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Marruecos hostiga a las asociaciones de derechos humanos
El reino alauí cancela reuniones con Amnistía Internacional y otras organizaciones

Sin embargo, se prepara para recibir el Foro Mundial de Derechos Humanos en Marrakech

Miembros de una organización pro derechos humanos, en Rabat, en 2003. Miembros de una organización 
pro derechos humanos, en Rabat, en 2003. EFE
REBECA HORTIGÜELAEspecial para EL MUNDO Rabat Actualizado: 07/11/2014 15:40 horas
1
"Marruecos una vez fue un hervidero de actividades independientes de derechos humanos, pero las 
autoridades han bloqueado últimamente actividades que los grupos más críticos han tratado de organizar", 
dijo Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.

Las autoridades marroquíes han impedido más de 15 actos de la Asociación Marroquí por los Derechos 
Humanos (AMDH), Amnistía Internacional y la Liga Marroquí para los Derechos Humanos desde julio de 
este año, ha denunciado hoy un informe de Human Rights Watch y ha añadido que "Marruecos debe dejar 
de obstaculizar arbitrariamente las actividades pacíficas de los grupos de derechos humanos independientes 
del país y permitirles operar libremente".

Las prohibiciones empezaron este verano coincidiendo con un discurso antiterrorista del ministro de 
Interior marroquí, Mohamed Hassad, en el que declaraba que estas asociaciones acusaban a las fuerzas de 
seguridad marroquíes de cometer abusos, de manera que podían perjudicar la imagen y la seguridad de 
Marruecos. Hassad se abstuvo de nombrar a ningún grupo de derechos humanos en este discurso del 15 de 
julio. Sin embargo, la asociación más perjudicada ha sido la AMDH, un grupo independiente fundado en 1979 
que cuenta con 97 sucursales en todo el país.

El punto de mira está ahora en el Foro Mundial de Derechos Humanos, un evento importante que reúne a 
activistas de todo el mundo. Marruecos ha sido elegido como el país anfitrión y Marrakech se prepara para 
darles la bienvenida del 27 al 30 de noviembre. La decisión de celebrarlo en el Reino alaúi ha sido 
premeditada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y lo hacen para "reflejar un 
reconocimiento a la vitalidad de las instituciones nacionales y las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en el campo de los derechos humanos", reconocía el presidente del CNDH, Driss El Yazami.

http://www.elmundo.es/internacional/2014/11/07/545cd58c268e3e574c8b4582.html

                             1 / 25



 

11/11/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                             2 / 25



 

11/11/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                             3 / 25



 

11/11/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                             4 / 25



 

11/11/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                             5 / 25



 

11/11/2014 17
Conseil national des droits de 

l'Homme

Séminaire international sur « les mouvements sociaux et le 
droit de rassemblement et de manifestation au Maroc»

Le Forum des Alternatives Maroc « FMAS » et l’Observatoire Marocain des Libertés Publiques « OMLP », 
organisent un séminaire international, les 14 et 15 novembre 2014 au Complexe Moulay Rachid- Bouznika
Maroc, sous le thème :
« Les mouvements sociaux et les libertés de rassemblement et de manifestation au Maroc »
Ce séminaire international intervient dans un contexte de mutations qualitatives et quantitatives que le 
Maroc a connues en matière de rassemblements et de manifestations pacifiques, particulièrement au début 
des années 90, passant par les mouvements que le Maroc a connus en 2011 et qui ont abouti à l’adoption 
de la Constitution de 2011, ayant consacré plusieurs garanties des libertés publiques et parmi elles, la 
liberté de rassemblement et de manifestation.
Ce séminaire sera l’occasion de présenter les résultats de l’étude : « Mouvements sociaux, de l’émeute à la 

manifestation » réalisée par le Pr. Abderrahmane Rachik. Il vise à contribuer à une meilleure analyse, 
compréhension et appropriation des cadres juridiques, des dispositions constitutionnelles et des 
mécanismes régissant le champ des libertés publiques et des systèmes de sécurité au Maroc à la lumière 
des expériences et référentiels internationaux. Il vise par ailleurs, à favoriser l’émergence de propositions et 
de mesures formulées par la société civile marocaine, à la lumière des expériences internationales, pour 
l’amélioration du cadre législatif et des pratiques en matière de libertés publiques et gouvernance de la 
sécurité, leur harmonisation avec la constitution de 2011, et leur conformité avec les chartes et pactes 
internationaux.
Participeront à ce séminaire plus de 200 chercheurs, experts, actrices et acteurs associatifs, 

représentant(e)s d’organisations de la société civile du Maroc, de l’Algérie, de Tunisie, d’Espagne, du Québec 
(Canada), d’Europe, et de représentants des institutions législatives, des ministères et des instances 
nationales concernées.
Interviendront notamment dans le cadre du programme: la Fédération Internationale des ligues des Droits 

de L’Homme (FIDH), le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de l’Homme (REMDH, le Centre d’Etudes 
en Droits Humains et Démocratie (CEDHD), le Conseil National des Droits de l’Homme (Maroc), 
l’expérience du Mouvement du 20 Février (Maroc), le Mouvement 15M - Coalition « Defender a quien
defiende » (Espagne), le Mouvement des carrés rouges (Québec), des représentant(e)s de mouvements 
sociaux de Tunisie, d’Algérie, des sociologues, constitutionnalistes, parlementaires et représentant(e)s du 
Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur (Maroc).

N.B. : Ce communiqué est une invitation aux représentant(e)s de la presse écrite, audiovisuelle, agences de 
presse et attaché(e)s de presse auprès des consulats et des ambassades. Les travaux du séminaire 
démarreront le vendredi 14/11/2014 à 9h15.

http://www.e-joussour.net/node/14002
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يمارس سياسة المنع مع التجمعات الحقوقيةالمغرب 
تستعد اململكة الستضافة املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان ولكنها ختنق اجلمعيات احمللية

اجتماعا، واليت حاولت اجلمعية املغربية حلقوق  15اليوم إن سلطات املغرب قد منعت أكثر من  ووتش رايتس هيومنقالت –)  2014تشرين الثاين /نوفمرب 7الرباط، (
كما حرمت السلطات أيضا العصبة املغربية حلقوق اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات أخرى من فضاءات . 2014متوز /اإلنسان تنظيمها يف أحناء البالد، منذ يوليو

.كان مقررا أن حتتضن أنشطتها
م وزير الداخلية حممد حصاد، يف كلمة ألقاها حول مكافحة اإلرهاب، مجاعات حقوق اإلنسان بتقدمي ادعاءات ال أساس  وات عن انتهاكات ارتكبتها ق هلابدأ املنع بعد أن ا

.األمن بطريقة ميكن أن متس بصورة وأمن املغرب
.ةإن على املغرب أن يتوقف عن عرقلة األنشطة السلمية جلماعات حقوق اإلنسان املستقلة يف البالد تعسفا والسماح هلا بالعمل حبري ووتش رايتس هيومنوقالت 

وق اإلنسان، ولكن كان املغرب يف وقت ما بارزا كخلية لألنشطة املستقلة حلق“: رايتس هيومنقالت سارة ليا ويتسن، املديرة التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال أفريقيا يف 
.”السلطات دأبت يف اآلونة األخرية على منع األنشطة ميينا ويسارا واليت حاولت بعض اجملموعات األكثر انتقادا تنظيمها

ومع ذلك، فإن املشاكل، خصوصا بالنسبة للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان، قد بدأت يف ذلك . متوز/يوليو 15امتنع حصاد عن تسمية أي مجاعة حقوق اإلنسان يف خطاب 
.الوقت تقريبا

وقال إدريس . تشرين الثاين يف مراكش/نوفمرب 30إىل  27سيستضيف املغرب املنتدى العاملي حلقوق اإلنسان، وهو جتمع كبري من النشطاء من مجيع أحناء العامل، يف الفرتة من 
حزيران إن قرار تنظيم المنتدى في المغرب يعكس االعتراف بحيوية المؤسسات الوطنية /يونيو 21، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، يوم اليزمي

.ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق اإلنسان
م ال يستطيعون /نوفمرب 2و  1يف الرباط منظمي ندوة داخلية للصحفيني كانت مقررة يف  إيبيستشرين األول، أبلغ فندق /أكتوبر 31خالل املنع األخري، يف  تشرين الثاين أ

.تواصلوالاستخدام قاعة كانوا قد حجزوها، موضحا أن السلطات أبلغت الفندق أن النشاط غري مرخص به، وفقا لـ صمد عياش عن مركز ابن رشد للدراسات 
ة إن املركز قام بتنظيم ندوات غري عمومية مثل هذه على مدى السنوات العديدة املاضية يف الرباط دون إخطار السلطات ودون مواجه ووتش رايتس هيومنوقال عياش لـ 

استطاعوا نقل النشاط و . ، يعدون مجيعا كيانات قانونية يف املغربناومانويعد املركز وشريكاه يف هذا املشروع، ومها اجلمعية املغربية لصحافة التحقيق ومؤسسة فريدريش . عراقيل
.إىل مقر الرابطة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان

فرعا يف خمتلف أحناء البالد، أن املسؤولني تدخلوا جلعل  97ولديها  1979متوز، وجدت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، وهي مجاعة مستقلة تأسست يف عام /منذ شهر يوليو
إنه يف  ووتش رايتس هيومنقال عبد اخلالق بن زكري، مدير العالقات الدولية يف اجلمعية، لـ . الفضاءات اليت كانت اجلمعية قد استخدمتها الجتماعات ومناسبات، غري متوفرة

لسلطات على سبيل املثال، منعت ا. أحيان كثرية يتم منع اجلمعية من استخدام فضاءات دون سابق إنذار وبعد موافقة املسؤول عن الفضاء على استعماله من طرف اجلمعية
وحصل فرع . متوز/يوليو 25متوز، وفرع أزرو من عقد ندوة يف /يوليو 23من تنظيم ندوة صحفية يوم  تاهلةمتوز، وفرع /يوليو 22فرع اجلمعية يف إفران من تنظيم نشاط يف 

تشرين األول، فقط /أكتوبر 18اجلمعية يف صفرو على موافقة مكتوبة من اجمللس البلدي الستخدام قاعة عمومية من أجل ندوة حول احلقوق االقتصادية واالجتماعية يوم 
.ليجدوا القاعة مغلقة يف ذلك اليوم

ارا من توقيع أيلول، عندما استلم هو واثنان من املسؤولني اآلخرين يف اجلمعية إشع/وقال بن زكري إن اجلمعية مل تتلق أي إخطار أو تفسري من السلطات، حىت أواخر سبتمرب
أيلول يف /سبتمرب 28و 27يومي ” اإلعالم والدميقراطية“أيلول، اجلمعية من عقد ندوة عمومية حول /سبتمرب 25ومينع اإلشعار، املؤرخ يف . زعري-زمور-سال-وايل الرباط

.بشأن التجمعات العمومية يف املغرب 1958من قانون  3ويقول اإلشعار إن اجلمعية مل متتثل إلجراءات اإلخطار املنصوص عليها يف الفصل . املكتبة الوطنية يف الرباط
يشرتط على بعض اجلمعيات إخطار السلطات احمللية  3ال يشرتط القانون على اجلمعيات احلصول على ترخيص من السلطات قبل تنظيم اجتماع عمومي، ولكن الفصل 

اهليئات تعفى من سابق التصريح املنصوص عليه يف املقطع األول من هذا الفصل االجتماعات اليت تعقدها اجلمعيات و “…  وينص الفصل، مع ذلك، على أنه . مسبقا
دف بصفة خاصة إىل غاية ثقافية أو فنية أو رياضية وكذا االجتماعات اليت تعقدها اجلمعيات واملؤسسات  .”يةأو اخلري  اإلسعافيةاملؤسسة بصفة قانونية اليت 

ا مؤهلة هلذا االستثناء، ومل يقم ال مكتبها املركزي يف الرباط وال فروعها احمللية تفسهاوقال بن زكري، إن اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تعترب  بإخطار السلطات مقدما  دائما أ
.العمومية، وبدال من ذلك تتوصل إىل اتفاقات بشأن استخدام الفضاءات مع مسرييها بأنشطها

.تشرين الثاين/نوفمرب 13وستنظر احملكمة اإلدارية يف الرباط يف القضية يوم . منذ استالم اإلشعار، رفعت اجلمعية دعوى ضد وايل الرباط، تقول فيها إنه جتاوز صالحياته
ات غري غم من االجتماعالر منعت السلطات املغربية أيضا بعض االجتماعات الداخلية اليت كانت اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان تعتزم عقدها يف قاعات عمومية، على 

.العمومية اليت تنظمها اجلمعيات القانونية ال تتطلب ترخيصا رمسي أو إخطارا مبوجب القانون املغريب

https://futurosahara.net/?p=828
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آب يف مركز بوهالل يف الرباط، الذي تديره وزارة الشباب والرياضة، /أغسطس 5يف بيان للجمعية أن اللجنة اإلدارية للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان كانت ستجتمع يوم وجاء 
كما منعت السلطات اجلمعية من عقد نشاط داخلي آخر يف املركز، دورة . وحصلت على موافقة مكتوبة من املركز، ولكنهم وجدوه مقفال عند وصوهلم ملكان االجتماع

.ومل تلق اجلمعية أي تفسري كتايب عن سبب منعها من استخدام املركز خالل التارخيني. أيلول/سبتمرب 26تكوينية ألعضاء من منطقة القنيطرة، يف 
أيلول، منعت قوات األمن يف نقطة تفتيش خارج مدينة طنجة قافلة من عدة /سبتمرب 27يف يوم . كما قيدت السلطات مؤخرا أنشطة أخرى للجمعية املغربية حلقوق اإلنسان

بالد وقفات يوم عندما نظمت فروع اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان يف مجيع أحناء ال. سيارات نظمتها اجلمعية تضامنا مع سكان املدينة املهاجرين من دخول املدينة، دون تفسري
ماكن هناك، منعت الشرطة املتظاهرين من الوصول إىل أ. ألنشطتهم، مل تتدخل السلطات إال يف الصحراء الغربية املمنهجتشرين األول احتجاجا على احلظر /أكتوبر 15

.وقد رفضت السلطات أيضا السماح لفرع السمارة بالتسجيل قانونيا. الوقفات يف مدينيت العيون والسمارة
ا بدفع تعويضات، /أغسطس 12يف  مة هبتآب، حكمت احملكمة االبتدائية يف طنجة على وفاء شرف، وهي إحدى أعضاء اجلمعية، بسنة واحدة يف السجن، وغرامة، وأمر
عات من قبل وكانت قد قدمت شكوى لدى وكيل امللك يف طنجة تزعم فيها أنا اختطفت، وضربت، واحتجزت لعدة سا. والتشهري بالشرطة” وشاية كاذبة يف قضية تعذيب“

وتلقى . تشرين األول ضاعفت حمكمة االستئناف عقوبتها بالسجن/أكتوبر 20يف . نيسان/أبريل 27أشخاص مل تستطع التعرف عليهم، بعد مشاركتها يف مظاهرة نقابية يف 
أيضا إىل حزب  كالمها ينتمي. يف نفس القضية” املشاركة“، حكما بسنة سجنا مع وقف التنفيذ بتهمة اخلمليشيعضو آخر يف اجلمعية املغربية حلقوق اإلنسان، هو أبوبكر 

.النهج الدميقراطي اليساري الراديكايل
نوي ملدة أسبوع فقد منعت السلطات املغربية فرع منظمة العفو الدولية من تنظيم خميم س. متوز/وقد واجهت مجعيات مغربية أخرى حلقوق اإلنسان أيضا قيودا جديدة منذ يوليو

أيلول، يوما قبل بدأ املخيم، وصل املنظمون إىل مركب /سبتمرب 1يف . عاما املاضية دون تدخل رمسي 16كل عام طيلة   تنطمهلشباب أورويب وشرق وأوسطي، والذي كانت 
.موالي رشيد يف البلدة الشاطئية بوزنيقة، والتابع لوزارة الشباب والرياضة، ليجدوه مقفال

أيلول مدعيا أن /سبتمرب 2 ا يفمل يتلق فرع منظمة العفو الدولية أي إخطار مسبق، وال أي تفسري رمسي، على الرغم من أن وكالة املغرب العريب لألنباء نشرت مقاال قصري 
و مل خيطروا السلطات عن عزمهم تنظيم هذا النشاط، أو يقدموا أي معلومات حول موضوع أ“وجاء يف املقال أن املنظمني . املنظمة أخفقت يف االمتثال لإلجراءات اإلدارية

.”طبيعة النشاط، أو عن جنسية املشاركني
م السابقة، على الرغم م واتوقال صالح عبد الالوي، من فرع منظمة العفو الدولية، إن منظمي املخيم أخطروا السلطات احمللية عن طريق الفاكس، كما هو احلال يف السن ن أ

رة من وأمام عدم قدرته على استخدام مركب موالي رشيد، استطاع فرع منظمة العفو تنظيم نسخة مصغ. املخيم نشاطا غري عمومي وال يتطلب أي إخطار مسبق يتعتربون
.املخيم يف مقره اخلاص

، رئيس الزهاريوقال حممد . أيلول/سبتمرب 28و  27منعت السلطات العصبة املغربية للدفاع عن حقوق اإلنسان من عقد اجتماع داخلي يف مركز بوهالل يف الرباط يومي 
إن الوزارة تلقت  إن مسؤوال يف الوزارة قال له الزهاريوقال . إن وزارة الشباب والرياضة امتنعت عن توفري املركز لكنها رفضت إصدار القرار كتابة ووتش رايتس هيومنالعصبة، لـ 

.أوامر باحلصول على موافقة وزارة الداخلية قبل السماح ملنظمات حقوق اإلنسان باستخدام الفضاء
م وزير الداخلية حصاد /سبتمرب 15يف كلمته أمام الربملان يوم  ام األجهزة” غطاء الدفاع عن حقوق اإلنسان“باستخدام ” بعض اجلمعيات واهليئات احمللية“متوز، ا  ال

امال َأساس هلا من الّصحة،  …  أفعال  بِإرتكاب” األمنية   ِإطار محلة هذا السلوك يندرج يف“وواصل حصاد زاعما أن . ”التعّسفي واِإلعتقالوالتعذيب  باِإلختطاف كاِإل
، يف إشارة ”ته الرتابيةمواقف معادية ملصاحل املغرب، مبا يف ذلك سياد ِإلختاذوتقارير مغلوطة لدفع بعض املنظمات الدولية  ملفلتمدروسة، حيث يّتم اللجوء ِإىل ِإعداد وتقدمي 

.إىل مطالبة املغرب بالصحراء الغربية
أيلول، أنه ال يوجد شرط للحصول على ترخيص مسبق لعقد اجتماعات /سبتمرب 24، يف لقاء مع مجعيات حقوق اإلنسان يوم الرميدأكد وزير العدل واحلريات، مصطفى 

.عمومية، وتعهد بالعمل مع اجلمعيات إذا ما واجهت مثل هذه العقبات
تشرين /أكتوبر 2لكن اخللفي صرح للصحافة يوم . بأي رد على طلبها إىل املتحدث باسم احلكومة، مصطفى اخللفي، للحصول على تعليق ووتش رايتس هيومنمل تتوصل 
ة اليت يتم على العكس من ذلك، يتم العمل على التفاعل اإلجيايب مع األنشط. للسلطات العمومية ملنع أنشطة اجلمعيات احلقوقية ممنهجةليست هناك أي سياسة “: األول أنه

ا العمل  40نشاطا حقوقيا من طرف  4320، مت تنظيم 2014أيلول /وإىل غاية سبتمرب 2014كانون الثاين /منذ يناير…  .  تنظيمها وفق القوانني واإلجراءات اجلاري 
.”مجعية حقوقية

ستعد املغرب بينما ي. من الواضح أن محلة القمع احلالية تتجاوز بكثري كل تفسري قانوين قد تستخدمه السلطات لتربير احلظر على االجتماعات“: قالت سارة ليا ويتسن
 جمال حقوق شطاؤه يفا نالستضافة نشطاء يف جمال حقوق اإلنسان من خمتلف أحناء العامل، فإنه جيب عليه وضع حد جلميع القيود التعسفية على التجمعات اليت ينظمه

.”اإلنسان
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http://www.chichaouapress.com/page.php?details=13845

يوارى الثرى الزيديجثمان 
نونرب، حبضور العديد من الوجوه السياسية و  10، يف جنازة مهيبة، جرت مساء اإلثنني اإلحتادي، القيادي الزايديحنيب وبكاء، شيَّع اآلالف جثمان الراحل أمحد وسط 

.احلقوقية و رجال األعمال

لعامة للحزب منيب، األمينة ا يلةوعاين املوقع حضور رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان ورئيس جملس النواب رشيد الطليب العلمي، واملستشار امللكي فؤاد عايل اهلمة،  ونب
ووزير االتصال  حممد نبيل بنعبد اهللا ووزير الدولة عبد اهللا باها و ادريس جطو، رئيس اجمللس األعلى للحسابات،" واإلشرتاكيةالتقدم "واألمني العام حلزب " االشرتاكي املوحد

جهيز ووزير ، مندوب املقاومني وعبد العزيز الرباح وزير النقل والتالكثري، ومصطفى الرميدوالناطق الرمسي باسم احلكومة مصطفى اخللفي ووزير العدل و احلريات مصطفى 
األمني  الوزير املكلف بالتكوين املهين و حلسن حداد، وزير السياحة و إلياس العماري، نائب الكروج، وزير اخلارجية و عبد العظيم موزارالداخلية حممد حصاد  و صالح الدين 

، عوينالوحممد " العدالة والتنمية"، وعبد العايل حامي الدين، عضو األمانة العامة حلزب "، وعبد اهلادي خريات مدير جريدة االحتاد االشرتاكي"األصالة و املعاصرة"العام حلزب 
س لشكر ادري  اإلحتاديون، و "تيار بال هوادة"السجون، و عبد الواحد الفاسي القيادي يف  ألدارة، املندوب السابق بنهاشم، و  حفيظ "منظمة حرية اإلعالم والتعبري"رئيس 

عبد  نائنهو  الكيحلاملغريب للشغل مصطفى  ميقراطيعبد الواحد الراضي، إضافة إىل كرمي غالب و حممد بوزوبع، واالمني العام لالحتاد الد  اليازغي،ووحممد األشعري و حممد 
، و حممد "املوحد اإلشرتاكياحلزب "و حممد الساسي قيادي حزب " النهضة و الفضيلة"و رجل األعمال فوزي الشعيب، و كذا حممد اخلالدي قيادي حزب  لعويسيالرحم 

.النويضيطارق السباعي رئيس اهليئة الوطنية حلماية املال العام،  و عدد من الوجوه احلقوقية أبرزها عبد العزيز 

لدى  الوزير املنتدب األزمي، و ادريس رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميو ادريس الناطق الرمسي باسم القصر امللكي سابقا،  أوريدو حضر أيضا كل من حسن 
عن  الكرجيبد اهللا ، و القاضي حممد اهليين و املستشار ع"البديل احلضاري"و املالية املكلف بامليزانية، و احلبيب املالكي، و مصطفى املعتصم األمني العام حلزب  اإلقتصادوزير 

.، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدولبوصربنادي قضاة املغرب، و شكيب 

ة لتعزية ات األوىل من مناطق كثري ساعكما عاين املوقع حركة غري مسبوقة و طابورا كبريا من السيارات اخلاصة و احلكومية، و حضور األالف من املواطنني الذين تقاطروا منذ ال
. و حضور جنازته الزايديعائلة الراحل أمحد 

.بنواحي بوزنيقة اخلدمي، قبل دفن جثمانه مبقربة مبنطقة سيد "الفلوجة"ـةالشهريب" حي السالم"وصلى املشيعون على جثمان الراحل  مبسجد 

.حادثة ببوزنيقة ، الذي تويف األحد، يفالزايديويهذه املناسبة االليمة يعث صاحب اجلاللة امللك حممد السادس برقية تعزية ومواساة إىل أفراد أسرة املرحوم النائب الربملاين أمحد 

ذه املناسبة األليمة ألفراد أسرة الفقيد ومن خالهلم لعائلته السياسية من مناضالت ومناضلي حزب االحتاد االشرت  وجلميع رفاقه  للقوات الشعبية اكيوأعرب صاحب اجلاللة 
.الصرب وحسن العزاء يلوحمبيه داخل الربملان ويف اجملال االعالمي، عن أحر تعازيه وأصدق مشاعر مواساته يف هذا الرزء الفادح، سائال اهللا تعاىل أن يلهمهم مج

ني  تشبث مكوإننا لنستحضر يف هذه اللحظة العصيبة ما كان يتحلى به الفقيد من خصال انسانية عالية، ومن التزام باملبادئ الوطنية الصادقة يف“ومما جاء يف هذه الربقية 
اعل يف لي، وكف، فضال عما هو مشهود له به من تفان وإخالص وكفاءة عالية، يف كل املهام اليت تقلدها، والسيما كمنتخب على الصعيدين الوطين واحملوثوابتهامبقدسات األمة 

.”احلقل االعالمي، الذي كان أحد رواده، مما جعله حيظى بتقدير واحرتام كبريين

م يف هذا املصاب األليم، مؤكدا هلم صادق تعاطفه وسابغ رعايته السامية، داع أن جيزي “ير جاللته العلي القديا وعرب صاحب اجلاللة عن مشاطرته ألفراد أسرة الفقيد أحزا
.”ه مسيع جميبار من عباده، إنبر الفقيد الكبري اجلزاء األوىف عما قدمه لوطنه من جليل األعمال، وأن يسكنه فسيح جناته، ومين عليه بعفوه وغفرانه، ويتلقاه يف عداد األ

نونرب، مشرية مصادر إىل أن السيارة غرقت يف حفرة توجد حتت قنطرة تربط بني الطريق الرئيسي والطريق  09قد ُوِجد ميتا داخل سيارته بعد ظهر األحد  الزايديوكان 
.تعترب نقطة سوداء، كثريا ما كانت مسرحا ألحداث مؤملة حبسب نفس املصادر الزايديالساحلي مبدينة بوزنيقة،، مضيفة املصادر إىل أن الطريق اليت مر منها 
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نونبر  15و 14، يومي "الحركات االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر بالمغرب"لقاء دولي حول : بوزنيقة 
2014

نونرب  15و 14، يومي "احلركات االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر باملغرب"بدائل املغرب بشراكة مع املرصد املغريب للحريات العامة ينظمان لقاءا دوليا حول منتدى 
.ببوزنيقة، املغرب 2014  

*بالغ صحفي *

  2014نونرب  15و 14وذلك يومي » احلركات االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر*«منتدى بدائل املغرب بشراكة مع املرصد املغريب للحريات العامة لقاءا دوليا حولسينظم 
.*باملركب الدويل موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

ومرورا باحلراك  ة التسعينياتييأيت هذا اللقاء الدويل يف سياق التحوالت النوعية والكمية اليت عرفها املغرب على مستوى التجمعات والتظاهرات السلمية، خصوصا مع بدا  
و يهدف إىل .  بعدة ضمانات تتعلق باحلريات العامة ومنها حرية التجمعات والتظاهر2011وما تاله،  وعلى املستوى التشريعي جاء دستور  2011الذي عرفه املغرب يف 

ستورية املتعلقة ب املقتضيات الديعااملسامهة يف فهم، وحتليل و متلك اإلطار القانوين واملقتضيات الدستورية واإلجراءات املنظمة للحريات العامة باملغرب، وللتمكن من است
عدة من طرف اجملت. باحلريات العامة، واألنظمة األمنية باملغرب، على ضوء التجارب واملرجعيات الدولية

ُ
مع املدين كما سيعمل امللتقى على إبراز املقرتحات واإلجراءات امل

واملواثيق والعهود الدولية، وأيضا لتقدمي  2011واملمارسات ذات الصلة مبجال احلريات العامة واحلكامة األمنية ومالئمتهما مع دستور  اإلطارالقانويناملغريب، املتعلقة بتطوير 
*.*املنجزة من طرف األستاذ عبد الرمحان رشيق" *احلركات االجتماعية باملغرب، من التمرد إىل التظاهر: "*نتائج الدراسة حول

من الباحثني واملختصني وممثلي اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين من املغرب واجلزائر وتونس وكندا وإسبانيا، وممثلني  200وسيعرف هذا اللقاء الدويل مشاركة أزيد من 
.للمؤسسات التشريعية والوزارات واملؤسسات الوطنية املعنية باملوضوع

لس حلقوق اإلنسان، مركز الدراسات حلقوق اإلنسان والدميقراطية، اجمل األورومتوسطيةالفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، الشبكة : سيعرف هذا اللقاء أيضا مداخالت ل  
« ائتالف-ماي  15فرباير، حركة  20الوطين حلقوق اإلنسان، جتربة حركة  Defender

a quien defiende املربعات احلمراء  "من إسبانيا،  حركة  le Mouvement des carrés rouges "  العدل،وزارة، وزارة املشتشارين، جملس الكيبيكمن 
.الداخلية

. *يعترب هذا البالغ دعوة ملمثلي الصحافة املكتوبة واملرئية  واملسموعة، ووكاالت األنباء وامللحقني الصحافيني بالقنصليات والسفارات: ملحوظة* -    

.   *صباحا  9.15على الساعة  14/11/2014ستنطلق أشغال امللتقى الدويل يوم اجلمعة * -    

اوكسفام:   *بتعاون مع* 

*بدعم من االحتاد األوريب*    

http://www.fespress.net/news8340.html
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*COMMUNIQUE DE PRESSE*

*Séminaire international sur « les mouvements sociaux et le droit de rassemblement et de manifestation au 
Maroc», les 14 et 15 Novembre 2014 au Complexe Moulay Rachid- Bouznika *

*Le Forum des Alternatives Maroc « FMAS »* et *l’Observatoire Marocain des Libertés Publiques « OMLP 
»*, organisent un séminaire international, *les 14 et 15 novembre 2014 à Bouznika, Maroc,* sous le thème 
:*« Les mouvements sociaux et les libertés de rassemblement et de manifestation au Maroc »*

Ce séminaire international intervient dans un contexte de mutations qualitatives et quantitatives que le 
Maroc a connues en matière de rassemblements et de manifestations pacifiques, particulièrement au début 
des années 90, passant par les mouvements que le Maroc a connus en 2011 et qui ont abouti à l’adoption 
de la Constitution de 2011, ayant consacré plusieurs garanties des libertés publiques et parmi elles, la 
liberté de rassemblement et de manifestation.

Ce séminaire sera l’occasion de présenter les résultats de l’étude : «*Mouvements sociaux, de l’émeute à la 
manifestation *» réalisée par le Pr. Abderrahmane Rachik. Il vise à contribuer à une meilleure analyse, 
compréhension et appropriation des cadres juridiques, des dispositions constitutionnelles et des 
mécanismes régissant le champ des libertés publiques et des systèmes de sécurité au Maroc à la lumière 
des expériences et référentiels internationaux. Il vise par ailleurs, à favoriser l’émergence de propositions et 
de mesures formulées par la société civile marocaine, à la lumière des expériences internationales, pour 
l’amélioration du cadre législatif et des pratiques en matière de libertés publiques et gouvernance de la 
sécurité, leur harmonisation avec la constitution de 2011, et leur conformité avec les chartes et pactes 
internationaux. Participeront à ce séminaire plus de 200 chercheurs, experts, actrices et acteurs associatifs, 
représentant(e)s d’organisations de la société civile du Maroc, de l’Algérie, de Tunisie, d’Espagne, du Québec 
(Canada), d’Europe, et de représentants des institutions législatives, des ministères et des instances 
nationales concernées. Interviendront notamment dans le cadre du programme: *la Fédération 
Internationale des ligues des Droits de L’Homme (FIDH), le Réseau Euro-méditerranéen des Droits de 
l’Homme (REMDH, le Centre d’Etudes en Droits Humains et Démocratie (CEDHD), le Conseil National 
des Droits de l’Homme (Maroc), l’expérience du Mouvement du 20 Février (Maroc), le Mouvement 15M -
Coalition « Defender a quien defiende » (Espagne), le Mouvement des carrés rouges (Québec), des 
représentant(e)s de mouvements sociaux de Tunisie, d’Algérie, des sociologues, constitutionnalistes,

parlementaires et représentant(e)s du Ministère de la Justice et du Ministère de l’Intérieur (Maroc).

*N.B. :* *Ce communiqué est une invitation aux représentant(e)s de la presse écrite, audiovisuelle, agences 
de presse et attaché(e)s de presse auprès des consulats et des ambassades. Les travaux du séminaire 
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Khouribga/CRDH et FPK Colloque sur:« La nouvelle politique 
du Maroc en matière d’immigration »

Le Conseil Régional des Droits de l’Homme et la faculté polydisciplinaire de Khouribga viennent 
d’organiser un colloque sur le thème de « La nouvelle politique du Maroc en matière d’immigration » avec 
la participation effective de M. Idrissi El Yazami, président du Conseil National des Droits de l’Homme et de 
M. Abdellatif Chadali, gouverneur de la province, d’universitaires, d’académiciens et de chercheurs dans le 
domaine de l’immigration.

Ce colloque scientifique s’inscrit dans le cadre de l’ouverture d’un débat public sur le phénomène de 
l’immigration entre les différents acteurs institutionnels et les composantes de la société civile à la base du 
rapport publié par le CNDH qui manifeste sa conviction profonde de l’extrême nécessité d’adhérer au 
phénomène de l’immigration selon une approche globale et humaniste conformément aux dispositions du 
droit international.

Et dans ce contexte, le président du CNDH a réaffirmé que la nouvelle politique du Maroc en matière 
d’immigration englobe essentiellement les immigrants en situation irrégulière et les demandeurs d’asile 
politique et les immigrants victimes de la traite des êtres humains. M. El Yazami explicita également les 
problématiques de l’immigration à travers la mondialisation du phénomène, la consolidation de la 
dynamique humaniste, la propagation de  l’émigration Sud Sud et sa généralisation pour toutes les 
catégories, classes et zones et enfin la féminisation de l’immigration.

Le fait que la ville de Marrakech abrite en fin de ce mois de novembre le colloque mondial des Droits de 
l’Homme, dut préciser M. El Yazami, constitue une indéniable reconnaissance internationale des réformes 
auxquelles le Maroc a adhéré et des acquis que notre pays a réalisés dans le domaine des Droits de 
l’Homme.

De son côté, M. Abdellatif Chadali a réaffirmé que le leadership de la nouvelle politique du Maroc en 
matière d’immigration lancée par SM Le Roi Mohammed VI corrobore la tendance du Maroc à se 
transformer en terre d’accueil, consolide par conséquence ses relations ancestrales avec l’Afrique et 
confirme son engagement pour le développement humain, pour le renforcement de la paix et de la sécurité.

M. Ali Bja, doyen de la FPK, insista sur le fait que l’intervention du Maroc de pays de traversée à pays 
d’accueil incite les responsables à la réflexion et à la prise de dispositions idoines et à la mise au point d’un 
arsenal juridique  à la base de l’ancrage d’une politique intégrée. Le doyen de la FPK a précisé que ce genre 
de colloques  constitue une opportunité idéale pour une analyse profonde du phénomène de l’immigration 
et l’illumination de l’esprit des jeunes sur les nouveautés en matière de gestion du phénomène de 
l’immigration au Maroc.

http://www.fespress.net/news8343.html
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En général, ce colloque a été enrichi par plusieurs éminentes interventions traitant de différents axes sur le 
thème de l’immigration dont :

- « L’immigration et l’accès au Maroc »

- « Le statut juridique organisant l’immigration »

- « L’immigration et la société civile au Maroc »

Rappelons que le CNDH avait publié en septembre 2013 des extraits de son rapport sur 
l’immigration,interpellant ainsi les acteurs et les instances concernés à œuvrer en commun dans le sens de 
la propagation et de l’application  d’une politique publique efficiente dans le domaine de l’immigration, une 
politique qui garantit la protection des droits à la base de la coopération internationale et de l’intégration 
de la société civile.

Rappelons à l’occasion que le Conseil National des Droits de l’Homme est l’institution nationale chargée 
de la promotion et de la protection des droits de l’Homme au Royaume du Maroc. Créé en Mars 
2011(remplaçant l’ancien Conseil Consultatif des Droits de l’Homme créé en 1990), le Conseil élabore des 
rapports annuels sur la situation des droits de l’Homme qu’il présente devant les deux chambres du 
parlement. Il élabore également des rapports thématiques sur des questions spécifiques des droits de 
l’Homme et effectue des visites aux différents lieux de privation de liberté.

Doté de treize commissions régionales, le Conseil observe la situation des Droits de l’Homme dans 
les différentes régions du Maroc et peut intervenir par anticipation chaque fois qu’il s’agit d’un cas de 
tension qui pourrait aboutir à une violation individuelle ou collective des Droits de l’Homme.
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المغرب يعد نموذجا بالمنطقة العربية في مجال حقوق اإلنسان: أمميمسؤول 
. نونرب بالدار البيضاء، أن املغرب يعد منوذجا باملنطقة العربية يف جمال حقوق اإلنسان 8مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان، زيد رعد، السبت أكد 

بالنيابة،  ، يف كلمةميغايل هاينو، أوضح املسؤول عن مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة، املكلف بالشرق األوسط ومشال إفريقيا وآسيا واحمليط اهلادي، 
سان عرب التغيري سار احرتام حقوق اإلن مخالل افتتاح أشغال املنتدى الدويل األول حلركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب، أن النموذج املغريب اختار االخنراط منذ التسعينات يف

.، بدل االنقالبات والصراعات كما هو واقع يف بعض بلدان املنطقة العربية”خطوة خطوة“
طالق الربيع ، أن املغرب بدأ مشواره قبل ان”إشكالية التحول الدميقراطي يف إطار الربيع العريب وأولويات اإلصالح والتغيري“وأضاف، خالل هذا املنتدى املنظم حتت شعار 

ا اململكة من خالل تأسيس هيئة اإلنصاف واملصاحلة وما تبعها من إصالحات على املستوى القان .وينالعريب عرب اعتماد التغيريات اليت قامت 
واجه املنطقة ذا التحديات اليت توك وأكد على أمهية هذا املنتدى، الذي سيجمع ألول مرة نشطاء حقوق اإلنسان يف املنطقة العربية من أجل دراسة جتارب ما بعد الربيع العريب

.يف أفق بناء بلدان حترتم فيها مبادئ حقوق اإلنسان وسيادة القانون، داعيا إىل استخالص الدروس من جتارب املنطقة العربية
.وأعرب املسؤول األممي عن استعداد املكتب لتقدمي املساعدات على املستوى التقين أو عرب بناء قدرات يف جمال حقوق االنسان

ي السيرورة ، المنتدى الدولي األول لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي، محطة للتفكير فاليزميومن جانبه، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان إدريس 
.بالمنطقة الجيوستراتيجيةالعربية والتحوالت 

ته يف مهيأ أن املنتدى، الذي يعرف مشاركة مناضلني مسؤولني يف منظمات حقوق اإلنسان عربية ودولية وكذا مفكرين من جامعات أوربية وأمريكية، يكتسي اليزميوأضاف 
.حلقوق اإلنسان اجمللس الوطين يف كونه مثرة عمل مشرتك بني مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان باعتباره مركزا مهما للتفكري يف املنطقة العربية، ومؤسسة وطنية متمثلة
ر وتفاعل معه بطريقة ع العريب، وتأثربيوأضاف أن هذا املنتدى يشكل فرصة ساحنة للفاعلني املغاربة يف اجملال احلقوقي، للتأمل يف منوذج اإلصالح الذي انطالق باململكة قبل ال

ا جتربة أساسية ومهمة يف ظل التحوالت اليت تعرقها املنط .قةدينامية، مضيفا أن التجربة املغربية ستكون حاضرة بقوة يف هذا املنتدى، أل
.لفةخمتوأشار إىل أن املنطقة العربية تشهد يوميا تطورات سياسية خطرية، بعد أن كانت شعوب املنطقة تتطلع إىل حتول دميقراطي من خالل مسارات 
الواليات املتحدة أملانيا وبلجيكا و ا و وسيتناول هذا املنتدى، الذي يعرف مشاركة كل من املغرب ومصر وتونس واجلزائر واليمن وفلسطني والسودان واألردن ولبنان والبحرين وفرنس
م على اخلصوص االنتخابات، والفاعلني السياسيني اجلدد بعد الربيع العريب من منظور حقوق اإلنسان، ودور .ملية التغيريشباب يف إطالق عال األمريكية، مجلة من احملاور 

http://www.journalmaroc.com/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-
%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-
%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D8%A7-
%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9/
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http://badil.info/society/7472-%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-
%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88-
%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%B7%D9%88-
%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D9%84%D9%8A%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D9%86

ين في جنازة مهيبة و بنكيران والعلمي و جطو و الهمة في طليعة المشيع الزايديبشري يودع  بحر..عاجل
)صور(

نونرب، حبضور العديد من الوجوه السياسية و  10، يف جنازة مهيبة، جرت مساء اإلثنني اإلحتادي، القيادي الزايديوسط حنيب وبكاء، شيَّع اآلالف جثمان الراحل أمحد 
.احلقوقية و رجال األعمال

لعامة للحزب منيب، األمينة ا يلةوعاين املوقع حضور رئيس احلكومة عبد اإلله بنكريان ورئيس جملس النواب رشيد الطليب العلمي، واملستشار امللكي فؤاد عايل اهلمة،  ونب
ووزير االتصال  حممد نبيل بنعبد اهللا ووزير الدولة عبد اهللا باها و ادريس جطو، رئيس اجمللس األعلى للحسابات،" واإلشرتاكيةالتقدم "واألمني العام حلزب " االشرتاكي املوحد

جهيز ووزير ، مندوب املقاومني وعبد العزيز الرباح وزير النقل والتالكثري، ومصطفى الرميدوالناطق الرمسي باسم احلكومة مصطفى اخللفي ووزير العدل و احلريات مصطفى 
األمني  الوزير املكلف بالتكوين املهين و حلسن حداد، وزير السياحة و إلياس العماري، نائب الكروج، وزير اخلارجية و عبد العظيم موزارالداخلية حممد حصاد  و صالح الدين 

، عوينالوحممد " العدالة والتنمية"، وعبد العايل حامي الدين، عضو األمانة العامة حلزب "، وعبد اهلادي خريات مدير جريدة االحتاد االشرتاكي"األصالة و املعاصرة"العام حلزب 
س لشكر ادري  اإلحتاديون، و "تيار بال هوادة"السجون، و عبد الواحد الفاسي القيادي يف  ألدارة، املندوب السابق بنهاشم، و  حفيظ "منظمة حرية اإلعالم والتعبري"رئيس 

 النهضة و"عبد الواحد الراضي، إضافة إىل كرمي غالب و حممد بوزوبع، و رجل األعمال فوزي الشعيب، و كذا حممد اخلالدي قيادي حزب  اليازغي،ووحممد األشعري و حممد 
ا عبد ، و حممد طارق السباعي رئيس اهليئة الوطنية حلماية املال العام،  و عدد من الوجوه احلقوقية أبرزه"املوحد اإلشرتاكياحلزب "و حممد الساسي قيادي حزب " الفضيلة
.النويضيالعزيز 

لدى  الوزير املنتدب األزمي، و ادريس رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليزميادريس الناطق الرمسي باسم القصر امللكي سابقا، و  أوريدو حضر أيضا كل من حسن 
عن  الكرجيبد اهللا ، و القاضي حممد اهليين و املستشار ع"البديل احلضاري"و املالية املكلف بامليزانية، و احلبيب املالكي، و مصطفى املعتصم األمني العام حلزب  اإلقتصادوزير 

.، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدولبوصربنادي قضاة املغرب، و شكيب 

ة لتعزية ات األوىل من مناطق كثري ساعكما عاين املوقع حركة غري مسبوقة و طابورا كبريا من السيارات اخلاصة و احلكومية، و حضور األالف من املواطنني الذين تقاطروا منذ ال
. و حضور جنازته الزايديعائلة الراحل أمحد 

.بنواحي بوزنيقة اخلدمي، قبل دفن جثمانه مبقربة مبنطقة سيد "الفلوجة"ـةالشهريب" حي السالم"وصلى املشيعون على جثمان الراحل  مبسجد 

نونرب، مشرية مصادر إىل أن السيارة غرقت يف حفرة توجد حتت قنطرة تربط بني الطريق الرئيسي والطريق  09قد ُوِجد ميتا داخل سيارته بعد ظهر األحد  الزايديوكان 
.تعترب نقطة سوداء، كثريا ما كانت مسرحا ألحداث مؤملة حبسب نفس املصادر الزايديالساحلي مبدينة بوزنيقة،، مضيفة املصادر إىل أن الطريق اليت مر منها 
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المغربية لحقوق اإلنسان تحتج أمام البرلمانالجمعية 
تحدة واللجان إىل جلان األمم امل اجلوء”، عن قرارها للرد على قرار منعه مجيع أنشطتها احلقوقية من قبل وزارة الداخلية املغربية، بـ”اجلمعية املغربية حلقوق االنسان“كشفت 

.”فضح تراجع املغرب عن املكتسبات احلقوقية“األوروبية ذات االختصاص مبوضوع حقوق اإلنسان، من أجل ما قالت عنه 

بنسخة منه، قرار خوضها غمار مقاضاة اجلهات املسؤولة عن منع البعض من األنشطة، يف املغرب، مع ” بديل“نونرب، توصل  8وجاء يف بيان صادر عن اجلمعية، يوم السبت 
.”غري شرعية“اإلشارة إىل أن وزير العدل واحلريات سبق له أن صرح بأن قرارات املنع 

وسائل مجيع ال إعتمادها“مشرية إىل . على منع أنشطتها إحتجاجاودعت اجلمعية إىل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الربملان بالرباط، على الساعة احلادية عشر صباحا، 
.”املشروعة لفضح الرتاجعات اليت تشهدها أوضاع حقوق اإلنسان ببالدنا

س والمجلرية حلقوق اإلنسان، وزاوكشفت اجلمعية، بأن مكتبها املركزي، وجه مراسالت إىل كل من رئاسة احلكومة، ووزارة العدل واحلريات، ووزارة الداخلية، واملندوبية ال
لس زم اجمل، ملعرفة أسباب املنع، وكانت اجلهة الوحيدة اليت استجابت لطلب اجلمعية حلد اآلن هي اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان، الذي أعرب عن عالوطني لحقوق اإلنسان 

.”متابعة هذه الوضعية مع اجلهات احلكومية املعنية

http://chtouka24.com/44339.html
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المنتدى الدولي األول لحقوق اإلنسان بالمغرب وسط مشاركة عربية و دوليةانطالق 
مارينا ميالد–كتبت 

ني المجلس الوطن مع عاو مساء أمس األحد، فعاليات املنتدى الدويل األول حلقوق اإلنسان بالعامل العريب، والذي ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتانطلق 
.، حبضور جمموعة من احلقوقيني والباحثني البارزين من خمتلف دول العامللحقوق اإلنسان بالمغرب

يط اهلادي رع أسيا واحملف افتتح املنتدى بكلمة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان زيد بن رعد، الذى أرسلها خصيصا للمنتدى لعدم حضوره، وألقاها عنه هاين جملي، رئيس 
.والشرق األوسط ومشال إفريقيا مبكتب حقوق اإلنسان التابع للمفوضية السامية لألمم املتحدة

التحديات اليت  ويقف على قت،أعرب رعد، خالل كلمته، عن أسفه لعدم متكنه من احلضور، مؤكدا انه ينوي زيارة املنطقة يف املستقبل القريب كي يشهد النجاحات اليت حتق
.تواجهها أعقاب الربيع العريب، و لقاء املدافعني احلقوقيني العرب

ريا سلبيا ال حد له اليت تؤثر تأث اب،وأضاف رعد أن البلدان العربية متر مبراحل انتقالية يف غاية الصعوبة ويستحق مواطنوها العيش يف بيئة خالية من الصراعات وأعمال اإلره
اجة إىل مساءلة ، وشدد على احل”داعش” على اجملتمع، مؤكدا أن  أسباب هذه املمارسات اإلرهابية تتخلص يف إتباع سياسات قمعية خلفت بيئة مسحت للتكفرييني من أمثال

.احلكومات فيما ترتكبه من انتهاكات، وحماسبتها على توزيع الثروات واملوارد على حنو غري متكافئ
قة العربية والتحوالت ، املنتدى الدويل األول حلركة حقوق اإلنسان يف العامل العريب، حمطة للتفكري يف األوضاع باملنطاليزميوأعترب رئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إدريس 

.احملورية باملنطقة
ي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، يف كلمته االفتتاحية، بالتحوالت الدميقراطية يف تونس باعت يد امللهم يف إطار ها النموذج الوحبار ومن جانبه أشاد 

اية تسعينيات القرن املاضي .الربيع العريب، كما أشاد بتجربة املغرب باعتبارها منوذجا فريدا يف اإلصالح من الداخل منذ 
راق ودت إىل تفكيك الع أوحذر حسن  أيضا من استلهام منوذج نظام صدام حسني يف مصر، مشريا إىل أن هذا االستلهام ميكن أن يؤدي إيل النتائج الكارثية نفسها اليت

ذه السرعة إال على أنقاض اجملتمع السياسي واملدين الذي قامت داعشإن “: وازدهار أنشطة اإلرهاب،  مضيًفا أنظمة  وأمثاهلا من املنظمات اإلرهابية مل تكن لتنمو وتتمدد 
”.ديكتاتورية بتحطيمه بشكل منهجي على مدار عدة عقود يف سوريا والعراق

ان، و اجللسة ر حقوق اإلنسنظو تضمن اليوم األول للمنتدى ثالث جلسات نقاشية، جاءت األوىل حتت عنوان االنتخابات والفاعلني السياسيني اجلدد بعد الربيع العريب من م
ني من الواليات املتحدة بني الدوليالعالثانية ركزت على الفاعلون اجلدد يف العامل العريب ملقية الضوء أيضا على دور اجليوش يف الربيع العريب، فيما خصصت اجللسة الثالثة ل

.واالحتاد األورويب ودول جملس التعاون اخلليجي
.نوفمرب اجلاري باملغرب 30إىل  27يف إطار  التحضري للمنتدى العاملي حلقوق اإلنسان، والذي ينتظر انعقاده يف الفرتة من  يايتوجدير بالذكر أن هذا املنتدى 

http://onaeg.com/?p=2020611
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 70ضور أشغال المنتدى الدولي األول لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي في البيضاء بحفتتاح /المغرب
المغرب نموذج لحقوق اإلنسان في : مشاركا عربيا وأوروبيا مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان

المنطقة العربية
alt فوض األمم وأكد م".. أولويات اإلصالح والتغيري"و" الربيع العريب"جرى افتتاح التظاهرة يف إطار سعي املركز واجمللس ملناقشة إشكاليات التحول الدميقراطي يف إطار 

وض السامي ة مسؤول عن مكتب املفياباملتحدة السامي حلقوق اإلنسان، زيد رعد، أن املغرب يعد منوذجا باملنطقة العربية يف جمال حقوق اإلنسان، مشريا، يف كلمة ألقاها بالن
هي أن التحول الدميقراطي ميكن أن يكون عملية هشة، وتضم املكونات األساسية للدميقراطية اليت شدد عليها جملس حقوق اإلنسان و  املتحدة،إىلحلقوق اإلنسان باألمم 

ان املنطقة العربية وأبرز مفوض األمم املتحدة أن بلد. العدالة واملساواة واحلق يف تقرير املصري وختويل السلطة للحكومة وتنفيذ اإلرادة الشعبية من خالل انتخابات نزيهة ودورية
وشدد األمري . اجملتمع تؤثر سلبا علىيت متر مبراحل انتقالية يف غاية الصعوبة، ويستحق مواطنوها كأمثاهلم يف أماكن أخرى العيش يف بيئة خالية من الصراعات وأعمال اإلرهاب ال

ى نطاق مل يسبق له بالعمل حبرية وبارتكاب جرائم وجمازر عل" داعش"رعد على ضرورة التصدي لكل العناصر اهلدامة يف جمتمعنا واليت خلقت بيئة مسحت للتكفرييني من أمثال 
آسيا واحمليط وأوضح املسؤول عن مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان باألمم املتحدة، املكلف بالشرق األوسط ومشال إفريقيا و . مثيل يف التاريخ احلديث للمنطقة العربية

تغيري، بدل ل ا، يف كلمة بالنيابة، خالل افتتاح أشغال املنتدى، أن النموذج املغريب اختار االخنراط منذ التسعينات يف مسار احرتام حقوق اإلنسان عربميغايلاهلادي، هاين 
األول  ، رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، أن المنتدى الدولياليزميأكد إدريس من جهته، . االنقالبات والصراعات كما هو واقع يف بعض بلدان املنطقة العربية

أن  ياليزموصرح . الشهرالجاريللمنتدى العالمي لحقوق اإلنسان الذي سينظم في مراكش في أواخر  وتهييءلحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي هو تحضير 
دى جمموعة من وشارك يف فعاليات املنت. املنطقة العربية تعرف حتوالت سياسية خطرية، وكان هناك أمل كبري يف التحول الدميقراطي، كما أن هناك مسارات خمتلفة لكل دولة

مشاركا ميثلون عشر دول عربية،  70 املدافعني عن حقوق اإلنسان واألكادمييني والكتاب وقيادات منظمات اجملتمع املدين، والسياسيني واإلعالميني، يبلغ عدد املشاركني حوايل
ب عضو مبركز وحس. ا وهولنداجيكهي مصر واملغرب وتونس واجلزائر واليمن وفلسطني والسودان واألردن ولبنان والبحرين، مبشاركة ممثلني لثالث دول أوروبية، هي فرنسا وبل

مية كرد فعل على اندالع إلقلياملنتدى يأيت يف وقت تشهد اجملتمعات العربية حتوالت جذرية يف بنيتها السياسية واالجتماعية، وكذلك تغيريات يف خريطة التحالفات ا القاهرة،فإن
ا دول الربي. انتفاضات الربيع العريب وصعود اجلماعات اإلرهابية على حد سواء ع العريب، وسيناقش املنتدى على مدار ثالثة أيام جتارب التحول الدميقراطي اليت شهد

السياسي يف احلكم  اعات اإلسالممج واالنتكاسات املتفاوتة اليت أعقبت الربيع العريب، فضال عن املخاطر احملدقة حبركة حقوق اإلنسان يف بعض الدول العربية، ومستقبل ودور
، واملواقف ودمقرطتهاسكرية نية العملدباملنطقة العربية يف ضوء جتربتها السياسية خالل الربيع العريب يف مصر وتونس واملغرب، وطبيعة التحديات اليت تواجه إصالح العالقات ا

كانيات من جهة أخرى، سيعرف املنتدى نقاشا معمقا حول إم. الدولية واإلقليمية من الربيع العريب، ودالالت صعود اجلماعات اإلرهابية والتطرف الديين مرة أخرى باملنطقة
ى حركة حقوق اإلنسان ي ينبغي علالذاإلصالح والتغيري والدفع باجتاه التحول الدميقراطي باملنطقة ودور الشباب يف عملية التغيري السياسي واالجتماعي، وكذلك طبيعة الدور 

.مهايف العامل العريب أن تؤديه يف هذه املرحلة لتعزيز حقوق اإلنسان والدفع يف اجتاه التحول الدميقراطي مع مواجهة التحديات املاثلة أما
الصحراء املغربية

  
inShare

http://mendharim.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2290:--------------70----------------
&catid=1:2013-08-10-19-14-08&Itemid=232
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مصر#الدين حسن يحّذر من استلهام نموذج نظام صدام حسين في بهي 
نسان باملغرب، ين حلقوق اإللوطفعاليات املنتدى الدويل األول حلقوق اإلنسان بالعامل العريب، والذي ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان بالتعاون مع اجمللس اانطلقت 

.السبت، حبضور جمموعة من احلقوقيني والباحثني البارزين من خمتلف دول العامل
احمليط اهلادي فرع آسيا، و يس افتتح املنتدى بكلمة للمفوض السامي حلقوق اإلنسان زيد بن رعد، أرسلها خصيصا للمنتدى متأسفا لعدم حضوره، وألقاها عنه هاين جملي، رئ

.والشرق األوسط ومشال أفريقيا مبكتب حقوق اإلنسان التابع للمفوضية السامية لألمم املتحدة
 لتحديات اليتعن أسفه لعدم متكنه من احلضور، مؤكدا أنه ينوي زيارة املنطقة يف املستقبل القريب كي يشهد النجاحات اليت حتققت ويقف على ا» رعد«يف كلمته أعرب 

وق واحلريات على حد ا ودعم احلقحايتواجهها أعقاب الربيع العريب، معربًا عن رغبته يف لقاء املدافعني احلقوقيني العرب والذين يعملون يف الصفوف األمامية للدفاع عن الض
.وصفه

أثريًا سلبًيا ال حد له تثر أن البلدان العربية متر مبراحل انتقالية يف غاية الصعوبة ويستحق مواطنوها العيش يف بيئة خالية من الصراعات وأعمال اإلرهاب اليت تؤ » رعد«وأضاف 
.»داعش«على اجملتمع، مؤكًدا أن أسباب هذه املمارسات اإلرهابية تتلخص يف اتباع سياسات قمعية خلفت بيئة مسحت للتكفرييني من أمثال 
.وشدد على احلاجة إىل مساءلة احلكومات فيما ترتكبه من انتهاكات، وحماسبتها على توزيع الثروات واملوارد على حنو غري متكافئ

ي ، المنتدى الدولي األول لحركة حقوق اإلنسان في العالم العربي، محطة للتفكير فاليزمي، اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، إدريس ومن جانبه
.األوضاع بالمنطقة العربية والتحوالت المحورية بالمنطقة

.لفةتخمإىل أن املنطقة العربية تشهد يوميا تطورات سياسية خطرية، بعد أن كانت شعوب املنطقة تتطلع إىل حتول دميقراطي حقيقي من خالل مسارات » اليزمي«وأشار 
ي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، يف كلمته االفتتاحية بالتحوالت الدميقراطية يف تونس باعتبارها النم  إطار الربيع الوحيد امللهم يف وذجوأشاد 

اية تسعينيات القرن املاضي، مشريا إىل دور رئي ابق عبدالرمحن لوزراء املغريب السس االعريب، كما أشاد بتجربة املغرب باعتبارها منوذجا فريدا يف اإلصالح من الداخل منذ 
.اليوسفي، الذي حضر جلسة افتتاح املنتدى، يف هذا السياق

لعراق مصر، مشريا إىل أن هذا االستلهام ميكن أن يؤدي إىل النتائج الكارثية نفسها اليت أودت إىل تفكيك ا#أيضا من استلهام منوذج نظام صدام حسني يف » حسن«حذر 
ي. وازدهار أنشطة اإلرهاب ذه السرعة إال على أنقاض اجملتمع السياسي واملدين الذي ق داعشإن «: ويقول  امت وأمثاهلا من املنظمات اإلرهابية مل تكن لتنمو وتتمدد 

. »أنظمة ديكتاتورية بتحطيمه بشكل منهجي على مدار عدة عقود يف سوريا والعراق

http://www.akhbar2day.com/Egypt/23343.html?ref=related
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http://almaghribia24.com/news3112.html

بدائل المغرب بشراكة مع المرصد المغربي للحريات العامة ينظمان لقاءا دوليامنتدى 
طبيب حممد 

نونرب  15و 14وذلك يومي » االجتماعية وحرية التجمع والتظاهر احلركات«حولسينظم منتدى بدائل املغرب بشراكة مع املرصد املغريب للحريات العامة لقاءا دوليا 
.باملركب الدويل موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة2014

ومرورا باحلراك الذي  التسعينيات يةيأيت هذا اللقاء الدويل يف سياق التحوالت النوعية والكمية اليت عرفها املغرب على مستوى التجمعات والتظاهرات السلمية، خصوصا مع بدا 
.بعدة ضمانات تتعلق باحلريات العامة ومنها حرية التجمعات والتظاهر 20111وما تاله،  وعلى املستوى التشريعي جاء دستور  2011عرفه املغرب يف 

تضيات الدستورية ن من استيعاب املقتمكو يهدف إىل املسامهة يف فهم، وحتليل و متلك اإلطار القانوين واملقتضيات الدستورية واإلجراءات املنظمة للحريات العامة باملغرب، ولل
عدة من ط. املتعلقة باحلريات العامة، واألنظمة األمنية باملغرب، على ضوء التجارب واملرجعيات الدولية

ُ
رف اجملتمع املدين كما سيعمل امللتقى على إبراز املقرتحات واإلجراءات امل

واملواثيق والعهود الدولية، وأيضا لتقدمي  2011املغريب، املتعلقة بتطوير اإلطار القانوين واملمارسات ذات الصلة مبجال احلريات العامة واحلكامة األمنية ومالئمتهما مع دستور 
.املنجزة من طرف األستاذ عبد الرمحان رشيق" احلركات االجتماعية باملغرب، من التمرد إىل التظاهر: " نتائج الدراسة حول

من الباحثني واملختصني وممثلي اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين من املغرب واجلزائر وتونس وكندا وإسبانيا، وممثلني  200وسيعرف هذا اللقاء الدويل مشاركة أزيد من 
.للمؤسسات التشريعية والوزارات واملؤسسات الوطنية املعنية باملوضوع

س ، المجلحلقوق اإلنسان، مركز الدراسات حلقوق اإلنسان والدميقراطية األورومتوسطيةالفيدرالية الدولية حلقوق اإلنسان، الشبكة : سيعرف هذا اللقاء أيضا مداخالت ل
« ائتالف-ماي  15فرباير، حركة  20جتربة حركة الوطني لحقوق اإلنسان،  Defender

a quien defiende " املربعات احلمراء"من إسبانيا،  حركة   « le Mouvement des
carrés rouges .الداخلية العدل،وزارة، وزارة املشتشارين الكيبيك،جملشمن 

                            20 / 25



 

11/11/2014 1Conseil national des droits de 
l'Homme

                            21 / 25



 

11/11/2014 13
Conseil national des droits de 

l'Homme

Premier Forum international du mouvement des droits de 
l’Homme dans le monde arabe : Les participants soulignent 
l’exemplarité du modèle marocain dans une région en proie à 
l’instabilité politique

En partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), l’Institut du Caire pour les 
études en droits de l’Homme tient à Casablanca, depuis samedi, la première édition du Forum international 
du mouvement des droits de l’Homme dans le monde arabe (qui prend fin aujourd’hui). Cette rencontre 
s’inscrit dans le cadre de la préparation du Forum mondial des droits de l’Homme prévu du 27 au 30 
novembre 2014 à Marrakech.

Ce premier forum arabe s’est penché, à travers plusieurs axes, sur de nombreuses problématiques en 
relation avec la thématique choisie pour cette rencontre : «les problématiques du changement 
démocratique dans le cadre du Printemps arabe». Ainsi, il a été essentiellement question des «élections de 
l’après-Printemps arabe, à la lumière des droits de l’Homme», «les nouveaux et les anciens acteurs : 
dynamiques et perspectives», «le Printemps arabe et les acteurs internationaux», «Quels enseignements 
peut-on tirer de la montée de l’extrémisme dans la région arabe ? Quel avenir ?»… Les participants ont 
également abordé le «bilan du Printemps arabe et le changement démocratique» et le «rôle des jeunes 
dans le lancement du processus de changement : quel rôle pour le mouvement démocratique ?»

Au cours de la séance d’ouverture du Forum, dans une allocution prononcée en son nom, le Haut 
Commissaire aux droits de l'Homme des Nations unies (HCDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, a souligné 
l'importance de ce Forum, qui regroupe pour la première fois des militants des droits de l’Homme dans la 
région arabe, pour débattre des expériences des pays arabes et des défis auxquels fait face la région. Le but 
étant, selon Zeid Ra’ad Al Hussein, d’asseoir les bases pour la consécration de la culture du respect des 
droits de l'Homme et de l'État de droit. Dans cette allocution prononcée par le responsable au bureau 
régional du HCDH pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, l’Asie et le Pacifique, Hani Megali, le Haut 
Commissaire aux droits de l’Homme a souligné que «le Maroc est un modèle dans la région arabe dans le 
domaine des droits de l'Homme». Il a précisé que le Royaume a choisi d'adhérer, depuis les années 90, à un 
processus de respect des droits de l'Homme à travers un changement, étape par étape, au lieu de rentrer 
dans des conflits, comme ce fut le cas dans certains pays arabes. Le Maroc, a-t-il relevé, a entamé son 
processus avant le déclenchement du Printemps arabe, ajoutant que le Royaume a opté pour des 
changements au cours de la décennie 90 ayant donné naissance à l’Instance équité et réconciliation (IER), 
suivie de réformes au niveau de l’arsenal juridique…

http://www.devanture.net/news.php?id=200169
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De son côté, Driss El Yazami, président du CNDH, a insisté sur l’importance de cette rencontre qui s’insère 
dans le processus très important de préparation du «Forum mondial des droits de l’Homme», programmée 
pour fin novembre à Marrakech. Il s'agit d’une étape de préparation pour couvrir une région qui a connu 
depuis quelques années des bouleversements politiques et des changements fondamentaux avec des 
itinéraires très différents d’un pays à l’autre, a-t-il déclaré.

Pour sa part, le directeur du l’Institut du Caire pour les études en droits de l’Homme, Bahieddine Hassan, a 
indiqué que ce Forum constituait une plateforme de débat sur les questions de changement et de réforme 
au niveau du monde arabe qui connait depuis quatre ans des «soulèvements» réussis dans certains pays et 
qui ne l'ont pas été dans d'autres.

Les débats, très vivaces, ont été marqués par la participation d’acteurs des droits de l’Homme, 
d'académiciens, d'écrivains, de politiciens et de représentants d'organisations de la société civile et de 
médias d’une dizaine de pays arabes (Égypte, Tunisie, Algérie, Yémen, Palestine, Soudan, Jordanie, Liban, 
Bahreïn et Maroc). Cependant, les sujets qui sont revenus le plus dans les discussions ont concerné, outre le 
cas exceptionnel du Maroc, le cas égyptien et tunisien. Les participants ont également discuté de l’existence 
ou non d’une politique des USA dans la région MENA.
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Maroc : quand un pays de non-droit accueille un Forum 
Mondial des Droits Humains
, par Hayatlundi 10 novembre 2014
Du 27 au 30 novembre 2014 aura lieu à Marrakech-MAROC la seconde édition du Forum Mondial des 
Droits Humains. Les nombreuses atteintes aux droits humains au Maroc ne semblent pas avoir pesé dans le 
choix de ce pays de non-droit comme pays d’accueil du Forum Mondial des Droits Humains :

Les récentes arrestations et procès iniques suivis de condamnations arbitraires.
L’interdiction des activités de plusieurs associations dont l’AMDH, la LMDDH, Amnesty International-Maroc 
et Freedom-Now.
Les procès d’opinion contre les étudiants de l’UNEM.
L’absence de considération envers les familles des disparitions forcées qui attendent toujours un signe de 
vérité et de justice.
Le rapport annuel de 2012 de Human Rights Watch qui, après avoir relaté les cas de répressions et de 
violences subies par les militants et les populations marocaines, critique le soutien de l’Occident à la 
monarchie marocaine.
Le rapport accablant sur l’utilisation de la torture au Maroc mentionnée en mars 2013 par Juan Mendez, 
rapporteur spécial sur la torture auprès de l’ONU.
Les différentes explosions sociales du mouvement du 20 février, des diplômés chômeurs et des ouvriers 
dont les syndicats ont appelé à une grève nationale et à manifester ce 29 octobre 2014.
La corruption érigée en système de gouvernance
Les indices inquiétants qui désignent Agadir, Marrakech et Casablanca comme destinations du tourisme 
sexuel auquel le pouvoir ne s’attaque pas.
Le traitement scandaleux des réfugiés sub-sahariens.
...
Ainsi donc, les responsables du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) au Maroc ont pu 
convaincre qu’il y avait des avancées démocratiques , occultant ces atteintes flagrantes aux droits humains. 
C’est leur travail, ce pourquoi le roi Mohamed VI les a nommés à ce poste. Peu importe les convictions 
antérieures des uns ou des autres, aujourd’hui ils ambitionnent de présenter le Maroc comme une 
exception, en pleine avancée démocratique. Lors du premier séminaire préparatoire du Forum Mondial, le 
président du CNDH avait déclaré que le choix du Maroc était “ une reconnaissance internationale des 
réalisations du Royaume dans ce domaine et de la vitalité des institutions nationales .” Une déclaration 
alors que le constat de la dégradation permanente des droits humains a été constatée au niveau 
international ( Maplecroft a classé en 2013 le Maroc comme pays à « haut risque » en matière de situation 
de droits humains).

http://www.rezocitoyen.org/Maroc-quand-un-pays-de-non-droit-accueille-un-Forum-Mondial-des-Droits-Humains.html
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Patrick Baudoin, président d’honneur de la FIDH, dans son intervention le 6 avril 2013 lors du colloque « 
Les violences politiques au Maroc, pour la vérité et la justice, contre l’impunité et l’oubli », colloque en 
Hommage à Mehdi Ben Barka enlevé à Paris le 29 octobre 1965 et à Omar Bendgelloun assassiné le 14 
décembre 1975 à Casablanca, déclarait : “le Maroc est un pays où tout est en trompe l’œil. (…) Il y a des 
apparences d’avancées démocratiques et puis, la réalité (...). Rien n’est fait des recommandations et des 
promesses.(...). Il y a eu un bilan dressé mais les bourreaux d’hier se promènent au vu et au su de leurs 
victimes en toute impunité. (...) Or, on sait très bien qu’on ne peut pas reconstruire une société apaisée à 
partir de bases vermoulues. Ce qui veut dire qu’il faut que justice et vérité passent et il faut que la société 
ait le sentiment qu’il y a une volonté et une réalité de mise un terme à l’impunité.”

L’impunité des responsables des exactions passées et de ceux des atteintes actuelles remet en cause 
certains acquis arrachés de longues dates par les démocrates et ouvre la voie à la récidive de pratiques 
répressives et liberticides.

La résistance des démocrates, leur ténacité, les solidarités nationale et internationale sont seules capables 
de déjouer les démagogies destructrices des droits humains. Espérons que les associations et organisations 
étrangères présentes à ce Forum s’en saisissent pour condamner l’escalade des atteintes aux droits et à la 
dignité au Maroc.

La banalisation des atteintes aux droits humains, ajoutée au relativisme et à l’instrumentalisation de leurs 
principes d’universalité et de globalité ne joue pas en faveur de la démocratie. Leur dégradation tant 
économique que sociale et politique approfondit la fracture sociale dans notre pays alourdissant la « facture 
» du changement démocratique qui sera difficile à supporter par le Maroc comme par ses partenaires.
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