أْن تزولاألخضر، ولكنَّ مسؤويل املؤسسات الرمسية ُميارسون رقا الضوّ  كاْينْمْن الفوْق  : "، وتابع"القسري جيُب أن يُطوى
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ا، ويف حني حّددوتعقُد  ْت هيئة اإلنصاف واملصاحلة جمموعة العمل املعنية باالختفاء القسري لقاءات مع عائالت املختطفني لالستماع إىل شهادا
ا، موضحا أنَّ اهلي 100إنَّ هناَك أكثر من  املانوزيحالة، قال رشيد  700عدد ضحايا االختفاء القسري يف  ئات حالة توجُد دالئل قويّة على وفا

نعترب الضحايا خمتطفني  حننُ : "ملّفا، سيتّم تسليمها إىل اجلهات الرمسية يوم اخلميس القادم للبّت فيها، وأضاف املتحدث 60املعنّية اشتغلْت على 
".وجمهويل املصري، ما دام أننا ال نعرف مقابرهم

الضرر ما  ذا امللف تقول إن جربوعلى الرغم من أنَّ الدولة بذلْت جهودا لتعويض ضحايا االختفاء القسري، إال أنَّ اهليئات احلقوقية املشتغلة على ه
قسري ما زالت مهّمشة، ، يف هذا السياق، إنَّ املناطق اليت تضررت أكثر من االختفاء الاملانوزيزال مطروحا، خاّصة على املستوى اجلماعي، وقاَل 

.، اليت ما زالْت تفتقر إىل املاء الشروب، وال تتوفر على طبيب، على حّد تعبريهتازمامارتمثل قرية 

http://www.hespress.com/orbites/294124.html
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أوضاع اإلعاقة بمعرض الكتابيرصد المجلس الوطني لحقوق اإلنسان 
23:08 - 2016فرباير  08اليوسي االثنني الشيخ  -هسربيس

فرباير  21و 12للمعرض الدويل للنشر والكتاب بالدار، ما بني  22اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، خالل مشاركته يف فعاليات الدورة اختار 
".إعاقة، حقوق ومواطنة"، الرتكيز على املواضيع املرتبطة باإلدماج واإلعاقة، حتت شعار 2016

وضعية إعاقة، وسيرتافع من  وأفاد بالغ للمجلس، تتوفر هسربيس على نسخة منه، بأن رواق اجمللس سيحتفي خالل هذه السنة حبقوق األشخاص يف
ومؤسساتيني، مغاربة  من خالل إعطاء الكلمة لكتاب وباحثني، وفعاليات من اجملتمع املدين، وفاعلني سياسيني"أجل الدفاع عنها وضمان إعماهلا، 

".وأجانب، وكذا مجهور املعرض والرواق، ملناقشة املكتسبات والتحديات املطروحة يف هذا اجملال

إعاقة لألشخاص يف وضعية  وسيشكل رواق اجمللس، حسب املصدر ذاته، فرصة ملناقشة القضايا املرتبطة باإلعاقة من خالل اإلنتاجات األدبية والعلمية
.باملغرب والعامل، واليت سيكون الرواق مناسبة لتقدميها، وكذا التعريف باألوجه املتعددة لوضعية اإلعاقة باملغرب

، "تكرمي"، وفقرة "اتالتزامات وممارس"، و"مناظرات"، و"يوم وكتاب"، و"اإلعاقة عرب اجلهات: "وتتوزع أنشطة الرواق على مخس فقرات يومية رئيسية
واإلعاقة، وتكلفة  اإلبداع والفن واألدب واإلعاقة، والتكوين واملواكبة االجتماعية، واإلعالم: ستتناول موضوع اإلعاقة من جوانب خمتلفة، أبرزها

حمللية، واملشاركة السياسة الرقمية، واإلعاقة يف املؤسسات السجنية، واإلعاقة والسياسات العمومية ا والولوجية، )احلق يف الوصول( والولوجياتاإلعاقة، 
الجتماعية، حة واحلماية الألشخاص يف وضعية إعاقة، وجتارب اجملتمع املدين يف جمال اإلعاقة وطنيا ودوليا، واإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة، والص
طفال ة التشغيل، واألورياضات األشخاص يف وضعية إعاقة، والتعليم الدامج، واإلعاقة واهلجرة، واإلطار القانوين لإلعاقة، واحلق يف الشغل وقابلي

.والنساء واإلعاقة

سيشارك يف أشغاله  ، لقاء حول دور املؤسسات الوطنية يف محاية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة،"مناظرات"كما سيحتضن الرواق، يف إطار فقرة 
.ممثلو املؤسسات الوطنية باألردن وغانا وكينيا والسنغال ونيجرييا ورواندا واملكسيك والغابون وفلسطني

http://www.hespress.com/societe/294047.html
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تواطئح بأي لن نقبل بإغالق ملف ضحايا االختفاء القسري دون الكشف عن الحقيقة ولن نسم.. المانوزي
  2016فرباير  08كتب يوم اإلثنني كوم  .فرباير

.ية دون حقيقة وطنية، حول حماولة  إغالق مسلسل العدالة االنتقالالفايسبوك، على حائطه على املانوزيهذا بالضبط ما كتبه األستاذ مصطفى 
الختفاء القسري وذوي التأمت يوم أمس أسر ضحايا ا» : إذ كتب باحلرف ختوفا من خطوات لقرب ملف، الزال جرحه مفتوحا يف غياب احلقيقة كاملة

من خالله جتديد النفس احلقوقي، املصري، ليجددوا هياكل تنسيقيتهم املنضوية حتت لواء املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف، و  اجملهويلحقوق 
رعية هو ما أعطي القوة لشمؤكدين تشبت اجلميع بالوحدة والتضامن والصمود ومقاومة كل أشكال التقصري والتهاون والرتاخي واملساومة يف القضية، و 

وطنية رادة، مادامت احلقيقة الرفض رغبة ما تتبلور إلغالق مسلسل احلقيقة والكشف عن املصائر، هذه الرغبة اليت لن نرتكها تتحول، سياسيا، إىل إ
ف هلم أن يوصوا باإلغالق ، فكيوفي هذا اعتبرنا أن أية توصية من قبل المجلس الوطني لحقوق االنسان باإلغالق، بمثابة تواطئ فاضحعالقة، 

نعني عن ضي احلقيقة واملمتدون تعليل مقنع وشايف جتاه الضحايا والتاريخ الوطين، اللهم إذا كانوا ميلكون الشجاعة الكافية لإلفصاح صراحة عن مناه
التعاون يف متكني الوطن من أرشيف الوقائع ؟

ألن  كشف عنها، ولكن أيضاإن ظروف اإلغالق غري متوفرة بتاتا، مادام مسلسل العدالة االنتقالية مل يكتمل، ليس فقط ألن املصائر مل تكتشف ومل ي
يجية لقضائية وتقرير اسرتاتضمانات عدم التكرار مل تسن تشريعيا، وعلى اخلصوص فيما يرتبط باحلكامة األمنية واألمن القضائي واستقالل السلطة ا

.عدم اإلفالت من العقاب

الرغبة أو النية إىل  صحيح أن هناك رغبة لدى الدولة يف القطع مع املاضي الذي ال يريده البعض أن ميضي، ولكن هل يكفي ذلك دون أن تتحول
كل املقاربات   يئة احلقوقية املالئمة، ولتكنإرادة سياسية جتعل من احلقيقة رافعة للمضي حنو املستقبل، فهل نكون يف مستوى املنعطف والظرفية بتوفري الب

قانون ادة السادسة من واإلجراءات تشاركية، وأول اخلطوة تكريس مطلب احلق يف معرفة احلقيقة حول االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان، وإلغاء امل
ر أو قدر محاية العسكريني الذي مينع هؤالء من اإلفصاح والبوح عن ما جرى، إنقاذا للحيوات البشرية وماء وجه الوطن الذي لن يوفره أ »ي 

http://www.febrayer.com/321447.html
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االنصاف والمصالحة  عن ملف توصيات نهائيا يتهيأ للتخلي  الصبارو اليزميمجلس . انفراد

أعضاء  علم عقد اجتماع مع” الوطين حلقوق االنسان اجمللس”لـاألمني العام ” حممد الصبار“من مصدر موثوق، أن  Rue20.Comموقع علم 
.”االنصاف واملصاحلة“أطلعهم خالل االجتماع على حصيلة تنفيذ توصيات هيئة ” منتدى املغريب احلقيقة واالنصاف“من 

ائيا عن هذا ” لساجمل“أكد للُمجتمعني، أن اجمللس سيصدر قريباً تقريراً حول املوضوع مؤكداً أنه ” الصبار“وحسب مصدرنا املوثوق، فان  سيتخلى 
.”امللف، على اعتبار أن حماور التقرير الذي سيصدر هو أقصى ما ميكن للمجلس القيام به

ة والعسكرية مساء األجهزة األمنيوحسب نفس املصدر املوثوق، فان الصبار أكد للوفد الذي ُميثل املنظمة اليت كان يرأسها، أن التقرير سيتطرق اىل ذكر أ
”اليت تعاونت واليت مل تتعاون مع اجمللس

علقةالتقرير لن يُقدم أية اضافة فيما يتعلق باالختف“اىل ذلك، كان حقوقيون، قد أطلقوا صفارة انذار مبدين ختوفهم من أن 
ُ
.”اء القسري امل

عن امللف  نائياً لس ختليه بعد أن يُعلن اجمل” مأل ملف ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان“وتُبدي اجلمعيات واملنظمات احلقوقية ختوفها ازاء 
.ويرفع يديه عنه دون حتقيق ما يصبو اليه اجلسم احلقوقي

http://www.rue20.com/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8E%D8%B2%D9%85%D9%8A-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A3-
%D9%84%D9%84/
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ستكون سنة تعزيز اإلطار القانوني لحقوق اإلنسان  2016) .. نيتووركنيوز  وومنز(ل اليزميإدريس 
والديمقراطية في المغرب 

2016 - 02 - 08يف أخبارنا يوم  أخبارنانشر

 2016واشنطن، أن ، اليت يوجد مقرها ب)نيتووركنيوز  وومنز(، يف حديث مع شبكة ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناليزميإدريس أكد 
. ستكون سنة تعزيز اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف املغرب

 15قل عن ، مربزا أن ما ال ي"ستكون سنة تعزيز اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف املغرب 2016أعتقد أن .. " اليزميوقال السيد 
.مشروع قانون تتعلق حبقوق اإلنسان هي حمل مناقشة يف الربملان املغريب

م أساسا العدالة واجملتمع املدين والولوج إىل املعلومة .وأشار، يف هذا السياق، إىل أن هذه املشاريع القوانني 
ضعة عقود، يف حني أيضا أن مسلسل اإلصالحات اجلارية يف اململكة، وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان والدميقراطية بدأ منذ ب اليزميوأضاف السيد 

.أن الغرب استغرق قرونا قبل اختاذ خطوة مماثلة
".يف عقد واحد فقط، شهدنا إصالح مدونة األسرة واملصادقة على دستور جديد"وأضاف أنه 

ال يزال هناك "ى أنه وأشار رئيس اجمللي الوطين حلقوق اإلنسان، يف هذا الصدد، إىل أن دينامية اإلصالحات ال زالت متواصلة، مؤكدا، باملقابل، عل
."عمل ينبغي القيام به

، من بني أمور أخرى، يف تغيري الضوء على التقدم الذي مت إحرازه بفضل مدونة األسرة، اليت سامهت اليزميوخبصوص وضعية املرأة املغربية، سلط السيد 
.القوانني املتعلقة بالزواج والطالق وتعزيز مشاركة النساء يف احلياة السياسة وداخل اجملتمع

ا وخاصة يف جمال مدونة الشغل، وكذا قانون اجلنسية الذي يهدف إىل ت م حقوق النساء مت القيام  عزيز الوضع وأضاف أن إصالحات أخرى 
.جنيبالقانوين للمرأة والطفل وتكريس املساواة بني اجلنسني مع متكني النساء املغربيات من منح جنسيتهن ألبنائهن من أب أ
دف باخلصوص إىل منحوفيما يتعلق بوضعية املهاجرين، قال رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إن احلكومة املغربية قد تبنت سياسات جدي  دة 

.اإلقامة القانونية لالجئني واملهاجرين
كومية تشتغل املنظمات غري احل وأضاف أنه مت، يف هذا الصدد، إحالة مشروعي قانونني يتعلقان باالجتار يف البشر والالجئني إىل الربملان، مشريا إىل أن

.  اليوم ضمن إطار قانوين يف املغرب

https://www.maghress.com/akhbarona/154425

http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B2-
%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%83-2016-
%D8%B3%D8%AA/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/

http://www.akhbarona.com/divers/154425.html
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رييستعد لإلعالن رسميا عن التخلي و التخلص نهائيا من ملف االختفاء القس اليزميمجلس 
10:  02الساعة  2016فرباير  08يف أضيف   

وم االحد بالرباط، غياب اإلرادة املنعقد ي" لعائالت املختطفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسري باملغرب" البيان اخلتامي للجمع العامانتقد 
ت  د عن متابعة التحرياالسياسية لدى الدولة للحل النهائي و املنصف هلذا امللف  والتملص الواضح للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان منه برفع الي
ذي املدافن، هذا اجلانب ال قصد البث يف احلاالت العالقة و استكمال احلقيقة و حيث تنطبق نفس املالحظة بالنسبة ملسألة حفظ الذاكرة و تأهيل

.لذاكرةل اإلجايبيعرف مجودا واضحا و تراجعا خطريا عن عدة التزامات  قدمها اجمللس يف عدة مناظرات دولية ووطنية يف شأن احلفظ 
   
االة الشي و الالمبو أضاف البيان ان واقع احلال اليوم يشهد عكس ذلك متاما يف عدة مراكز سابقة لالعتقال السري  و مدافن تركت لإلمهال و الت 

.تازمامارتوحىت إلتالف معامل اجلرمية  من طرف النظام املغريب كما وقع للمعتقل السري الرهيب 

صري و ضحايا االختفاء شدد البيان على أن ملف ماضي االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف بالدنا و باخلصوص ملف املختطفني جمهويل املو 
يذ و يعرب على ثرا و بطأ يف التنفالقسري ال زال مفتوحا حيث احلقيقة ال زالت غائبة و مغيبة كليا أو جزئيا، و جرب األضرار الفردية و اجلماعية تعرف تع
ائيا استيائه من املوقف السليب للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان إزاء هذا امللف و ذلك باستعداده قريبا اإلعالن رمسيا بالتخل من هذا ي و التخلص 

.امللف دون أن يقدم شيئا يستحق الذكر
  

التقدم النسيب احلاصل يف  و ذكر أنه رغم" كما اعترب أن الكشف عن احلقيقة هو تأكيد ملكانة الضحايا بوصفهم أصحاَب حقوٍق وأعضاَء يف اجملتمع
.جمال تسوية إرث سنوات الرصاص ، ال تزال العشرات من العائالت تنتظر الكشف عن مصري ذويها

لوطني لحقوق االنسان عقدت  مع المجلس ا" جلنة عائالت املختطفني جمهويل املصري"أن املكتب التنفيذي ملنتدى احلقيقة واالنصاف ومعلوم 
.، لتدارس ملف جمهويل املصريفبراير  05يومه

http://www.zoompresse.com/news8538.html
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اإلنسانمشروع قانون لحقوق  15يبحث " البرلمان المغربي "
بنصاحلسناء -الرباط 2016فرباير / شباط  09,الثالثاء 

 ستكون سنة تعزيز اإلطار القانوين حلقوق اإلنسان والدميقراطية يف 2016، أن ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنساناليزميإدريس أكد 
.املغرب

م أساًسا مشروع قانون تتعلق حبقوق اإلنسان هي حمل مناقشة يف الربملان املغريب، مؤكًدا أن هذه املشاريع ا 15أن ما ال يقل عن وأوضح  لقوانني 
.العدالة واجملتمع املدين والولوج إىل املعلومة

د، يف حني أن الغرب على أن مسلسل اإلصالحات اجلارية يف اململكة، وخاصة يف جمال حقوق اإلنسان والدميقراطية بدأ منذ بضعة عقو  اليزميوشدد 
".ديف عقد واحد فقط، شهدنا إصالح مدونة األسرة واملصادقة على دستور جدي"استغرق قرونًا قبل اختاذ خطوة مماثلة، مضيًفا 

وخبصوص ." ي القيام بهال يزال هناك عمل ينبغ"وأشار رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، إىل أن دينامية اإلصالحات ال زالت متواصلة، مؤكًدا أنه 
، يف تغيري القوانني املتعلقة الضوء على التقدم الذي مت إحرازه بفضل مدونة األسرة، اليت سامهت من بني أمور أخرى اليزميوضعية املرأة املغربية، سلط 

.بالزواج والطالق وتعزيز مشاركة النساء يف احلياة السياسة وداخل اجملتمع

ا وخاصة يف جمال مدونة الشغل، وقانون اجلنسية الذي يهدف إىل تع  م حقوق النساء مت القيام   زيز الوضع القانوينوأضاف أن إصالحات أخرى 
.للمرأة والطفل وتكريس املساواة بني اجلنسني مع متكني النساء املغربيات من منح جنسيتهن ألبنائهن من أب أجنيب

قامة دف باخلصوص إىل منح اإلوفيما يتعلق بوضعية املهاجرين، قال رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إن احلكومة املغربية تبنت سياسات جديدة 
نظمات غري احلكومية تشتغل اليوم إحالة مشروعي قانونني يتعلقان باالجتار يف البشر والالجئني إىل الربملان، وامل"القانونية لالجئني واملهاجرين، وتابع 

".ضمن إطار قانوين يف املغرب

http://motaded.net/show-7672096.html
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واإلعاقةأنشطته على األمور المرتبطة باإلدماج تركز 
البيضاءيشارك في المعرض الدولي للكتاب في اإلنسان لحقوق الوطني 

عمار شيخي -الرباط  2016فرباير / شباط  09,الثالثاء 

الدويل  ، املنعقد يف فضاء املعرضللمعرض الدولي للنشر والكتاب 22المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، في فعاليات الدورة يشارك 
إعاقة، "ار ، برواق تتمحور أنشطته حول املواضيع املرتبطة باإلدماج واإلعاقة حتت شع2016فرباير /شباط 21و 12يف مدينة الدار البيضاء ما بني 

".حقوق ومواطنة

 إعطاء الكلمة لكتاب وحيتفي رواق اجمللس هذه السنة حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، وسيرتافع من أجل الدفاع عنها وضمان إعماهلا، من خالل
املطروحة ة املكتسبات والتحديات وباحثني وفعاليات من اجملتمع املدين وفاعلني سياسيني ومؤسساتيني، مغاربة وأجانب، ومجهور املعرض والرواق ملناقش

مبشاركة اهليئة  ،(AnA" (مهندسون معماريون غري جمهولون"ومن أجل اختيار رواق يعرب عن أهداف اجمللس، أطلق اجمللس ومجعية . يف هذا اجملال
از مباراة مفتوحة أمام املهندسني املعماريني املغاربة الشباب، ف ،(Amush(الوطنية للمهندسني املعماريني واجمللس اجلهوي للوسط وموقع أموش 

ا األوىل وشرف تصميم الرواق، مهندسني معماريني شابني .جبائز

نشاط للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب واخلربات احمللية  50، طيلة عشرة أيام، أكثر من ²م 360وحيتضن رواق اجمللس، املمتد على مساحة 
"  يوم وكتاب" "اإلعاقة عرب اجلهات"وتتوزع أنشطة الرواق على مخس فقرات يومية رئيسية، . بلًدا 24متدخل من  150والدولية، يؤطرها أكثر من 

عاقة، التكوين واملواكبة ، ستتناول موضوع اإلعاقة من جوانب خمتلفة، أبرزها، اإلبداع والفن واألدب واإل"تكرمي"وفقرة " التزامات وممارسات" "مناظرات"
.الولوجياتاالجتماعية، اإلعالم واإلعاقة، تكلفة اإلعاقة، 

http://www.almaghribtoday.net/culture/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%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
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للكتاباالنسان تشارك في المعرض الدولي حقوق 
2016فرباير  / شباط  09,الثالثاء 

 21و 12يف الدار، ما بني للمعرض الدولي للنشر والكتاب   22المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، خالل مشاركته في فعاليات الدورة اختار 
بأن رواق اجمللس   بيان للمجلس وأفاد,"ومواطنةإعاقة، حقوق "، الرتكيز على املواضيع املرتبطة باإلدماج واإلعاقة، حتت شعار 2016شباط  /فرباير

ء الكلمة لكتاب من خالل إعطا"سيحتفي خالل هذه السنة حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، وسيرتافع من أجل الدفاع عنها وضمان إعماهلا، 
تحديات ناقشة املكتسبات والوباحثني، وفعاليات من اجملتمع املدين، وفاعلني سياسيني ومؤسساتيني، مغاربة وأجانب، وكذا مجهور املعرض والرواق، مل

تاجات األدبية والعلمية وسيشكل رواق اجمللس، حسب املصدر ذاته، فرصة ملناقشة القضايا املرتبطة باإلعاقة من خالل اإلن, "املطروحة يف هذا اجملال
.املغربوضعية اإلعاقة  يف لألشخاص يف وضعية إعاقة  يف املغرب والعامل، واليت سيكون الرواق مناسبة لتقدميها، وكذا التعريف باألوجه املتعددة ل

http://www.almaghribtoday.net/culture/shows/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
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القسري اإلختفاءيجدد مطالبه بضرورة كشف حقيقة حاالت واإلنصاف الحقيقة منتدى 
ــ هشام العمراين بديل  23:56 2016فرباير  8األثنني 

  
مبا فيها حالة الوفيات  احلقيقة الكاملة جلميع حاالت االختفاء القسري باملغرب"بالكشف عن " املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف"طالب 

رائم ليت أدت إىل هذه اجلحتت التعذيب يف مراكز االستنطاق وأماكن االحتجاز واالعتقال واإلعدامات التعسفية، وكل احليثيات السياسية واألمنية ا
ا ".وتوضيح مجيع مالبسا

رباط يف ري باملغرب، املنعقد بالطالب املنتدى يف البيان اخلتامي الصادر عن اجلمع العام لعائالت املختطفني جمهويل املصري وضحايا االختفاء القسكما 
الضحايا من كافة  التعجيل باستكمال جرب الضرر الفردي و اجلماعي واإلدماج االجتماعي لذوي احلقوق و متكني"بـ -طالب-فرباير احلايل،  7

هم ضحايا املالية مبا في حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة و اجملانية من أدوية و معاجلة واستشفاء، و احلق يف التقاعد وتسوية الوضعية اإلدارية و
".، ونشر اللوائح الكاملة لضحايا االختفاء القسري وتضمينها كل املعلومات األساسيةتازمامارت
ات اجلسيمة ، أن ملف ماضي االنتهاك"ال مصاحلة دون حل ملف االختفاء القسري: " ذات البيان الصادر عن اللقاء املنعقد حتت شعاروأضاف 

مغيبة حلقيقة ال زالت غائبة و حلقوق اإلنسان يف بالدنا و باخلصوص ملف املختطفني جمهويل املصري و ضحايا االختفاء القسري ال زال مفتوحا حيث ا
ق اإلنسان  للمجلس الوطين حلقو كليا أو جزئيا، و جرب األضرار الفردية و اجلماعية تعرف تعثرا و بطء يف التنفيذ معربا عن استيائه من املوقف السليب

ائيا من هذا امللف دون أن يقدم شيئا يستحق ا ".لذكرإزاء هذا امللف و ذلك باستعداده قريبا اإلعالن رمسيا بالتخلي و التخلص 

مع  –يذكر أنه يف املغرب  و" أن الكشف عن احلقيقة هو تأكيد ملكانة الضحايا بوصفهم أصحاَب حقوٍق وأعضاَء يف اجملتمع" واعترب املصدر ذاته 
منذ مدة طويلة ،  رغم التقدم النسيب احلاصل يف جمال تسوية إرث سنوات اجلمر و الرصاص ، ال تزال العشرات من العائالت ، و –األسف الشديد 

."تنتظر الكشف عن مصري ذويها، كما سجلت حاالت جديدة لالختفاء ، وهذا الرتاجع ال جيوز تربيره بدعوى حماربة اإلرهاب
شهد على مدى االربع إن ملف االختفاء القسري مل ي" ، "املنتدى املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف"، رئيس املنوزيذات السياق قال مصطفى يف 

تائج جزئية وحمدودة لعينات من احلمض ن-بتنغريقربي ضحيتني -قرب املدين العور-رفاة الطود(سنوات األخرية تطورا ذا أثر، فعدا بعض النتائج املتواضعة 
".ميكن اجلزم بأن امللف ظل يراوح مكانه) النووي

نسان لرفع تقرير في اللحظة الراهنة وفي سياق استعداد المجلس الوطني لحقوق اإلأنه "خالل مداخلة له يف اللقاء املذكور،  املنوزيوأوضح 
اية يف "(ال امللفإقف"وبالنظر ملا مت ويتم التعبري عنه من الرغبة يف . حول منجزه في مجال تتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف لنتذكر قانون نقطة 

هل . هو سؤال املآل فإن السؤال الذي ينتصب أمام ملف االختفاء القسري باخلصوص وملف االنتهاكات اجلسيمة على وجه العموم) ... االرجنتني
"  حلق يف احلقيقة"ـمن املقبول إغالق امللف قبل استكمال البحث والتحري وعلى مجيع األصعدة واألوجه من أجل الكشف عن كل احلقيقة إحقاقا ل

؟ "احلق يف معرفة احلقيقة" اء أن يقرر يف شأن إ -أيا كانت مربراته-" للسياسي" كما أصبح منصوص عليه يف املرجعية الدولية حلقوق اإلنسان؟ أحيق
ا من طرف واحد اء التسوية اليت مت التوافق بشأ ".و الدميقراطيةحىت قبل اجناز أهدافها يف االنتقال حن) السياسي(أميكن القبول أن بإ

م هو أيض"  املنوزيوأكد  ا سؤال مهم نظرا للحاجة إىل أنه وأيا كانت الصيغة اليت قد يتوصلون إليها فإن سؤال اجلهة اليت سيتقدمون إليها بطلبا
".توفرها على القدرة والسلطة من أجل اختاد القرارات املالئمة يف املوضوع

http://badil.info/64685-2/
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...تعيين السفراء الجدد ينبغي أن ينسجم مع هذه اإلشارات: المنوزيمصطفى 

، رئيس املنوزيطفى سؤاال حول معىن تعيني سفراء جدد أغلبهم حقوقيون وتقدميون، يف هذا الظرف بالذات؟ فرد مص" أنفاس بريس"موقع وجه 
حلقوقية دورها، ولكن يبدو أن أن  للدبلوماسية ا املنوزيويعترب . املنتدي املغريب من أجل احلقيقة واإلنصاف بأن  السؤال ينبغي أن يطرح حول اجلدوى

ياسي منها، والذي اجلدوى ينبغي أن تكون باألساس يف رد ملف توصيات هيأة اإلنصاف واملصاحلة جلدول األعمال الوطين، خاصة يف الشق الس
.العالقة من حيث املصري واحلقيقة» االختفاء القسري«يتعلق أساسا بتصفية تركة 

أكتوبر، املطابق لذكري   29، فحوى الرسالة امللكية إىل ندوة عبد الرمحان اليوسفي باملكتبة الوطنية، يف  املنوزيفإذا كنا قد مثنا كمنتدى، يقول 
التعامل : قا لإلشارات الثالثمن تونس، فإن تعيني السفراء ينبغي أن ينسجم مع هذا السياق ووف املنوزياختطاف املهدي بنربكة من باريس واحلسني 

فا، مث  أفق طيه طيا عادال ومنصبدون عقدة مع املاضي وتبين وقائعه اإلجيابية والسلبية معا كتاريخ وطين، وتفعيل مسطرة استكمال شروط احلقيقة يف
ستيعاب اجلدوى واملعىن دون متثل غري أنه ال ميكن ا. ويهيكلهحتمل نتائج مبا قد يتاح من صيغ جلرب األضرار وحفظ الذاكرة الوطنية مبا خيدم املستقبل 

فاء ألهم مقتضى، أال وهو  صدور إرادة سياسية واضحة وصرحية من أجل إعمال وسن ضمانات عدم التكرار وإخراج آليات احلماية من االخت
قاللية، وكذا حكامة أمنية بأمن قضائي مقرون بنزاهة واست مؤطرةالقسري والوقاية من التعذيب وإقرار اسرتاتيجية وطنية للحد من اإلفالت من العقاب 

.وعدالة اجتماعية حتول دون عودة رجال سنوات الرصاص
ل إغالق ، وهل يعقالمنوزيأجاب . سؤال احتمال رفع توصية من المجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول أجل إغالق ملف الحقيقةوعن 

ا حول احلقيقة والوطنية ملف لم يفتح بعد، الوطين وغريه من املتدخلني يف  أن ينضبط اجمللس املنوزيومتىن . بسبب تعنت جهات معينة وعدم تعاو
م إرادة هيكلة الوطن أوال بنفس حقوقي ودميق.. امللف ملقتضيات الرسالة امللكية راطي، قبل أن تكون منتوجا فالقضية وطنية وجمتمعية وسيادية 

.للرتويج أو التسويق الدبلوماسي حنو اخلارج 

http://www.anfaspress.com/index.php/politic/item/30312-2016-02-08-12-01-29
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Casablanca : le CNDH expose au Siel la situation de handicap 
qui affecte plus de 1.530.000 marocains

Le Maroc compte plus de 1.530.000 marocains vivants en situation de handicap (Selon l’enquête nationale 
sur le handicap), soit 5.12% de la population, aspirent à jouir de l’ensemble des droits que leur confère la 
Constitution, une situation que le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) compte exposer à la 
22ème édition du SIEL à Casablanca.

Le CNDH participera ainsi à cette 22ème édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se 
tient à Casablanca du 12 au 21 février 2015, en y érigeant un stand  sous le thème ‘Handicap, droits et 
citoyenneté’.

Dans un communiqué parvenu à barlamane.com, le CNDH, qui célèbre cette année les droits des 
personnes en situation de handicap, fera un plaidoyer en faveur de la mise en œuvre effective de ces droits, 
en donnant la parole à des écrivains, chercheurs, membres de la société civile et acteurs politiques et 
institutionnels, ainsi qu’au public en vue de débattre de la situation des personnes en situation de handicap 
au Maroc, de passer en revue les acquis et les défis qui se posent dans ce domaine.

Placé sous le thème ‘Handicap, droits et citoyenneté’, le stand, d’une superficie de plus de 360 m² 
accueillera, tout au long des dix jours du Salon, plus de 50 activités où plus de 150 intervenants en 
provenance de 24 pays débattront et interagiront autour de la thématique du handicap et échangeront les 
expériences nationales et internationales dans ce domaine.

http://www.barlamane.com/fr/casablanca-le-cndh-expose-au-siel-la-situation-de-handicap-qui-affecte-plus-de-1-
530-000-marocains/
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ألف معاق  530مجلس حقوق اإلنسان يحتفي في معرض الكتاب بحقوق أزيد من مليون و: البيضاء الدار 
مغربي

تقريبا % 5,12، أي ما يعادل )2004حسب البحث الوطين حول اإلعاقة (مواطن يعيشون يف وضعية إعاقة  1.530.000باملغرب حوايل يوجد 
.من عدد السكان ، وهم يتطلعون لتفعيل كافة احلقوق اليت تكفلها هلم املقتضيات الدستورية

 22سيحتضن الدورة  يف رواق يقام بفضاء املعرض الدويل مبدينة الدار البيضاء الذيالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان هذه الوضعية سيعرضها 
.فرباير اجلاري  21و 12للمعرض الدويل للنشر والكتاب اليت ستنظم ما بني 

ة وسيرتافع من أجل الدفاع سيحتفي هذه السنة حبقوق األشخاص يف وضعية إعاق“بنسخة منه ، أن رواق اجمللس ” كوم.برملان “وجاء يف بيان توصل 
ا ، مغاربة وأجانب، وكذعنها وضمان إعماهلا، من خالل إعطاء الكلمة لكتاب وباحثني وفعاليات من اجملتمع املدين وفاعلني سياسيني ومؤسساتيني

.”مجهور املعرض والرواق ملناقشة املكتسبات والتحديات املطروحة يف هذا اجملال

نشاط  50، طيلة عشرة أيام، أكثر من ²م 360، ويقام على مساحة ” إعاقة، حقوق ومواطنة“وسيحتضن رواق اجمللس الذي ينظم حتت شعار 
.بلدا  24متدخل من  150للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب واخلربات احمللية والدولية، يؤطرها أكثر من 

http://www.barlamane.com/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%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%AD%D8%AA%D9%81%D9%8A/
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وبانعكاسات الجن: بالرباط معرضا فنيا حول موضوع ينظمان  CDGو المجلس الوطني لحقوق اإلنسان
20:15 - 2016فرباير  08

بالرباط معرضا فنيا حيمل عنوان  2016مارس  31فرباير إىل  9تنظم مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري واجمللس الوطين حلقوق اإلنسان من 
(Reflets Sud" (انعكاسات اجلنوب  "

، من 2016بري برسم سنة بصندوق اإليداع والتد" فضاء التعابري"وسيمكن هذا املعرض، األول من نوعه، واملنظم يف إطار الربجمة الفنية لرواق الفن 
فاطمة :  وورزازتير وكلميم متكني اجلمهور من اكتشاف أعمال مثان فنانني تشكيليني يعيشون ويعملون باألقاليم اجلنوبية بالعيون وطانطان وأكاد

.والطيب نديف إدايل، توفة هاراه، منانة احليسن، الراكب احليسن، براهيم دجيمي، اإلمام بيبونأجيو، أمحد 
ي الذ" معرض الواقع"حبضور الفنانني املعروضة أعماهلم، مث فقرة  2016فرباير  9وسيتميز هذا املوعد الفين بثالث حلظات قوية أوهلا افتتاحه يوم 

ون يف سبوع الفنانون املشاركسينطلق ابتداء من العاشر من فرباير وهي فقرة إبداع مشرتك حول موضوع الفن احلديث، سينكب على إجنازه على امتداد أ
.املعرض

تشكيلية مارس بالعديد من األنشطة األخرى من قبيل تنظيم مائدة مستديرة حول الفنون ال 31كما سيتميز اجلزء الثالث من هذه التظاهرة املمتدة إىل 
مبن (مفتوحة لفائدة الطلبة  واستقبال جمموعات تالميذ وتنظيم أيام) حبضور مؤلفيها(باألقاليم اجلنوبية وتقدمي إصدارات مركز الدراسات الصحراوية 

، )لوم الرتبية بالرباطم اإلنسانية وكلية عفيهم طلبة املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيط الثقايف واملعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث وكلية اآلداب والعلو 
.وكذا أمسيات موسيقية وأمسيات للشعر احلساين

املمارسة الفنية يف "، إىل أن وقد أشارت السيدة دينا الناصري، املديرة العامة لرواق مؤسسة صندوق اإليداع والتدبري، يف تقدمي الكتيب اخلاص باملعرض
الذي يطبع املعرض،  مناطق اجلنوب ظلت إىل وقت قريب منصبة على الرسم على حساب باقي مكونات الفن التشكيلي، لكن مع التنوع الفين

ا أضحت اليوم منفتحة على خمتلف حقول الفن تقريبا حوجها اليوم للتعريف والتثمني لقد شهد اإلبداع الفين باجلنوب قفزة نوعية، ما أ. نكتشف أ
".حىت تفرض نفسها كقوة خالقة إبداعية وحىت تتجسد معامل طابعها الفين اخلاص

نان تشكيلي ممن تُعرض يبدو يل أن كل ف: "، رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، يف مسامهة بنفس الكتيب اليزميمن جانبه قال السيد ادريس 
. م اإلكراهاتطوارها، خبطى واثقة رغأعماهلم يف هذا املعرض يشارك يف هذه احلركية الفنية اليت باتت ترتسم معاملها ويف هذه النهضة الثقافية اجلارية أ

قة وبني توجه حنو املستقبل يف تاريخ ذو خصوصية وثقافة عري التجدرإن أعماهلم متيط اللثام يف الواقع عن حبث حثيث من أجل خلق التوازن بني 
غرب ومستجيبة لعامل وهم يف حبثهم هذا، كل على طريقته، عن مجالية جديدة خاصة بامل. والكونية، مع زعزعة كل الصور النمطية وأشكال االحنياز

ذا البلد، يف توسيع آفاقنا وإرواء عطشنا اجلماعي للعدالة واجل ".مالاليوم، يثرون عاملنا ويشاركون، إىل جانب كل املبدعني 
  

ها حفظ وق الثقافية مبا فييذكر أن اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان عمل منذ إحداثه على املسامهة يف إعمال مقتضيات الدستور اجلديد املتعلقة باحلق
اصلية حول التاريخ ويف هذا اإلطار، نظم اجمللس العديد من الندوات واللقاءات العملية والتو . الرتاث احلساين، كمكون من مكونات اهلوية املغربية

ب عية كلية اآلداوالذاكرة وحفظ الرتاث احلساين، فضال عن املشاركة يف موسم طانطان، كما ساهم اجمللس يف إحداث مركز الدراسات الصحراوية مب
.والعلوم اإلنسانية بالرباط وكالة اجلنوب وجمموع املكتب الشريف للفوسفاط

http://www.marocanbae.com/22/4609.html
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»اإلعاقة « يحتفي بإبداعات األشخاص في وضعية  اليزمي
جبورالزهراء فاطمة 

للمعرض الدويل للنشر والكتاب، لألشخاص يف وضعية  22، رواقه هذه السنة ضمن فعاليات الدورة المجلس الوطني لحقوق اإلنسانخصص 
م األدبية  إعاقة، حقوق  «، أن رواقه املنظم حتت شعار اليزميبالغ للمجلس الذي يرأسه ادريس  وأفاد.والعلميةإعاقة من خالل عرض إنتاجا

، سيحتفي هذه السنة حبقوق األشخاص يف 2016فرباير  21و 12ضمن فعاليات هذه الدورة اليت ستحتضنها مدينة الدار البيضاء بني » ومواطنة 
سيني دين وفاعلني سياوضعية إعاقة وسيرتافع من أجل الدفاع عنها وضمان إعماهلا، من خالل إعطاء الكلمة لكتاب وباحثني وفعاليات من اجملتمع امل

الرواق سيشكل فرصة  أن وأبرزن.اجملالومؤسساتيني، مغاربة وأجانب، وكذا مجهور املعرض والرواق ملناقشة املكتسبات والتحديات املطروحة يف هذا 
أو حول اإلعاقة، اليت / وأيضا ملناقشة القضايا املرتبطة باإلعاقة من خالل اإلنتاجات األدبية والعلمية لألشخاص يف وضعية إعاقة باملغرب والعامل

« : س فقرات يومية رئيسيةأنشطة الرواق على مخ وتتوزع.باملغربسيكون الرواق مناسبة لتقدميها، وكذا التعريف باألوجه املتعددة لوضعية اإلعاقة 
: ب خمتلفة أبرزها، ستتناول موضوع اإلعاقة من جوان»تكرمي « وفقرة » التزامات وممارسات » « مناظرات » « يوم وكتاب » « اإلعاقة عرب اجلهات 

الرقمية،  والولوجية) لاحلق يف الوصو ( الولوجياتاإلبداع والفن واألدب واإلعاقة، التكوين واملواكبة االجتماعية، اإلعالم واإلعاقة، تكلفة اإلعاقة، 
 جمال اجملتمع املدين يف اإلعاقة يف املؤسسات السجنية، اإلعاقة والسياسات العمومية احمللية، املشاركة السياسة لألشخاص يف وضعية إعاقة، جتارب

، اإلعاقة عليم الدامجاإلعاقة وطنيا ودوليا، اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة، الصحة واحلماية االجتماعية، رياضات األشخاص يف وضعية إعاقة، الت
، لقاء »مناظرات « ار فقرة سيحتضن الرواق، يف إط كما.واإلعاقةواهلجرة، اإلطار القانوين لإلعاقة، احلق يف الشغل وقابلية التشغيل، األطفال والنساء 

نغال ردن وغانا وكينيا والسيحول دور املؤسسات الوطنية يف محاية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة سيشارك يف أشغاله ممثلي املؤسسات الوطنية باأل
.ونيجرييا ورواندا واملكسيك والغابون وفلسطني

http://www.soltana.ma/21460.html
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Le CNDH place sa participation à la 22ème édition du SIEL  
sous le thème  Handicap, droits et citoyenneté 
Casablanca, du 12 au 21 février 2016

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) participe à la 22ème édition du Salon international de 
l’édition et du livre (SIEL) qui se tient à Casablanca du 12 au 21 février 2015 par un stand placé sous le 
thème ‘Handicap, droits et citoyenneté’.

Un stand autour de l’handicap

Le CNDH, qui célèbre cette année les droits des personnes en situation de handicap, fera un plaidoyer en 
faveur de la mise en œuvre effective de ces droits, en donnant la parole à des écrivains, chercheurs, 
membres de la société civile et acteurs politiques et institutionnels, ainsi qu’au public en vue de débattre de 
la situation des personnes en situation de handicap au Maroc, de passer en revue les acquis et les défis qui 
se posent dans ce domaine.

Le stand du CNDH constituera aussi une occasion pour discuter de plusieurs thématiques liées à l’handicap 
à travers des œuvres littéraires et travaux scientifiques des personnes en situation de handicap au Maroc et 
à l’étranger, qui jetteront la lumière sur les différentes facettes de la question du handicap au Maroc.

Afin de mettre en place un stand qui reflète au mieux la thématique de cette 22ème édition, le CNDH et 
l’association AnA (Architectes non Anonymes) ont organisé, avec la participation du Conseil national de 
l’Ordre des Architectes, du Conseil régional de la région Centre et du portail Amush, une consultation 
ouverte aux jeunes architectes pour la conception du stand du CNDH. Le Jury du Concours qui a étudié 
13 propositions, a décerné le premier prix à deux jeunes architectes.

Débats et axes principaux

Placé sous le thème ‘Handicap, droits et citoyenneté’, le stand, d’une superficie de plus de 360 m² 
accueillera, tout au long des dix jours du Salon, plus de 50 activités où plus de 150 intervenants en 
provenance de 24 pays (Jordanie, Australie, Italie, Brésil, Portugal, Bulgarie, Turquie, Bénin, Tunisie, Rouanda, 
Salvador, Sénégal, Iraq, Gabon, Ghana, Kenya, France, Lybie, Egypte, Maroc, Mexique, Grande-Bretagne, Niger, 
Etats-Unis) débattront et interagiront autour de la thématique du handicap et échangeront les expériences 
nationales et internationales dans ce domaine.

Les activités du stand s’articulent autour de cinq grandes rubriques : ‘Une heure, une région’, ‘Un jour, un
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livre’, ‘Pratiques et engagements’, et ‘Hommage’ qui aborderont la question du handicap de différents angles 
dont principalement, la création, l’art, la littérature et le handicap, la formation et l’accompagnement social, 
les médias et le handicap, le coût du handicap, les accessibilités, l’accessibilité numérique, le handicap dans 
les établissements pénitentiaires, le handicap et les politiques publiques locales, la participation politique des 
personnes en situation de handicap, la santé et la protection sociale, l’éducation inclusive, le handicap et 
l’immigration, le cadre juridique du handicap, le droit au travail et l’aptitude à l’emploi, les enfants, les 
femmes et le handicap….

Par ailleurs, et dans le cadre de la dernière rubrique consacrée aux grands débats, le stand du CNDH 
abritera une rencontre sur le rôle des institutions nationales des droits de l’Homme (INDH) dans la 
protection des droits des personnes en situation de handicap à laquelle participeront les représentants des 
INDH de dix pays (Jordanie, Ghana, Kenya, Sénégal, Nigéria, Rouanda, Mexique, Gabon, Palestine, Maroc).

Handicap et défis

Il convient de rappeler que plus de 1.530.000 marocains vivant en situation de handicap (Selon l’enquête 
nationale sur le handicap), soit 5.12% de la population, aspirent à jouir de l’ensemble des droits que leur 
confère la Constitution qui interdit la discrimination fondée sur le handicap, et les lois nationales et les 
conventions internationales dont la Convention relative aux personnes handicapées et son protocole 
facultatif, ratifiés par le Maroc en 2009.

Si le Maroc a accumulé un certain nombre d’acquis en matière de protection et de protection des droits de 
cette catégorie vulnérable, plusieurs défis gagneraient à être relevés, en particulier la garantie de l’effectivité 
de ces droits dont le droit à une éducation inclusive, à la santé, à la participation, à l’emploi et aux 
accessibilités…Et en vue de contribuer à la réalisation de ces objectifs, le CNDH a publié une série de 
recommandations et de propositions visant la mise en œuvre effective des droits des personnes en 
situation de handicap, contenues d’une manière transversale dans ses rapports, avis et mémorandums : ‘Pour 
un droit égal et équitable à l'éducation et à la formation’, ‘45 recommandations pour des élections plus 
inclusives et plus proches des citoyens’. Le CNDH a également réalisé une contribution qu’il a adressée au 
Conseil supérieur de l’éducation, de  la formation et de la formation scientifique sur ‘la mise en œuvre du 
droit des personnes en situation de handicap à l’éducation et la formation’, et un avis sur le projet de loi 
cadre 13-97 relatif à la protection et promotion des droits des personnes en situation de handicap, qui a 
été élaboré suite à la demande de la Chambre des Conseillers.
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ر للمعرض الدولي للنشر والكتاب برواق تحت شعا 22الوطني لحقوق اإلنسان يشارك في الدورة المجلس 
"إعاقة، حقوق ومواطنة"

2016فرباير  12-21

البيضاء ما  للمعرض الدويل للنشر والكتاب، املنعقد بفضاء املعرض الدويل مبدينة الدار 22يشارك اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف فعاليات الدورة 
".إعاقة، حقوق ومواطنة"، برواق تتمحور أنشطته حول املواضيع املرتبطة باإلدماج واإلعاقة حتت شعار 2016فرباير  21و 12بني 

رواق من أجل حقوق ذوي اإلعاقة

ل إعطاء الكلمة وسيحتفي رواق اجمللس هذه السنة حبقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وسيرتافع من أجل الدفاع عنها وضمان إعماهلا، من خال
واق ملناقشة املكتسبات لكتاب وباحثني وفعاليات من اجملتمع املدين وفاعلني سياسيني ومؤسساتيني، مغاربة وأجانب، وكذا مجهور املعرض والر 

.والتحديات املطروحة يف هذا اجملال

ص يف ة والعلمية لألشخاوسيشكل رواق اجمللس يف هذه التظاهرة الدولية فرصة أيضا ملناقشة القضايا املرتبطة باإلعاقة من خالل اإلنتاجات األدبي
.عية اإلعاقة باملغربأو حول اإلعاقة، اليت سيكون الرواق مناسبة لتقدميها، وكذا التعريف باألوجه املتعددة لوض/وضعية إعاقة باملغرب والعامل و

مبشاركة اهليئة الوطنية للمهندسني  ،(AnA" (مهندسون معماريون غري جمهولون"ومن أجل اختيار رواق يعرب عن أهداف اجمللس، أطلق اجمللس ومجعية 
ا )مشارك 13(مفتوحة أمام املهندسني املعماريني املغاربة الشباب  مبارة ،(Amush(املعماريني واجمللس اجلهوي للوسط وموقع أموش  ، فاز جبائز

.األوىل وشرف تصميم الرواق مهندسني معماريني شابني

نقاشات وحماور رئيسية

ة نشاط للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب واخلربات احمللي 50، طيلة عشرة أيام، أكثر من ²م 360وسيحتضن رواق اجمللس، املمتد على مساحة 
ونس ورواندا والسلفادور  األردن وأسرتاليا وإيطاليا والربازيل والربتغال وبلغاريا والبينني وتركيا وت(بلد  24متدخل من  150والدولية، يؤطرها أكثر من 

).دة األمريكيةوالسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر واملغرب واملكسيك واململكة املتحدة ونيجر والواليات املتح

، ستتناول "تكرمي"قرة وف" التزامات وممارسات" "مناظرات" "يوم وكتاب" "اإلعاقة عرب اجلهات: "وتتوزع أنشطة الرواق على مخس فقرات يومية رئيسية
  الولوجياتلفة اإلعاقة، اإلبداع والفن واألدب واإلعاقة، التكوين واملواكبة االجتماعية، اإلعالم واإلعاقة، تك: موضوع اإلعاقة من جوانب خمتلفة أبرزها

اسة لألشخاص يف وضعية الرقمية، اإلعاقة يف املؤسسات السجنية، اإلعاقة والسياسات العمومية احمللية، املشاركة السي والولوجية) احلق يف الوصول(
شخاص يف ياضات األإعاقة، جتارب اجملتمع املدين يف جمال اإلعاقة وطنيا ودوليا، اإلعاقة وأهداف التنمية املستدامة، الصحة واحلماية االجتماعية، ر 

سيحتضن، كما ...اء واإلعاقةوضعية إعاقة، التعليم الدامج، اإلعاقة واهلجرة، اإلطار القانوين لإلعاقة، احلق يف الشغل وقابلية التشغيل، األطفال والنس
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غاله ممثلي املؤسسات ، لقاء حول دور املؤسسات الوطنية يف محاية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة سيشارك يف أش"مناظرات"الرواق، يف إطار فقرة 
.الوطنية باألردن وغانا وكينيا والسينغال ونيجرييا ورواندا واملكسيك والغابون وفلسطني

إعاقة وحتديات

تقريبا من % 5,12، أي ما يعادل )2004حسب البحث الوطين حول اإلعاقة (مواطن مغريب يعيشون يف وضعية إعاقة  1.530.000يذكر أن 
نية واملواثيق اس اإلعاقة، والتشريعات الوطعدد الساكنة، يتطلعون لتفعيل كافة احلقوق اليت تكفلها هلم املقتضيات الدستورية، اليت حتظر التمييز على أس

.2009الدولية، خاصة اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبرتوكوهلا االختياري، املصادق عليهما من طرف املغرب يف 

ا، إال أن هناك حتديات كربى تت  علق بشكل خاص بضمانوقد راكم املغرب جمموعة من املكتسبات يف جمال محاية حقوق هذه الفئة اهلشة والنهوض 
امهة يف رفع هذه التحديات، ومن أجل املس... والولوجياتولوج فعال هلذه احلقوق، على رأسها احلق يف تربية داجمة واحلق يف الصحة واملشاركة والشغل 

اته وآرائه ا خمتلف تقاريره ومذكر أصدر اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان جمموعة من التوصيات واالقرتاحات اليت تروم التفعيل الكامل هلذه احلقوق تتضمنه
توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من املواطنات  45"، "من أجل إعمال متساو ومنصف للحق يف الرتبية والتكوين: "بشكل عرضاين

ليم والبحث العلمي حول باإلضافة إىل مسامهة وجهها اجمللس الوطين إىل اجمللس األعلى للرتبية والتع... ، تقارير مالحظة االنتخابات"واملواطنني
املتعلق حبماية حقوق األشخاص يف  97.13اإلطار رقم -ورأي حول مشروع القانون" إعمال احلق يف الرتبية والتكوين لألشخاص يف وضعية إعاقة"

.وضعية إعاقة والنهوض، الذي متت بلورته بناء على طلب من جملس املستشارين
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