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● سناء كريم

يوم  الإثنين  اليوم  الحقوقية  الفعاليات  تحيي 

المختطف الذي ي�سادف 29 اأكتوبر من كل �سنة، وبهذه 

تو�سيات  متابعة  هيئة  تنظم  اأن  المقرر  من   المنا�سبة 

لحقوق  الج�سيمة  النتهاكات  حول  الوطنية  المناظرة 

الإن�سان، وقفة احتجاجية رمزية ب�سارع محمد الخام�س 

بالرباط، تحت �سعار:« من اأجل الحقيقة الكاملة، وتفعيل 

العدالة في ملف الختفاء الق�سري بالمغرب«.

وح�سب متتبعين لم ت�سجلت الت�سعة اأ�سهر الأولى من 

ال�سنة الجارية )2012( اأي حالة اختطاف ق�سري، فيما 

�سجلت ال�سنة الما�سية )2011( 42 حالة اختفاء ق�سري 

ح�سب تقرير �سابق للجمعية المغربية لحقوق الإن�سان، 

فيما اأكدت  اإح�سائيات ر�سمية على ا�ستجالء حقيقة اأكثر 

من 220 حالة من اأ�سل 279 حالة منذ �سنة 1994 اإلى غاية 

نهاية2011.

تجريم  على   23 مادته  في  الد�ستور  اأكد  وقد  هذا 

العتقال التع�سفي اأو ال�سري، فيما عرفت ال�سنة الجارية 

م�سادقة مجل�س النواب في جل�سة عمومية، بالإجماع على 

م�سروع قانون رقم 20.12 يوافق بموجبه على التفاقية 

الدولية لحماية جميع الأ�سخا�س من الختفاء الق�سري، 

المتحدة  لالأمم  العامة  الجمعية  طرف  من  المعتمدة 

بنيويورك في 20 دجنبر 2006.

وتعتبر هذه التفاقية، التي اعتمدها مجل�س حقوق 

الت�سع  التفاقيات  من   ،2006 يونيو   29 في  الإن�سان 

الأ�سا�سية في مجال حقوق الإن�سان التي ي�سادق عليها 

المغرب.

وت�سم هذه التفاقية 45 مادة في ثالثة اأجزاء، يتناول 

وتجريمه  الق�سري  الختفاء  تعريف  بالخ�سو�س  اأولها 

و�سرورة المعاقبة عليه وت�سليم المجرمين في اإطار هذه 

الجريمة وتعريف المق�سود بـ«ال�سحية« وحقوقه، فيما 

يهم الجزء الثاني منها اللجنة الأممية المعنية بتتبع تنفيذ 

التفاقية، وحالت الختفاء الق�سري ومهام هذه اللجنة 

وطرق عملها واعتراف الدول باخت�سا�س اللجنة وتلقي 

وبحث البالغات المقدمة، اأما الجزء الثالث من التفاقية 

فهو مخ�س�س لأ�سكال الن�سمام لالتفاقية واإيداع الأدوات 

الالزمة لذلك.

فيما سجلت السنة الماضية 42 حالة

التسعة أشهر األولى من 2012 
لم تسجل أي حالة اختطاف قسري

توزيع 60 أضحية في واد زم على أيتام

جمعيات تدخل فرحة العيد 
على »أطفال شوارع« بمراكش

● عبد الغني بلوط ـ بوشتى نور

في مبادرة غير م�سبوقة نظمت جمعيات مدنية بمراك�س يوم الجمعة الما�سية »حفل عيد الأ�سحى« لفائدة »اأطفال 

�سوارع« المدينة الحمراء تحت �سعار »من حقي اأن اأعيد«. 

وقال منظمون اإن هذه المبادرة التي جاءت عفوية من 

اأحد المهتمين بهذه الم�سكلة الجتماعية بداأت بفكرة �سغيرة 

قبل اأن تنخرط فيها خم�س جمعيات ب�سكل تطوعي وو�سل 

اأطفال  من  80 طفال ومراهقا  اإلى حوالي  الم�ستفيدين  عدد 

ال�سوارع واأي�سا بع�س المعوزين. 

وبداأت المبادرة بمرافقة الأطفال والمراهقين اإلى الحمام  

لالغت�سال من الأدران التي علقت بهم طيلة مكوثهم بال�سارع، 

ثم مرافقتهم عند الحالق يوما قبل العيد. وعاينت »التجديد« 

الفرحة الكبيرة التي �ساحبت هوؤلء الأطفال وهم يرون »نحر 

عدد من اأكبا�س الأ�سحية »، ثم التلذذ بلحمها في جو عائلي 

افتقدوه لمدة طويلة، كما عرف الحفل الذي ا�ستمر اإلى الم�ساء 

تقديم عدد من الفقرات المو�سيقية والترفيهية وانتهى بتوزيع 

مالب�س جديدة على الم�ستفيدين. وترك الحفل الذي عرف غياب م�سوؤولي المدينة ومنتخبيها اأثرا �سعيدا على نفو�س هوؤلء 

الأطفال حيث قرر اأحدهم وهو حديث عهد بال�سارع  العودة اإلى »ع�س الأ�سرة« ب�سواحي المدينة الحمراء والخروج من 

»عالم ال�سارع المظلم«، في حين يتطلب الهتمام بهذه الفئة الكثير من تكثيف الجهد والعمل بين عدد من المكونات المجتمعية 

والر�سمية في اأفق الحد من الظاهرة ح�سب تعبير اأحد المهتمين.  

ويذكر اأن عدد الأطفال الم�سردين بمدينة مراك�س في ازدياد م�ستمر، ويتخذون من ال�ساحات القريبة للمحطة الطرقية 

اأمكنة للتجمع والمبيت. من جهة ثانية علمت »التجديد« ان محمد فوزي والي جهة مراك�س تان�سيفت قام بعد �سالة يوم 

العيد بزيارة عدد من الموؤ�س�سات الخيرية بالمدينة الحمراء، وتعلق الأمر على الخ�سو�س بدار الطفل بباب اغمات ودار البر 

والإح�سان، واأ�سرف على نحر اأ�سحية العيد بهذه الموؤ�س�سات الخيرية. وقال اأحد الم�سوؤولين بهذه الدور اإن هذه البادرة 

غابت ل�سنوات عديدة قبل اأن يحييها الوالي الجديد، حيث كان لها اأثر جيد على نفو�س النزلء من الأطفال والعجزة.

وبوادي زم اأ�سرفت جمعية الحنان لكفالة اليتيم يوم الربعاء 24/10/2012 على ال�ساعة الثانية بعد الزوال ب�ساحة 

بني �سمير على توزيع 60 اأ�سحية للعيد وذلك بم�ساعدة من المجل�س البلدي لمدينة وادي زم  ومجموعة من المح�سنين، وقد 

اأدخلت العملية  البهجة وال�سرور في نفو�س الم�ستفيدين الذين جلهم اأيتام.

اأكد موح رجدالي على �سرروة التدخل لوقف التدهور البيئي الذي 

حول  اإقليمية  عمل  ور�سة  خالل  مو�سحا  المتو�سطي  الحو�س  يعرفه 

نظيفة  بيئة  في  الم�ساهمة  البرلمانات  لأع�ساء  يمكن  »كيف  مو�سوع 

وفعالة في البحر الأبي�س المتو�سط ؟« باأتينا عا�سمة اليونان  اأيام 22 

و 23  اأكتوبر الجاري، اأن المنطقة تتميز بموروث طبيعي ا�ستثنائي اإذ 

اأن 50 في المائة من التنوع البيولوجي النباتي م�ستوطن بالمنطقة و ل 

يوجد مثيله في مناطق العالم اأي اأن انقرا�سه، ح�سب رجدالي، �سيكون 

كارثة عالمية اإذا لم يتجه المعنيون والمتدخلون بنهج روؤية وا�سحة 

ا�ستراتيجية  وفق  التحدي  رفع  وتعلن  والم�سببات  ال�سباب  تحدد 

المعالم تت�سم واقعية  اأهداف وا�سحة  الحل و�سياغة  مالئمة لإيجاد 

الكفاءة  على  تتوفر  موؤهلة  ب�سرية  موارد  توفير  وكذا  ومو�سوعية، 

والمانة المنا�سبتين ثم المكانيات المادية واللوج�ستيكية ال�سرورية 

هذا  ا�ستمرار  و�سمان  ل�سيانة  والتتبع  المراقبة  �سمان  عن  ف�سال 

الم�ساريع ثم ايجاد �سلة و�سل بين ال�سيا�سي والعلمي وبالتالي بين 

البرلمانيين والباحثين في المجال البيئي.

واأ�سار رجدالي في الور�سة التي نظمها برنامج »اأفق  2020 بناء 

القدرات / البرنامج المتو�سطي للبيئة«  �سمن وفد برلماني مثل المغرب، 

على دور المغرب في المحافظة على البيئة. والعديد من القوانين ذات 

ال�سلة بالمو�سوع التي �سادق عليها البرلمان المغربي و وذكر بالورا�س 

الكبرى التي في طور النجاز من قبيل محطة الطاقة ال�سم�سية  وكذا 

الوطني  الميثاق  في  والمتمثل  المغرب  �سهده  الذي  الوطني  بلور�س 

للبيئة والتنمية الم�ستدامة اإذ �سيتم تنزيل مقت�سيات قانونية لتطبيقه.

عن  رجدالي  ان�سحاب  الم�ساركون  لحظ   ، �سيا�سي  موقف  وفي 

فريق العدالة التنمية والنائب عادل الت�سيكيطو عن الفريق ال�ستقاللي 

للوحدة والتعادلية عند تدخل نا�سطة بيئية من الكيان ال�سهيوني معقبة 

على ال�ستياء الذي عبر عنه البرلماني النم�ساوي »�ستيفان �سينا�س«،  

رئي�س لجنة الطاقة والبيئة والماء بجمعية البرلمان الروربي من اأجل 

حالة  على  للوقوف  الحقائق  تق�سي  لبعثة  تروؤ�سه   خالل  المتو�سط، 

الموارد المائية، حالة وادي الردن الممتد بين فل�سطين والردن والكيان 

ال�سهيوني حيث اعتبر الجدار المقام من قبل الكيان ال�سهيوني جدار 

اإهانة ينزل اإلى البار ليبعد المياه عن »الن�سان » الفل�سطيني.

وجلب هذا التدخل حما�سة الوفد البرلماني الفل�سطيني ليف�سل في 

ا�سكال هذه الهانة خالل تدخالت افراده  ليتدخل رئي�س الجل�سة بمهارة 

لتحويل النقا�س من المنحى ال�سيا�سي الذي اإتجه اإليه اإلى بعده العلمي 

والكاديمي.

المغرب،مجتمع  للوفد  قوية  م�ساركة  �سهدت  الور�سة  اإلى  ي�سار 

مدني واإعالم وبرلمان  ن�سطوا الملتقى بتدخالت علمية دقيقة وعك�سوا 

المغرب في  التي يعرفها  الدوؤوبة  المغربي والحركية  البيئي  الم�سهد 

مختلف  في  البيئية   منظومته  واإ�سالح  القانونية  تر�سانته  تعزيز 

المجالت.

يذكر اأن مبادرة »اأفق 2020« يعمل على اإزالة التلوث في البحر 

الأبي�س المتو�سط من خالل بناء القدرات واأن�سطة التوعية، كما يعزز 

تكامل  اإدماج الق�سايا البيئية في �سيا�سات القطاعات الأخرى. 

محمد التفراوتي

حديث الصورة    تـُــرى ما ذنب هذا الخروف؟

بسبب مواجهات بين األمن 
 اإلسباني ومغاربة

السلطات اإلسبانية 
تغلق معبر بني 

أنصار لساعات 
اأغلقت ال�سلطات الإ�سبانية معبر بني اأن�سار 

الدخول  ال�سبت ومنعت  اأم�س  اأول  ليلة  ل�ساعات 

والخروج من مدينة مليلية المحتلة، وذلك عقب 

ن�سوب مواجهات بين عدد من ال�سباب المغاربة 

ا�ستعمل  الذي  الإ�سباني  المدني  والحر�س 

الر�سا�س المطاطي لتفريق المحتجين.

الإ�سبانية  الحكومة  مندوب  اتهم  بالمقابل 

بالمدنية المحتلة في ندوة �سحفية مواطنين من 

وباقي  ومليلية  �سبتة  »تحرير  للجنة  المنتمين 

المدني  الحر�س  بر�سق  المغربية«  الثغور 

الحوادث  اإن  لل�سحافيين  وقال  بالحجارة. 

اندلعت حين »رف�س عنا�سر ال�سرطة الإ�سبانية 

لأ�سباب  بالدخول  المغاربة  لبع�س  ال�سماح 

امنية«. 

ب�سبب  احتجوا  قد  ال�سبان  من  عدد  وكان 

منعهم من دخول مدينة مليلية المحتلة في ثاني 

رغم  معقولة  مبررات  بدون  الأ�سحى  عيد  اأيام 

العبور  لهم  تخول  �سفر  جوازات  على  توفرهم 

كالمية  م�سادات  اإلى  الأمر  وتطور  المدينة،  اإلى 

الحجارة  المحتجون  فيها  ا�ستعمل  ومواجهات 

ا�ستعمل  فيما  المعبر  في  ال�سير  حركة  ومنعوا 

المطاطي  الر�سا�س  ال�سبانية  ال�سرطة  رجال 

تدخلت  اأخرى  جهة  من  المتظاهرين،  لتفريق 

اأن�سار  بني  معبر  في  المغربّية  ال�سرطة  عنا�سر 

لت�سّكل حاجزا بين المتظاهرين وعنا�سر ال�سرطة 

الإ�سبانية.

اأكتوبر   30 و   29 يومي  التون�سية  العا�سمة  تحت�سن 

في  المراأة  »م�ساركة  مو�سوع  حول  دولية  ندوة  الجاري، 

الحياة العامة وال�سيا�سية و�سنع القرار« ٬ بم�ساركة خبراء 

وفعاليات ن�سائية وم�سوؤولين من عدة بلدان عربية واأجنبية 

من بينها المغرب.

وذكر المنظمون اأن هذا اللقاء  الذي �ست�سارك فيه ب�سيمة 

والتنمية  والأ�سرة  والمراأة  الت�سامن  وزيرة  الحقاوي٬ 

المراأة  �سوؤون  يتم تنظيمه بتعاون بين وزارة  الجتماعية٬ 

لل�سكان  المتحدة  الأمم  و�سندوق  تون�س  في  والأ�سرة 

المتحدة  الأمم  ومنظمة  الإنمائي  المتحدة  الأمم  وبرنامج 

للمراأة.

تحت  تنعقد  التي  الندوة  اأن  نف�سه  الم�سدر  واأو�سح 

�سعار »ل ديمقراطية دون ن�ساء«٬ تندرج �سمن العمل على 

وال�سيا�سية  العامة  الحياة  في  المراأة  م�ساركة  تدعيم 

وتر�سيخ م�ساهمتها في ال�ستحقاقات النتخابية، خا�سة في 

تون�س، لي�س كناخبة فح�سب، بل اأي�سا كمر�سحة٬ ف�سال عن 

تعزيز تواجدها �سمن مواقع الم�سوؤولية و�سنع القرار. 

لتبادل  منا�سبة  الم�سدر،  ذات  وفق  الندوة،  و�ست�سكل 

الدولية والإقليمية في هذا المجال »بما يمكن من  التجارب 

الوقوف على الإ�سكالت التي تعيق م�ساركة المراأة بفاعلية 

العملية  الإجراءات  واقتراح  ال�سيا�سية  الحياة  في  اأكبر 

الكفيلة بتعزيز هذه الم�ساركة«. 

علمت »التجديد« من م�سادر خا�سة اأن 

تاأهيل  معاهد  وخريجي  وطلبة  الممر�سين 

الأطر ال�سحية بالمغرب، �سيعودون لل�سارع 

غذا  الثالثاء بوقفات احتجاجية اأمام المكاتب 

الذي  والإ�ستراكية  التقدم  لحزب  الجهوية 

ينتمي اإليه وزير ال�سحة الح�سين الوردي، في 

البي�ساء  الدار  مدينة  ت�سهد  اأن  يتوقع  حين 

م�سيرة وطنية �سلمية اإلى مقر الولية.

لجنة  فيه  ُتطالب  الذي  الوقت  وفي 

التن�سيق الوطني للممر�سين وخريجي وطلبة 

معاهد تاأهيل الأطر في الميدان ال�سحي، بلقاء 

رئي�س  بنكيران،  الإله  عبد  مع  ا�ستعجالي 

الحكومة، ت�ستمر مقاطعة الدرو�س والتداريب 

في مختلف المعاهد بالمغرب والم�ست�سفيات 

الجامعية، حيث ُتطالب اللجنة ب�سحب واإلغاء 

المر�سوم الوزاري رقم 02-12-380، القا�سي 

في بع�س بنوده باإدماج التقنيين المتخ�س�سين 

الممر�سين  مع  الخا�سة،  المعاهد  خريجي 

المجازين من طرف معاهد الدولة.

وُتطالب التن�سيقية اأي�سا بُمعادلة دبلوم 

ممر�س ُمجاز بالإجازة المهنية، وا�ستحداث 

جانب  اإلى  الممر�سين،  لتكوين   LMD نظام 

تعديل القانون المنظم لمهنة التمري�س واإن�ساء 

قانوني   كاإطار  للممر�سين،  الوطنية  الهيئة 

�سحة  وتاأمين  التمري�س  مهنة  حماية  هدفه 

المواطن.

أنس رضوان )متدرب(

العـدد 3010�الثنين 13 ذو �لحجة 1433  موافق 29 �أكتوبر 2012

جرائم قتل متفرقة 
خالل أيام العيد

�سجلت ببع�س المدن المغربية جرائم قتل اأيام عيد 

الأ�سحى با�ستعمال ال�سالح البي�س، فقد اأفادت م�سادر 

بقلعة  العيد  يوم  م�ساء  اأنفا�سه  لف�س  �سابا  اأن  مطلعة 

رفقة  كانا  له،  زميل  من  طعنات  تلقيه  بعد  مكونة، 

مجموعة من ال�سباب في جل�سة خمر في الهواء الطلق 

قرب وحدة فندقية بمركز المدينة، بعدما ن�سب خالف 

بين اأع�ساء المجموعة، تحول ح�سب م�سادر »التجديد« 

بال�سحية  الجاني  ينفرد  اأن  قبل  بالحجارة،  ر�سق  اإلى 

فاأرداه قتيال ولذ بالفرار، اإلى اأن تمكنت عنا�سر الدرك 

رفقة  اأم�س  اأول  م�ساء  عليه  القب�س  اإلقاء  من  الملكي 

زمالئه وبع�س زمالء ال�سحية.

وعلمت »التجديد« اأن �سجارا بين �سابين في مقتبل 

اأدى  اأ�سفي،  بمدينة  الكور�س  حي  من  ينحدران  العمر 

غريمه  من  �سكين  طعنة  تلقيه  بعد  اأحدهما،  مقتل  اإلى 

اأن ي�سلم الجاني نف�سه لعنا�سر  م�ساء يوم العيد، قبل 

الجاني  بين  النزاع  اأ�سباب  تذكر  لم  فيما  ال�سرطة،  

وال�سحية. 

الأمل  اليوم بحي  نف�س  م�ساء  اآخر  واأقدم �سخ�س 

من  ب�سكين  خاله  طعن  على  مكنا�س  بمدينة  وي�سالن 

اأ�سباب  وتعود  ال�سدر،  م�ستوى  على  الكبير  الحجم 

الجريمة، ح�سب ما ذكرته م�سادر »التجديد« الى نزاع 

على  الجاني  اأقدم  اإذ  العيد،  يوم  تطور  �سابق  عائلي 

طرق باب منزل ال�سحية )خاله( بعد �سالة المغرب، 

وطعنه مبا�سرة بعد فتحه للباب واأرداه قتيال، وتمكنت 

نف�س  في  عليه  القب�س  اإلقاء  من  الملكي  الدرك  م�سالح 

الليلة.

اإهتزت  اأن مدينة �سطات،  واأفادت م�سادر متفرقة 

يوم الخمي�س المن�سرم على وقع جريمة ب�سعة راحت 

الذي  العمر على يد خطيبها،  فتاة في مقتبل  �سحيتها 

نف�سه  اأن ي�سلم  الوريد قبل  اإلى  الوريد  قام بذبحها من 

اإلى الم�سالح الأمنية، واأ�سافت الم�سادر اأن الم�سالح 

الأمنية فتحت تحقيقاً في مالب�سات الجريمة. 

أستاذات بكلميم يقضين العيد 
بمقر نيابة التعليم

ق�ست خم�س اأ�ستاذات عيد الأ�سحى رفقة اأ�سرهن بمقر النيابة الإقليمية بكلميم في خطوة 

احتجاجية على تجاهل الم�سوؤولين لملفهن المطلبي الرامي اإلى اللتحاق باأزواجهن. واأمام تدهور 

الو�سع ال�سحي )الج�سدي والنف�سي ( لالأ�ستاذات الم�سربات عن الطعام منذ10 اكتوبر2012 بمقر 

النيابة الإقليمية كلميم فاإن الأ�ستاذات المت�سررات قمن بق�ساء عيد الأ�سحى المبارك بمقر النيابة 

الإقليمية. و�سرح م�سوؤول نقابي لـ »التجديد« رف�س الك�سف عن ا�سمه اأنه مبا�سرة بعد الدخول من 

اأعنف ردا على احتقار وتجاهل ملف الأ�ستاذات  النيابة خطوات ت�سعيدية  عطلة العيد �ست�سهد 

المطلبي. وجدير بالإ�سارة اإلى اأن الأ�ستاذات المت�سررات من التعيينات النيابية، قمن ب�سل�سلة من 

الإجراءات الن�سالية مرورا بالعت�سام اإلى الإ�سراب عن الطعام. 

أحياء بصفرو تشتكي من انتشار الجريمة
عرفت مدينة �سفرو في الآونة الأخيرة انت�سارا لرقعة الجريمة ب�سكل اعتبره متتبعون 

خطيرا و اأ�سحى يق�س م�ساجع ال�ساكنة خ�سو�سا في بع�س الأحياء كحي »لال يزة » 

وحي »الخاينة » واأحياء اأخرى تعتبر نقطا �سوداء، وح�سب نف�س الم�سادر ارتفعت ب�سكل 

مقلق حالت ال�سرقة والنهب وال�سطو وقطع الطريق على المارة بال�سالح الأبي�س وال�سيوف 

جهارا نهارا، الأمر الذي خلف حالة من الذعر والخوف في اأو�ساط �ساكنة هذه الأحياء، 

وعبر ال�سكان في عرائ�س موقعة، ح�سلت »التجديد« على ن�سخ منها، عن ا�ستياء كبيرا من 

الجهات  لدى  تقدموا  كما  الخطيرة،  الظاهرة  للحد من هذه  المعنية  الجهات  عدم تحرك 

لها �سدى لحد  اأن �سكاويهم لم تجد  المو�سوع، ال  ال�سكايات في  المعنية بمجموعة من 

ال�ساعة، الأمر الذي جعل ال�ساكنة –وفق ما قاله رئي�س ودادية حي مت�سرر – يفكرون في 

اأ�سكال احتجاجية اأخرى ع�سى اأن يلفتوا بها اأنظار من يهمهم الأمر، فيبادروا اإلى تطهير هذه 

المناطق من المجرمين الذين وجدوا فيها المرتع الخ�سب لممار�سة ن�ساطهم الجرامي ، 

والمخباأ الآمن الذي ل تطاله اأيدي رجال الأمن .

عبد العزيز التقي العلوي

الحقاوي في ندوة دولية بتونس حول مشاركة 
المرأة في الحياة السياسية

الممرضون يستأنفون اإلحتجاج اليوم

في ورشة إقليمية بأثينا عاصمة اليونان

رجدالي يحذر من التدهور البيئي الذي يعرفه الحوض المتوسطي

مراد الصغراوي


