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مـقدمـة

ن�سان وح�سيلة عمله  ن�سان تقريره ال�سنوي عن حالة حقوق الإ ي�سدر املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

 2001 اأبريل   10 ال�سادر بتاريخ  ال�رشيف  الظهري  الثانية من  للمادة  2007، وذلك طبقا  �سنة  عن 

املتعلق باإعادة تنظيمه، ويعد هذا التقرير ال�سنوي اخلام�س للمجل�س منذ اأن بداأ ممار�سة �سالحياته 

طبقا للظهري املذكور.

وقد اعتمد املجل�س، يف اإعداده لهذا التقرير، نف�س املقاربة التي �سبق له اعتمادها مبنا�سبة اإ�سداره 

ن�سان من  لتقارير �سنوية، وذلك من حيث تق�سيم التقرير اإىل جزئني: جزء اأول يهم حالة حقوق الإ

ن�سان،  خالل الرتكيز على الق�سايا التي يعتربها ذات دللة خا�سة خالل ال�سنة يف جمال حقوق الإ

وجزء ثان يتعر�س ملختلف اأن�سطة املجل�س خالل نف�س ال�سنة واآفاق عمله بالن�سبة لل�سنة املوالية.

ن�سان اأول- بالن�سبة حلالة حقوق الإ

1. ق�شايا ذ�ت دللة خا�شة

ول من هذا التقرير لق�سايا قا�سمها امل�سرتك كونها ذات دللة  ول من اجلزء الأ يتعر�س الق�سم الأ

ن�سان، وت�سكل منطلقات تفتح اآفاقا بالن�سبة للم�ستقبل، تندرج يف اإطار  اإيجابية من زاوية حقوق الإ

املغربية  اجلالية  اأفراد  الدميقراطية، وحقوق  املمار�سة  اأو دعم  ن�سان،  الإ بثقافة حقوق  النهو�س 

مر باملوا�سيع التالية: باخلارج. ويتعلق الأ

ن�شان ر�شية �ملو�طنة للنهو�ض بثقافة حقوق �لإ 1.1. �عتماد �لأ

حدى اأهم التو�سيات ال�سادرة  ر�سية جاء تفعيال لإ وتاأتي دللة هذا املو�سوع من كون اعتماد الأ

حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  تكرار  عدم  ب�سمانات  املتعلقة  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  عن 

ولنوعية  حمايتها،  على  اإيجابية  اآثار  من  ن�سان  الإ حقوق  بثقافة  للنهو�س  ملا  وكذا  ن�سان،  الإ

طراف املعنية من قطاعات حكومية  املقاربة املعتمدة يف اإعدادها، حيث مت ذلك باإ�رشاك كافة الأ

وموؤ�س�سات وطنية، وجمتمع مدين. اإ�سافة اإىل كون ذلك يندرج �سمن �سالحية املجل�س املتعلقة 

ن�سان وتر�سيخها بكل الو�سائل.  �سهام يف ن�رش ثقافة حقوق الإ بالإ

2.1. تتبع ومالحظة �لنتخابات �لت�رشيعية 

املجل�س  قبل  من  ومالحظتها  مبتابعتها   2007 �ستنرب  ل�سابع  الت�رشيعية  النتخابات  متيزت 

ن�سان وكذا مالحظني دوليني ومن املجتمع املدين. وتعد هذه العملية بال�سكل  ال�ست�ساري حلقوق الإ
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وال�سيا�سية ميكن  املدنية  احلقوق  الدميقراطية وممار�سة  تعميق  مك�سبا يف جمال  به،  الذي متت 

ن�سان. ا�ستثماره يف امل�ستقبل، نظرا للعالقة الوطيدة بني الدميقراطية وحقوق الإ

3.1. �إحد�ث جمل�ض �جلالية �ملغربية باخلارج

تتمثل دللة هذا املو�سوع يف كون املجل�س املحدث يعد اآلية جديدة، ينتظر منها حتقيق اإ�سافة 

نوعية يف جمال القرتاح واإبداء الراأي بخ�سو�س ال�سيا�سات الع   مومية املتعلقة باجلالية املغربية 

اإىل تعزيز م�ساركتها يف  اإ�سافة  باخلارج، وكذا امل�ساهمة يف النهو�س بحقوقها والدفاع عنها، 

تدبري ال�ساأن العام ببلدها وتقوية انخراطها يف تنميته القت�سادية والجتماعية.

4.1. متابعة ق�شايا د�لة تناولها �ملجل�ض يف تقاريره �ل�شنوية �ل�شابقة

�سيما  ال�سنوية،  تقاريره  يف  لها  تعر�س  اأن  له  �سبق  ق�سايا  يف  احلا�سل  التطور  املجل�س  يتابع 

الرجل  امل�ساواة بني  ال�سغريات كخادمات باملنازل، وق�سية تفعيل مبداأ  الفتيات  ت�سغيل  ق�سية 

اأو  خرى التي مل ت�سل بعد اإىل معاجلة قانونية  واملراأة، وق�سية الر�سوة، وغريها من الق�سايا الأ

ن�ساف  ن�سان، كما يتابع مو�سوع تفعيل تو�سيات هيئة الإ تطبيقية منا�سبة من زاوية حقوق الإ

وامل�ساحلة. 

2. ممار�شة بع�ض �حلقوق و�حلريات  

ول من هذا التقرير ملمار�سة بع�س احلقوق واحلريات انطالقا  يتعر�س الق�سم الثاين من اجلزء الأ

مما تو�سل به املجل�س من �سكايات، اإذ اأن من مهامه وفقا للمادة الثانية من الظهري ال�رشيف الذي 

اقرتاحات  بناء على طلب، وتقدمي  اأو  تلقائيا  ن�سان،  الإ الت�سدي لنتهاكات حقوق  اأعاد تنظيمه، 

وتو�سيات ب�ساأنها اإىل اجلهات املخت�سة.

وهكذا فمن خالل درا�سة التظلمات التي وردت على املجل�س، والزيارات التي قام بها اإىل ال�سجون، 

وا�سل ان�سغاله بتظلمات حول حدوث وفيات بال�سجون اأو التعر�س للتعذيب اأو �سوء املعاملة يف 

اأو جتاوز مدة احلرا�سة النظرية. ويتابع املجل�س بحث هذه الق�سايا  ال�سجون،  اأو  خمافر ال�رشطة 

ن�سان ووزارة العدل  يف اإطار خلية الت�سال والتوا�سل التي جتمع املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

ووزارة الداخلية.

وقام املجل�س بزيارة لعدد من ال�سجون بق�سد الوقوف عند حقيقة تظلمات بع�س ال�سجناء، وكذا 

اأو�ساع ال�سجناء عامة، و�ساهم يف حل بع�س م�ساكلهم بتعاون مع وزارة العدل.

كما تابع املجل�س ظروف ممار�سة بع�س احلريات العامة خا�سة حرية التجمع، وحرية ال�سحافة 

وحرية التجول.
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3. �لتطور �حلا�شل يف جمال �للتز�مات �لتفاقية 
ن�سان،  ير�سد هذا الق�سم التطور احلا�سل بخ�سو�س انخراط املغرب يف املنظومة الدولية حلقوق الإ

بع�س  مالءمة  اإىل  اإ�سافة  ن�سان،  الإ حقوق  جمال  يف  دولية  اتفاقيات  اإىل  ان�سمامه  وا�سل  اإذ 

عالن  ت�رشيعاته مع املعايري الدولية ذات ال�سلة. لكن يالحظ بطء يف م�سطرة رفع حتفظات �سبق الإ

عنها، وكذا مالحظة تاأخر فيما يخ�س تقدمي تقارير دورية اإىل اللجان املن�ساأة مبوجب التفاقيات 

التي �سادق عليها املغرب. 

ثانيا- ح�سيلة واآفاق عمل املجل�س 

وا�سل  فقد  وهكذا  عمله.  واآفاق  املجل�س  اأن�سطة  خمتلف  التقرير  هذا  من  الثاين  اجلزء  ي�ستعر�س 

ن�سان وحمايتها، وذلك على امل�ستوى  املجل�س عمله يف عدة جمالت خدمة للنهو�س بحقوق الإ

الوطني والدويل، ب�رشاكة وتعاون مع قطاعات حكومية، وموؤ�س�سات وطنية، وجمعيات املجتمع 

املدين، وهيئات دولية واإقليمية، وموؤ�س�سات وطنية مماثلة.  

�سيما  التقرير،  هذا  من  ول  الأ اجلزء  ت�سمنه  مما  اأ�سا�سية  منجزات  عدة  يف  املجل�س  �ساهم  فقد 

ومالحظة  وتتبع  ن�سان،  الإ حقوق  بثقافة  للنهو�س  املواطنة  ر�سية  الأ اإعداد  يف  امل�ساهمة 

2007، واإعداد الراأي ال�ست�ساري بخ�سو�س اإحداث جمل�س  النتخابات الت�رشيعية ل�سابع �ستنرب 

ن�ساف وامل�ساحلة، وتنفيذ  اجلالية املغربية باخلارج. كما وا�سل متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإ

باقي اأن�سطته وبراجمه يف جمالت احلماية والت�سدي لالنتهاكات.

وعلى امل�ستوى الدويل، فاإن جممل اأن�سطة املجل�س ان�سبت على تعزيز عالقات التعاون مع الهيئات 

كما  اأ�سغالها،  يف  بفعالية  املجل�س  و�سارك  املماثلة،  الوطنية  واملوؤ�س�سات  قليمية،  والإ الدولية، 

ن�سان والنهو�س بها  الإ التعريف بتجربته يف جمال حماية حقوق  اإىل  الرامية  وا�سل جمهوداته 

عامة، ويف جمال العدالة النتقالية خا�سة.

وبناء على ذلك فاإن هذا التقرير يتناول بتف�سيل املوا�سيع والق�سايا امل�سار اإليها �سابقا من خالل 

جزئني:

ن�سان ول: حالة حقوق الإ اجلزء الأ

اجلزء الثاين: ح�سيلة واآفاق عمل املجل�س



ول : اجلزء الأ

ن�سان حالة حقوق الإ



ول : الق�سم الأ

موا�سيع دالة

ن�سان يف جمال حقوق الإ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

I. موا�سيع دالة �سنة 2007

ول املو�سوع الأ

ن�سان ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ الأ

ن�سان مببادرة من املجل�س ال�ست�ساري  ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ لقد مت اإعداد الأ

ن�سان، ومب�ساركة وت�ساور مع عدة قطاعات حكومية، وموؤ�س�سات وطنية، وهيئات من  الإ حلقوق 

عالن عنها ر�سميا  املجتمع املدين، واإثرحوار مع فعاليات �سيا�سية ونقابية وخرباء، اإىل اأن مت الإ

ر�سية ،ملا لها من اأبعاد عميقة، اأن  ول. ويراد لهذه الأ بتاريخ 26 فرباير2007 بح�سور الوزير الأ

ن�سان والنهو�س بها. ت�سكل اأر�سية �سلبة �سمن ا�سرتاتيجية حماية حقوق الإ

لتدخالت  م�سرتكا  اأ�سا�سا  يكون  اأن  له  يراد  الذي  العام،  املرجعي  طار  الإ مبعنى  اأر�سية  فهي 

املواطنات  لكل  توجهها  حيث  من  مواطنة  اأر�سية  وهي  املو�سوع،  بهذا  املعنيني  الفاعلني  كل 

وكذا  املعنيني،  الفاعلني  اإ�رشاك  على  و�سعها  يف  املعتمدة  املقاربة  حيث  من  وكذا  واملواطنني، 

ن�سان .  الغاية منها وهي خلق �سلوك مدين جديد قوامه احرتام حقوق الإ

ن�شان، �آلية قوية حلمايتها و�إ�شاعة ثقافتها ر�شية: �لنهو�ض بثقافة حقوق �لإ 1. دللة �لأ

عالن عن احلقوق يف املواثيق الدولية والت�رشيعات الداخلية بل يجب �سمان التمتع بها  ل يكفي الإ

�سا�سية لذلك اأن ينعك�س العرتاف بها ب�سكل تلقائي وم�ستمر  وعدم انتهاكها. ومن ال�سمانات الأ

على ال�سلوك اليومي ملختلف مكونات املجتمع. ومن هنا تاأتي اأهمية الفعل الثقايف بكل جتلياته، 

ن�سان، والقدرة على تر�سيخها يف العقل والوجدان،  اإذ ميكن من التعريف بقيم ومبادئ حقوق الإ

فراد واجلماعات، مما ميكنهم من التمتع بها من جهة، واملطالبة بها حالة  فيقع متلكها من قبل الأ

اأخرى. فالعالقة جدلية بني حماية حقوق  النتقا�س منها، وحمايتها حالة انتهاكها، من جهة 

ن�سان على خمتلف امل�ستويات ي�ساهم  ن�سان والنهو�س بها، ولذلك فن�رش واإ�ساعة ثقافة حقوق الإ الإ

يف تعزيز اآليات حمايتها.

من  واجلماعية  الفردية  ال�ستفادة  من  ميكن  املجتمع  داخل  ن�سان  الإ حقوق  ثقافة  ن�رش  اأن  كما 

حقوق  واحرتام  من،  والأ الكرمي،  العي�س  �سيما  املبا�رشة،  وغري  املبا�رشة  يجابية  الإ انعكا�ساتها 

الغري، وتقوية روح املواطنة وما يتبع ذلك من انخراط يف التنمية والقيام بالواجبات، واحلر�س 

على م�سالح املجتمع الذي ينتمي اإليه الفرد بقدر حر�سه على م�ساحله وحقوقه.

ن�سان اأن ت�ساهم ب�سكل فعال ونوعي يف  ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ لذلك يراد من الأ
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تاأهيل قوي وم�ستمر ملكونات املجتمع، ملا للثقافة من قوة التاأثري على نطاق وا�سع، حتى ت�سبح 

ن�سان ثقافة و�سلوكا داخل املجتمع. حقوق الإ

ر�شية 2. منطلقات �لأ

ن�سان.  ر�سية من مرجعيات دولية ووطنية تهتم بالنهو�س بثقافة حقوق الإ تنطلق الأ

1.2. على �مل�شتوى �لدويل

ن�سان يعد مطلبا دوليا موؤكدا، ويح�سى باهتمام دويل متزايد، ملا  اإن النهو�س بثقافة حقوق الإ

ن�سان والنهو�س بها. ونذكر يف هذا الباب خا�سة: للثقافة من دور اأ�سا�سي يف حماية حقوق الإ

�سهر  يف  فيينا  يف  املنعقد  ن�سان  الإ حلقوق  العاملي  املوؤمتر  خالل  املعتمدة  العمل  خطة   •
ن�سان اأمورا جوهرية  عالم يف جمال حقوق الإ يونيو 1993، اإذ اعتربت التعليم والتدريب والإ

التفاهم  ولتوطيد   ، املجتمعات  بني  فيما  ومن�سجمة  م�ستقرة  عالقات  واإقامة  لت�سجيع 

حقوق  باإدراج  واملوؤ�س�سات  الدول  جميع  املذكور  املوؤمتر  اأو�سى  كما  وال�سلم.  والت�سامح 

املناهج  يف  الدويل  القانون  و�سيادة  والدميقراطية،  ن�ساين،  الإ الدويل  والقانون  ن�سان،  الإ

نظمة الر�سمية وغري الر�سمية، وباأن ت�سع الدول  الدرا�سية جلميع املوؤ�س�سات التعليمية يف الأ

ن�سان ون�رش املعلومات العامة اخلا�سة  برامج وا�سرتاتيجيات متعددة ل�سمان تعليم حقوق الإ

بها على اأو�سع نطاق ممكن.

مم املتحدة لعام 1994 حول الع�رشية الدولية للرتبية على حقوق  • اإعالن اجلمعية العامة لالأ
ن�سان ابتداء من يناير 1995 اإىل 2004 وهي تهدف تطوير املجهودات املبذولة يف جمال  الإ

عالم. الرتبية والتدريب والإ

.2005 ن�سان الذي انطلق يف يناير  • الربنامج العاملي للرتبية على حقوق الإ
ر�سية تعد ترجمة اأخرى لنخراط املغرب يف املرجعية الدولية  وهكذا، ومن هذه الزاوية، فاإن الأ

ن�سان. للنهو�س بثقافة حقوق الإ

2.2. على �مل�شتوى �لوطني

ن�سان �سندها اأي�سا يف مرجعية وطنية �رشيحة  ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ جتد الأ

ومبادرات متفرقة ت�سكل تراكما يف هذا الباب.

• �ملرجعية �لوطنية
ن�سان عن طريق عدة اآليات نذكر منها خا�سة: يويل املغرب اهتماما بن�رش ثقافة حقوق الإ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ



1�
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ن�شان، اإذ جاء يف املادة الثانية من الظهري ال�رشيف الذي اأعاد  • �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ
�سهام يف ن�رش ثقافة حقوق  تنظيمه بتاريخ 10 اأبريل 2001، اأن من �سالحيات املجل�س »الإ

ن�سان وتر�سيخها بكل الو�سائل املالئمة«. الإ

ن�شاف و�مل�شاحلة يف تقريرها اخلتامي املقدم بتاريخ 30 نوفمرب 2005،  • تو�شيات هيئة �لإ
ومنها تلك  املتعلقة ب�سمانات عدم تكرار ما جرى يف املا�سي من انتهاكات ج�سيمة حلقوق 

ن�سان عرب الرتبية والتعليم  ن�سان، ومن جملة ما يقت�سيه ذلك النهو�س بثقافة حقوق الإ الإ

والتكوين والتكوين امل�ستمر والتح�سي�س.

• �ملنظومة �لتعليمية وخا�شة
�سا�سية يف املادة  • �مليثاق �لوطني للرتبية و�لتكوين ل�شنة 1999 الذي ن�س �سمن مبادئه الأ
11 على »اأن حترتم يف جميع مرافق الرتبية والتكوين املبادئ واحلقوق امل�رشح بها للطفل 
ن�سان بوجه عام، كما تن�س على ذلك املعاهدات والتفاقيات واملواثيق الدولية  واملراأة والإ

امل�سادق عليها من لدن اململكة وتخ�س�س برامج وح�س�س تربوية مالئمة للتعريف بها، 

والتمرن على ممار�ستها وتطبيقها واحرتامها«.

• �لقانون رقم 01.00 �ملتعلق بتنظيم �لتعليم �لعايل الذي �سدر ظهري �رشيف بتنفيذه بتاريخ 
19 ماي 2000 اإذ ن�س بدوره �سمن مبادئه يف املادة 1 على اأن التعليم »ميار�س وفق مبادئ 

بداع...« ن�سان والت�سامح وحرية التفكري واخللق والإ حقوق الإ

• منطلق �لرت�كمات �ملوجودة
ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة  - لقد انطلق املجل�س ال�ست�ساري من اأجل بلورة ت�سوره ملبادرة الأ

ن�سان من معاينة ودرا�سة تراكمات متوفرة لدى بع�س القطاعات احلكومية، وهيئات  حقوق الإ

املجتمع املدين، واأحيانا يف اإطار �رشاكة خا�سة يف جمال الرتبية والتكوين.

- وهكذا فاإن اإ�سالح منظومة التعليم على اأ�سا�س امليثاق الوطني للرتبية والتكوين كان منا�سبة 

ن�سان يف الكتاب املدر�سي، �سيما قيم املواطنة، وامل�ساواة، ومناه�سة  دراج بع�س قيم حقوق الإ لإ

�سا�سي والثانوي. كما اأن اإ�سالح التعليم اجلامعي اأف�سى  العنف، وذلك على م�ستوى التعليم الأ

جتربة  ذلك  اإىل  ي�ساف  احلقوق،  كليات  يف  خا�سة  ن�سان  الإ حقوق  تدري�س  نطاق  تو�سيع  اإىل 

ن�سان. كرا�سي حقوق الإ

والتكوين،  الرتبية  ن�سان يف جمال  الإ ثقافة حقوق  ن�رش  بدعم  منذ مدة  اهتم  املجل�س  اأن  - كما 

ونذكر يف هذا الباب:

دجنرب   7 بتاريخ  املوقعة  ن�سان  الإ حقوق  بثقافة  للنهو�س  والتعاون  ال�رشاكة  اتفاقية   •
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العلمي من جهة  والبحث  طر  الأ وتكوين  العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية  وزارة  2005 بني 
ن�سان من جهة اأخرى، من خالل املنظومة الرتبوية يف بعديها  واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

مية. البيداغوجي والثقايف عرب خمتلف مراحل التعليم النظامي، وغري النظامي وحمو الأ

ن�سان موقعة بتاريخ  اإطار لل�رشاكة والتعاون يف جمال النهو�س بثقافة حقوق الإ • اتفاقية 
ن�سان ووزارة الداخلية، وذلك يف جمال  19 مايو 2006 بني املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ
مبا  القانون  بتنفيذ  املكلفني  الوزارة  اأطر  لفائدة  والتح�سي�س  امل�ستمر  والتكوين  التكوين 

ن�سان. يتالءم مع املعايري الدولية حلقوق الإ

ن�سان ملجموعة من الرتاكمات  ولية التي اأ�رشف عليها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ اإن الدرا�سة الأ

خل�ست اإىل حمدودية نتائجها على م�ستوى التاأثري والفعالية، لكونها تفتقد خا�سة اإىل التع�سيد 

املجهودات  اإدماج  ال�رشوري  من  بات  لذلك  وتقييمها.  تتبعها  �سعوبة  اإىل  اإ�سافة  والتن�سيق، 

هداف والو�سائل، لها مقومات النجاعة  بعاد والأ املبذولة يف اإطار خطة عمل وطنية، متكاملة الأ

والفعالية، وتوفر الوقت والتكاليف، وذات نطاق وا�سع من حيث الفاعلني وامل�ستفيدين.

ر�شية: �ملقاربة و�ملر�حل 3. �إجناز �لأ

مما  وت�ساورية  ت�ساركية  مقاربة  ر�سية  الأ اإعداد  يف  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  اعتمد 

جعل اإعدادها ياأخذ وقتا كافيا عرب عدة مراحل.

عد�د ودللتها 1.3. مقاربة �لإ

• مقاربة ت�شاركية وت�شاورية
ن�سان قد  اإذا كانت مبادرة املجل�س بخ�سو�س اإعداد خطة عمل وطنية للنهو�س بثقافة حقوق الإ

تبلورت معاملها بعد م�ساورات كما �سبق بيانه، فاإن اإجناز هذه اخلطة مت وفق مقاربة ت�ساركية 

وت�ساورية وا�سعة النطاق، اإذا مت اإ�رشاك قطاعات حكومية، وموؤ�س�سات وطنية، وهيئات من املجتمع 

من  ال�ستفادة  ق�سد  وخرباء  فاعلني  عدة  مع  ت�ساور  اإىل  اإ�سافة  ن�سان،  الإ بحقوق  معنية  املدين 

خربتهم وجتاربهم.

عداد حوايل 11 قطاعا لها عالقة بحقوق   وقد بلغ عدد القطاعات احلكومية امل�ساركة يف اأورا�س الإ

املنظمات  وعدد   ،45 اجلمعيات  وعدد   ،5 الوطنية  املوؤ�س�سات  وعدد  ر�سية،  الأ وحماور  ن�سان  الإ

خرى 73. وبذلك يت�سح  الدولية 6، وكرا�سي اليون�سكو 2 واجلامعات 1، وعدد اخلرباء والفعاليات الأ

ر�سية. حجم ونوعية ال�رشاكة وامل�ساورات مبنا�سبة اإعداد هذه الأ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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• دللة �ملقاربة
ترتكز دللة هذه املقاربة  على عدة اعتبارات، اأهمها:

ن�سان هي ق�سية  الإ اأن ق�سية وم�ستقبل حقوق  ن�سان  الإ • اإدراك املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
ر�سية م�رشوعا وطنيا عميقا ممتدا  املجتمع بكل مكوناته، ولذلك فهو يريد اأن تكون هذه الأ

يف الزمن.

جتاربهم  ا�ستثمار  من  جهة  من  ميكن  به  املعنيني  الفاعلني  قبل  من  امل�رشوع  متلك  اأن   •
وتراكماتهم يف هذا املجال، وي�سمن، من جهة اأخرى، انخراطهم بفعالية يف التنفيذ.

الدولة مبختلف  وىل على  الأ اإذ تقع بالدرجة  ن�سان  الإ النهو�س بثقافة حقوق  • اأن م�سوؤولية 
املعنية،  الوطنية  املوؤ�س�سات  اإىل  اأي�سا  تعود  فاإنها  الدولية،  التزاماتها  مبقت�سى  اأجهزتها 

ن�سان، اإ�سافة اإىل هيئات املجتمع املدين . ومنها املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

عد�د 2.3. مر�حل �لإ

ر�سية فيما يلي: ميكن تلخي�س اأهم مراحل اإعداد الأ

عددا  �سم   2006 اأبريل   20 بتاريخ  لقاء  اإىل  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  دعوة   •
كبريا من القطاعات احلكومية واملوؤ�س�سات الوطنية وهيئات املجتمع املدين املعنية بق�سايا 

واأهدافه،  ر�سية،  الأ م�رشوع  على  امل�سادقة  فيه  ومتت  ن�سان  الإ حقوق  بثقافة  النهو�س 

وم�سامينه، وجمالته الثالثة: الرتبية، التكوين والتكوين امل�ستمر، التح�سي�س، لينطلق العمل 

عداد وفق معايري  �رشاف على الإ اأورا�س موازية لتلك املجالت، وتكونت جلنة لالإ يف ثالثة 

وقع التوافق ب�ساأنها م�سبقا، ت�سمن خا�سة التوازن يف تركيبتها بني القطاعات احلكومية 

واملوؤ�س�سات الوطنية وهيئات املجتمع املدين، وكذا ال�ستقالل يف الراأي، ومن بني اأع�سائها 

ن�سان كموؤ�س�سة وطنية. وهكذا تكونت اللجنة من 19 ع�سوا: 7  املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

كادميية. وقد  عن القطاعات احلكومية، 8 عن املجتمع املدين، 4 عن املوؤ�س�سات الوطنية والأ

ن�سان على توفري كل اأ�سكال الدعم وامل�ساعدة ل�سمان  حر�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

ر�سية يف ظروف جيدة. اإعداد الأ

ر�شية عالن �لر�شمي عن �لأ 3.3. �لإ

ن�سان بتاريخ 26 فرباير  ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ عالن الر�سمي عن الأ لقد مت الإ

ول واأحيط بتغطية اإعالمية هامة. 2007 يف اإطار لقاء مو�سع ح�رشه الوزير الأ

التزام  اأهمية  موؤكدا على  ر�سية ومب�سمونها،  الأ اإعداد  باأ�سلوب  ول  الأ الوزير  نوه  اللقاء  ويف هذا 
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اجلميع بتفعيل م�سامينها، وحتمل احلكومة من جهتها م�سوؤوليتها كاملة، مع حر�سها على توفري 

ر�سية. وتعبئة الو�سائل وال�رشوط املادية والب�رشية لتفعيل مقت�سيات الأ

ر�شية: �لرتبية، �لتكوين، �لتح�شي�ض  4. م�شمون �لأ

ن�سان التي تقرتح ال�ستغال عليها يف الرتبية،  ر�سية جمالت النهو�س بثقافة حقوق الإ حددت الأ

اأ�سا�سية يعول عليها بقوة يف ن�رش ودعم ثقافة حقوق  والتكوين، والتح�سي�س، باعتبارها مداخل 

ن�سان، وملا بينها من ترابط وتكامل. الإ

ال�ساعدة، حيث ل تخفى  جيال  الأ �سيما  تهم فئات عري�سة يف املجتمع،  اأ�سكالها  بكل  فالرتبية 

ن�سان منذ ال�سغر يف مرحلة بناء ال�سخ�سية. اأهمية الرتبية على حقوق الإ

يتوخى دمج  القانون  تنفيذ  بال�سهر على  املعنيني  الفاعلني  اإىل  املوجه خا�سة  التكوين  اأن  كما 

ن�سان يف ممار�ساتهم املهنية اليومية مما ينعك�س اإيجابا على املتعاملني معهم. ثقافة حقوق الإ

عالم  الإ لو�سائل  ملا  نظرا  ويكملهما  ال�سابقني،  املجالني  ي�سند  قوية  دعامة  فهو  التح�سي�س  اأما 

الثقافية  اأيا كانت و�سعيتها  اإىل خمتلف فئات املجتمع،  والتوا�سل املتطورة من قدرة الو�سول 

والقت�سادية والجتماعية، ولو مل تكن قد ا�ستفادت من حقها يف التعليم ل�سبب اأو اآخر. فيمكن عن 

ن�سان معرفة و�سلوكا. طريق و�سائل التح�سي�س اأن تتقا�سم اأي�سا قيم حقوق الإ

ر�شية: تطوير للمقاربة �لت�شاركية 5. منهجية تفعيل م�شامني �لأ

�سا�سية للتدخل يف كل جمال من املجالت الثالثة، وذلك  ر�سية على �سياغة املوا�سفات الأ عملت الأ

من زاوية اختيار العمليات، والهدف من كل عملية، واإ�رشاك الفاعلني املعنيني بها، وحتديد الفئات 

ن�سان. امل�ستفيدة، والنتائج املنتظرة من كل عملية كقيمة م�سافة للنهو�س بثقافة حقوق الإ

ن�شان من خالل �لرتبية 1.5. مو��شفات �لنهو�ض بثقافة حقوق �لإ

ن�سان، ولذلك كثريا ما وقع التاأكيد عليها يف  تعد الرتبية و�سيلة اأ�سا�سية للنهو�س بثقافة حقوق الإ

ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة  الأ ن�سان، وتعترب  الإ الدولية املعنية بحقوق  املواثيق واملحافل 

التي ت�ستهدفها  العري�سة  الثقافة، نظرا للفئات  ن�سان الرتبية مدخال رئي�سيا لن�رش هذه  الإ حقوق 

ن�سان منذ ال�سغر من  طفال وال�سباب، ونظرا ملا للرتبية على حقوق الإ العملية الرتبوية وخا�سة الأ

جيال ال�ساعدة . انعكا�سات اإيجابية على بناء �سخ�سية وعقلية و�سلوك الأ

اإذ تنطلق من  ر�سية،  ن�سان، فاإن الأ ومبا اأن التعليم قناة رئي�سية لتكري�س قيم ومبادئ حقوق الإ

املبادرات التي عرفها املغرب يف هذا املجال بهدف ا�ستثمار اإيجابياتها، ت�سعى اإىل تو�سيع نطاق 

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان يف جمال الرتبية، لت�سمل كل م�ستويات الفعل الرتبوي، وكل مكوناته،  ن�رش ثقافة حقوق الإ

وخمتلف مراحل التعليم �سواء كان نظاميا اأو غري نظامي، مع العمل على �سمان التع�سيد والتن�سيق 

ب�سكل  منها  امل�ستفيدين  دائرة  وتو�سيع  الرتبوية،  بالعملية  املعنية  طراف  الأ وعموديا بني  اأفقيا 

ن�سان يف هذا املجال. ي�سمن النهو�س بثقافة حقوق الإ

ر�سية القيام مبجموعة من العمليات منتقاة بعناية. كما حددت لكل عملية  ومن اأجل ذلك تقرتح الأ

الهدف منها، والفاعلني املعنيني بها، وامل�ستفيدين منها، والنتائج املنتظرة منها من زاوية دعم 

ن�سان. وقد مت حتديد هذه العمليات يف: ثقافة حقوق الإ

ن�سان؛ اإطار مرجعي موؤطر للحقل الرتبوي من منطلق مبادئ وقيم حقوق الإ • بلورة 
ن�سان؛ • تطوير ومالءمة امل�سامني واملناهج والعالقات الرتبوية مع ثقافة حقوق الإ

• تاأهيل املوارد الب�رشية ذات الوظيفة الرتبوية؛
ن�سان؛ • اإنتاج دعامات بيداغوجية للرتبية على حقوق الإ

اأ�سالك وتخ�س�سات التعليم العايل باجلامعات املغربية  ن�سان يف �سائر  • تعميم مادة حقوق الإ
طر؛ ومعاهد تكوين الأ

ن�سان يف قطاعات ال�سباب والطفولة. • ماأ�س�سة الرتبية على حقوق الإ

ن�شان من خالل �لتكوين 2.5. مو��شفات �لنهو�ض بثقافة حقوق �لإ

ن�سان، تهدف من خالله تعزيز اإدماج  ر�سية التكوين بابا اآخر للنهو�س بثقافة حقوق الإ تعترب الأ

القانون،  بتنفيذ  املكلفني  �سخا�س  الأ لدى  املهنية، وخا�سة  املمار�سة  ن�سان يف  الإ ثقافة حقوق 

اأو  اخلا�س  اأو  العام  القطاع  يف  �سواء  باملواطنني،  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  عالقة  لهم  والذين 

املجتمع املدين.

ن�سان يف العالقات املهنية اأن ينعك�س اإيجابا داخليا وخارجيا:  اإن من �ساأن تر�سيخ ثقافة حقوق الإ

داخليا بالرفع من جودة ومردودية اخلدمات، وخارجيا بتقبلها من قبل املواطنني دون اأي �سعور 

ن�سان التي يجب اأن تراعى عند و�سع اأي قانون اأو  بالظلم، لكونها تتم وفق قيم ومبادئ حقوق الإ

ن�ساف وامل�ساحلة ت�سب يف هذا الجتاه. تنفيذه. كما اأن بع�س تو�سيات هيئة الإ

خرية بع�س املبادرات يف هذا الجتاه، نذكر منها  واملالحظ اأن املغرب قد عرف يف ال�سنوات الأ

ن�سان، وتوقيع املجل�س  على اخل�سو�س انفتاح بع�س موؤ�س�سات التكوين العليا على مادة حقوق الإ

لل�رشاكة  اإطار  اتفاقية   2006 مايو   19 بتاريخ  الداخلية  وزارة  ن�سان مع  الإ ال�ست�ساري حلقوق 

ن�سان. والتعاون يف جمال النهو�س بثقافة حقوق الإ
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والفئات  والفاعلني،  هداف،  الأ حمددة  العمليات  من  جمموعة  ر�سية  الأ تقرتح  الغر�س  ولهذا 

ن�سان، وذلك كما يلي: امل�ستفيدة، والنتائج املنتظرة منها من زاوية النهو�س بثقافة حقوق الإ

• تكوين املهنيني املكلفني باإنفاذ القوانني؛
• تكوين املهنيني يف جمال حقوق الفئات يف و�سعية ه�سة؛

• تكوين املهنيني يف جمال احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية؛
• التكوين يف جمال امل�ساواة بني اجلن�سني؛

نتاجي اخلا�س والعام؛ • تكوين املهنيني الو�سطاء يف القطاع الإ
ن�سان؛ عالم والفن للنهو�س بثقافة حقوق الإ • تكوين املهنيني يف جمال الإ

ومراقبة  والتوثيق  الر�سد  اآليات  جمال  يف  احلقوقية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  قدرات  • تقوية 
ن�سان؛ احرتام حقوق الإ

• التكوين يف جمال اأخالقيات املهن.

ن�شان من خالل �لتح�شي�ض 3.5. مو��شفات �لنهو�ض بثقافة حقوق �لإ

ن�سان، تعزز وتكمل بابي  اإن التح�سي�س اأو التوا�سل ب�سكل عام اأداة فعالة للنهو�س بثقافة حقوق الإ

على  كبرية  قدرة  من  اأ�ساليبه،  وتنوع  اأ�سكاله  تطور  بحكم  للتوا�سل  ملا  نظرا  والتكوين،  الرتبية 

ن�سان اإىل فئات عري�سة من املجتمع باأ�سلوب منا�سب، وخا�سة الفئات التي  اإي�سال قيم حقوق الإ

تعي�س يف و�سعية ه�سة، ومل ت�ستفد من تعليم اأو تكوين، وهي فئات قد جتهل حقوقها، بل وبحكم 

ن تنتهك حقوقها ب�سهولة دون اأن تدرك ذلك اأو دون قدرتها على  و�سعيتها اله�سة تكون معر�سة لأ

ن�سان،  الدفاع عنها، ثم اإن و�سعيتها اله�سة قد ت�سبح �سبب اإنتاج �سلوكات معادية لقيم حقوق الإ

ن�سان. ن�سانية والجتماعية دجمها يف منظومة حقوق الإ لذلك فمن الفائدة الإ

ن�سان يف اإطار خطة وطنية ميكن  اإن توظيف اأدوات الت�سال يف خدمة النهو�س بثقافة حقوق الإ

قناعة  عن  اليومي  �سلوكه  يف  ودجمها  ن�سان،  الإ حقوق  ومبادئ  قيم  تلقي  ح�سن  من  املواطن 

واختيار، اأيا كانت ظروفه الجتماعية اأو القت�سادية، وخ�سو�سياته اللغوية اأو الثقافية اأو اجلهة 

التي يقطن بها.

وت�سحيح  التاأثري،  زاوية  من  كبرية  قدرة  لها  والب�رشية  ال�سمعية  خا�سة  التوا�سل،  فو�سائط 

ن�سان. الت�سورات والعقليات لتوافق قيم ومبادئ حقوق الإ

واإذا كان املغرب يتوفر على مبادرات وتراكمات يف هذا الباب، مثل املجهودات التح�سي�سية التي 

ر�سية تهدف  تبذل من اأجل ن�رش ثقافة امل�ساواة بني الرجل واملراأة، وحقوق الطفل وغريها، فاإن الأ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان عامة، يف اإطار  اإدماج البعد التح�سي�سي ب�سكل ثابت يف ا�سرتاتيجية النهو�س بثقافة حقوق الإ

هداف والعمليات، ب�سكل عقالين ي�سمن التن�سيق الفعال بني خمتلف الفاعلني املعنيني،  حمكم الأ

لي�سل اإىل فئات عري�سة من املجتمع؛ يتجاوز �سكل احلمالت ليندرج يف اإطار ي�سمن له ال�ستمرار 

ر�سية: يف الزمن، ويخ�سع لعملية التتبع والتقومي. ومن اأجل ذلك تقرتح الأ

• تكوين الفاعلني الرئي�سيني ذوي العالقة مبجالت التح�سي�س؛
• مواكبة وتتبع الربامج ال�سمعية الب�رشية؛

ن�سان؛ • حت�سي�س املبدعني يف املجال الثقايف للم�ساهمة يف النهو�س بثقافة حقوق الإ
ن�سان واملواطنة؛ • اإعداد برنامج مندمج للتح�سي�س بحقوق الإ

اأفقي ومندمج للنهو�س بثقافة امل�ساواة بني اجلن�سني؛ • اإعداد وتفعيل برنامج وطني 
ال�سجنية،  املوؤ�س�سات  يف  املتواجدة  الفئات  بحقوق  للتح�سي�س  برنامج  وتفعيل  اإعداد   •

حداث املودعني يف موؤ�س�سات احلماية الجتماعية ومراكز حماية الطفولة؛ والأ

• اإعداد وتفعيل برنامج للتح�سي�س بحقوق الفئات يف و�سعية ه�سة؛
• اإعداد وتفعيل برنامج للتح�سي�س بالتنوع الثقايف؛

اإعاقة؛ �سخا�س يف و�سعية  ن�سانية لالأ • التوعية والتح�سي�س باحلقوق الإ
• اإنتاج دعامات فنية حت�سي�سية.

ر�شية 6. تفعيل مقت�شيات �لأ

عالن عنها  ر�سية حا�رشا بقوة عند �سياغتها، وكذا عند الإ لقد كان مو�سوع تفعيل مقت�سيات الأ

ر�سية  بع�س ال�رشوط ال�رشورية لتفعيلها من اأهمها: ر�سميا. وهكذا فقد ت�سمنت الأ

جراأة م�سامني  • ا�ستكمال درا�سة الرتاكمات املتوفرة لدى الفاعلني، لتحديد نقط النطالق لأ
ر�سية يف املجالت املعنية ؛ الأ

اإليهم مهمة التنفيذ ؛ • تكوين الفاعلني الذين �ست�سند 
؛ دوات والدعامات ال�رشورية للتنفيذ  • اإنتاج الأ

؛ • خلق بنية للبحث والر�سد والتوا�سل والتقومي 
؛ ن�سان  نرتنيت لفائدة النهو�س بثقافة حقوق الإ • اإحداث بوابة على الإ

بقيم  املعرفة  تعميق  بق�سد  وذلك  ن�سان،  الإ حقوق  لثقافة  �سنوية  ربيعية  جامعة  اإحداث   •
ن�سان، وح�سن اإدماجها يف املنتوج الثقايف. حقوق الإ
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ول على اأهمية موا�سلة تعبئة الفاعلني من اأجل  ر�سية، اأكد الوزير الأ عالن ر�سميا عن الأ ومبنا�سبة الإ

ر�سية«  جراءات الكفيلة بتنفيذ هذه الأ ليات املوؤ�س�ساتية والإ »حت�سري ال�رشوط املادية، وحتديد الآ

كما �رشح اأن احلكومة �ستتحمل »من جهتها م�سوؤوليتها الكاملة« بتوفري وتعبئة الو�سائل وال�رشوط 

ن�سان  املادية والب�رشية جلعلها واقعا ملمو�سا. ومن جهته، اأعلن رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

خري موا�سلة دعمه من اأجل بلورة القرتاحات الكفيلة بتفعيل امل�رشوع. عن ا�ستعداد هذا الأ

�رشاف اجتماعا اهتم بالتفكري يف اآليات التنفيذ.  ر�سية، عقدت جلنة الإ عالن الر�سمي عن الأ وبعد الإ

عالم والن�رش والتوثيق باملجل�س على تنظيم ور�سة لهذا الغر�س،  دارية لالإ وقد اأ�رشفت الوحدة الإ

اأ�سفرت عن تقدمي جمموعة من القرتاحات حول  التنفيذ،  اآليات  2007 حول  9-10 يونيو  يومي 

ر�سية، وهو رهان اآخر يعول املجل�س على ت�سافر جهود خمتلف الفاعلني  اآليات تنفيذ مقت�سيات الأ

ن�سان. املعنيني من اأجل حتقيقه خدمة حلقوق الإ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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املو�سوع الثاين

مالحظة وتتبع النتخابات الت�سريعية )7 �ستنرب 2007(

باإ�رشاك مالحظني   2007 �ستنرب   7 املغرب يف  التي عرفها  الت�رشيعية  النتخابات  تعد مالحظة 

دوليني �سابقة اأوىل يف تاريخ النتخابات املغربية، وذات دللة خا�سة. 

اأفراد يتمتعون  اأو  ويق�سد مبالحظة النتخابات معاينة وتتبع خمتلف مراحلها من قبل هيئات 

زاوية  من  وخا�سة  لها،  حمايد  تقييم  من  متكنهم  واملو�سوعية،  والنزاهة  ال�ستقالل  ب�سفات 

املعنية  طراف  الأ عن  وىل  الأ بالدرجة  م�ستقلني  يكونوا  اأن  يقت�سي  وهذا  و�سفافيتها،  نزاهتها 

حزاب ال�سيا�سية واملر�سحني، واأن ل  مبا�رشة بالعملية النتخابية �سيما اجلهات التي تديرها والأ

مالحظني  قبل  من  النتخابات  فمالحظة  فيها.  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  م�سلحة  اأية  لهم  تكون 

م�ستقلني ممار�سة دولية لها مبادئ توجيهية حتكمها لتقوم بوظيفتها بكل مو�سوعية وحياد.

بها  تقوم  التي  واملالحظة  التتبع  اأ�سكال  اإىل  نوعية  اإ�سافة  تعترب  النتخابات  فمالحظة  ولذلك 

املر�سحني،  وممثلو  العمومية،  ال�سلطات  �سيما  املغربية،  النتخابية  القوانني  يف  حمددة  اأجهزة 

طار تاأتي دللة قيام املجل�س ال�ست�ساري حلقوق  قاليم والعمالت. ويف هذا الإ ح�ساء بالأ وجلن الإ

ن�سان بتتبع ومالحظة النتخابات الت�رشيعية واإ�رشاك مالحظني دوليني ووطنني يف ذلك. الإ

كما تعد مالحظة النتخابات و�سيلة اإ�سافية لرت�سيخ ودعم املمار�سة الدميقراطية، وتفعيل احلقوق 

مع  تلتقي  بذلك  وهي  الد�ستور،  يف  عليه  املن�سو�س  النتخاب  حق  خا�سة  وال�سيا�سية  املدنية 

ن�سان، وال�سلم املحلي والدويل. الهتمام الدويل بن�رش الدميقراطية لرتباطها الوثيق بحقوق الإ

1. �ل�شياق �لعام 

• �حلر�ض على نز�هة �لنتخابات ودعم �مل�شاركة فيها
ال�سيا�سية  للم�ساركة  رئي�سيا  مدخال  خا�سة  ب�سفة  والت�رشيعية  عامة  ب�سفة  النتخابات  تعد 

على  بحر�سه  الدميقراطية  املمار�سة  تر�سيخ  يف  املغرب  انخرط  ولذلك  الدميقراطي.  والبناء 

رادة احلقيقية  انتظام ال�ستحقاقات النتخابية، و�سمان نزاهتها و�سفافيتها ما اأمكن، لتعك�س الإ

للمواطنني، وتنبثق عنها موؤ�س�سات حتظى بامل�سداقية والفعالية.

2007 كان حا�رشا  الت�رشيعية املجراة يف �ستنرب  اأن احلر�س على نزاهة النتخابات  واملالحظ 

بقوة يف خطابات ملكية �سامية، نذكر منها على اخل�سو�س:

وىل للربملان لل�سنة الت�رشيعية -2006 • اخلطاب امللكي ال�سامي مبنا�سبة افتتاح الدورة الأ
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جراء  2007 اإذ دعا �ساحب اجلاللة احلكومة »اإىل موا�سلة العمل على توفري كل ال�سمانات لإ
احلياد  بالتزام  ال�رشيفة  املناف�سة  �رشوط  »تاأمني  وكذا  ونزيهة«  و�سفافة  حرة  انتخابات 

يجابي يف خمتلف مراحل العملية النتخابية، والت�سدي لكل اخلروقات«، وكذا دعوة جاللته  الإ

»خمتلف الفاعلني املعنيني بالعملية النتخابية اإىل امل�ساهمة بفعالية يف جهود تخليقها«؛

20 غ�ست 2007 مبنا�سبة ذكرى ثورة امللك وال�سعب، الذي  بتاريخ  ال�سامي  امللكي  • اخلطاب 
ال�ست�ساري حلقوق  للمجل�س  اأ�سند  اإذ  يعد املرجعية املبا�رشة ملالحظة وتتبع النتخابات، 

ن�سان القيام بالدور الطالئعي لتتبع ومالحظة النتخابات، ودعا فعاليات املجتمع املدين  الإ

اإىل النخراط يف ذلك.

• تد�بري تخليق �لنتخابات
يف هذا الباب لحظ املجل�س ا�ستعداد ال�سلطات العمومية لتفعيل تخليق العملية النتخابية ومن 

التدابري املتخذة يف هذا اخل�سو�س:

يوليوز   3 بتاريخ  10�س3  عدد  النواب  جمل�س  اأع�ساء  انتخابات  حول  العدل  وزير  من�سور   -

2007 اإىل الوكالء العامني للملك ووكالء امللك يطلب منهم الت�سدي لكل املخالفات التي من 
�ساأنها امل�سا�س ب�سفافية النتخابات و�سالمة عملياتها ونزاهة نتائجها؛

- اإحداث جلنة مركزية مبديرية ال�سوؤون املدنية لتتبع الطعون املقدمة، وجلنة مركزية مبديرية 

ال�سوؤون اجلنائية والعفو، وجلنة م�سرتكة بني وزارتي العدل والداخلية.

• دعم �مل�شاركة 
حزاب  والأ الناخبني  م�ساركة  لدعم  اإجراءات  عدة  اتخذت  العمومية  ال�سلطات  اأن  املجل�س  لحظ 

ال�سيا�سية.

• دعم م�شاركة �لناخبني
جراءات التي اتخذت يف هذا الباب: من الإ

 رقم 06-23 ب�سكل مكن املغاربة املزدادين خارج 
1
- تغيري وتتميم مدونة النتخابات بقانون

املغرب واملقيمني باخلارج من التقييد يف اللوائح النتخابية )املادة 4 مكررة(، والرت�سيح 

باجلماعة التي ت�سجلوا بالئحتها النتخابية. )املادة 201 فقرة خام�سة م�سافة(؛

 رقم 06-24 واملر�سوم التطبيقي له 
2
- مراجعة ا�ستثنائية للوائح النتخابية العامة بقانون

2007 اأبريل   2 5513 بتاريخ  1 اجلريدة الر�سمية عدد 
2 نف�س العدد من اجلريدة الر�سمية
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مما مكن من ارتفاع عدد الناخبني؛

- جمهودات حت�سي�سية قامت بها ال�سلطات العمومية وبع�س هيئات املجتمع املدين من اأجل 

الت�سجيل يف اللوائح النتخابية، و�سحب بطاقة الناخب، والدعوة للم�ساركة يف ال�ستحقاق 

فقد  وهكذا  الب�رشي،  ال�سمعي  عالم  الإ و�سائل  طريق  عن  وخا�سة  و�سائل  بعدة  النتخابي 

ت�سمنت ديباجة قرار املجل�س

 بتاريخ 25 ماي 2007 �رشورة العمل على توعية املواطن 
3
على لالت�سال ال�سمعي الب�رشي  الأ

عالم. وحثه على النخراط يف العملية النتخابية من خالل و�سائل الإ

حز�ب �ل�شيا�شية • دعم م�شاركة �لأ
ومن مظاهر ذلك:

اأقرا�سا مدجمة مت�سمنة للوائح النتخابية من قبل  ال�سيا�سية  حزاب  اإ�سارة الأ - و�سع رهن 

حزاب يف �سدقية اللوائح التي هي  وزارة الداخلية، وهو اإجراء يدعم مبداأ ال�سفافية وي�رشك الأ

اأ�سا�س العملية النتخابية؛

؛
4
- رفع الدولة من م�ساهمتها املالية يف متويل احلملة النتخابية

الب�رشي  ال�سمعي  الف�ساء  ولوج  من  النتخابات  يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية  الهيئات  متكني   -

العمومي ب�سكل من�سف، مع احرتام حق الناخب يف اإعالم متعدد ميكنه من الختيار احلر، 

مع احلر�س اأي�سا على حياد و�سائل الت�سال ال�سمعي الب�رشي ذاتها �سمانا ملبداأ التناف�س 

مع  التوا�سل  لهجة  اأو  لغة  اختيار  يف  امل�ساركة  ال�سيا�سية  الهيئات  حرية  مع  ال�رشيف، 

؛
5
مازيغية ذاعة الناطقة بالأ الناخبني بالن�سبة لالإ

- حتديد فرتة ت�سبق مبا�رشة احلملة النتخابية مع �سمان تعددية �سيا�سية يف و�سائل الت�سال 

ال�سمعي الب�رشي واحلر�س على النزاهة واحلياد والمتناع عن بث كل برنامج ميكن اأن يوؤثر 

 .
6
على ال�سري العادي لفرتة النتخابات

ن�شان  2. تدبري �ملالحظة من قبل �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

وملا كانت مالحظة النتخابات �سابقة غري من�سو�س عليها يف املنظومة النتخابية، فاإن املجل�س 

.2007 7 يونيو  5532 بتاريخ  3 اجلريدة الر�سمية عدد 
.2007 25 يونيو  5537 بتاريخ  2007 من�سور باجلريدة الر�سمية عدد  20 يونيو  ول بتاريخ  4 قرار الوزير الأ

5 قرار م�سرتك رقم 1140-07 بتاريخ 15 يونيو 2007 لوزير الداخلية ووزير العدل ووزير الت�سال من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
على لالت�سال ال�سمعي الب�رشي يف 25 ماي 2007، من�سور باجلريدة الر�سمية  5537 بتاريخ 25 يونيو 2007، وكذلك قرار املجل�س الأ
عدد 5532 بتاريخ 7 يونيو 2007. وتو�سية نف�س املجل�س بتاريخ 27 يوينو 2007 من�سورة باجلريدة الر�سمية عدد 5548 بتاريخ 

.2007 2 غ�ست 
6 انظر الهام�س ال�سابق.
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اإىل املعايري  ن�سان انطلق يف بلورة ت�سورها ونطاقها من مرجعية ت�ستند  ال�ست�ساري حلقوق الإ

الدولية يف جمال مالحظة النتخابات وكذا من فل�سفتها واأهدافها و�سوابطها املتعارف عليها 

عامليا.

1.2. �عتماد �ملالحظني

ن�شان • مالحظو �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ
اأحدث املجل�س جلنة لتتبع النتخابات مكونة من اأع�ساء املجل�س، كما اعتمد مالحظني تابعني 

له، مراعيا يف اختيارهم املعايري املتعارف عليها دوليا وخا�سة النزاهة، واحلياد، واملو�سوعية، 

املالحظون  خ�سع  وقد  اإدارية.  واأطر  عام  من�سق  اإىل  اإ�سافة  ومالحظة  مالحظا   102 وعددهم 

�سا�سية املتعلقة بالنتخابات ومبادئ �سلوك املالحظ، ومت  ملام بالن�سو�س الأ لتكوين من اأجل الإ

تزويدهم بالوثائق والدلئل ال�رشورية، ووقعوا على التزام باحرتام مبادئ واأخالقيات املالحظة 

املتعارف عليها دوليا.

• مالحظو �ملجتمع �ملدين
ن�سان الن�سيج اجلمعوي بناء على طلبه، وملا له من جتربة  اعتمد املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

�سابقة، ولكونه ي�سم عددا كبريا من اجلمعيات موزعة على خمتلف جهات اململكة.

ن�سان للن�سيج اجلمعوي امل�ساعدة املمكنة التي ت�سهل له  وقد قدم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

القيام مبهمته، خا�سة الوثائق املتعلقة بالنتخابات ودوريات وزارة الداخلية ووزارة العدل ذات 

ال�سلة، ولوائح املر�سحني ومكاتب الت�سويت، و�سارات �سدرية للمالحظني، و�سهل عملية التوا�سل 

مع ال�سلطات العمومية امل�رشفة على النتخابات. 

• مالحظون دوليون
اإ�رشاك مالحظني دوليني يف مالحظة النتخابات �سابقة يف تاريخ النتخابات باملغرب  يعترب 

الدميقراطية  باملمار�سة  دوليا  والتعريف  جانب  الأ املالحظني  خربة  من  ال�ستفادة  من  متكن 

باملغرب.

ال�سابق  البوليفي  الرئي�س  برئا�سة  ومالحظة  مالحظا   52 من  الدوليني  املالحظني  بعثة  تكونت 

جمال  يف  جتربة  لهم  واأمريكا،  واأوروبا  واآ�سيا  اإفريقيا  من  دول  اإىل  ينتمون  كريوكا،  خورخي 

مالحظة النتخابات، منهم من مار�س اأو ميار�س وظائف ت�رشيعية، اأو كان وزيرا اأو �سفريا اأو خبريا 

ن�سان اأو من املجتمع املدين. يف جمال النتخابات اأو حقوق الإ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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قام املجل�س بت�سهيل مهمة هوؤلء املالحظني بتن�سيق مع وزارتي اخلارجية والداخلية، ومكنهم 

من �سارات �سدرية تعرف بهم مبنا�سبة اإجناز مهامهم، ووقعوا على التزام باحرتام قواعد ال�سلوك 

دلء باأي  املتعارف عليها عامليا، التي توؤكد على احرتام قوانني الدولة واحلياد والنزاهة وعدم الإ

تعليق قبل اأن ت�سدر البعثة ت�رشيحها.

حر�س املجل�س على ت�سهيل عمل جميع املالحظني، فاأ�سدر بالغا بتاريخ 13غ�ست2007 اأعلن فيه 

عن نطاق املالحظة لي�سمل كل مراحل العملية النتخابية، كما عمل بتن�سيق مع ال�سلطات العمومية 

امل�رشفة على النتخابات، خا�سة وزارة الداخلية التي اأ�سدرت دورية اإىل ال�سادة الولة والعمال 

لت�سهيل عمل املالحظني، وكذا وزارة العدل التي بعثت هي اأي�سا دورية اإىل اجلهات الق�سائية تدعو 

اإىل ت�سهيل مهام املالحظني.

كما قام املجل�س بالتوا�سل مع الهيئة العليا لالت�سال ال�سمعي الب�رشي التي اأطلعته على التدابري 

حزاب ال�سيا�سية امل�ساركة يف النتخابات الف�ساء ال�سمعي الب�رشي  املتخذة بخ�سو�س ولوج الأ

العمومي.

وبذلك عمل املجل�س، بتعاون مع ال�سلطات العمومية املعنية، على توفري الظروف املالئمة ملالحظة 

وتتبع النتخابات.

2.2. عملية �ملالحظة ونتائجها

طريق  عن  مبا�رش  ب�سكل  مراحلها  خمتلف  يف  النتخابية  العملية  وتتبع  مبالحظة  املجل�س  قام 

عالم، ومالحظة املالحظني الدوليني والوطنيني،  مالحظيه، وب�سكل غري مبا�رش من خالل و�سائل الإ

وتو�سل اإىل خال�سات وتو�سيات.

ن�شان  1.2.2. مالحظة �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

اأحيانا ب�سكل مبا�رش عن  العملية النتخابية يف خمتلف مراحلها،  قام املجل�س مبالحظة وتتبع 

عالم ويكتفي املجل�س هنا بتقدمي  طريق مالحظيه، واأحيانا ب�سكل غري مبا�رش من خالل و�سائل الإ

ح�سيلة موجزة بالنظر لكونه �سي�سدر تقريرا مو�سوعاتيا خا�سا بهذه العملية. 

• مالحظة وتتبع مرحلة ما قبل �حلملة �لنتخابية
طراف املعنية مبا�رشة بالعملية النتخابية  لحظ املجل�س خالل هذه املرحلة اأهمية ا�ستعداد الأ

من �سلطات عامة واأحزاب �سيا�سية؛ ور�سد اجلهود التي بذلتها ال�سلطات العمومية من اأجل اإدارة 

حزاب ال�سيا�سية كما �سبق بيانه. النتخابات ب�سكل نزيه و�سفاف ودعم م�ساركة الناخبني والأ

حزاب امل�ساركة يف هذه النتخابات )33 حزبا واحتادين )2(،  كما لحظ املجل�س العدد املهم لالأ
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 95 اإطار  �سيا�سي، وذلك يف  انتماء  بدون  13 لئحة  1862 لئحة منها  املر�سحون �سمن  وتقدم 

دائرة انتخابية حملية للتناف�س على 295 مقعدا مبجل�س النواب، وتقدمت 25 لئحة يف اإطار الدائرة 

النتخابية الوطنية املخ�س�سة للن�ساء للتناف�س على 30 مقعدا.

• مالحظة وتتبع مرحلة �حلملة �لنتخابية
متكني  منها  يق�سد  اإذ  النتخابية،  العملية  يف  اأ�سا�سية  حلقة  النتخابية  احلملة  مرحلة  ت�سكل 

اإىل  النتخابية  وبراجمهم  اأفكارهم،  لتقدمي  موحدة  زمنية  فر�سة  من  املتناف�سني  املر�سحني 

بالت�سويت  اإقناعهم  بهدف  امل�رشوعة  الو�سائل  بكل  ذلك  اأجل  من  معهم  والتوا�سل  الناخبني، 

ل�ساحلهم. وقد امتدت هذه املرحلة من 25 غ�ست اإىل 6 �ستنرب 2007.

• �لتو��شل �ملبا�رش مع �لناخبني
املحمول  الهاتف  ا�ستعمال  لوحظ  ومواكب،  جتمعات،  كتنظيم  التقليدي  �سلوب  الأ اإىل  اإ�سافة 

نرتنيت. والأ

• �عتماد بر�مج �نتخابية
عالن عنها يف  يالحظ بداية تر�سيخ ثقافة الربامج النتخابية، اإذ كثريا ما وقع توزيع برامج، والإ

عالم. واجلديد اأن بع�س الربامج جاء اأحيانا مدعما باأرقام واإجراءات خا�سة يف جمال  و�سائل الإ

قناع الناخب، ودرجة اأخرى من اللتزام ال�سيا�سي.  البطالة، وال�سحة، والرتبية. وهو اأ�سلوب جديد لإ

• �لتجاوز�ت �أثناء �حلملة
اأح�ست اللجنة امل�سرتكة بني وزارتي الداخلية والعدل 716 تظلما وقد مت حفظ 657 حالة ومتابعة 

53 واإرجاء البحث يف 6 حالت، وهكذا فما متت متابعته من جتاوزات خالل احلملة يظل �سئيال.

• مالحظة وتتبع عملية �لقرت�ع

• �أهمية عملية �لقرت�ع
تعد عملية القرتاع املرحلة احلا�سمة والرئي�سية يف العملية النتخابية رغم ارتباطها باملراحل 

خرى، لذلك فقد �سكلت املحطة املركزية للمالحظة، �سواء من قبل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق  الأ

اأجل  املحطة من  لهذه  املجل�س كثريا  ا�ستعد  وقد  الوطنيني،  اأو  الدوليني،  املالحظني  اأو  ن�سان،  الإ

املالحظني  اأو  له،  التابعني  �سواء  املالحظني  لكل  وفعالة  ومو�سوعية،  حرة،  مالحظة  �سمان 

الدوليني اأو مالحظي املجتمع املدين.

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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• نتائج مالحظة وتتبع عملية �لقرت�ع
مكنت مالحظة املجل�س من القيام بامل�ستنتجات التالية:

• نتائج عامة �إيجابية
• �سجل مالحظو املجل�س ولوج املالحظني بحرية اإىل مكاتب الت�سويت، واملكاتب املركزية، 
ح�ساء، �سواء املالحظني التابعني له اأو املالحظني الدوليني اأو الوطنيني، وقد وقع  وجلان الإ

جهزة، وكذا من قبل الناخبني، ويعترب املجل�س هذه  التعامل معهم باإيجابية من قبل هذه الأ

اخلطوة مك�سبا داعما ملبداأ نزاهة و�سفافية النتخابات املتعارف عليها عامليا؛

حرية  احرتام  وبالتايل  الناخبني،  على  للتاأثري  �سكل  باأي  تدخلها  وعدم  دارة  الإ حياد   •
الوقائية  جراءات  الإ يقدر املجل�س  ال�سدد  ال�سيا�سية، ويف هذا  املواطن يف ممار�سة حقوقه 

عوان التابعني لهم. اإل اأنه ي�سجل اأنها  دارة ل�سمان حياد رجال ال�سلطة والأ التي اتخذتها الإ

مل تتدخل اأحيانا اأو مل تتمكن من �سبط بع�س املخالفات؛

على  اأمكن  ما  والعتماد  الناخبني،  من  الت�سويت  مكاتب  تقريب  على  دارة  الإ حر�س   •
جمهودات  بذلت  وقد  النتخابات،  جراء  لإ منا�سبا  ف�ساء  باعتبارها  التعليمية  املوؤ�س�سات 

مادية وب�رشية كبرية من اأجل �سمان ممار�سة حق النتخاب يف اأح�سن الظروف؛

حزاب  عالن عن النتائج وغالبا بح�سور ممثلي الأ �سوات، والإ • قاعدة ال�سفافية وال�رشعة يف فرز الأ
ح�ساء؛ وتتبع املالحظني داخل مكاتب الت�سويت املحلية اأو املكاتب املركزية اأو جلان الإ

%37؛ اإذ مل تتجاوز  اإعالن ن�سبة امل�ساركة والتي كانت �سعيفة  • ال�سفافية يف 
من  قليل  بعدد  القرتاع  يوم  تو�سلت  امل�سرتكة  دارية  الإ فاللجنة  للتظلمات،  القليل  العدد   •

ال�سكايات من اأحزاب تدعي ح�سول خروقات يوم القرتاع )19 �سكاية(.

• �ختاللت جزئية
النتخابات  لنزاهة  العام  امل�ستوى  على  توؤثر  مل  التي  اجلزئية  الختاللت  بع�س  املجل�س  لحظ 

و�سفافيتها، لكنها تفتح الباب لتطوير اأف�سل للعملية النتخابية م�ستقبال انطالقا من املكت�سبات 

احلالية. ولوحظ اأن اأغلبها كان على م�ستوى مكاتب الت�سويت، مما يدعو اإىل بذل مزيد من التفكري 

اأ�سا�سا مواقع  العملية النتخابية. وتهم  واجلهد لتجاوزها م�ستقبال باعتبارها حلقة حا�سمة يف 

خرى على م�ستوى  مكاتب الت�سويت وجتهيزها املادي والب�رشي، وبع�س الختاللت اجلزئية الأ

�سري عملية الت�سويت منها ا�ستمرار الناخب يف البحث عن بطاقته يوم القرتاع، ووجود بطاقات 

ناخبني مل يقع �سحبها يوم القرتاع، و�سعوبة ا�ستيعاب الت�سويت بورقة فريدة بالن�سبة لبع�س 

مية مما يدعو اإىل التفكري يف تب�سيط ذلك. الناخبني بحكم عامل الأ
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2.2.2. مالحظة �لبعثة �لدولية

�ستنرب   8 يوم  النتخابات  غداة  اأوليا  تقريرا   2007 لنتخابات  الدوليني  املالحظني  وفد  قدم 

2007. وبالطالع عليه يرى املجل�س اأن املالحظني الدوليني اأجنزوا مهمة املالحظة باحرتافية، 
ومو�سوعية ويف احرتام تام للقانون ولقواعد مدونة ال�سلوك الدولية للمالحظة.  

• ح�شيلة �أولية للمالحظة �لدولية
متكن املالحظون الدوليون من زيارة 375 مكتبا للت�سويت يف 12 جهة يوم القرتاع، ولحظوا 

ويل اإىل اأن الت�سويت مر على العموم ب�سكل �سل�س  �سوات، واأ�سار تقريرهم الأ عملية الت�سويت اأو فرز الأ

وات�سم بروح ال�سفافية واملهنية والفعالية. ولحظوا اأن عملية الت�سجيل يف اللوائح متت ب�سكل �سل�س 

وبذلت ال�سلطات العمومية وهيئات غري حكومية جمهودات كبرية لتوعية الناخبني، وتعبئتهم قبل 

و�سائل  ولوج  حزاب من  الأ ؛ ومتكن  �سل�س  ب�سكل  اأي�سا مت  املر�سحني  اختيار  واأن  ؛  القرتاع  يوم 

الت�سويت مرت بدورها ب�سكل �سل�س  اأن عملية  عالم فرتة قبل احلملة النتخابية. كما لحظوا  الإ

�سوات متت ب�سكل عادي.  وبالرغم من ادعاء  اأبان عن مهنية امل�رشفني عليها، واأن عملية فرز الأ

حدوث خروقات اإل اأنهم �سجلوا عدم وجود ممار�سات ج�سيمة تنال من نزاهة النتخابات.

للقيام  بالعتبار  اأخذه  ينبغي  ما  وهو  امل�ساركة  ن�سبة  �سعف  اإىل  كذلك  ويل  الأ التقرير  وخل�س 

ال�سيا�سية  ال�سيا�سي، واأن امل�ساركة  باإ�سالحات �سيا�سية تقنع املواطنني بالنخراط يف امل�س�سل 

جراءات النتخابية حتتاج لتب�سيط �سيما ورقة النتخاب،  للمراأة حتتاج للمزيد من الدعم، واأن الإ

عالن ب�رشعة عن نتائج مكاتب الت�سويت. وكذا دعم ال�سفافية بالإ

3.2.2. مالحظة �لن�شيج �جلمعوي   

قدم الن�سيج اجلمعوي تقريرا اأوليا عن مالحظته لالنتخابات الت�رشيعية واأ�ساد بدوره مببداأ املالحظة 

اأ�سبحت �سابقة ل ينق�سها �سوى �سياغة قواعدها.  اأنها  والتطور احلا�سل يف مو�سوعها، ويرى 

و�سبق للن�سيج اجلمعوي اأن عباأ حوايل 3120 مالحظا ومالحظة زودهم بدلئل وا�ستمارات، واأن 

1687 منهم دخلوا بحرية مكاتب الت�سويت، وزاروا 3355 مكتبا للت�سويت، وح�رشوا عملية الفرز 
عالن عن النتائج  ح�ساء والإ يف 655 مكتبا، واإعالن النتائج داخل 275 مكتبا مركزيا، وعمليات الإ

داخل 46 جلنة اإح�ساء.

• ح�شيلة �أولية ملالحظة �لن�شيج �جلمعوي
بع�س  عند  وتوقف  العامة،  يجابية  الإ النتائج  بع�س  اجلمعوي  للن�سيج  ويل  الأ التقرير  �سجل 

والب�رشية  املادية  الو�سائل  اأهمية  بدوره  �سجل  فقد  وهكذا  التو�سيات.  بع�س  وقدم  الختاللت، 

التي عباأتها الدولة بهدف ك�سب رهان هذه النتخابات، واتخذت تدابري متعددة ل�سمان نزاهتها، 

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

دارة يف �سري احلملة اأو عملية  خا�سة �سد بع�س رجال ال�سلطة واأعوانها. كما �سجل عدم تدخل الإ

عالن عن ن�سبة امل�ساركة. القرتاع، و�سجل اأي�سا ال�سفافية يف الإ

لكن يرى التقرير اأنه رغم تلك املجهودات �ُسجلت  بع�س الختاللت اجلزئية، اأهمها :

غرا�س انتخابية؛ - احلديث عن ا�ستعمال املال اأحيانا وا�ستغالل امل�ساريع التنموية لأ

حزاب ملر�سحيها و�سعف متثيلية الن�ساء؛ - م�ساكل يف اختيار الأ

- عدم جتهيز بع�س املكاتب مبا يلزم و�سعف متثيلية الن�ساء فيها؛

- عدم متكن بع�س الناخبني من احل�سول على بطاقة الناخب.

ن�شان 3.2. خال�شات وتو�شيات �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

اأن جتربة مالحظة النتخابات يف  ن�سان  الإ ال�ست�ساري حلقوق  بناء على ما �سبق يرى املجل�س 

�سكلها وم�سمونها تعد مك�سبا هاما، و�سمانة اإ�سافية لتحقيق �سفافية ونزاهة النتخابات، ودعما 

ن�سان. للدميقراطية وحقوق الإ

كما اأن تقارير املالحظني تقدم مادة اأ�سا�سية للفاعلني ال�سيا�سيني متكنهم من ا�ستنتاج ما ي�ساعد 

على تطوير املمار�سة الدميقراطية، ومن خالل ذلك يرى املجل�س اأن انتخابات 7 �ستنرب 2007 تعد 

منطلقا جديدا للتقدم يف �سلم �سفافية النتخابات ونزاهتها، مما يقت�سي احلر�س على ذلك والعمل 

على تطويره لتجاوز الختاللت اجلزئية التي مل ت�سل اإىل حد النيل من �سدقية النتخابات ونزاهتها. 

ومن اأجل ذلك �سيقدم املجل�س جمموعة من التو�سيات على م�ستويات متعددة تهم الناخب واملر�سح 

ومكاتب الت�سويت �سيتناولها املجل�س بتف�سيل يف تقريره النهائي حول مالحظة النتخابات.

وقت  يف  النتائج  عن  عالن  الإ حيث  من  ال�سفافية  درجة  املجل�س  لحظ  النتائج  م�ستوى  وعلى 

منا�سب، رغم ال�سعوبات املرتبطة اأ�سا�سا بالنظام النتخابي املتبع، ولحظ اأهمية عدد املنتخبني 

الذين يتوفرون على م�ستوى من التعليم العايل )%55.25(، لكنه ي�سجل التمثيلية ال�سعيفة للمراأة 

على م�ستوى اللوائح املحلية، وكذا �سعف ن�سبة امل�ساركة اإذ و�سلت %37 فقط مع اختالف كبري 

بني اجلهات وبني املدن والقرى: اإذ بلغت ن�سبة امل�ساركة %62 بواد الذهب لكويرة و%58 بكلميم 

ال�سمارة وحوايل %50 بالعيون بوجدور، لكن فقط %27 بالدار البي�ساء الكربى، وبلغت %43 يف 

العامل القروي و %30 يف العامل احل�رشي.

ن�سان اأن ينتقل اإىل درا�سة هذه الظاهرة بعد اأن عاينتها  لذلك يقرتح املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

وكيفية  �سبابها  لأ عميقة  درا�سة  اإىل  يحتاج  مر  فالأ املالحظات،  خمتلف  كثريا  عندها  وتوقفت 

معاجلتها حتى ي�سرتجع املواطن الثقة يف النتخابات التي بذل املغرب من اأجل م�ستوى �سفافيتها 

ونزاهتها جمهودات كبرية، وينخرط مب�سوؤولية يف امل�سار الدميقراطي.
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املو�سوع الثالث

اإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج

ا�ستقالل مايل  لها  كموؤ�س�سة وطنية  باخلارج  املغربية  اجلالية  اإحداث جمل�س   2007 �سنة  عرفت 

املنتدبة  الوزارة  ي�سم  الذي  املغربية  اجلالية  بق�سايا  املعني  املوؤ�س�ساتي  طار  الإ تعزز  واإداري، 

باخلارج،  املقيمني  للمغاربة  الثاين  احل�سن  وموؤ�س�سة  باخلارج،  املقيمني  باملغاربة  املكلفة 

وموؤ�س�سات اأخرى لها عالقة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة بالهجرة.

حد�ث جمل�ض �جلالية �ملغربية باخلارج 1. �ل�شياق �لعام لإ

06 نوفمرب  مة يوم  اأن كلف �ساحب اجلاللة يف خطابه املوجه لالأ اإحداث هذا املجل�س بعد  جاء 

ن�سان باإبداء راأي يف املو�سوع بعد القيام با�ست�سارات وا�سعة  2006 املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ
طراف املعنية. مع جميع الأ

وياأتي التفكري يف اإحداثه يف �سياق عام يت�سم اأ�سا�سا مبا يلي:

• عناية ملكية مو�شولة ب�شوؤون �جلالية �ملغربية باخلارج: ومن مظاهرها املوؤ�س�سات املعنية 
اأفراد اجلالية  اأجل حماية والنهو�س بحقوق  بق�سايا اجلالية، من جهة، وجمهودات املغرب من 

اأو�ساعهم  ازدواجية  اأحيانا عن  املرتتبة  ال�سلبية  النتائج  اأخرى، وكذا جتاوز  املغربية من جهة 

�رشة بخ�سو�س اإبرام  القانونية. ويف هذا الباب ميكن ت�سجيل امل�ستجدات التي ت�سمنتها مدونة الأ

قامة، اإذ نظمت �رشوط العرتاف بها ب�سكل  اأفراد اجلالية املغربية عقود زواجهم وفق قانون بلد الإ

�رشية. مي�رش رفعا لكل معاناة عنهم، وتفاديا لكل ازدواجية يف و�سعيتهم الأ

 اإذ مبقت�سى املادة 4 مكررة 
اإ�سافة اإىل التعديل الذي اأدخل على مدونة النتخابات  �سنة 12007

ميكن للمغاربة املزدادين واملقيمني باخلارج الت�سجيل يف اللوائح النتخابية مع  فر�سة الختيار 

بني 4 جماعات بح�سب العالقة التي تربطهم بها مبا يف ذلك العالقة القت�سادية، اإذ لهم اختيار 

اإحدى اجلماعات التالية:

مر على اأمالك اأو ن�ساط مهني اأو جتاري؛ - التي يتوفر فيها املعني بالأ

- التي قيد يف لوائحها اأحد الوالدين اأو الزوج اأو الزوجة؛

- التي يتوفر فيها اأحد الوالدين اأو الزوج اأو الزوجة على اإقامة؛

مر اأو جده. - التي ازداد فيها اأب املعني بالأ

1  - قانون رقم -23-06 املغري واملتمم مبوجبه القانون رقم 97 9- املتعلق مبدونة النتخابات، وقد �سدر ظهري �رشيف بتنفيذه 
بتاريخ 23 مار�س 2007، من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 5513 بتاريخ 2 اأبريل 2007.

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

تراب  خارج  املزدادين  للمغاربة  ميكن  م�سافة(،  خام�سة  )فقرة   201 املادة  مبقت�سى  اأنه  كما 

اململكة واملقيمني باخلارج، امل�سار اإليهم يف املادة 4 مكررة اأن يقدموا تر�سيحاتهم اإىل اجلماعة 

التي قيدوا يف لئحتها النتخابية. 

امل�سار  املغربية يف  اجلالية  اأفراد  م�ساركة  الهتمام مبعاجلة  اإطار  املقت�سيات يف  وتدخل هذه 

الدميقراطي الذي يعرفه املغرب.

• �لتحولت �لتي يعرفها و�قع �جلالية �ملغربية
عدة حتديات،  تطرح  اأ�سبحت  عميقة  خرية حتولت  الأ ال�سنوات  املغربية يف  اجلالية  واقع  عرف 

هذه  مظاهر  ومن  املواطنني،  من  الفئة  بهذه  املتعلقة  العامة  ال�سيا�سات  مراجعة  يقت�سي  مما 

التحولت:

قامة • من ز�وية بلد �لإ
- ارتفاع م�ستمر لعدد اأفراد هذه اجلالية، اإذ يفوق حاليا ثالثة ماليني، مع انت�سارهم الوا�سع 

وبلجيكا  فرن�سا  �سيما  منهم؛  ن�سبة  اأكرب  ت�سم  وربية  الأ الدول  بع�س  اأن  رغم  العامل،  عرب 

وغريهما.

- ارتفاع ن�سبة الن�ساء، مما يطرح �رشورة مراعاة مقاربة النوع يف ال�سيا�سات املوجهة اإىل 

اأفراد اجلالية.

قامة، وحتظى مب�ستوى متقدم من الندماج. - وجود اأجيال جديدة ولدت يف بلد الإ

ذلك  من  اندماجهم،  بحكم  اجلالية  فراد  لأ واملهنية  والثقافية  الجتماعية  و�ساع  الأ تنوع   -

طر، والكفاءات، وامل�ستثمرين وغريهم. ارتفاع عدد الأ

قامة وما يتبع ذلك من اكت�ساب �سفة املواطن وما  - قاعدة ال�ستقرار والندماج يف بلد الإ

�سيما  البلد،  ذلك  مواطني  باقي  مع  امل�ساواة  قدم  على  وواجبات  حقوق  من  عنها  يرتتب 

ممار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية.

�شلي �ملغرب • من ز�وية بلدهم �لأ
- اإن ا�ستقرار واندماج اأفراد اجلالية املغربية باخلارج، واكت�سابهم جن�سية ذلك البلد ل يفقدهم 

�سفة املواطنني املغاربة اأي�سا، وما يتبع هذه ال�سفة كذلك من حقوق وواجبات.

�سلي التي تزداد قوة ور�سوخا لعدة  - قاعدة ا�ستمرار وتنوع الروابط التي جتمعهم ببلدهم الأ

اأ�سباب، من موؤ�رشاتها اأ�سا�سا:

- ارتفاع عدد اأفراد اجلالية الذين يحلون باملغرب اأثناء عطلتهم ال�سيفية؛
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- ارتفاع حتويالتهم املالية اإىل املغرب واأهمية حجم ا�ستثماراتهم به؛

- م�ساركتهم يف م�سار التنمية الب�رشية خا�سة يف املناطق التي ينتمون اإليها؛ واملالحظ اأنهم 

يتواجدون يف عدد كبري من املناطق املغربية بحكم الروابط العائلية اأو القت�سادية.

- العناية امل�ستمرة ب�سوؤونهم �سواء يف بلد اإقامتهم اأو يف املغرب باعتبارهم مواطنني مغاربة، 

فاملغرب كان دائما يحر�س على حماية حقوق اأفراد اجلالية املغربية باخلارج والدفاع عن 

�سلي، من  قامة، من جهة، وتعزيز اأوا�رش ارتباطهم ببلدهم الأ م�ساحلهم يف عالقته ببلد الإ

جهة اأخرى؛

-  لكن التحولت امل�سار اإليها �سابقا اأ�سبحت تطرح حتديات جديدة، وبالتايل �رشورة القيام 

مبجهودات اإ�سافية ونوعية يف جمال حماية والنهو�س بحقوق اأفراد اجلالية املغربية يف 

قامة يف مواجهة تنامي الكراهية، والعن�رشية، والعتداءات، والت�سييق على ممار�سة  بلد الإ

جانب واجلاليات امل�سلمة ب�سفة خا�سة. احلرية الدينية، ومعاداة الأ

جمرد  يتجاوز  جديدا  بعدا  ياأخذ  بداأ  بوطنهم  املغربية  اجلالية  اأفراد  ارتباط  دعم  اأن  كما   -

زيارة العائلة اأو حتويل اأموال اإىل �رشورة النخراط يف بناء املجتمع احلداثي الدميقراطي، 

وبالتايل امل�ساركة يف التنمية القت�سادية والجتماعية، وكذا يف امل�سار الدميقراطي الذي 

يعرفه املغرب.

فراد اجلالية  ففي هذا ال�سياق العام واأمام هذه التحديات ياأتي التفكري يف اإيجاد هيئة متثيلية لأ

تكون قادرة على التعبري ب�سدق عن ان�سغالتهم، وانتظاراتهم، وبالتايل ت�ساهم ب�سكل فعال يف 

بلورة وتتبع وتقييم ال�سيا�سات العامة املتعلقة بهم.

2. �إعد�د ر�أي ��شت�شاري حول �إحد�ث جمل�ض �جلالية �ملغربية باخلارج

ن�سان حتديد مقاربة  تطلب اإعداد راأي ا�ست�ساري حول املو�سوع من املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

عداد وو�سع برنامج عمل. الإ

عد�د 1.2. مقاربة �لإ

اإجراء  طلب  ت�سمن  الذي  ال�سامي  امللكي  التكليف  من  املقاربة  هذه  حتديد  يف  املجل�س  انطلق 

اجلديد،  املجل�س  اإحداث  بخ�سو�س  ا�ست�ساري  راأي  بداء  لإ املعنيني  كل  مع  الوا�سعة،  امل�ساورات 

»بكيفية جتمع بني الكفاءة والتمثيلية، وامل�سداقية والنجاعة«.

والزمان  املكان  يف  النطاق  وا�سعة  وت�ساورية  ت�ساركية  مقاربة  املجل�س  اعتمد  ذلك  على  وبناء 

�سخا�س: اإذ امتدت على نطاق وا�سع خارج املغرب، حيث انت�سار اأفراد اجلالية يف عدة دول،  والأ

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

وا�ستغرقت مدة كافية، و�سارت يف اجتاه اإ�رشاك اأفراد اجلالية املغربية، وكذا ال�سلطات العمومية 

والفاعلني الجتماعيني )اأحزابا وجمتمعا مدنيا( وخرباء.

وجتد هذه املقاربة ما يربرها يف عدة اعتبارات اأهمها:

اإحداثه،  لذا كان  وىل باملجل�س املراد  اأفراد اجلالية املغربية هم املعنيون بالدرجة الأ اأن   -

تطلعاتهم،  يكون من�سجما مع  املجل�س حتى  بلورة ت�سور هذا  اإ�رشاكهم يف  ال�رشوري  من 

اجلديدة  املقاربة  يف  اإ�رشاكهم  وكذا  اإحداثه،  بعد  عمله  يف  يجابي  الإ انخراطهم  ول�سمان 

ل�سوؤونهم بالنظر للتطور احلا�سل يف واقع الهجرة: فاإ�سافة اإىل ا�ستمرار الهتمام مبعاجلة 

قامة، وخا�سة بالن�سبة للفئات  ق�ساياهم، والدفاع عن حقوقهم، داخل املغرب اأو يف بلد الإ

�رشي...، فاإن الهتمام  اأو التفكك الأ اأو املر�س،  التي توجد يف و�سعية ه�سة ب�سبب البطالة 

املتنوعة:  قدراتهم  من  �سلي-  الأ املغرب-بلدهم  وا�ستفادة  املواطنة،  روح  لدعم  متزايد 

اجلالية  اأفراد  واأن  �سيما  الب�رشية،  التنمية  يف  الفعالة  وم�ساركتهم  وال�ستثمارية،  الفكرية 

املغربية لهم جتارب رائدة يف هذا الباب  من خالل ن�ساطهم اجلمعوي خا�سة يف املناطق 

املغربية التي ينحدرون منها؛

وموؤ�س�سات  عمومية،  قطاعات  من  املغربية  اجلالية  �سوؤون  يف  املتدخلني  وتنوع  تعدد   -

ال�سفارات  طريق  عن  والتعاون  اخلارجية  ال�سوؤون  وزارة  ذلك:  من  خا�س  وقطاع  وطنية، 

�سالمية، الوزارة املنتدبة املكلفة باجلالية املغربية  وقاف وال�سوؤون الإ والقن�سليات، وزارة الأ

املقيمة باخلارج، موؤ�س�سة احل�سن الثاين للمغاربة املقيمني باخلارج، موؤ�س�سة حممد اخلام�س 

بناك، وال�سياحة، والنقل. للت�سامن، وغريها. ومن القطاع اخلا�س نذكر خا�سة قطاع الأ

خمتلف  يف  وال�سعف  القوة  مكامن  عند  الوقوف  من  متكن  والت�ساورية  الت�ساركية  فاملقاربة 

ودوره  موقعه  يحدد  للمجل�س  عام  ت�سور  بلورة  على  ت�ساعد  كما  املتبعة،  القطاعية  ال�سيا�سات 

�سافة النوعية التي يراد له حتقيقها، وخا�سة م�ساهمته يف  طار املوؤ�س�ساتي، وكذا الإ يف هذا الإ

�سمان الن�سجام بني املتدخلني يف اإطار �سيا�سة عمومية قابلة للتتبع والتقييم والتقومي بح�سب 

امل�ستجدات، داخل املغرب وخارجه بحكم قرب املجل�س من واقع اأفراد اجلالية املغربية باخلارج. 

2.2. برنامج �لعمل

1.2.2. تنظيم ندو�ت

قام املجل�س ال�ست�ساري بتنظيم اأربع ندوات علمية يف موا�سيع لها ارتباط قوي بان�سغالت اأفراد 

اجلالية املغربية:

وىل حول مو�سوع: م�ساهمة اجلالية املغربية باخلارج يف التنمية الب�رشية وذلك  - الندوة الأ
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يومي 17-18 فرباير 2007 بالرباط من اأجل بحث واقع الهجرة، والتنمية، ورهانات نقل 

موال، واجلمعيات الفاعلة يف التنمية املحلية. الكفاءات واملهارات، وحتويل الأ

 2007 24-25 مار�س  بتاريخ  والهجرة:  املغربيات  الن�ساء   : الثانية حول مو�سوع  الندوة   -

بالرباط، وقد �سارك فيها عدد كبري من الن�ساء املغربيات املقيمات باخلارج، يعملن يف عدة 

بداع، اجلمعيات، العمل الجتماعي...( ،وذلك بهدف الوقوف  جمالت )املقاولة، ال�سيا�سة، الإ

�رش املهاجرة. على واقع املراأة املغربية باخلارج، وواقع الأ

- الندوة الثالثة حول مو�سوع: الثقافة والدين والهوية: يومي 28-29 اأبريل 2007 بالرباط، 

بهدف ر�سد املمار�سة الثقافية، وبحث �سبل دعم مت�سك اأفراد اجلالية املغربية بكل مكونات 

�سلية، وت�سهيل تقبلها من قبل املجتمعات التي يعي�سون فيها باعتبارها حقا من  ثقافتهم الأ

�سلي  حقوقهم الثقافية، ويف نف�س الوقت دعم التوا�سل الثقايف الذي ميكن اأي�سا بلدهم الأ

من ال�ستفادة من اإبداعاتهم الثقافية.

- الندوة الرابعة حول مو�سوع »املواطنة وامل�ساركة« يف يونيو 2007 التي تناولت بالبحث 

�سبل ال�ستجابة لن�سغالت املغاربة باخلارج بخ�سو�س امل�ساركة ال�سيا�سية والتمثيلية يف 

موؤ�س�سات الدولة، يف اإطار مواطنة حقة ترتتب عنها حقوق وواجبات.

- و�سارك يف هذه الندوات ما يزيد عن 840 م�ساركا وم�ساركة، ينتمي عدد كبري منهم اإىل اأفراد 

اجلالية املغربية باخلارج.

2.2.2.  لقاء�ت ت�شاورية مبا�رشة مع �أفر�د وفعاليات �جلالية �ملغربية

املغربية  اجلالية  اأفراد  مع  مبا�رشة  ت�ساورية  لقاءات  ن�سان  الإ ال�ست�ساري حلقوق  املجل�س  نظم   

يف حوايل 35 مدينة موزعة على حوايل 20 بلدا، �سارك فيها ما يزيد عن 1000 �سخ�س من اأفراد 

اإىل حد ما مهنيا وثقافيا )جمعيات، مقاولون،  اإطار جمموعات متجان�سة  اجلالية املغربية، يف 

 10 و  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  من  ع�سو   15 من  بتاأطري  باحثون....(،   منتخبون، 

باخلارج،  اأو  باملغرب  مقيمني  مغاربة  باحثني  من  مكون  الهجرة  حول  عمل  فريق  من  اأع�ساء 

وفاعلني جمعويني ومنتخبني مقيمني باخلارج. وذلك من اأجل التوا�سل املبا�رش مع اأفراد اجلالية 

راأيهم بخ�سو�س مهام املجل�س  ان�سغالتهم وانتظاراتهم، وا�ستطالع  وفعالياتهم، والوقوف عند 

املراد اإحداثه وكذا تكوينه.

3.2.2. ��شت�شار�ت عرب �لنرتنت

اجلمعويني،  والفاعلني  اجلمعيات  من  كبري  عدد  مع  النرتنت  عرب  بالتوا�سل  املجل�س  قام 

مطالبهم  تقدمي  من  متكينهم  بق�سد  باخلارج،  املقيمني  املغاربة  والباحثني  والقت�ساديني، 
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واقرتاحاتهم وذلك من خالل ا�ستبيان ركز على ا�ستطالع راأيهم بخ�سو�س مهام وتكوين املجل�س، 

وطلب منهم ترتيب موا�سفات الع�سوية فيه.

اجلاليات  اأفراد  اندماج  ن�سبة  اأهمية  املجل�س  قبل  بها من  املتو�سل  ال�ستبيانات  درا�سة  اأظهرت 

ال�سيا�سي،  اأو  اجلمعوي،  الن�ساط  فيها  مبا  احلياة  جمالت  خمتلف  يف  قامة  الإ بلد  يف  املغربية 

ن�ساط  اإطار  يف  خا�سة  املغرب،  �سلي  الأ ببلدهم  ارتباطهم  اأهمية  الوقت  نف�س  ويف  النقابي،  اأو 

ولوية فقد جاء كما يلي: اقت�سادي اأو جمعوي. وبالن�سبة لرتتيبهم  ملهام املجل�س بح�سب الأ

• الدفاع عن م�ساحلهم؛
• ت�سهيل انخراطهم يف التنمية الب�رشية؛

• متكينهم من امل�ساركة يف امل�سل�سل الدميقراطي؛
• ت�سهيل عودة الكفاءات؛
• ت�سجيع التنظيم الذاتي؛

• التعريف بواقع وا�سهامات الهجرة؛
• الدفاع عن م�ساحلهم داخل املغرب؛

• الدفاع عن م�ساحلهم عند زيارتهم للمغرب.
اأما ترتيبهم ل�سفات اأع�ساء املجل�س فكان كما يلي:

• املعرفة اجليدة مل�ساكل وانتظارات افراد اجلالية؛
• امل�سداقية والنزاهة وال�ستقامة؛

• و�سطاء جيدون بني املغرب وبلدان املهجر؛
• موؤهالت فكرية؛
• موؤهالت مهنية؛

• معرفة جيدة باملغرب وموؤ�س�ساته؛
• مدافعون عن حقوق املهاجرين.

املغربية  اجلالية  واأفراد  فعاليات  مع  املو�سعة  وال�ست�سارات  واللقاءات  الندوات  تلك  وبف�سل 

باخلارج متكن املجل�س من الوقوف ب�سكل مو�سوعي عند تطلعاتهم واقرتاحاتهم بخ�سو�س املجل�س 

املراد اإحداثه.
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4.2.2. لقاء�ت ت�شاورية على �ل�شعيد �لوطني

القطاعات والفعاليات املعنية  اإطار م�ساوراته مع  ن�سان يف  الإ ال�ست�ساري حلقوق  نظم املجل�س 

ب�سوؤون الهجرة لقاءات مع:

املقيمني  باملغاربة  املكلفة  املنتدبة  الوزارة  وخا�سة  املعنية،  احلكومية  القطاعات   •
حممد  وموؤ�س�سة  باخلارج،  املقيمني  للمغاربة  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  مع  وكذا  باخلارج، 

ال�سوؤون  ومديرية  الداخلية،  بوزارة  احلدود  ومراقبة  الهجرة  ومديرية  للت�سامن،  اخلام�س 

القن�سلية والجتماعية بوزراة ال�سوؤون اخلارجية والتعاون وغريها؛

12 حزبا �سيا�سيا؛ اإىل  • م�سوؤولني �سيا�سيني ينتمون 
ن�سان، وق�سايا املراأة،  • املجتمع املدين �سارك فيها حوايل 18 جمعية تهتم خا�سة بحقوق الإ

والهجرة، والتنمية؛

30 باحثا( من اجلامعات املغربية. • باحثني يهتمون بق�سايا الهجرة )حوايل 

3. م�شمون �لر�أي �ل�شت�شاري

متكن  وت�ساورية  ت�ساركية  مقاربة  وفق  اأجنزها  التي  والدرا�سات  ال�ست�سارات  م�سل�سل  على  بناء 

وىل حول مهام املجل�س املراد خلقه،  املجل�س من بلورة راأيه ال�ست�ساري الذي متحور بالدرجة الأ

حتقيق  يف  فعاليته  �سمان  بهدف  الهجرة،  جمال  يف  املتدخلني  باقي  مع  وعالقته  وتركيبته، 

الغايات التي تربر اإحداثه.

وهكذا فبالن�سبة ملهامه، اأكد الراأي ال�ست�ساري على دور املجل�س كهيئة اقرتاحية، واإطار موؤ�س�ساتي 

لتتبع وتقييم ال�سيا�سات العمومية املتعلقة باأفراد اجلالية، وكذا الدفاع عن م�ساحلهم امل�رشوعة 

وبالن�سبة  الدميقراطي.  امل�سار  ويف  التنمية،  يف  م�ساهمتهم  وتقوية  وخارجه،  املغرب  داخل 

ع�ساء  لرتكيبة املجل�س، ونظرا حل�سا�سية هذا املو�سوع، واختالف التجارب الدولية بني تعيني الأ

ع�ساء ب�سكل يراعي  وانتخابهم، اقرتح الراأي ال�ست�ساري مرحلة اأوىل انتقالية يتم فيها تعيني الأ

بلدان  بني  والتوازن  واملراأة،  الرجل  بني  وامل�ساواة  جيال،  الأ بني  ن�ساف  والإ والنزاهة  الكفاءة 

كرث  قامة، وذلك من بني اأفراد وفعاليات اجلالية املغربية، ليطور املجل�س نف�سه بلورة ال�سيغة الأ الإ

مالءمة له.

وبخ�سو�س عالقة املجل�س مع باقي املتدخلني، فاإن الراأي ال�ست�ساري اأكد على �رشورة التن�سيق 

بني خمتلف املتدخلني يف جمال اجلالية من قطاعات حكومية اأو قطاع خا�س، ول�سيما املوؤ�س�سات 

طار املوؤ�س�ساتي الذي  البنكية، توخيا  للفعالية والنجاعة يف عمله، مما يقت�سي اإعادة تاأهيل الإ

�سيتعامل معه جمل�س اجلالية املغربية باخلارج.
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4. �شدور �لظهري �ل�رشيف �ملحدث ملجل�ض �جلالية �ملغربية باخلارج

 �سدر بتاريخ 21 دجنرب 2007 الظهري ال�رشيف املتعلق باإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج؛ 

اأول حدد اخت�سا�ساته، وبابا ثانيا نظم  حداثه، وبابا  �سباب املوجبة لإ الأ ت�سمن ديباجة تبني 

الباب  اأما  دارية  والإ املالية  تعر�س ملوارده  الرابع  والباب  اأجهزته،  الثالث حدد  والباب  تاأليفه، 

اخلام�س فن�س على نظامه الداخلي وت�سمن الباب ال�ساد�س اأحكاما انتقالية.

املغربية باخلارج، وظهري  اجلالية  رئي�س جمل�س  بتعيني  التاريخ  بنف�س  كما �سدر ظهري �رشيف 

مني العام للمجل�س. وبعد تعيني اأع�سائه فاإن املجل�س �سينكب  �رشيف اآخر بنف�س التاريخ بتعيني الأ

)اأي  املقبلة  ال�سنة  غ�سون  يف  وىل  الأ دورته  وعقد  الداخلي،  ونظامه  عمله،  برنامج  اإعداد  على 

.)2008
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II - تذكري بق�سايا ذات دللة
 خا�سة تناولتها تقارير �سنوية �سابقة

ن�ساف وامل�ساحلة اأول- متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإ

ن�ساف وامل�ساحلة،  ن�سان متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإ يوا�سل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

مة بتاريخ 6 يناير 2006،  بعد اأن �سبق تكليفه بذلك من قبل �ساحب اجلاللة يف خطابه املوجه لالأ

واإثر ذلك قام املجل�س باإحداث جلنة خا�سة ملتابعة تفعيل التو�سيات، وجلانا م�سرتكة مع احلكومة، 

وفرق عمل متخ�س�سة بح�سب جمالت التو�سيات مفتوحة على املجتمع املدين واخلرباء.

1. بالن�شبة جلرب �ل�رشر �لفردي

• على م�شتوى �لتعوي�ض �ملايل
ن�ساف وامل�ساحلة،  الإ قرارات هيئة  اإىل م�ستحقيها وفق  املالية  التعوي�سات  متت موا�سلة دفع 

وذلك يف اإطار جلنة م�سرتكة بني املجل�س واحلكومة، وتطبيقا ل�سيا�سة القرب من امل�ستفيدين مت 

اعتماد بريد املغرب ل�ستخال�س التعوي�سات امل�ستحقة.

دماج �لجتماعي د�رية و�لإ و�شاع �لإ • على م�شتوى ت�شوية �لأ
تهم  التي  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  تو�سيات  من  امل�ستفيدين  وت�سنيف  بجرد  املجل�س  قام 

خر، وكذا تو�سيات تتعلق  دماج الجتماعي للبع�س الآ ت�سوية اأو�ساع اإدارية بالن�سبة للبع�س، والإ

اإطار عمل  احلكومة يف  على  لوائح عر�ست  اإعداد  من  العقارية، مما مكن  امللكية  بنزاعات حول 

ن�ساف وامل�ساحلة. اللجان امل�سرتكة اخلا�سة مبتابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإ

• على م�شتوى �لتغطية �ل�شحية
اجل�سيمة  النتهاكات  �سحايا  متكن  اتفاقية  اعتماد  اإىل  واحلكومة  املجل�س  بني  التعاون  اأف�سى 

توقيعها  مت  وقد  النخراط  نفقات  بت�سديد  الدولة  وتتكفل  ال�سحية،  التغطية  من  ن�سان  الإ حلقوق 

الوطني  ن�سان وال�سندوق  الإ ال�سحة، واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق  من قبل وزارة املالية، وزارة 

ملنظمات الحتياط الجتماعي. وبتاريخ 3 غ�ست 2007 وزع رئي�س املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 

وىل من بطائق التغطية ال�سحية على امل�ستفيدين، كما وا�سل املجل�س التكفل  ن�سان الدفعة الأ الإ

باحلالت ال�سحية امل�ستعجلة.
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2. بالن�شبة جلرب �ل�رشر �جلماعي

اجلماعي  ال�رشر  جرب  يهم  ما  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  عن  ال�سادرة  املهمة  التو�سيات  من 

ن�سان بها يف املا�سي. بالن�سبة للمناطق التي ت�رشرت جراء حدوث انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإ

وقد حددت الهيئة املناطق املعنية يف 11: فجيج، الرا�سيدية، ورزازات، زاكورة، طانطان، اأزيالل، 

اخلمي�سات، احلي املحمدي، احل�سيمة، الناظور وخنيفرة.

ن�سان على اإيجاد اآليات لتحديد وتنفيذ الربامج  طار، عمل املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ ويف هذا الإ

املنا�سبة لتفعيل تلك التو�سيات، وذلك ب�رشاكة وطنية وحملية ودولية، نظرا ملا يتطلبه ذلك من 

همية اإ�رشاك ال�سكان والفاعلني املحليني ل�سمان انخراطهم وم�ساهمتهم يف  تكاليف، من جهة، ولأ

هذه الربامج املوجهة اإليهم، من جهة اأخرى. وهكذا فقد مت اإحداث:

• جلنة اإ�رشاف وطنية مت تن�سيبها بتاريخ 9 يوليوز 2007 ت�سم: املجل�س ال�ست�ساري حلقوق 
وربية  الأ اللجنة  مندوبية  والتدبري،  يداع  الإ �سندوق  والداخلية،  املالية  وزارتي  ن�سان،  الإ

منائي للمراأة، واحتفظ مبقعدين للتن�سيقيات املحلية. مم املتحدة الإ و�سندوق الأ

4 مناطق، يف مرحلة اأوىل، بهدف �سمان اإ�رشاك ال�سكان والفعاليات  • تن�سيقيات حملية يف 
املحلية.

كما مت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وال�رشاكة يف هذا املجال:

منائي  مم املتحدة الإ - اتفاقية �رشاكة حول م�رشوع تنمية حقوق املراأة بدعم من �سندوق الأ

للمراأة؛

وربي، و�سندوق  ن�سان، والحتاد الأ - اتفاقية بني وزارة املالية واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

يداع والتدبري من اأجل اإعداد وتنفيذ برنامج جرب ال�رشر اجلماعي يف املناطق املحددة؛ الإ

اإىل مركبات  ال�سابقة  العتقال  الداخلية بق�سد حتويل مراكز  اتفاقية بني املجل�س ووزارة   -

اجتماعية وثقافية واقت�سادية؛

ب�سباب  اخلا�سة  املرافق  تاأهيل  بهدف  والريا�سة  ال�سباب  ووزارة  املجل�س  بني  اتفاقية   -

املناطق املت�رشرة؛

دماج القت�سادي للفئات املت�رشرة. - اتفاقية بني املجل�س ووكالة اجلهة ال�رشقية بق�سد الإ

3. بالن�شبة ل�شتكمال �لك�شف عن �حلقيقة يف �حلالت �لعالقة

جمهويل  �سمن  يعدون  كانوا  الذين  �سخا�س  الأ من  احلالت  مئات  م�سري  عن  الك�سف  • بعد 
خرية مبوا�سلة التحريات ب�ساأن  ن�ساف وامل�ساحلة، اأو�ست هذه الأ امل�سري من قبل هيئة الإ

66 حالة عمل املجل�س على ا�ستجالء احلقيقة بخ�سو�سها؛
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44 حالة جديدة حيث بقيت 22 فقط  ا�ستجالء احلقيقة عن  العمل يف هذا املجال من  • مكن 
مل يعرف م�سريها بعد؛

الدرك  وخمتربي  العدل  بوزارة  اجلنائية  ال�سوؤون  مديرية  مع  التعاون  املجل�س  با�رش  كما   •
جراء حتاليل احلم�س النووي يف  امللكي وال�رشطة العلمية والطب ال�رشعي بالدار البي�ساء، لإ

بع�س احلالت.

�شالحات �لت�رشيعية و�ملوؤ�ش�شاتية 4. بالن�شبة للتو�شيات �خلا�شة بالإ

�سالحات الت�رشيعية  ن�سان يف تفعيل التو�سيات املتعلقة بالإ انخرط املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

واملوؤ�س�ساتية مع جميع الفاعلني املعنيني حيث:

اإعداد م�رشوع القانون اجلنائي؛ • �سارك يف اجتماعات اللجنة التي انكبت على 
اأحيل عليه من طرف احلكومة؛ اأولية حول م�رشوع قانون ال�سحافة الذي  • قدم مذكرة 

منية وتاأهيل  • فتح اأور�سا للتفكري حول باقي التو�سيات وخا�سة تلك املتعلقة باحلكامة الأ
فالت من العقاب.   العدالة وو�سع اإ�سرتاتيجية وطنية ملكافحة الإ

ثانيا- متابعة تطور مناه�سة التمييز �سد املراأة

ن�سان مو�سوع تفعيل مبداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة املوؤكد  يتابع املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

يف الد�ستور، ويف املواثيق والتفاقيات الدولية، وخا�سة اتفاقية الق�ساء على كل اأ�سكال التمييز 

�سد املراأة، وكذا املجهودات املبذولة يف جمال مالءمة القوانني مع هذا املبداأ. 

اإىل ترجمة ذلك املبداأ يف عدة ن�سو�س ت�رشيعية نذكر  اأدت  اأن اجلهود املبذولة  واجلدير بالذكر 

�رشة، ومدونة ال�سغل حيث مت تكري�س  مبداأ عدم التمييز يف جمال الت�سغيل  منها خا�سة: مدونة الأ

القانون اجلنائي، وخا�سة مبقت�سى  التمييز، وكذا جمموعة  جر واملعاقبة على  الأ وامل�ساواة يف 

 رقم 03-24 املغري واملتمم للمجموعة اجلنائية حيث مت جترمي التمييز واملعاقبة عليه.
1
قانون

 رقم 06-62 الذي �سدر ظهري �رشيف بتنفيذه بتاريخ 23 مار�س 
2
ويف نف�س ال�سياق اأي�سا جاء قانون

يتمتع باجلن�سية  اأم مغربية  املولود من  اأ�سبح  اجلن�سية، ومبقت�ساه  قانون  اإذ غري ومتم    2007
املغربية كجن�سية اأ�سلية على قدم امل�ساواة مع املولود من اأب مغربي. وهكذا فقد جاء يف الف�سل 

ال�ساد�س كما وقع تعديله: »ويعترب مغربيا الولد املولود من اأب مغربي اأو اأم مغربية«. 

وذهب يف نف�س الجتاه اإعالن املغرب عن رفع بع�س التحفظات ومراجعة اأخرى بخ�سو�س اتفاقية 

2004 5 يناير  5175 بتاريخ  1 من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
2007 اأبريل   2 5513 بتاريخ  2 من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

ال�سيا�سات  النوع يف  مقاربة  دعم  ذلك  اإىل  ي�ساف   ،
3
املراأة �سد  التمييز  اأ�سكال  كل  على  الق�ساء 

العمومية، �سيما يف ميزانية الدولة ل�سنة 2007، وا�ستمرار تعزيز مكانة املراأة يف مراكز القرار، كما 

هو مالحظ يف عدد الن�ساء يف احلكومة املنبثقة عن انتخابات 7 �ستنرب 2007  )7 ن�ساء(، وكذا يف 

جمل�س النواب )34 امراأة( .

عالم ون�رش ثقافة امل�ساواة. ي�ساف اإىل ذلك جمهودات حت�سني �سورة املراأة يف و�سائل الإ

لكن بالرغم من هذه املجهودات يالحظ ا�ستمرار بع�س مظاهر التمييز يف املمار�سة، خا�سة يف 

�رشة  جمال ال�سغل، �سيما يف القطاع غري املنظم. كما اأن تفعيل مبداأ امل�ساواة من خالل مدونة الأ

مل ي�سل بعد اإىل امل�ستوى املن�سود لعدة اأ�سباب اأهمها العقليات املناه�سة لذلك، وكذا جهل املراأة 

اأحيانا بحقوقها اأو عدم قدرتها على الدفاع عنها بحكم تبعيتها القت�سادية للم�سغل اأو الزوج.

مر مازال يتطلب العمل من اأجل النهو�س بثقافة امل�ساواة باإ�رشاك خمتلف الفاعلني  لذلك فاإن الأ

عالم، وحت�سي�س املراأة بحقوقها، ودعم متدر�س الفتاة ل�سيما يف  يف جمال الرتبية، والت�سغيل، والإ

مية، وكذا دعم ال�ستقالل القت�سادي  العامل القروي، ومعاجلة النقطاع عن الدرا�سة، وحماربة الأ

للمراأة .

املراأة  دونية  تكر�س  التي  �سا�سية  الأ العوامل  من  القت�سادية  والتبعية  مية،  الأ اأن  املوؤكد  فمن 

وجتعلها �سحية �سهلة لال�ستغالل بكل اأ�سكاله �سواء من طرف امل�سغل اأو الزوج اأو غريهما.

الباب ل�سيما  الب�رشية تقوم مبجهودات وا�سحة يف هذا  للتنمية  الوطنية  اأن املبادرة  واملالحظ 

من حيث دعم متدر�س الفتاة يف الو�سط القروي، وم�ساعدة املراأة القروية من خالل م�ساريع مذرة 

للدخل.

يف  كخادمات  القا�سرات  الفتيات  ت�سغيل  ظاهرة  متابعة  ثالثا- 

املنازل

ن�سان عن �سنتي 2005 و 2006 اأن تعر�س  �سبق للمجل�س يف تقريره ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

لهذه الظاهرة بالتحليل، وقدم جمموعة من القرتاحات للم�ساهمة يف عالجها، ويوا�سل ان�سغاله 

بها لعدة اأ�سباب، اأهمها: 

• لقد اأ�سبح املغرب يتوفر على اإطار قانوين وموؤ�س�ساتي جد متقدم يف جمال حماية حقوق 
اعتمدها   2015-2006 باأطفاله » ع�رشية  الطفل، وو�سع خطة عمل وطنية » مغرب جدير 

عالن وخمطط العمل املعتمد مبنا�سبة  جمل�س احلكومة بتاريخ 25 مار�س 2006، وذلك طبقا لإ

باللتزامات  اخلا�س  الثالث  الق�سم  يف  التفاقية  املمار�سة  بو�سعية  املتعلقة  الفقرة  انظر  املو�سوع،  حول  التف�سيل  من  3 ملزيد 
ن�سان. التفاقية والتقارير الدولية حول حقوق الإ
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مم املتحدة حول الطفولة �سنة 2002؛ الدورة ال�ستثنائية للجمعية العامة لالأ

• بالرغم من اإقرار املغرب اإجبارية التعليم من �سن 6 اإىل 15 وحتقيقه تقدما يف جمال تعميم 
طفال، واإقرار �سن الت�سغيل يف 15 �سنة، طبقا لتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  متدر�س الأ

ا�ستفحال ظاهرة  ا�ستمرار  ال�سن، فاملالحظ هو  اأطفال دون هذه  ي�سغل  138، ومعاقبة من 
طفال عامة، وكذا ت�سغيل الفتيات القا�رشات كخادمات يف املنازل ب�سفة خا�سة،  ت�سغيل الأ

علما اأن هذا النوع من الت�سغيل ل تغطيه مدونة ال�سغل التي اأحالت اأمر معاجلته على ن�س 

يتم  مل  لكن  ال�سغل،  من  النوع  هذا  ينظم  قانون  م�رشوع  الت�سغيل  وزارة  اأعدت  وقد  خا�س. 

عر�سه بعد على الربملان وبالتايل ي�ستمر هذا الفراغ القانوين؛

بكل  لال�ستغالل  عر�سة  يجعلهن  املنازل  يف  كخادمات  ال�سغريات  الفتيات  ت�سغيل  اإن   •
غري  عمل  �ساعات  مع  املعاملة،  �سوء  اإىل  اإ�سافة  واجلن�سي،  القت�سادي،  �سيما  اأ�سكاله، 

حمددة، واحلرمان من ال�ستفادة من حقوق اأخرى اأ�سا�سية خا�سة احلق يف التعليم، والرتبية 

كل واملبيت فقط؛ وال�سحة، كل ذلك مقابل اأجر زهيد، اإن مل يكن مقابل الأ

• ل ميكن العتماد فقط على املقاربة القانونية ملعاجلة هذه الظاهرة، بل لبد من مقاربة 
طفال عامة، والفتيات القا�رشات كخادمات يف  اأ�سباب الت�سغيل املبكر لالأ �سمولية، تراعي 

املنازل، خا�سة و هن يف مرحلة التمدر�س: اإذ ل يكفي تنظيم هذا النوع من ال�سغل بتحديد 

نه  حقوق اخلادمات وواجبات م�سغليهن، فهناك �سعوبة الرقابة على هذا النوع من ال�سغل لأ

�رش اإىل املوافقة  يتم داخل منزل له حرمته املكفولة د�ستوريا. ثم هناك اأ�سباب قد تدفع الأ

على ت�سغيل بناتهن، ولو دون �سن الت�سغيل، كخادمات يف املنازل، ومع احتمال تنازلهن عن 

الدرا�سة، انعدام التكوين،  �رشي، النقطاع عن  اأ�سباب منها: الفقر، التفكك الأ حقوقهن لعدة 

طفال عامة، وخادمات  الأ ت�سغيل  فاإن  لذا  القطاع املنظم وغريها.  �سغل يف  اأو عدم وجود 

املنازل خا�سة، ظاهرة معقدة ل ميكن اأن نعتمد على ن�س تنظيمي وحده حللها، بل ينبغي 

اإىل  القا�رشات  الفتيات  تدفع  التي  �سباب  بالأ مرتبطة  تكمله  اأخرى  و�سائل  �سمن  اإدراجه 

العمل كخادمات باملنازل.

رابعا- متابعة ظاهرة الر�سوة

ن�سان باملغرب  ن�سان، يف تقريره ال�سنوي عن حالة حقوق الإ �سبق للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

عن �سنتي 2005 و 2006، اأن توقف عند مو�سوع الر�سوة، وحاول حتليل اأ�سبابها، وانعكا�ساتها 

ن�سان، وقدم بع�س القرتاحات والتو�سيات م�ساهمة يف معاجلتها، ويوا�سل  ال�سلبية على حقوق الإ

ان�سغاله وتتبعه لهذا املو�سوع، وير�سد التطور احلا�سل، وخا�سة: 

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

مم املتحدة ملكافحة الف�ساد؛  2007 على اتفاقية الأ • م�سادقة املغرب يف ماي 
 »

4
الر�سوة من  للوقاية  املركزية  الهيئة  باإحداث   2007 مار�س   13 بتاريخ  مر�سوم  �سدور   •

اأع�ساء  اإىل وايل املظامل  اإ�سافة  ول، ت�سم يف ع�سويتها  الأ الوزير  وهي هيئة حمدثة لدى 

ال�سحافة،  ونقابة  مهنية  هيئات  عن  وممثلني  حكومية،  قطاعات  �سخ�سية  ب�سفة  تعينهم 

�سا�سية للهيئة، وفق املادة  واأع�ساء عن املجتمع املدين، وبع�س الكفاءات. وتتمثل املهمة الأ

�رشاف عليها وال�سهر على تتبع  2 من املر�سوم، يف تن�سيق �سيا�سات الوقاية من الر�سوة والإ
مكافحة  اأجل  من  اقرتاحات  وتقدمي  املجال،  هذا  يف  املعلومات  ون�رش  جمع  و  تنفيذها، 

العام بن�رشه وتوجيه ن�سخة  ول، ويقوم جمعها  الأ الوزير  اإىل  الر�سوة، وتقدم تقريرا �سنويا 

منه اإىل وزير العدل.

واملالحظ اأن مهامها تن�سجم اإىل حد كبري مع املادة 6 من التفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد التي 

طراف اإىل اإحداث هيئة اأو عدة هيئات م�ستقلة تناط بها مهام تن�سيق ال�سيا�سات ملكافحة  تدعو الأ

�رشاف على تنفيذها ون�رش املعارف املتعلقة بذلك. الر�سوة والإ

للقيام  الالزمة  الو�سائل  من  ومتكينها  اأع�سائها،  تن�سيب  بعد  الهيئة  هذه  تفعيل  وينتظر  هذا 

ا�ستقاللها  �سلوب عملها ب�سكل ي�سمن خا�سة  الداخلي، وحتديدها لأ مبهامها، وو�سعها لنظامها 

وم�ساهمتها الفعالة يف مكافحة الر�سوة.

بتنفيذه  �رشيف  ظهري  �سدر  حيث  موال  الأ غ�سل   
5
مبكافحة متعلق   43.05 رقم  قانون  �سدور   •

من  متح�سلة  اأموال  مو�سوعها  يكون  اأن  ميكن  موال  الأ غ�سل  فجرمية   ،2007 اأبريل   17 بتاريخ 

جرمية الر�سوة والغدر وا�ستغالل النفوذ والختال�س.

اإبرام �سفقات  2007 بتحديد �رشوط واأ�سكال  5 فرباير  2.06.388 بتاريخ  رقم  مر�سوم  �سدور   •
، اإذ جاء يف بيان اأ�سبابه اأن اإ�سالح نظام 

6
الدولة وكذا بع�س القواعد املتعلقة بتدبريها ومراقبتها

ال�سفقات يج�سد »توجه ال�سلطات العمومية اإىل تخليق احلياة العامة واإىل حماربة كل املمار�سات 

دارة وذلك  املرتبطة باأفعال الغ�س والر�سوة«، واأن من اأهداف هذا املر�سوم« تر�سيخ اأخالقيات الإ

باإدراج اإجراءات من �ساأنها التقلي�س من اإمكانية اللجوء اإىل كل املمار�سات املرتبطة باأفعال الغ�س 

والر�سوة«.

2007 اأبريل   2 5513 بتاريخ  4    من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
2007 3 ماي  5522 بتاريخ  5 اجلريدة الر�سمية عدد 

2007 اأبريل   19 5518 بتاريخ  6 من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
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• احلر�س الكبري لل�سلطات العمومية على تخليق النتخابات الت�رشيعية التي عرفها املغرب يف 
7 �ستنرب 2007 انطالقا من خطابات ملكية �سامية اأكدت على ذلك، وهو ما ظهر جليا يف التعاون 
العملية  اإف�ساد  لكل حماولت  الت�سدي  اأجل  من  والعدل  الداخلية  وزارتي  الذي مت بني  والتن�سيق 

النتخابية وخا�سة با�ستعمال املال.

اأجل دعم تخليق عمل  اأخرى ول�سيما املجال�س اجلهوية للح�سابات من  اآليات  لكن ينتظر تفعيل 

الت�رشيح باملمتلكات، و�سمان  اجلماعات املحلية بالتدقيق يف ح�ساباتها، وكذا تفعيل قوانني 

�سفافية اأكرث يف عالقة املواطن باملرافق العمومية وغري ذلك من التو�سيات التي ت�سمنها تقرير 

املجل�س عن �سنتي 2005 و 2006.

ن�سان ول : موا�سيع دالة يف جمال حقوق الإ الق�سم الأ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

ن�سان، والت�سدي ملا قد  �سا�سية للمجل�س ال�ست�ساري امل�ساهمة يف حماية حقوق الإ من الوظائف الأ

يطالها من انتهاكات. ومن اأجل هذا فقد �سبق تكوين خلية للتوا�سل والت�سال بني املجل�س ووزارة 

ن�سان التي ت�سل اإىل  العدل ووزارة الداخلية بهدف املعاجلة ال�رشيعة والفعالة لنتهاكات حقوق الإ

عالم، اأو ملا يقوم  مر، اأو عن طريق و�سائل الإ علم املجل�س، �سواء عن طريق �سكايات املعنيني بالأ

به املجل�س من زيارات لل�سجون.

1. معاجلة �شكايات وتظلمات �ملو�طنني

ن�سان، وبالنظر لتجربة التحريات  باعتبار املجل�س موؤ�س�سة وطنية م�ستقلة تعنى بحماية حقوق الإ

ن�ساف وامل�ساحلة والتي حظيت  ن�سان يف اإطار هيئة الإ وت�سوية النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

اأعمالها بتغطية اإعالمية وا�سعة النطاق، فاإن املجل�س تو�سل بعدد كبري من ال�سكايات والتظلمات 

وا�ستقبل اأعدادا مهمة من املواطنني.

وهكذا فقد تو�سل املجل�س خالل �سنة 2007 مبا جمموعه 26204 �سكاية اأوطلب، وا�ستقبل 12914 

مواطنا.

وقام بدرا�سة هذه ال�سكايات والطلبات، و�سنفها بح�سب موا�سيعها، واأحال على اجلهات املخت�سة 

ما ل يدخل يف اخت�سا�سه، واأخرب املعنيني بها بذلك، وتوىل متابعة ما يدخل يف انتهاك حقوق 

ن�سان وتقدمي اقرتاحات وتو�سيات ب�ساأنها. الإ

والعدد  املو�سوع  املجل�س من حيث  بها  تو�سل  التي  ال�سكايات  و�سعية  التايل  اجلدول  ويو�سح 

جراءات املتخذة ب�ساأنها. والإ

1.1. جمموع �ل�شكايات

موا�سيع ال�سكايات 
عدد 

ال�سكايات
جراءات املتخذة الإ

حقوق  لنتهاكات  التعر�س  حول  �سكايات 

ن�سان الإ
التوا�سل 38 خلية  اإطار  يف  معاجلتها  متت 

والت�سال

�سكايات ور�سائل تندرج �سمن املهام املرتبطة 

ن�ساف  الإ هيئة  تو�سيات  تفعيل  مبتابعة 

وامل�ساحلة

دارية امل�ساعدة 10970 متت معاجلتها من قبل البنية الإ

للجنة املتابعة

طلبات جديدة بخ�سو�س التعوي�س املادي عن 

ن�سان يف املا�سي انتهاكات حقوق الإ
ولية والت�سنيف واحلفظ11927 الدرا�سة الأ

ديوان  اخت�سا�سات  �سمن  تندرج  �سكايات 

املظامل  
مع 150 لالخت�سا�س  املظامل  ديوان  على  اأحيلت 

اإخبار امل�ستكني
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47�سكايات واردة من مغاربة مقيمني باخلارج

للمغاربة  الثاين  احل�سن  موؤ�س�سة  على  اأحيلت 

احلالت  بع�س  عر�س  ومت  باخلارج،  املقيمني 

اإخبار  مع  والتعاون  اخلارجية  وزارة  على 

امل�ستكني

�سكايات واردة من قدماء املقاومني واأع�ساء 

جي�س التحرير
126

اأحيلت على املندوبية ال�سامية لقدماء املقاومني 

واأع�ساء جي�س التحرير لالخت�سا�س مع اإخبار 

امل�ستكني

اخت�سا�س  من  مبوا�سيع  تتعلق  �سكايات 

الق�ساء
1650

اأحيل جزء منها على وزارة العدل لالخت�سا�س 

مع اإخبار امل�ستكني

الق�سائية  اجلهات  اإىل  امل�ستكني  توجيه  مت 

املخت�سة

ال�سجنية  باملوؤ�س�سات  عالقة  لها  �سكايات 

واردة من �سجناء اأو عائالتهم
1141

اأو  والت�سال  التوا�سل  خلية  على  عر�ست 

اإخبار  ال�سكايات مع  العدل ح�سب طبيعة  وزارة 

امل�ستكني

اتخاذ اإجراءات خمتلفة ح�سب احلالت155�سكايات بخ�سو�س موا�سيع خمتلفة

2.1. �ل�شكايات �لتي تندرج �شمن �لتدخل �حلمائي للمجل�ض

العددمو�سوع ال�سكاية

2حدوث وفيات داخل مراكز الحتجاز

15امل�سا�س بال�سالمة اجل�سمانية و�سوء املعاملة

8احتجاز غري قانوين

2  املنع من مغادرة اأو العودة اإىل اأر�س الوطن

3عدم احل�سول على جواز ال�سفر

3عدم احل�سول على بطاقة التعريف الوطنية

1ممار�سة احلق يف التجمع

4احلق يف بيئة �سليمة

2. مو��شلة �هتمام �ملجل�ض باأو�شاع �ل�شجناء

2004، ويوا�سل ان�سغاله بهذا املو�سوع  �سبق للمجل�س اأن اأجنز تقريرا عن اأو�ساع ال�سجون �سنة 

انطالقا من تو�سله ب�سكايات من �سجناء اأو عائالتهم، وكذا مما تن�رشه ال�سحافة اأحيانا، وحر�سا 

منه على حماية حقوق ال�سجناء املقررة قانونا.
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

اأن  كما  عائالتهم،  اأو  �سجناء  من  �سكاية   1141 بـ   2007 �سنة  خالل  املجل�س  تو�سل  فقد  وهكذا 

ال�سحافة تعر�ست حلالت تعذيب اأو �سوء معاملة، اأو اإ�رشاب عن الطعام وغري ذلك.

1.2. �شكايات �ل�شجناء �أو عائالتهم

تي عدد ومو�سوع هذه ال�سكايات  يو�سح اجلدول الآ

العددمو�سوع ال�سكاية

04حدوث وفيات بال�سجون
04التعر�س للتعذيب اأثناء فرتة احلرا�سة النظرية

07التعذيب اأو �سوء املعاملة بال�سجن
37طلبات تتعلق باحلق يف العالج

208طلبات النتقال اإىل �سجون اأخرى ق�سد التقريب من العائلة
70تظلمات من اأحكام ق�سائية

481طلبات العفو
12اإدماج العقوبة

33طلبات ال�ستفادة من الرخ�سة ال�ستثنائية
بقاء بنف�س املوؤ�س�سة ال�سجنية 65طلبات الإ

42تظلمات من اأو�ساع �سجنية
31طلبات تت�سمن موا�سيع خمتلفة اأو غري ذات مو�سوع

03متابعة الدرا�سة والتكوين 
فراج املقيد  06الإ

01�سكاية ب�سوء املعاملة من طرف �سخ�س معاق
137الطلبات التي مت حفظها

واملالحظ اأن هذه التظلمات تتعلق مبوا�سيع خمتلفة منها ادعاء التعذيب و�سوء املعاملة، وطلب 

العالج والنتقال، وظروف ال�سجن وغريها مما يتطلب بحثا من قبل اجلهة امل�رشفة على ال�سجون، 

درا�ستها  فبعد  لذلك  ال�سجون.  اأو�ساع  حول  تقريره  يف  للمجل�س  ال�سابقة  التو�سيات  مراعاة  مع 

�سخا�س  متت اإحالة بع�سها على وزارة العدل واأخرى على خلية التوا�سل والت�سال مع اإخبار الأ

املعنيني مباآلها. 

2.2. زيار�ت �ل�شجون

من  علمه  اإىل  و�سل  ما  وكذا  واأو�ساعهم،  ال�سجناء  بحقوق  اهتمامه  املجل�س  موا�سلة  اإطار  يف 

تي: تظلمات، قام بزيارات ميدانية ملجموعة من ال�سجون كما يبني ذلك اجلدول الآ
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الهدف من الزيارةتاريخ الزيارةاملوؤ�س�سة ال�سجنية

2007ال�سجن املركزي بالقنيطرة 26 مار�س 
وجود  من  والتاأكد  ال�رشعية،  اخللوة  غرف  تفقد 

اأوعدم وجود كامريات واأجهزة تن�ست وذلك بناء 

على ما ن�رش يف اإحدى ال�سحف

2007ال�سجن املحلي بال�سويرة 11 يونيو 
اعتقالهم  وظروف  ال�سجناء  اأحوال  على  الطالع 

املتعلق  للقانون  مطابقتها  مدى  من  والتاأكد 

بتنظيم وت�سيري املوؤ�س�سات ال�سجنية

2007ال�سجن املحلي ب�سال بناء 22 يونيو  عدام  بالإ حمكومني  �سجينني  اأحوال  تفقد 

على طلبيهما والتاأكد مما جاء يف تظلماتهما

2007ال�سجن املحلي بقرية ابا حممد 17 يوليوز 
تق�سي احلقائق حول ما جاء يف اإحدى ال�سحف 

 2007 يوليوز   10 يوم  الوطنية يف عدد �سادر 

بتعر�س عدد من ال�سجناء للتعذيب

2007ال�سجن املحلي بابن جرير الطالع على اأحوال ال�سجناء 27 يوليوز 

2007 ال�سجن املحلي بتولل مبكنا�س الطالع على اأحوال ال�سجناء 13 �ستنرب 

2007ال�سجن املحلي ب�سال اأكتوبر   8
و�ساع بهذه املوؤ�س�سة، بعد  الوقوف على حقيقة الأ

مقالت  ون�رش  وذويهم  ال�سجناء  بع�س  تظلمات 

للتعذيب  �سجناء  تعر�س  عن  تتحدث  �سحفية 

ونقل بع�سهم اإىل �سجون اأخرى.

2007 ال�سجن املحلي ب�سال اأكتوبر  �سجناء 26  اأحوال  على  لالطالع  تفقدية  زيارة 

م�رشبني عن الطعام 

2007 ال�سجن املحلي ب�سال اإعادة الزيارة من اأجل تق�سي احلقيقة حول تعر�س 2 نونرب 

بع�س ال�سجناء ل�سوء املعاملة والتعذيب 

2007ال�سجن املحلي برب�سيد 15 نونرب 
و�ساع بهذه املوؤ�س�سة، بعد  الوقوف على حقيقة الأ

ال�سجناء وذويهم ون�رش مقالت تتحدث  تظلمات 

اإىل  بع�سهم  ونقل  للتعذيب  �سجناء  تعر�س  عن 

�سجون اأخرى.

وقد مكنت هذه الزيارات من الوقوف عند مدى حقيقة تظلمات بع�س ال�سجناء، وكذا الطالع على 

اأو�ساعهم العامة داخل ال�سجن، وامل�ساهمة يف حل ما يواجهونه من م�ساكل ، بتعاون مع وزارة 

العدل.

3. حتري �ملجل�ض يف �أحد�ث وقعت مبدينة �شفرو 

تقارير وبالغات  تعر�ست  اجتماعية حيث  اأحداثا   2007 �ستنرب   23 بتاريخ  مدينة �سفرو  عرفت 

عالم اإىل ح�سول جتاوزات، وا�ستعمال مفرط للقوة  �سادرة عن جمعيات حقوقية وبع�س و�سائل الإ

الق�سم الثاين : ممار�سة بع�س احلقوق و احلريات
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العمومية من اأجل تفريق املتظاهرين، وتوقيف بع�سهم. وعلى اإثر ذلك، وطبقا ل�سالحية املجل�س 

ن�سان اإما  ن�سان ب�سكل عام، والت�سدي حلالت انتهاكات حقوق الإ املتعلقة بر�سد اأو�ساع حقوق الإ

بناء على طلب اأو تلقائيا، طبقا ملقت�سيات ظهري 10 اأبريل 2001 املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س، 

حداث. مت تكوين جلنة للتحري حول الأ

قامت اللجنة بـ:

املحلية  ال�سلطات  ذلك  املعنية، مبا يف  طراف  الأ اإىل كل  ال�ستماع خاللها  لقاءات مت  • عقد 
منية؛ والأ

حداث؛ ماكن التي �سهدت وقوع الأ • زيارة الأ
•زيارات لكل من �سجن مدينة فا�س و�سجن مدينة �سفرو، ومركز رعاية الطفولة عبد العزيز 

بن اإدري�س بفا�س، ومركز العمل الجتماعي؛

• ال�ستماع اإىل بع�س املواطنني؛
• الطالع على جمموعة من الوثائق والت�سجيالت املتوفرة.

ويف ختام هذه املهمة اأعدت اللجنة تقريرا ت�سمن التو�سيات التالية:

حد�ث • على م�شتوى تدبري �لأ
و�ساع القت�سادية  اآليات للحوار بني ال�سلطات العمومية واملواطنني مع مراعاة الأ • تطوير 

والجتماعية اخلا�سة باملنطقة؛

طراف املعنية لتنمية املنطقة اقت�ساديا واجتماعيا؛ • التعاون بني خمتلف الأ
• اعتماد وتعزيز برامج لتنمية املنطقة �سمن املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية.

• على م�شتوى �ل�شلطات �لق�شائية 
يتابعون درا�ستهم واملتابعني يف  الذين  حداث  الأ ا�ستعجالية ل�سمان حماية  تدابري  • اتخاذ 
العمل الجتماعي مراعاة مل�سلحتهم  بنادي  اإيداعهم  اأحداث مدينة �سفرو من خالل  اإطار 

الف�سلى؛

حداث. • العمل على توفري �رشوط املحاكمة العادلة للمتابعني يف عالقة بالأ

4. �ن�شغالت �ملجل�ض �نطالقا من �ل�شكايات �لتي تدخل �شمن جماله �حلمائي

يوا�سل املجل�س ان�سغاله مبا �سبق اأن تعر�س له يف تقاريره ال�سنوية ال�سابقة ومتابعة ما ت�سمنته 

تلك التقارير من تو�سيات واقرتاحات، وخا�سة يف مو�سوع التعذيب و�سوء املعاملة، والحتجاز 
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�سكايات،  من  به  يتو�سل  مما  انطالقا  وذلك  العامة،  احلريات  بع�س  وممار�سة  القانوين،  غري 

وتظلمات، وما يتم ر�سده من حالت بو�سائل خمتلفة من بينها تقارير املنظمات غري احلكومية.

1.4. بالن�شبة ملو�شوع �لتعذيب و�شوء �ملعاملة

ي�ستند ان�سغال املجل�س بهذه الق�سية اإىل ما يلي:

للتعذيب  التعر�س  ب�سكل عام، واحلق يف عدم  والنف�سية  ال�سالمة اجل�سدية  • اعتبار احلق يف 
اإليها  ان�سم  التي  الدولية  املواثيق  يف  املوؤكدة  احلقوق  من  خا�س،  ب�سكل  املعاملة  و�سوء 

الدولية  والتفاقية  وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  وخا�سة  املغرب، 

ال�سمانات يف  لتوفري كافة  ي�ستدعي موا�سلة اجلهود  الذي  مر  الأ التعذيب، وهو  ملناه�سة 

القانون واملمار�سة، علما اأن بالدنا تبذل جمهودات ملالءمة الت�رشيعات الوطنية مع املعايري 

اأو  الذي يقوم به موظف عام   ،
1
التعذيب ن�سان، حيث �سدر قانون يجرم  الإ الدولية حلقوق 

اأو ي�سكت عنه، ف�سال عن اعتبار قانون امل�سطرة اجلنائية العرتاف املنتزع  يحر�س عليه 

كراه باطال؛ بالإ

ملمار�سة  حد  و�سع  يف  حا�سمة  حمطة  ي�سكل  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  عمل  كون   •
ن�سان، والتي من بينها التعذيب، ويقطع مع املا�سي، ويقدم  النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

تو�سيات تروم توفري �سمانات عدم التكرار؛

اإىل  ال�سخ�س املعني  التعذيب و�سوء املعاملة يثار يف معظم احلالت عندما يتعر�س  • كون 
مر الذي يخ�سع لقيود و�رشوط ين�س عليها القانون. وعادة ما  احلرمان من احلرية وهو الأ

يحدث ذلك مبنا�سبة بحث اأو تنفيذ عقوبة �سالبة للحرية يف خمافر ال�رشطة اأو ال�سجون؛

ولهذا فاإن املجل�س يرى:

تقوية  وخا�سة  اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  عليها  ن�س  التي  ال�سمانات  تفعيل  �رشورة   •
ماكن التي تتم فيها احلرا�سة النظرية، واأن ت�سمل رقابتها لي�س  رقابة النيابة العامة على الأ

املكان وال�سجالت بل وباخل�سو�س ال�سخ�س املو�سوع حتت احلرا�سة النظرية لتفقد اأحواله 

ال�سحية، واأ�سلوب معاملته؛

اجلنائية،  امل�سطرة  قانون  يف  عليها  املن�سو�س  اللجنة  قبل  من  ال�سجون  مراقبة  تفعيل   •
من  جمعيات  اإليها  تن�سم  اأن  ميكن  والتي  اإقليم،  اأو  عمالة  اأو  ولية  كل  يف  توجد  والتي 

مهامها  من  اإذ  اجلنائية(؛  امل�سطرة  قانون  من   621 واملادة   620 )املادة  املدين  املجتمع 

1 قانون رقم 43.04 املغري واملتمم ملجموعة القانون اجلنائي الذي �سدر ظهري �رشيف بتنفيذه بتاريخ 14 فرباير 2006 – من�سور 
باجلريدة الر�سمية عدد  5398 بتاريخ 23 فرباير 2006 اإذ ا�ستند الف�سل 231-1 منه اإىل مفهوم التعذيب الوارد يف اتفاقية مناه�سة 

التعذيب.

الق�سم الثاين : ممار�سة بع�س احلقوق و احلريات
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حداث اجلانحني، وال�سهر على توفري الو�سائل  مراقبة ال�سجون، واملوؤ�س�سات املكلفة برعاية الأ

مرا�س، وحالة التغذية، وامل�ساعدة على الرتبية واإعادة  منية والوقاية من الأ ال�سحية، والأ

حداث اجلانحني؛ دماج، وتفقد ظروف حياة ال�سجناء اأو الأ الإ

• �رشورة اإجراء بحث ق�سائي، �رشيع، ونزيه، ومو�سوعي، يف كل حالة ادعاء تعذيب اأو �سوء 
املعاملة، وال�سهر على اإجناز خربة طبية دقيقة، ومو�سوعية، حتدد طبيعة التعذيب، ومدى 

ج�سامته، واأ�سبابه، واإخبار كل من و�سع حتت احلرا�سة النظرية اأو معتقل اأو �سجني بهذا احلق، 

للمقت�سيات  اأكرث  اإىل طلب عر�سه على فح�س طبي، وتفعيل  الق�سائية  وا�ستجابة اجلهات 

القانونية الواردة يف قانون امل�سطرة اجلنائية والتي ت�سمح لها بالقيام بذلك تلقائيا.

هذا وقد �سبق للمجل�س اأن تقدم بتو�سيات واقرتاحات اأخرى يف هذا الباب يف تقريره املو�سوعاتي 

 2005 �سنتي  بر�سم  ال�سنوي  التقرير  وخا�سة  ال�سابقة  ال�سنوية  وتقاريره  ال�سجون  اأو�ساع  حول 

و2006.

2.4. بالن�شبة ملو�شوع �لحتجاز غري �لقانوين

اإن اإثارة هذا املو�سوع تطرح اإ�سكال اآخر ل يقل خطورة عن ال�سابق، اإذ القاعدة املن�سو�س عليها 

يف قانون امل�سطرة اجلنائية اأن العتقال ل يتم اإل يف املوؤ�س�سات ال�سجنية التابعة لوزارة العدل، 

وهو ل يتم اإل ب�سند قانوين، واأن الحتجاز غري القانوين جرمية يعاقب عليها القانون اجلنائي.

النظرية.  اإخبار عائلة كل �سخ�س و�سع حتت احلرا�سة  كما ين�س قانون امل�سطرة اجلنائية على 

خالل  لذلك فاإن مو�سوع الحتجاز غري القانوين من قبل �سلطة عمومية يطرح فر�سية احتمال الإ

ن�سان من جهة اأخرى. وهذا  بال�سمانات القانونية املوجودة من جهة، وي�سكل انتهاكا حلقوق الإ

يقت�سي: 

هذا  اأجل  ومن  النظرية،  للحرا�سة  احلقيقية  البداية  تدوين  عدم  احتمال  تفادي  على  • العمل 
ميكن التفكري يف اعتماد قاعدة اأن ل يو�سع اأي �سخ�س حتت احلرا�سة النظرية، ولو يف حالة 

اأي  اأو  العامة ذاتها باإخبار عائلته  النيابة  العامة. واأن تقوم  النيابة  اإل باإذن من  التلب�س، 

�سخ�س يرغب املو�سوع حتت احلرا�سة يف اإخباره ويدون كل ذلك يف حم�رش، واعتباره من 

جراءات اجلوهرية ملا لذلك من عالقة بحماية حرية املواطن وهذا يتطلب تعديل قانون  الإ

امل�سطرة اجلنائية؛

من  فالت  الإ عدم  و�سمان  جرمية  ذلك  باعتبار  قانوين  غري  لحتجاز  مرتكب  كل  متابعة   •
العقاب؛

الق�سائية تعتمد تكوينا دقيقا �سيما يف  ال�رشطة  • مراعاة توفر موؤهالت خا�سة يف �سباط 
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وخربة  ن�سان،  الإ حقوق  ومبادئ  اجلنائي،  والقانون  اجلنائي،  والبحث  اجلنائية،  امل�سطرة 

تاأديبيا  م�ساءلتهم  باإمكانية  توعيتهم  يجب  كما  املهنة؛  اأخالقيات  اإىل  اإ�سافة  ميدانية، 

وجنائيا حالة جتاوزهم حدود مهامهم اأو تع�سفهم يف ا�ستعمال ال�سلطة.

ن�سان، اإذ تتوجه يف اأحد  ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ مر اأحد اأهداف الأ ويعد هذا الأ

اأبوابها اإىل املكلفني بتنفيذ القانون، ومن بينهم �سباط ال�رشطة الق�سائية وغريهم.

3.4. مو�شوع ممار�شة بع�ض �حلريات �لعامة

يتابع املجل�س ان�سغاله مبمار�سة بع�س احلريات العامة وخا�سة حرية التظاهر وحرية ال�سحافة 

وحرية التنقل.

1.3.4. حرية �لتظاهر

بالرغم من املمار�سة املكثفة للتظاهر، والتجمع العمومي، وكون جل عمليات التظاهر تتم �سلميا، 

جنبية وهيئات املجتمع املدين تتناقل اأحيانا حدوث جتاوزات  عالم الوطنية والأ فاإن و�سائل الإ

وا�ستعمال مفرطا للقوة العمومية بهدف تفريق املتظاهرين، وقد �سبق للمجل�س يف تقاريره ال�سنوية 

ال�سابقة اأن تعر�س لهذا املو�سوع وقدم تو�سيات ومقرتحات ب�سانه.

ويوا�سل املجل�س ان�سغاله باملو�سوع يف اأفق �سمان ممار�سة حق التظاهر والتجمع العمومي مع 

�رشورة احلفاظ على النظام العام، يف اإطار احرتام ما تن�س عليه القوانني.

2.3.4. حرية �ل�شحافة

اأحيانا من  ال�سحافة وما عرفته  التعبري، وخا�سة حرية  يوا�سل املجل�س متابعة ممار�سة حرية 

متابعات عن جرمية القذف وغريها من جرائم ال�سحافة، وتظلم ال�سحفيني من ذلك.

ن�سان اأن قدم مذكرة اأولية حول م�رشوع قانون  ويف هذا ال�سدد �سبق للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

ال�سحافة وال�سحفيني املهنيني، الذي اأحالته عليه احلكومة، لكنه يف نف�س الوقت يعول كثريا على 

خالقية للمهنة ق�سد تفادي امل�س بحقوق الغري مبنا�سبة ممار�سة حرية ال�سحافة، مع  ال�سوابط الأ

عالم عامة وال�سحافة خا�سة يف بناء جمتمع دميقراطي حداثي. �سمان دور الإ

3.3.4. حرية �لتنقل

اإن حرية التنقل م�سمونة بالد�ستور ول ميكن تقييدها اإل بقانون )الف�سل 9(، �سواء داخل املغرب اأو 

خارجه، والتنقل خارج املغرب يقت�سي التوفر على جواز �سفر �سالح لذلك، فلكل مواطن احلق يف 

احل�سول عليه طبقا للقانون، وقد تو�سل املجل�س ببع�س التظلمات حول املنع من مغادرة الرتاب 

الق�سم الثاين : ممار�سة بع�س احلقوق و احلريات



الوطني، ويف هذا ال�سدد يالحظ اأن قانون امل�سطرة اجلنائية رخ�س للنيابة العامة اإغالق احلدود 

و�سحب جواز ال�سفر كلما اقت�سى البحث ذلك )املادة 40 واملادة 49، وكذا من قبل قا�سي التحقيق 

املادة 142(. فهذه ال�سياغة تف�سي اإىل عدم حتديد مدة اإغالق احلدود اأو مدة �سحب جواز ال�سفر 

وهو ما يجب تداركه بتعديل القانون، اإذ ل ميكن اأن مينع ال�سخ�س من حرية التنقل دون حتديد 

مدة لذلك.

4.3.4. �حلق يف تاأ�شي�ض �جلمعيات 

 .2004 ل�سنة  ال�سنوي  تقريره  يف  اجلمعيات  تاأ�سي�س  يف  احلق  ملو�سوع  تطرق  اأن  للمجل�س  �سبق 

عن  المتناع  فيها  مت  حالت  ا�ستمرار   ،2007 �سنة  خالل  للمو�سوع  ر�سده  خالل  من  ويالحظ، 

دارية يف املمار�سة اإىل عدم ت�سليم  ت�سليم و�سل عن اإيداع طلب تاأ�سي�س جمعية، اإذ تلجاأ ال�سلطات الإ

الو�سل، مما يحول يف الواقع العملي احلق يف تاأ�سي�س اجلمعيات، الذي ي�سمنه القانون، اإىل نظام 

مر الذي يخالف ما تن�س عليه مقت�سيات القوانني املغربية  للرتخي�س ملمار�سة هذا احلق، وهو الأ

مقت�سيات  وخا�سة  املجال  يف  ن�سان  الإ حلقوق  الدولية  واملعايري  العامة،  باحلريات  املتعلقة 

املادتني 21 و22 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. 

�0
ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

اأول – التزامات التفاقية

1. و�شعية �ملمار�شة �لتفاقية

ن�سان، ويف هذا ال�سدد ميكن  وا�سل املغرب النخراط يف التفاقيات الدولية ذات ال�سلة بحقوق الإ

مالحظة التطور التايل:

فرباير   6 بتاريخ  الق�رشي  الختفاء  من  �سخا�س  الأ حلماية  الدولية  التفاقية  على  التوقيع   •
2007؛

30 مار�س 2007؛ عاقة بتاريخ  �سخا�س ذوي الإ • التوقيع على التفاقية املتعلقة بحقوق الأ
2007؛ مم املتحدة ملكافحة الف�ساد يف ماي  • امل�سادقة على اتفاقية الأ

�سافية التالية: اإىل الربوتوكولت الإ • مبا�رشة م�سطرة الن�سمام 
- الربوتوكول الختياري لتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة؛

- الربوتوكول الختياري اخلا�س باتفاقية مناه�سة التعذيب؛

ول امللحق بالعهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية. - الربوتوكول الختياري الأ

قرار باخت�سا�س جلان املعاهدات بالن�سبة لـالتفاقيات التالية: • رفع التحفظات والإ
- �تفاقية حقوق �لطفل:

ا�ستبدال التحفظ على املادة 14 باإعالن تف�سريي.

•  �تفاقية مناه�شة �لتعذيب:
وفقا  فيها  والنظر  الفردية  ال�سكايات  بتلقي  التعذيب  مناه�سة  جلنة  اخت�سا�س  اإقرار   -

للمادة 22.

- رفع التحفظ املتعلق باخت�سا�س جلنة مناه�سة التعذيب يف اإجراء حتقيقات وفقا للمادة 20.

• �تفاقية �لق�شاء على جميع �أ�شكال �لتمييز �لعن�رشي: 
فيها  والنظر  �سخا�س  الأ بتلقي بالغات  التمييز  املعنية مبناه�سة  اللجنة  باخت�سا�س  العرتاف 

وفقا للمادة 14 من التفاقية.

�سد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  باتفاقية  املتعلقة  التحفظات  رفع  م�سطرة  يف  البطء   •
املراأة:
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اململكة  حتفظات  درا�سة  ن�سان  الإ وحقوق  العامة  باحلريات  املكلفة  الوزارية  اللجنة  با�رشت 

املغربية على اتفاقية مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة وقد اأعلنت ما يلي: 

طفالها؛ 2 من املادة 9 التي تخول للمراأة حق اإعطاء جن�سيتها لأ • رفع التحفظ على الفقرة 
تنظيم    يف  املراأة  بحق  تقر  التي  وىل  الأ الفقرة  من  )هـ(  الفرعية  الفقرة  على  التحفظ  رفع   •

الن�سل والفقرة الثانية من املادة 16 التي تدعو اإىل حتديد �سن اأدنى للزواج؛

�رشة؛ 2 واملرتبط مبدونة الأ عالن املتعلق باملادة  • مراجعة اجلزء الثاين من الإ
�سخا�س وحرية  15 املرتبطة بحركة الأ املادة  من  الرابعة  بالفقرة  املتعلق  عالن  الإ • �سحب 

قامة؛  اختيار حمل ال�سكن والإ

 16 املادة  من  وىل  الأ الفقرة  من  خرى  الأ الفرعية  بالفقرات  املتعلق  التحفظ  ا�ستبدال   •
باإعالنات تف�سريية.

قرار باملادة 22 من اتفاقية مناه�سة التعذيب  واإذ ي�سيد املجل�س برفع التحفظ على املادة 20 والإ

قرار باملادة 14 من اتفاقية الق�ساء على جميع اأ�سكال التمييز العن�رشي وا�ستبدال التحفظ على  والإ

املادة 14 من اتفاقية حقوق الطفل باإعالن تف�سريي، فاإنه ي�سجل، بطءا يف اتخاذ التدابري املتعلقة 

اتفاقية  باإعالنات تف�سريية فيما يخ�س  ا�ستبدالها  اأو  التحفظات  بتفعيل امل�سطرة اخلا�سة برفع 

مناه�سة جميع اأ�سكال التمييز �سد املراأة وكذا البطء يف الن�سمام للربوتوكولت وامل�سادقة على 

التفاقيات ال�سالفة الذكر. ويطالب احلكومة باإقرار املادة 77 من التفاقية الدولية حلماية حقوق 

جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم واملتعلقة بالعرتاف باخت�سا�س اللجنة املعنية بحماية 

حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأ�رشهم، وتلقي ودرا�سة ال�سكايات الفردية.

2. �لتقارير �لدورية 

يالحظ املجل�س البطء احلا�سل يف تقدمي املغرب للتقارير الدورية اإىل الهيئات املعنية بها، مما 

يدعو اإىل التفكري يف �سبل جتاوز ذلك، وخا�سة باإحداث بنية دائمة تعنى باإعداد التقارير بتن�سيق 

قائمة  عن  الكتابية  اأجوبتها  احلكومة  قدمت   2007 �سنة  فخالل  وهكذا  املعنية.  القطاعات  مع 

�سئلة التي طلبتها اللجنة املخت�سة مبنا�سبة النظر يف تقريري املغرب الثالث و الرابع  الق�سايا والأ

جممعني املتعلقني باأعمال اتفاقية الق�ساء على كل اأ�سكال التمييز �سد املراأة، وقد �سبق تقدميهما 

يف يوليوز 2006.

لكن هناك تاأخر يف تقدمي جمموعة من التقارير: 

الق�سم الثالث : اللتزامات التفاقية وتقارير منظمات غري حكومية
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

• التقريران 17 و 18 بتنفيذ اتفاقيات الق�ساء على التمييز العن�رشي، وكان متوقعا تقدميهما 
يف يناير 2006.

4 املتعلق باتفاقية مناه�سة التعذيب ، وكان متوقعا تقدميه يف يوليوز 2006. • التقرير 
املهاجرين  العمال  جميع  حقوق  حلماية  الدولية  التفاقية  بتنفيذ  املتعلق  ول  الأ التقرير   •

واأفراد اأ�رشهم، وكان مقررا تقدميه يف يوليوز 2004.

اإ�رشاك  ب�ساأن  الطفل  حقوق  لتفاقية  الختياري  الربوتوكول  بتنفيذ  املتعلق  ول  الأ • التقرير 
طفال يف املنازعات امل�سلحة، وكان مقررا تقدميه يف يوليوز 2004. الأ

ن�شان   3. م�شاهمة �ملغرب يف �أ�شغال جمل�ض حقوق �لإ

انتخابه  2007. فخالل مدة  ن�سان خالل �سنة  الإ اأعمال جمل�س حقوق  �ساهم املغرب بفعالية يف 

ع�سوا باملجل�س، والتي انتهت يف 18 يونيو 2007، �سغل ممثل املغرب من�سب نائب رئي�س املجل�س 

وم�سري لفريق العمل املكلف باإعداد طرق وكيفية اإجراء ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل.

ن�سان، يف دورته املنعقدة بجنيف يف  كما قام املغرب من خالل م�ساوراته داخل جمل�س حقوق الإ

مم املتحدة حول الرتبية والتكوين يف مادة حقوق  اإعالن لالأ 2007، بالدفاع عن اعتماد  مار�س 

ن�سان، وعمل بتعاون مع �سوي�رشا على تقدمي م�رشوع تو�سية قبلت بالتوافق من قبل جمل�س  الإ

ن�سان يف دورته ال�ساد�سة من �ستنرب 2007. حقوق الإ

ول  ن�سان من اأجل اإعداد تقريره الأ بداأ املغرب خالل 2007 م�ساورات مع الهيئات املعنية بحقوق الإ

يف اإطار ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل الذي �سيعك�س مدى وفاء املغرب بتعهداته يف جمال حقوق 

ن�سان. الإ

ن�شان يف �إعد�د �حلكومة للتقرير �لوطني  4. م�شاهمة �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

ول يف �إطار �ل�شتعر��ض �لدوري �ل�شامل �لأ

1.4. تعريف بال�شتعر��ض �لدوري �ل�شامل 

 1/5 ن�سان عدد  اأحدثت مبقت�سى قرار جمل�س حقوق الإ اآلية جديدة،  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�س 

مم املتحدة، ومبقت�ساه تقدم الدول  بتاريخ 18 يونيو 2007 الذي �سادقت عليه اجلمعية العامة لالأ

اإىل جمل�س حقوق  ن�سان  الإ اأو�ساع حقوق  عن  �سامال  تقريرا  املتحدة  مم  الأ منظمة  ع�ساء يف  الأ

ن�سان، وله موا�سفات من حيث اإعداده وم�سمونه، اإ�سافة اإىل اأ�سلوب جديد يف عملية فح�سه.  الإ

بت�سجيع  املمار�سة  ن�سان يف  الإ اإىل حت�سني و�سعية حقوق  ال�سامل  الدوري  ال�ستعرا�س  ويهدف 

احلا�سل،  التقدم  تقييم  مع  ن�سان،  الإ حقوق  جمال  يف  الدولية  بالتزاماتها  الوفاء  على  الدول 
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كراهات التي تواجهها، مع اإمكانية تقدمي امل�ساعدة وخا�سة التقنية  والوقوف على املعيقات والإ

.
1
ن�سان وحمايتها للنهو�س بحقوق الإ

2.4. �إعد�د �لتقرير �لوطني 

احلكومية  القطاعات  مع  وت�ساورية  ت�ساركية  منهجية  اعتماد  التقرير  هذا  اإعداد  موا�سفات  من 

واملوؤ�س�سات الوطنية، وكذا املجتمع املدين بهدف �سمان �سدقية املعطيات املقدمة.

وبناء على ذلك فاإن احلكومة اأحدثت جلنة م�سرتكة بني الوزارات املعنية بتن�سيق من قبل وزارة 

بال�ستعرا�س  للتعريف  خ�س�س  باجتماع   2007 اأكتوبر   16 يف  الت�ساور  م�سل�سل  وانطلق  العدل 

ن�سان اإ�سافة  الدوري ال�سامل، وتلته اجتماعات اأخرى، وقد �سارك املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

اإىل هيئات من املجتمع املدين يف اإعداد هذا التقرير.

ن�شان يف �إطار �ل�شتعر��ض �لدوري �ل�شامل  5. تقرير �ملجل�ض �ل�شت�شاري حلقوق �لإ

اإطار  يف  ن�سان  الإ حقوق  جمل�س  اإىل  تقدميه  يعتزم  الذي  الوطني  تقريره  املغرب  اإعداد  مبنا�سبة 

اإىل  تقرير  بتقدمي  بدوره  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  قام  ال�سامل،  الدوري  ال�ستعرا�س 

لية اجلديدة  خرية 2007-2004، وهو ما ت�سمح به الآ ربع �سنوات الأ ن�سان عن الأ جمل�س حقوق الإ

اأهمها: اأ�سلوب جديد ميتاز بعدة خ�سائ�س  1  لذلك فهو 
- امل�ساواة: اأي امل�ساواة يف املعاملة بني الدول يف خ�سوعها لهذا ال�ستعرا�س الدوري؛

ن�سان يف �سموليتها؛ - ال�سمولية: اأي الهتمام بحقوق الإ

مم املتحدة املعنية.  ن�سان وباقي اأجهزة الأ ن�سان واملندوبية ال�سامية حلقوق الإ - التعاون واحلوار بني الدولة املعنية وجمل�س حقوق الإ

وهذا ما يتطلب من الدولة املعنية التزام املو�سوعية وال�سفافية فيما تقدمه من معطيات، واأن ت�ساهم اإيجابيا يف هذا احلوار، وبالتايل 

يقع البتعاد عن املواجهة اأو التهام.

ويتم هذا ال�ستعرا�س الدوري عرب مراحل:

احلوار،  امل�ساهمة يف  لها حق  املجل�س، ودول مالحظة  رئي�س  برئا�سة  ن�سان  الإ اأع�ساء من جمل�س حقوق  ت�سم  تبداأ مبجموعة عمل   -

وح�سور منظمات املجتمع املدين.

- ثم جمموعة من ثالثة مقررين يختارون بالقرعة من بني اأع�ساء املجل�س وميثلون جمموعات جهوية خمتلفة، يتمثل دورهم يف ت�سهيل 

�سئلة اأو الق�سايا وتبليغها للدولة املعنية لت�ستعد  عملية ال�ستعرا�س، وكذا و�سع التقرير من قبل جمموعة العمل، ويتولون و�سع قائمة الأ

للحوار؛

 - يتم احلوار بني الدولة املعنية واملجل�س يف اإطار جمموعة العمل. وي�ستند الفح�س على التقرير الوطني الذي تقدمه الدولة اإ�سافة اإىل 

ن�سان اإىل جانب ملخ�س عن معلومات ذات  ملخ�س تقارير هيئات دولية وردود الدولة املعنية عليها، تقدمه املندوبية ال�سامية حلقوق الإ

م�سداقية �سادرة عن جهات معنية تعده نف�س املندوبية. وبذلك نالحظ اأهمية النفتاح على م�سادر متعددة للمعطيات املتعلقة بحقوق 

ن�سان يف الدولة املعنية بال�ستعرا�س ال�سامل مع التزام ال�سفافية يف ذلك؛ الإ

اأن يت�سمن  اأو املالحظات، وميكن  اإطار جمموعة العمل وياأخذ �سكل تقرير يت�سمن ملخ�سا للنقا�سات، والتو�سيات  - يتم الفح�س يف 

يجابية، والتوقف عند دعم التعاون للنهو�س بحقوق  ن�سان يف الدولة املعنية، والتعريف باملمار�سات الإ تقييما مو�سوعيا حلالة حقوق الإ

ن�سان وحمايتها، مبا يف ذلك تقدمي امل�ساعدة التقنية؛ الإ

ع�ساء والدول املالحظة التعبري  - وقبل م�سادقة املجل�س على التقرير النهائي، ميكن للدولة املعنية تقدمي اأجوبتها، كما ميكن للدول الأ

عن راأيها، ثم ي�سادق املجل�س على التقرير النهائي، وعلى الدولة املعنية اأن تعمل بتو�سيات ومالحظات املجل�س. ويهتم الفح�س الدوري 

املوايل مبدى تفعيل ذلك.

وىل وبالتايل فهو  وىل من الدول لتقدمي هذا التقرير مت اعتماد القرعة وكان املغرب �سمن هذه املجموعة الأ ومن اأجل اختيار املجموعة الأ

مدعو لتقدمي تقريره يف 25 فرباير 2008.
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لال�ستعرا�س الدوري ال�سامل، وقد ت�سمن التقرير ما يلي:

ن�سان،  الإ والقانوين حلماية والنهو�س بحقوق  املوؤ�س�ساتي  امل�ستوى  التقدم احلا�سل على  • ر�سد 
ن�سان. اإ�سافة اإىل  وموا�سلة املغرب ان�سمامه لتفاقيات دولية وبروتوكولت لها �سلة بحقوق الإ

)اتفاقية  تف�سريية  باإعالنات  حتفظات  وا�ستبدال  التفاقيات،  بع�س  مواد  على  حتفظاته  مراجعة 

مناه�سة التعذيب، اتفاقية مناه�سة التمييز �سد املراأة، اتفاقية حقوق الطفل(، كما وا�سل عملية 

مالءمة قوانينه مع التفاقيات التي ان�سم اإليها، وقدم جمموعة من التقارير الدورية اإىل الهيئات 

املعنية بذلك.

ن�سان والنهو�س بها: • مبادرات لدعم حماية حقوق الإ
داخل  الفاعلني  مع  ب�رشاكة  وا�سرتاتيجيات  خطط  من  املغرب  اأعده  ما  التقرير  ا�ستعر�س   -

 ،)2004( املراأة  �سد  العنف  مكافحة  ا�سرتاتيجية  دولية، وخا�سة  ب�رشاكة  واأحيانا  املغرب 

اإليه  انتهت  ملا  ا�ستجابة   2006-2015 باأطفاله«  جدير  »مغرب  للطفولة  الوطنية  واخلطة 

مم املتحدة يف دورتها ال�ستثنائية ل�سنة 2002؛ اجلمعية العامة لالأ

�سنة  ر�سميا  عنها  عالن  الإ مت  التي  ن�سان  الإ حقوق  بثقافة  للنهو�س  املواطنة  ر�سية  الأ  -

.2007

احلقوق  حماية  جمال  يف  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  ن�سطة  لأ التقرير  تعر�س  كما   •
النهو�س  ال�سجون، وكذا يف جمال  التظلمات، وزيارة  بدرا�سة  والنهو�س بها وخا�سة  واحلريات 

ن�سان،  ن�سان من خالل تقدمي تو�سيات خا�سة يف تقاريره ال�سنوية عن حالة حقوق الإ بحقوق الإ

وكذا تقاريره املو�سوعاتية: تقريره عن اأو�ساع ال�سجون،  وتقريره عن اأحداث لها عالقة بالهجرة 

غري القانونية؛

- ويف جمال تعزيز املمار�سة الدميقراطية: قام املجل�س بتتبع ومالحظة النتخابات الت�رشيعية 

ل�سابع �ستنرب 2007 باإ�رشاك مالحظني دوليني ومن املجتمع املدين املغربي؛

لت�سوية   2004 �سنة  ن�ساف وامل�ساحلة  الإ اإحداث هيئة  �سبق  النتقالية:  العدالة  - يف جمال 

ن�سان التي عرفها املغرب ما بني 1999-1956 وقد و�سعت  النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

املجل�س  اجلاللة  �ساحب  وكلف  وتو�سياتها،  عملها  لنتائج  املت�سمن  اخلتامي  تقريرها 

ن�سان مبوا�سلة تتبع تنفيذها. ال�ست�ساري حلقوق الإ

- يف جمال دعم حقوق اجلالية املغربية باخلارج قام املجل�س باإعداد و�سياغة راأي ا�ست�ساري 

بتكليف من �ساحب اجلاللة بعد ا�ست�سارات وا�سعة مع اأفراد اجلالية املغربية يف اأفق اإحداث 

جمل�س للجالية املغربية باخلارج. 



��

وي�ساهم  دولية،  هيئات  عدة  مع  تعاون  عالقات  املجل�س  يربط  اخلارجي  امل�ستوى  وعلى   -

ن�سان، وخا�سة مع موؤ�س�سات مماثلة. ن�سطة ذات ال�سلة بحقوق الإ بفعالية يف خمتلف الأ

تقارير منظمات غري  ن�سان من خالل  الإ ثانيا- و�سعية حقوق 

حكومية 

ن�سان )Human Rights Watch(، وهي منظمة غري حكومية  �سدر عن منظمة مراقبة حقوق الإ

 ،2007 �سنة  بر�سم  ن�سان باملغرب  الإ العامل تقرير عن و�سعية حقوق  ن�سان عرب  الإ تهتم بحقوق 

وذلك يوم 31 يناير 2008.

ن�سان باملغرب بر�سم �سنة 2007.  كما اأ�سدرت منظمة العفو الدولية تقريرها ال�سنوي عن حقوق الإ

ال�سنة، من  نف�س  باملغرب عن  ن�سان  الإ �سنوية مماثلة عن و�سعية حقوق  تقارير  و�سدرت كذلك 

ن�سان  طرف هيئات املجتمع املدين املغربي مثل مركز حقوق النا�س واجلمعية املغربية حلقوق الإ

تية: ومن خالل هذه التقارير يالحظ اهتمامها باملجالت الآ

• �لعد�لة �لنتقالية
ن�سان  اأ�سادت هذه التقارير بالتقدم الذي عرفه املغرب يف معاجلة النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

ن�سان  ن�ساف وامل�ساحلة، التي كلف املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ يف املا�سي عن طريق هيئة الإ

مبتابعة تنفيذ تو�سياتها، واأ�سارت اإىل اأن الهيئة متكنت من ك�سف م�سري عدة حالت، واأن اأ�سلوب 

عملها �سجع على النقا�س وك�رش حاجز ال�سمت، اإذ ا�ستمعت عالنية لبع�س ال�سحايا، كما اأن الدولة 

مر يقت�سي  ن�ساف وامل�ساحلة، واأن الأ دفعت تعوي�سات لل�سحايا وفق ما هو مقرر من قبل هيئة الإ

تفعيل تو�سيات هذه الهيئة.

ن�سان )Human Rights Watch( عدم تعاون بع�س  لكن يذكر تقرير منظمة مراقبة حقوق الإ

واأن بع�س  اأخرى،  ت�سوية حالت  ن�ساف وامل�ساحلة، مما حال دون  الإ الدولة مع هيئة  موظفي 

اإ�سافة اإىل عدم تقدمي  ن�سان لزال ميار�س مهامه يف الدولة،  املتورطني يف انتهاكات حقوق الإ

الدولية، وعدم  اجلنائية  املحكمة  نظام  املغرب على  وكذا عدم م�سادقة  العدالة،  اإىل  املتورطني 

عدام. اإلغائه عقوبة الإ

طار �سجل التقرير اأن جبهة البولي�ساريو مل تتخذ خطوات من اأجل م�ساءلة ومعاقبة من  ويف نف�س الإ

ن�سان يف مع�سكراتها خالل ال�سبعينيات والثمانينيات من القرن الع�رشين. قام بانتهاكات حلقوق الإ
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• ممار�شة �حلريات �لعامة
حق �لنتخاب: توقفت بع�س التقارير عند النتخابات الت�رشيعية التي عرفها املغرب بتاريخ   •
حزاب امل�ساركة فيها، وتتبعها من قبل مالحظني دوليني  7 �ستنرب 2007 وخا�سة عند تعددية الأ
دارة، رغم �سعف امل�ساركة، الذي حاول البع�س تف�سريه ب�سعف  �رشحوا بنزاهتها، وكذا بحياد الإ

�سالحيات الربملان.

• حرية �لتظاهر، والجتماع، وتكوين اجلمعيات: ت�سجل التقارير تو�سع نطاق ممار�سة هذه احلريات، 
ن�سان، واأن اأغلب التجمعات حتظى  واأن ال�سلطات العامة رخ�ست لعدة هيئات تعمل يف جمال حقوق الإ

برتخي�س من وزارة الداخلية، واأغلب التظاهرات خا�سة يف الرباط تتم ب�سكل �سلمي، لكن اأحيانا وقع 

ا�ستعمال القوة لتفريق املتظاهرين، كما ت�سري هذه التقارير اإىل متابعات، وحماكمات، اإثر مظاهرات 

وتذكر خا�سة مظاهرة فاحت ماي 2007، وكذا مظاهرة مبدينة �سفرو احتجاجا على غالء املعي�سة.

حرية �ل�شحافة: اأ�سارت بع�س التقارير اإىل اأن ال�سحف تنتقد احلكومة رغم وجود عقوبات �سالبة 

للحرية يف قانون ال�سحافة، و�سجلت متابعة وحماكمة بع�س ال�سحفيني خالل �سنة 2007.

• �حلقوق �لفئوية
�رشة، وخا�سة من زاوية امل�ساواة بني  • حقوق �ملر�أة: �سجلت التقارير التقدم احلا�سل يف جمال الأ
الرجل واملراأة، ومناه�سة التمييز، وتعديل قانون اجلن�سية ب�سكل ميكن املولود من اأم مغربية من 

�سلية ولو كان من اأب اأجنبي. التمتع باجلن�سية املغربية الأ

املحيط  يف  خا�سة  املراأة  �سد  العنف  وظاهرة  �سالحات،  الإ تفعيل  بطء  التقارير  لحظت  لكن 

�رشي. الأ

• حقوق �لطفل: اأ�سارت بع�س التقارير اإىل املجهودات املبذولة يف هذا املجال، لكن توقفت عند 
ال�سن  �سغريات  الفتيات  مو�سوع  عند  وكذا  ذلك،  مينع  القانون  اأن  رغم  طفال  الأ ت�سغيل  ظاهرة 

طفال دون مرافق وم�سكل حمايتهم عند ترحيلهم. خادمات املنازل، والهجرة ال�رشية لالأ

رهاب من عفو  الإ ا�ستفادة بع�س املحكوم عليهم يف ق�سايا  التقارير  �ل�شجناء: �سجلت بع�س   •
اأجل  من  عليهم  املحكوم  وخا�سة   ،2007 �سنة  خالل  ال�سجناء  ا�رشابات  اإىل  اأ�سارت  لكن  ملكي، 

رهاب، احتجاجا على اأو�ساعهم داخل ال�سجون، كما �سجلت بع�س التقارير تقلي�س عدد  جرائم الإ

ال�رشب  عن  �رشطيني  اإدانة  وكذا  النظرية،  احلرا�سة  مدة  وجتاوز  بالتعذيب  املتعلقة  ال�سكايات 

املف�سي اإىل املوت ، من طرف حمكمة مبدينة العيون �سنة 2007، وطالبت ب�رشورة ال�ستجابة اإىل 

طلب الفح�س الطبي للمتهم، ومراعاة �سمانات املحاكمة العادلة.
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• �حلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية
توقفت بع�س تقارير اجلمعيات احلقوقية الوطنية عند اأو�ساع احلقوق القت�سادية والجتماعية 

من  وا�سعة  فئات  منه  تعاين  الذي  والتهمي�س  الفقر  ب�سبب  تدهورا  عرفت  اأنها  وراأت  والثقافية 

املواطنني، ولحظت:

• بالن�شبة للحق يف �لتعليم: اإذا كان املغرب قد عرف تطورا ملمو�سا وجمهودات لتعميم التعليم، 
املجتمع  واإ�رشاك  التعليم،  ف�ساء  ودمقرطة  ن�سان،  الإ حقوق  قيم  بع�س  واإدماج  جودته،  وتطوير 

املدين، فاإنه يالحظ ا�ستمرار الكتظاظ وظاهرة النقطاع عن الدرا�سة، وممار�سة العنف، ونق�س 

مكانيات، وعدم ارتباط التعليم ب�سوق العمل. الإ

• بالن�شبة للحق يف �ل�شحة: لحظت التقارير تدهورا يف جمال اخلدمات ال�سحية وتراجعا عن 
مكانيات، وغالء اخلدمات ال�سحية يف القطاع اخلا�س، و�سعف  مبداإ جمانيتها، مع قلة املوارد والإ

املراقبة عليه.

لتوفري  املبذولة  املجهودات  بالرغم من  اأنه  التقارير  تلك  �ل�شكن: لحظت  يف  للحق  بالن�شبة   •
ال�سكن القت�سادي، اإل اأن فئات عري�سة ل تتوفر على �سكن لئق، خا�سة ذوي الدخل املحدود.

• �حلق يف �ل�شغل: �سجلت التقارير ارتفاع معدل البطالة، والت�رشيح اجلماعي للعمال خا�سة يف 
لدى  بالعمال  الت�رشيح  عدم  حالت  ووجود  الجتماعية،  التغطية  و�سعف  املنظم،  غري  القطاع 

ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي، وطالبت بتطبيق مدونة ال�سغل، وتفعيل دور مفت�سية ال�سغل 

مع توفري ما يلزم من اإمكانيات، و �سمان ال�سالمة يف ال�سغل.

• �حلقوق �لنقابية
• لحظت ا�ستمرار مظاهر مت�س مبمار�سة احلقوق النقابية من خالل الت�سييق عليه بعدة اأ�ساليب، 

�رشاب؛ معتربة اأن الف�سل 288 من القانون اجلنائي يعرقل ممار�سة احلق يف الإ

الثقافية وخا�سة  �لثقافية: توؤكد على �رشورة موا�سلة الهتمام بالنهو�س باحلقوق  �حلقوق   •
مازيغية. اللغة الأ
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وا�سل املجل�س خالل �سنة 2007 جمهوداته من اأجل اجناز املهام امل�سندة اإليه يف جمال احرتام 

ن�سان والنهو�س بها، وهكذا فقد عقد دورات واجتماعات داخلية، وقام بعدة اأن�سطة على  حقوق الإ

امل�ستوى الداخلي واخلارجي.

اأول- اجتماعات املجل�س وجمموعات العمل واللجان اخلا�سة

1. �جتماعات �ملجل�ض

عقد املجل�س الجتماعات املبينة يف اجلدول التايل:

عمالالجتماع التاريخجدول الأ

اجلل�سة اخلا�سة بتن�سيب 

الرتكيبة اجلديدة للمجل�س

ع�ساء املجل�س 2007تن�سيب الرتكيبة اجلديدة لأ 29 يناير 

اجتماع خا�س حول 

م�رشوع قانون ال�سحافة 

وال�سحفيني املهنيني

حول  اأولية  مذكرة  م�رشوع  على  وامل�سادقة  املناق�سة 

م�رشوع قانون ال�سحافة وال�سحفيني املهنيني الذي �سبق 

اأن اأحالته احلكومة على املجل�س

2007 07 مار�س 

الجتماع ال�سابع والع�رشون

جتديد هياكل املجل�س

2007 15 يونيو 
برنامج عمل املجل�س ل�سنة 2007

الجتماع الثامن والع�رشون

املتعلق  ال�ست�ساري  الراأي  على  وامل�سادقة  املناق�سة 

باإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج

2007 اأكتوبر   26

2. �جتماعات جمموعات �لعمل و�للجان �خلا�شة

عقدت جلنة التن�سيق وجمموعات العمل باملجل�س يف اإطار اإجناز مهامها عدة اجتماعات، كما هو 

مبني يف اجلدول التايل:

عدد الجتماعاتاللجنة اأو املجموعة

4جلنة التن�سيق

ن�سان والتطور املجتمعي 3جمموعة عمل حقوق الإ

6جمموعة عمل درا�سة الت�رشيعات وال�سيا�سات العمومية

ن�سان 6جمموعة عمل النهو�س بثقافة حقوق الإ

ن�سان والت�سدي لالنتهاكات 3جمموعة عمل حماية حقوق الإ

4جمموعة عمل العالقات اخلارجية



��

يام الدرا�سية ثانيا- الندوات والأ

ن�سان، ب�رشاكة مع جمموعة من الفاعلني، ندوات واأيام درا�سية  نظم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

ن�سان والنهو�س بها وحمايتها. لها عالقة مبهامه، وان�سغالته الهادفة اإىل تعزيز حقوق الإ

• وهكذا ففي اإطار اإعداد الراأي ال�ست�ساري، الذي طلبه �ساحب اجلاللة من املجل�س، يف اأفق 
اأربع  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  نظم  باخلارج،  املغربية  اجلالية  جمل�س  اإحداث 

ندوات بهدف ر�سد واقع وانتظارات اأفراد اجلالية املغربية وهي الندوات التي �سبق تناولها 

بتف�سيل يف املو�سوع الثالث اخلا�س باإحداث هذا املجل�س.

من  بدعم  املجل�س  نظم  ن�سان،  الإ حقوق  حماية  يف  الق�ساء  بدور  الهتمام  اإطار  ويف   •
ن�سان، الندوة الثالثة للموؤ�س�سات الوطنية  مم املتحدة حلقوق الإ مكتب املفو�سية ال�سامية لالأ

ن�سان، حول »دور املوؤ�س�سات الوطنية يف النهو�س با�ستقالل الق�ساء يف  العربية حلقوق الإ

نونرب 2007، والتي اأنهت اأ�سغالها باإ�سدار اإعالن  املنطقة العربية« وذلك اأيام 14-13-12 

ن�سان يف املنطقة العربية،  الرباط، وقد �سارك فيها ممثلون عن موؤ�س�سات وطنية حلقوق الإ

غري  ومنظمات  املتحدة،  مم  والأ قليمية،  الإ واملنظمات  الق�سائية  ال�سلطات  عن  وممثلون 

حكومية، وخرباء يف اإدارة العدل.

اإطار اهتمام املجل�س باحلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية، نظم بتعاون مع  • ويف 
 10 منائي، ندوة يف مو�سوع »التمكني القانوين للفقراء« بتاريخ  مم املتحدة الإ �سندوق الأ

دجنرب 2007، وذلك بهدف التفكري يف اإمكانية دمج التمكني القانوين �سمن مقاربة مكافحة 

الفقر اجلارية، خا�سة يف اإطار املبادرة الوطنية للتنمية الب�رشية، وذلك يف املجالت التالية: 

العقارية  امللكية  من  ال�ستفادة  حقوقهم،  عن  الدفاع  اأو  للمطالبة  للمحاكم  الفقراء  ولوج 

وخا�سة ال�سكن، وال�سغل تفاديا ل�ستغاللهم.

• ومبنا�سبة قيام املجل�س بعملية مالحظة وتتبع النتخابات الت�رشيعية التي عرفها املغرب 
مع  ب�رشاكة  املجل�س،  نظم  املدين،  املجتمع  ومن  دوليني  مالحظني  باإ�رشاك   ،2007 �سنة 

جتربة  تقييم  بق�سد   2007 دجنرب   14 بتاريخ  م�ستديرة  مائدة  الدميقراطي  الوطني  املعهد 

املالحظة.

ثالثا- يف جمال اإبداء الراأي

التي تعر�س  الق�سايا  الراأي يف  اإبداء  ن�سان  الإ ال�ست�ساري حلقوق  للمجل�س  �سا�سية  الأ من املهام 

طار قام املجل�س باإبداء راأي  عليه من قبل �ساحب اجلاللة اأو احلكومة اأو مببادرة منه، ويف هذا الإ

ا�ست�ساري بخ�سو�س اإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج بتكليف من �ساحب اجلاللة.

ومن اأجل اإعداد هذا الراأي، قام املجل�س –كما �سبق بيانه- باعتماد برنامج عمل، ت�سمن تنظيم 

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

اأويف  اأفراد اجلالية املغربية باخلارج،  ندوات، واإجراء ا�ست�سارات وا�سعة النطاق، �سواء يف اجتاه 

اجتاه القطاعات واملوؤ�س�سات املعنية، وبع�س �سفراء اململكة املغربية يف بع�س الدول التي توجد 

بها ن�سبة مرتفعة من اأفراد اجلالية املغربية، وكذا مع بع�س جمعيات املجتمع املدين، وم�سوؤولني 

.
1
حزاب ال�سيا�سية، وباحثني مهتمني بق�سايا الهجرة يف بع�س الأ

رابعا- يف جمال مالءمة الن�سو�س الت�سريعية مع املعايري الدولية 

ن�سان  حلقوق الإ

1. �إبد�ء �لر�أي يف م�رشوع قانون �ل�شحافة و�ل�شحفيني �ملهنيني
ن�سان م�رشوع قانون ال�سحافة وال�سحفيني  ول على املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ اأحال الوزير الأ

وزير  ال�سيد  وقدم  املجل�س،  اأع�ساء  من  مكون  عمل  فريق  اإطار  يف  درا�سته  متت  وقد  املهنيني، 

عالم. الت�سال عر�سا حول امل�رشوع، كما مت ال�ستماع اإىل راأي خبريين يف الإ

مت  امل�رشوع  حول  مذكرة  م�رشوع  اإعداد  اإىل  الفريق  بها  قام  التي  وامل�ساورات  الدرا�سة  واأف�ست 

عر�سه على اأع�ساء املجل�س يف دورة خا�سة بتاريخ 2007/03/07، ح�رشها وزير الت�سال الذي 

قدم عر�سا حول امل�رشوع، ومراحل اإعداده، وامل�ساورات مع الفاعلني املعنيني به.

ول. ولية ومت توجيهها اإىل الوزير الأ وقد �سادق املجل�س على م�رشوع املذكرة الأ

على  ال�سحافة  قانون  م�رشوع  باإحالة  احلكومة  مبادرة  اأهمية  املجل�س  �سجل  ال�سدد  هذا  ويف 

املجل�س، �سيما واأنه يف تقاريره ال�سنوية �سبق له اأن اأكد ان�سغالته مبو�سوع ال�سحافة يف عالقة 

.
2
ذلك بحرية التعبري، واآثار العقوبات على حرية ال�سحافة وتطوير موؤ�س�ساتها املهنية

2. �مل�شاركة يف �جتماعات �للجنة �ملكلفة مبر�جعة �لقانون �جلنائي

من املعلوم اأن املجموعة اجلنائية النافذة تعود اإىل �سنة 1962 ، وقد عرفت عدة تعديالت خا�سة 

اجلنائية  واجلزاءات  جرام  الإ جمال  يف  �سيما  احلا�سلة  التطورات  اأن  كما  خرية،  الأ ال�سنوات  يف 

تدعو اإىل مراجعتها ب�سكل يحقق توازنا بني مكافحة اجلرمية واجلزاءات الفعالة، ويعالج �سلبيات 

العقوبة ال�سالبة للحرية الق�سرية املدى باإيجاد بدائل منا�سبة لها، اإ�سافة اإىل دعم متطلبات تاأهيل 

ال�سجناء واإعادة اإدماجهم يف املجتمع.

ول من هذا التقرير. اإحداث جمل�س اجلالية املغربية باخلارج �سمن اجلزء الأ 1  انظر مو�سوع 
92 وبعد. 2006 �سفحة  2005 و  ن�سان باملغرب ل�سنتي  2  انظر التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ
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خام�سا- تدبري عملية تتبع ومالحظة النتخابات الت�سريعية 

الت�رشيعية  النتخابات  ومالحظة  متابعة  يف  طالئعي  بدور  ليقوم  للمجل�س  امللكي  التكليف  اإثر 

ل�سابع �ستنرب 2007، عمل املجل�س على اإحداث بنية داخلية موؤقتة لت�سطلع بهذه املهمة. وهكذا 

فقد اأن�ساأ جلنة خا�سة ،ا�ستنادا للمادة 4 من الظهري ال�رشيف الذي اأعاد تنظيمه، مكونة من بع�س 

حتت  تعمل  اإدارية  وحدة  اأحدث  كما  النتخابات،  مالحظة  عملية  بتتبع  لتقوم  املجل�س،  اأع�ساء 

العالقات مع خمتلف  وتتبع  املعلومات  تهتم بجمع  اإذ  تقني،  دور  لها  املذكورة،  اللجنة  اإ�رشاف 

اخلاليا  من  جمموعة  الوحدة  هذه  �سمت  فقد  ذلك  اأجل  ومن  النتخابية.  العملية  يف  املتدخلني 

املتخ�س�سة:

- خلية تتبع العالقة مع وزارة العدل؛

جانب؛ - خلية التن�سيق مع وزارة الداخلية واملالحظني الأ

- خلية التن�سيق مع الن�سيج اجلمعوي؛

- خلية تتبع العالقة مع الهياأة العليا لل�سمعي الب�رشي وال�سحافة املكتوبة؛

- خلية تن�سيق متعلقة مبالحظي املجل�س.

اأو  اجلمعوي،  للن�سيج  التابعني  اأو  الدوليني،  �سواء  املالحظني  خمتلف  متكن  التدبري  ذلك  وبفعل 

مالحظي املجل�س من اإجناز مهمة تتبع ومالحظة النتخابات الت�رشيعية ل�سابع �ستنرب2007  يف 

ظروف جيدة.

ن�سان �ساد�سا- يف جمال النهو�س بثقافة حقوق الإ

ن�شان ر�شية �ملو�طنة للنهو�ض بثقافة حقوق �لإ عالن �لر�شمي عن �لأ 1. �لإ

احلكومية،  القطاعات  وت�ساور مع  ب�رشاكة  ر�سية  الأ اإعداد هذه  مبادرة  بلورة  املجل�س على  عمل 

لهذا  اإحداثها  مت  م�ستقلة  جلنة  من  باإ�رشاف  وخرباء،  املدين،  واملجتمع  الوطنية،  واملوؤ�س�سات 

الغر�س.

ول ورئي�س املجل�س  ر�سية يوم 26 فرباير 2007 بح�سور الوزير الأ عالن الر�سمي عن الأ وقد مت الإ

ال�ست�ساري، وعدد كبري من الفاعلني املعنيني باملو�سوع. 

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

2. تفعيل �تفاقيتني لل�رش�كة

�رشع املجل�س يف تفعيل اتفاقية ال�رشاكة التي جرى توقيعها مع وزارة الداخلية بتاريخ 19 مايو 

التابعة  التكوين  مبراكز  تدر�س  التي  الربامج  ملختلف  تقييمي  ت�سخي�س  اإجراء  يتم  حيث   ،2006
ن�سان �سمن تلك الربامج. لوزارة الداخلية من زاوية ن�رش ثقافة حقوق الإ

كما �رشع كذلك يف تفعيل اتفاقية ال�رشاكة املوقعة بتاريخ 7 دجنرب 2005 مع وزارة الرتبية الوطنية 

�رشاف لتتبع تنفيذ مقت�سيات  طر والبحث العلمي، من خالل اإحداث جلنة لالإ والتعليم العايل وتكوين الأ

التفاقية .

ن�سان والت�سدي لالنتهاكات �سابعا- يف جمال حماية حقوق الإ

ن�سان، وقد  وا�سل املجل�س ممار�سة �سالحياته يف جمال احلماية والت�سدي لنتهاكات حقوق الإ

.
3
ول من هذا التقرير جممل اأن�سطته يف هذا املجال ت�سمن الق�سم الثالث من اجلزء الأ

• �لتعاون مع ديو�ن �ملظامل
ن�سان، وطبقا  حكام الظهري ال�رشيف املتعلق باإعادة تنظيم املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ طبقا لأ

وىل من املادة ال�ساد�سة من الظهري ال�رشيف املحدث لديوان املظامل والتي تن�س  حكام الفقرة الأ لأ

املوؤ�س�سة  اخت�سا�س  �سمن  تدخل  التي  لل�سكايات  املوؤ�س�ستني  من  لكل  املتبادلة  حالة  الإ على 

خرى، اأف�سى التعاون بني املجل�س وديوان املظامل اإىل معاجلة ال�سكايات التالية: الأ

150 �سكاية من طرف ديوان املظامل اأحيلت عليه لالخت�سا�س من طرف املجل�س؛ • معاجلة 
اأحيلت عليه من  ن�سان من طرف املجل�س  الإ 39 �سكاية تتعلق بانتهاكات حلقوق  معاجلة   •

طرف ديوان املظامل. 

ثامنا- يف جمال التوا�سل والتعاون الدويل

ن�سان، وخا�سة دورات جمل�س  الإ �سارك املجل�س بفعالية يف عدة لقاءات اهتمت بق�سايا حقوق 

ن�سان، واجتماعات املجال�س الوطنية املماثلة: حقوق الإ

ن�شان 1. �مل�شاركة يف �لدورة �لر�بعة ملجل�ض حقوق �لإ

امتدت هذه الدورة من 15 مار�س اإىل 5 اأبريل 2007. و�سارك املجل�س يف اللقاءات املو�سوعاتية 

ول من هذا التقرير 3 - ملزيد من التفا�سيل حول املو�سوع انظر الق�سم الثاين من اجلزء الأ
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ن�سان، اإذ كان منا�سبة قدم  التي نظمت على هام�سها، ومن بينها لقاء حول الرتبية على حقوق الإ

ن�سان. ر�سية املواطنة للنهو�س بثقافة حقوق الإ فيها املجل�س الأ

اإ�سافة اإىل لقاءات ثنائية مع عدد من ممثلي املوؤ�س�سات الوطنية املماثلة، وم�سوؤولني يف املفو�سية 

مم املتحدة بخ�سو�س اإعداد اللقاء ال�سنوي الثالث للموؤ�س�سات الوطنية  ن�سان بالأ ال�سامية حلقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي، وكذا لقاءات مع بع�س املنظمات غري احلكومية الدولية بجنيف. حلقوق الإ

اأبدت  وقد  ومنجزاته،  ال�ست�ساري  باملجل�س  للتعريف  اأخرى  منا�سبة  اللقاءات  هذه  كانت  وقد 

بع�س الهيئات احلكومية، وغري احلكومية، وموؤ�س�سات وطنية مماثلة، اهتمامها بتجربة املجل�س 

ال�ست�ساري عامة ويف جمال العدالة النتقالية خا�سة.

ن�شان 2. �مل�شاركة يف �أ�شغال �لدورة �ل�شاد�شة ملجل�ض حقوق �لإ

ن�سان،  �سارك املجل�س بتاريخ 10 و 11 دجنرب 2007 يف اأ�سغال الدورة ال�ساد�سة ملجل�س حقوق الإ

ن�سطة املوازية على هام�س هذه الدورة. وكذا يف جمموعة من الأ

)Droits ودميقراطية  حقوق  منظمة  نظمته  لقاء  يف  مداخلة  املجل�س  ممثل  قدم  وهكذا 

)et Démocratie  حول التجارب الوطنية يف اإعداد التقارير الوطنية مبنا�سبة اآلية ال�ستعرا�س الدوري 

ن�سان حول  ال�سامل، كما �سارك ممثل املجل�س يف الندوة التي نظمتها منظمة املكتب العربي حلقوق الإ

نف�س املو�سوع. ف�سال عن لقاءات مع م�سوؤويل املنظمتني ال�سالفتي الذكر تناولت جتربة املجل�س.

3. �مل�شاركة يف �لجتماع �لتا�شع ع�رش للجنة �لدولية للتن�شيق بني �ملوؤ�ش�شات 

ن�شان �لوطنية حلقوق �لإ

وذلك خالل الفرتة املمتدة من 21 اإىل 23 مار�س 2007، على هام�س م�ساركته يف الدورة الرابعة 

ن�سان. ومتحورت اأ�سغال الجتماع حول عدة موا�سيع منها: ملجل�س حقوق الإ

• دور املوؤ�س�سات الوطنية يف مناه�سة التعذيب، مناق�سة وامل�سادقة على تقرير اللجنة الفرعية 
اخلا�سة مبنح العتماد بخ�سو�س طلبات العتماد املقدمة من طرف جمموعة من املوؤ�س�سات 

ن�سان ومدى م�ساركة  الوطنية، واقع انخراط املوؤ�س�سات الوطنية يف اأ�سغال جمل�س حقوق الإ

اللجان اجلهوية؛

• دور املوؤ�س�سات الوطنية يف العمل الذي تقوم به اللجان املكلفة مبراقبة مدى التزام الدول 
للجنة  الثامنة  الندوة  عن  ال�سادرة  التو�سيات  تنفيذ  متابعة  ن�سان،  الإ حقوق  باتفاقيات 

التن�سيق التي انعقدت ب�سانتاكروز- ببوليفيا حول مو�سوع الهجرة.

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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يف  امل�ساهمة  بخ�سو�س  باقرتاحات  وتقدم  عمال،  الأ جدول  مناق�سة  يف  املغربي  الوفد  و�سارك 

الدول باتفاقيات  التزام  اللجان املعنية مبراقبة مدى  اإىل جانب  الدورية، والعمل  التقارير  اإعداد 

ن�سان. حقوق الإ

للموؤ�ش�شات  �لدولية  �لتن�شيق  جلنة  ملكتب  �ملو�شع  �لجتماع  يف  �مل�شاركة   .4

ن�شان �لوطنية حلقوق �لإ

ع�ساء الذين لهم حق  وذلك خالل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 14 دجنرب 2007، وقد ح�رشه اأغلبية الأ

الت�سويت، اإ�سافة اإىل ممثلي املوؤ�س�سات الوطنية التي حتظى باعتماد اأ )A( كاملجل�س ال�ست�ساري 

اأ�سا�سا للتح�سري لالجتماع الذي �سيبحث مراجعة نظام  ن�سان، وقد خ�س�س الجتماع  حلقوق الإ

يف  عقده  املتوقع  الوطنية  للموؤ�س�سات  الدويل  وللموؤمتر   ،2008 اأبريل  يف  الدولية  التن�سيق  جلنة 

�سغال حول جمموعة من املوا�سيع وخا�سة: نريوبي يف �ستنرب 2008. وهكذا تركزت الأ

• مراجعة مهام جلنة التن�سيق الدولية؛
ن�سان وفق مبادئ باري�س؛ اإن�ساء املوؤ�س�سات الوطنية املعنية بحقوق الإ • دعم 

اأن�سطة املوؤ�س�سات الوطنية وتعزيزها على امل�ستوى الدويل؛ • تن�سيق 
• التعاون بني املوؤ�س�سات الوطنية واملجتمع املدين، والتوا�سل ون�رش املعلومات، وكذا تنظيم 

موؤمترات مو�سوعاتية؛

• م�سادقة مكتب جلنة التن�سيق الدولية على اأ�سغال اللجنة الفرعية املكلفة باعتماد املوؤ�س�سات 
الوطنية، حيث مت اإقرار لئحة جديدة للموؤ�س�سات الوطنية، وقد اأعيد اعتماد املجل�س ال�ست�ساري 

ن�سان �سمن لئحة اأ )A( ملدة اأربع �سنوات. حلقوق الإ

للتعامل مع جمل�س  التن�سيق بجنيف  للجنة  دائم  الحتفاظ مبمثل  جماع على  بالإ • التفاق 
ن�سان. ن�سان واملفو�سية ال�سامية حلقوق الإ حقوق الإ

• التفكري يف نظام جديد للجنة التن�سيق الدولية.

ن�شان 5. �مل�شاركة يف لقاء�ت موؤ�ش�شات وطنية حلقوق �لإ

الوطنية  للموؤ�س�سات  الفرانكفونية  واجلمعية  فريقية،  الإ املجموعة  اجتماعات  يف  املجل�س  �سارك 

ن�سان، وذلك على هام�س الجتماع ال�سنوي التا�سع ع�رش للجنة الدولية للتن�سيق اخلا�سة  حلقوق الإ

باملوؤ�س�سات الوطنية.

ردن( يف اللقاء التح�سريي  كما �سارك خالل الفرتة املمتدة من 27 فرباير اإىل 1 مار�س بعمان )الأ

ن�سان يف اأوربا، والعامل العربي. للقاء حواري اأول بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ
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ومتحورت مو�سوعاته حول:

• احلق يف احل�سول على املعلومات؛
ن�سان؛ • املجتمع املدين واملوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ

ن�سان يف العامل العربي واأوربا، والتح�سري ملوؤمتر  • احلوار بني املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ
اأبريل 2007.

ن�شان  ول للموؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق �لإ وربي �لأ 6. �مل�شاركة يف �حلو�ر �لعربي �لأ

ردن( يومي 18 و 19 �أبريل 2007 حول مو�شوع: حماية حقوق  �لذي �نعقد بعمان )�لأ

رهاب. ن�شان �أثناء مكافحة �لإ �لإ

ردن واملعهد الدامناركي حلقوق  ن�سان بالأ مت تنظيم هذا املوؤمتر من قبل املركز الوطني حلقوق الإ

ن�سان. و�ساركت فيه جمموعة من املوؤ�س�سات الوطنية بالعامل العربي، واأوربا، وعدد من اخلرباء،  الإ

ن�سان يف ظروف  وبع�س املنظمات الدولية، وقد ختم اأ�سغاله بتو�سيات تهدف اإىل احرتام حقوق الإ

رهاب. مكافحة الإ

حلقوق  �لوطنية  للموؤ�ش�شات  �لفرنكفونية  للجمعية  �لثاين  �ملوؤمتر  ��شت�شافة   .7

ن�شان �لإ

ن�سان املغرب لعقد موؤمترها الثاين،  اختارت اجلمعية الفرنكفونية للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ

احلقوق  ملو�سوع  خ�س�س  والذي  مبونريال  انعقد  الذي  ول  الأ موؤمترها  اأ�سغال  ختام  يف  وذلك 

القت�سادية والجتماعية والثقافية. وقد خ�س�ست موؤمترها الثاين يف الرباط خالل الفرتة املمتدة 

اإىل ق�سايا تنظيمية مبا فيها انتخاب  اإ�سافة  الثقافية،  2007 ملناق�سة احلقوق  5-7 فرباير  من 

ن�سان يف اإطار م�رشوع  رئي�س اجلمعية، وكذا اجتماع خرباء يف جمال النهو�س بثقافة حقوق الإ

ن�سان يف الدول الفرانكفونية. يهدف اإعداد دليل للرتبية على حقوق الإ

مت تنظيم هذا املوؤمتر بدعم من املنظمة العاملية للفرانكفونية، وبتعاون بني اجلمعية الفرنكفونية 

ن�سان الذي مت انتخابه رئي�سا  ن�سان، واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ للموؤ�س�سات الوطنية حلقوق الإ

لهذه اجلمعية.

8. تنظيم دورة تكوينية حول منع �لتعذيب لفائدة �ملهنيني باملوؤ�ش�شات �لوطنية 

ن�شان يف �لدول �لفرنكفونية حلقوق �لإ

حكومية-  غري  دولية  منظمة  -وهي  التعذيب  مناه�سة  جمعية  قبل  من  املغرب  اختيار  مت 

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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ال�ست�ساري  املجل�س  لتجربة  بالنظر  املتحدة، وذلك  مم  بالأ ن�سان  الإ ال�سامية حلقوق  واملفو�سية 

ن�سان والنهو�س بها عامة، ويف جمال متابعة اأو�ساع  ن�سان يف جمال حماية حقوق الإ حلقوق الإ

ال�سجون ب�سفة خا�سة.

وقد مت تنظيم هذه الدورة يف الفرتة املمتدة من 29 ماي اإىل 1 يونيو 2007.

ن�شان يف �لعامل  9. �حت�شان �للقاء �ل�شنوي �لثالث للموؤ�ش�شات �لوطنية حلقوق �لإ

�لعربي

مت تنظيم هذا اللقاء خالل الفرتة املمتدة من 12 اإىل 14 نونرب 2007 بتعاون مع املفو�سية ال�سامية 

حلقوق  العربية  الوطنية  املوؤ�س�سات  دور  مو�سوع:  حول  املتحدة  مم  لالأ التابعة  ن�سان  الإ حلقوق 

موؤ�س�سات  عن  ممثلون  فيه  �سارك  العربية.  املنطقة  يف  الق�ساء  با�ستقالل  النهو�س  يف  ن�سان  الإ

ن�سان، وال�سلطات الق�سائية يف الدول العربية، ومنظمات دولية واإقليمية  وطنية عربية حلقوق الإ

ن�سان  الإ حقوق  تعزيز  اأهمية  على  اأكد  الذي  الرباط  اإعالن  باإ�سدار  اأ�سغاله  انتهت  وقد  وخرباء. 

ن�سان، وتعزيز دور املوؤ�س�سات الوطنية حلقوق  وحمايتها، وتعزيز ا�ستقالل الق�ساء خدمة حلقوق الإ

ن�سان. الإ

ن�شان فريقية حلقوق �لإ 10. �مل�شاركة يف �ملوؤمتر �ل�شاد�ض للموؤ�ش�شات �لوطنية �لإ

�سخا�س  وذلك بكيجايل، رواندا اأيام 8-9-10 اأكتوبر 2007 حول مو�سوع: »حماية الالجئني والأ

الوطنية حلقوق  اللجنة  اللقاء من طرف  اإفريقيا«. نظم هذا  املرحلني ق�رشا وعدميي اجلن�سية يف 

ل�سوؤون  ال�سامية  واملفو�سية  ن�سان،  الإ حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  من  بدعم  الرواندية،  ن�سان  الإ

ن�سان، وكذا ممثلني عن حكومات  الالجئني. و�ساركت فيه عدة موؤ�س�سات وطنية اإفريقية حلقوق الإ

وعن املجتمع املدين.

التن�سيق  التي عو�ست جلنة  ن�سان  الإ فريقية حلقوق  الإ الوطنية  للموؤ�س�سات  �سبكة  اإحداث  كما مت 

كتابتها  توجد  التي  ال�سبكة  لهذه  �سا�سي  الأ القانون  توقيع  ومت  فريقية،  الإ الوطنية  للموؤ�س�سات 

نائبا  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  وانتخب  الكينية.  ن�سان  الإ حقوق  جلنة  مبقر  الدائمة 

فريقية  الإ الوطنية  للموؤ�س�سات  املقبل  املوؤمتر  املغرب لحت�سان  اختيار  ال�سبكة، كما مت  لرئا�سة 

الوطنية  املوؤ�س�سات  ممثلي  مع  للتوا�سل  منا�سبة  املوؤمتر  هذا  �سكل   .2009 عام  ن�سان  الإ حلقوق 

ن�سان، وكذا منظمات دولية. حلقوق الإ
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تا�سعا- يف جمال التوا�سل

1. على �مل�شتوى �لدويل

ن�سان والنهو�س بها  يعمل املجل�س ال�ست�ساري على التعريف بتجربته يف جمال حماية حقوق الإ

من خالل ما يقوم به من توا�سل ياأخذ اأ�سكال متعددة يف الداخل واخلارج من ذلك:

• ��شتقبال وفود �أجنبية
من  عدد  من  حكومية  وغري  حكومية  و�سخ�سيات  وفودا   2007 �سنة  خالل  املجل�س  ا�ستقبل  فقد 

الدول، وتركز مو�سوع هذه الزيارات على الطالع على جتربة املجل�س كموؤ�س�سة وطنية، تعددية، 

ن�سان  وم�ستقلة، حمدثة وفق مبادئ باري�س، وذلك من حيث م�ساهمته يف تطوير اأو�ساع حقوق الإ

ن�ساف وامل�ساحلة بخ�سو�س العدالة النتقالية. باملغرب، واآفاق عمله، وكذا جتربة هيئة الإ

• ��شتطاع �ملجل�ض اأن يوؤكد تواجده يف عدة حمافل وهيئات دولية تعنى بحقوق 
ن�سان وي�سارك بفعالية يف اأن�سطتها. الإ

2. على �مل�شتوى �لوطني

• �مل�شاركة يف تظاهر�ت وندو�ت
حاول املجل�س تاأكيد ح�سوره يف الف�ساءات العمومية، وخمتلف التظاهرات الثقافية باعتبارها 

م�ساركة  ذلك  ومن  اأخرى،  جهة  من  ن�سان  الإ حقوق  ثقافة  ون�رش  جهة،  من  به  للتعريف  منا�سبة 

الثالثة  دورته  يف  والن�رش  للكتاب  الدويل  املعر�س  يف  به  خا�س  برواق  مرة،  ول  ولأ املجل�س، 

2007، وقد عمل املجل�س على التعريف به، وبن�ساطه يف جمال ن�رش  ع�رشة بالدار البي�ساء �سنة 

ن�ساف  الإ هيئة  تقرير  توزيع  وكذا  عنه،  �سادرة  من�سورات  بتوزيع  وقام  ن�سان،  الإ حقوق  ثقافة 

ن�سان، كما  وامل�ساحلة، واأقرا�س مدجمة جلل�سات ال�ستماع العمومية ل�سحايا انتهاكات حقوق الإ

ن�سان. نظم ندوة يف مو�سوع الدميقراطية وحقوق الإ

3. ��شتعمال �لتكنولوجيا �حلديثة يف عملية �لتو��شل

يف هذا ال�سدد يعمل املجل�س على تطوير اأدواته التوا�سلية عرب �سبكة النرتنت من خالل حتيني 

وتطوير عدد من املواقع اللكرتونية. 

نرتنت باأربع لغات بهدف التعريف  هذا ويتم حاليا ال�ستغال على م�رشوع ن�رشة اإخبارية عرب الأ

ن�سطة امل�ستجدة املدرجة يف مواقعه اللكرتونية. بالأ

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 



�2
ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

4. �إنتاج مو�د تو��شلية متنوعة

املواطنني داخل  اأكرب عدد من  اإىل  الو�سول  اأجل  التوا�سلية من  عمل املجل�س على تطوير مواده 

املغرب وخارجه، وذلك يف �سكل مطبوعات ومن�سورات بلغات متعددة: عربية، اأمازيغية، فرن�سية، 

اإ�سبانية واإجنليزية.

كما اهتم املجل�س باإ�سدار مواد توا�سلية مبنا�سبة تنظيمه اأو م�ساركته يف اأن�سطة معينة مثلما فعل 

مبنا�سبة م�ساركته يف املعر�س الدويل للكتاب والن�رش.

جمال  يف  والتكوين  عالم  والإ التوثيق  مركز  اأن�سطة  عا�سرا- 

ن�سان حقوق الإ

ن�سان- تنفيذ برامج يف جمال التكوين،  وا�سل املركز-وهو تابع للمجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

ن�سان. عالم املرتبط بحقوق الإ والتوثيق، والإ

1. على م�شتوى �لتكوين

من  م�ساركون  منها  ا�ستفاد  عمل  وور�سات  التدريبية  الدورات  من  عدد  تنظيم  يف  املركز  �ساهم 

املغرب ومن دول اأخرى:

• دورة تدريبية لفائدة جمموعة من القانونيني من اجلزائر، حول القوانني الوطنية للم�ساحلة، 
 Freedom( هاو�س  فريدوم  وموؤ�س�سة  ن�سان،  الإ حلقوق  العربي  املعهد  مع  ب�رشاكة  وذلك 

House(؛

مع  ب�رشاكة  وحمايتها،  ن�سان  الإ بحقوق  للنهو�س  الوطنية  اخلطط  حول  وطنية  ور�سة   •
ن�سان، �سارك فيها ممثلون عن  ن�سان، واملعهد العربي حلقوق الإ الفيدرالية الدولية حلقوق الإ

جمعيات مغربية؛

ال�سباب، ب�رشاكة  ن�سان لفائدة  الإ الرتبية على حقوق  اأوربية حول  • ور�سة تكوينية مغاربية 
وربي، وجمعية مبادرات للدفاع عن حقوق الن�ساء بفا�س،  مع مديرية ال�سباب باملجل�س الأ

وبتاأطري مدربني من املغرب ولبنان وفرن�سا، خالل الفرتة املمتدة من 13 اإىل 23 ماي 2007 

بفا�س لفائدة �سباب من 11 دولة منها: املغرب، اجلزائر، تون�س، ليبيا، موريتانيا، وكذا �سباب 

بي�س  املتو�سط، بهدف متكينهم من اأداة  متحدث باللغة العربية من ال�سفة ال�سمالية للبحر الأ
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ن�سان، وهي دليل تدريبي بعنوان »اجتاهات« مت  مرجعية يف جمال الرتبية على حقوق الإ

وربي؛ اإعداده وترجمته اإىل العربية من قبل مديرية ال�سباب باملجل�س الأ

التوجيه  مركز  نظمها  ال�سباب  لفائدة  ن�سان  الإ حقوق  حول  تدريبية  دورة  يف  امل�ساركة   •
ن�سان )CODAP( بجنيف؛ والدعم لل�سباب يف جمال حقوق الإ

ن�سان واحلريات العامة لفائدة طلبة كلية احلقوق ال�سوي�سي بتعاون مع  • لقاء حول حقوق الإ
جمعية منتدى بدائل املغرب وعمادة الكلية؛

ن�سان بتاريخ 7 غ�ست 2007 يف اإطار مواكبة مهمة املجل�س  • لقاء حول النتخابات وحقوق الإ
ال�ست�ساري يف مالحظة وتتبع النتخابات الت�رشيعية التي عرفها املغرب بتاريخ 7 �ستنرب 

.2007

2. على م�شتوى �لتوثيق و�لن�رش

ن�سان  وا�سل املركز تطوير ر�سيده الوثائقي من خالل دعم عالقاته مع اجلهات املعنية بحقوق الإ

وهكذا:

مم  الأ و�سندوق  ن�سان،  الإ حلقوق  ال�سامية  املفو�سية  من  الوثائق  من  مهم  بعدد  تو�سل   •
حمر؛ املتحدة للتنمية، واللجنة الدولية لل�سليب الأ

واملحاكم،  التعليمية،  املوؤ�س�سات  بع�س  على  من�سوراته  ن�سخ  من  عدد  بتوزيع  قام   •
واجلمعيات؛

ن�سان؛ • ا�ستقبل عددا من الطلبة والباحثني يف جمال حقوق الإ
ن�سان؛ اإعادة طبع التفاقيات الدولية املتعلقة بحقوق الإ • يعمل على 

حداث بفرن�سا؛ • قام بطباعة دليل حول عدالة الأ
ن�سان يف �سكل ق�سة م�سورة. عالن العاملي حلقوق الإ • ب�سدد اإجناز ال�سيغة املب�سطة لالإ

عالم 3. على م�شتوى �لإ

وطنية،  جمعيات  عن  ممثلني  ت�سم  وفود  عدة  قبل  من  املركز  اإىل  زيارات  تنظيم  • موا�سلة 
ن�سان، وكذا باحثني وطلبة وتالميذ. ودولية عاملة يف جمال حقوق الإ

• اإطالق موقعه على النرتنت مع موا�سلة دعمه وحتيينه.
2007 مع توزيع عدد من املن�سورات ال�سادرة  �سنة  للكتاب  الدويل  املعر�س  • امل�ساركة يف 

عنه.

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 



��
ن�سان وح�سيلة واآفــاق عمـل املـجل�س ل�سنـة 2007 التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

4. على م�شتوى �ل�رش�كة

يعمل املركز ب�رشاكة مع موؤ�س�سات و منظمات وطنية ودولية من ذلك:

مم �ملتحدة للتنمية • �لتعاون مع برنامج �لأ
من  بتمويل  للتنمية  املتحدة  مم  الأ برنامج  مع  التعاون  اتفاقية  متديد  اإىل  املركز  ي�سعى  وهكذا 

احلكومة الهولندية من اأجل دعم برناجمه التح�سي�سي، ودعم التوثيق والن�رش.

وربي • �لتعاون مع �لحتاد �لأ
حقوق  عمل  وبرنامج  الوطنية  ال�سرتاتيجية  بلورة  م�سل�سل  لنطالق  التح�سري  املركز  يوا�سل 

ن�سان باملغرب، بعد توقيع اتفاقية �رشاكة يف هذا املجال. الإ

• �لتعاون مع �جلامعات �ملغربية 
بحقوق  املعنية  املغربية  اجلامعة  داخل  البحث  بات�سالت مع جمموعة من وحدات  املركز  قام 

ن�سان، وكذا فتح نقا�س علمي داخل  ن�سان، بق�سد �سمان اهتمام البحث العلمي بق�سايا حقوق الإ الإ

اجلامعة حول هذه الق�سايا، ونظم لقاءات علمية يف اإطار بع�س اجلامعات، حول موا�سيع: احلقوق 

�سا�سية، جرب ال�رشر اجلماعي، احلق يف التنمية، النتقال الدميقراطي. ن�سانية واحلريات الأ الإ

حادي ع�سر- اإحداث مكاتب جهوية تابعة للمجل�س ال�ست�ساري 

ن�سان حلقوق الإ

 ،2007 ماي   31 بتاريخ  املجل�س  رئي�س  تعيني  مبنا�سبة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات  على  بناء 

والنهو�س بها عن قرب،  ن�سان  الإ اإحداث مكاتب جهوية بهدف حماية حقوق  �رشع املجل�س يف 

واملالحظ اأن مبادئ باري�س املتعلقة باملوؤ�س�سات الوطنية تو�سي باإحداث فروع حملية اأو اإقليمية 

مل�ساعدتها على القيام مبهامها.

وهكذا فخالل الن�سف الثاين من �سنة 2007 مت اإحداث مكتب بالعيون واآخر باأكادير ويدر�س املجل�س 

اإمكانية فتح مكاتب جهوية اأخرى.

1. مهام �ملكتب �جلهوي

من املهام الرئي�سية للمكتب اجلهوي:

• ا�ستقبال وتوجيه املواطنني؛
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اإىل املجل�س؛ • تلقي ودرا�سة تظلمات املواطنني ورفع اقرتاحات ب�ساأنها 
اإىل املجل�س؛ ن�سان ورفع تقرير ب�ساأنها  • ر�سد حالت انتهاك حقوق الإ

ن�ساف وامل�ساحلة على ال�سعيد اجلهوي؛ • تتبع وت�سهيل تنفيذ تو�سيات هيئة الإ
ن�سان؛ • تطوير عالقات التعاون بني كافة املتدخلني اجلهويني املعنيني بحقوق الإ

ن�سان جهويا؛ • ن�رش ثقافة حقوق الإ
• اإعداد برامج لدعم احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية تاأخذ بالعتبار اخل�سو�سيات 

املحلية؛

اإىل املجل�س. ن�سان باجلهة وتقدميه  • اإعداد تقرير دوري عن حالة حقوق الإ

2. ن�شاط �ملكتب �جلهوي بالعيون

خري من �سنة 2007؛ وتلقى طلبات  ا�ستقبل مكتب العيون اأكرث من 5300 مواطن ، خالل الن�سف الأ

تهم ت�سوية جمموعة من امللفات، كما يو�سح ذلك اجلدول التايل:

العددنوع امللف

227ملفات التغطية ال�سحية

17طلبات ت�سوية اإدارية

31طلبات ت�سوية ملفات ذوي حقوق

23طلبات تعوي�س

دماج الجتماعي  12طلبات الإ

لغام  13طلبات واردة من �سحايا الأ

47طلبات و�سكايات خمتلفة 

370املجموع

خرى التي قام بها هذا املكتب: ن�سطة الأ ومن بني الأ

ن�سان على م�ستوى  الإ • عقد لقاءات توا�سلية مع عدد من اجلمعيات تعمل يف جمال حقوق 
اجلهة، وكذا مع بع�س امل�سالح اخلارجية، وذلك بهدف بحث �سبل التعاون.

ويف  اليون�سكو،  منظمة  ترعاه  الذي  ال�سفوية  الذاكرة  حلفظ  طانطان  مو�سم  يف  امل�ساركة   •
بتن�سيط  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  قام   حيث  والتنمية  لل�سباب  الدويل  امللتقى 

ور�سة حول احلقوق القت�سادية والجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية.

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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ن�ساف وامل�ساحلة ثاين ع�سر- متابعة تفعيل تو�سيات هيئة الإ

على اإثر اخلطاب امللكي ال�سامي بتاريخ 6 يناير 2006، والذي ت�سمن تكليف املجل�س ال�ست�ساري 

املجل�س جاهدا على  ن�ساف وامل�ساحلة، عمل  الإ تنفيذ تو�سيات هيئة  ن�سان مبتابعة  الإ حلقوق 

فعاليات  وكذا  املعنية،  احلكومية  القطاعات  مع  وتعاون  ب�رشاكة  لذلك  املنا�سبة  ليات  الآ و�سع 

من داخل املغرب وخارجه، وقد متكن من حتقيق تقدم ملمو�س يف تنفيذ اأهم التو�سيات وو�سع 

الربامج املالئمة لتنفيذ اأخرى.

1. يف جمال جرب �ل�رشر �لفردي  

ن�ساف وامل�ساحلة التعوي�س املايل ل�سحايا انتهاكات  ي�سمل جرب ال�رشر الفردي يف منطق هيئة الإ

دارية.  دماج الجتماعي، وت�سوية اأو�ساعهم الإ ن�سان، وكذا التاأهيل ال�سحي، واإعادة الإ حقوق الإ

1.1. بالن�شبة للتعوي�ض �ملايل

 15000 وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  قرارات  وفق  مالية  لتعوي�سات  امل�ستحقني  عدد  جتاوز  لقد 

احلكومة  مع  خمتلطة  جلنة  اإطار  يف  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  ويعمل  �سخ�سا، 

اأجل ذلك تعاون املجل�س  اأقرب وقت ممكن، ومن  على متكينهم من م�ستحقاتهم دون عناء، ويف 

ن�سان مع بريد املغرب، بحكم انت�ساره يف خمتلف املناطق املغربية، كو�سيط  ال�ست�ساري حلقوق الإ

لت�سليم امل�ستفيدين تعوي�ساتهم املالية يف اأح�سن الظروف، وقد مكنت هذه العملية حوايل 85% 

جراء. من امل�ستفيدين من �سحب تعوي�ساتهم يف اأقل من 40 يوما من انطالق هذا الإ

وهكذا تو�سل حوايل 15976 م�ستفيد بالتعوي�س املايل اإىل غاية 31 يوليوز 2007.

جمايل للتعوي�سات التي �رشفت 608.216.624 درهما. وو�سل املبلغ الإ

ن�ساف  الإ هيئة  عن  ال�سادرة  للمقررات  والتقني  داري  الإ عداد  الإ ا�ستكمال  املجل�س  وا�سل  كما 

وامل�ساحلة القا�سية بالرف�س اأو عدم الخت�سا�س اأو عدم القبول.

2.1. بالن�شبة لباقي �أ�شكال جرب �ل�رشر �لفردي  

ن�ساف وامل�ساحلة اأن قررت اأ�سكال اأخرى جلرب ال�رشر الذي حلق من كان �سحية  �سبق لهيئة الإ

ن�سان. انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإ

• �لتاأهيل �ل�شحي
يتابع املجل�س تنفيذ التو�سيات املتعلقة بالتاأهيل ال�سحي يف اإطار اللجنة املختلطة، وقد قامت 

بتمكني  يق�سي  املختلطة  اللجنة  عليه  وافقت  اقرتاحا  وقدمت  ذلك،  اإمكانية  بدرا�سة  تقنية  جلنة 

جباري. ال�سحايا من اأح�سن اإمكانيات التغطية ال�سحية املتاحة والتي توافق التامني ال�سحي الإ
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وتكفلت الدولة بت�سديد نفقات النخراط اإىل املوؤ�س�سة املكلفة بتدبري ذلك وهي ال�سندوق الوطني 

ملنظمات الحتياط الجتماعي.

و يف يوليوز 2007 مت توقيع اتفاقية تفعيل هذه املبادرة من  قبل وزارة املالية، وزارة ال�سحة، 

ن�سان، وبتاريخ 3  ال�سندوق الوطني ملنظمات الحتياط الجتماعي، واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

وىل من بطائق النخراط يف التغطية ال�سحية على  غ�ست 2007 قام رئي�س املجل�س بتوزيع الدفعة الأ

امل�ستفيدين منها. كما وا�سل املجل�س التكفل باحلالت ال�سحية ال�ستعجالية متحمال نفقات العالج. 

د�رية  و�شاع �لإ • ت�شوية �لأ
بالن�سبة للتو�سيات املتعلقة بت�سوية اأو�ساع اإدارية، قام املجل�س باإح�ساء املوظفني املوقوفني 

اأ�سدرت ب�ساأنهم تو�سيات من  ن�ساف وامل�ساحلة والتي  اأن تقدموا بطلبات لهيئة الإ الذين �سبق 

اأجل ت�سوية اأو�ساعهم، وبلغ عدد امل�ستفيدين من هذا النوع من التو�سيات 502 حالة. كما عر�س 

وىل ووزارة  املجل�س ال�ست�ساري هذا املو�سوع يف اأحد اجتماعات اللجنة امل�سرتكة مع الوزارة الأ

حتديث القطاعات العامة، حيث مت التفاق على اإعداد خال�سة عن كل حالة، تت�سمن املعلومات 

ال�رشورية لدرا�ستها من قبل الوزارات املخت�سة ومعاجلتها. ومت ت�سليم اللوائح كاملة اإىل الوزارة 

وىل والوزارة املذكورة. الأ

بالن�سبة للتو�سية املتعلقة بت�سوية نزاعات عقارية، ا�ستفاد عدد من ال�سحايا من تو�سيات تق�سي 

اأمالكهم العقارية خالل فرتة تعر�سهم لنتهاكات حقوق  بت�سوية املنازاعات املتعلقة بو�سعية 

وىل. ن�سان. واأعد املجل�س لئحة اأولية مع مقرتحات قدمت للوزارة الأ الإ

دماج �لجتماعي • �لإ
دماج الجتماعي، حيث و�سل  قام املجل�س بجرد وت�سنيف حالت امل�ستفيدين من تو�سيات الإ

عددهم اإىل 814 حالة، ومت ت�سنيفهم ح�سب ال�سن وال�سهادة املح�سل عليها، وقدراتهم، وكذا اجلهات 

وىل. قاليم التي ينتمون اإليها، ومت تقدمي لوائحهم مع مقرتحات ب�ساأنهم اإىل الوزارة الأ والأ

2. يف جمال جرب �ل�رشر �جلماعي  

العدالة  ن�ساف وامل�ساحلة، ومك�سبا مل�سل�سل  الإ ال�رشر اجلماعي اجتهادا متميزا لهيئة  يعد جرب 

ن�سان اإىل �رشر اآخر جماعي  النتقالية، اإذ يتجاوز ال�رشر الفردي لالنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإ

يطال جماعات بل ومناطق باأكملها، مع ما يتبع ذلك من تدهور خا�سة يف احلقوق القت�سادية 

ن�ساف وامل�ساحلة ت�ستهدف جرب هذا النوع  والجتماعية والثقافية، لذلك فاإن تو�سيات هيئة الإ

ن�ساف.  من ال�رشر من باب الإ

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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وا�سعة  �رشاكة  على  ذلك  يف  معتمدا  التو�سيات  هذه  تفعيل  يف  ال�ست�ساري  املجل�س  �رشع  وقد 

الفاعلني  ا�سرتاتيجية ت�سمن تدخل خمتلف  اعتمد  والدويل، كما  الوطني واملحلي  امل�ستوى  على 

الدينامكية  هذه  يف  املدين،  واملجتمع  املحلية،  واجلماعات  العمومية،  امل�سالح  �سيما  املحليني 

زاكورة  ورزازات،  الرا�سدية،  اأقاليم فجيج،  املت�رشرة يف  املناطق  فقد مت حتديد  اجلديدة. وهكذا 

طانطان، اأزيالل، اخلمي�سات، احلي املحمدي، احل�سيمة، الناظور وخنيفرة.

1.2. �آليات تفعيل �لتو�شيات 

مت اإحداث جلنة ا�رشاف وطنية وقع تن�سيبها بتاريخ 9 يوليوز 2007 وت�سم : وزارة املالية، وزارة 

روبية  يداع والتدبري، مندوبية اللجنة الأ ن�سان، �سندوق الإ الداخلية، املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

مم املتحدة للمراأة، واحتفظ مبقعد للتن�سيقيات املحلية يف انتظار ا�ستكمال تاأ�سي�سها. و�سندوق الأ

ن�ساف وامل�ساحلة،  �رشاف الوطني على �سمان مطابقة الربامج مع تو�سيات هيئة الإ وت�سهر جلنة الإ

وعلى ال�سفافية املالية، واملرافعة اخلارجية.

يداع والتدبري، ت�سهر على  وىل بتن�سيق مع موؤ�س�سة �سندوق الإ كما مت تن�سيب وحدتني للتدبري، الأ

ن�ساف وامل�ساحلة يف املناطق التي عرفت انتهاكات ج�سيمة  تدبري برنامج دعم تو�سيات هيئة الإ

منائي للمراأة تتكلف بتدبري برنامج  مم املتحدة الإ ن�سان، والثانية بتن�سيق مع برنامج الأ حلقوق الإ

تنمية حقوق املراأة.

فجيج،   : باأقاليم  حملية  تن�سيقيات   4 بتاأ�سي�س  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  قام  كما 

ال�سلطات املحلية، واجلمعيات، وامل�سالح  ، تتكون من ممثلني عن  الرا�سيدية وزاكورة  ورزازات، 

يداع  ن�سان، وممثل عن �سندوق الإ اخلارجية واجلماعات املحلية، واملجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

والتقني،  املايل،  التدبري  على  �رشاف  الإ و�سمان  املحلية،  امل�ساركة  دعم  بهدف  وذلك  والتدبري، 

يجابي للجماعات املحلية واملجتمع املدين. وتعزيز احلكامة املحلية، والنخراط الفعال والإ

2.2. توقيع �تفاقيات �رش�كة 

وا�سل املجل�س جمهوداته من اأجل تقوية عمل ال�رشاكة، وتعبئة خمتلف الفاعلني من اأجل انخراطهم 

اإيجابيا يف هذا امل�سل�سل، وهكذا مت توقيع خم�س اتفاقيات:

مم املتحدة للمراأة. يهدف  • اتفاقية تهم »م�رشوع تنمية حقوق املراأة« بدعم من �سندوق الأ
جرب  عملية  يف  املنخرطني  الفاعلني  بني  احلوار  م�سل�سل  يف  النوع  مقاربة  اإدماج  خا�سة 

ال�رشر اجلماعي، ودعم م�ساريع منوذجية جلرب ال�رشر اجلماعي الذي حلق الن�ساء، والنهو�س 

بحقوق الن�ساء ودجمها يف م�سل�سل العدالة النتقالية، والتح�سي�س بها، وحفظ ذاكرة املعاناة  
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2007، ويتم  اأبريل  نتهاكات اجل�سيمة. وقد انطلق هذا امل�رشوع يف  الإ الن�ساء �سحايا  لدى 

منائي للمراأة. مم املتحدة الإ تدبريه من قبل وحدة التدبري املحدثة بتن�سيق مع �سندوق الأ

ن�سان،  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  واملجل�س  الداخلية،  ووزارة  املالية،  وزارة  بني  اتفاقية   •
دعم  برنامج  وتنفيذ  اإعداد  اأجل  من  والتدبري  يداع  الإ وموؤ�س�سة �سندوق  وربي،  الأ والحتاد 

حلقوق  ج�سيمة  انتهاكات  عرفت  التي  املناطق  يف  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ هيئة  تو�سيات 

اأ�رشار جماعية، ويهدف دعم انخراط الدولة قي م�سل�سل جرب  ن�سان، والتي ترتبت عنها  الإ

امل�ستفيدين.  وال�سكان  املحلية  ال�رشاكة  ودعم  املت�رشرة  املناطق  لفائدة  اجلماعي  ال�رشر 

يداع والتدبري. و�ست�سهر على تدبريه وحدة التدبري املحدثة بتن�سيق مع موؤ�س�سة �سندوق الإ

جرب  برنامج  لدعم  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  واملجل�س  الداخلية  وزارة  بني  اتفاقية   •
ال�رشر اجلماعي، من خالل امل�ساهمة اإىل جانب اجلماعات املحلية يف هذه العملية، وكذا 

ت�سوية الو�سعية العقارية لبع�س مراكز العتقال ال�سابقة وحتويلها اإىل مركبات اجتماعية، 

وثقافية، واقت�سادية بتن�سيق مع الفاعلني املحليني.

اأجل  من  والريا�سة،  ال�سباب  ووزارة  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  بني  اتفاقية   •
طفال والن�ساء،  امل�ساهمة يف عملية جرب ال�رشر اجلماعي، بدعم برامج خا�سة بال�سباب، والأ

املت�رشرة من خدمات  املناطق  اأبناء  ا�ستفادة  لذلك، و�سمان  املخ�س�سة  املرافق  وتاأهيل 

املخيمات ال�سيفية.

دعم  بق�سد  ال�رشقية  اجلهة  ووكالة  ن�سان  الإ حلقوق  ال�ست�ساري  املجل�س  بني  اتفاقية   •
ندماج القت�سادي للفئات املت�رشرة باأقاليم فجيج والنا�سور. الإ

هذا ويوا�سل املجل�س ات�سالته وم�ساوراته من اأجل انخراط �رشاكاء اآخرين.

كما قام املجل�س خالل 2007 بتنظيم دورة تكوينية يف جمال مقاربة النوع، وور�سة للتفكري يف معيقات 

اإدراج النوع، و�سبل جتاوزها لفائدة الفاعلني املحليني باملناطق املعنية بجرب ال�رشر اجلماعي.

�شالحات �لت�رشيعية و�ملوؤ�ش�شاتية  3. على م�شتوى �لإ

ن�ساف  الإ هيئة  قدمت  واملوؤ�س�ساتية،  الت�رشيعية  �سالحات  بالإ اخلا�سة  التو�سيات  جمال  يف 

وامل�ساحلة تو�سيات بهدف القيام باإ�سالحات تدعم احلماية الد�ستورية والقانونية والق�سائية 

ن�سان، لذلك فاإن املجل�س يعول كثريا على التعاون مع القطاعات احلكومية، وكل الفاعلني  حلقوق الإ

املعنيني من اأجل تفعيل التو�سيات الواردة يف هذا الباب.

القانون اجلنائي، وقدم  اللجنة املكلفة مبراجعة  �سارك املجل�س يف اجتماعات  طار،  الإ ويف هذا 

مذكرة اأولية حول م�رشوع قانون ال�سحافة وال�سحفيني املهنيني الذي اأحالته عليه احلكومة.

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 
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ر�شيف وحفظ �لذ�كرة 4. بالن�شبة للتو�شية �ملتعلقة بالأ

 والذي �سدر ظهري �رشيف بتنفيذه بتاريخ 30 نونرب 
4
ر�سيف اإن القانون رقم 69.99 املتعلق بالأ

2007 يلتقي مع مقا�سد هذه التو�سية، لكن يجب انتظار �سدور الن�سو�س التنظيمية املكملة له 
والتي يحيل عليها لبحث اإمكانية تفعيل هذه التو�سية من زاوية هذا القانون.

5. ��شتكمال �لتحريات بخ�شو�ض �حلالت �لعالقة

هيئة  كانت  التي  امل�سري  جمهويل  بني  من  العالقة  احلالت  بخ�سو�س  التحري  املجل�س  وا�سل 

اخلرباء  تكوين  ا�ستكمال  على  املجل�س  عمل  وهكذا  مبتابعتها.  اأو�ست  قد  وامل�ساحلة  ن�ساف  الإ

واملواد  باملعدات  بذلك  �سيقوم  الذي  املخترب  النووي، وجتهيز  احلم�س  باإجراء حتاليل  املكلفني 

الالزمة، ومتابعة التحريات ل�ستجالء احلقيقة عن م�سري 22 حالة ، وحتديد اأماكن دفن احلالت 

التي توجد قرائن قوية على وفاتهم، وت�سليم ن�سخ اأحكام الوفاة لعائالت املتوفني. كما قام املجل�س 

مب�ساعدة عائالت تقدمت بطلب اإقامة ال�سعائر الدينية املتبعة بعد اقتناعها بوفاة قريبها.

ثالث ع�سر- اآفاق عمل املجل�س خالل �سنة 2008 

املجالت  يف   2008 ل�سنة  بالن�سبة  بها  القيام  املجل�س  يعتزم  التي  �سا�سية  الأ ن�سطة  الأ تندرج 

التالية:

ن�شاف و�مل�شاحلة ، وخا�شة فيما يتعلق بـ: 1. متابعة تفعيل تو�شيات هيئة �لإ

ت�سوية  الجتماعي،  دماج  الإ ال�سحي،  ال�رشر  جرب  املايل،  التعوي�س  الفردي،  ال�رشر  • جرب 
مالك العقارية؛ دارية والتو�سيات بخ�سو�س ا�سرتجاع بع�س الأ و�ساع الإ الأ

النوع،  مقاربة  برامج  وكذا  ال�رشاكة،  نطاق  وتو�سيع  برامج،  بتنفيذ  اجلماعي:  ال�رشر  • جرب 
ودعم التن�سيقيات املحدثة لتدبري امل�ساريع؛

ر�سيف وحفظ الذاكرة؛ • متابعة تنفيذ تو�سية الأ
• موا�سلة التحريات بخ�سو�س احلالت العالقة؛

اأو الرف�س  اأو عدم الخت�سا�س  اإر�سال املقررات التحكيمية القا�سية بعدم القبول  • موا�سلة 
اإىل املعنيني بها؛

.2007 13 دجنرب  5586 بتاريخ  4 من�سور باجلريدة الر�سمية عدد 
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ما  وخا�سة  واملوؤ�س�ساتية  الت�رشيعية  �سالحات  بالإ ال�سلة  ذات  التو�سيات  تفعيل  متابعة   •
يتعلق بـ:

ن�سان؛ - التاأ�سيل الد�ستوري حلقوق الإ

ن�سان؛ - تعزيز احلماية القانونية والق�سائية حلقوق الإ

- تاأهيل العدالة وتقوية ا�ستقاللها؛

منية. - تر�سيد احلكامة الأ

2. �إبد�ء �لر�أي يف م�شاريع �لقو�نني �ملحالة على �ملجل�ض من قبل �حلكومة وذلك 

ن�شان. من �أجل مر�عاة مالءمتها مع �ملعايري �لدولية حلقوق �لإ

على  بناء  وو�جباته،  �ملو�طن  �لوطني حلقوق  �مليثاق  م�رشوع  �إعد�د  مو��شلة   .3

تكليف ملكي �شام.

ن�شان  4. �لنهو�ض بثقافة حقوق �لإ

مقت�سيات  تفعيل  بق�سد  احلكوميني  وغري  احلكوميني  الفاعلني  مع  التعاون  موا�سلة   •
 26 بتاريخ  ر�سميا  اعتمادها  مت  التي  ن�سان  الإ حقوق  بثقافة  للنهو�س  املواطنة  ر�سية  الأ

فرباير 2007 .

مع  �رشاكة  اتفاقية  كذا  و  الداخلية  ووزارة  املجل�س  بني  ال�رشاكة  اتفاقية  تنفيذ  موا�سلة   •
وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل والبحث العلمي.

5. مو��شلة �حلماية و�لت�شدي لالنتهاكات

ن�سان؛ • بالت�سدي لنتهاكات حقوق الإ
بالتحري وتق�سي  بقيامه  املجل�س، وكذا  بها  يتو�سل  التي  والتظلمات  ال�سكايات  • مبعاجلة 

احلقائق؛

تعزيز  اإىل  ترمي  والتي  ال�سابقة،  ال�سنوية  تقاريره  يف  الواردة  تو�سياته  تفعيل  مبتابعة   •
ن�سان وحمايتها. حقوق الإ

اجلزء الثاين : ح�سيلة اأن�سطة املجل�س واآفاق العمل 



6. يف جمال �حلقوق �لفئوية،

موا�سلة العمل من اأجل:

�سخا�س املعاقني؛ • النهو�س بحقوق الأ
• النهو�س بحقوق املراأة، ول�سيما من خالل تكري�س مقاربة النوع ومناه�سة جميع اأ�سكال 

التمييز �سد املراأة؛

تقريره  يف  املجل�س  تو�سيات  تفعيل  ومتابعة  ال�سجون،  وزيارة  ال�سجناء  اأو�ساع  • متابعة 
املو�سوعاتي حول اأو�ساع ال�سجون.

7. يف جمال �حلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية و�لثقافية:

موا�سلة العمل من اأجل النهو�س بهذه احلقوق، وخا�سة بامل�ساهمة يف تقييم ال�سيا�سات العامة 

املتعلقة بها، واحلث على انتهاج مقاربة حقوقية للتنمية الب�رشية. 

8.  يف جمال �لتو��شل و�لتعاون �خلارجي

مم  الأ هيئات  مع  عالقاته  وتقوية  الدويل،  ال�سعيد  على  املجل�س  موقع  تعزيز  موا�سلة   •
الدولية  واملنظمات  املماثلة،  الوطنية  املوؤ�س�سات  وكذا  ن�سان،  الإ بحقوق  املعنية  املتحدة 

ن�سان، وهيئات املجتمع املدين الوطنية. احلكومية اأو غري احلكومية املهتمة بحقوق الإ

يف  العاملة  الدولية  املنظمات  وممثلي  العمومية  ال�سلطات  بني  التعاون  عالقات  ت�سهيل   •
ن�سان وبني الدولة واملجتمع املدين. جمال حقوق الإ

ن�سان. • موا�سلة التعريف بتجربة املجل�س ال�ست�ساري حلقوق الإ

9. �إعد�د تقارير

ن�سان بر�سم �سنة 2007 اإعداد التقرير ال�سنوي عن حالة حقوق الإ

ا�ستكمال اإعداد التقرير النهائي عن تتبع ومالحظة النتخابات الت�رشيعية ل�سابع �ستنرب 2007.

ن�شان 10. �خلطة �لوطنية للنهو�ض بالدميقر�طية وحقوق �لإ

اإطالق م�سل�سل اإعداد اخلطة بعد توقيع اتفاقية الدعم مع �رشكاء املجل�س يف هذا املجال.

د�رية للمجل�ض دو�ت �لتنظيمية و�لإ 11. تقييم �لأ

للمهام  بالنظر  وذلك  للمجل�س،  الداخلية  التنظيمية  للهياكل  عام  تقييم  مبوا�سلة  مر  الأ يتعلق 

ولويات املحددة ،بهدف حت�سني اأدائه يف القيام مبهامه. امل�ستجدة والأ
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