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La Universidad Mohammed V de Rabat en Marruecos acoge 
seminario de Cátedra Unesco de la UR
Miércoles, 27 de enero del 2016 - 18:51

La Universidad Mohammed V de Rabat acoge un seminario presencial sobre el aprendizaje por 
competencias en la Educación para los Derechos Humanos, que forma parte proyecto europeo ABDEM 
coordinado por la Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La 
Rioja.
TemasMarruecos Túnez Magreb Universidad de La Rioja Derechos humanos Seminario Escuelas 
Universidad LOGROÑO, 27 (EUROPA PRESS)

La Universidad Mohammed V de Rabat acoge un seminario presencial sobre el aprendizaje por 
competencias en la Educación para los Derechos Humanos, que forma parte proyecto europeo ABDEM 
coordinado por la Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La 
Rioja.
Este curso de formación de formadores cuenta con 24 profesores procedentes de Argelia, Túnez y 
Marruecos y forma parte de la segunda fase del proyecto europeo ABDEM, que persigue la modernización 
de las universidades del Magreb.

La formación on-line sobre el enfoque de derechos humanos se distribuye en tres trimestres a lo largo de 
este año 2016 e incluye seminarios presenciales en tres lugares diferentes: Rabat (Marruecos), Setif (Argelia) 
y Túnez.
La Universidad Mohammed V de Rabat (Marruecos) acoge este primer seminario durante tres días en el 
que participan Fermín Navaridas e Isabel Martínez Navas, profesores de la Universidad de La Rioja, con la 
colaboración de profesores del Magreb.
El objetivo de este seminario triple. Por un lado, analizar las habilidades más adecuadas para formar en la 
cultura de los derechos humanos, por otro, contextualizar las necesidades educativas de los participantes 
en la formación frente a los desafíos actuales del Magreb, y, finalmente, determinar las técnicas de evaluación 
y herramientas de enseñanza y aprendizaje más útiles en el enfoque de competencias.

La formación será clausurada con una jornada en la que participarán las autoridades académicas de la 
Universidad Mohamed V de Rabat, miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 
Marruecos y de la Comisión nacional de la UNESCO, representantes del Gobierno de Marruecos y 
profesores universitarios del país.

http://noticias.lainformacion.com/educacion/seminario/la-universidad-mohammed-v-de-rabat-en-marruecos-
acoge-seminario-de-catedra-unesco-de-la-ur_UObVZJYEwgCqwBJVIXUgh6/
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مغربفي مسار اإلصالحات بالالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان تبرز دور " واشنطن بوست"صحيفة 

اخنرط فيها املغرب،  ، دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف مسار اإلصالحات اليت"واشنطن بوست"الصحيفة األمريكية الواسعة االنتشار أبرزت 
.حتت قيادة جاللة امللك حممد السادس

  
ون  ترسيخ سيادة القانوأشارت الصحيفة األمريكية، يف مقال نشر على موقعها االلكرتوين، على اخلصوص إىل دور اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان يف

.ومحاية حقوق النساء
  

ان عن إرادة حقيقية لصاحل احلفاظ اجملتمع املغريب أب"، أن اليزميففي مقال للكاتبة جينيفر روبني، نقلت الصحيفة عن رئيس اجمللس الوطين، إدريس 
".على التعددية السياسية

  
وتقوم " املصداقية"تمتع ب للمجلس الوطين حلقوق اإلنسان باعتباره هيئة ت" الدور املتنامي"كما ذكرت بأن الواليات املتحدة أقرت يف وقت سابق ب 

ا بقرار اجمللس احلكومي تعزيز اجمللس الوطين حلق" عمل استباقي"ب  وق االنسان من خالل يف الدفاع عن حقوق اإلنسان، كما أعربت عن إشاد
.ضمان تفاعل خمتلف الوزارات احلكومية مع الشكايات املوجهة إىل اجمللس

  
ما  من جهة أخرى، الحظت الصحيفة أن دينامية اإلصالحات باململكة تأيت يف وقت تعمل فيه الواليات املتحدة واملغرب على توسيع جمال تعاو

.بإدماج اجلوانب االقتصادية واألمنية
  

األمل الوحيد لتحقيق  لكونه ميثل(...) هذا النوع من التقدم الدميوقراطي ما يتعني علينا دعمه مبختلف البلدان "يف هذا السياق، أشارت إىل أن 
".االستقرار

  
م يف مواجهة دعم جهود اإلصالح الدميوقراطي لتوحيد أكرب قدر من احللفاء وربح مزيد من الدع"كما سلطت كاتبة املقال الضوء على ضرورة 

".التطرف

http://telexpresse.com/news48120.html
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األمين العام لتجمع دول الساحل والصحراءبوعيدة تتباحث مع السيدة 

ع األمني العام لتجمع دول بوعيدة، يوم االربعاء بأديس أبابا، مباحثات م امربكةالوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، السيدة أجرت 
.، السيد إبراهيم ساين أباين"صاد-سني"الساحل والصحراء 

شطة يقيا، وتنامي أنوقد تناولت هذه املباحثات عددا من القضايا اإلقليمية واجلهوية، وعلى رأسها التهديدات اإلرهابية بدول الساحل ومشال إفر 
املنطقة كبوركينافاسو وليبيا ، واليت استهدفت أعماهلا اإلجرامية دوال ب"القاعدة"وتنظيم " داعش"و" حرام بوكو"اجملموعات املتطرفة باملنطقة، من قبيل 

.ومايل، إضافة إىل موضوع اهلجرة السرية وجتارة األسلحة

واجلرمية د من خماطر اإلرهاب وأكد اجلانبان، يف هذا السياق، على ضرورة تضافر جهود مجيع دول املنطقة يف إطار مقاربة أمنية تشاركية استباقية للح
.املنظمة

ا القارة اإلفريقية يف ا ية، انطالقا من لدبلوماسية املغربوخالل هذا اللقاء، أكدت السيدة بوعيدة على العمق اإلفريقي للمغرب وعلى املكانة اليت حتظى 
.جنوب، السيما بني املغرب وإفريقيا-رؤية جاللة امللك حممد السادس، نصره اهللا، للتعاون جنوب

يات املستقبل  مواجهة حتدوأشارت الوزيرة إىل أن هذه العوامل سامهت يف تقوية احلضور املغريب بإفريقيا، إميانا من اململكة بأمهية االندماج اجلهوي يف
. رابح/ومن أجل بناء شراكات متعددة وشاملة بني املغرب وبلدان القارة ضمن منطق رابح 

ا اململكة من أجلكما أطلعت السيدة بوعيدة املسؤول اإلفريقي على آخر تطورات قضية الصحراء املغربية، وعلى اجلهود واملساعي اليت تق وضع  وم 
.حد هلذا النزاع املفتعل

مة بالدور عضاء هذه املنظمن جانبه، أكد السيد أباين على أمهية انعقاد القمة املقبلة لتجمع دول الساحل والصحراء باملغرب، معربا عن اعتزاز مجيع أ
املشاريع يقية، إضافة إىل الطالئعي الذي يضطلع به املغرب يف سبيل تنمية القارة، وهذا ما أكدته الزيارات امللكية األخرية للعديد من الدول اإلفر 
. اديالتنموية اليت اخنرط فيها املغرب بإفريقيا من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص، وعرب جمموعات الدعم االقتص

ية صادية والسياسكما شدد املسؤول اإلفريقي على أن املغرب قادر على إعادة إحياء منظمة جتمع دول الساحل والصحراء يف مواجهة التحديات االقت
.  واألمنية

اإلفريقيةالسيدة بوعيدة تتباحث بأديس أبابا مع جمموعة من وزراء خارجية الدول 
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ع جمموعة من وزراء خارجية بوعيدة، يوم األربعاء بأديس أبابا، مباحثات م امربكةالوزيرة املنتدبة لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون، السيدة أجرت 
.وجزر القمر ومالوي والسنغال، إضافة إىل مجهورية مصر وإثيوبيا والطوغوالدول اإلفريقية، السيما، الكوت ديفوار 

شروحات مستفيضة حول  ارقةاألفوقد ركزت هذه اللقاءات على آخر التطورات املرتبطة بقضية الصحراء املغربية، حيث قدمت السيدة بوعيدة لنظرائها 
وافقي إىل حل سياسي ت اجلهود اليت يبذهلا املغرب مبعية األمم املتحدة لوضع حد هلذا النزاع الذي يقوض األمن والسلم باملنطقة، ومن أجل التوصل

.عادل وشامل ودائم، ضمن مسلسل املفاوضات الذي ترعاه األمم املتحدة

من خالل ور على أرض الواقع وأضافت الوزيرة املنتدبة أن رؤية صاحب اجلاللة امللك حممد السادس، نصره اهللا، لتنمية األقاليم اجلنوبية، بدأت تتبل
ي للمغرب ويساهم يف تنمية الكربى واملسار التنموي الشامل الذي تعيشه األقاليم اجلنوبية، والذي من شأنه أن يقوي العمق اإلفريق املهيكلةاملشاريع 

.القارة اإلفريقية

، قد ستفتاء يف الصحراءكما فندت السيدة بوعيدة كل املغالطات اليت يروج هلا خصوم الوحدة الرتابية يف هذا الشأن، وأكدت أن استحالة تطبيق اال
ه املغرب، جاء لوضع حد ، مربزة أن مقرتح احلكم الذايت الذي تقدم بوالبوليساريوتوصلت إليه األمم املتحدة عن اقتناع، عكس ما تروج له اجلزائر 

.منالنسداد األفق، ومن أجل تغليب منطق التسوية السياسية املتوافق عليها، طبقا لقرارات األمم املتحدة وتوصيات جملس األ

ن والدويل، مشددة على أ وأكدت السيدة بوعيدة أن املغرب قدم مقرتحا بناء وجادا يتوافق والشرعية الدولية ويستجيب لتحديات السياق اإلقليمي
ائي تستفيد منه الساكنة واملنطقة على السواء، خاصة مع استحضار التهديد جهها ات اإلرهابية اليت تواالطرف اآلخر هو من يعرقل التوصل إىل حل 

.  املنطقة والفرص التنموية اليت يتم إهدارها على مستوى االحتاد املغاريب

ة وبية، وذلك بشهادوبعدما سجلت أن املغرب حقق تقدما واضحا يف جمال احرتام احلقوق واحلريات الفردية واجلماعية، مبا يف ذلك األقاليم اجلن
منوهة بالدور ، لتجزيءلاملؤسسات احلقوقية الدولية، أكدت السيدة بوعيدة على أن كونية حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف الدستور غري قابلة 
ة هذه الحقوق باعتراف الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية، والذي يعد ضمانة حقيقية وكافية الحترام وحماي

.من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

)27/01/2016-ومع(

http://www.maroc.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-
%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1

http://www.anbaelyoum.com/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-
%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-
%D8%A7%D9%84/
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انزكــان.العدالةتستوعب مقومات إصالح منظومة …العامةالنيابة 
.2016يناير  28اخلميس 

لخميس والجمعة الندوة الدولية التي نظمها على مدى يومي اشكل إصالح النيابة العامة أحد احملاور األساسية اليت ركز عليها املشاركون يف 
ائية في إطار الدستور إصالح السلطة القض«الماضيين بالرباط المجلس الوطني لحقوق اإلنسان واللجنة الدولية للحقوقيين بالرباط حول 

.ساسي للقضاة وذلك إىل جانب موضوع استقالل وإصالح اجمللس األعلى للسلطة القضائية وتعديل القانون األ، »الجديد والمعايير الدولية

هة إىل استتباب األمن واألمان اجلبارة الرامية من ج اجملهوادتبإنزكان ونوابه بإنزكان، يبذلون  اإلبتدائيةوكيل امللك باحملكمة   مافتئوعلى ضوء ذلك، 
.باإلقليم، ومن جهة أخرى سعي متواصل من أجل حكامة قضائية وقطع الطريق على السماسرة و الوسطاء

م كلفوا العناصر األمنية املرابطة بالباب الرئيس ذ احليطة واحلذر ي للمحكمة األخفمنذ جميء الوكيل احلايل ونوابه، شكلوا طاقما قضائيا متميزا، لدرجة أ
همون بالنصب والتأكد من هوية األشخاص الوافدين على احملكمة وتسجيلهم أمسائهم بسجل خاص معدا لذلك، مما حال دون متكن السماسرة املت

.ون يثمنون هذه العملية على املوطنني الوافدين على احملكمة لقضاء أغراضهم اإلدارية من دخول احملكمة، مما جعل كافة املوظفني واملتقاض واإلحتيال

ي يف الدينامية اليت يعرفها هذا املرفق القضائ إخنراطإلنزكان، أصبح املواطن يالمس  اإلبتدائيةومنذ تعني األستاذ حممد حبشان وكيال للملك باحملكمة 
يف حتقيق  ربى للقضاء ودورهمسلسل إصالح العدالة باملغرب، وفق ما يبتغيه جالله امللك حممد السادس وما تتجه إليه إرادته السامية يف إيالء عناية ك

.”العدل واإلنصاف بني املواطنني

http://manabirpress.com/akhbar/19591.html

                             6 / 16



 

28/01/2016 13
Conseil national des droits de 

l'Homme

السجنيالفضاء  أنسنةأنشطة تفاعلية إلشاعة مبادئ حقوق اإلنسان و : كلميم 
23:50 - 2016يناير  27

  
يف  ، وذلكببويزكارن، أنشطة تفاعلية مع املؤسسة السجنية 2016يناير  30و  29، يومي اللجنة الجهوية لحقوق االنسان بطانطان كلميمتنظم   

فضاءاته وفق  نةأنسأفق بلورة خطة عمل مشرتكة مع إدارة هذه املؤسسة السجنية تتوخى إشاعة مبادئ حقوق اإلنسان داخل السجن واملسامهة يف 
.مقاربة حقوقية

 ، وذلك يفببويزكارن، أنشطة تفاعلية مع املؤسسة السجنية 2016يناير  30و  29تنظم اللجنة اجلهوية حلقوق االنسان بطانطان كلميم، يومي   
فضاءاته وفق  نةأنسأفق بلورة خطة عمل مشرتكة مع إدارة هذه املؤسسة السجنية تتوخى إشاعة مبادئ حقوق اإلنسان داخل السجن واملسامهة يف 

.مقاربة حقوقية
أزمة السجون، مسؤولية " نوانالصادر حتت ع املوضوعايتوتندرج هذه املبادرة يف إطار تفعيل توصيات اجمللس الوطين  حلقوق اإلنسان يف تقريره 

ا ، وكذا يف إطار متابعة ما متخضت عنه الزيارات امليدانية اخلاص"توصية  من أجل محاية حقوق السجناء والسجينات 100مشرتكة،  ة اليت قامت 
أهيل موظفي وموظفات اللجنة اجلهوية للمؤسسات السجنية التابعة الختصاصها الرتايب من توصيات وضعت ضمن أهدافها األساسية العمل على ت
م يف جمال حقوق اإلنسان خاصة محاية حقوق السجناء والس .جيناتاملؤسسة السجنية القائمني على تنفيذ القوانني وتقوية قدرا

قصد االطالع على مرافقها وعلى ظروف إقامة  بويزكارنيناير لسجن  29هكذا، سيتم يف سياق هاذين النشاطني القيام بزيارة تفقدية يوم اجلمعة 
.السجناء

م يف ) موظفا 35قرابة (يناير مبقر اللجنة اجلهوية مع موظفي هذه املؤسسة  30كما سيجري تنظيم لقاء تواصلي يوم السبت  دف تشخيص حاجيا
قوق اإلنسان بالوسط وسيؤطر اللقاء السيد عبد احلق الدوق، مكلف حب. جمال تقوية القدرات يف أفق إعداد برنامج تكويين متكامل يف هذا الشأن

.باجمللس الوطين حلقوق اإلنسان السجين

http://www.marocanbae.com/22/4449.html
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يدوسلبته منها األعراف والتقالالقانون أعطى المرأة حقها في الميراث .. دول عربية 6في جولة 
18:56 - 01/27/2016إميان ربيع 

  
ا من املرياث، األاملرأة يف اجملتمعات العربية ألشكال شىت من الضغوط والظلم واحلرمان، واالضطهاد، لصاحل الذكور، من بينها مسألتتعرض  رم ة حرما

.الذي يشغل بال املنظمات النسوية والعامالت يف جمال حقوق املرأة
  

يد اليت تقلل من إال أن التقال هذا احلال، على الرغم من أن القوانني الرمسية، املستندة للشريعة اإلسالمية يف أغلبها، أثبتت للمرأة حقوقها من املرياث،
.شأن النساء وحقوقهن تكون هلا الكلمة العليا

  
.أحوال مرياث املرأة بني القانون والُعرف يف عدد من الدول العربية" مصريات"ويعرض 

   
مصر -1

منه على حق الزوجة والبنات واألخوات واجلدة على املرياث كما حدده الشرع  8بشأن املواريث والذي تنص املادة  1943لسنة  77القانون رقم 
.نصت على أن امللكية اخلاصة مصونة وحق اإلرث فيها مكفول 2014من دستور ) 35( اإلسالمي،املادة

ا من حقها يف املرياث  .وعلى الرغم من هذه القوانني، ما زالت املرأة املصرية يف األرياف وخاصة الصعيد، تعاين من حرما
، 1943لسنة  77م وتقدم اجمللس القومي للمرأة مبقرتح إىل املستشار أمحد الزند، وزير العدل، إلضافة مادة جديدة تضاف إىل قانون املواريث رق

.أشهر 6 وتشمل هذه املادة جترمي االمتناع عن تسليم املرأة نصيبها الشرعي يف املرياث، وتوقيع عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن
  

السعودية -2
ض وهم الذين قدر الشرع الفرو  نوعان،أصحابحسب قانون اإلرث السعودي، يتم تقسيم املرياث علي الورثة بالرتاضي أو عن طريق احملكمة، والورثة 

ا أخذ الواحد منهم مجيع أموال وهم الذين مل يقدر الشرع قدراً حمدوداً بل رمب: هلم حق حمدد يف الرتكة كالثلثني والنصف والثمن، والعصبة أو العصب
.الرتكة أو سقطوا من املرياث فال يرثون شيًئا

ن أبواب احملاكم وحرمت األعراف االجتماعية السائدة يف بعض مناطق اململكة كثري من النساء من حقوقهن يف اإلرث، واحملرومات من اإلرث طرق
كرًها وحياء يتم تكرمي املتنازالت   الشرعية يف بعض حمافظات اململكة، لكن معظم قضايا املرياث املنظورة للنساء تنتهي بالصلح والتنازل بني الورثة، و 

توية يف ت اليت تتم بطرق ملمن قبل الوارثني من الرجال بعد التنازل مبأدبة عشاء، ويتدخل بعض الوجهاء يف قضية مرياث املرأة بالدفع حنو التنازال
.شكلها الصوري أمام احملاكم بالبيع أو اهلبات ليتم تقاسم الرجال الرتكة دون النساء، ويتم تصديقها شرًعا

   
العراق -3
منه على تساوي املرأة مع الرجل  74على حق املرأة الشرعي يف املرياث، حيث أكدت املادة 1959لسنة  188قانون األحوال الشخصية رقم ينص   

.يف املرياث، وإقرار حقوق النساء
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) 74( قط لألحفاد  يف املادةبعض القوانني اليت متنع املرأة العراقية حقها يف املرياث، فمنع املشرع العراقي الوصية الواجبة للزوجة وأجازها فوهناك 
لقضائي من قانون االحوال الشخصية ، حيث مل تنص على حصة املرأة يف اإلرث وفتح الباب حنو االجتهاد ا) 89(وكذلك إشكالية نص املادة 

ا من قبل  ذا إىل الوراء بدًال من التقدم حنو )90(الذي جاءت به املادة  نفاذهبالرجوع إىل فقه املذاهب اليت كان العمل سائًدا  ، ورجع القضاء 
.األمام ، ألن كل قاضي يفسر النص باجتاه ينسجم وخمزونه املعريف

ام العراقيون أحرار يف االلتز "نصت على   والىتمنه إىل نقد شديد  41،  تعرضت املادة 2005وعندما صدر دستور مجهورية العراق النافذ لسنة 
م، وينظم ذلك بقانون م، أو اختيارا م، أو مذاهبهم، أو معتقدا ا ألغت قانون األحوال يفهم من منطوق املادة أ" بأحواهلم الشخصية، حسب ديانا

.1959لعام  188الشخصية رقم 
ندت إىل مسح حول احلقوق ، دراسة حول املرياث است"سيدا"وأجرى الصندوق اهلامشي للتنمية البشرية واللجنة الوطنية لشؤون املرأة بالتعاون مع وكالة 

.تنازلن عن حقوقهن طواعية% 15من النساء مل حيصلن على حقوقهن يف املرياث كاملة، و% 74املنتهكة للنساء يف إربد، وكشفت أن 
   

املغرب -4
ا اليت تستلزم ، فإن هلا دالالذكر املركز املغريب حلقوق اإلنسان، أّن قواعد اإلرث ترتبط بعادات اجملتمعات وديانة مواطنيها، وحسب الشريعة اإلسالمية

.رأةالغوص يف تفاصيلها، فقهًيا واجتماعًيا وقانونًيا، بدًال من التطاول عليها بدعوى حتقيق املساواة بني الرجل وامل
منها تقرير المجلس حول ووضع المجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، توصيات تتعلق بالمساواة في اإلرث بين الجنسين، والتي تض  

.وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، وهو األمر الذي أثار جدًال كبيًرا بين فقهاء الدين
   

اليمن -5
يف اليمن ينص قانون األحوال الشخصية على توريث املرأة اليمنية حسب الشريعة اإلسالمية،

لعرف القبلي ، إذ ما زال اإال أن األعراف القبلية يف عدة مناطق متعددة يف اليمن ما زالت حترم اإلناث من مرياث الوالدين ومن مرياث زوجها بعد وفاته
مناطق يف قها من اإلرث، منها سائًدا بديًال للشريعة اإلسالمية والقوانني اليت حتدد حقوق إرث النساء، حيث توجد مناطق قبلية ترفض إعطاء املرأة ح

ل وجود دولة دستورها ينص والضالع وصنعاء وغريها، حيتكمون لألعراف القبلية وتقاليد توارثوها من أجدادهم وآبائهم يف ظ واحملويتحمافظات ذمار 
.على أن الشريعة اإلسالمية مصدر وحيد للتشريع

  
اجلزائر-6

ويعين هذا أن الوارث له  ،"يستحق اإلرث مبوت املوروث حقيقية أو باعتباره ميًتا حبكم القاضي"من قانون األسرة اجلزائري بنصها  127بينت املادة 
.حق املرياث سواء كان ذكرًا أو أنثي

ام زوجها هلا بالزنا وثبوت ذلك حسب املادة التهمة عليها، و  ولكن هناك بعض احلاالت اليت مينع فيها القانون اجلزائري املرأة من املرياث مثل يف حالة ا
ا متنع منه، بسبب إزهاقها روح 41 ا على املوروث واستعجاهل من قانون األسرة، كما أن املرأة إذا ارتكبت جرمية القتل بغرض احلصول على املرياث فإ

.املرياث

http://masreiat.com/news/2016/01/27/31705
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)ندوة( مطالبات بقيادة مبادرات نوعية تعزز المساواة والمناصفة في مختلف المجاالتالبرلمانيات 
27-01-2016  -بيان مراكش بواسطة 

  
ملانيات مطالبات بقيادة مبادرات أن الرب ” دور الربملان يف تعزيز وحتقيق املساواة واملناصفة“أكد املشاركون يف ندوة نظمت، اليوم األربعاء بالرباط، حول 

.نوعية تعزز املساواة وولوج املرأة إىل مراكز القرار، وذلك يف أفق حتقيق املناصفة يف خمتلف اجملاالت

امهة الربملانيات، إىل جانب حول املساواة واملناصفة مبجلس النواب، على ضرورة مس املوضوعاتيةوشدد املشاركون يف هذه الندوة، اليت نظمتها اجملموعة 
رضها اواة واملناصفة، كحقوق تفباقي الفاعلني املعنيني، باستمرار يف مرافعات سياسية من أجل تتبع السياسات العمومية ومدى تفعيلها ملبدأ املس

.التغريات املتسارعة اليت يشهدها اجملتمع املغريب

سي والفقر، من أجل فسح ثقافية وضد اهلدر املدر  السوسيووأبرزوا، يف هذا الصدد، أن املعركة ليست معركة قوانني فحسب، بل أيضا ضد املعيقات 
.2011رسه دستور سنة اجملال أمام مجيع الفاعلني، السيما النساء، للعمل على حتقيق املساواة واملناصفة يف مجيع اجملاالت، وتفعليهما كمبدأ ك

رة حضور املرأة يف كما أكدت املداخالت خالل هذه الندوة، اليت عرفت حضور سياسيني وفاعلني مدنيني وحقوقيني، على اخلصوص، على ضرو 
.ةخمتلف اجملاالت، للتجاوب مع اإلرادة السياسية القائمة بالبالد لرفع احليف عن النساء وحتقيق املساواة والتنمية الشامل

ليسامهن يف  وسائل واآللياتوأشاروا إىل أن أفق املساواة واملناصفة خيار جمتمعي يعززه وجود إرادة سياسية لرفع احليف عن النساء ومتكينهن من كافة ال
.معركة ترسيخ الدميقراطية وحتقيق التنمية الشاملة اليت ال ميكن هلا أن تتحقق دون مسامهتهن الفعلية والكاملة

أن هذا اللقاء نباء باملناسبة، وأكدت وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية، السيدة بسيمة احلقاوي، يف تصريح لوكالة املغرب العريب لأل
ن تشمل أيضا لوماسية املوازية، لكيطرح قضية املناصفة من زاوية اشتغال املؤسسة الربملانية، على اعتبار أن وظائفها ترتكز يف التشريع والرقابة والدب

.ترسيخ احلقوق من خالل الرتسانة القانونية اليت تصنع داخل املؤسسة الربملانية

ت مناسبة سات الدستورية، شكلواعتربت الوزيرة أن هذه الندوة، اليت جتمع بني املؤسسة الربملانية واجلهاز التنفيذي، ممثال يف احلكومة، وبعض املؤس
.لتناول قضية املناصفة ودور الربملان لتحقيقها من مجيع هذه الزوايا

حول  موضوعاتيةال، في تصريح مماثل، أن إنشاء المجموعة اليزمياعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، السيد إدريس من جهته، 
، مشريا راطي المغربيالمساواة والمناصفة بمجلس النواب، كمؤسسة تعنى بالتشريع، يشكل، في حد ذاته، حدثا مهما جدا في المسار الديمق

.إىل أن اهليئة احلقوقية أصدرت حلد اآلن سبعة تقارير حول موضوع املساواة واملناصفة

http://telexpresse.com/news48120.html
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 يف القطاعني العام أن املناصفة أصبحت اآلن مبدأ دستوريا يتعني تكريسه من خالل سياسات عمومية، وكذا من خالل جمهودات كل الفاعلنيوأبرز 
وكل الفاعلني  اإلنسان واحلكومة واخلاص، معتربا أن أفق املناصفة ال زال مطروحا على كل املؤسسات املغربية، مبا يف ذلك الربملان واجمللس الوطين حلقوق

.يف اجملتمع

اثل، إن هذه الندوة تندرج يف إطار ، يف تصريح ممبنيحىيللمساواة واملناصفة مبجلس النواب، السيدة نعيمة  املوضوعاتيةوبدورها، قالت رئيسة اجملموعة 
مية يف توجيهات امللكية الساالتدابري واملقتضيات اجلديدة اليت أدخلها جملس النواب يف نظامه الداخلي من أجل تفعيل الدستور وكذلك متاشيا مع ال
ها الفصالن مييز اليت نص عليهذا اجملال، مذكرة بالسياق الوطين الذي ينظم فيه هذا اللقاء، واملتمثل يف مناقشة هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال الت

.من الدستور 164و 119

لى جلنة ريب من التوفر عوأشارت إىل أن الطموح، يف ظل وجود هذه اجملموعة، هو إدخال مقتضيات يف النظام الداخلي جمللس النواب متكن الربملان املغ
.دائمة ختتص بقضايا املساواة والنوع االجتماعي

http://bayanemarrakech.com/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8
%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%86/
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صحفية من املغرب -شيماء خبساس 2016يناير  27

عبودية بطبعة مغربية.. المعينات المنزلياتقانون 

، يل املتعلقة باملعينات املنزليات، بعد شد وجذب بني فرق املعارضة بالربملان املغريب، متت املصادقة على مشروع يتعلق بشروط الشغل والتشغأخريًا 
ع تشغيل األشخاص وكانت املادة السادسة من هذا املشروع، قد أثارت جدًال واسًعا، وهي تنص على من. وخاصة اإلشكاالت املتعلقة بتحديد سنهن

رفع سن التشغيل سنة كعمال منزليني، ومعاقبة من خيالف ذلك، إال أن مجعيات اجملتمع املدين مل تقبل بذلك وتطالب ب 16الذين تقل أعمارهم عن 
.سنة 18إىل 

سنة 18سنة كسن دنيا وهو ما ترفضه املنظمات احلقوقية وتطالب برفعه إىل  16القانون اجلديد لعمل املعينات املنزليات يف املغرب حيدد 
".  بط بالوضعية الدونية للمرأةتشغيل القاصرات يف البيوت يعترب شكًال من أشكال العبودية ومرت" ، أنالعسويلهذا اإلطار، ترى احلقوقية فوزية يف 

اصة سنة، يف البيوت واحرتام مقتضيات االتفاقية اخل 18مبنع تشغيل القاصرات، أقل من " نساء متضامنات"، وهي عضوة يف شبكة العسويلوتطالب 
.بعمال وعامالت املنازل

ات سنة ولم يأخذ بعين االعتبار كل مرافعات الحركة الحقوقية، وال توصي 16مجلس النواب المغربي صوت على "، فإن العسويلوحسب 
ت على القانون، خاصة ودعت احلقوقية إىل إدخال تعديال". المجلس الوطني لحقوق اإلنسان، وال االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل

.سنة على األقل مع توفري شروط شغل الئقة 18رفع السن القانوين إىل 
سنة كسن أدىن  16أن حتديد القانون لـ" من أجل حظر تشغيل اخلادمات القاصرات اجلمعوياالئتالف "جهة أخرى، ويف نفس السياق، أكد ومن 

القانون "ب االئتالف ذاته، أن وحس". يتناىف مع املرجعيات احلقوقية الدولية والتزامات املغرب واالتفاقية الدولية حلقوق الطفل"لولوج العمل املنزيل 
الئتالف كل احلقوقيني أعضاء ودعا ا". خيالف آراء مؤسستني دستوريتني، ومها اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان واجمللس االقتصادي واالجتماعي والبيئي

.سنة كسن أدىن للعمل املنزيل 18الغرفة األوىل بالربملان املغريب إىل وضع تعديل حيدد 
سنة، حيث جيب أن يكونوا حسب  18و 16جهة أخرى، أورد القانون اجلديد شروطًا لتشغيل األشخاص الذين ترتاوح أعمارهم ما بني ومن 

جيب أن "، والذي "محاصلني من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، يسمح هلم بتوقيع عقد الشغل املتعلق "املشروع، 
ا عن سنتني ُشغِّل وأن ختضع البيوت  إجراء فحص طيب كل ستة أشهر على"باإلضافة إىل ". يتضمن فرتة خاصة بالتكوين والتأهيل ال تقل مد

نفقة امل
ا عمال منزليون ترتاوح أعمارهم بني  ".سنة لفحص دوري من طرف الوزارة الوصية عن طريق ُمساِعدة اجتماعية 18و 16اليت 

، ومحل سنة ليًال، ومنع تشغيلهم يف األماكن املرتفعة غري اآلمنة 18و 16منع تشغيل العمال املنزليني املرتاوحة أعمارهم ما بني "القانون اجلديد ويقر 
خبصوص العطلة، وبالنسبة و ". األجسام الثقيلة، واستعمال التجهيزات واألدوات واملواد اليت تشكل خطرًا على صحتهم وسالمتهم اجلسدية والنفسية

 وشدد القانون العقوبات على املخالفني. ساعة يف األسبوع 30سنة، فُتحدد مدة عملهم بـ 18و 16إىل العمال املنزليني املرتاوحة أعمارهم ما بني 
.ملقتضيات هذا املشروع، أو ألي انتهاك لكرامة العامل املنزيل، أو االعتداء عليه

ل ، ويبقى القانون اجلديد حول تشغيل عما)ألف درهم مغريب 30(دوالر أمريكي  3000املخالفون هلذا القانون بعقوبات مالية تقدر حبوايل ويعاقب 
.وعامالت املنازل حمل جدل ورفض خاصة من املنظمات احلقوقية املغربية

http://www.ultrasawt.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
%D8%A8%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1-
%D8%A8%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B3/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D9%88%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
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عقلية اإلقصاء تتحكم في بعض الرجال الذين يرفضون المناصفة: الحقاويبسيمة 
الدليميحفيظة بقلم  - 2016, يناير 28بتاريخ 

فة  بالربملان ندوة صحفية أمس  حول املساواة واملناص تية املوضوعانظمت اجملموعة ” أي دور للربملان يف تعزيز وحتقيق املساواة واملناصفة ” حتت شعار 
.بالربملان مبشاركة برملانيات  وممثالت اجملتمع املدين وحقوقيون  2016يناير  27األربعاء 
ا تندرج يف إطار التوحول  اليت أدخلها  دابري واملقتضيات اجلديدة الندوة  قالت  رئيسة جلنة املناصفة بالربملان  نعيمة بن حيىي عن الفريق االستقاليل بأ

 باعتماده  على آليات جملس النواب  يف نظامه الداخلي  من أجل تفعيل الدستور، وأوضحت  بن حيىي   بأن جملس النواب تعاطى مع  هذا املوضوع
العمل الربملانية  املعروفة   من خالل إعمال اآللية الرقابية وخاصة آليات األسئلة الشفوية والكتابية

.يف خمتلف اجملاالت بن حيىي على دور الربملان  يف تعزيز وحتقيق املساواة وولوج املرأة إىل مراكز القرار  وذلك يف حتقيق املناصفةوأكدت 
ملانية واجلهاز التنفيذي، ممثال أن هذه الندوة، جتمع بني املؤسسة الرب  االجتماعية،فاعتربتبسيمة  احلقاوي  وزيرة  التضامن واملرأة واألسرة والتنمية أما  

ا  تشكل مناسبة لتناول قضية املناصفة ودور الربملان لتحقيقها من كل ال وي بضرورةزوايا ،وطالبت احلقا يف احلكومة، وبعض املؤسسات الدستورية، وأ
طري النساء ،  من أجل  الدفاع عن حقوقهن  داخل اإلدارة  املغربية تأ

تتحكم يف سلوك بعض   الوزيرة بسيمة العقلية الذ كورية السائدة،  فرغم  بعض  التطورات اليت ميكن ملسها،  إال أن اخللفية الذكوريةوانتقدت  
يف احلقاوي ميلكون تض      القرارفبعضهمالرجال،  إذ  تتحكم فيهم عقلية اإلقصاء ، ألن كثري من الرجال  مل يعتادوا  وصول النساء إىل مراكز 

.سلطة  ال حيبون  أن ينافسوا  فيها  
.فاملناصفة  املفروض  أن تصبح مطلب اجلميع رجال ونساء  تؤكد  الوزيرةهلذا 
جلس النواب، كمؤسسة تعىن حول املساواة واملناصفة مب املوضوعاتية،  فاعترب أن إنشاء اجملموعة اليزميرئيس اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إدريس أما 

د اآلن سبعة تقارير حول ، مشريا إىل أن اهليئة احلقوقية أصدرت حلبالتشريع، يشكل، يف حد ذاته، حدثا مهما جدا يف املسار الدميقراطي املغريب
موضوع املساواة واملناصفة

 يف القطاعني العام أن املناصفة أصبحت اآلن مبدأ دستوريا يتعني تكريسه من خالل سياسات عمومية، وكذا من خالل جمهودات كل الفاعلنيوأبرز 
.واخلاص

احليف لقائمة بالبالد لرفع اية الندوة أمجع أغلب  املتدخلني ، ، على ضرورة حضور املرأة يف خمتلف اجملاالت، للتجاوب مع اإلرادة السياسية اويف  
ية من أجل يف مرافعات سياس عن النساء وحتقيق املساواة والتنمية الشاملة و ضرورة مسامهة الربملانيات، إىل جانب باقي الفاعلني املعنيني، باستمرار

ا اجملتمع املغريبتتبع السياسات العمومية ومدى تفعيلها ملبدأ املساواة واملناصفة، كحقوق تفرضها التغريات املتسارعة اليت يشهده

http://www.ritajepress.com/?p=9925
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http://www.mapexpress.ma/actualite/droits-de-lhomme/washington-post-met-en-role-du-cndh-processus-reformes-engage-maroc/
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http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-
%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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Le +Washington Post+ met en avant le rôle du CNDH dans le 
processus de réformes engagé par le Maroc
MAP 28.01.2016 

Washington 27 janv. 2016 (MAP)- Le quotidien américain, à grand tirage, le +Washington Post+ a mis en 
avant le rôle du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), dans le processus de réformes 
engagé par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans un article publié sur son 
site électronique, la publication américaine a notamment souligné le rôle du CNDH dans la promotion de 
la primauté de la loi et la protection des droits des femmes. Citant le Président du CNDH, Driss El Yazami, 
l'auteur de l'article, Jennifer Rubin, affirme que "la société marocaine a fait montre d'une véritable volonté 
en faveur du maintien du pluralisme politique". Elle a, par ailleurs, rappelé que les Etats Unis ont reconnu le 
"rôle croissant" du Conseil national des droits de l’Homme en tant qu'institution "crédible" et "proactive" 
de défense des droits de l’Homme et s'étaient dits encouragés par la décision du Conseil de gouvernement 
à consolider le CNDH en s’assurant que les différents départements gouvernementaux interagissent avec 
les plaintes adressées au Conseil". Le +Washington Post+ fait, en outre, observer que la dynamique de 
réformes au Royaume intervient au moment où les Etats Unis et le Maroc ont élargi le champ de leur 
coopération pour inclure l'aspect économique et sécuritaire. Il a souligné, dans ce contexte, que "c'est ce 
genre de progrès démocratique que nous devons encourager dans d'autres pays (...) d'autant plus qu'il offre 
le seul véritable espoir pour aboutir à la stabilité". L'auteur de l'article a, également, mis l'accent sur la 
nécessité d'"appuyer les efforts de réforme démocratique pour rallier plus d'alliés et gagner davantage de 
soutien dans la lutte contre l'extrémisme".(MAP) UK---BI.

http://www.menara.ma/fr/2016/01/28/1812431-le-washington-post-met-en-avant-le-r%C3%B4le-du-cndh-dans-
le-processus-de-r%C3%A9formes-engag%C3%A9-par-le-maroc.html
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