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التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

كلمة الرئيسة

ينرش املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق اإلنسان يف بالدنا باعتباره فرصة 

لجميع الفاعلني للتوقف لتقييم، مبا يكفي من مسافة وتبرص، اللحظات القوية التي طبعت األحداث 

ذات الصلة بحقوق اإلنسان يف املغرب خالل سنة.

ويتمثل أحد أهداف هذا التقرير يف تقديم مجموعة من املعلومات املوثوقة واملحققة للقارئ)ة(، ومن 

مثة الحكم عىل مدى التقدم الذي أحرزته بالدنا يف مجال حقوق اإلنسان، وتشخيص األسباب التي تقف 

وراء التعرثات والفجوات واإلخفاقات.

لقد كانت سنة 2019 سنة حافلة جدا بالنسبة للمجلس: فباملوازاة مع استكامل هياكله، وإنشاء لجنة علمية 

ملعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق اإلنسان، وتحديث فلسفته وإطار عمله، تبنى املجلس رؤيته الجديدة 

التي تربط بني التفكري والتشاور والفعل الحقوقي، واملحددة يف »مقاربة ثالثية األبعاد: الوقاية من االنتهاكات والحامية منها والنهوض بحقوق اإلنسان «.

وارتكازا عىل هذه املقاربة، توجه املجلس للقاء املواطنات واملواطنني سواء مركزيا أو من خالل لجانه الجهوية االثنتي عرشة، يف إطار سياسة حقيقية 

للقرب، لتتبع السياسات العامة عىل املستوى الجهوي. كام أوىل املجلس لشباب املغرب مكانة متميزة، إذ مل ينقطع عن لقائهم واإلنصات إليهم.  

إن الحملة التي أطلقها املجلس ضد زواج القارصات يف بالدنا، والتي حملت شعار »إلغاء االستثناء ... وتثبيت القاعدة القانونية«، ما زال صداها يرتدد يف 

الفضاء املدين واملجتمع املغريب بشكل عام. فقد مثلت نجاحا حقيقيا مكن من تحسيس املواطن)ة( املغريب)ة( بخطورة هذه اآلفة الحقيقية التي متس 

حياة وكرامة أطفالنا ونسائنا.

فضال عن ذلك، شكل إرساء اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب لحظة مضيئة يف الحياة املؤسسية للمجلس ويف تاريخ حقوق اإلنسان ببالدنا، وهو ما 

جعل املغرب يحصل عىل الدرجة )ألف( من اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة. وال ريب أن نفس اليش ينطبق عىل املذكرة املتعلقة 

بتعديل القانون الجنايئ، حيث كانت للمجلس الشجاعة يف نرشها، انطالقا من واجبه يف إثراء النقاش وتقديم إجابات عىل اإلشكاليات املطروحة ومواكبة 

توسيع مجال الحريات يف مجتمعنا.

ذلك أن توسيع الحريات بالفضاء العام، والذي ما انفك مواطنونا يطالبون به، يطرح، دون شك، أكرب تحٍد تواجهه مؤسسات دميقراطيتنا الناشئة. أتحدث، 

هنا، عن حرية التعبري، التي تبقى السؤال الذي ينبغي أن يجيب عليه مجتمعنا بطريقة منتظمة ومستمرة.

وفعال، يف إطار هذا النقاش، الذي مل تُرسم منطلقاته بعد، يعتزم املجلس أن يلعب دورا رياديا، باستلهام التجارب الدولية. وكيفام كانت اإلجابات التي 

ستقدم، فإنه ال ميكن التضحية بالتنوع الثقايف والهويايت لبلدنا، وكذلك األمر بالنسبة لحرية كل فرد.

ويدرك املجلس أن إعداد جواب مغريب-مغريب عىل هذا السؤال األزيل ال ميكن أن يتم دون إحداث تطور-ثورة عىل مستوى الوعي وتحيني مذهبنا القانوين.

وأخريًا، لن يفوت املجلس اغتنام هذه الفرصة للتذكري بأنه ال ميكن أن يكون هناك استثناء ملبادئ الرشعية والرضورة والتناسب واملساواة وعدم التمييز يف 

دولة الحق والقانون، التي تحكمها قوانني ميكن التنبؤ بها عىل نحو كامل، تنبثق من اإلرادة العامة كأداة للدولة التي تحمي حقوق املواطنني وحرياتهم 

ومصالحهم. 

آمنة بوعياش

رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
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التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

تقديم

تكتيس التقارير السنوية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أهمية خاصة عىل املستويني الوطني والدويل. فعىل املستوى الوطني، تعترب هذه التقارير 

آلية تستعملها هذه املؤسسات إلثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية املعنية إىل االنتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إىل 

معالجتها مبا يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتتضمن توصيات للحكومة من أجل تعزيز السياسات العمومية والحرص عىل أن تكون مرتكزة عىل 

املقاربة الحقوقية. كام أن التقارير السنوية تعد مبثابة وثيقة ميكن أن يوظفها الربملان يف مجال مالءمة الترشيعات الوطنية مع املعايري الدولية، ومساءلة 

الحكومة عن تراخيها يف حامية الحقوق والنهوض بها. 

وتكمن أهمية التقارير عىل املستوى الدويل يف كونها إحدى األدوات التي يتم عىل أساسها تقييم املؤسسات الوطنية من قبل اآلليات الدولية لحقوق 

اإلنسان، وهو التقييم الذي يعتمد عىل عنرصين أساسيني هام: التقييم املعياري الذي يتم عىل أساس القوانني املنشئة لهذه املؤسسات ومدى استجابتها 

ملبادئ باريس، وتقييم املامرسة الذي يتم من خالل تحليل التقارير التي تنجزها هذه املؤسسات والتي تعكس مدى استقالليتها وفعاليتها وانخراطها من 

أجل حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها. 

ويأيت تقرير سنة 2019 إعامال للقانون رقم 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018، الذي وسع 

صالحيات املجلس وأسند له مهام جديدة، تكرس وضعيته كمؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات وحاميتها، والنهوض بها، 

تعزيز  املجلس يف  القانون مساهمة  أفرادا وجامعات. كام كرس  واملواطنني وحقوقهم وحرياتهم،  املواطنات  كرامة  الكاملة، وصيانة  وضامن مامرستها 

منظومة حقوق اإلنسان وتطويرها مع مراعاة الطابع الكوين لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة، وتشجيع إعامل مبادئ وقواعد القانون الدويل اإلنساين.

وجاء القانون بالعديد من املستجدات، وخاصة تلك املتعلقة بالحامية والوقاية، عرب إحداث آليات نصت عليها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان. ويتعلق 

انتهاكات حقوق الطفل، واآللية الوطنية الخاصة بحامية  التعذيب، واآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا  األمر باآللية الوطنية للوقاية من 

حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة. وبقدر ما ميثله إحداث هذه اآلليات داخل املجلس من تكريس لدوره يف حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، بقدر ما 

يُلقى عىل عاتقه مسؤوليات جديدة تصب يف اتجاه تطوير منظومة حامية حقوق اإلنسان يف بالدنا بشكل يفتح آفاقا جديدة للوقاية من كل انتهاك لها. 

كام همت املستجدات أيضا التدبري املايل للمجلس، حيث خصص لالعتامدات املالية املرصودة له فصل خاص بامليزانية العامة للدولة، باإلضافة إىل تنصيص 

القانون عىل آجال لتفاعل السلطات العمومية مع الشكايات املحالة عليها.

لقد استجاب القانون بذلك، للعديد من االلتزامات الدولية لبالدنا يف مجال حقوق اإلنسان، وخاصة االنشغاالت التي أعربت عنها اللجنة الفرعية املعنية 

باالعتامد التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان سنة 2015، والتي تعمل عىل تقييم عمل هذه املؤسسات وفقا ملبادئ باريس 

املعتمدة من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة 1993. ويستجيب قانون املجلس كذلك للتوصيات املوجهة لبالدنا من قبل اآلليات الدولية لحقوق 

اإلنسان، والسيام لجنة مناهضة التعذيب )2011(، ولجنة حقوق الطفل )2014(، ولجنة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2017(، وتوصيات االستعراض 

الدوري الشامل )2017(.

ويف سياق تفعيل هذا القانون يف شقه املؤسسايت، تفضل جاللة امللك بتعيني السيدة آمنة بوعياش رئيسة للمجلس بتاريخ 6 دجنرب2018، وبتعيني السيد 

األمني العام للمجلس واألعضاء ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان بتاريخ 18 يوليوز 2019. 

وانعقدت جمعيته العامة األوىل يوم 21 شتنرب 2019 بجميع أعضائها. ومتيزت بتعيني منسقي وأعضاء اآلليات الثالث ورؤساء وأعضاء اللجان الدامئة. 

وسيتم اإلعالن عن تعيني أعضاء اللجان الجهوية خالل مارس 2020. كام شهدت إدارة املجلس إعادة تنظيم تستجيب للمستجدات القانونية واملؤسساتية. 

وفضال عن ذلك، يساهم املجلس أيضا يف تعزيز منظومة حقوق اإلنسان من خالل متثيليته يف املجالس واللجان التي يحظى بالعضوية فيها، حيث تسمح 

له العضوية بإعامل املقاربة الحقوقية يف امليادين التي يغطيها عمل هذه املجالس واللجان الوطنية وتشملها اختصاصاتها.
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كام متيزت هذه الجمعية العامة مبناقشة مرشوع النظام الداخيل للمجلس واملصادقة عليه، والذي نرش بالجريدة الرسمية يف مارس 2020 ومناقشة امللفات 

والقضايا التي سيشتغل عليها، واعتامد اسرتاتيجية للمجلس ذات الصلة بفعلية الحقوق واملصادقة عىل ميثاق أخالقيات املجلس.

لقد جاء إعداد هذا التقرير يف سياق تحقيق مجموعة من املكتسبات خالل سنة 2019 يف بالدنا يف مجال حقوق اإلنسان.  وتتمثل يف مواصلة جهود 

استكامل البناء املؤسسايت، بعد تفعيل مجموعة من القوانني املتعلقة مبؤسسات وطنية أخرى كاملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ومؤسسة وسيط 

الرشوة ومحاربتها و/أو تعيني أعضائها وبناء  للنزاهة والوقاية من  الوطنية  املنافسة والهيئة  العليا لالتصال السمعي البرصي ومجلس  اململكة، والهيئة 

هياكلها وأجهزتها، وكذا إعامل آليات الدميقراطية التشاركية. كام صدرت ترشيعات ذات الصلة بحقوق اإلنسان والحريات، أبرزها القانون اإلطار املتعلق 

الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال  التنظيمي املتعلق بتحديد مراحل تفعيل  مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي، والقانون 

التعليم ويف مجاالت الحياة العامة ذات األولوية. باإلضافة إىل ذلك، تعززت املامرسة االتفاقية لبالدنا بانضاممها إىل ثالث اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية 

واتفاقية ملجلس أوروبا خاصة بحامية املعطيات ذات الطابع الشخيص.

كام يأيت إعداد هذا التقرير يف سياق دويل يتميز بتزايد التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان يف العامل، والتي تتجاوز الحدود السياسية والجغرافية واللغوية 

وأحيانا الحدود الدينية والثقافية. ومن بني هذه التحديات املس بالحق يف الحياة، واستمرار الالمساواة بني الجنسني، وتزايد العنف ضد املدافعني عن 

حقوق اإلنسان مبن فيهم الصحفيون، وتقلص الفضاء الدميقراطي وما ينجم عنه من تجاوزات، وتزايد التهديدات التي تسببها التغريات املناخية، وتواتر 

تشهدها  التي  التوترات  بفعل  واللجوء  الهجرة  تدبري  أزمة  واستفحال  األجانب،  وكره  والتمييز  الكراهية  كخطاب  للحقوق،  املناهض  السيايس  الخطاب 

واالستقرار  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية  بالقيم  تحديات متس  كلها  وهي  الحديثة.  التكنولوجيات  عرب  الزائفة  األخبار  وانتشار  املناطق،  من  مجموعة 

االجتامعي والسلم املدين. 

وعىل املستوى الوطني، تواصلت الدينامية باملغرب سنة 2019 يف ظل تأثر الواقع الوطني بانعكاسات السياق الدويل. فبالرغم من املكتسبات الهامة 

املحققة يف مجال حقوق اإلنسان والحريات، إال أن بلوغ املستوى املنشود وفق الدستور يعرف تحديات جديدة، من أبرزها تنامي أشكال التعابري العمومية 

املتعددة واملتنوعة، وبروز منوذج ناشئ للحريات العامة، حيث إن مختلف فئات املجتمع ويف شتى املناطق تستعمل وسائل التواصل االجتامعي الجديدة 

من أجل التعبري عن آرائها ومطالبها وتطلعاتها. فقد رسعت الثورة الرقمية، العابرة للحدود، من وترية الديناميات املجتمعية، وجددت شكل ومضمون 

الحركات االحتجاجية، خصوصا فيام يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، إضافة اىل ترسيخها لفكرة العدالة االجتامعية واملجالية. 

كام أن شبكات التواصل االجتامعي أصبحت أرضية للتنشئة وللتداول والتوافق والتعبئة وحاضنة لحرية التعبري وللتعابري العمومية األخرى، مام يطرح 

إشكاليات يصعب إخضاعها ملقتضيات قانونية سواء للحد من انتشارها أو تقييدها. وهي تعابري يصعب معها أيضا، القيام بالوساطة، خاصة يف ظل غياب 

مخاطب محدد.كام تتميز هذه الدينامية باالنخراط املكثف للشباب والفئات األكرث هشاشة فيها.

ولنئ كان للتكنولوجيات الحديثة إيجابيات تتثمل أساسا يف االنفتاح عىل العامل ودمقرطة الوصول إىل املعلومات واملعارف وتبادل التجارب واالستفادة 

من خدمات اإلدارات اإللكرتونية، فإنها خلقت تحديات متشابكة من قبيل تعميم املعلومات واألخبار الكاذبة وتفاقم وثرية آثارها املتشعبة واملعقدة 

اجتامعيّا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا، مع تسجيل لضعف ثقافة التحقق من األخبار وتراجع الثقة يف وسائل اإلعالم التقليدية واملؤسسات، وهو ما يزيد من 

صعوبة إقرار نوع من التوازن يف تدبري مختلف أشكال التعبري العمومي، مبا يضمن التمتع بالحقوق ومامرسة الحريات العامة املكفولة مبقتضيات الدستور 

والقوانني، ويقي، يف ذات الوقت من كل انزالق أو تجاوز، سواء من جانب السلطات أو من جانب مستعميل هذه األشكال، وهو ما قد يهدد املكتسبات 

أو ميس بالحقوق أو الحريات.

كام تطرح الحريات الفردية تحديا آخر. فرغم أن االهتامم مبسألة هذه الحريات ارتبط بالجدل الذي خلقته قضايا مجتمعية، فإن املجلس ينظر إليها 

باعتبارها جزءا ال يتجزأ من الحق يف الحياة الخاصة الذي كرسه الدستور باعتباره مناط كل الحريات الفردية، التي كانت مثار جدل يف مجتمعنا خالل 

الفرتة األخرية.  ويسجل املجلس التفاوت الكبري بني التكريس الدستوري للحريات الفردية، نصا وروحا، وضعف الرتسانة القانونية التي تضمن متتع الجميع 

بهذه الحريات عىل أرض الواقع. وهو ما يستدعي االنخراط الجدي واملسؤول يف حوار رصني وتعددي ملعالجة اإلشكاليات الحقوقية التي تطرحها مامرسة 

الحريات الفردية ببالدنا.
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ويالحظ أيضا، استمرار ضعف البعد الحقوقي يف السياسات العمومية يف املجال االقتصادي واالجتامعي والثقايف والبيئي. وميكن القول إن تراكم العجز 

يف هذه املجاالت هو أحد األسباب الرئيسية يف تزايد وترية مختلف أشكال االحتجاج، التقليدية منها والجديدة، يف العديد من املناطق التي ترضرت من 

التوزيع غري املتكافئ لثامر النمو االقتصادي. وقد أفرزت هذه السياسات العمومية العديد من التفاوتات املجالية واالجتامعية التي مل تتمكن السياسات 

التنموية املتبعة من تقليصها.

وهناك ثالثة تحوالت كربى لتفسري التحديات املستجدة يف مجال حامية الحقوق والحريات والنهوض بها، أولها االنفتاح السيايس وتزايد الطلب عىل قيم 

الدميقراطية وحقوق اإلنسان؛ وثانيها، طفرة تكنولوجيا التواصل وظهور فضاء عمومي افرتايض؛ وثالثها، االنتقال الدميغرايف وصعود القيم الشبابية. إن 

الخالصة األساسية التي يود املجلس تأكيدها يف هذا اإلطار هي أن العديد من التوترات املستجدة يف مجتمعنا، والتي تكون طريقة تدبريها أحيانا مبعث 

قلق من حيث احرتامها للمعايري الدولية لحقوق اإلنسان، ترتبط إىل حد كبري بتزايد الطلب عىل الحقوق والحريات لدى فئة الشباب، ورغبتهم يف التحرر، 

والتوجه نحو املستقبل، واالهتامم باملشاريع الشخصية. من هنا كان من الطبيعي أن يجد الفاعلون واملؤسسات املعنية بحقوق اإلنسان أنفسهم أمام 

تحديات نوعية وغري مسبوقة فيام يتعلق بطريقة تدبري بعض القضايا الحقوقية، التي تنتج عن التغريات التي تطرأ عىل طريقة متثل فئة الشباب لطبيعة 

عالقتهم مع الدولة ومع املجتمع.

أمام هذه التحديات والتحوالت التي يحفل بها السياق العام لحالة حقوق اإلنسان يف املغرب، تبنى املجلس، منطلقا من قراءته للواقع الحقوقي، مقاربة 

حقوقية ثالثية األبعاد: حامية ووقاية ونهوض، تستحرض التحديات التي تواجهها بالدنا يف مجال حقوق اإلنسان. وتأخذ مقاربة املجلس بعني االعتبار 

الخصوصيات املجالية لكل منطقة وتضع املواطنات واملواطنني يف جوهر دينامية تقود إىل تعاقد اجتامعي جديد. ويتم تجسيد هذه املقاربة عمليا من 

خالل عدد من اإلجراءات واملبادرات التي تروم تطوير منهجية املجلس فيام يخص الوقاية والقرب والفعالية وتحسني عملية رصد ومعالجة انتهاكات 

حقوق اإلنسان الفردية والجامعية، ومن بينها، عىل سبيل املثال ال الحرص، خلق وحدة مكلفة بالوساطة، وتطوير نظام املعلوميات وتعزيز القدرات الرقمية 

للمجلس، بشكل يحسن أداء عملية رصد االنتهاكات ويسهل إجراءات التبليغ عنها، ويطور طرق االستقبال والتوجيه واالستامع، ويزيد من فعالية دراسة 

الشكايات ومعالجتها وتتبع مآالتها.

ومن أجل تفعيل هذه املقاربة، اعتمد املجلس توجهات اسرتاتيجية تقوم عىل مبدأ فعلية الحقوق. ويبتغي املجلس، من خالل اعتامد هذا املبدأ، تعزيز 

وضعه كآلية فعالة للحامية يسهل الولوج إليها من أجل االنتصاف، وكفضاء للنقاش واالجتهاد الهادفني إىل النهوض بواقع حقوق اإلنسان يف شتى املجاالت، 

أية  للحيلولة دون وقوع  للقانون، وذلك  التلقايئ والتدخالت االستباقية وفقا  التصدي  تدابري وقائية وترسيخ توجهات تقوم أساسا عىل  لتفعيل  وكإطار 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.

وارتأى املجلس أن يجعل من الرتافع من أجل تعزيز فعلية الحقوق والحريات أساسا السرتاتيجية عمله خالل فرتة 2019 - 2021. ويف هذا اإلطار، يرى 

املجلس أن مواجهة التحديات املستجدة واملتعددة يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية من انتهاكها يف السياق الراهن، يستدعي إدماج 

املقاربة املرتكزة عىل الحقوق يف النموذج التنموي الجديد ومالءمته مع أهداف التنمية املستدامة، باعتبارها إطارا لتفعيل الحقوق مبا يضمن عدم ترك 

أي أحد خلف الركب.

الذي سبق أن  للرأي  التكميلية  املذكرة  أبرزها  املواضيع خالل سنة 2019، لعل  للتوجهات االسرتاتيجية، أوىل املجلس أهمية خاصة لعدد من  وتفعيال 

أنجزه بالنسبة ملرشوع القانون رقم 10.16 املتعلق بتعديل القانون الجنايئ. وجاءت هذه املذكرة بهدف دعم مرشوع اإلصالح الجنايئ وإبراز الجوانب 

الجديرة بأن يشملها اإلصالح إما لورودها ضمن مرشوع القانون املذكور أو التصالها الوثيق مبقتضياته.  وتضمنت املذكرة عدة توصيات ومقرتحات أساسها 

املامرسات الفضىل عرب العامل. كام تستند عىل املقتضيات الدستورية، واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها اململكة املغربية، وتوصيات األجهزة األممية 

املوجهة إىل املغرب يف املوضوع، وتأخذ بعني االعتبار التحوالت االجتامعية والقيمية العميقة التي يعرفها املجتمع املغريب.
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فضال عن ذلك، نظم املجلس لقاءات جهوية حول مسألة فعلية الحقوق باعتبارها مقاربة يعتمدها املجلس يف تقييم السياسات العمومية، ومتكنه من 

اإلنصات للساكنة بشأن مدى متتعهم بالحقوق والحريات املكفولة دستوريا وقانونيا.  كام حظي األطفال باهتامم خاص يف عمل املجلس وعيا منه برضورة 

توفري الظروف املناسبة لتنشئتهم والنمو الخالق لشخصيتهم. تدخل يف هذا اإلطار، طبعا، الحاجة إىل تجريم زواج الطفالت مع حذف املواد التي تبيح 

هذا التزويج يف إطار االستثناء من مدونة األرسة، وحامية األطفال يف الفضاء الرقمي. واقرتح املجلس كذلك رفع التجريم عن اإلجهاض الطبي وتجريم 

اإلجهاض الرسي.

ويسعى هذا التقرير إلجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل ألوضاع حقوق اإلنسان يف بالدنا بارتباط مع املهام املوكولة إىل املجلس يف مجاالت حامية 

حقوق اإلنسان والنهوض بها، من خالل اعتامد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة املجلس كمؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة. وسيتطرق إىل 

سبعة محاور أساسية هي: )1( حامية حقوق اإلنسان؛ )2( تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؛ )3( العالقة مع املؤسسة الترشيعية؛ )4( حقوق اإلنسان واإلعالم ؛ 

)5( التعاون والعالقات الدولية؛ )6( متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة؛ )7( األعامل التي تم القيام بها يف سياق بناء اآلليات الوطنية املحدثة 

لدى املجلس. وقد استأثر موضوع الحامية بأهمية بالغة يف هذا التقرير، حيث شغل الحيز األكرب عىل اعتبار محورية هذا املوضوع يف عمل املجلس 

وأولويته يف توجهاته االسرتاتيجية. ومن مثة، فإن هذا التقرير عن األوضاع العامة لحقوق اإلنسان ببالدنا يتضمن، يف ذات اآلن، حصيلة عمل املجلس لسنة 

2019 يف نطاق املهام والصالحيات املوكولة له.

ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها مبا يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، وهي توصيات تهدف إىل تعزيز 

النظام الوطني لحامية حقوق اإلنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة املتدخلني، مبن يف  ذلك الحكومة والربملان والقضاء وباقي املؤسسات والهيئات 

املعنية ومنظامت املجتمع املدين.

وسريفع هذا التقرير إىل نظر جاللة امللك، كام ستوجه نسخة منه إىل رئيس الحكومة ورئييس مجليس الربملان، وسيعمل املجلس عىل نرشه وإطالع العموم 

عليه. كام سيقدم، يف وقت الحق، تقرير عن أعامل املجلس، سيكون موضوع مناقشة من قبل الربملان. 
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1. تشكل حامية حقوق اإلنسان ركيزة أساسية يف عمل املجلس، تعززت مبوجب القانون الجديد الذي وسع اختصاصاته ونص عىل إحداث ثالث آليات 

املجال بكل استقاللية ومهنية، وخاصة من خالل رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق اإلنسان عىل  للوقاية والتظلم. وميارس صالحياته يف هذا  جديدة 

الصعيدين الوطني والجهوي ويصدر آراء ومذكرات يف القضايا التي تستأثر باهتاممه وتندرج ضمن اختصاصاتها. كام يقوم بإجراء التحقيقات والتحريات 

الالزمة بخصوص انتهاكات حقوق اإلنسان، ويعمل عىل إنجاز التقارير وتوجيهها إىل الجهات املختصة وتتبع تفعيل التوصيات الواردة فيها. كام ينظر 

املجلس يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان إما تلقائيا أو بناء عىل شكاية. ويعمل عىل التدخل بكيفية عاجلة كلام تعلق األمر بحاالت التوتر التي قد تفيض 

إىل وقوع انتهاك لحق من حقوق اإلنسان بصفة فردية أو جامعية، ويبذل من أجل ذلك مساعي الوساطة والصلح التي يراها مناسبة بتنسيق مع السلطات 

املعنية.

2. عمل املجلس خالل سنة 2019 عىل استكامل هياكله وآلياته وبنياته اإلدارية انسجاما مع االختصاصات املوسعة واملستجدات التي تضمنها قانون إعادة 

تنظيمه، وذلك ملواكبة التحوالت املجتمعية ومطالب تعزيز التمتع بالحقوق والحريات واتساع الفجوة بني التطورات عىل مستوى القوانني وعىل مستوى 

املامرسة الفعلية. وقد جعلت التوجهات االسرتاتيجية للمجلس 2019-2021 من الحامية أولوية. ومن أجل ضامن النجاعة يف تدخالته، يحرص املجلس عىل 

ضامن التكامل وااللتقائية بني مكوناته ملواجهة التحديات التي تطرحها حامية حقوق اإلنسان. ويتعزز أيضا، تفعيل االختصاصات املتعلقة بالحامية مبدى 

التعاون مع باقي الفاعلني الرسميني وغري الرسميني وتفاعلهم اإليجايب مع توصيات املجلس ومقرتحاته من أجل توطيد نظام حاميئ فعال وسهل الولوج.  

3. يتوفر املجلس عىل خمس لجان دامئة مكونة من أعضائه تعالج موضوعات حامية حقوق اإلنسان، ومن بينها لجنة دامئة مكلفة برصد انتهاكات حقوق 

اإلنسان وحاميتها. كام يتوفر مركزيا عىل مديرية الرصد وحامية حقوق اإلنسان التي تشمل عددا من األقسام واملصالح املهتمة مبختلف مجاالت الحامية. 

وجهويا، تتوفر اللجان الجهوية عىل لجنة دامئة مكلفة بالحامية ومكونة من األعضاء وعىل مصلحة تختص بقضايا الحامية. 

أوال : الحق في الحياة

4. يعترب الحق يف الحياة أسمى الحقوق التي كرستها املواثيق الدولية، وتم التنصيص عليه يف الدستور1. ويف هذا اإلطار، يويل املجلس يف نطاق اختصاصه 

أهمية بالغة لرصد كل ما من شأنه املس بالحق يف الحياة، وخاصة من خالل تتبع حاالت املحكومني باإلعدام، وحاالت اإلرضاب عن الطعام. ويعمل بشكل 

استعجايل عىل معالجة الشكايات والتظلامت الواردة عليه بهذا الخصوص. 

1. عقوبة اإلعدام

5. تم وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام فعليا منذ 1982، مع استثناء واحد يف سنة 1993، ومع ذلك، ال يزال القضاة يصدرون أحكاما باإلعدام. حيث صدر سنة 

2019، 11 حكام ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا باإلعدام. ويبلغ عدد املحكوم عليهم باإلعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة2. وتجدر اإلشارة إىل أنه يف 

الفرتة املمتدة ما بني 2000 و2019، استفاد 119 من املحكوم عليهم باإلعدام من العفو املليك، منهم 36 3 خالل سنة 2019. 

1 - الفصل 20 من دستور 2011.
2 - معطيات واردة من املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

3 - من بينهم 31 نزيال، تم تحويل عقوبتهم إىل السجن املؤبد مبناسبة عيد العرش سنة 2019.
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6. يويل املجلس عناية خاصة للمحكومني باإلعدام ويحرص عىل:

  القيام بالتحري بشأن أوضاع املحكوم عليهم بعقوبة اإلعدام؛

  تتبع األوضاع الصحية للسجناء املحكوم عليهم باإلعدام )األمراض املزمنة، األمراض النفسية والعقلية(؛

  تتبع املسار القضايئ، مبا يف ذلك تعيني محام للمحكوم عليهم باإلعدام الذين مل يستأنفوا الحكم الصادر بحقهم؛

  دعم حالة املدانني يف وضعية هشة، واملساعدة عىل إعادة إدماج املحكوم عليهم باإلعدام الذين حصلوا عىل عفو استثنايئ؛

  الرتافع من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام ودعم كافة املبادرات الوطنية الرامية إىل مناهضة عقوبة اإلعدام.

7. نص مرشوع القانون الجنايئ عىل تقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها باإلعدام من 31 إىل 9. أما قانون القضاء العسكري رقم 108.13 4، فقد قلص 

عدد هذه الجرائم من 16 إىل 5.

8. عمل املجلس عىل تتبع وضعية إحدى النساء التي كانت تعاين من أمراض مزمنة )السكري، الضغط الدموي، أمراض عصبية، مرض الرسطان ...( مع 

غياب الدعم العائيل منذ صدور الحكم عليها باإلعدام، كام كانت تخضع لعالج كيميايئ بعد إجرائها لعملية جراحية. ونظرا لظروفها الصحية والنفسية 

واالجتامعية، استفادت من عفو مليك مبناسبة ذكرى عيد العرش لسنة 2019، ثم أُفرج عنها يف شتنرب 2019. وواصل املجلس دعم هذه الحالة اجتامعيا 

بتنسيق مع قطاعات أخرى.

9. يف إطار إعداد مرشوع تقرير للمجلس حول املحكومني باإلعدام، قام املجلس بزيارات لهذه الفئة من السجناء مبختلف املؤسسات السجنية. كام قامت 

رئيسة املجلس، مبناسبة اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام )10 أكتوبر 2019(، بعقد لقاء مفتوح مع جميع املحكومني باإلعدام املتواجدين بالسجن 

املركزي بالقنيطرة، تم خالله مناقشة ظروف اعتقالهم، واالستامع لشهاداتهم، والحرص عىل بعث األمل لديهم من خالل حثهم عىل االنخراط يف برامج 

التعليم والتكوين.

10. ويحرص املجلس عىل املساهمة يف الحوار الوطني حول هذا املوضوع من خالل مشاركته ودعمه ملختلف املنظامت العاملة يف املجال عىل الصعيدين 

الوطني والدويل، ويقوم بالرتافع مع الجمعيات غري الحكومية التي تعمل عىل مناهضة عقوبة اإلعدام. وعمل أيضا عىل مواكبة ذلك بإطالق حملة ترافعية 

عن طريق مختلف وسائل اإلعالم، من أجل التعبئة يف اتجاه القطع مع الرتدد الترشيعي فيام يخص إلغاء هذه العقوبة. كام حرص املجلس عىل دعم 

الدينامية الجديدة املرتبطة بإعادة هيكلة الشبكة الربملانية ملناهضة عقوبة اإلعدام. 

11. كام نظم املجلس دورة تكوينية لفائدة املحامني الشباب املتمرنني مبعهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق اإلنسان بهدف متكينهم من مبادئ وقيم 

حقوق الدفاع يف إطار حقوق اإلنسان، مبا فيها مناهضة عقوبة اإلعدام.

12. وعىل املستوى الدويل، شارك املجلس يف اتخاذ العديد من املبادرات ملناهضة عقوبة اإلعدام، ومنها:

  عقد رشاكة مع جمعية “معاً ضد عقوبة اإلعدام” )ECPM(؛ 

  املشاركة يف املؤمتر السابع ملناهضة عقوبة اإلعدام يف مارس 2019 بربوكسيل املنظم مببادرة من جمعية “جميعا ضد عقوبة اإلعدام”، حيث نظم 

املجلس بتعاون معها )ECPM( ورشة مع املؤسسات الوطنية لحقوق االنسان من أجل تعزيز التعبئة للرتافع ملناهضة عقوبة اإلعدام، وصدر عىل 

إثرها نداء للمؤسسات الوطنية من أجل تقوية وتوسيع جهودها ملناهضة عقوبة اإلعدام5.

13. كام يعمل املجلس عىل تقديم مالحظات واقرتاحات بشأن مشاريع القوانني، موليا اهتامما خاصا للمقتضيات املتعلقة مبناهضة عقوبة اإلعدام وما 

يتصل بها من قضايا. ويف هذا السياق، طالب املجلس من خالل رأيه بخصوص مرشوع القانون رقم 10.16 القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ 

4 - منشور بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير 2015، الصفحة 5.
5 - البيان الصادر عن املؤمتر يف 1 مارس 2019 بربوكسيل. 

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

المحور األول : حماية حقوق اإلنسان
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بتاريخ 28 أكتوبر 2019 بإلغاء عقوبة اإلعدام.

فيام يتعلق بعقوبة اإلعدام، فإن املجلس يويص الحكومة مبا ييل:

  إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون ومن املامرسة؛

  املصادقة عىل الربتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛

  التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة القايض بوقف العمل بعقوبة اإلعدام.

2. اإلرضاب عن الطعام باملؤسسات السجنية

14. تابع املجلس بانشغال حاالت الوفيات الناجمة عن اإلرضاب عن الطعام، كحالة السيد يوسف أشقري بكدوري الذي تويف باملستشفى جراء تبعات 

إرضابه عن الطعام. وقد خاض السيد بكدوري إرضابا عن الطعام، يف 21 يونيو 2019، مبارشة بعد صدور حكم أدانه بأربع سنوات حبسا نافذا من أجل 

تهمة اإلتجار باملخدرات بتاريخ 20 يونيو 2019، بدعوى أنه بريء من التهم املوجهة إليه. وعىل إثر ذلك قامت السلطات القضائية، ومسؤولو املؤسسة 

السجنية بزيارته ومحاولة إقناعه بوقف إرضابه عن الطعام، لكنه مل يستجب ملطلبهم.

15. كام قامت اللجنة الجهوية بطنجة - تطوان - الحسيمة بزيارة السجني املرضب عن الطعام من أجل تفقد أحواله مبستشفى العرائش بتاريخ 9 غشت 

2019، فور تلقيها شكاية محالة من املصالح املركزية للمجلس، تفيد أن املعني باألمر يوجد باملستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي. وخالل هذه الزيارة، أعلن 

للفريق الزائر أنه أوقف إرضابه عن الطعام. إال أنه بعد ثالثة أيام أُعلن عن وفاته يوم 12 غشت 2019 مبستشفى لال مريم بالعرائش جراء إصابته بإسهال حاد.

16. وعىل الرغم من أن إدارة السجن املحيل بالقرص الكبري أصدرت بالغا يف املوضوع توضح من خالله أن املعني باألمر كان يخضع خالل إرضابه عن 

الطعام لفحص طبي، فإن املجلس يسجل نوعا من التأخر يف التعاطي مع التدهور الصحي لحالة السجني، ويدعو إىل التعجيل بتجاوز النقص الحاصل عىل 

مستوى األطر الطبية والصحية بهذه املؤسسة السجنية.

17. يسجل املجلس نقصا عىل مستوى القواعد التدبريية ملوضوع اإلرضاب عن الطعام. ويف هذا اإلطار، بالنظر إىل تفاقم هذه الظاهرة خالل السنوات 

األخرية، يعكف املجلس مع رشكائه6 عىل إنجاز دليل يحدد أدوار املتدخلني بهدف التدبري الجيد ملثل هذه الحاالت. 

وبخصوص اإلرضاب عن الطعام داخل املؤسسات السجنية، يويص املجلس مبا ييل :

  إجراء تحقيقات رسيعة ونزيهة بشأن كافة حاالت الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية؛

  مواصلة الجهود من أجل وضع قواعد مسطرية تهم كافة املتدخلني املعنيني بهذه القضية باملؤسسات السجنية، وجعلها ضمن أولويات اشتغالهم؛

  دعوة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إىل التواصل مع عائالت املرضبني عن الطعام من أجل مواكبتهم.

ثانيا : ادعاءات التعذيب  وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

18. يحرص املجلس عىل تتبع الحاالت املعنية باملساس بالسالمة الجسدية لألشخاص، وخاصة املحرومني من الحرية، من خالل الشكايات املتوصل بها من 

املعنيني أو من ذويهم أو عن طريق رصد ما ينرش يف وسائل اإلعالم أو يف التقارير املنشورة.

19. يسجل املجلس بإيجابية إصدار رئاسة النيابة العامة للدورية عدد 44 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 إىل املسؤولني القضائيني عن النيابات العامة لحثهم 

عىل التفاعل اإليجايب مع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا إصدار دليل اسرتشادي لقضاة النيابة العامة يف مجال مناهضة التعذيب خالل سنة 

2019، والذي يشكل وثيقة مرجعية للقايض يف تويل حامية حقوق األفراد والجامعات وحرياتهم وأمنهم. 

6 - وزارة الصحة، اللجنة الدولية للصليب األحمر، املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، ورئاسة النيابة العامة.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

المحور األول : حماية حقوق اإلنسان
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20. توصل املجلس بـ 20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و58 تتعلق بادعاءات سوء املعاملة أو املعاملة املهينة. وعمل عىل دراسة هذه الشكايات، 

والتواصل مع املشتكني، واالستامع إليهم أو إىل إفادات ذويهم، ومتت مراسلة الجهات املعنية بخصوص هذه االدعاءات، وكذا القيام بزيارات ميدانية 

للتحري يف هذا الشأن. كام تم يف إطار املتابعة إحالة 17 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و49 شكاية تهم ادعاءات سوء املعاملة عىل اللجان الجهوية 

من أجل استكامل املعطيات وتتبع الحاالت، يف حني عالج املجلس عىل املستوى املركزي باقي الحاالت والبالغ مجموعها 3 بالنسبة الدعاءات التعذيب و9 

بالنسبة الدعاءات سوء املعاملة.

21. تبني من خالل اإلجراءات املتخذة من طرف املجلس ولجانه الجهوية، وبعد استكامل دراسة هذه الحاالت، وكذا الزيارات التي متت للمعنيني باألمر 

والتحريات املجراة، أن أغلبها ال ميكن إدراجه ضمن حاالت التعذيب وسوء املعاملة، كام أن هناك حاالت تراجعت عن ادعاءاتها واعتربت أن ما تم اإلدالء 

به من طرف ذويهم ليس هو ما تم التعبري عنه حني تم التواصل معهم )حالة مرتىض إعمراشن املشار إليها يف املحور املتعلق بحقوق نزالء ونزيالت 

املؤسسات السجنية وحالة باسو جبور(، كام أن البعض خضع إلجراءات تأديبية من طرف إدارة السجن، ووضع بزنزانة تأديبية، وأن ما ادعاه مرتبط 

بتنفيذ عقوبة تأديبية قانونية، وليست تعذيب. وتم إخبار املعنيني مبآالت شكاياتهم. وما زال املجلس يتابع الحاالت التي تم فتح تحقيق بشأنها من طرف 

السلطات القضائية املختصة. وسيتم عرض حاالت ادعت التعذيب وسوء املعاملة، وتم القيام بالتحريات بخصوصها، وهي كالتايل:

1. حالة السيد سعيد فرياخ
22. قامت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل-خنيفرة بزيارة السيد سعيد فرياخ بتاريخ 19 دجنرب 2019، بالسجن املحيل بخريبكة من أجل 

التحري يف موضوع الشكاية املتعلق بسوء املعاملة، وأثناء مقابلته رصح أنه سبق أن وجه شكايات للسيد املندوب العام ورئاسة النيابة العامة والوكيل 

العام مبحكمة االستئناف بالقنيطرة ووكيل امللك باملحكمة االبتدائية بسوق األربعاء الغرب، بخصوص ما تعرض له رفقة والدته أثناء زيارتها له بالسجن 

املحيل بسوق األربعاء، من إهانة ومعاملة سيئة وطردها من قاعة الزيارة وإخراجها بالعنف. وتبعا لذلك، قامت املندوبية العامة بإجراء بحث إداري حول 

الواقعة، واستمعت إليه الضابطة القضائية يف نفس املوضوع. كام أضاف املعني أنه إثر ذلك قام املوظف املشتىك به مبضايقته وإهانته أمام السجناء، 

وحاول بعض املوظفني والسجناء إقناعه بالتنازل عن شكايته ضد أحد املوظفني ومدير املؤسسة السجنية، وأضاف أنه، أمام رفضه، عملت إدارة السجن 

بتاريخ 13 ماي 2019 عىل إخراجه من زنزانته بالعنف وتم تعليقه مصفد اليدين، ملدة أربع ساعات من طرف أحد املوظفني برفقة 3 حراس، مام نتج 

عنه انتفاخ يف يديه وأصابع رجليه، وقد عاين الوقائع أحد السجناء. وأضاف املعني أن ذلك تم بأمر من مدير املؤسسة متهام إياه بتحريض السجناء ضد 

اإلدارة، ويف نفس اليوم وبسبب رفض التنازل عن الشكاية، تم إخضاعه لعقوبة تأديبية ملدة 45 يوما بزنزانة انفرادية، قىض منها 14 يوما، ثم تم تنقيله 

إىل السجن املحيل بخريبكة بتاريخ 27 ماي 2019. وقد الحظ الفريق الزائر آثارا عىل مستوى مرفقيه، ادعى السجني أنها من آثار التعذيب الذي تعرض 

له بسجن سوق األربعاء الغرب، وأكد مدير السجن املحيل بخريبكة أن املعني باألمر مازال يتلقى العالج بخصوص اآلالم التي يشعر بها عىل مستوى يديه 

باملستشفى اإلقليمي بخريبكة. ويسجل املجلس بانشغال أن اآلثار التي عاينها عىل جسم السجني سعيد فرياخ قد تكون ناتجة عن تعذيب تعرض له داخل 

املؤسسة السجنية. وإذ يتابع املجلس قضية املعني باألمر، فإنه يسجل بإيجابية التحقيق الذي فتحته السلطات القضائية يف هذا املوضوع. 

2. حالة السيد نارص الزفزايف
23. تفاعل املجلس مع ما تداولته بعض املنابر اإلعالمية يف 26 يناير 2019 حول الوضعية الصحية للسيد نارص الزفزايف بالسجن املحيل عني السبع 1 

بالدار البيضاء، حيث انتدب فريقا ضمنه طبيب  رشعي للتحري بخصوص ادعائه اإلهامل الطبي. وعمل الفريق الزائر عىل االطالع عىل ملفه الطبي وعقد 

لقاءات مع إدارة املؤسسة السجنية، ومع الطبيبني العاملني بها. كام تم إخضاع املعني لفحص طبي واالطالع عىل تسجيالت ما وقع يوم 26 يناير 2019. 

وبناء عىل ذلك، خلص الفريق الزائر إىل ما ييل:

  خضع السيد نارص الزفزايف لسبع فحوصات طبية يف اختصاصات مختلفة باملركز االستشفايئ الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كام أجريت له 

ثالثة كشوفات طبية؛

  أوضح تقرير الطبيب الرشعي املنتدب من طرف املجلس أن حالته الصحية ال تثري القلق، وأوىص إدارة السجن باستكامل الفحوصات اإلضافية.
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يسجل املجلس أنه متت االستجابة لتوصية الطبيب الرشعي الصادرة أثناء زيارة السيد نارص الزفزايف، الذي نقل إىل مستشفى الشيخ زايد بالرباط الستكامل 

الفحوصات االضافية. واستنتج املجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها ال تتوافق وترصيحات املعني باألمر من حيث ادعاءات التعذيب.

24. وكان السيد نارص الزفزايف قد رصح يف وقت سابق بأنه تعرض للرضب بعصا أثناء إيقافه، مام أدى إىل إصابته عىل مستوى فروة الرأس تم عالجها 

يف وقت الحق. وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة عىل مستوى عينه اليرسى وأخرى عىل البطن يف حني أدخل شخص آخر عصا بني 

فخذيه )فوق مالبسه(. وأضاف أنه تلقى اللكامت والركل عىل مختلف أنحاء جسمه. وقد رصح للطبيب الرشعي أنه كان »يفضل أن يعذب بدل أن يهان 

لفظيا«. وأكد الطبيبان أن ما تعرض له ميكن أن يعزى لالستخدام غري املتناسب للقوة أثناء اإليقاف وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفيس لجميع السجناء. 

ورصح محامو السيد نارص الزفزايف أنه مل يتعرض ألي تعنيف أو تعذيب حينام أحيل عىل الفرقة الوطنية. وسيتناول تقرير املجلس املوضوعايت حول 

احتجاجات الحسيمة بالتفصيل هذه الحالة وحاالت أخرى ذات صلة بهذه االحتجاجات.

3. حالة السيد باسو جبور
25. توصلت اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان درعة-تافياللت بشكايتني من أرسة السيد باسو جبور املعتقل بالسجن املحيل بزاكورة. تفيد فيهام أنه كلام 

اتصل بأفراد األرسة يدعي تعرضه لتعذيب جسدي ونفيس، ووضعه بزنزانة انفرادية، وحرمانه من الزيارة. وعىل إثر ذلك، قامت اللجنة الجهوية بزيارته 

يوم 2 يوليوز 2019 بالسجن املذكور، وبعد نقاش حول أوضاعه داخل املؤسسة السجنية، وخاصة ادعاءات التعذيب الجسدي والنفيس، ووضعه بزنزانة 

انفرادية، أفاد أنه مل يتعرض للتعذيب ومل يعنف. وأنه وضع يف الزنزانة االنفرادية، تنفيذا لعقوبة تأديبية، وبخصوص حرمان زوجته من زيارته، أفاد بأنها 

مل تكن تتوفر عىل وثائق الهوية التي تسهل زيارتها له.

4. حالة السيد أنس الكلعي 
26. تفاعال مع الشكاية التي تلقاها املجلس من طرف السيد أنس الكلعي املعتقل بالسجن املحيل راس املاء بفاس، يدعي فيها تعرضه للتعذيب من 

طرف رئيس الحي بالسجن، قامت اللجنة الجهوية لحقوق االنسان فاس-مكناس بزيارته بتاريخ 27 يونيو 2019، للتحري يف ادعاءاته، وخالل الزيارة رصح 

السجني أنه بعد أن قام باالحتجاج عىل عدم استفادته من اعادة تصنيف السجناء، ودخوله يف إرضاب عن الطعام وتكميم فمه كشكل من االحتجاج، 

عمد موظفو املؤسسة السجنية إىل وضعه ليلة كاملة بالحامم وتعذيبه عن طريق “الفلقة” مدة ربع ساعة، وتم حرمانه من الهاتف ومن التطبيب. وقد 

سجلت اللجنة من خالل االستامع للمعني باألمر وكذا املعطيات التي تم تجميعها خالل الزيارة، وجود تضارب يف ترصيحات املعتقل بخصوص تاريخ وقوع 

ادعاءاته، ووقت حصول االعتداء عليه، وانعدام وجود آثار الرضب.

5. حالة السيد محمد الجرودي 
27. قامت اللجنة الجهوية فاس-مكناس، بتاريخ 27 يونيو 2019، بزيارة النزيل محمد الجرودي بالسجن املحيل بوركايز بفاس، بعد أن اتصلت والدته 

باللجنة، مدعية تعرض ابنها لسوء املعاملة من طرف موظفي املؤسسة السجنية املعنية، والحرمان من بعض الحقوق األساسية كمتابعة الدراسة يف ظروف 

سجنية مناسبة. وأثناء االستامع للمعني باألمر من طرف الفريق الزائر للجنة الجهوية املذكورة، أكد السجني محمد الجرودي تعرضه للشتم واالستفزاز 

من قبل املوظفني بدون مربر. كام أفاد بعض النزالء أثناء االستامع إليهم عدم تعرض السجني للرضب من طرف املوظفني، وخلص الفريق الزائر، إىل عدم 

ثبوت ادعاءات سوء املعاملة، والحظ وجود صعوبات يعاين منها بعض املعتقلني فيام يخص التطبيب والحصول عىل األدوية، ومتابعة الدراسة وخصوصا 

التسجيل يف الجامعة، وعدم توفري املقررات الدراسية. وقدم الفريق الزائر توصيات ملسؤويل املؤسسة السجنية الذين تعهدوا بالتجاوب معها بخصوص 

التطبيب ومتابعة الدراسة وتسهيل استفادة السجناء من املقررات الدراسية وخدمات املكتبة، وإعادة تصنيف بعض السجناء.

6. حالة السيد رشيد الجنايت اإلدرييس
28. قامت اللجنة الجهوية فاس-مكناس، بزيارة السجني رشيد الجنايت اإلدرييس بتاريخ 18 دجنرب 2019، عىل إثر ترصيح والدته أثناء استقبالها من طرف 

اللجنة بتاريخ 9 دجنرب 2019، بتعرض ابنها للتعذيب بالسجن املحيل بوركايز. وخالل الزيارة رصح السجني أنه تشاجر وتبادل العنف مع سجني آخر وقام 

ببرت جزء من أذنه، فتدخل الفريق األمني لوقف العنف املتبادل بني السجينني، وأفاد أن اآلثار املادية للعنف البادية عىل وجهه ناجمة عن املشاجرة، مام 

يجعل ادعاءات التعذيب ال أساس لها. 
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7. حالة السيدة لطيفة البوهايل 
29. توصل املجلس بشكاية من طرف والدة السجينة لطيفة البوهايل املعتقلة بالسجن املحيل بتيفلت 2 بتاريخ 21 يناير 2019، تتظلم فيها من تعرض 

ابنتها لسوء املعاملة والسب واإلهانة من لدن إحدى موظفات السجن، وتخرب فيها أنها تخوض إرضابا عن الطعام احتجاجا عىل هذا الوضع منذ يوم الثالثاء 

15 يناير 2019. وتفاعال مع هذه الشكاية، تم القيام بزيارة لحي النساء بالسجن املحيل بتيفلت 2، ومن ثم الوقوف عىل االدعاءات الواردة بخصوص 

السجينة بتاريخ 23 يناير 2019. وبعد اللقاء األويل مع السيد مدير املؤسسة والزيارة التي قام بها فريق املجلس لكل مرافق حي النساء، تم االستامع يف 

قاعة تضمن الرسية وحرية التعبري، حيث أفادت السجينة أنه أثناء فرتة الفسحة، تم تفتيش أغراضها وبعرثتها ورميها عىل األرض، وسحب بعضها )سبحتني 

ومرهم(، مضيفة أنها ملا استفرست رئيسة الحي عن أغراضها، أخربتها هذه األخرية أنها أخذتها ألسباب تتعلق مبخالفة القانون الداخيل للمؤسسة. وادعت 

أن املسؤولة قامت بسبها بألفاظ نابية وإهانة كرامتها وتهديدها. وبسبب ذلك قررت خوض إرضاب عن الطعام ابتداء من يوم 15 يناير 2019 دون إشعار 

اإلدارة بذلك. وأضافت أن مدير السجن قام بزيارة الحي واالستامع إليها. ويف يوم 21 يناير 2019 أرجعت رئيسة الحي للنزيلة أغراضها، فقامت هذه 

األخرية بفك اإلرضاب عن الطعام. ويف األخري التمست النزيلة عرضها عىل الطبيبة، وقدم الفريق توصية بهذا الشأن ملدير املؤسسة. يسجل املجلس تدخل 

إدارة السجن من أجل متكني السجينة من أغراضها يف الوقت املناسب، ويؤكد عىل رضورة احرتام خصوصيات السجناء، خاصة النساء منهم.

8. زيارات املجلس عىل إثر اإلجراءات التأديبية املتخذة يف حق معتقلني بسجن رأس املاء بفاس

30. تفاعل املجلس مع ما تداولته بعض املنابر اإلعالمية بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة الصادرة عن بعض أفراد عائالت املعتقلني عىل خلفية 

احتجاجات الحسيمة باملؤسسات السجنية التي تم نقلهم إليها كإجراءات تأديبية. وقد قام فريق من املجلس مكون من بعض أعضائه وأطره وطبيب 

رشعي، يومي 7 و8 نونرب 2019، بزيارة للمؤسسات السجنية بتيفلت 2 وتوالل 2 )مكناس( ورأس املاء )فاس( وعني عائشة )تاونات( وسجني تازة وكرسيف، 

والتحري بشأن تلك االدعاءات. ومتكن فريق املجلس من: 

  زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع املعتقلني الستة بها، وكذلك املصحة بالنسبة لشخصني آخرين؛

  إجراء لقاءات عىل انفراد مع كل معتقل من املعتقلني املعنيني، بأماكن تضمن الرسية؛ 

  إجراء فحص طبي عىل جميع املعتقلني املعنيني؛ 

  االطالع عىل تسجيالت كامريات املراقبة عند وقوع األحداث؛ 

  إجراء مقابالت مع حراس املؤسسات السجنية املعنيني، وتجميع الشهادات ومقارنتها.

وخلص املجلس من خالل ذلك إىل ما ييل:

  من خالل مشاهدة تسجيالت الفيديو، تحقق الفريق الزائر أنه يف يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض املعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار 

مركز املراقبة والعودة إىل زنزانتهم ألكرث من ساعتني؛ وهو ما أكده املعتقلون خالل املقابالت الفردية؛  

  تم إخضاع جميع املعتقلني فور نقلهم من سجن رأس املاء بفاس إىل املؤسسات السجنية األخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة؛ 

  تأكد، من خالل املعلومات التي قام املجلس بتجميعها، وقوع مشادات بالفعل بني حراس السجن واثنني من املعتقلني، أسفرت عن كدمات 

بالنسبة للمعتقلني االثنني وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛ 

  مل يتم مالحظة أي أثر للتعذيب يف حق املعتقلني؛ 

  خالل الزيارات التي قام بها الفريق الزائر إىل سجني توالل 2 وعني عائشة، وقف املجلس عىل الظروف املزرية للزنزانات التأديبية، التي ال تتوفر 

فيها اإلنارة والتهوية؛ 

  حرص املجلس عىل إبالغ املعتقلني املعنيني بالعنارص املرتبطة مبامرسات التعذيب وبعدم توفرها يف الحاالت التي تخص كل واحد منهم.

31. وتعود أسباب وقوع الحادث إىل وقف امتياز كان قد منحه املدير السابق لسجن رأس املاء ألحد املعتقلني، كان يستفيد مبوجبه بإجراء اتصال هاتفي 

يومي ملدة 30 دقيقة، بدالً من املكاملة األسبوعية التي ترتاوح ما بني 6 و10 دقائق، املحددة وفقا للقواعد املعمول بها. ويذكر املجلس، أنه وفًقا للفصل 

16 من دليل األمم املتحدة لتدريب موظفي السجون عىل حقوق اإلنسان: “ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء 

واملوظفني والزوار”.
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بناء عىل ما تقدم، فإن املجلس يويص مبا ييل:

  تقوية آليات مكافحة إفالت مرتكبي التعذيب وسوء املعاملة من العقاب نظرا لخطورة جرمية التعذيب، خاصة وأنها ترتكب غالبا من طرف 

مرؤوس تحت الرقابة الفعلية لرئيس أو من يقوم مقامه؛

  أن يعاقب بنفس العقوبة املتعلقة بجرمية التعذيب، الرئيس الذي كان عىل علم بأن أحد مرؤوسيه أو من يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتني 

قد ارتكب أو كان عىل وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل عىل ذلك بوضوح، أو كان ميارس مسؤوليته ورقابته الفعليتني 

عىل األنشطة التي ترتبط بها جرمية التعذيب؛

  عدم التذرع بأي أمر أو تعليامت صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غريها لتربير جرمية التعذيب؛

  إضافة مقتىض جديد يف مرشوع القانون الجنايئ ينص عىل عدم تقادم جرمية التعذيب؛

  مالءمة تعريف جرمية التعذيب مع التعريف الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية 

أو الالإنسانية أو املهينة، وخاصة ما يتعلق بالعالقة بني مرتكب الجرمية والسلطة العمومية؛

  إعامل املادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب املتعلقة بإجراء تحقيق رسيع ونزيه كلام وجدت أسباب معقولة تفيد ارتكاب جرمية التعذيب، 

دون الحاجة إىل شكوى كتابية؛ 

  نرش نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة حتى لو تنازل املشتيك عن شكاية ادعاء التعذيب إعامال للمبدأ الخامس من مبادئ األمم 

املتحدة املتعلقة بالتقيص والتوثيق الفعالني بشأن التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

ثالثا : دراسة الشكايات ومعالجتها

32. يقوم املجلس، يف إطار مامرسته ملهامه، بدراسة كافة الشكايات املتوصل بها ومعالجتها، ويصدر توصيات بخصوص تلك التي تندرج ضمن اختصاصه، 

ويوجهها إىل الجهة املعنية مبوضوع الشكاية ويقوم بتتبع هذه التوصيات، كام يقوم بإحالة بعضها عىل النيابة العامة املختصة إذا كانت األفعال مجرمة 

قانونا. ويف حالة ما إذا تبني للمجلس أن الشكاية املعروضة عليه ال تدخل يف اختصاصه، يعمل عىل إحالتها عىل السلطة أو الهيئة املختصة يف موضوع 

الشكايات ويخرب املشتكني بذلك، كام يعمل عىل تتبع مآل باقي الشكايات ويوجه املشتكني ويرشدهم يف إطار املساعدة إىل الجهات املختصة. 

33. يف إطار تتبع مآل الشكايات تضمن القانون 76.15 مستجدات تهم معالجة الشكايات وتجاوب السلطات العمومية معها، وتحديد آجال للجواب عىل 

مراسالت املجلس، حيت يتعني عىل السلطات والهيئات وكافة الجهات املعنية مبوضوع الشكاية املحالة إليها من قبل املجلس، إخباره بجميع التدابري التي 

اتخذها يف موضوع الشكاية التي عرضت عليها داخل أجل تسعني )90( يوما. وميكن تقليص هذه املدة إىل ستني )60( يوما إذا أثريت حالة االستعجال 

من قبل املجلس. 

34. ويف هذا اإلطار، توصل املجلس ولجانه الجهوية خالل سنة 2019 بـ 3150 شكاية وطلب، منها 989 تلقتها املصالح املركزية أي بنسبة 31,40 %، يف 

حني توصلت اللجان الجهوية بـ 2161 بنسبة 68,6 %. وقد تم التوصل بها بكافة الوسائل املتاحة، منها 1310 تم وضعها مبارشة مبقر املجلس أو لجانه 

الجهوية، و113 عرب الفاكس و1538 عن طريق الربيد و95 بالربيد اإللكرتوين و94 عن طريق الهاتف.

35. استقبل املجلس ولجانه الجهوية خالل هذه السنة 4785 مواطنة ومواطن، منهم 1006 تم استقبالهم باملقر املركزي، و3779 مواطنة ومواطنا تم 

استقبالهم من طرف اللجان الجهوية ومنهم من قام بوضع شكايته مبارشة أثناء استقباله.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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جدول توضيحي لتوزيع الشكايات عىل املستوى املركزي والجهوي

اللجنة الجهوية / مديرية الحماية 

مديرية حامية حقوق اإلنسان والرصد

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الرباط - سال – القنيطرة

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الدار البيضاء-سطات

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان مراكش-آسفي

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان فاس- مكناس

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بني مالل- خنيفرة

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان درعةـ تافياللت

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان جهة الرشق

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان سوس ماسة

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان العيون ـالساقية الحمراء

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان الداخلة ـوادي الذهب

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان كلميم ـواد نون

اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان طنجة تطوان الحسيمة

عدد الشكايات المسجلة

989

186

215

278

242

177

223

106

135

138

31

62

368

النسبة المئوية

% 31,40

% 5,90

% 6,83

% 8,83

% 7,68

% 5,62

% 7,08

% 3,37

% 4,29

% 4,38

% 0,98

% 1,97

% 11,68
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36. باإلضافة إىل املعالجة الفردية والجامعية للشكايات والتظلامت املتوصل بها، عمل املجلس عىل اتخاذ التدابري التالية:

  القيام بزيارات ميدانية ملواقع ومراكز ومؤسسات كانت موضوع تظلم فردي أو جامعي )عىل سبيل املثال ال الحرص املؤسسات السجنية، مراكز 

الرعاية االجتامعية، املؤسسات االستشفائية، إلخ.(؛

  عقد لقاءات مع القطاعات الحكومية املعنية للتداول يف القضايا التي وردت بخصوصها شكايات بشكل متواتر؛

  التدخل بكيفية عاجلة كلام تعلق األمر بحالة من حاالت التوتر التي قد تفيض إىل وقوع انتهاك وذلك ببذل مساعي الوساطة والصلح بتنسيق 

مع السلطات العمومية.

أ. الشكايات حسب املواضيع

37. بعد دراسة الشكايات ومعالجتها تبني أن 1419 من مجموع الشكايات املتوصل بها، تندرج يف إطار اختصاص املجلس. ومن حيث مواضيعها، فإنها 

البيئية 11  الثقافية 16 شكاية، الحقوق  تتوزع كالتايل: الحقوق املدنية والسياسية 671 شكاية، الحقوق االقتصادية واالجتامعية 721 شكاية، الحقوق 

شكاية. أما باقي الشكايات، فقد تبني بعد دراستها أنها ال تندرج ضمن اختصاص املجلس بل تدخل ضمن صالحيات مؤسسات أخرى.

38. يعالج املجلس سواء مركزيا أو جهويا التظلامت املتعلقة بالحريات العامة، خاصة فيام يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات أو تجديدها أو مامرسة 

أنشطتها، وفق املساطر واإلجراءات القانونية واإلدارية املعمول بها. ويف هذا السياق، وردت عىل املجلس 79 شكاية وطلب )56 شكاية متت معالجتها عىل 

املستوى املركزي و23 عىل صعيد اللجان الجهوية( من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأحزاب وبعض األفراد، تم تصنيفها حسب العدد واملوضوع 

كاآليت:

رسم بياين حول توزيع الشكايات عىل املستوى املركزي والجهوي

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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  شكاية جامعية مقدمة من طرف شبكة أطلقت عىل نفسها شبكة الهيئات ضحايا املنع والتضييق مكونة من 132 جمعية مركزية ومحلية، و87 

فرعا نقابيا، و08 فروع حزبية.

  باإلضافة إىل 37 شكاية مقدمة من طرف جمعيات أخرى، و4 شكايات مقدمة من طرف نقابات، و2 شكايتني مقدمتني من طرف أحزاب سياسية، 

و7 شكايات مقدمة من طرف أفراد.

  كام ورد عىل املجلس 5 طلبات تختلف مواضيعها.  

39. تبني من خالل دراسة الشكايات الواردة، أن مواضيعها تصنف يف إطار الحقوق املدنية والسياسية حيث تتعلق كلها بالتظلم من قرارات إدارية ذات 

صلة، إما برفض تسلم امللف القانوين، أو بتسلمه دون منح وصوالت إيداع مؤقتة، أو برفض تسليم الوصل النهايئ، أو االدعاء بعدم تنفيذ حكم قضايئ 

يتعلق بنفس الوضعية أو االدعاء بالحرمان من مامرسة نشاط جمعوي أو نقايب.

40. ويسجل املجلس بانشغال التضييق عىل هذه الجمعيات والنقابات واألحزاب مبناسبة التأسيس أو التجديد أو تنظيم أنشطة بالقاعات العمومية، 

ويدعو السلطات املعنية إىل احرتام املقتضيات الدستورية وأحكام القانون، مع الحرص عىل توجيه أجوبة معللة بشأن أي منع.

41. فيام يتعلق بتفاعل القطاعات الحكومية مع مراسالت املجلس بهذا الخصوص، فقد تم التوصل بأجوبة من وزارة الداخلية وعامل األقاليم تتعلق 

بالوضعية القانونية لبعض الجمعيات ومنع جمعية من تنظيم نشاط ثقايف. ويسجل املجلس بإيجابية هذا التفاعل، إال أنه يدعو إىل إعامل املقتضيات 

الدستورية والقانونية ذات الصلة من أجل مامرسة الحريات العامة وتوفري كافة الضامنات املرتبطة بذلك.

ب. الشكايات حسب الفئات يف وضعية هشاشة

42. من حيث الفئات يف وضعية هشاشة )األشخاص يف وضعية إعاقة، األطفال، املهاجرون، نزالء املؤسسات السجنية(، فقد عرفت التظلامت الواردة 

تفاوتا عىل املستوى الكمي، حيث تزايدت بالنسبة لفئة األطفال من 83 شكاية سنة 2018 إىل 88 سنة 2019 وعرفت استقرارا بالنسبة لفئة األشخاص يف 

وضعية إعاقة )77 شكاية خالل السنتني(، وتراجعا بالنسبة لنزالء املؤسسات السجنية من 943 شكاية سنة 2018 إىل857 شكاية سنة 2019 أما بالنسبة 

للمهاجرين، فقد تزايد العدد حيث وضعوا 76 تظلام سنة 2018 مقابل 173 تظلام سنة 2019. وفيام يتعلق بطالبي اللجوء فقد عرفت عدد التظلامت 

تراجعا ملحوظا )28 سنة 2018 مقابل 4 سنة 2019(. 

1. الشكايات املتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية

43 . توصل املجلس ولجانه الجهوية خالل سنة 2019، بـ 857 شكاية وطلب يتعلق بأماكن الحرمان من الحرية، منها 742 عىل املستوى املركزي تتعلق 

بالوفاة: 8 7، والتعذيب وسوء املعاملة واملساس بالسالمة البدنية: 100، واإلرضاب عن الطعام: 13، والحق يف الصحة: 48، وسري املحاكمة: 203، وظروف 

االعتقال: 17، والحق يف التعليم والتكوين املهني: 11، والتشغيل: 4، وإعادة اإلدماج: 2، والتواصل مع العامل الخارجي: 44، واألنشطة الدينية والثقافية 

والفنية: 2، وطلبات أخرى متعلقة باإلدارات والقطاعات الحكومية: 37، و5 طلبات باإلفراج املقيد، و198 طلب عفو، و50 طلبا أخر. 

44. عالجت املصالح املركزية 384 شكاية من مجموع الشكايات املتوصل بها )742(، وأحالت 358 عىل اللجان الجهوية من أجل معالجتها ومتابعتها 

إعامال ملبدأ القرب. فيام توصلت اللجان الجهوية مبارشة بـ 115 شكاية همت نفس املواضيع السالفة الذكر.

7 - تتوزع الوفيات كالتايل: 1 بالسجن، 1 مبخفر الدرك، 1 مبركز الرشطة، 1 مبستشفى األمراض العقلية )شكايتني(، 2 معتقالن مغربيان بالبحرين. 
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45. وبخصوص الشكايات املتعلقة بحاالت الوفيات البالغ عددها 8، فقد متت إحالة شكايتني تتعلقان بحالة واحدة عىل اللجنة الجهوية لحقوق االنسان 

بني مالل خريبكة، التي مازالت تتابعها مع الجهات املختصة، و4 شكايات تم التحري بشأنها واالستامع للمعنيني، فتبني أنها معروضة عىل القضاء، وتم 

توجيه املعنيني إىل متابعة امللف مع الدفاع ومع الجهة القضائية املختصة. وشكاية واحدة تم التواصل بخصوصها مع رئاسة النيابة العامة التي أفادت بأنها 

قامت بحفظ امللف بعد قيامها بالتحريات القانونية. وشكاية تم ضمها إىل امللف الخاص بها باعتبار ان املشتيك تم استقباله سابقا وتم القيام باإلجراءات 

الالزمة بخصوصها.

46. يسجل املجلس تجاوب القطاعات املعنية بخصوص ما ييل:

  توصيته بشأن استفادة سجينة تعاين من مرض الرسطان يف مراحله املتقدمة من االفراج املقيد برشوط؛

  طلبات العفو أو اإلفراج املقيد برشوط لفائدة السجناء منعدمي املسؤولية الجنائية؛

  معالجة مجموعة من اإلشكاالت، خاصة تلك املتعلقة برتحيل السجناء وتصنيفهم.  

2. الشكايات املتعلقة باألطفال 

47. فيام يخص الشكايات الواردة عىل املجلس خالل سنة 2019، والبالغ عددها 88 شكاية، فقد تبني من خالل دراستها أنها تهم أساسا الحق يف الرتبية، 

والحق يف الحامية من العنف، والحق يف املحاكمة العادلة، وأنها كلها تخص أطفاال يف وضعية هشاشة. وسجل املجلس أنه قد تم تقدميها من طرف أولياء 

األمور وليس من طرف األطفال أنفسهم، مام حذا باملجلس إىل االنتباه إىل رضورة إعادة النظر يف مسألة الولوجية إىل املؤسسة. وبادر املجلس، أواخر سنة 

2019، إىل الرشوع يف إعداد فضاء خاص باستقبال األطفال وفق املعايري الدولية الخاصة باملؤسسات “صديقة األطفال” بتعاون مع منظمة اليونيسف. كام 

بادر إىل بلورة أدوات تواصلية خاصة باألطفال عىل اعتبار أن التواصل هو جزء من الولوج كام تعرفه لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل.  كام أظهرت 

دراسة الشكايات بأن التدخالت الحامئية تضطلع بها كذلك مؤسسات أخرى، منها مؤسسات تابعة للدولة ومؤسسات تابعة لجمعيات املجتمع املدين، 

وهو ما يستدعي رضوة التنسيق من أجل ضامن نظام وطني متكامل للحامية.

3. الشكايات املتعلقة باألشخاص يف وضعية إعاقة

48. خالل سنة 2019، توصل املجلس بـ 77 شكاية وطلب، منها 36 طلب مساعدة والباقي يتعلق إجامال بالتظلم من عدم رصف التعويضات الخاصة 

باألطفال اليتامى من طرف الصندوق املغريب للتقاعد، والتظلم من أحكام قضائية، والحق يف الرتبية والتعليم الدامج، وطلبات االستفادة من خدمات 

صندوق دعم التامسك االجتامعي، وطلبات اإلدماج يف أسالك الوظيفة العمومية، وطلبات تقليص ساعات العمل بسبب الوضع الصحي واإلعاقة يف إطار 

الرتتيبات التيسريية املعقولة، وطلبات اسرتجاع مأذونيات النقل من املكرتين، والتظلم من سوء املعاملة داخل بعض الجمعيات التي تعنى باألطفال يف 

وضعية إعاقة.

49. يسجل املجلس التفاعل اإليجايب ملؤسسات نظام االحتياط االجتامعي، خاصة الصندوق املغريب للتقاعد مع مع مراسالته باستفادة ذوي الحقوق من 

األشخاص يف وضعية إعاقة من معاش آبائهم، ويسجل ضعف تجاوب القطاعات الحكومية مع مراسالته التي يحيلها عليها، مبا فيها وزارة التضامن والتنمية 

االجتامعية واملساواة واألرسة باعتبارها القطاع املعني. 

50. وتجدر اإلشارة إىل أن الشخص يف وضعية إعاقة يستفيد من معاش والده املتويف بنسبة %50 مناصفة مع والدته ويظل يستفيد من هذه املنحة، غري 

أنه إذا تزوج املعني باألمر تتوقف االستفادة مبارشة. هذه اإلشكالية أصبحت عائقا أمام األشخاص يف وضعية إعاقة، حيث يجدون أنفسهم بني أمرين هو 

تكوين أرسة وبني توقف استفادتهم من معاش آبائهم. مام يستدعي تغيري املقتضيات القانونية ذات الصلة باملوضوع. 

51. يسجل املجلس، أن فئة األطفال الذين يعانون من اإلعاقة الذهنية )األطفال التوحديون وذوو التثلث الصبغي( وإعاقة الصمم ال تزال تعاين من 

صعوبة الولوج للمؤسسات التعليمية بالرغم من إطالق الربنامج الوطني للرتبية الدامجة من طرف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل 

والبحث العلمي. مام يعترب متييزا مبنيا عىل اإلعاقة.
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4. الشكايات املتعلقة بالنساء السالليات وأرايض الجموع 

52. توصل املجلس خالل سنة 2019 بـ 62 شكاية تتعلق باألرايض الساللية8، منها 30 شكاية خاصة بالنساء السالليات، يتظلمن من حرمانهن من االستفادة من 

حقهن يف ملكية األرايض والترصّف فيها، ومن نصيبهن من التعويضات العائدة لفائدة جامعاتهن، أو ترامي الغري عىل ممتلكاتهن وغريها من الشكايات املتعلقة 

بنواب الجامعات الساللية كالشطط يف استعامل السلطة، ومتت دراسة هذه الشكايات وأحيلت عىل عامل األقاليم حسب االختصاص الرتايب، التخاذ ما يلزم 

بخصوصها. وتفاعال مع إحالة املجلس، توصل هذا األخري بأجوبة من طرف عامل األقاليم بخصوصها، وتم إخبار املعنيني بالشكايات مبآلها.

53. ويسجل املجلس أن شكايات النساء السالليات التي توصل بها انخفضت باملقارنة مع الشكايات املتعلقة بأرايض الجموع، وذلك يعزى إىل تطبيق 

دورية وزارة الداخلية عدد 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 الخاصة بتمتيع النساء السالليات من االستفادة من التعويضات العينية واملادية، إسوة بذوي 

الحقوق الرجال، من طرف نواب األرايض الساللية، أو يتم حل املشكل عىل املستوى املحيل من طرف نواب األرايض الساللية أو الجمعيات الناشطة يف 

هذا املجال.

54. وبالنسبة للشكايات املتعلقة بأرايض الجموع9، فقد برزت من خاللها مجموعة من اإلشكاالت وعىل رأسها الرتامي عىل أرايض الجموع من طرف الغري 

وأغلبها معروض عىل القضاء، ويتم توجيه أصحابها الستكامل املساطر لدى الجهات القضائية املختصة.

5. الشكايات املتعلقة باملهاجرين وطالبي اللجوء

55. توصل املجلس بـ 173 شكاية تتعلق باملهاجرين و4 شكايات تخص طالبي اللجوء. وقد تبني بعد دراسة هذه الشكايات أن أكرث من نصفها مرتبط 

بعمليات التسوية االستثنائية التي سبق له وأن أوىص بها.  وقد تبني أن عمليتي التسوية االستثنائية قد ساهمتا يف تحسني وضعية عدد منهم إال أن البعض 

منهم القى صعوبات مسطرية من أجل استصدار وتجديد بطاقة اإلقامة. فضال عن ذلك، هناك حاالت ترتبط برفض تأشرية خاصة يف إطار إجراءات جمع 

شمل األرسة، ورفض الدخول إىل الرتاب الوطني وأخرى تتعلق بالحق يف اإلقامة وتسوية الوضعية والولوج إىل الحق يف الصحة والتعليم والعمل وإجراءات 

إثبات الهوية.

ج. الشكايات املتعلقة بالقضاء

56. سجل املجلس أن الشكايات املتعلقة بالقضاء تشكل جزء مهام من الشكايات الواردة عليه وعددها 413 موزعة عىل الشكل التايل:

  190 تظلام من أحكام قضائية، يطالب أصحابها بإعادة النظر فيها، تم توجيه املعنيني بها إىل سلوك املساطر القانونية الخاصة؛

  70 تظلام من عدم تنفيذ أحكام قضائية مدنية نهائية؛

  74 ادعاء بوجود خروقات مسطرية أثناء رسيان الدعوى؛ 

  17 ادعاء بشأن التأخري أو التامطل يف البث يف الدعاوي املعروضة عىل القضاء؛

  54 ادعاء بشأن التأخري أو الحفظ يف الشكايات املوجهة للنيابة العامة؛

  8 شكايات ضد محامني.

8 - يف املغرب، قبائل ودواوير قروية تسّمى ُساللية، ما زالت تطبّق القوانني املعتمدة عىل أعراف وعادات بائدة، منها حرمان نساء »سالليات« كثريات من الحصول عىل نصيبهّن من اإلرث، بذريعة الخوف من زواجهّن برجال من خارج القبيلة، فتعود األرايض بالتايل إىل 
أشخاص غرباء. وتلك األعراف والتقاليد الذكورية التي متنح الرجال الحّق مبنع نساء القبيلة من االستفادة من إرث آبائهّن، والتي تطبّقها أكرث من أربعة آالف قبيلة يف املغرب، تعود إىل مرحلة االستعامر الفرنيس.

9 - عىل املستوى الترشيعي عرفت أرايض الجموع تطورا نوعيا متثل يف املصادقة عىل ثالث قوانني جديدة، جاءت إلصالح األرايض الجامعية وتنظيمها، يتعلق األمربالقانون عدد 62.17 املتعلق بالوصاية اإلدارية عىل الجامعات الساللية وتدبري أمالكها، ويهدف إىل إعادة 
صياغة الظهري الرشيف املؤرخ يف 27 أبريل 1919 شكال ومضمونا؛ وبالقانون رقم 63.17 املتعلق بالتحديد اإلداري ألرايض الجامعات الساللية، ويرمي إىل إعادة صياغة الظهري الرشيف املؤرخ يف 18 فرباير 1924 املتعلق بالتحديد اإلداري ألمالك الجامعات الساللية؛ 

وبالقانون عدد 64.17 املتعلق بتغيري الظهري الرشيف رقم 1.69.30 بشأن األرايض الجامعية الواقعة يف دوائر الري.
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د. الشكايات املتعلقة باإلدارة

57. توصل املجلس بـ 190 شكاية متعلقة باإلدارات، وتبني بعد دراستها أنها تخص املواضيع والقضايا التالية: عدم تنفيذ احكام قضائية نهائية قاضية 

بالرباءة والرجوع إىل العمل خاصة يف صفوف االمن والدرك، والتظلم من قرارات اإلدارة املتعلقة بالتوقيف أو العزل، وتظلامت تهم الرتقيات الداخلية يف 

إدارات مختلفة، وتسوية الوضعية اإلدارية واملالية، وتسوية الوضعية التقاعدية، وتظلم بعض موظفي االدارات العمومية من وضعية إطارهم اإلداري، 

ونزع امللكية للمنفعة العامة دون تعويض، وتظلامت ضد صناديق الحامية االجتامعية بخصوص تسوية الوضعية التقاعدية والتغطية الصحية. وقد متت 

إحالة بعض هذه الشكايات إىل الجهات املعنية بها، وتوجيه املشتكني إىل متابعة قضاياهم أمامها. أما فيام يتعلق بباقي الشكايات، فقد تم توجيه املشتكني 

اىل سلوك املساطر االدارية والقضائية ذات الصلة مبواضيعها.

بخصوص التعاطي مع الشكايات، يويص املجلس القطاعات الحكومية واملؤسسات العمومية وكافة الهيئات واإلدارات مبا ييل: 

  التقيد باآلجال القانونية لإلجابة عىل الشكايات التي يحيلها املجلس واتخاذ التدابري الالزمة يف القضايا التي يكون فيها الخرق واضحا واملسؤولية ثابتة؛

  التعاطي اإليجايب مع شكايات املواطنني، وتنفيذ األحكام القضائية الصادرة لفائدتهم وإعامل توصيات مؤسسة وسيط اململكة. 

رابعا : الحريات األساسية

58. يويل املجلس أهمية بالغة للحريات العامة باعتبارها من بني الدعامات األساسية لحقوق اإلنسان، ورشطا للمشاركة ومامرسة املواطنة، ومؤرشا يف نفس 

الوقت عىل مدى احرتام هذه الحقوق عىل أرض الواقع. ويف هذا الصدد، يسجل املجلس وجود مجموعة من العراقيل التي ما زالت تعرتض التمتع الكامل 

بهذه الحقوق والحريات وترتبط أساسا مبامرسات صادرة عن بعض السلطات اإلدارية، وهو ما يقوض وفاء بالدنا بالتزاماتها الدولية وإعامل املقتضيات 

الدستورية التي تكرس التمتع الفعيل بها.

59. وحرص املجلس خالل سنة 2019 عىل الرتافع من أجل ضامن مامرسة هذه الحريات من خالل تنظيمه لندوة وطنية بتاريخ 12 يوليوز 2019 بالرباط 

الديناميات  الجمعيات وممثيل بعض  الخرباء ومبشاركة  بتأطري عدد من  الناشئة”، وذلك  العمومية  التعبريات  حول: ‘‘العدالة املجالية، وتحدي مواجهة 

املدنية بالحسيمة وجرادة. كام سبق للمجلس أن نظم يف نهاية 2018 بتعاون مع مجلس املستشارين يوما دراسيا حول موضوع ظهري الحريات العامة، 

حرضها العديد من منظامت املجتمع املدين العاملة واملهتمة مبجال الحريات العامة، مبناسبة مرور ستني سنة عىل صدور ظهري الحريات العامة باملغرب. 

أ. التظاهر السلمي 

60. سجل املجلس، عىل مستوى الحق يف التظاهر واالحتجاج السلمي، من خالل تتبعه ملختلف الحركات االحتجاجية التي تجعل من الشارع العام فضاء 

ملامرسة الفعل االحتجاجي، أنها يف تزايد مضطرد، حيث يصل املعدل إىل حوايل 46 مظاهرة يف اليوم، حسب املعلومات املتوفرة لدى املجلس. كام تختلف 

من حيث خصائصها عن الحركات االحتجاجية التي عرفها املغرب يف السابق، سواء من ناحية املدة الزمنية، أو يف نوعية قاعدتها املادية الحاملة للمطالب، 

وهو ما يعكس الوعي املتزايد والقوي للمواطنني بحقوقهم.

61. يسجل املجلس أن هذه الحركات االحتجاجية تحولت من فعل ممركز مؤطر “قانونيا”، إىل فعل احتجاجي منترش عىل مستوى ربوع الرتاب الوطني 

ومختلف يف موضوعاته ومطالبه، وغالبا ال يتقيد املحتجون باإلجراءات القانونية واملسطرية املؤطرة ملامرسة هذا الحق عىل أرض الواقع. هذا النزوع 

املميز للتعبريات العمومية الناشئة، غالبا ما يتسبب يف الرفع من منسوب التوتر واالحتقان بني املتظاهرين والسلطات املسؤولة عن نفاذ القانون والحفاظ 

عىل األمن.

62. ويف هذا اإلطار، تم رصد ومالحظة مظاهرات وتجمعات، منها ما مر يف ظروف عادية، وأخرى عرفت تدخل القوات العمومية، وسيتطرق هذا الجزء 

من التقرير لبعضها.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

المحور األول : حماية حقوق اإلنسان



23

w w w . c n d h . m a

1. التظاهر بالشارع العام الذي مر يف ظروف عادية

حركة أكال

63. نظمت تنسيقية حركة أكال من “أجل الرثوة واألرض” التي تتشكل من ممثيل القبائل واملستفيدين من أرايض الجموع والجامعات الساللية، مسرية 

وطنية مبدينة أكادير )غشت 2019( للتأكيد عىل مطلب تغيري القانون رقم 113. 13 املنظم للرعي، كام سبق لها أن نظمت مسريتني بكل من الدار البيضاء 

)دجنرب 2019( والرباط )فرباير 2019(، وقد مرت هذه املسريات الثالث يف ظروف عادية. ويسجل املجلس سلمية هذه املسريات، ويؤكد عىل رضورة 

التعجيل بإيجاد حلول جذرية لقضية الرعي الجائر، ملا قد يرتتب عنها من توثرات اجتامعية، وآثار سلبية متس بحقوق األفراد والجامعات.

مسرية األشخاص املكفوفني وضعاف البرص

64. عرفت مدينة الرباط بتاريخ 12 أكتوبر 2019 تنظيم مسرية وطنية من طرف التنسيقية الوطنية للمكفوفني وضعاف البرص، رفعت عددا من املطالب الخاصة 

بهذه الفئة، من بينها الحق يف الشغل يف أسالك الوظيفة العمومية، ومجانية النقل والصحة والتعليم. ويسجل املجلس أن هذه املسرية قد مرت يف ظروف عادية.

احتجاجات األساتذة املتعاقدين أطر األكادمييات الجهوية

65. نظم األساتذة املتعاقدون سلسلة من األشكال االحتجاجية بالشارع العام، من وقفات واعتصامات ومسريات، سواء مبدينة الرباط أو يف املدن التي توجد 

بها مقرات األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين، وذلك بغرض تغيري وضعيتهم النظامية ودمجهم بسلك الوظيفة العمومية، بدل االشتغال عىل أساس التعاقد، 

مرت أغلبها يف ظروف عادية باستثناء ما ستتم اإلشارة إليه أدناه. ويف هذا السياق، قام املجلس بتتبع هذا امللف، سواء من خالل األنشطة أو الندوات الصحفية، 

وكذلك الوقفات واملسريات التي ترشف وتدعو إليها التنسيقية الوطنية، التي تم استقبال ممثلني عنها بتاريخ 12 أبريل 2019، حيث عربوا عن مطالبهم، وعىل 

إثر ذلك تم االتصال بالسيد وزير الرتبية الوطنية، قصد إبالغه بالوساطة التي يقوم بها املجلس. وعقد بتاريخ 13 ابريل 2019، مبركز التكوينات والندوات 

الوطنية لقاء جمع بني ممثيل التنسيقية الوطنية والسيد الكاتب العام نيابة عن السيد الوزير وبحضور ممثل املجلس، حيث أصدرت الوزارة املعنية بالغا رسميا 

يف املوضوع يف نفس التاريخ 10، كام أبلغت التنسيقية الرأي العام مواقفها ورأيها يف الحوار بواسطة بيان نرشته عرب وسائل اإلعالم وكذلك عىل الفضاء الرقمي.

مسرية عائالت املعتقلني عىل خلفية احتجاجات إقليم الحسيمة

66. تم تنظيم مسرية بتاريخ 21 أبريل 2019 يف الرباط، مرت يف ظروف عادية. كام تابع املجلس الوقفة االحتجاجية الليلية التي تم تنظيمها من طرف 

جمعية العائالت بتنسيق مع الجمعية املغربية لحقوق اإلنسان بتاريخ 26 مايو 2019 أمام الربملان والتي مرت يف ظروف عادية. وتابع املجلس الوقفة 

االحتجاجية لعائالت املعتقلني بتاريخ 8 نونرب 2019 أمام مقر اإلدارة املركزية للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

طلبة كلية الطب والصيدلة وطب األسنان

67. تابع املجلس الوقفات االحتجاجية التي قادتها التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب األسنان أمام الكليات، حيث قاطع الطلبة الدروس 

النظرية والتدريبية. وبتاريخ 10يونيو 2019، قررت التنسيقية مقاطعة االمتحانات، يف حني مل يقاطع عدد آخر من الطلبة. ونظم أولياء الطلبة وقفات 

احتجاجية موازية ملؤازرة أوالدهم أمام كليات الطب والصيدلة. وتدخل املجلس يف هذا املوضوع من أجل تقريب وجهات النظر بني الوزارة الوصية 

والتنسيقية الوطنية التي كانت تعترب مبثابة املخاطب الرسمي للطلبة، الذين سبق أن قاموا بإرضابات ومسريات ووقفات كام قاطعوا الدروس النظرية 

والتدريبية. وبفضل مساعي املجلس، ودور الوساطة التي قام بها، تم التوصل إىل اتفاقات بني الطرفني عىل إنهاء التوتر، واجتياز االمتحانات، واالتفاق عىل 

استمرار الحوار باعتباره مدخال إليجاد الحلول ملختلف النقاط العالقة.

اعتصام إميرض بجبل ألبان بإقليم تنغري

68. تم تعليق هذا االعتصام بتاريخ 09 شتنرب 2019 بعد دخول املحتجني يف سلسلة من الحوارات مع رشكة مناجم. وقد دام هذا االعتصام أزيد من مثان 

سنوات من أجل مطالب اجتامعية واقتصادية. ويسجل املجلس أن استمرار هذا االعتصام ألزيد من مثان سنوات يسائل كافة الفاعلني عن نوعية تدخالتهم 

ونجاعتها، خاصة وأنه أثر عىل حقوق أساسية من بينها الحق يف الرتبية بعد انقطاع تالميذ من املنطقة عن الدارسة ومشاركتهم يف االعتصامات. كام أن 

هذا املوضوع يطرح إشكاليات حقوقية ناشئة ترتبط باملقاولة وحقوق اإلنسان ومسؤولية الرشكات عن األثار السلبية عىل حقوق اإلنسان التي قد تتسبب 

فيها أنشطتها وعن ضامن العناية الواجبة. 

medi1.com/article/115015 - 10
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2. تظاهرات عرفت تدخل القوات العمومية 

69. نُظمت يف إطار الذكرى الثامنة لحركة 20 فرباير مسرية مبدينة الرباط، عرفت تدخل القوات العمومية لفضها. وسجل املجلس أنه تم تنبيه املتظاهرين 

عرب مكرب الصوت من طرف عميد الرشطة الذي كان يحمل شارة وأمر بتفريق املظاهرة. وأمام عدم تفرق املحتجني، استعملت القوات العمومية خراطيم 

املياه والقوة من أجل تفريقهم.

للرتبية  الجهوية  األكادمييات  مقرات  أمام  اعتصامات  تنظيم  إىل   ،2019 مارس  و9  مارس   5 بني  ما  املتعاقدين  لألساتذة  الوطنية  التنسيقية  دعت   .70

والتكوين، وكذلك املسريات بالشارع العام عرف بعضها تدخل القوات العمومية لحفظ النظام مستعملة القوة وخراطيم املياه من أجل تفريقها.

71. وبتاريخ 23 أبريل 2019، نظمت التنسيقية الوطنية اعتصاما ليليا مبدينة الرباط، فتحت عىل إثره السلطات املحلية حوارا مع التنسيقية من أجل فكه، 

مع وعد بتوفري حافالت لنقل املعتصمني اىل وجهاتهم، وأمام رفض التنسيقية فك االعتصام، تدخلت القوات العمومية مستعملة قوة غري متناسبة، وحاولت 

تفريق املتظاهرين بواسطة فئة الدراجني من الرشطة، ويف ظل هذا الوضع أصيب والد إحدى املعتصامت بكسور ورضوض، نقل عىل إثرها بسيارة إسعاف 

رفقة ابنته إىل املستشفى الجامعي ابن سيناء قبل أن يفارق الحياة بتاريخ 27 ماي 2019. وقد أصدرت وزارة الداخلية بالغا تشري فيه إىل أن التدخل كان 

متناسبا ومستوفيا للرشوط القانونية.  كام صدر بتاريخ 28 ماي 2019 بالغ للوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف بالرباط، يعلن من خالله فتح بحث 

قضايئ حول ظروف ومالبسات وفاة “أحد األشخاص باملركز االستشفايئ الجامعي ابن سينا بعد أن كان قد نقل إليه إلصابته أثناء تفريق “وقفة احتجاجية” 

لألساتذة املتعاقدين مبدينة الرباط بتاريخ 24 أبريل 2019”11. ويسجل املجلس إفراطا يف استعامل القوة لفض االعتصام، وتجاوزات خالل عملية تفريق 

املتظاهرين بواسطة فئة الدراجني من الرشطة.

72. شهدت مدينة العيون بتاريخ 19 يوليوز 2019، أحداث شغب بعد انتهاء مباراة لكرة القدم يف نهائيات كأس إفريقيا مبرص، حيث خرج مجموعة 

من املتظاهرين لالحتفال بشوارع املدينة. غري أن هذا االحتفال تحول إىل أعامل شغب وإرضار باملمتلكات العامة والخاصة، ومواجهات عنيفة مع قوات 

حفظ األمن، استُخدمت خاللها خراطيم املياه والرصاص املطاطي للسيطرة عىل الوضع. وعىل إثر هذه األحداث أصيبت شابة تبلغ من العمر 24 سنة 

بالشارع العام، إثر حادثة سري تسببت فيها سيارة تابعة للقوات املساعدة كانت يف إطار تدخل استعجايل قبل أن تفارق الحياة باملستشفى، وقد أصدر 

السيد الوكيل العام مبحكمة االستئناف بالعيون بالغا حول املوضوع، وأعلن فيه عن فتح بحث الستجالء ظروف الحادثة. وأعلنت السلطات العمومية عن 

إصابة 169 عنرصا من القوات العمومية، بإصابات متفاوتة الخطورة، وأربع إصابات يف صفوف املتظاهرين. كام اعتقل )13( ثالثة عرش شخصا، تم إطالق 

رساح أربعة قارصين وتوبع الباقون من طرف السلطات القضائية املختصة مبدينة العيون. وبحسب اإلفادات التي استقتها اللجنة الجهوية العيون-الساقية 

الحمراء خالل متابعتها لألحداث، فإن بعض املصابني رصحوا أنهم مل يتوجهوا للمستشفى خوفا من االعتقال. ويف هذا السياق، قام وفد من املجلس بزيارة 

لعائلة املتوفية التي أكدت خاللها تشبثها برضورة إجراء بحث دقيق لكشف مالبسات الحادثة، كام عمل الوفد عىل زيارة املعتقلني عىل خلفية األحداث 

بالسجن املحيل بالعيون من أجل تفقد أوضاعهم، وحرص الحقا عىل مالحظة أطوار محاكمتهم. 

ب. حرية التجمع

73. تابع املجلس املستجدات املتعلقة بتشميع بيوت بعض مسؤويل جامعة العدل واإلحسان، وهي جمعية غري مرخص لها، وما صدر من قرارات متعلقة 

بهدمها، حيث وصل عدد البيوت املعنية بهذه القرارات يف الفرتة املشمولة بالتقرير إىل 11 بيتا، بكل من مدن وجدة والناظور والقنيطرة وأكادير والدار 

البيضاء والجديدة وفاس وطنجة.

74. استندت القرارات املتخذة إىل مقتضيات ظهري الحريات العامة التي تنظم التجمعات العمومية، عىل اعتبار جعل البيوت الخاصة بالسكن مصىل 

جامعي ومكانا إلقامة “مجالس النصح”. كام ارتكزت عىل القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمري، الذي تم تعديله مبوجب القانون رقم 12. 66 املتعلق 

مبراقبة وزجر املخالفات يف مجال التعمري والبناء، عىل اعتبار أن تلك البيوت لحقتها تغيريات غري مرخص بها. ويشار إىل أن هذه القضية معروضة عىل 

القضاء.
11 - بالغ الوكيل العام للملك مبحكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 28 ماي 2019.
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فيام يخص الحق يف التظاهر والتجمع، فإن املجلس يويص مبا ييل: 

  فتح إمكانية الترصيح القبيل لتنظيم املظاهرات عرب الربيد اإللكرتوين، تفعيال ملبدإ الخدمات اإلدارية الرقمية؛

  استبدال العقوبات السالبة للحرية واإلبقاء عىل الغرامات املنصوص عليها يف الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب األول املتعلق باالجتامعات 

العمومية، وتلك املنصوص عليها يف الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاين املتعلق باملظاهرات يف الطرق العمومية؛

لحقوق  الدولية  والصكوك  والقانونية  الدستورية  للمقتضيات  طبقا  بها  املسموح  تلك  غري  لتقييدات  والتجمع  التظاهر  يف  الحق  إخضاع  عدم    

اإلنسان، وخاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛

  ضامن حق التظاهر والتجمع السلمي وإن مل يستوف مسطرة الترصيح او اإلشعار؛

  التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل القوة ملراقبة النيابة العامة؛

  التنصيص عىل مقتضيات تضمن بشكل رصيح حامية كافة املدافعني عن حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يقومون 

بتغطية املظاهرات السلمية.

ج. حرية الجمعيات

عدد  تزايد  وقد  املستدامة.  التنمية  وتحقيق  الدميقراطية  الحياة  وتنشيط  بها  والنهوض  االنسان  أساسيا يف حامية حقوق  الجمعيات رشيكا  تعد   .75

الجمعيات ببالدنا بشكل ملفت يف السنوات األخرية، حيث يناهز حاليا 200 ألف جمعية تشتغل يف مجاالت متنوعة ومتعددة. كام تعززت أدوار هذه 

عراقيل  استمرار  سجل  املجلس  أن  غري  وامللتمسات.  العرائض  وتقديم  التشاركية  الدميقراطية  مجاالت  يف  سيام  وال   ،2011 دستور  مبوجب  الجمعيات 

ومامرسات إدارية منافية للقانون تعرتض حرية الجمعيات وتضيق الفضاء املدين، خاصة فيام يتعلق بالتأسيس أو التجديد أو استغالل القاعات العمومية 

بالترصيح  املتعلق   5 الفصل  عليها  ينص  ال  بوثائق  اإلدالء  الجمعيات  أحيانا عىل  املحلية تشرتط  اإلدارية  السلطات  أن  األنشطة. كام  بعض  بتنظيم  أو 

بالجمعيات، أو اإلدالء بعدد من نسخ الوثائق يفوق العدد املحدد بنفس الفصل. فضال عن ذلك، مثة صعوبات أخرى ما زالت تواجهها الجمعيات، أهمها 

محدودية املوارد املالية والبرشية بالنسبة للكثري منها، مام يحول دون قيامها بأدوارها، والسيام يف تأطري السكان وخاصة يف مجال الدميقراطية التشاركية، 

وكذا ضعف التشبيك بينها، وهو األمر الذي يحد من قدرتها عىل الرتافع والتأثري يف القرارات والسياسات.  

76. تابع املجلس قضية جمعية جذور التي رُفعت ضدها دعوى من طرف ممثيل السلطات اإلدارية. فبتاريخ 5 غشت 2018، احتضنت الجمعية مبقرها مائدة 

مستديرة يف برنامج “ملحمة العدميني” الذي ينرش عىل موقع اليوتيوب تحت عنوان »1dîner 2 cons«. وبتاريخ 9 نونرب 2018، تقدم عامل عاملة الدار البيضاء 

أنفا بطلب إىل النيابة العامة يرمي فيه إىل حل الجمعية قانونيا، بدعوى مخالفتها لألهداف املسطرة يف قانونها األسايس واملس بالدين اإلسالمي واملؤسسات 

الوطنية ؛ مام تقرر معه تحريك دعوى قضائية، بناء عىل ملتمس وكيل امللك لدى املحكمة االبتدائية املدنية بالدار البيضاء. وبعد مسار قضايئ، وبتاريخ 26 

دجنرب 2018، صدر حكم يقيض بالحل القانوين للجمعية. وهو نفس الحكم الذي أيدته محكمة االستئناف بتاريخ 16 أبريل2019. ويف الوقت الذي يؤكد فيه 

املجلس عىل رضورة احرتام حرية الجمعيات من قبل السلطات العمومية ومراعاة منه ملبدأ استقالل القضاء املكرس دستوريا، فإنه ما زال يتابع هذه القضية 

ويتطلع إىل مراجعة القرار من طرف محكمة النقض يف إعادة تقدير القانون املطبق عىل الحالة. 

77. رصد املجلس منع وقفة كانت تعتزم منظمة العفو الدولية-فرع املغرب القيام بها تحت شعار “من أجل وقف تطبيق عقوبة اإلعدام باملغرب”. كام 

رصد منع تقديم عرض مرسحي يف الشارع املقابل ملبنى الربملان تحت عنوان “العدالة ال تقتل … بل تنترص للحياة!”. يسجل املجلس أن القرار املتخذ 

بخصوص منع هذا النشاط ال يستند عىل أساس قانوين، خصوصا أن الجمعية أعلنت أنها قامت بإخبار السلطات، ومل تتلق أي رد يف املوضوع. كام يسجل 

املجلس بصفة عامة وجود نواقص عىل املستوى القانوين املؤطر للجمعيات، ويثري انتباه جميع املتدخلني والفاعلني املعنيني بهذا املوضوع، للمساهمة 

بشكل أكرث فاعلية يف توسيع الفضاء املدين وتعزيز الضامنات القانونية املتعلقة بحامية املدافعني عن حقوق اإلنسان.

فيام يخص حرية الجمعيات، فإن املجلس يويص مبا ييل : 

األنشطة، مبا يضمن  لتنظيم  العمومية  القاعات  والتمويل، واالستفادة من  والتجديد،  التأسيس  املتعلقة مبسطرة  القانونية  املقتضيات  مراجعة    

مامرسة حرية الجمعيات وفقا للدستور والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية؛

  مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات وذلك باستبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات؛

  متكني األطفال البالغ سنهم من 15 إىل 18 سنة من تأسيس جمعيات خاصة بهم إعامال ملبدأ الحق يف املشاركة؛
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  تشجيع الحوار بني السلطات العمومية والجمعيات لتجاوز املعيقات واإلكراهات التي تحول دون مامرسة الجمعيات ألدوارها؛

  تفعيل توصيات مؤسسة وسيط اململكة يف مجال تأسيس وتجديد الجمعيات واألحزاب والنقابات؛

تشجيع الجمعيات عىل الولوج إىل القضاء اإلداري كآلية لالنتصاف يف املنازعات بني السلطات اإلدارية والجمعيات، وذلك بالعمل عىل تنفيذ    

األحكام والقرارات القضائية الصادرة لصالح الجمعيات؛

  توسيع نطاق مامرسة القضاة لحرية التنظيم لضامن حقهم يف تأسيس وتسيري جمعيات مدنية ونقابات إعامال للمبادئ األساسية بشأن استقالل 

السلطة القضائية.

د. حرية الرأي والتعبري

78. رصد املجلس خالل سنة 2019 عددا من املتابعات القضائية بسبب نرش مضامني يف الفضاء الرقمي، خاصة عرب شبكات التواصل االجتامعي. ويسجل 

املجلس بانشغال إدانة بعض هؤالء املتابعني بعقوبات سالبة للحرية وبالخصوص يف أشكال التعبري التي تحظى بالحامية يف املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان.

79. يف ما يتعلق بحرية الصحافة، تابع املجلس قضية الصحفيني األربعة الذين قضت بخصوصهم املحكمة االبتدائية مبدينة الرباط، بستة أشهر حبسا 

موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، من أجل جنحة نرش معلومات تتعلق بأعامل لجنة تقيص الحقائق الربملانية حول الصندوق املغريب للتقاعد. يف هذا اإلطار، 

يسجل املجلس احرتام املحكمة، يف نص الحكم، لحق الصحفيني يف حامية مصادرهم وتشديدها يف أكرث من مناسبة عىل حقهم يف عدم الكشف عن مصدر 

معلوماتهم. كام يسجل املجلس كون العقوبة السجنية التي أقرها الحكم االبتدايئ وأيدها الحكم االستئنايف يف هذه القضية عقوبة موقوفة التنفيذ12، إال 

أنه يذكر باملعايري الدولية ذات الصلة، وخاصة التعليق العام رقم 34 الصادر عن اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان واملتعلق بحرية الرأي وحرية التعبري، 

والذي يدعو الدول األطراف إىل االعرتاف بأن أحد عنارص الحق يف حرية التعبري يشمل االمتياز املكفول للصحفيني يف عدم الكشف عن مصادر املعلومات، 

كام يدعوها إىل العمل عىل احرتامه. كام يذكر بتوصية  الحوار الوطني حول »اإلعالم واملجتمع« رقم 31 املتعلقة بتكريس الطابع الخاص ملامرسة حرية 

التعبري واإلعالم »بجعلها يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية« وتفضيل التعويض املدين والرمزي يف الجنح التي تتعلق بالصحافة. 

80. ويثري التعاطي اإلعالمي مع قضايا حقوق اإلنسان يف بعض األحيان، إشكاالت مرتبطة بشكل أو بآخر، بكيفية املعالجة. ويتعلق األمر بقواعد العمل 

الصحفي وأخالقيات مهنة الصحافة ومدى مراعاة العمل الصحفي نفسه ملبادئ حقوق اإلنسان وقيمها. ومن أبرز هذه اإلشكاالت وأكرثها استئثارا باهتامم 

املجلس السب والقذف والتشهري ونرش خطاب الكراهية والرتويج ملضامني متييزية أو عنرصية واملس بالحياة الخاصة والصور النمطية )ضد املرأة، األجانب، 

إلخ.(، واملس بقرينة الرباءة.

81. إن هذه املامرسات والخروقات دفعت املجلس يف شتنرب 2019 إىل تعميم بالغ حول قضية سيدة أثار اعتقالها نقاشا كبريا حول الحريات الفردية 

ومسألة اإليقاف اإلرادي للحمل. وقد عرب املجلس يف هذا البالغ عن رفضه للقذف والسب والتشهري ذي الطبيعة التمييزية الذي عربت عنه منابر إعالمية 

وعىل منصات التواصل االجتامعي يف حق السيدة املعنية.

الصحافة  يف  خاصة  الفردية،  وحرياتهم  لألفراد  الخاصة  بالحياة  تتعلق  القضية  كانت  كلام  حدتها  وتزيد  تتجدد  املامرسات  هذه  مثل  أن  يالَحظ   .82

اإللكرتونية وبشكل أكرب يف منصات التواصل االجتامعي. وميكن إجامل هذه املامرسات فيام ييل:

  نرش وتداول صور شخصية عمومية ذات انتامء حزيب مأخوذة لها يف الخارج، وهي بلباس مغاير للباسها املعروفة به، وما رافق ذلك من تشهري 

ومس بكرامتها وكرامة أفراد من عائلتها؛

  تداول فيديو وصور شخص تم توقيفه ليلة رأس السنة مبدينة مراكش وصل التشهري به، خاصة يف فضاءات التواصل االجتامعي، إىل حد نرش صورة 

لبطاقة تعريفه الوطنية ومعلومات عن مساره املهني. ويسجل املجلس، التفاعل اإليجايب للمديرية العامة لألمن الوطني التي فتحت بحثا إداريا 

بخصوص التقصري يف حامية املعطيات الشخصية املتعلقة بالشخص الذي تم توقيفه ليلة رأس السنة مبدينة مراكش بزي نسايئ، والذي أسفر عن 

تورط أربعة أمنيني برتب مختلفة، حيث أصدرت يف حقهم عقوبات تأديبية؛

12 - املادة 14 من القانون التنظيمي املتعلق بطريقة تسيري اللجان النيابية لتقيص الحقائق تحدد العقوبة بالحبس من سنة واحدة إىل خمس سنوات وتنص عىل مضاعفة العقوبة يف حالة نرش معلومات متعلقة مبضمون شهادات األشخاص الذين يتم االستامع إليهم.
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  استمرار نرش صور وأسامء مشتكيات يف قضية حظيت باهتامم إعالمي كبري مند انطالق فصولها يف 2018، بشكل ميس بكرامتهن وحقهن يف 

الصورة، خاصة أن القضية مقرونة بـ »االغتصاب« و«االعتداء الجنيس«؛

  نرش صور منطية سلبية ضد املهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خالل تداول أخبار ملخالفات أو تجاوزات يقوم بها مهاجرون، يكون 

املحدد األول لنرشها هو ضلوعهم يف ارتكابها. وتكون بعض املقاالت مقرونة، يف عناوينها، بجنسيات مرتكبيها، وتعتمد بعض العناوين واملقاالت 

التي رصده املجلس وصف »األفارقة«، دون أن يكون مقرونا حتى بكلمة املهاجرين، مثل »أفارقة والد زيان«، »اعتقال أفارقة«، »عصابة إفريقية«، 

»اإلفريقيات«، »مخيم األفارقة«. 

 

83. يتابع املجلس بانشغال، ما يثريه الوصف ونرش الصور النمطية وأحكام القيمة الشائعة التي تربط االنتامء إىل إفريقيا بلون البرشة األسود، وما قد 

تحمل هذه الصور واألوصاف من وصم، قد يتسبب يف إذكاء نزوعات عنرصية أو كراهية لألجانب. 

84. يسجل املجلس صدور عدة قرارات عن الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي بخصوص حاالت تضمنت مسا بكرامة املرأة وإشاعة صور منطية ضدها 

يف عدة مناسبات، وخاصة القرار رقم 19-14 )فرباير 2019(، والقرار رقم 19-69 )شتنرب 2019(، والقرار رقم 19-56 )يوليوز 2019(.

85. يسجل املجلس يف هذا السياق أهمية »ميثاق أخالقيات مهنة الصحافة«، الذي أعده املجلس الوطني للصحافة الصادر يف 9 غشت 2019. ومن شأن 

هذا امليثاق أن يعزز الحامية ويكرس مبادئ احرتام الحياة الخاصة لألفراد وعدم املس بالرشف والكرامة والحق يف الصورة وقرينة الرباءة. إال أنه يف ظل 

عدم نرش النظام الداخيل للمجلس الوطني للصحافة يف الجريدة الرسمية، تظل إلزامية احرتام مقتضيات هذا امليثاق غري مفعلة.

بخصوص حرية الرأي والتعبري، مبا يف ذلك حرية الصحافة، فإن املجلس يويص مبا ييل:

  تجميع كافة املقتضيات الترشيعية ذات الصلة بالصحافة مبدونة النرش؛

  عدم مساءلة املبلغني واملصادر الصحفية إال يف الحاالت املنصوص عليها قانونا واعتامد سياسات ترتكز عىل الشفافية لتمكني العموم من الولوج 

إىل املعلومة، خاصة تلك التي تهم املصلحة العامة وال متس باألمن القومي والحياة الخاصة لألفراد؛

  دعوة السلطات القضائية إىل التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق يف حرية التعبري وحرية الصحافة وجعلهام يف منأى عن كل 

عقوبة سالبة للحرية؛

  تعديل جميع أحكام القانون الجنايئ املتصلة مبوضوع حرية التعبري، مبا يتوافق مع املادة 19 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، 

والحرص عىل أن يكون أي قيد مفروض عىل هذه الحرية محدد بنص قانوين رصيح ومتاح وأن تكون هذه القيود رضورية الحرتام حقوق اآلخرين 

أو سمعتهم، ولحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة؛

بهذا  املرتبطة  التحوالت  االعتبار  بعني  يأخذ  املعنيني  الفاعلني  جميع  فيه  ينخرط  والصحافة«  والرأي  التعبري  »حرية  عمومي حول  نقاش  فتح    

املوضوع، خاصة يف الفضاء الرقمي، والسيام منصات التواصل االجتامعي، مبا يكفل هذه الحرية دون املساس بالحياة الخاصة لألفراد.

ه. حرية مامرسة الشعائر الدينية وحرية الفكر 

86. إن تطور املنظومة القانونية باملغرب، وعىل رأسها منظومة القانون الجنايئ، يقتيض أن ينسجم هذا القانون مع التزامات املغرب باملواثيق الدولية 

التي صادق عليها والتي تحمي حرية املعتقد، وقد سجل املجلس أن العقوبات املتعلقة بالعبادات يف القانون الجنايئ ال تنسجم مع مقتضيات الدستور 

وال مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان. وتطرق املجلس يف مذكرته بخصوص تعديل القانون الجنايئ13 إىل إشكاالت يطرحها هذا املوضوع وقدم توصيات 

خاصة بشأن الفصول 220 و222.
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بخصوص مامرسة الشعائر الدينية وحرية الفكر، يويص املجلس مبا ييل:

  حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنايئ ؛

  إعادة النظر يف صياغة الفقرة األوىل من الفصل املذكور وذلك بإضافة الحامية التي يوفرها، ليك تشمل اإلكراه عىل اعتناق ديانة معينة؛

  حذف الفصل 222 من القانون الجنايئ.

و. الحق يف الحياة الخاصة

87. إن حامية الحق يف الحياة الخاصة رشط هام لتفعيل مجموعة من الحقوق، وخاصة الحق يف حريـة التعبري والحق يف اعتناق اآلراء دون تدخل، كام 

أنه أحد الدعائم التي تقـوم عليهـا املجتمعات الدميقراطية. وال ينبغي انتهاك الحق يف الخـصوصية أو التدخل غري القانوين يف شؤون الفرد أو أرسته أو بيته 

أو مراسالته، وهو األمر الذي نصت عليه املواثيق الدولية واملقتضيات الدستورية.  ولنئ كان التطور التكنولوجي قد ساهم بشكل كبري يف تحسني التواصل 

الفوري وتعزيز اقتسام املعلومة والولوج إليها وفتح مجاالت جديدة للتعبري أمام املدافعني عن حقوق اإلنسان، فإن التكنولوجيات الحديثة وفرت بيئات 

حاضنة أحيانا النتهاك الحياة الخاصة. ويرتبط هذا االنتهاك أساسا بنرش معطيات خاصة دون موافقة أصحابها واستغاللها ألغراض التشهري أو ملامرسة 

أنشطة إجرامية أو ربحية. وتزداد حدة هذه االنتهاكات عندما يتعلق األمر باملرأة وبشخصيات عمومية أو مشهورة، وهو ما رصده املجلس سنة 2019 

يف حاالت هاجر الريسوين ومن معها، ويف قضية الربملانية. وتطرق املجلس يف مذكرته حول مرشوع تعديل القانون الجنايئ إىل عدد من التوصيات بهذا 

الخصوص14.

88. يسجل املجلس بإيجابية انضامم اململكة إىل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 املتعلقة بحامية األشخاص الذاتيني تجاه املعالجة اآللية للمعطيات ذات 

الطابع الشخيص بتاريخ 28 ماي 2019.

89. تابع املجلس موضوع العالقات الرضائية بني الراشدين باعتباره يدخل يف إطار احرتام الحياة الخاصة، وأثار اهتاممه العدد الكبري للمتابعات القضائية 

بهذا الخصوص، حيث الحظ أن التحوالت املجتمعية الهامة التي تعرفها بالدنا ومستلزمات حامية األشخاص وصون كرامتهم وضامن االنسجام القيمي 

واللحمة املجتمعية تفرض إعادة النظر يف تجريم العالقات الجنسية بني الرشداء. وال ينفي هذا بالطبع رضورة تجريم كل نوع من االستغالل الجنيس 

وخاصة ذلك الذي يقع يف حق القارصين، كام ال ينفي رضورة حامية الحياء العام بدون مبالغة يف توسيع مدلوله انسجاما مع مبدأ الرشعية. كام ال ينفي 

طبعا رضورة اإلبقاء عىل تجريم العالقات الجنسية التي تتم غصبا15. وحددت مذكرة املجلس16 أحكام القانون الجنايئ التي تنتهك مامرسة هذه الحرية 

أو تقّوضها، مبا فيها الفصول من 489 إىل 493، وأوصت بإلغائها.

بخصوص الحق يف الحياة الخاصة، يويص املجلس مبا ييل:

  تفعيل املبادئ املتضمنة يف االتفاقية رقم 108 املشار إليها أعاله من خالل مالءمة القوانني الوطنية مع مقتضياتها؛

  تعزيز حامية األفراد من االستغالل الذي تتعرض له معطياتهم الخاصة، دون موافقتهم، من طرف رشكات اإلنرتنيت ووسطاء البيانات، ومساءلتهم 

يف حال قيامهم بذلك عمال مببدأ السلوك املسؤول للرشكات؛

  تعزيز االستقاللية املالية واإلدارية للجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص عىل غرار االستقاللية املكفولة لهيئات الحكامة؛

  تعديل القانون الجنايئ مبا يضمن رفع التجريم عن جميع العالقات الجنسية الرضائية، مع تجريم االغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنرص الرضا، 

وحيث تؤذى الضحية يف شخصها. 

14 - نفس املرجع.
«  Report of the Independent expert on Protection against Violence and Discrimination Based on Sexual Orientation and Gender Identity, A/72/172, 19 July 2017, A/HRC/38/43« :15 - تقرير املقرر الخاص لألمم املتحدة التايل
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خامسا : مالحظة المحاكمات

90. يعد الحق يف املحاكمة العادلة من بني الحقوق األساسية لإلنسان التي كفلتها الصكوك الدولية والترشيعات الوطنية عرب مجموعة من الضامنات التي 

تهدف إىل حامية املتهم من كل التجاوزات التي قد متس هذا الحق قبل بداية املحاكمة وأثناءها وبعدها. ويف إطار اختصاصاته، الحظ املجلس ولجانه 

الجهوية 53 محاكمة خالل سنة 2019، منها ما يرتبط بالحق يف التظاهر واالحتجاج بالشارع العام كمحاكمة املتابعني عىل خلفية احتجاجات إقليمي 

الحسيمة وجرادة، وأخرى تتعلق بالحقوق الفردية وحرية التعبري وحامية األشخاص، ومحاكامت استأثرت مبتابعة الرأي العام الوطني والدويل. 

91. الحظ املجلس محاكمة تتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومة وحرية الصحافة والنرش، التي توبع بسببها مستشار عن الفريق الكونفدرايل مبجلس 

املستشارين مبعية أربعة صحفيني، والذين قضت املحكمة االبتدائية بالرباط بإدانتهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10.000 

درهام.

92. كام ال حظ املجلس محاكمة السيدة هاجر ريسوين ورفعت األمني ومن معهام، والذين استفادوا من عفو مليك بعد إدانتهم ابتدائيا من طرف املحكمة 

االبتدائية بالرباط بالسجن النافذ يف حق البعض واملوقوف التنفيذ يف حق اآلخرين. 

93. أجرى املجلس مالحظة ملحاكمة السيد أحمد ويحامن، رئيس املرصد املغريب ملناهضة التطبيع، الذي احتج عىل مشاركة رشكة إرسائيلية يف املعرض 

الدويل للتمور بجامعة عرب الصباح زيز بالقرب من مدينة أرفود، حيث متت إدانته من طرف املحكمة االبتدائية بالراشيدية بتهمة االعتداء الجسدي 

عىل رجل سلطة.

94. تابع املجلس قضية الفتاة القارص خ.أ. التي عرفت فيام بعد “بفتاة الوشم”، التي اختطفت من طرف شبان ملدة شهرين بجامعة أوالد عياد بإقليم 

الفقيه بنصالح، وما تعرضت له من اغتصاب وتعذيب جسدي ونفيس ووضع وشوم عىل جسدها. وقد تفاعلت مع هذا الحادث مختلف وسائل اإلعالم. كام 

شكل موضوع اهتامم عىل منصات التواصل االجتامعي، والتي حددت أوىل جلساتها بتاريخ 26 مارس 2019. ومازال امللف رائجا أمام محكمة االستئناف.

95. ما زال املجلس يالحظ أطوار محاكمة السيد املعطي منجب ومن معه، والسيد عبد العايل حامي الدين، والسيد توفيق بوعرشين، ومحاكمة محمد 

منري )الكناوي(، مغني الراب، الذي متت إدانته ابتدائيا واستئنافيا بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية من طرف املحكمة املختصة مبدينة سال. 

96. وقف املجلس خالل مالحظة املحاكامت عىل مجموعة من الخالصات تهم سريها وميكن تلخيصها  يف اآليت:

  علنية املحاكامت: الحظ املجلس خالل سنة 2019 توفر رشط العلنية يف جميع املحاكامت التي تابعها، حيث يسمح ملختلف املتتبعني من صحافة 

ووسائل اإلعالم وجمعيات ومالحظني مؤسساتيني وطنيني وأجانب بالولوج إىل قاعة الجلسات، ومتكينهم من مالحظة جميع أطوار املحاكامت؛

  مرحلة اإليداع تحت تدابري الحراسة النظرية: يتم العمل عىل استقصاء الوقائع التي تحصل إبان فرتة الحراسة النظرية من محارض االستامع، أو 

من خالل ما يرصح به عند االستنطاق من طرف النيابة العامة أو أمام قايض التحقيق أو أثناء االستامع للمتهمني من طرف املحكمة.

  حقوق املشتبه فيه أثناء اإليداع تحت تدابري الحراسة النظرية: يتظلم املشتبه فيهم عند اإليداع تحت تدابري الحراسة النظرية، بصفة عامة، من 

عدم توفر رشوط نظافة الزنازن وعدم توفر العدد الكايف من املراحيض ونظافتها، وعدم تخصيص زنازن للنساء مجهزة باملراحيض، منفصلة عن أماكن 

إيداع باقي السجناء، باإلضافة إىل التشيك من عدم تقديم وجبات الطعام.

  حقوق املتهمني: خالل مرحلة االستنطاق، سواء عند قايض التحقيق أو أمام النيابة العامة، يستفيد املتهمون من حضور دفاعهم ومؤازرتهم لهم، 

ما مل يتنازل أحدهم عن هذا الحق، وإذا تعذر عليهم تعيني محامي لظروف ما ميكنهم القانون من حق االستفادة من حضور محامي مؤازر يف 

إطار املساعدة القضائية؛

  أثناء االستامع اىل املتهمني يف مرحلة املحاكمة: الحظ املجلس أنهم يستفيدون من الوقت الكايف للترصيح بأقوالهم أو أثناء ردهم عىل التهم 

املوجهة إليهم، أو عند أجوبتهم عىل أسئلة هيئة الحكم والدفاع والنيابة العامة، كام يكون لهم الحق يف أخذ الكلمة األخرية أمام املحكمة قبل 

صدور الحكم القضايئ؛
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  املهلة الزمنية لالطالع وتهيئ الدفاع: أغلب املحاكامت التي الحظها املجلس تم فيها احرتام املدة الزمنية املعقولة الطالع املتهمني عىل قضيتهم 

وأخذ املهلة الكافية إلعداد الدفاع. غري أن املجلس سجل إدانة التلميذ ح.اس بالعيون، والتلميذ أ.م. مبكناس اللذين متت إحالتهام من طرف النيابة 

العامة عىل املحكمة التي أدانتهام يف أول جلسة لها، بعقوبات سالبة للحرية ابتدائيا.

  حقوق الدفاع: متارس هيئة الدفاع جميع الحقوق التي يخولها لها القانون وتقاليد وأعراف املهنة يف كل مراحل املحاكمة، وكذلك حق التعقيب 

عىل النيابة العامة والتقدم بامللتمسات والطلبات األولية. 

97.  يسجل املجلس أنه أثناء تقديم الدفوع الشكلية، أو حني بسط املرافعة يف املوضوع، ترافع هيئة الدفاع بالقانون املقارن واالتفاقيات والربتوكوالت 

الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها أو انضم إليها املغرب.

بخصوص مالحظة املحاكامت، فإن املجلس يويص مبا ييل:

  دعوة القضاء إىل االجتهاد لتكريس تطبيق املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها بالدنا وإعامل مبدأ سمو هذه املعايري عىل القوانني 

الوطنية تفعيال ملا جاء يف تصدير الدستور؛

  مراجعة قانون املسطرة الجنائية مبا يعزز الضامنات القانونية والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع حضور الدفاع خالل مرحلة البحث 

التمهيدي منذ لحظة اإليداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعامل وسائل التسجيل السمعية البرصية أثناء تحرير محارض الرشطة القضائية؛

  التنصيص عىل مقتضيات إجرائية خاصة بالبحث والتحقيق يف ادعاءات التعذيب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة وتحميل النيابة العامة 

عبء االثبات يف هذه االدعاءات؛

  مراجعة وتبسيط نظام املساعدة القضائية مبا يكفل الحق يف الولوج اىل العدالة خاصة للفئات الهشة؛

  تخصيص أماكن للحراسة النظرية تستجيب ملعايري النظافة والتهوية. 

سادسا : الحقوق الفئوية 

أ. حقوق الطفل

98. متيزت سنة 2019 بإحداث اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل وفق مقتضيات اتفاقية حقوق الطفل، ومتاشيا 

واملبادئ التوجيهية للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل املتضمنة يف مالحظتها العامة رقم 2. وقد رشع أعضاء اآللية يف بلورة خطة عمل سنوية اعتامدا 

عىل الرتاكامت التي حققها املجلس يف ميدان حقوق الطفل خالل األنشطة اإلعدادية للخطة، وخاصة منها مخرجات اللقاء التفاعيل الذي عقدته رئيسة 

املجلس مع األطفال يف فرباير 2019 عىل هامش فعاليات املعرض الدويل للنرش والكتاب.

املنظومة  الطفل فاعال أساسيا يف  التي تعترب  الطفل  بإعداد اسرتاتيجية تدخل حامئية استنادا عىل مقاربة حقوق  قام املجلس خالل سنة 2019،   .99

الحامئية، سواء عىل مستوى البلورة واإلنجاز أو عىل مستوى التتبع والتقييم، وليس فقط مستفيدا من برامج حامئية. ويف هذا اإلطار، متت برمجة زيارات 

ملراكز حامية الطفولة كان الهدف منها، يف مرحلة أوىل، هو االستامع إىل األطفال يف وضعية صعبة وإىل األطفال يف نزاع مع القانون والتفاعل املبارش معهم 

من أجل الوقوف عىل انتظاراتهم من املجلس بشكل عام ومن اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل بشكل خاص. من 

جهة ثانية، تم تنظيم لقاءات تشاورية مع وزارة الشباب والرياضة ومع مسؤويل وحدات حامية الطفولة بجهة الرباط-سال-القنيطرة. 

100. عىل مستوى الرصد، وضع املجلس آلية تتبع يومي ملا يروج يف وسائل اإلعالم من محتويات، سواء منها املكتوبة أو السمعية البرصية، ذات الصلة 

بحقوق الطفل من أجل التصدي التلقايئ لالنتهاكات املحتملة، وتتبع الدينامية الوطنية والجهوية الخاصة بحامية حقوق الطفل. وقد تدخل املجلس بشكل 

استباقي يف أربع حاالت، حيث تم إيداع أربعة أطفال يف مؤسسات الرعاية االجتامعية ووضع برنامج تكفل متعدد األبعاد لفائدة طفل -أثارت حالته 

اهتامم الرأي العام الوطني- وذلك بتعاون مع املنسقية الجهوية للتعاون الوطني بجهة الرباط-سال-القنيطرة. كام ساهم املجلس بتوفري االستفادة من 

خدمات وحدات حامية الطفولة لفائدة أطفال يف وضعية شارع بكل من الرباط وبني مالل وخريبكة والدارالبيضاء والقنيطرة وسيدي قاسم. 
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101. تابع املجلس خالل سنة 2019 تفعيل توصيات تقريره املوضوعايت حول مراكز حامية الطفولة يف الجانب املتعلق بتتبع التكفل ومبواكبة الفاعلني 

املؤسساتيني املعنني وذلك من خالل مواكبة وزارة الثقافة والشباب والرياضة يف مجموعة من األنشطة. يف هذا اإلطار تم :

  تنظيم ورشتني تكوينيتني لفائدة مديرات ومديري مراكز حامية الطفولة: األوىل تم تنظيمها بتاريخ 30 أبريل 2019 تتعلق مبقاربة حقوق الطفل، 

والثانية بتاريخ 15 يونيو 2019 تتعلق بآلية التظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاك حقوقهم وطرق التفاعل بني مراكز حامية الطفولة وهذه اآللية؛

  تنظيم أربع زيارات ملراكز حامية الطفولة وإعداد قاعدة بيانات محينة حولها؛

  املساهمة يف أشغال ورشات التفكري الخاصة بوضع آلية تظلم داخلية خاصة باملراكز؛

  املساهمة يف بلورة أدوات عمل موحدة ؛

  املساهمة يف األجرأة الفعلية ملبدأ املشاركة من خالل مواكبة أطر الوزارة املعنية يف تفعيل مجالس األطفال ومساهمة هذه األخرية يف سريورة 

أخذ القرار.

102. عىل مستوى الرتافع، ومن أجل تعزيز مالءمة الترشيعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل، ويف إطار التفاعل مع 

النقاش الوطني حول مرشوع القانون 19-58 الخاص بعهد حقوق الطفل يف اإلسالم، قام املجلس بتجميع مجموعة من املعطيات الكمية والنوعية التي 

تم استثامرها إلنجاز قراءة أولية مقارنة بني عهد حقوق الطفل يف اإلسالم واتفاقية حقوق الطفل يف أفق بلورة رأي استشاري. كام نظم املجلس جلسات 

استامع لجمعيات املجتمع املدين سواء منها الفاعلة يف ميدان الطفولة أو يف ميدان حقوق االنسان بشكل عام وذلك يف شتنرب 2019. 

103. كام واصل املجلس الحوار املجتمعي حول مراجعة املادة 20 من مدونة األرسة املتعلقة باإلذن بزواج األطفال والطفالت من خالل تنظيم لقاءات 

تحسيسية من طرف اللجن الجهوية لحقوق االنسان، ولقاء وطني عرف مشاركة مجموعة من الفاعلني املعنيني سواء منهم الوطنيني أو الدوليني. وتبني 

من خالل هذا العمل التحسييس والرتافعي بأن إشكالية تزويج الطفالت تطرح مجموعة من التحديات املجتمعية مرتبطة أساسا بالنسقني املؤسسايت 

والترشيعي للحامية من جهة والدينامية املجتمعية من جهة أخرى. وقد أبدى املجلس قلقه اتجاه الخط التصاعدي الذي سجله تزويج الطفالت بشكل 

خاص، عىل اعتبار أن هذه املامرسة هي مس مبارش بحقوق الطفل خاصة منها الحق يف الرتبية والصحة والحامية والنامء.

104. وعىل اعتبار أن سنة 2020 هي سنة تقديم التقرير الدوري الوطني للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل، نظم املجلس الوطني لحقوق االنسان يف 

شهر يوليوز 2019 ورشة تكوينية لفائدة جمعيات املجتمع املدين الفاعلة يف ميدان الطفولة خاصة مبنهجية بلورة وإنجاز التقارير املوازية وذلك بتعاون 

مع منظمة اليونيسيف ووزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان. ولإلشارة فإن املجلس سبق له نهاية سنة 2018 أن ساهم يف الدينامية الدولية الخاصة 

مبؤرشات التتبع يف إطار التعاون مع التحالف الدويل لتتبع اتفاقية حقوق الطفل ولجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل.

تكوينية  بتأطري 9 ورشات  املجلس خالل سنة 2019  قام  الطفل،  الرشكاء واملتدخلني يف مجال حقوق  تقوية قدرات  املساهمة يف  عىل مستوى   .105

مراكز حامية  ومديرات  مديري  ميثلون  منها 180 مشاركا ومشاركة  استفاد  الطفل  ميدان حقوق  الوطنية يف  الكفاءات  تعزيز  املساهمة يف  استهدفت 

الطفولة التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة ونقاط ارتكاز حقوق الطفل العاملة يف وحدات حامية الطفولة التابعة للتعاون الوطني وكذلك املندوبني 

الجهويني لنفس املؤسسة عىل مستوى جهة الرباط-سال-القنيطرة باإلضافة إىل جمعيات املجتمع املدين العاملة يف املجال.

106. من بني أهم التحديات التي مازالت يف مجال حقوق الطفل، إعامل مبدأ املشاركة الذي مل يتم بعد مالءمة أجرأته مع املعايري الدولية بالرغم من 

وجود مبادرات مهمة تستحق التشجيع )برملان الطفل، مجالس األطفال مبراكز حامية الطفولة، جامعات صديقة لألطفال، لجن األطفال يف املؤسسات 

الدراسية وبعض بنيات استقبال األطفال(. فمشاركة األطفال مرتبطة بشكل كبري بولوجهم إىل املعلومة العمومية املكيفة. وقد حرص املجلس إبان بلورة 

خطة عمله املشرتكة مع اليونيسيف عىل إنتاج مجموعة من الوسائط التي سيتم تكييفها وجعلها يف متناول األطفال بكل فئاتهم وإرشاك األطفال يف سريورة 

إنجاز التقرير الخاص باملجلس خالل استعراض التقرير الدوري من طرف لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل.
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يف مجال حقوق الطفل، يويص املجلس مبا ييل: 

  املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات واالستجابة لتوصية لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل 

الخاصة بوضع مدونة للطفل تشمل جميع مجاالت االتفاقية الدولية ذات الصلة؛

  حامية حق الطفل يف النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه؛ 

  دعوة املتدخلني املعنيني إىل ضامن االلتقائية بني السياسة العمومية املندمجة للطفولة والسياسة العمومية املندمجة للشباب؛

  ترسيع وثرية تفعيل السياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة خاصة منها الهدف االسرتاتيجي الثاين املتعلق بإحداث اآلليات الحامئية الرتابية 

املندمجة باإلضافة إىل بلورة منظومة معلوماتية وطنية موحدة خاصة بحامية حقوق الطفل؛

  أجرأة املجلس االستشاري لألرسة والطفولة ومتكينه من املوارد املالية والبرشية الكافية من أجل أن يضطلع بأدواره يف السياسات العمومية، خاصة 

تحقيق الهدف االسرتاتيجي الخامس للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة وتفعيل التدبري 261 من الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية 

وحقوق اإلنسان.

ب. حقوق نزالء ونزيالت املؤسسات السجنية

107. يعمل املجلس عىل متابعة أوضاع السجناء والسجينات باملؤسسات السجنية17 عن طريق معالجة الشكايات التي يتوصل بها مركزيا وجهويا وكذلك 

عن طريق الزيارات التي يقوم بها أعضاء وأطر املجلس لكل املؤسسات السجنية، سواء تلقائيا أو متابعة ألوضاع وحاالت محددة، أو بناء عىل شكاية أو 

تظلم أو طلب من السجناء أو ذويهم أو موكليهم. ويهدف عمله أساسا إىل إعطاء األولوية للحاالت املتعلقة بالحق يف الحياة وادعاءات التعذيب وسوء 

املعاملة، باإلضافة اىل الحق يف الصحة والتعليم والتكوين واالنفتاح عىل فاعلني مؤسساتيني آخرين بهدف التنسيق معهم لحامية ولتعزيز حقوق نزالء 

ونزيالت املؤسسات السجنية.

108. يسجل املجلس استمرار التعاون مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج، وتفاعلها اإليجايب قي كثري من األحيان مع توصيات الفرق 

الزائرة التابعة للمجلس ولجانه الجهوية، من أجل تحسني أوضاع السجناء.

109. كام يسجل استمرار ظاهرة االكتظاظ التي مازالت مستفحلة يف املؤسسات السجنية، وتؤثر سلبا عىل متتع الساكنة السجنية بحقوقها عموما وعىل 

التمتع بالحق يف الصحة والنظافة والتعليم عىل وجه الخصوص، كام أن هذه الظاهرة ال تساعد عىل مراعاة القواعد الخاصة باملساحة الدنيا املخصصة 

لكل سجني املتعارف عليها دوليا.

السجنية  املؤسسات  الجهوية خالل سنة 2019 مبا مجموعه 170 زيارة غطت جميع  املجلس ولجانه  قام  السجنية،  املؤسسات  بخصوص زيارة   .110

البالغ عددها 76 مؤسسة سجنية، أعد بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات من أجل ضامن متتع نزالء ونزيالت هذه املؤسسات بحقوقهم األساسية وأنسنة 

فضاءاتها. وأحيلت هذه التوصيات عىل الجهات املختصة، ويتابع املجلس مآالت تنفيذها. وتندرج هذه الزيارات يف إطار الزيارات التفقدية التي يقوم 

بها املجلس ولجانه الجهوية أو يف سياق معالجة الشكايات الواردة عليه. وقد همت هذه الزيارات أشخاصا متابعني يف إطار قضايا اإلرهاب، أو املتابعني 

عىل خلفية االحتجاجات، أو حاالت فردية مثل )توفيق بوعرشين، وحميد املهداوي، وهاجر الريسوين ورفعت األمني واملتابعني معهم عىل خلفية امللف(، 

وأخرى متعلقة بفئات هشة )النساء، األجانب واألشخاص يف وضعية إعاقة ...(. ونورد فيام ييل بعضا من هذه الحاالت: 

السيد عيل عراس

111. تابع املجلس وضعية السيد عيل عرّاس يف السجن منذ إدانته بـ 12 سنة سجنا نافذا، وذلك بناء عىل شكايات أرسلها محاموه أو بعد ترصيحات 

أخته عرب شبكات التواصل االجتامعي. يف سنة 2019، قام وفد من املجلس بزيارة له بتاريخ 28 مايو 2019 بالسجن املحيل تيفلت 2. ومتت مقابلته داخل 

زنزانته، حيث طلب بشكل خاص تدخل املجلس من أجل االستفادة من بعض الفحوصات املتعلقة باألسنان. وتعهدت إدارة السجن بالقيام باملتعني، وتم 

تحديد موعد إلجراء تلك املتابعة الطبية مع كلية طب األسنان.

17 - يبلغ عدد املؤسسات السجنية 76 مؤسسة، تضم ما يناهز 84000 سجني وسجينة.
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السيد عبد القادر بلعريج

112. بناء عىل زيارات وشكايات زوجته، قام املجلس بعدد من التدخالت لفائدة السيد عبد القادر بلعريج املحكوم باملؤبد، وخاصة تيسري الزيارة العائلية 

)املدة وعدد الزوار(، وتسهيل حصوله عىل الجرائد واملجالت. ويقوم املعني باألمر باستمرار باالتصال الهاتفي باللجنة الجهوية فاس- مكناس التي تتابع 

وضعيته بالسجن املحيل مبكناس. وتبعا التصال مع اللجنة املذكورة قامت هذه األخرية بزيارته بتاريخ 20 يونيو 2019، وخالل هذه الزيارة التمس وساطة 

املجلس من أجل استفادته من برنامج مصالحة، ونقله إىل السجن املحيل األوداية مبراكش من أجل تقريبه من عائلته. ومتت إحالة هذه املطالب عىل 

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.

السيد محمد رشيد لغريبي

113. اعتقل السيد محمد رشيد لغريبي يف 2 يونيو 2003 وأدين بـ 20 سنة سجنا نافذا بتهمة ارتكابه أعامل إرهابية. وقد تم إيداعه يف عدة مؤسسات 

سجنية )سال 2، السجن املركزي بالقنيطرة، وطنجة، توالل 2 مبكناس(. وقد تابعت اللجنتان الجهويتان فاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة، الوضعية 

السجنية لهذا النزيل. ووضعت زوجته شكايات أو طلبات تتعلق بنقله إىل مؤسسة سجنية أخرى أو تحسني وضعيته السجنية أو االستفادة من العفو 

املليك. وقامت اللجنة الجهوية فاس-مكناس بزيارته مرتني سنة 2019 )16 أبريل و20 يونيو(. وكان النزيل قد أرضب مرتني عن الطعام احتجاجا عن التهم 

املوجهة إليه واملتعلقة باإلرهاب، وطالب بإطالق رساحه. وأوضح الفريق الزائر للنزيل أن بعض هذه الطلبات تندرج ضمن اختصاص إدارات أخرى وأن 

ذلك سيتطلب إجراءات ومساطر خاصة. وبعد مناقشات مع الفريق، قرر إنهاء إرضابه عن الطعام. وبناًء عىل طلبه، وبدعم من اللجنة الجهوية فاس-

مكناس، تم نقله إىل السجن املحيل عكاشة بالدار البيضاء. 

السيد مرتىض إعمراشن

114. أدين السيد مرتىض إعمراشن يف 14 نونرب 2018، بالسجن 5 سنوات من قبل محكمة االستئناف بالرباط، بعد صدور حكم ابتدايئ عن غرفة الجنايات 

االبتدائية املكلفة بقضايا مكافحة اإلرهاب مبلحقة محكمة االستئناف بسال. متت متابعة حالته من قبل املجلس منذ اعتقاله يف يونيو 2017. بناًء عىل 

شكاية تقدم بها شقيقه، يف 23 غشت 2019، قام املجلس بزيارة للسيد إعمراشن بسجن سال 2. وتضمنت هذه الشكاية ادعاءات باإلهانة والرضب التي 

تعرض لها النزيل من طرف مدير املؤسسة السجنية. وخالل الزيارة، قام الفريق الزائر مبقابلته، يف حني مل يتمكن من مقابلة مدير املؤسسة السجنية الذي 

كان يوجد يف عطلة خالل هذه الفرتة. ورصح النزيل بأنه كان ضحية لسلوك مدير املؤسسة السجنية من خالل إهانات وجهها له هذا األخري ونفى نفيا 

قاطعا تعرضه للرضب، عىل عكس ما ادعاه شقيقه. ومل يعرب عن رغبته يف متابعة املدير، عىل الرغم من الشكاية التي وجهها إىل املندوبية العامة إلدارة 

السجون وإعادة اإلدماج، والنيابة العامة. وبعد املقابلة، طلب النزيل من املجلس أن يدعم طلب نقله إىل سجن قريب من عائلته. كام أعرب عن رغبته 

يف متابعة الدراسة والتكوين املهني، ومتت إحالة طلباته عىل إدارة املؤسسة السجنية.

زيارة مجموعة فتيات السجن املحيل بتيفلت 

115. يف إطار زيارة عامة إىل السجن املحيل بتيفلت بتاريخ 28 مايو 2019، توجه فريق من املجلس إىل حي النساء، حيث التقى مبجموعة من الفتيات 

الاليت ُحكم عليهن بالسجن مبدد ترتاوح بني سنتني )2( و5 سنوات يف إطار ملف مكافحة اإلرهاب، يف يوليوز 2017. يف ذلك الوقت، كانت 7 من الفتيات 

العرشة قارصات. خالل املقابلة الجامعية معهن، واالنفرادية مع بعضهن، سجل فريق املجلس أن أغلب الفتيات حاصالت عىل مستوى تعليمي متدين 

جدا. وأعربت خمس منهن عن الندم عىل األفعال التي متت إدانتهن بسببها، وقد عربن عن رغبتهن يف االندماج يف املجتمع.  وعىل أساس هذه املعلومات، 

وخالل اجتامع مع مسؤويل املندوبية العامة إلدارة السجون، قدم ممثلو املجلس توصية بتنفيذ برنامج إلعادة إدماجهن بعد مغادرتهن للسجن. واستجابة 

لهذه التوصية، أعدت املندوبية العامة برنامًجا خاًصا )برنامج مصالحة( لهذه املجموعة من الفتيات، برشاكة مع املجلس وفاعلني آخرين. وقد دام هذا 

الربنامج حوايل شهرين، وتبني أن كل املشاركات استفدن منه مبا يحقق اندماجهن يف املجتمع. ويف 10 يناير 2020، صدر لفائدتهن عفو مليك. 

السيد توفيق بوعرشين

116. قام املجلس واللجنة الجهوية بالدار البيضاء-سطات بست زيارات للسيد توفيق بوعرشين سنة 2019، وذلك إما بناء عىل الشكايات التي تم التوصل 

بها من السيد بوعرشين أو زوجته، وإما بعد مراسالت من منظامت غري حكومية، أو مببادرة من املجلس. ويف كل زيارة، يتم اللقاء مع السيد بوعرشين 

بشكل فردي ويف رشوط تحرتم الرسية وحرية التعبري. واشتىك املعني من اإلهامل فيام يتعلق بالرعاية الصحية، وعدم احرتام الخصوصية أثناء الزيارات 
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العائلية، وعدم كفاية مدة الزيارات أو املكاملات الهاتفية، وعزله أثناء امليش يف الفسحة. وبعد كل زيارة، يصدر املجلس التوصيات املناسبة التي تعرب إدارة 

السجن عن استعدادها للتفاعل اإليجايب معها، مثل تحديد املواعيد الالزمة إلجراء الفحوصات الطبية الخارجية، والسامح له بامليش مع السجناء اآلخرين، 

واالستفادة من املدة الكافية للمكاملات الهاتفية، والتخفيف من عدد الحراس أثناء الزيارات العائلية، ومنحه وقتًا أطول. وخالل الزيارة األخرية التي متت 

بتاريخ 13 دجنرب 2019، تعهدت إدارة املؤسسة السجنية بتزويده باألدوات الالزمة للكتابة.

السيد حميد املهداوي

117. يتابع املجلس وضعية السيد حميد املهداوي منذ اعتقاله، كام قام مبالحظة محاكمته، وقامت اللجنة الجهوية بالدار البيضاء-سطات بزيارته عدة 

مرات بالسجن املحيل عكاشة بالدار البيضاء. وخالل سنة 2019، متت زيارته يف 19 يونيو 2019، بناء عىل شكاية زوجته التي تقوم بزيارة املجلس بشكل 

متواصل. وقدم املجلس توصيات إىل املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بشأن تحسني الوضعية السجنية للنزيل املذكور، وخاصة تلك املتعلقة 

الزيارات  أثناء  بالرعاية الطبية أو االمتثال للنظام الغذايئ املوصوف له من قبل أطباء املؤسسة السجنية. وأوىص املجلس باعتامد املرونة قدر اإلمكان 

العائلية. وقد استجابت املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج إىل هذه التوصيات.

زيارة املعتقلني عىل خلفية احتجاجات إقليم الحسيمة

118. تابع املجلس األوضاع السجنية للمعتقلني عىل خلفية احتجاجات إقليم الحسيمة، وذلك بتنسيق مع لجانه الجهوية سواء تعلق االمر مبواكبة عائالت 

املعتقلني عرب تنظيم ومتابعة الزيارات ومالحظة أطوار محاكمتهم أو بتنسيق الجهود مع املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج حني يتعلق األمر 

بحاالت اإلرضاب عن الطعام املعلن عنها من طرف بعض النزالء.

119. قامت اللجنة الجهوية فاس-مكناس مبا مجموعه 47 زيارة للمعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة، منها 25 زيارة سنة 2019. وقد شملت 

هذه الزيارات سجون راس املا وبوركايز بفاس وعني عائشة بتاونات والسجن املحيل بأزرو وسجون توالل 1 و2 مبكناس.  وجاءت هذه الزيارات يف إطار 

معالجة الشكايات التي تم تلقيها بخصوص ادعاءات سوء املعاملة، أو ملتابعة األوضاع الصحية لبعض املعتقلني، أو ملتابعة اإلرضابات عن الطعام والقيام 

بالوساطة الالزمة يف هذا اإلطار. وقد نظمت آخر زيارة للمعتقلني بالسجن املحيل عني السبع بتاريخ 25 ماي 2019، بينام تعود آخر زيارة لباقي املعتقلني 

بباقي سجون اململكة ليوم 19 غشت 2019.

120. قامت اللجنة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة مبا مجموعه 16 زيارة للمعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة بعد ترحيلهم من سجن عكاشة 

بتاريخ 11 أبريل 2019. وتوزعت هذه الزيارات كالتايل: 11 زيارة لسجن طنجة 2، ثالث زيارات لسجن تطوان خالل تواجد السيد املجاوي به، وزيارتان 

لسجن الحسيمة. كام عملت اللجنة عىل رصد أوضاع السجناء من خالل اتصاالت هاتفية منتظمة )11 مكاملة(. وحرصت اللجنة عىل متابعة الزيارات التي 

نظمها املجلس لفائدة عائالت املعتقلني )17 زيارة(، توزعت ما بني سجن طنجة 2 بـ 13 زيارة وسجن راس املا بأربع زيارات، وذلك من أجل دعم األرس 

وتسهيل مجرى الزيارات والقيام بدور الوساطة. وعملت اللجنة كذلك عىل متابعة الحالة الصحية للسيد األرصيحي خالل تواجده خارج السجن من أجل 

متابعة العالج. من جهة أخرى، نظمت اللجنة ثالثة اجتامعات، أولها مع عائالت املعتقلني بتاريخ 18 أبريل 2019، وثانيها مع “لجنة دعم معتقيل حراك 

الريف وعائالتهم” يوم 8 ماي 2019، واجتامع ثالث مع محاميي املعتقلني بتاريخ 16 مايو 2019.

121. قامت اللجنة الجهوية بالدار البيضاء-سطات بـ 44 زيارة للمعتقلني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة الذين حوكموا أمام محكمة االستئناف بالدار 

البيضاء. وبادرت اللجنة إىل القيام بهذه الزيارات إما يف إطار التحريات املتعلقة بادعاءات التعذيب أو يف إطار متابعة ظروف االعتقال، إضافة إىل متابعة 

الحالة الصحية لبعض املعتقلني، وال سيام خالل اإلرضابات عن الطعام.  كام قامت اللجنة بزيارات للمستشفيات ملتابعة أحوال السيد ربيع األبلق، وعملت 

عىل متابعة وتيسري الزيارات العائلية التي نظمها املجلس لفائدة أرس املعتقلني، والتي بلغ عددها 51 زيارة، باإلضافة اىل عقد العديد من اللقاءات مع 

األرس، ومع ممثيل املجتمع املدين، خاصة “لجنة دعم معتقيل حراك الريف وعائالتهم”. 
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122. تفعيال للمبادرة التي أعلنت عنها رئيسة املجلس بتاريخ 12 أبريل 2019، عقد املجلس سلسلة من جلسات االستامع إىل عائالت املعتقلني عىل 

خلفية أحداث الحسيمة وجرادة والتفاعل معهم بخصوص ظروفهم ووضعية املعتقلني ومتابعة أوضاعهم. وهكذا، التقى املجلس بتاريخ 23 و24 ماي 

2019 بعائالت املعتقلني محمد املجاوي والحبيب الحنودي ومحمد االرصيحي وبتاريخ 30 ماي 2019 بأمهات ربيع األبلق ونبيل أحمجيق ومحمد الحايك، 

ثم يوم 17 يونيو 2019 بوالدة نارص الزفزايف ووالدة يوسف الحمديوي وزوجته وزوجة كريم أمغار ووالدة سليامن الفاحيل، ثم التقى املجلس يوم 5 

يوليوز 2019 بأمهات و/أو إخوة املعتقلني حسني اإلدرييس وحسن باربا ومنري بن عبد الله وفؤاد السعيدي وأرشف اليخلويف وإبراهيم وعثامن بوزيان.

123. ويف نفس السياق تفاعل املجلس أيضا مع مبادرات وفعاليات مدنية، حيث التقت رئيسة املجلس بتاريخ 20 ماي 2019 مع جمعية ثافرا وبتاريخ 

21 ماي 2019 مع وفد “املبادرة املدنية للريف”، ثم لجنة الحسيمة، يوم الخميس 20 يونيو 2019، حيث متحورت هذه اللقاءات حول القضايا املرتبطة 

باألحداث وتداعياتها عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي والثقايف والسيايس.

124. تابع املجلس خالل سنة 2019 تفعيل توصيات تقريره املوضوعايت حول: “أزمة السجون مسؤولية مشرتكة: 100 توصية من أجل حامية حقوق السجناء 

والسجينات”18. ففيام يتعلق بتوفري الضامنات الترشيعية، أعد املجلس، تبعا ملراسلة األمانة العامة للحكومة، الواردة عليه بتاريخ 8 مارس 2019 رأيا بخصوص مسودة 

مرشوع القانون املنظم للسجون، الذي يهدف إىل مراجعة القانون رقم 23.98 املتعلق بتنظيم وتسيري املؤسسات السجنية. ومن أجل إعداد مقرتحاته، قام املجلس 

بتجميع معطيات تتعلق بتجارب دولية خاصة بقوانني املؤسسات السجنية واالطالع عىل بعض الدراسات املنجزة يف املوضوع، مع الرجوع إىل تقريري املجلس حول 

السجون ومراكز حامية الطفولة وكذا الشكايات والتظلامت الواردة عىل املجلس باإلضافة إىل خالصات الزيارات امليدانية للمؤسسات السجنية. واقرتح املجلس 

إدراج بعض التعديالت عىل مستوى الشكل بغرض ضامن توازن بنية النص والحفاظ عىل متاسك وانسجام مواده ؛ مام يستوجب حذف بعض املواد والفقرات أو 

إلحاق أخرى مبواد ذات نفس املضمون، أو إحالتها عىل النظام الداخيل نظرا لطبيعتها التفصيلية أو التنظيمية. وعىل مستوى املضمون، اقرتح املجلس إضافة مواد 

أخرى لتعزيز مرشوع النص القانوين مبا يضمن مالءمته مع املعايري الدولية ذات الصلة. وصبت مقرتحات املجلس يف اتجاه تعزيز الحقوق األساسية للسجناء ومنع 

التمييز وإيالء أهمية أكرب لبعض الفئات الهشة، مثل األشخاص يف وضعية إعاقة واألحداث الجانحني والنساء الحوامل واألجانب واملصابني بأمراض مزمنة ونفسية 

ومتكينهم من املساعدة االجتامعية واملواكبة النفسية. كام همت املقرتحات مسألة التصنيف الذي قد يساهم عدم ترشيده يف الحرمان من الربامج التأهيلية.

125. فيام يخص تكوين العاملني باملؤسسات السجنية، يساهم املجلس يف تعزيز قدرات هؤالء املوظفني، وخاصة بعد إنشاء معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق 

اإلنسان، حيث قام مبجموعة من الدورات التكوينية لفائدة املوظفني سواء بطلب من املندوبية أو مببادرة منه. و يف نفس اإلطار، قام املجلس بتأطري دورات تكوينية 

حول حقوق السجناء بكل من مركزي التكوين بتيفلت وإفران لفائدة املوظفني املكلفني بالتدخل األمني داخل املؤسسات السجنية )حوايل 900 موظف(.

126. وبخصوص املبادرات التي تستهدف بعض فئات الساكنة السجنية، عرفت سنة 2019 انطالق اإلعداد للتحري حول الوضعية السجنية لألجانب، 

حيث تم الرشوع يف إعداد البنود املرجعية وأدوات البحث امليداين، وسيتم استكامل املرشوع خالل سنة 2020. كام استأثرت الوضعية السجنية لفئة 

األشخاص يف وضعية إعاقة مبتابعة املجلس، بهدف متكينها من حقوقها واستفادتها من التدابري التيسريية، نذكر منها الولوج الشامل واالستعانة مبرتجم للغة 

اإلشارة للمعتقلني)ات(. وتقدم هذه الخدمة بدعم من مؤسسة التعاون الوطني التي وضعت رهن إشارة املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

مرتجمني للغة اإلشارة عىل الصعيدين الوطني والجهوي.

بخصوص حقوق السجناء، فإن املجلس يعيد التأكيد عىل التوصيات التالية: 

  اتخاذ تدابري عاجلة من أجل التقليص من االكتظاظ داخل املؤسسات السجنية خاصة عن طريق ترشيد االعتقال االحتياطي، ومراجعة مسطرة 

العفو، وتفعيل اإلفراج الرشطي والتحسيس به يف أوساط الساكنة السجنية، والترسيع باعتامد عقوبات بديلة؛

  تسهيل ولوج جمعيات املجتمع املدين وتوسيع الرشاكة معها مبا يضمن تفعيل دورها يف التحسيس؛

  اتخاذ تدابري خاصة لحامية الفئات الهشة داخل املؤسسات السجنية من قبيل األشخاص يف وضعية إعاقة، واملصابني بأمراض خطرية وعقلية 

نفسية؛

  الرفع من عدد األطباء والعاملني الصحيني داخل املؤسسات السجنية.

cndh.org.ma  www.:18 - منشور عىل املوقع الرسمي للمجلس
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ج. حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة

127. متيزت سنة 2019 بإحداث اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة تنفيذا للامدتني 12 و19 من القانون 76.15 املتعلق 

بإعادة تنظيم املجلس وإعامال للفقرة الثانية من املادة 33 من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

128. يسجل املجلس من خالل رصده للسياسات العمومية املرتبطة بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة التطور النوعي الذي عرفه املغرب بعد عرش 

سنوات من املصادقة عىل اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكولها االختياري )2009-2019( من خالل اعتامد القانون اإلطار 13-97 املتعلق 

إعاقة 2026-2016  األشخاص يف وضعية  بحقوق  للنهوض  املندمجة  العمومية  السياسة  وكذا  بها  والنهوض  إعاقة  األشخاص يف وضعية  بحامية حقوق 

ومخطط العمل الوطني للسياسة العمومية املندمجة للنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة 2021-2017.

129. يسجل املجلس فيام يتعلق بالحق يف الرتبية والتكوين إقرار وزارة الرتبية الوطنية للربنامج الوطني للرتبية الدامجة. كام يدعو إىل تنزيله بشكل سليم 

عىل املستوى الجهوي واإلقليمي وذلك من خالل اتخاذ التدابري الكفيلة بفعلية الولوج لهذا الحق عرب رصد كل اإلمكانات املادية واإلدارية الالزمة وتكوين 

العاملني عىل تنزيله ومحاربة التمثالت السلبية والصور النمطية التي تزيد من تكريس التمييز تجاه األطفال يف وضعية إعاقة.

القطاعات  تعمل  التي  والربامج  التدابري  من  اإلعاقة عرب مجموعة  املندمجة يف مجال  العمومية  السياسة  أوراش  بعض  تفعيل  املجلس  ويسجل   .130

الحكومية عىل تنزيلها، خاصة تلك املتعلقة بالرتبية الدامجة والتشغيل من خالل املباريات املوحدة للتوظيف ضمن الهيئات املشرتكة بني الوزارات الخاصة 

باألشخاص يف وضعية إعاقة )حصيص 7 %(، وإعطاء االنطالقة لربنامج تكوين مهنيي التكفل باألشخاص ذوي إعاقة التوحد الذي يستفيد منه سنويا 1200 

عامل اجتامعي، باإلضافة إىل تنسيق عملية املصادقة عىل القرارات التنظيمية للقانون 10.03 املتعلق بالولوجيات وإطالق برنامج “مدن ولوجة” برشاكة 

مع الجامعات الرتابية.

131. عمل املجلس خالل الفرتة املشمولة بالتقرير عىل تعزيز مبدا مشاركة األشخاص يف وضعية إعاقة، وذلك من خالل خلق فضاءات للتشاور والتواصل 

عىل املستوى الجهوي مع املنظامت العاملة يف مجال اإلعاقة مبختلف أنواعها )الحركية والذهنية والبرصية والحسية( باعتبارها رشيكا اسرتاتيجيا للمجلس. 

ويف هذا اإلطار، تم تنظيم 13 ملتقى جهوي تواصيل تحسييس مع 161 شبكة وجمعية ميثلون مختلف أنواع اإلعاقة الحركية والبرصية والذهنية وإعاقة 

الصمم، وذلك إحياء لليوم العاملي لحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة الذي يصادف 3 من دجنرب من كل سنة.

132. ساهم املجلس يف فعاليات الندوة الدولية التي تم تنظيمها من طرف املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي يومي 7 و8 يناير 2019.  ويف 

إطار رشاكة مع جمعية حنان لرعاية األطفال املعاقني، دعم املجلس تنظيم الندوة الدولية حول واقع وآفاق الرتبية الدامجة يومي 13 و14 فرباير 2019. 

133. فيام يتعلق بالحق يف العمل والعاملة، ساهم املجلس مبداخلة علمية يف أشغال املنتدى الوطني حول اإلعاقة بتاريخ 26 مارس 2019 املنظم من 

طرف مؤسسة تسيري املركز الوطني محمد السادس لألشخاص املعاقني مبناسبة اليوم الوطني للشخص املعاق الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، سلطت 

الضوء عىل اإلطار القانوين واإلجرايئ لضامن فعلية ولوج األشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية إىل الحق يف عمل ولوج والئق وكذا دور املؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان يف مجال متابعة ورصد إعداد وإعامل السياسات العمومية ذات الصلة.

134. يف إطار تعزيز القدرات، أطر املجلس يف الفرتة املمتدة بني 12 و17 أبريل 2019 باملركز الوطني لتكوين األطر بتيفلت 3 دورات تكوينية لفائدة 

360 من أطر املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج. كام أطر املجلس يف الفرتة املمتدة من 18 إىل 20 يونيو 2019 ورشة تكوينية لفائدة ممثيل 

مؤسسات الوسيط الفرنكوفونية حول أدوار اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال الرصد املستقل للسياسات العمومية 

املرتكزة عىل اإلعاقة.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

المحور األول : حماية حقوق اإلنسان



37

w w w . c n d h . m a

فيام يخص حقوق األشخاص يف وضعيىة إعاقة: 

  ترسيع إصدار النصوص الترشيعية املتممة للقانون اإلطار 97 - 13  خاصة تلك املتعلقة  بالحامية االجتامعية والولوج للحقوق األساسية؛

  تفعيل جميع تدابري الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان املتصلة بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة نظرا ملا تشكله من أهمية 

بالغة يف ضامن فعلية ولوج هذه الفئة لحقوقها األساسية؛   

  الترسيع بتفعيل مرشوع معرية لغة اإلشارة املغربية باعتبارها هوية لغوية لألشخاص الصم وإعطائها األولوية ضمن أهداف املجلس الوطني 

للغات والثقافة املغربية؛

  تفعيل توصيات اللجنة املعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التابعة لألمم املتحدة عىل إثر فحص التقرير األويل للمملكة سنة 2017، وخاصة 

التوصيات املتعلقة باملساواة وعدم التمييز واملشاركة.

 

د. حقوق األشخاص املسنني

135. تابع املجلس خالل سنة 2019 وضعية األشخاص املسنني باملغرب من خالل انخراطه يف النقاش حول االسرتاتيجية الوطنية لحامية حقوق املسنني ويف وضع 

إطار قانوين ملزم يحميهم وينهض بحقوقهم، وكذلك مشاركته يف مبادرات القطاع الحكومي الويص املتعلقة بتعميق االستشارة مع مختلف الفاعلني املعنيني.

136. ويالحظ املجلس تراجع دور األرسة يف توفري الرعاية الكافية لكبار السن، وضعف تدخل الدولة يف توفري الحق يف الحامية االجتامعية والعناية 

الصحية وتوفري الطب املختص يف الشيخوخة، وغياب فضاءات القرب الثقافية الخاصة بهذه الفئة.

137. كام يسجل املجلس أنه بالرغم من املجهودات التي تقوم بها وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة، فإن املهام الوظيفية التي تضطلع 

بها مراكز الرعاية االجتامعية تبقى ضعيفة، حيث إن البعض منها ال يوفر رشوط االستقبال واإليواء يف ظروف تحفظ الكرامة اإلنسانية، باإلضافة إىل كون 

البعض منها ال يقوم فعال بدور الرعاية االجتامعية، خاصة املراكز  متعددة االختصاصات التابعة للسلطات املحلية )مركز تيط مليل، واملركب االجتامعي 

عني عتيق، ومركز باب الخوخة بفاس منوذجا(.

يف مجال حقوق األشخاص املسنني، يويص املجلس مبا ييل :

  وضع قانون إطار خاص باألشخاص املسنني يكفل حامية كرامتهم وحقوقهم األساسية، وخاصة الحق يف الحامية االجتامعية، مع مراعاة مبادئ 

األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن الصادرة سنة 1991؛ 

  إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية االجتامعية والرفع من املوارد املالية والبرشية املخصصة لها وتعزيز قدرات العاملني بها؛

  تخصيص دعم مايل لفئات األشخاص املسنني يف وضعية هشاشة يف إطار التكافل والتضامن االجتامعيني؛

  الترسيع بتنفيذ توصية االستعراض الدوري الشامل رقم 160 لسنة 2017 واملتعلقة بالتغطية الصحية األساسية.

ه. حقوق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء

138. بخصوص الدخول إىل األرايض املغربية، فإن املجلس يسجل أن القانون رقم 03-02، الذي ال يزال قيد التنفيذ ال يحدد إجراءات طلب الحصول عىل 

تأشرية الدخول لألرايض املغربية بالنسبة لألجانب املعنيني بهذه املسطرة. وفيام يتعلق بالرتخيص اإللكرتوين الذي خص املغرب به املواطنني الوافدين من 

ثالث دول معفاة من التأشرية وهي مايل وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل، فإنه مل يتم بعد نرش التدابري الخاصة باملعايري التي يستند عليها قرار منح أو 

رفض إصدار هذا الرتخيص.

139. بخصوص الحق يف اإلقامة، يسجل املجلس ما تم اتخاذه من تدابري تتعلق بإصدار بطاقة اإلقامة ملدة 3 سنوات التي شكلت عامال يف االستقرار 

والحامية القانونية ويسجل أن تنفيذها مل يتم وفق منهجية موحدة عىل مستوى مجموع الرتاب الوطني، وأن تطبيقها أدى إىل ظهور أشكال من عدم 

املساواة تجاه بعض األجانب.
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140. يسجل املجلس بإيجابية قرار السلطات املتعلق برفض تجميع املهاجرين يف مراكز خاصة لالحتفاظ بهم وقرارها  املتعلق برفض إنشاء مراكز ملعالجة 

طلبات اللجوء عىل األرايض املغربية. ويف املقابل، تلقى املجلس وبعض لجانه الجهوية19 شهادات تفيد إيقاف عدد كبري من األجانب يف أماكن مختلفة 

)يف املنزل، يف الشارع( وبطرق مختلفة )فردية أو بشكل جامعي(، ونقلهم دون موافقتهم املسبقة إىل مدن أخرى غري التي يعيشون فيها أو ترحيلهم 

خارج الرتاب الوطني دون مراعاة لإلجراءات القانونية املعمول بها. ويعرب املجلس عن انشغاله من أن هذه العمليات قد تنطوي عىل خروقات لحقوق 

املهاجرين، مثل التمييز واالعتقال التعسفي واالستعامل غري املتناسب للقوة.

141. وبخصوص الولوج إىل الحقوق األساسية، واصل املجلس رصد التدابري االجرائية الهادفة إىل تعزيز ولوج األجانب إىل حقوقهم األساسية خاصة منها 

الحق يف التعليم والصحة والشغل والهوية. وبادر سنة 2019، إىل إطالق مشاورات بهدف دعم تنفيذ آليات تعزيز الولوج الفعال إىل الحق يف الرتبية وذلك 

برشاكة مع ممثلية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.

142. الحظ املجلس أنه عىل الرغم من التدابري اإلجرائية املتخذة لتسهيل ولوج األجانب إىل الخدمات الصحية، ال تزال بعض الصعوبات تعيق فعلية هذا 

الحق بعض منها مرتبط بالتحديات التي يواجهها النظام الصحي املغريب بشكل عام. كام سجل املجلس أن االتفاقية املوقعة سنة 2015 من أجل استفادة 

األجانب من تغطية صحية تعادل نظام املساعدة الطبية RAMED غري مفعلة بشكل ملموس. ويف هذا اإلطار، نظم املجلس ورشة تفكري يف شهر نونرب 

2019 حول موضوع “نحو تغطية صحية شاملة: قضايا وتحديات دمج األجانب”. كام يسجل املجلس وجود تباينات بني جهات اململكة بخصوص الولوج 

الفعال إىل الحق يف الرعاية الصحية ووجود إشكاالت مرتبطة باملقتضيات املتعلقة بالوثائق واملساطر.

طرف  من  الفاتورة  مثن  تسديد  عدم  حالة  يف  بالوالدة  الترصيح  تسليم  عن  متتنع  العمومية  االستشفائية  املؤسسات  بعض  أن  املجلس  الحظ   .143

املستفيدات من الخدمات الطبية، وهو ما يخالف املذكرة رقم 108 الصادرة عن وزارة الصحة بتاريخ 11 ديسمرب 2008، التي تنص عىل أن الحق يف الوالدة 

والعمليات القيرصية مجاين عىل مستوى املستشفيات العمومية. ويشكل عدم تسليم الترصيح بالوالدة انتهاكا ملجموعة من الحقوق، من بينها تسجيل 

الطفل يف الحالة املدنية، والحق يف التعليم والولوج إىل جل الخدمات املرتبطة بحقوق الطفل املهاجر.

144. وبخصوص الحق يف الهوية والتسجيل يف الحالة املدنية، واصل املجلس تنظيم أنشطة حامئية وتابع تنفيذ توصياته السابقة، مبا فيها تلك املوجهة 

إىل الحكومة بشأن تسهيل تسجيل املواليد األجانب. ومتثلت مساهمة املجلس فيام ييل:

  املساهمة يف نرش املعلومات املتعلقة بالحملة الوطنية لتسجيل األطفال غري املسجلني يف الحالة املدنية وسط فعاليات املجتمع املدين. وقد اختري 

لهذه الحملة عنوان “التسجيل يف الحالة املدنية، حق دستوري: أنا مسجل إذن أنا موجود”؛ 

  إعداد مرشوع دراسة ميدانية بتعاون مع ممثلية املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، من أجل تقييم وضعية تسجيل األطفال 

األجانب يف الحالة املدنية؛ 

املدين وتحديد  املجتمع  التواصل مع فعاليات  املعلومات يف مايو 2019 بكل من مراكش وأكادير، حيث تم  لتبادل  تنظيم ورشتني جهويتني    

االكراهات عىل املستوى املحيل املرتبطة بالتسجيل يف الحالة املدنية.

145. وبخصوص مكافحة التمييز ضد األجانب، أعد املجلس دليلني حول الوقاية بشأن التمييز. وقد شارك وفد من املجلس يف زيارة دراسية إىل إسبانيا يف 

أكتوبر 2019، لتبادل الخربات يف مجال مكافحة التمييز العنرصي. كام أطلق املجلس مرشوعا يسمى “العيش املشرتك دون متييز: مقاربة حقوق اإلنسان 

وبعد النوع االجتامعي”، والذي يهدف إىل تعزيز اآلليات والسياسات العمومية الرامية إىل مناهضة العنرصية وكراهية األجانب يف املغرب من خالل حامية 

الحقوق األساسية للمهاجرين، وذلك برشاكة مع مؤسسات عمومية إسبانية.

أن  مفادها  أكتوبر2019  أخبار خالل شهر  املدين من  املجتمع  االجتامعية وبعض منظامت  والشبكات  الصحافة  تناقلته  ما  املجلس مع  وتفاعل   .146

رشكة للنقل تطلب من بعض الزبناء األجانب تقديم تصاريح إقامتهم قبل بيعهم تذاكر السفر. وأصدر بالغا يف املوضوع يدعو فيه إىل احرتام املقتضيات 

الدستورية املتعلقة مبكافحة التمييز، وأنه سيجري التحريات واالتصاالت مع الجهات املعنية. وتجدر اإلشارة، أن الرشكة أصدرت عقب ذلك، بالغا تنفي 

فيه قيامها مبثل هذه املامرسات وأن الصورة املنسوبة إلحدى وكاالتها ال تخصها وأنها تلتزم باحرتام زبنائها بغض النظر عن أصولهم. 

19 - يتعلق األمر باللجان الجهوية بطنجة، الناظور، وجدة، أكادير، الدار البيضاء، بني مالل، الراشيدية.
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147. يقدر عدد األشخاص الالجئني املسجلني يف املغرب ب 9756 شخصا مسجال لدى ممثلية املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل حدود دجنرب 2019، 

من بينهم 6656 شخًصا، تم االعرتاف برضورة توفري حامية دولية لهم من قبل املفوضية السامية لشؤون الالجئني، من بينهم 3676 شخصا من جنسية 

سورية. ومن خالل رصده ألوضاع هذه الفئة، فإن املجلس يسجل ما ييل: 

  رغم االستامع لبعض األشخاص، ظل االعرتاف بوضعهم معلًقا، كام هو الشأن بالنسبة لطالبي اللجوء السوريني بشكل خاص؛

  أدى توقيف جلسات االستامع من طرف اللجنة املشرتكة بني الوزرات خالل الفرتة ما بني مارس 2017 ودجنرب 2018 إىل تعميق الفجوة بني 

عدد األشخاص املعرتف بهم كالجئني من قبل ممثلية املفوضية السامية لشؤون الالجئني واملعرتف بهم بشكل رسمي من طرف السلطات املغربية.

148. يسجل املجلس أهمية القرار القايض بإعادة فتح اللجنة املشرتكة يف 4 ديسمرب 2018 واستئناف جلسات االستامع، وهو ما أفىض إىل إعطاء نفس 

جديد لتسوية وضعية طالبي اللجوء. 

149. ساهم املجلس ولجانه الجهوية يف العديد من األنشطة املتعلقة بحامية حقوق املهاجرين والالجئني:

  املوائد املستديرة املنظمة يوم 3 أكتوبر 2019، بالدار البيضاء والرباط وطنجة، بتعاون مع كل من الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني 

بالخارج وشؤون الهجرة واملفوضية السامية لشؤون الالجئني، من أجل التعريف بخطة العمل الوطنية لتنفيذ امليثاق العاملي بشأن الالجئني وإعداد 

مساهمة املغرب يف املنتدى العاملي األول لالجئني الذي انعقد يف الفرتة املرتاوحة ما بني 16 و19 دجنرب 2019 بجنيف؛

املهاجرين  األورومتوسطية “حقوق  العمل  إطار مجموعة  أكتوبر 2019 يف  يوم 5  املنظمة  واللجوء  للهجرة  القانوين  اإلطار  ورشة عمل حول    

والالجئني”، حيث قدم توصياته الخاصة مبرشوع القانون رقم 66.17 املتعلق بحق اللجوء ورشوط منحه؛

  اللقاء الدويل املنظم يوم 19 أكتوبر 2019 من طرف مؤسسة هايرنيش بول بالرباط حول “مفرتق طرق الهجرة داخل إفريقيا”، حيث شارك يف 

أشغال جلسة خصصت لـلحامية القانونية للمهاجرين والالجئني باملغرب.

يف مجال الهجرة واللجوء، يويص املجلس مبا ييل :

  الترسيع باعتامد مرشوع القانون رقم 72.17 املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة، مبا يضمن متتع املهاجرين بحقوقهم 

األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ 

املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛

التي متنحها ممثلية  القانون رقم 66.17 املتعلق باللجوء ورشوط منحه، مبا يضمن االعرتاف الفعيل بوضعية الجئ  الترسيع باعتامد مرشوع    

مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ املتضمنة يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني؛

  الترسيع بإصدار النص التنظيمي الذي يحدد مقار األماكن التي يتم فيها االحتفاظ باألجانب خالل املدة الالزمة ملغادرتهم إذا كانت الرضورة 

امللحة تدعو إىل ذلك، كام ورد ذلك يف املادة 34 من القانون 02.03 املتعلق بدخول وإقامة األجانب باململكة املغربية وبالهجرة غري املرشوعة؛

  تعزيز احرتام مبدأ عدم اإلعادة القرسية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق األمر بقرارات إعادتهم مبا يضمن حقوقهم 

كالجئني ؛  

  تعديل املادة 1 من القانون 04-00 املتعلق بإلزامية التعليم األسايس الذي ينص عىل أن “التعليم األسايس يشكل حًقا لجميع األطفال املغاربة من 

كال الجنسني الذين بلغوا سن السادسة “، من خالل حذف اإلشارة إىل الجنسية املغربية؛

  تبسيط إجراءات التسجيل يف املؤسسات التعليمية، السيام يف حالة عدم وجود وثائق التسجيل بالحالة املدنية؛ وإجراء اختبارات تحديد املستوى 

من أجل التوجيه إىل املستويات الدراسية؛ والتكييف اللغوي من أجل اجتياز االمتحانات؛ 

  اتخاذ التدابري الالزمة لوضع حد للمامرسات التي تتعارض مع الحق يف الولوج إىل الخدمات الصحية ومبدأ مجانية الوالدة، مثل مصادرة الوثائق 

يف حالة عدم دفع التكاليف الصحية.
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و. حقوق األشخاص املصابني بأمراض عقلية ونفسية 

150. يسجل املجلس التأخر الحاصل يف اعتامد مرشوع قانون رقم 71.13 يتعلق مبكافحة االضطرابات العقلية وبحامية حقوق األشخاص املصابني بها 

املحال عىل املؤسسة الترشيعية منذ سنة 2016، حيث إن القانون الحايل يعود إىل سنة 1959 وال يواكب التطورات املجتمعية، وهو ما ينجم عنه املس 

بحقوق هذه الفئة. كام يسجل املجلس عدم كفاية البنيات املخصصة إليواء هذه الفئة وعدم كفاية طاقتها االستيعابية ووجود خصاص عىل مستوى الطاقم 

الطبي واملوارد البرشية والتجهيزات وضعف الخدمات املقدمة للنزالء.

151. تابع املجلس وضعية األشخاص املصابني بأمراض عقلية ونفسية، حيث سجلت اللجنة الجهوية بني مالل - خنيفرة، وفاة نزيل بقسم األمراض 

العاملون   الثالثاء 08 أكتوبر2019 نظم املمرضون واملمرضات  ليلة االثنني 07 أكتوبر2019. ويف يوم  النفسية والعقلية باملستشفى الجهوي ببني مالل 

بقسم األمراض العقلية  وقفة احتجاجية أمام والية جهة بني مالل - خنيفرة، يستنكرون  فيها األوضاع التي يعملون فيها، ومنها االكتظاظ وغياب األدوية 

و املتابعات القضائية  التي تحركها ضدهم النيابة العامة بناء عىل شكايات أرس املرىض يف حال هربهم أو تعرضهم للرضب والجرح مستشهدين بالحكم 

القضايئ الذي أصدرته املحكمة االبتدائية ببني مالل ضد أحد زمالئهم بإدانته بشهرين موقوفتي التنفيذ مع الصائر بتهمة ترك مريض عاجز يف مكان من 

شأنه تعريضه للعنف و الخطر .

152. و يف إطار تجميع أويل للمعطيات حول املوضوع، تبني أن املستشفى الجهوي ببني مالل يتوفر عىل جناح خاص باألمراض العقلية والنفسية ومصحة 

للعالج تصل طاقتها االستيعابية إىل 25 رسير. ويرشف عىل القسم طبيبان يعمالن وفق التوقيت اإلداري؛ حيث يفحصان املرىض ويصفان لهم األدوية وقد 

يقرران إيداع املريض مبصحة القسم للعالج إذا دعت الرضورة إىل ذلك دون اعتبار الطاقة االستيعابية التي ال تتجاوز 25 رسيرا. يرُص الطبيبان عىل خضوع 

قرار اإليداع يف املصحة للرضورة الطبية حتى وإن كان ذلك فوق الطاقة االستيعابية للمصحة بدعوى الواجب املهني وأيضا خوفا من املسؤولية الطبية 

يف حال عدم إيداع مريض تستوجب حالته ذلك، حامية له وللمجتمع بينام ترفض اإلدارة واملمرضني ذلك مشددين عىل أن اإليداع يجب أن يكون يف 

حدود الطاقة االستيعابية خوفا من املسؤولية الطبية واإلدارية يف حال تعريض أحد املرىض نفسه أو غريه للخطر الذي يزيد احتامله بكرثة العدد. وسجلت 

اللجنة أن هناك حالة من االحتقان تسود بني املمرضني واملمرضات وبني اإلدارة وبني الطبيبني، مام ينعكس عىل وضعية املرىض وعىل نزالء املصحة النفسية 

والعقلية باملستشفى.

153. ساهم املجلس يف االسرتاتيجية التي وضعتها الوزارة يف موضوع الصحة النفسية والعقلية، والتي تتضمن بناء مستشفيات وتخصيص مصالح للطب 

النفيس باملؤسسات االستشفائية العمومية اإلقليمية، وتوفري الطاقم الطبي واإلداري الكايف، وتقوية القدرات وتحسني األوضاع.

بخصوص حقوق األشخاص املصابني بأمراض عقلية ونفسية، يويص املجلس مبا ييل:

  الترسيع باعتامد مرشوع قانون رقم 71.13 يتعلق مبكافحة االضطرابات العقلية وبحامية حقوق األشخاص املصابني بها، مبا ينسجم مع املعايري 

الدولية ويتكيف مع األوضاع الجديدة للصحة العقلية يف البالد؛

  تفعيل توصيات املجلس الواردة يف تقريره املوضوعايت حول الصحة العقلية وحقوق اإلنسان، وخاصة ما يتعلق بالبنيات التحتية واألطقم الطبية 

املختصة واملوارد البرشية والتجهيزات الطبية؛

  تفعيل التدابري املتضمنة يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وخاصة التدبريين 128 و139.

سابعا: حقوق النساء والفتيات 

154. حققت بالدنا عددا من املكتسبات يف مجال حقوق املرأة. ففضال عن املقتضيات الدستورية التي كرست املساواة واملناصفة وعدم التمييز، صدرت 

يف السنوات األخرية مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية يف هذا االتجاه، من بينها القانون 103.13 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء والقانون رقم 

62.17 املتعلق بالوصاية اإلدارية عىل الجامعات الساللية وتدبري أمالكها. كام تواصلت حمالت املدافعات واملدافعني عن حقوق النساء والفتيات للرتافع 

والتحسيس باملساواة واملناصفة وعدم السكوت عن االعتداءات، وخاصة الجنسية منها، واستمر كذلك العمل بامليزانية القامئة عىل النوع االجتامعي. 
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155. يف مقابل ذلك، مازالت العديد من التحديات تعرتض النساء والفتيات للتمتع بحقوقهن كاملة، من بينها ضعف التمكني االقتصادي والولوج إىل 
العمل الالئق، وضعف املشاركة السياسية والوصول إىل مراكز القرار واملسؤولية، واستمرار تسجيل نسب كبرية للعنف ضدهن. كام يسجل املجلس التأخر 
الحاصل يف أجرأة هيئتني دستوريتني، هام الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة، رغم صدور 
القانون املتعلق باألوىل يف أكتوبر 2017 والثانية يف غشت 2016.  فضال عن ذلك، يرى املجلس أن القانون التنظيمي رقم 02.12 )2012( املتعلق بالتعيني 
يف املناصب العليا ال يتضمن أية مقتضيات تتعلق باملناصفة. كام أن املرسوم الصادر لتنفيذ هذا القانون   ال يشري إىل أي تدبري تحفيزي لتعزيز متثيلية 

النساء يف مناصب املسؤولية، حيث يشدد هذا املرسوم عىل معيار األقدمية، الذي يعد يف حد ذاته متييزا ضد املرأة.

156. وقد متيزت سنة 2019 بدخول القانون 103.13 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ، حيث صدرت تطبيقات قضائية مبدئية للمستجدات 
التي أقرها هذا القانون، من قبيل تجريم مجموعة من األفعال، كاإلكراه عىل الزواج، واالمتناع عن إرجاع الزوج املطرود إىل بيت الزوجية، والتحرش الجنيس 
يف الفضاء العام وعرب وسائط التواصل االجتامعي، وإعامل تدابري الحامية كاملنع من االتصال وإيداع املعنف داخل مؤسسة للعالج النفيس. ويثمن املجلس 

كذلك صدور حكم قضايئ بتجريم االغتصاب الزوجي. 

157. غري أن املجلس يسجل استمرار اإلفالت من العقاب يف عدد من حاالت العنف ضد النساء، بسبب إشكالية عبء االثبات وعدم التبليغ، كام يسجل 
محدودية جرب رضر الضحايا يف ظل غياب صندوق ائتامين يحل محل املحكوم عليهم يف حالة عجزهم عن أداء التعويضات املدنية املحكوم بها. ويف هذا 
اإلطار، أظهرت النتائج األولية للبحث الوطني الثاين حول انتشار العنف ضد النساء باملغرب، الصادر يف ماي 2019، تعرض 54,4 % من النساء يف املغرب 
للعنف خالل فرتة 12 شهرا السابقة لتاريخ إجراء البحث، وخاصة ضد النساء املتزوجات، غري أن ما يثري االنتباه يف هذا البحث هو النسبة العالية جدا للضحايا 
اللوايت ال يقدمن شكايات، والتي تبلغ 93,4 %. وأبانت هذه النتائج كذلك عن تعدد أشكال العنف ضد النساء، حيث إن العنف النفيس هو األكرث انتشارا 
يليه العنف االقتصادي والجسدي والجنيس. أما االنتهاكات التي تتعرض لها النساء، فتشمل االغتصاب واالعتداءات الجسدية واملنع من الدراسة والطرد من 
العمل والتمييز يف األجر والحرمان أو املنع من اإلرث. وبلغت نسبة التعرض للعنف يف األماكن العامة، حسب نفس النتائج، 12,4 %، يف حني بلغ معدل 
انتشار أفعال التحرش والشتم واالبتزاز والتشهري عرب وسائل التواصل االجتامعي %13,4. وتربز هذه األرقام ضعف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف التي 

نص عليها القانون 103.13 والذي تشوبه ثغرات، من قبيل عدم التنصيص عىل عقوبات يف حاالت االغتصاب الزوجي وتوفري مراكز إيواء للنساء املعنفات.

158. يف إطار برنامج مجلس أوروبا للتدريب عىل حقوق اإلنسان للمهنيني القانونيني الذي يهدف إىل تعزيز قدرات القضاة واملحامني واملدعني العامني 
واألكادمييني حول قضايا حقوق اإلنسان السيام العنف املبني عىل الجنس، ساهم املجلس يف إعداد الدرس الدويل حول مناهضة العنف ضد النساء عرب 
وحدتني همت األوىل اإلطار املعياري الدويل واإلقليمي للحقوق اإلنسانية للنساء والعنف املبني عىل الجنس، والثانية قضايا التكفل بالنساء الناجيات من 
العنف.وبتنظيم من مجلس أوروبا وبالتعاون مع املجلس واملعهد العايل للقضاء ، تم إطالق الدورة التدريبية حول العنف ضد املرأة والعنف املنزيل، يف 
الرباط، يف الفرتة من 25 إىل 26 نونرب 2019. وخصصت هذه الدورة للمهنيني الذين يرغبون يف تحسني معارفهم ومهاراتهم بشأن املعايري الدولية ذات 

الصلة، وأهميتها يف السياق القانوين للمغرب وكيفية تطبيقها يف الواقع. 

159. كام شارك املجلس يف االجتامع اإلقليمي العريب حول »العنف ضد النساء، تطبيق القوانني واالجتهاد القضايئ » وذلك يوم 25 نونرب 2019، مبدينة الدار 
البيضاء. وتوخى هذا االجتامع تقييم تطبيق مستجدات القانون 103.13 بعد مرور أزيد من سنة عىل دخوله حيز النفاذ ومناقشة اإلشكاليات التي طرحها 
تنفيذ القانون وأنجع السبل لتدبريها، مع تسليط الضوء عىل مدى فعالية ونجاعة آليات التكفل من منظور مقارن مع املامرسات اإلقليمية الفضىل يف املجال.  

160. وأوىل املجلس أهمية كربى لظاهرة تزويج األطفال. فتخليدا لليوم العاملي للحقوق اإلنسانية للنساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، ومتاشيا مع 
توصيات خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان القاضية مبواصلـة الـحوار املجتمعي حـول مراجعـة الـامدة 20 مـن مدونـة األرسة 
املتعلقـة باإلذن بتزويج القاصـر، أطلق املجلس حملة وطنية تحت شعار: »تزويج القارصات: إلغاء االستثناء...تثبيت القاعدة القانونية«. وتجسدت هذه 
الحملة يف تنظيم املجلس ولجانه الجهوية لسلسلة من األنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، امتدت عىل مدى أسبوعني، من أجل تدارس 

موضوع تزويج القارصات من مختلف األبعاد والزوايا. 

161. عرفت هذه الحملة تنظيم أكرث من 30 نشاطا حقوقيا تضمن عرض مجموعة من األفالم الوثائقية والعروض والربامج اإلذاعية مثل »تزويج القارص 
عىل ضوء املواثيق الدولية والقانون املغريب«، »دور اإلعالم يف التحسيس بالحقوق اإلنسانية للنساء، تزويج القارص منوذجا«، »الصيغ القانونية واالجتامعية 
التي  التحسيسية  اللقاءات  من  مجموعة  عن  فضال  والتطبيق«...،  النص  بني  القارصات  »تزويج  منها«،  الحد  وسبل  القارصات  تزويج  بظاهرة  املتعلقة 
استهدفت مجموعة من الفئات من بينها القارصات واآلباء وموظفات ونزيالت املؤسسات السجنية، الخ. كام عرفت هذه الحملة مشاركة أكرث من 1000 
مستفيدة ومستفيد من قطاعات حكومية مختلفة ومحامني وقضاة وطلبة وطالبات وصحفيني... ويف 27 إقليم وعاملة. وعرفت تفاعال عرب شبكات التواصل 

االجتامعية واملواقع اإللكرتونية، سواء محليا أو جهويا أو وطنيا.
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162. تجدر اإلشارة إىل أن املرشع املغريب اعتمد، متاشيا مع املواثيق الدولية والسيام تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوين للزواج وأجاز 
تزويج األطفال يف حاالت استثنائية، ذلك أن املادة 20 من مدونة األرسة تنص عىل أنه »لقايض األرسة املكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن 
األهلية...، مبقرر معلل يبني فيه املصلحة واألسباب املربرة لذلك، بعد االستامع ألبوي القارص أو نائبه الرشعي واالستعانة بخربة طبية أو إجراء بحث اجتامعي«. 
وقد أبانت املامرسة يف ظل ذلك عن تزايد عدد حاالت تزويج األطفال ورصد تنامي الظاهرة التي يرتتب عنها انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتامعية والصحية 
لهذه الفئة. ولنئ كان بعض املتدخلني ينتقصون من حجم ظاهرة تزويج الطفالت بتحديد نسبتها يف 11 % من مجموع الزيجات، فإن تطبيق الفصل 16 و20 

و21 من مدونة األرسة، تبعا ملا رصدته املندوبية السامية للتخطيط، يفيض إىل أن ثلث الفتيات القارصات املتزوجات لديهن عىل األقل طفل. 

163. واستأثر موضوع اإلجهاض كذلك باهتامم املجلس، حيث الحظ هذه ظاهرة اللجوء إىل اإلجهاض غري اآلمن تطرح إشكاليات تهم فئة عريضة من 
النساء بعضهن قارصات، وكثري منهن يوجدن يف أوضاع اجتامعية صعبة، تدفعهن إىل اللجوء إىل اإلجهاض يف ظروف تشكل خطرا عىل صحتهن الجسدية 

والنفسية وتعرض حياتهن للخطر. وقد قدم املجلس يف مذكرته التكميلية الصادرة يف 28 أكتوبر 2019، توصيات همت هذا املوضوع20.

164. ويف مجال الرتافع من أجل املساواة واملناصفة، عرضت رئيسة املجلس يف االجتامع اإلقليمي املنظم من طرف األمم املتحدة الخاص بتحضري بيكني 
25+ اإلشكاليات ذات الصلة باملساواة بني الجنسني يف السياسات العمومية للنهوض باملشاركة االقتصادية للنساء واستعامل التكنولوجيا الحديثة يف هذا 
الصدد. كام عقدت منظمة أحياء العامل برشاكة مع املجلس يف نونرب 2019 لقاء حول حملة األبوة العاملية يف الرباط. وهدف هذا اللقاء إىل إعداد أرضية 
للعمل للحد من الالمساواة بني الجنسني. ويف مجال الرتبية عىل املساواة والحد من الصور النمطية املبنية عىل النوع، نظم املجلس ورشة حول وسائل 
اإلعالم والصور النمطية. وتطرقت الورشة إىل قيم حقوق اإلنسان وربطتها بإشكالية الصور النمطية واألحكام املسبقة وقضايا التمييز، ومعاداة األجانب، 

وعدم التسامح والعنرصية، للمساهمة يف خلق صحافة صديقة لحقوق املرأة.

يف مجال حقوق املرأة، يويص املجلس مبا ييل:
  ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري املحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة؛ 

  االنضامم إىل اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحته؛ 
  أجرأة الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛

  إلغاء أو تعديل جميع املقتضيات القانونية التي قد تنطوي عىل متييز ضد املرأة من أجل إعامل مبدأي املساواة واملناصفة الذين كرسهام الدستور؛ 
  تعديل مدونة األرسة، وخاصة إلغاء االستثناء الوارد يف املادة 20 الذي يسمح بتزويج األطفال؛

  رضورة بناء النص القانوين املتعلق باإلجهاض عىل صحة املرأة الحامل، وتحديدا عىل مفهوم الصحة كام يعرفها دستور املنظمة العاملية للصحة 
باعتبارها »حالة من اكتامل السالمة بدنيا وعقليا واجتامعيا، ال مجرد انعدام املرض والعجز«؛

  اعتامد مقاربة النوع االجتامعي بطريقة منهجية يف إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية، مع إعطاء األولوية ألكرث النساء ضعفا؛
  استكامل تنفيذ التدابري املتعلقة بحقوق املرأة الواردة يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وخاصة التدابري املتعلقة 

مبحاربة العنف ضد املرأة، والتحرش الجنيس، ومحاربة الصور النمطية والتمييزية ضد النساء يف وسائل اإلعالم ويف الربامج واملقررات املدرسية. 

 

ثامنا: الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية

165. يسجل املجلس املجهودات التي تقوم بها الدولة يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئة، خاصة من خالل إصالحات ترشيعية 
ومؤسساتية ومن خالل إطالق سياسات عمومية دامجة ومن خالل تحسني البنيات التحتية والخدمات العمومية. كام يسجل املجلس بإيجابية إطالق 
املشاورات الوطنية حول النموذج التنموي الجديد ويتطلع ألن تحكم املقاربة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان صياغة هذا النموذج، مبا يضمن عدم ترك أي 
أحد خلف الركب واالستجابة ألهداف التنمية املستدامة 2030. غري أن هذه املجهودات ال تنعكس عىل التمتع الفعيل بهذه الحقوق لفئات عريضة من 
املواطنني، وخاصة الفئات يف وضعية هشاشة، حيث تبقى الفوارق االجتامعية واملجالية متجذرة يف البنيات االقتصادية واالجتامعية. ومل تعد هذه الفوارق 
مقبولة، كام كانت يف املايض وأصبحت تشكل عنرص إدانة للسياسات العمومية وحكامة النظام االقتصادي واالجتامعي، ال سيام يف ظل تزايد انتظارات 

املواطنات واملواطنني وتنامي وعيهم بالحقوق والحريات.

166. وقد أوىل املجلس ضمن توجهاته اإلسرتاتيجية أهمية خاصة للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، إدراكا منه ألهمية فعلية هذه 

االحتجاجات االجتامعية  بارتباط  املستدامة، ووعيا منه  والتنمية  العدالة االجتامعية  للمواطنات واملواطنني وتحقيق  الكريم  العيش  الحقوق يف ضامن 

بإعامل هذه الحقوق، وخاصة الحق يف العمل والحق يف التعليم والحق يف الصحة والحق يف املاء.  

https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_-_web_code_penal_va.pdf : 20 - انظر مذكرة املجلس التكميلية، ص 29 وما بعدها، عىل الرابط التايل
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167. ويف هذا اإلطار، قام املجلس، عرب لجانه الجهوية اإلثني عرش خالل سنة 2019، بتنظيم لقاءات للتفكري والتشاور واالقرتاح يف موضوع فعلية الحقوق 
والحريات يف املغرب، وذلك خالل الفرتة املمتدة بني 24 أكتوبر و24 نونرب 2019؛ وسينظم لقاء عىل املستوى الوطني لرتكيب وتعزيز األفكار والتقارير 
الخاصة باللقاءات الجهوية. كام متت مقاربة هذه املواضيع مبناسبة الندوة العلمية التي نظمت بالرباط يف 12 يوليوز 2019، حول موضوع العدالة املجالية 
وتحديات التعبريات العمومية الناشئة، حيث تم التطرق إىل ضامنات ومداخل تعزيز التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتامعية وفق مقاربة ترابية تأخذ 

بعني االعتبار أثر التفاوتات املجالية يف الولوج إىل فعليتها.

168. وانطالقا من هذه اللقاءات التشاورية، سيقدم املجلس رأيه بخصوص فعلية الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والحق يف التنمية يف إطار 
النقاش املتعلق بالنموذج التنموي الجديد. وسيتطرق هذا التقرير إىل الحق يف العمل، والحق يف التعليم والحق يف الصحة والحق يف املاء، باعتبارها حقوق 

تستأثر باهتاممه ولها ارتباط وثيق بالحركات االجتامعية التي شهدتها العديد من املناطق يف املغرب. 

أ. الحق يف العمل

169. يسجل املجلس بايجابية مصادقة الحكومة، يف 14 يونيو 2019، عىل ثالث اتفاقيات ملنظمة العمل الدولية. ويتعلق األمر باالتفاقية رقم 97 املتعلقة 
بالهجرة من أجل العمل، واالتفاقية رقم 102 املتعلقة بالضامن االجتامعي واالتفاقية رقم 187 املتعلقة بشأن اإلطار الرتويجي للسالمة والصحة املهنيتني. 

وستدخل هذه االتفاقيات حيز التنفيذ بالنسبة لبالدنا يف 14 يونيو 2020.

170.  خالل الربع األخري من سنة 2019، بلغ عدد الساكنة النشيطة باملغرب حوايل 11,9 مليون شخص، وعدد السكان النشيطني املشغلني 10,7 مليون 

شخص. وبلغت نسبة البطالة 9,4 %، وبقيت هذه النسبة مرتفعة يف صفوف الشباب، خاصة يف الوسط الحرضي21. إن ضامن فعلية الحق يف العمل يشكل 
تحديا كبريا بالنسبة لبلدنا، وخاصة يف صفوف الشباب والنساء مبن فيهم ذوي الشهادات العليا واألشخاص يف وضعية إعاقة، والعامل يف املجال القروي، 
وغري الحاصلني عىل شواهد، باإلضافة إىل العاملني يف األنشطة غري املهيكلة واألعامل األخرى البسيطة املرتفعة نسبتها بشكل الفت. وميكن أن يعزى ذلك 
إىل عجز النموذج االقتصادي الحايل عن خلق فرص شغل كافية، وعدم مالءمة النظام الرتبوي مع متطلبات سوق الشغل، وتنامي صعوبة الولوج إىل الشغل 

بفعل تشديد الرشوط املرتبطة بذلك، وخاصة تلك التي تفرضها التكنولوجيات الحديثة.

171. يالحظ املجلس أنه رغم كل التدابري واملجهودات التي يتم القيام بها، ما زالت العديد من القضايا تشكل عائقا يف التمتع بالحق يف العمل، من بينها 
ما يتعلق باملساواة بني الجنسني. فرغم أن الولوج إىل الشغل مضمون للجميع، إال أن نسبة النساء ضمن الساكنة النشيطة تظل ضعيفة، حيث وصلت إىل 
24,4 % عىل املستوى الوطني سنة 2018 22، كام أن نسبة النساء املقاوالت تبقى ضعيفة بشكل الفت لالنتباه. وبخصوص التوظيف يف القطاع العام، فإن 

نسبة توظيف النساء تبلغ 39 % ونسبة تأنيث مناصب املسؤولية تبلغ 22,2 % 23.

172. كام يسجل املجلس ضعف إدماج األشخاص يف وضعية إعاقة يف مجال الشغل، حيث إن نسبة األشخاص يف وضعية إعاقة ارتفعت يف اآلونة األخرية 
باملغرب لتبلغ 6,8% أي حوايل 2,2 مليون شخص من مجموع الساكنة، وال تشكل نسبة األشخاص الذين هم يف سن النشاط إال 51,3 % من بينهم 27 
% يزاولون عمال دامئا أو مؤقتا ونسبة النساء ضمنها 11 %. وتبلغ نسبة البطالة يف صفوف هذه الفئة 24,6 % تشكل النساء منها نسبة 38,1%. وميكن 
إرجاع هذا األمر إىل بطء اتخاذ التدابري التي تحد من التمييز املبني عىل اإلعاقة يف الولوج إىل العمل، وعدم توفر الولوجيات عىل مستوى البنيات والتنظيم 

وتيسري طريقة العمل يف املؤسسات العامة والخاصة، باإلضافة إىل القضايا األخرى املرتبطة بالولوج إىل التعليم الذي تبقى نسبته ضعيفة.

173. وبالنسبة لألطفال، فإن عاملة األطفال تظل أحد أصعب اإلشكاليات التي ما زالت تشغل اهتامم املجلس، نظرا لطبيعتها املركبة وتأثريها السلبي عىل 
حياة الطفل وصحته ومتتعه بحقوقه. وحسب اإلحصائيات الصادرة عن املندوبية السامية للتخطيط سنة 2018، فإن عدد األطفال الذين يعملون وسنهم 
ما بني 7 سنوات و17 سنة يبلغ 247.000 طفل، أي ما يشكل نسبة 3,5 % من عدد األطفال البالغ 7.049.000. ويبلغ عدد األطفال الذين يزاولون أعامال 
تتصف بالخطورة 162.000، منهم 10,6 % مازالوا متمدرسني. ويالحظ املجلس أنه عىل الرغم من أن القانون املغريب يعكس التوجهات املنصوص عليها يف 
االتفاقيات الدولية للعمل رقم 138 و182 واملرتبطة أساسا بسن الولوج إىل الشغل ومنع استغالل األطفال يف األعامل الخطرية التي متس سالمتهم وصحتهم 

وشخصيتهم، إال أنه يسجل عدم كفاية الجهود املبذولة. 

21 - تقرير السياسة النقدية لبنك املغرب، الربع األخري من سنة 2019.
22 - التقرير السنوي لبنك املغرب برسم سنة 2018.

_https://www.mmsp.gov.ma/uploads/documents/EffectifsPersonnelCivil_AdministrionsPubliques - 23
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174. ويالحظ املجلس، بالنسبة للحامية االجتامعية والتغطية الصحية24، أنه عىل الرغم من أن القانون يضمن لكافة العامالت والعاملني يف القطاعني العام والخاص 

االستفادة من هذين النظامني، إال أن أزيد من 1,2 مليون من األجراء غري مرصح بهم25، وال يستفيدون من نظام الحامية االجتامعية، باإلضافة إىل الذين يشتغلون يف 

 .)RAMED( القطاع غري املهيكل. كام أن االستفادة من التغطية الصحية يبقى محدودا رغم تبني الدولة لنظامي التغطية الصحية اإلجباري، ونظام املساعدة الطبية

175. يرى املجلس أن نظام التفتيش الذي يعد من بني أهم اآلليات التي تحمي حقوق العامالت والعاملني، قد عرف تطورا مهام خالل الفرتة املاضية إال أنه 

مازال يف حاجة إىل تقوية اختصاصاته وتعزيز موارده املالية والبرشية، ألن عدد أطر التفتيش ال يشكل إال مفتش واحد لكل 1000 مؤسسة خاضعة للتفتيش، 

ومفتش واحد لكل 15 ألف أجري26. وهذه األرقام تدعو للقلق وتجعل جهاز التفتيش ناقص الفعالية وأثره عىل مستوى الجودة وتدبري النزاعات ضعيفا.

176. وبالنسبة ملراقبة رشوط الصحة والسالمة املهنية يف أماكن العمل، يالحظ املجلس من خالل مقاربته إلحصائيات الجهات املختصة، أن عدد األطباء 

املتخصصني يف املجال قليل جدا، علام أن القانون ينص عىل وجود طبيب يف كل مقاولة يتجاوز عدد األجراء بها 50، بينام ال يوجد إال 800 طبيب شغل 

ميارسون مهامهم حاليا مبجموع الرتاب الوطني.

ب. املقاولة وحقوق اإلنسان

177. أوىل املجلس أهمية بالغة ملوضوع املقاولة وحقوق اإلنسان باعتباره من القضايا الناشئة التي لها عالقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية، 

املوضوع ورفع قدرات  بأهمية هذا  التحسيس  أنشطة تهدف إىل  اإلنسان من خالل  املقاوالت لحقوق  تعزيز احرتام  انخرط منذ سنة 2011 يف  حيث 

الفاعلني املعنيني حول املعايري الدولية ذات الصلة وخاصة املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان. كام ساهم املجلس يف 

املشاورات والحوارات املعيارية التي نظمتها األمم املتحدة حول املوضوع، بصفة فردية أو بصفته رئيسا ثم نائب رئيس ملجموعة العمل املعنية باألعامل 

التجارية وحقوق اإلنسان التابعة للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان. وهمت هذه املشاورات والحوارات وضع صك دويل ملزم يف 

مجال املقاولة وحقوق اإلنسان، وإعداد التعليق العام رقم 24 الصادر عن اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية بشأن التزامات الدول 

مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف سياق األنشطة التجارية، وإعداد مرشوع إطار االتحاد اإلفريقي للسياسات 

املتعلقة باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان، وكذا مرشوع مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان بشأن سبل االنتصاف غري القضائية واملساءلة.

178. رشع املجلس خالل سنة 2019 يف اتخاذ مجموعة من التدابري تتعلق أساسا بتعزيز سبل االنتصاف وذلك من خالل تكييف الشكايات الواردة عليه 

يف هذا املوضوع، حيث عالج املجلس خالل سنة 2019 ما مجموعه 19 شكاية شملت قضايا البيئة ونزاعات الشغل، والحق يف الصحة، والحق يف السكن 

والنزاع مع اإلدارة. كام يتابع املجلس تنفيذ التدابري الحامئية التي تتعلق مبحور املقاولة وحقوق اإلنسان التي كان قد اقرتحها يف خطة العمل الوطنية يف 

مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وذلك لضامن الحامية القانونية للمشتكني. وينخرط املجلس يف النقاش الدائر حول إعداد خطة عمل وطنية يف مجال 

املقاوالت وحقوق اإلنسان مبا يستجيب للمعايري الدولية يف هذا املجال.

179. خالل شهر مارس 2019، شارك املجلس يف مائدة مستديرة حول امللتقيات الرياضية وحقوق اإلنسان يف إفريقيا مببادرة من السفارة الربيطانية يف 

املغرب ومركز حقوق اإلنسان والرياضة الدويل الذي يوجد مقره بجنيف، حيث أكد املجلس أن الرياضة هي إحدى األدوات األساسية لتعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان. وحول نفس املوضوع، شارك املجلس يف منتدى دويل انعقد بجنيف يف نونرب 2019 حول الرياضة وحقوق اإلنسان، متيز مبشاركة فاعلني دوليني يف 

هذا املجال من بينهم ممثلو االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( ولجان أوملبية من عدة بلدان.

180. يف إطار عضويته يف آلية االتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للرشكات، التي ترتأسها الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات وأحدثتها 

بالدنا مبوجب دورية لرئيس الحكومة صادرة يف شتنرب 2014 إعامال للمبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، يعالج املجلس 

مبعية باقي األعضاء )قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية( الشكايات الواردة عىل هذه اآللية. وتبذل هذه اآللية غري القضائية للتشيك جهودا للتعريف 

باختصاصاتها يف مجال الوساطة، خاصة بعد أن منحتها الحكومة موارد مالية. 

24 - االتفاقية رقم 102 بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي.
AMIT25 - تبعا للمعطيات الصادرة عن الجمعية املغربية ملفتيش الشغل

26 - منجز حقوق اإلنسان يف املغرب، التطور املؤسسايت والترشيعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، يوليوز 2019.
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181. عىل مستوى تعزيز القدرات، شارك املجلس يف دورة تدريبية حول املبادئ التوجيهية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وخاصة ما 

يتعلق مبعالجة الشكايات املرتبطة بانتهاكات حقوق اإلنسان التي قد ترتكبها املقاوالت، وذلك مبدينة الرباط يف أكتوبر 2019. 

يف مجال الحق يف العمل ومعايري الشغل واألعامل التجارية وحقوق اإلنسان، يويص املجلس مبا ييل:
  تعزيز املامرسة االتفاقية لبالدنا، خاصة من خالل املصادقة عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ 

واملصادقة عىل االتفاقية رقم 87 املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم؛ واملصادقة عىل االتفاقية رقم 189 املتعلقة بالعمل الالئق للعامل املنزليني؛
  استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق اإلرضاب، ومالءمته مع املعايري الدولية، وخاصة 

مالحظات لجنة الحريات النقابية املتعلقة بعدم فرض عقوبات حبسية عىل العامل بسبب مشاركتهم السلمية يف اإلرضابات وبعدم إرغامهم عىل العمل؛ 
  تفعيل مأسسة الحوار االجتامعي الثاليث وتقوية آلياته، مبا يواكب التطورات التي يعرفها عامل الشغل؛ وتشجيع املفاوضة الجامعية، وخاصة القطاعية؛
  تقوية مؤسسة مفتش الشغل عن طريق تعزيز اختصاصاته ومتكينه من أدوات االشتغال واملوارد املالية واللوجستية الرضورية، والرفع من قدراته؛

بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من  الثامنة  املادة  مع  يتالءم  نحو  زجرية، عىل  أحكاما  تتضمن  التي  الجنايئ  القانون  من   288 املادة  تعديل    
االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وتيسري تكوين النقابات؛

  اعتامد التوصية 202 بشأن أرضيات الحامية االجتامعية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي تشدد عىل أن الغاية من أرضيات الحامية االجتامعية 
هي القضاء عىل الفقر وانعدام املساواة واإلقصاء االجتامعي وانعدام األمن االجتامعي والتخفيف من وطأتها وتعزيز تكافؤ الفرص واملساواة بني الجنسني؛
  تعزيز ولوج املهاجرين إىل العمل يف إطار االسرتاتيجية الوطنية التي تبنتها بالدنا يف مجال الهجرة واللجوء، وتيسري ولوج املهاجرين يف وضعية 

غري قانونية ملؤسسة مفتش الشغل؛
  تنفيذ التدابري املتعلقة باملقاولة وحقوق اإلنسان الواردة يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وخاصة التدبري رقم 211 
املتعلق بإعداد واعتامد خطة عمل وطنية يف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان مع إرشاك كافة الفاعلني املعنيني من قطاعات حكومية وبرملان وقطاع 

خاص ونقابات وهيئات الحكامة والدميقراطية التشاركية وحقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين؛
  حث املقاوالت عىل تطبيق مبدأ العناية الواجبة الخاصة بحقوق اإلنسان، اسرتشادا بالدالئل الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

االقتصادي يف هذا الشأن؛
  تعزيز التعددية يف آلية االتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للرشكات من خالل توسيع العضوية فيها لتشمل ممثيل النقابات وهيئات أرباب 

العمل، والرفع من الدعم املايل واللوجستي املخصص لها.

ج. الحق يف الرتبية والتعليم

182. يسجل املجلس اعتامد القانون اإلطار رقم 17. 51 املتعلق مبنظومة الرتبية والتعليم والتكوين والبحث العلمي27، باعتباره إطارا لألهداف األساسية 
التعليم  الرتبية والتكوين، وأعاد تنظيم  العلمي، ويضمن تقنيات وآليات جديدة ملنظومة  الرتبية والتعليم والتكوين والبحث  الدولة يف ميدان  لنشاط 
املدريس من خالل إرساء التعليم األويل وفتحه يف وجه جميع األطفال املرتاوحة أعامرهم ما بني أربع وست سنوات ودمجه تدريجيا يف التعليم االبتدايئ، 

وربط التعليم االبتدايئ باإلعدادي يف إطار سلك التعليم اإللزامي.

183. وبحسب املعطيات اإلحصائية الصادرة عن الحكومة فإن نسبة التمدرس بالنسبة لألطفال ما بني 6 سنوات و11 سنة بلغت 99,7% خالل املوسم 
الدرايس 2018-2019، وبالنسبة للفئة العمرية 12-14 بلغت 91.7 % والفئة العمرية 15-17 بلغت 67.2 %. غري أن أن نسبة التمدرس تنخفض بشكل 

الفت يف العامل القروي، حيث تبلغ 45 % مقابل 55 % بالوسط الحرضي، وتنخفض بالنسبة للفتيات حيث تبلغ 48 % مقابل %52 من الذكور.

184. وتستأثر إشكاليتان ملحتان باهتامم املجلس تتمثالن يف إشكالية الهدر املريس وإشكالية التعليم األويل. فبالنسبة لألوىل، يالحظ املجلس من خالل 
املعطيات اإلحصائية املتوفرة أن حاالت الهدر املدريس ما تزال جد مرتفعة، حيث بلغت خالل سنة 2018، ما مجموعه 269.000 مقابل 400.000 سنة 2016، 
وهو ما يساهم يف زيادة معدالت األمية عىل املستوى الوطني28. وبلغت نسبة االنقطاع عن التمدرس يف املستوى االبتدايئ 1,10 % والثانوي اإلعدادي 12,02 % 
والثانوي التأهييل 10,15 %. ويبلغ معدل مدة متدرس الساكنة املغربية البالغة من العمر 15 سنة فأكرث 5 سنوات و6 أشهر، يف السلك االبتدايئ، وميكن إرجاع هذا 
التأخر الذي راكمه املغرب يف متوسط سنوات التمدرس – بحسب املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي- لسببني: من جهة تأثري األمية رغم تقلصها، 

ومن جهة أخرى عدم توسيع التعليم الثانوي التأهييل والعايل. ولذلك بقيت الساكنة البالغة 15 سنة فأكرث والبالغة مستوى التعليم العايل ضعيفة نسبيا29. 

27 - ظهري رشيف رقم 113. 19. 1 صادر يف ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( بتنفيذ القانون – اإلطار رقم 17. 51 املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي. منشور بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019.
28 - منجز حقوق اإلنسان يف املغرب، التطور املؤسسايت والترشيعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، يوليوز 2019.

29 - التقرير الصادر عن املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي »األطلس املجايل الرتايب للفوارق يف الرتبية لسنة 2017«.
https://www.enssup.gov.ma/ar/content/4225-
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185. أما بالنسبة إلشكالية التعليم األويل، فإن املجلس يسجل أهمية اسرتاتيجية التعليم األويل يف تجويد منظومة الرتبية والتكوين والحد من الهدر 

والتفاوت  املجالية،  التفاوتات  وتجاوز  والجودة  التعميم  تحديات  تجاوز  يتم  مل  ما  قارصة  ستبقى  االسرتاتيجية  أن هذه  ويالحظ  املدرسيني،  واالنقطاع 

بني الذكور واإلناث يف الولوج إىل هذا الحق. ويبلغ عدد األطفال يف سن التمدرس بالتعليم األويل )4-5 سنوات( 1.426.185 منها 726.920 طفل غري 

متمدرس بالتعليم األويل أي بنسبة تقارب 49,6 % عىل املستوى الوطني، وهو ما ميثل أزيد من نصف عدد األطفال يف سن التمدرس، ويبلغ عدد الفتيات 

املتمدرسات 321.430 فتاة أي بنسبة 44,21 % من مجموع املتمدرسني30.  ويسجل املجلس أن اإلحصائيات الصادرة يف هذا الشأن تؤكد التفاوت الكبري 

بني عدد املتمدرسني وأولئك الذين مل يلجوا إىل التعليم األويل ويستفحل األمر يف صفوف الفتيات. كام يظهر التفاوت من خالل التوزيع املجايل حرضي – 

قروي. وميكن إرجاعه إىل غياب التعميم يف الولوج إىل املدارس؛ والتفاوت يف الولوج إىل الحق يف التعليم األويل؛ والالمساواة بني الذكور واإلناث؛ وغياب 

إطار مرجعي موحد نظرا لوجود ازدواجية تعليم تقليدي- عرصي، وتعدد املتدخلني يف هذا الشأن.

186. يسجل املجلس أهمية التعليم الخاص كرشيك يف النهوض بنظام الرتبية والتكوين وكفاعل يف تحسني جودة العرض البيداغوجي. غري أنه يعرب 

عن انشغاله من تزايد خوصصة التعليم يف ظل الصعوبات التي يواجهها التعليم العمومي، وتحول بعض مؤسسات التعليم الخاص إىل مقاوالت تجارية 

تهدف إىل تحقيق الربح بالدرجة األوىل. كل ذلك يطرح تحديات ترتبط بالجودة واإلنصاف وتكافؤ الفرص بني جميع املتعلمني من مختلف رشائح املجتمع.

187. ومن بني أهم االختالالت التي تعاين منها املنظومة التعليمية عدم استجابتها ملتطلبات سوق الشغل. ويتضح ذلك جليا من اإلحصائيات الرسمية 

الواردة يف تقارير املؤسسات الرسمية الوطنية31، حيث ال يتوفر ثالثة مستخدمني من أصل كل خمسة عىل أي مؤهل درايس. وترتاجع هذه النسبة ما بني 

44,2 % لدى األجراء و72,2 % لدى املستقلني. وتظهر بنسب مختلفة حسب القطاعات االقتصادية.

بخصوص الحق يف التعليم، يويص املجلس مبا ييل: 

  اتخاذ تدابري عاجلة من أجل معالجة املشاكل املتعلقة بجودة التعليم العمومي والرسوب والهدر املدرسيني؛

  وضع نظام وبرنامج تعليميني مالمئني مع الرتكيز عىل التعليم األويل وتعميمه، وتكوين العاملني يف هذا القطاع؛

  اتخاذ تدابري إضافية لتحسني معدل تسجيل الفتيات باملدارس يف املناطق القروية؛

  اتخاذ تدابري تضمن املساواة والجودة للمتعلمني يف قطاع التعليم بشقيه العام والخاص؛

  تفعيل توصيات لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املتعلقة بجودة التعليم العمومي والتعليم الخاص ومحاربة الهدر والرسوب 

املدرسيني، والصادرة عىل إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015.

د. الحق يف الصحة

188. يسجل املجلس خصاصا كبريا عىل مستوى شبكة املؤسسات االستشفائية، وتفاوتا عىل املستوى املجايل والرتايب، باإلضافة إىل نقص التأطري الطبي، 

بحيث يالحظ تراجعاً عىل مستوى األطر الطبية من طبيب لكل 4151 نسمة سنة 2011 إىل طبيب لكل 4260 نسمة سنة 2018 32. ويرتتب عن هذا 

اإلشكاليات اختالالت تؤثر بشكل سلبي عىل الحق يف الولوج إىل الخدمات الصحية. 

189. وعىل الرغم من عدم وجود معايري لتقدير مدى كفاية األطر العاملة يف املجال الصحي، والتفاوت الكبري بني البلدان وخاصة يف إفريقيا وأوروبا، فإن 

منظمة الصحة العاملية تقدر أن البلدان التي لديها أقل من 23 عامال يف الرعاية الصحية )ما بني طبيب وممرض وقابلة( لكل 10000 نسمة من السكان 

لن تتمكن عىل األرجح من تحقيق معدالت التغطية الصحية بالتدخالت الرئيسية للرعاية الصحية األولية.

 )RAMED( 190. وفيام يتعلق بتوسيع التغطية الصحية، فقد تم إحداث نظامني للتغطية الصحية ويتعلق األمر بالتأمني اإلجباري عىل املرض، ونظام املساعدة الطبية

املوجه للفئات املعوزة. وقد بلغ عدد املستفيدين من هذا األخري أزيد من 12 مليون شخص خصصت له سنة 2019 ميزانية قدرت مبليار و600 مليون درهم. وعىل الرغم 

من مجهودات الدولة يف هذا املجال، إال أن النتائج أبانت عن اختالالت عىل مستوى التنفيذ فيام يتعلق بالفئات املستهدفة واستحقاقها وتوسيع سلة الخدمات الصحية.

التغطية الصحية عىل  الطبية، إال أن نسبة  التأمني اإلجباري عن املرض واملساعدة  الدولة قد بذلت مجهودات عىل مستوى نظامي  وإذا كانت   .191

30 - عرض وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل والبحث العلمي، أمام املجلس األعىل للرتبية والتعليم والبحث العلمي، بتاريخ 16 يوليوز 2018، منشور عىل موقع املجلس املذكور.
31 - حسب التقرير السنوي لبنك املغرب لسنة 2018.

32 - منجز حقوق اإلنسان يف املغرب، التطور املؤسسايت والترشيعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011، وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان، يوليوز 2019.
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املستوى الوطني ال تتجاوز 62 % من مجموع املواطنات واملواطنني، وتبقى نسبة 38 % من املواطنات واملواطنني غري مشمولة بأي نظام للتغطية الصحية. 

وهو ما يجعلها تواجه تحديات كربى للتمتع بحقها يف الصحة.

192. كام يسجل املجلس انشغاله بخصوص الصحة الجنسية واإلنجابية، وذلك بالنظر الرتفاع عدد الوفيات وقت الوضع أو أثناء النفاس وخاصة بالوسط القروي. 

وعىل الرغم من االنخفاض امللحوظ يف عدد الوفيات، إال أنه مازال وضعا مقلقا حيث تبلغ 72,6 حالة وفاة لكل مائة ألف سنة 2018. وبالنسبة ملعدل وفيات األطفال 

أقل من 5 سنوات باملغرب، يبلغ 22,16 لكل ألف والدة حية وبالنسبة ملعدل وفيات الوالدات دون السنة األوىل فقد بلغ 18 لكل ألف والدة، وبلغ 13,56 لكل ألف 

والدة بالنسبة لألطفال حديثي الوالدة سنة 2018. ويرجع ذلك إىل ضعف جودة التكفل باألطفال املرىض، وعدم إيالء األطفال حديثي الوالدة العناية الالزمة ضمن 

الربامج واالسرتاتيجيات املوضوعة من طرف القطاع املعني، باإلضافة إىل عدم االستمرارية يف التكفل باألطفال منذ بداية الحمل إىل الوضع وما بعد الوضع.

193. أما بالنسبة لداء فقدان املناعة املكتسبة – السيدا – فإنه رغم تسجيل مجهودات متقدمة يف هذا املجال همت الوقاية والولوج إىل العالج والدعم 

النفيس واالجتامعي وغريها من التدابري، إال أن املجلس يسجل ضعف اإلجراءات املتخذة، يف هذا املجال تجاه الشباب واملراهقني، وقلة املبادرات التي 

تكفل تحسيسهم بخطورة انتقال األمراض املنقولة جنسيا، وهذا ناتج عن عدم وجود اسرتاتيجية ناجعة تهم فئة التالميذ والطلبة.

194. قام املجلس بالعديد من املبادرات يف هذا الشأن، حيث شارك يف إنشاء لجنة توجيهية تتألف من ممثلني عن وزارة الصحة، والصندوق العاملي 

ملكافحة السيدا والسل واملالريا، وبرنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، واملجتمع املدين، واملجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان، لتتوىل تتبع تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز 2021-2018.

195. بالنسبة لداء السل، نظم املجلس بتاريخ 16 يناير 2019 يوما دراسيا مبقر الربملان حول داء السل ومستلزمات مكافحته، ونظم برشاكة مع وزارة 

الصحة )مديرية األوبئة( ورشة تشاورية بشأن حقوق اإلنسان وداء السل يومي 25 و26 فرباير 2019 مبديرية السكان بالرباط، يف سياق الخطة االسرتاتيجية 

الوطنية للوقاية من داء السل ومراقبته يف املغرب للفرتة 2018-2021. كام شارك خالل يومي 17 و18 يوليوز 2019 يف ورشة حول استدامة متويل برنامجي 

القضاء عىل فريوس نقص املناعة البرشية وداء السل يف املغرب، إضافة إىل مشاركته يف ورشة ملناقشة خطة العمل املتعلقة بالتحضري لعملية استدامة 

متويل التصدي لفريوس نقص املناعة البرشية وداء السل يف املغرب واملصادقة عليها. ونظمت هذه الورشة بالرباط يومي 30 شتنرب وفاتح أكتوبر 2019.

196. شارك املجلس أيضا، مبداخلة يف اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة يوم 8 أبريل 2019 بالرباط مبناسبة اليوم العاملي للصحة حول موضوع: “التغطية 

الصحية الشاملة، الصحة للجميع من أجل الجميع”. شارك املجلس يف أشغال االجتامع الذي عقد يف 20 يونيو 2019 حول خطة العمل الدولية من أجل 

متكني الجميع من العيش بصحة جيدة والنهوض بالعيش السليم، وذلك إعامال للهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة.

بالنسبة للحق يف الصحة، يويص املجلس مبا ييل:

  الترسيع باتخاذ اإلجراءات الرضورية لتحسني االستقبال باملستشفيات وخاصة املستعجالت وتوفري الوسائل الالزمة لضامن الولوج للحق يف الصحة؛

  التأكيد عىل توصيات املجلس املتعلقة بالجانب الصحي والصادرة يف تقاريره املوضوعاتية املتعلقة بالسجون، ومراكز حامية الطفولة، والطب 

الرشعي؛

  اتخاذ تدابري استعجالية خاصة بالعاملني يف القطاع الصحي العمومي، خاصة من خالل تحسني ظروف عملهم املادية وزيادة عدد األطر العاملة 

يف املجال الصحي، مبا يضمن التدخالت الرئيسية للرعاية الصحية األولية، واالستجابة للربامج واملخططات ذات الصلة بهذا املجال؛

  مراجعة التدابري املتعلقة مبجاالت التغطية الصحية لتشمل الرعاية الصحية كافة الفئات وخاصة من هم يف وضعية هشاشة، وإيالء اهتامم خاص 

لألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين والالجئني؛

  الزيادة يف االعتامدات املالية املوجهة للقطاع املعني بالصحة.

ه. الحقوق الثقافية

197. سجل املجلس صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 املتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال التعليم ويف مجاالت 

الحياة العامة ذات األولوية33. ويفتح صدور هذا القانون آفاقا من أجل تفعيل قيم املساواة ونبذ كل أشكال التمييز واالنحياز اللغوي والثقايف يف بالدنا. كام يسجل 

املجلس، إصدار رئيس الحكومة ملنشور وزاري تحت رقم 19/ 2019، بتاريخ 10 دجنرب 2019، يتضمن دعوة الوزراء إىل موافاته باملخططات القطاعية مصحوبة 
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بجدولة زمنية تأخذ بعني االعتبار التواريخ واآلجال التي نصت عليها املادتان 31 و32 من القانون التنظيمي املذكور، وذلك يف أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2020. 

ويرتبط ذلك بإحداث اللجنة الوزارية الدامئة لدى رئيس الحكومة التي سيعهد إليها بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية. ويسجل املجلس تفاعل العديد من 

الوزارات مع هذا املنشور من خالل البدء يف وضع تلك املخططات )وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية(. 

198. يف مقابل ذلك، ظلت العديد من القضايا املرتبطة بعدة مجاالت يف حاجة إىل إجراءات ملموسة، حيث متت مالحظة العديد من الرتددات يف عدد من 

املجاالت، من بينها مجال التعليم، حيث ما زال إدماج األمازيغية يف التعليم يراوح مكانه، بل وميكن التحدث عن تراجعات يف بعض األحيان، من قبيل توقيف 

سريورة تعميم تدريس اللغة األمازيغية يف العديد من املديريات الجهوية واإلقليمية؛ وتحويل املدرسني املختصني يف تدريس األمازيغية إىل تدريس مواد أخرى؛ 

وتحويل درس اللغة األمازيغية إىل فضاء ملامرسة التواصل الشفوي فقط؛ وعدم انتظام تدريس األمازيغية نظرا لقلة األساتذة أو نظرا النتقاالتهم.

199. وعىل مستوى الربملان، فإنه مل يتمكن خالل سنة 2019 من إرساء آلية الرتجمة الفورية إىل األمازيغية خالل جلساته العامة؛ مام خلق ردود فعل 

اتجاه الربملانيني الذين يتدخلون باللغة األمازيغية.

200. يسجل املجلس ضعف استعامل اللغة األمازيغية يف مجال القضاء، وهو ما قد ميس الحق يف املحاكمة العادلة. كام يسجل أن العديد من املرافق 

اإلدارية مل تفعل الطابع الرسمي للغة األمازيغية لتيسري الولوج إىل خدماتها.

201. بخصوص النهوض بالرتاث الصخري، سطر املجلس ولجانه الجهوية34 برنامجا للنهوض بالرتاث الصخري برشاكة مع األكادمييات الجهوية للرتبية 

والتكوين، والقناة الجهوية للعيون والجامعات الرتابية املعنية بتواجد الرسوم والنقوش الصخرية بها، لفائدة نوادي املواطنة وحقوق اإلنسان، وذلك من 

أجل التحسيس بأهمية حاميته وصونه من اإلتالف والتخريب والرتافع من جهة لدى الجامعات الرتابية من أجل تسجيل مواقع الرسوم يف السجل الوطني 

ومن جهة أخرى تسجيل الرتاث الصخري كرتاث عاملي. ويعكف املجلس عىل إنجاز دراسة حول الحقوق الثقافية وتقرير موضوعايت حول الرتاث الصخري.

202. نرش مركز الدراسات الصحراوية، منذ إحداثه برشاكة بني املجلس وكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ومجموعة املكتب 

الرشيف للفوسفاط ووكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتامعية باألقاليم الجنوبية، ما مجموعه 64 إصدارا عن الثقافة يف املناطق الصحراوية وتراثها، 

مبا يف ذلك ثالثة منشورات خالل سنتي 2018 و2019، ويتعلق األمر بـ »تاريخ املغرب الصحراوي عرب الزمن«؛ وكتاب عن منطقة طرفاية بعنوان »خنيفس 

.»Le Sahara lieux d‘histoire et espaces d‘échange« طرفاية«، ومنشور ثالث باللغة الفرنسية بعنوان

203. شاركت اللجنة الجهوية بكلميم - واد نون يف الدورة 14 ملوسم طانطان املنعقدة يف الفرتة من 14 إىل 19 يونيو 2019 يف طانطان. ومتحورت دورة 

هذه السنة حول الحق يف الثقافة واحتفلت بالرتاث الثقايف غري املادي يف املنطقة. وقد عرضت اللجنة العديد من املنشورات باملتعلقة مبختلف قضايا 

حقوق اإلنسان، ونظمت ورشات عمل حول الحقوق الثقافية وحقوق الطفل ومعرضا للصور حول ثقافة البيضان. يشار إىل أن موسم طانطان مصنف منذ 

عام 2008 من قبل منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة كرتاث ثقايف غري مادي لإلنسانية.

204. أنتج املجلس، بدعم من مؤسسة فوسبوكرا ع، التسجيل الصويت للنسخة الحسانية من كتاب »األمري الصغري«، لصاحبه أنطوان دو سانت اكسوبريي، 

والتي كان قد ترجمها املجلس إىل الحسانية سنة 2017.

بخصوص الحقوق الثقافية، فإن املجلس يويص مبا ييل: 

  الترسيع باملصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ومتكينه من املوارد املالية والبرشية مبا 

يضمن اضطالعه مبهامه يف أحسن الظروف؛

  تعزيز الجهود الرامية إىل ترسيم اللغة األمازيغية يف املدارس والجامعات، ويف املحاكم، وباقي اإلدارات العمومية، وتخصيص االعتامدات املالية 

الكافية املتعلقة بهذا املوضوع؛ 

  تنفيذ توصيات اللجنة األممية للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الصادرة عىل إثر فحص التقرير الدوري الرابع للمملكة سنة 2015 

واملتعلقة بتسهيل الولوج إىل الثقافة والعلوم للجميع، مبا يف ذلك الولوج إىل اإلنرتنيت، والحق يف املشاركة الثقافية.

34 - اللجان الجهوية : درعة - تافياللت، كلميم - واد نون، العيون - الساقية الحمراء، الداخلة - وادي الذهب. 
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و. الحقوق البيئية 

205. يسجل املجلس اتخاذ خطوات إيجابية يف مجال الحقوق البيئية، سواء تعلق األمر باملامرسة االتفاقية أو اإلطار الدستوري والقانوين، حيث صادق 

املغرب عىل 110 اتفاقية دولية وإقليمية تتعلق بالبيئة أو انضم إليها، منها اتفاق باريس املتعلق بالتغريات املناخية. كام تعززت هذه املامرسة بتنصيص 

املادة 31 من دستور 2011 عىل الحق يف العيش يف بيئة سليمة. ويسجل املجلس كذلك إصدار مجموعة من القوانني الهامة صدرت حديثا، ومن بينها 

القانون اإلطار رقم 99.12 مبثابة ميثاق وطني للبيئة وللتنمية املستدامة )2014(، والقانون رقم 81.12 املتعلق بالساحل )2015( والقانون رقم 36.15 

املتعلق باملاء )2016(. وقد شكلت هذا التوجه طفرة نوعية متثلت أساسا يف سد الفراغ القانوين الذي كان يعاين منه مجال البيئة. 

206. كام يسجل املجلس، يف نفس اإلطار املجهودات التي قامت بها الحكومة عىل مستوى السياسات العمومية، وخاصة تلك املتعلقة بالطاقات املتجددة، 

ومرشوع مخطط املغرب األخرض، واملخطط الوطني للامء، واالسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة.

207. وبالرغم من ذلك، يالحظ املجلس أن بعض القوانني املتعلقة بالبيئة مازالت تتسم بالقدم، مثل القانون املتعلق بحفظ الغابات واستغاللها الصادر يف 

أكتوبر 1917، والظهري الرشيف الصادر بتاريخ 25 غشت 1914 املتعلق بتنظيم املؤسسات املصنفة، وهو ما يجعل مثل هذه القوانني ال تواكب التطورات 

املرتبطة بحامية البيئة، وخاصة التغريات املناخية التي توثر بشكل مبارش وسلبي عىل التمتع مبجموعة من الحقوق األساسية، أبرزها الحق يف الحياة، 

والحق يف لغذاء واملاء والصحة والتطهري والسكن والتنمية، إلخ.  باإلضافة إىل أن هناك مجموعة من املجاالت ما تزال غري مشمولة بالحامية القانونية، 

ومنها الجبال والرتبة والضوضاء واملناخ، علام أن هناك مقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ ومحال عىل مجلس النواب منذ سنة 2017.

208. وعىل الرغم من أن قوانني البيئة تتضمن مقتضيات جد مهمة يف مجال الزجر، إال أنه يالحظ قلة الدعاوى البيئية أمام املحاكم املغربية وكذا قلة عدد 

الشكايات التي عالجها املجلس بهذا الخصوص والتي بلغ عددها 11 شكاية برسم سنة 2019. ويعزى ذلك بشكل كبري إىل نقص الوعي العام بقضايا البيئة. 

209. كام يسجل املجلس بإيجابية الدينامية التي خلقها تنظيم قمة املناخ ببالدنا سنة 2016، وخاصة عىل مستوى املجتمع املدين، حيث أضحى موضوع 

البيئة والتغريات املناخية أولوية يف أجندة مجموعة من الجمعيات أو الشبكات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان. 

210. كام واصل املجلس خالل سنة 2019 انخراطه يف هذه الدينامية، حيث شارك يف نونرب 2019 يف حلقة دراسية عرب االنرتنيت )webinar( مع املقرر 

الخاص املعني بحقوق اإلنسان والبيئة، وقدم تجربته يف مجال الحقوق البيئية، ويف ندوة حول »الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية للنساء 

والشباب يف إطار خطة العمل يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان« التي نظمها منتدى األخالقيات والقيم يف مارس 2019 مبقر املعهد املليك للثقافة 

األمازيغية.

يف مجال الحقوق البيئية، يويص املجلس مبا ييل:

  إعامل توصيات املقررة الخاصة بالحق يف الغذاء املتعلقة بقضايا البيئة والتغريات املناخية والصادرة عىل إثر زيارتها لبالدنا سنة 2015؛

  التعجيل باعتامد مقرتح قانون يغري ويتمم مبوجبه القانون رقم 28.00 املتعلق بتدبري النفايات والتخلص منها ومقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ؛

  تحيني القانون املتعلق بحفظ الغابات واستغاللها ليواكب املستجدات، خاصة تلك املرتبطة بالتغريات املناخية، وتعديل الظهري الرشيف الصادر 

بتاريخ 25 غشت 1914 املتعلق بتنظيم املؤسسات املصنفة؛ 

  توسيع اختصاصات املجلس الوطني للبيئة، مبا يضمن مواكبتها للمستجدات يف مجال البيئة، وتوسيع العضوية فيه لتشمل مؤسسات دستورية 

تهتم بقضايا البيئة وحقوق اإلنسان، والسيام املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛

  عرض القوانني التي لها ارتباط بالبيئة عىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان إلبداء الرأي فيها من وجهة نظر حقوقية؛

  دعم وتشجيع املجتمع املدين العامل يف مجال حقوق اإلنسان، عىل االهتامم بحامية البيئة وجعلها من ضمن أولوياته، من خالل متويل مشاريع 

له يف هذا اإلطار وتعزيز قدراته يف مجال الرصد والرتافع؛

  تفعيل التدابري الواردة يف الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان املتعلقة بالبيئة )التدابري من 184 إىل 210(.
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المحور الثاني: النهوض بثقافة حقوق اإلنسان

211. يعد النهوض بحقوق اإلنسان املهمة األساسية الثانية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والتي نصت عليها مبادئ باريس بشكل رصيح. وتشمل 

مهام النهوض تلك املهام التي تتوخى خلق مجتمع تستوعب وتحرتم فيه حقوق اإلنسان بشكل واسع. ويف هذ الصدد، ميارس املجلس ولجانه الجهوية 

مجموعة من الصالحيات التي تدخل يف هذا اإلطار، أبرزها نرش ثقافة حقوق اإلنسان، والقيام بحمالت تحسيسية والرتافع والرتبية عىل حقوق اإلنسان 

وتعزيز قدرات مختلف الفاعلني كاملكلفني بإنفاذ القانون، واملجتمع املدين، وفاعلني رسميني، وتنظيم لقاءات وورشات وندوات، وإثراء النقاش والحوار 

املجتمعي، ونرش املعارف واملعلومات إلخ. ومن أجل تعزيز عمله يف هذا املجال، أنشأ املجلس معهدا للتكوين، عمل خالل سنة 2019 عىل إعادة تنظيمه 

من خالل إحداث لجنة علمية تتكون من خرباء وطنيني ودوليني

أوال: األنشطة المتعلقة بتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  

212. قام املجلس خالل سنة 2019، يف سياق اضطالعه مبهام النهوض بحقوق اإلنسان وثقافتها، بعدة أنشطة ترتاوح بني تقوية القدرات والتحسيس 

والرتبية عىل حقوق اإلنسان، وخاصة يف الوسط املدريس، واملشاركة يف أعامل ذات طابع إشعاعي.

213. نسق املجلس عملية تخليد املغرب للذكري السبعينية لإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يوم 20 دجنرب 2018 بالرباط. وقد توج هذا التخليد بتالوة 

رسالة ملكية خاصة باملناسبة وبإصدار طابع بريدي بتنسيق مع إدارة بريد املغرب وقطعة نقدية بتعاون مع بنك املغرب.

214. ساهم املجلس يف إعداد املخطط التنفيذي ألجرأة خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان )2018-2021(. وتهم هذه املساهمة 

التدابري التي يعترب املجلس مسؤوال رئيسيا عن تنزيلها، والتدابري التي ميكن أن يتقاسم املجلس مسؤولية تفعيلها مع جهات أخرى، كام ساهم يف الهيكلة 

املؤسساتية، وتعبئة املوارد اإلضافية.

215. نظم املجلس ثالث دورات تكوينية لفائدة 94 طالبا مفتشا )17 إناث– 77 ذكور( مبركز تكوين مفتيش التعليم بالرباط التابع لوزارة الرتبية الوطنية، 

وذلك أيام 2 و9 يناير و17 أبريل 2019. وقد متحورت هذه الدورات حول مهام املجلس وصالحياته خصوصا يف مجال الرتبية عىل حقوق اإلنسان. 

216. تم تنظيم 15 نشاطا لفائدة املتعلمني/ات من أجل التعريف باآلليات الوطنية الثالث املحدثة باملجلس. وقد همت هذه العملية أزيد من 1800 

شخص. وركزت عملية التعريف عىل مهام كل آلية ومرجعيتها املعيارية وطبيعة تركيبتها وعالقتها باملجلس وطرق اإلبالغ والتظلم.

217. يف إطار تعزيز قدرات املكلفني بإنفاذ القانون، قام املجلس بتأطري دورتني تكوينيتني لفائدة أزيد من 150 مستفيدا ومستفيدة من ضباط املدرسة 

التابعة للدرك املليك بعني حرودة يومي 13 مارس و16 مايو 2019، من بينهم حوايل 40 مستفيدا من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وقد خصصت الدورة 

األوىل لتقديم معايري حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف القانون الدويل ودستور اململكة، وتقديم مهام املجلس وصالحياته وتركيبته. أما الدورة الثانية فقد 

تطرقت لرهانات احرتام حقوق االنسان يف سياق حفظ األمن، واملبادئ التوجيهية لقوات األمن خالل عمليات املحافظة عىل النظام.

218. كام شارك املجلس يف تأطري دورة تكوينية نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج لفائدة عرشة دبلوماسيني 

من دول إفريقية ناطقة باللغة اإلنجليزية حول مواضيع تهم مهام املجلس واملكتسبات والتحديات يف مجال حقوق اإلنسان ببالدنا، وذلك يف أكتوبر 2019.

219. ساهم املجلس يف تـأطري الجامعة الحقوقية املنظمة من قبل املرصد الوطني لحقوق الناخب، من خالل ورشتني تكوينيتني لفائدة 30 مستفيدا 

ومستفيدة، نظمتا مبدينة طنجة يوم 6 يوليوز 2019. كام أطر املجلس لقاءين حول الهجرة لفائدة هيئة التدريس، حيث نظم اللقاء األول يوم 27 فرباير 

2019 لفائدة 14 مستفيد/ة )6 ذكور/ 8 إناث( يشتغلون يف مؤسسات تعليمية مبدينة متارة. أما اللقاء الثاين فنظم يوم 04 مارس 2019 بسال حول الهجرة 

يف املغرب ودور الفاعل الرتبوي يف اإلدماج، لفائدة األطر الرتبوية ومنسقي/ات أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق االنسان باملؤسسات التعليمية عىل 

صعيد املديرية اإلقليمية بسال، والبالغ عددهم 12 إطارا.
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220. بالنسبة لنرش ثقافة حقوق اإلنسان يف الوسط املدريس، استقبل املجلس ما مجموعه 670 زائرا ينتمون إىل عدة مؤسسات تعليمية يف القطاعني العام والخاص. 

وقد تخلل هذه االستقباالت تقديم املجلس وتشكيلته ومهامه واآلليات الوطنية املحدثة لديه، وكذا تقديم منشورات املجلس وإصداراته. وتوضع رهن إشارة 

املؤسسة املنظمة للزيارة نسخ من دلييل املجلس الخاصني مبجال الرتبية عىل املواطنة وحقوق االنسان وعدد من األقراص املدمجة تتضمن منشورات املجلس. 

221. تشجيعا للبحث العلمي، تم استقبال ما يزيد عن 200 طالب جامعي، مغاربة وأجانب، قُدمت لهم عروض خاصة باألبحاث التي يقومون بها، 

باإلضافة إىل تقديم عمل املجلس واختصاصاته وتطوره التاريخي واملؤسسايت، وكافة القضايا التي يشتغل عليها.

222. واستقبل املجلس عددا من الوفود التي أطلعها عىل املسار التاريخي إلحداثه منذ سنة 1990 إىل غاية صدور القانون الجديد سنة 2018، وأبرز 

مستجداته واختصاصاته وعالقاته مع مختلف الفاعلني الوطنيني والدوليني. وشملت هذه الوفود:

  13 صحفيا ومدونا ينتمون ملنابر إعالمية وإذاعات جهوية، وذلك يوم 28 فرباير 2019؛

  33 عضوا من أعضاء جمعية الهالل للرياضة والثقافة املغربية املستقرة يف إيطاليا يوم 1 أبريل 2019، وذلك عرب مؤسسة الحسن الثاين للمغاربة 

املقيمني بالخارج؛

  أعضاء املكتب التنفيذي للمركز الوطني لإلعالم وحقوق اإلنسان يوم 09 أبريل 2019؛

  معهد بروميثيوس للدميقراطية وحقوق االنسان يوم 10 أبريل 2019، يف إطار مرشوعه الخاص بدعم ومواكبة الفتيات املتمدرسات يف السلك 

الثانوي التأهييل بالوسط القروي. وقد بلغ عدد املستفيدات من هذا اللقاء التواصيل 50 فتاة.

223. وبالنسبة للمشاركات العلمية يف محاور األنشطة املنظمة من لدن املجتمع املدين، شارك املجلس يف األنشطة التالية:

  املائدة املستديرة املنظمة يوم 15 فرباير 2019 من طرف الهيئة املغربية لحقوق اإلنسان حول ‘‘املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي: 

التحديات والرهانات’’؛ 

  الندوة املنظمة يوم 30 ماي 2019 من طرف الشبكة األمازيغية من أجل املواطنة حول ‘‘رهانات إرساء سياسة لغوية تعددية منصفة عىل ضوء 

مرشوع القانون اإلطار ذي الصلة’’؛ 

  ندوة حول “اآلليات والهيئات االستشارية من أجل جهوية متقدمة” نظمتها شبكة الجمعيات الدكالية غري الحكومية يوم 20 أبريل 2019 مبدينة الجديدة؛ 

  ندوة حول “الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية للنساء والشباب يف إطار خطة العمل يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان” 

التي نظمها منتدى األخالقيات والقيم يوم 16 مارس 2019 مبقر املعهد املليك للثقافة األمازيغية؛

  ندوة حول “النموذج التنموي الجديد وأدوار املجتمع املدين” نظمها املرصد الوطني لحقوق الناخب يوم 26 أبريل 2019 بالرباط، 

  الندوة املنظمة من قبل حركة ضمري حول “الحريات الفردية والتحوالت املجتمعية” يومي 4 و5 يوليوز 2019؛

224. شارك املجلس يف ندوة دولية منظمة من لدن املجلس األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي حول موضوع “ الرتبية الدامجة: انتقال مفاهيمي وتحول 

املامرسات ورهانات التقييم”، وذلك يومي 7 و8 يناير 2019 من أجل الحد من إقصاء األطفال يف وضعية إعاقة وتشجيع إدماجهم وتأمني حقهم يف الرتبية. 

وقد ركزت مساهمة املجلس عىل إعامل الحق يف الرتبية والتكوين لألشخاص يف وضعية إعاقة، وخصوصا من منطلق إعامل قيمة املساواة وعدم التمييز.

225. شارك املجلس يف أشغال الندوة حول “مرشوع القانون اإلطار 51.17 املتعلق بإصالح منظومة الرتبية والتكوين: املعيقات وآفاق النهوض باملدرسة 

املغربية” التي نظمها االئتالف املغريب للتعليم للجميع يوم 23 فرباير 2019 بالرباط برشاكة مع منتدى بدائل املغرب.  

226. ويف إطار مشاركة املجلس يف فعاليات الدورة 25 للمعرض الدويل للنرش والكتاب، املنظم من 7 إىل 17 فرباير 2019 بالدار البيضاء، خصص املجلس 

مشاركته ملوضوع “الهجرة: حقوق بال حدود”. وقد استهدف املجلس، من خالل برنامجه، الوقوف عىل حصيلة السياسة املغربية يف مجال الهجرة واللجوء 

وعىل أبعادها اإلقليمية والدولية؛ ومناقشة ولوج املهاجرين للحقوق االقتصادية واالجتامعية؛ وتقاسم مجموعة من املبادرات املواطنة يف مجال حامية 

وتعزيز حقوق األجانب باملغرب؛ وتحسيس األطفال واليافعني بحقوق املهاجر؛ وتقريب االنتاجات العلمية واألدبية يف مجال الهجرة من القراء واملهتمني؛ 

عالوة عىل تكريم مجموعة من الفعاليات املدنية العاملة يف مجال الهجرة وحامية حقوق املهاجرين. وقد زار رواق املجلس أكرث من 30 ألف زائر وشارك 

يف الفعاليات املنظمة به حوايل 100 فاعل وطني ودويل. 
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ثانيا: معهد الرباط- إدريس بنزكري - لحقوق اإلنسان

227. متت إعادة هيكلة معهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق اإلنسان يف ماي 2019 من خالل إحداث لجنة علمية له تتألف من خرباء وباحثني وأساتذة 

وقانونيني مغاربة وأجانب35. ويتمثل الهدف من إعادة هيكلة املعهد، باإلضافة إىل جعله مركزا مرجعيا يف مجال حقوق اإلنسان وتعزيز القدرات، يف خلق 

فضاء للنقاش حول مجموعة من اإلشكاليات املتعلقة بحقوق اإلنسان ومركز للبحث ونرش اإلصدارات، خاصة من خالل استعامل التكنولوجيات الحديثة 

لالتصال وترسيخ املعارف ذات الصلة بحقوق اإلنسان.

228. وتضطلع لجنته العلمية مبهمة التوجيه والسهر عىل الجودة العلمية ألعامل املعهد مبا يستجيب لرتصيد فعل حقوقي متميز يف استباقه لتفادي 

االنتهاكات وفعال يف حامية الضحايا ومثابر للنهوض بثقافة حقوق اإلنسان. كام تتمثل مهام املعهد واللجنة العلمية يف تأطري العمل التكويني من حيث 

تحديد أهدافه ورسم برامجه وصوغ مواده، وكذلك تقييمه من حيث النتائج والفعالية، والتدخل لتقوميه وتوجيهه كلام دعت الرضورة لذلك.

229. وعقدت اللجنة العلمية لقاء مفتوحا يوم 15 ماي 2019، حرضه أعضاء هذه اللجنة ورؤساء جامعات وعمداء كليات، فضال عن برملانيني وممثيل 

القطاعات الحكومية واملجتمع املدين. وتم التأكيد خالل هذا اللقاء عىل مواصلة الجهد الذي بذله املعهد وتجويده، بشكل يجعل الفئات املستفيدة قادرة 

عىل التدخل بفعالية لحامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

230. احتضن املعهد، من 24 إىل 26 يونيو 2019، دورة تكوينية لفائدة 23 عضوا وإطارا من املؤسسات الوطنية الفرنكفونية لحقوق اإلنسان حول مهام 

اآلليات الخاصة بالتعذيب. كام تم به تنظيم ورشة عمل تدريبية حول االعتامد لدى التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان برشاكة مع 

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، يف يوليوز 2019. واحتضن يومي 12 و13 ندوة حول أنظمة حامية الالجئني، إعامال مليثاق العاملي 

بشأن االجئني، شارك فيها ممثلو املؤسسات الوطنية اإلفريقية. وللتعريف مبهامه، استقبل املعهد وفدا عن املفوضية القومية لحقوق اإلنسان بالسودان 

بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

231. واستضاف املعهد لقاء حول التغطية الصحية الشاملة: الرهانات والتحديات املرتبطة بإدماج األشخاص املهاجرين يف 28 نونرب 2019، مبشاركة 35 

إطار من املجلس ومن ممثيل املجتمع املدين. كام نظم لقاء يف 11 دجنرب 2019 حول الرتبية عىل حقوق اإلنسان: بني املقاربة األكادميية والفعل املدين 

الحقوقي، شارك فيها 18 مشاركا، وذلك بالتعاون مع املنظمة املغربية لحقوق اإلنسان. واحتضن كذلك ورشة تفاعلية حول املرسح كحامل لقيم حقوق 

اإلنسان يف الوسط املدريس، يومي 28 و29 دجنرب 2019 لفائدة 11 من أطر التدريس مبؤسسات التعليم االبتدايئ وباملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين.

232. كام احتضن املعهد ثالث دورات تكوينية لفائدة لفائدة 90 مستفيدا ومستفيدة )30 يف كل دورة( ينتمون إىل فئات مختلفة )طلبة وباحثني ومهنيني 

ونشطاء يف املجتمع املدين( ينتمون إىل الجالية اليمنية املقيمة باملغرب، بتعاون مع سفارة اليمن بالرباط خالل سنة 2019. وأطر هذه الدورات أطر وخرباء 

من املجلس ومن خارجه، وشملت تقديم عروض حول الصكوك واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين.

35 - راجي الصوراين )الرئيس املؤسس للمركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان( - فلسطني. وسهري بلحسن )الرئيسة السابقة للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان( - تونس. وهاين مجيل )مناضل حقوقي بارز وخبري يف مجال حقوق اإلنسان( - مرص. وآمنة بوعياش )الرئيسة 
السابقة للمنظمة املغربية لحقوق اإلنسان ورئيسة سابقة للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان – رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان( - املغرب. وماباسا فال )أستاذ العلوم السياسية وعضو مؤسس لالتحاد اإلفريقي لحقوق اإلنسان( - السينغال. و مبارك بودرقة )عضو 
سابق بهيئة اإلنصاف واملصالحة( - املغرب. وأسامء املرابط )مهتمة بقضايا اإلصالح الديني وإشكالية املرأة يف اإلسالم - عضو اللجنة األكادميية للشبكة للمساواة بكواالالمبور( - املغرب. ومارسيال كوبييوس )أستاذة مختصة يف التاريخ االجتامعي والفئات الهشة( - الشييل. 
وأحمد شوقي بنيوب )خبري يف مجال حقوق اإلنسان، وعضو سابق بهيئة اإلنصاف واملصالحة – املندوب الوزاري لحقوق اإلنسان( - املغرب. وحسن طارق )أستاذ العلوم السياسية ورئيس الجمعية املغربية للعلوم السياسية(. - املغرب. والطيب بياض )أستاذ التاريخ 
املعارص والراهن( - املغرب. و محمد بنعليلو )أستاذ القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية باملعهد العايل للقضاء( - املغرب. وكاترينا روز )منسقة التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بجنيف ( - أملانيا. ومصطفى الريسوين )رئيس سابق لهيئة املحامني 

باملغرب وعضو سابق بهيئة اإلنصاف واملصالحة( - املغرب. ومحمد املحيفيظ )أستاذ الفلسفة السياسية وفلسفة الدين( - املغرب.
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المحور الثالث: العالقة مع المؤسسة التشريعية

233. عمل املجلس عىل تعزيز عالقته مع املؤسسة الترشيعية، إعامال ملبادئ بلغراد الناظمة للعالقة بني الربملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان، ومذكريت التفاهم بني املؤسستني، بهدف دعم تبني املقاربة املرتكزة عىل حقوق اإلنسان يف عمل املؤسسة الترشيعية، كمجاالت الترشيع ومراقبة 

العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية. كام أحدث املجلس وحدة إدارية مكلفة بالوساطة والعالقة مع الربملان تقديرا منه 

ألهمية التعاون بني املؤسستني وللعالقة املتميزة التي تربطهام.

أوال: رصد العمل البرلماني في مجال حقوق اإلنسان

أ . يف مجال الترشيع

234. الحظ املجلس اهتامما متزايدا بقضايا حقوق اإلنسان، خالل السنة الترشيعية 2018-2019، وهو ما يظهر من خالل الحصيلة الترشيعية والرقابية 

املتصلة مبجال حقوق اإلنسان، ومختلف األنشطة ذات الصلة، حيث متيزت السنة الترشيعية 2019 من منظور حقوق اإلنسان، مبصادقة مجليس الربملان، 

عىل 16 نصا ترشيعيا36، توزعت من حيث طبيعتها بني 12 مرشوع قانون، وثالثة )3( مشاريع قوانني تنظيمية، ومقرتح قانون واحد. 

235. كام تابع املجلس مناقشة مرشوع قانون املالية لسنة 2020، وخاصة املادة 9 القاضية مبنع الحجز عىل أموال وممتلكات الدولة والجامعات الرتابية 

عند تنفيذ األحكام والقرارات القضائية، وهو املقتىض الذي قد ميس بشكل أسايس حقوق املواطنني واملتعاقدين التجاريني واملقاوالت واملستثمرين، وقد 

يؤثر عىل ثقتهم يف القرارات واألحكام الصادرة عن القضاء.

ب . يف مجال مراقبة العمل الحكومي 

236. رصد املجلس مراقبة الربملانيني والربملانيات للعمل الحكومي أثناء السنة الترشيعية 2018-2019، ومساءلتهم ألعضاء الحكومة حول مختلف القضايا واالنشغاالت 

التي تستأثر باهتامم املواطنات واملواطنني يف مختلف املجاالت، إذ بلغ عدد األسئلة املتصلة مبارشة بحقوق اإلنسان، ما مجموعه 406 أسئلة منها 275 سؤاال شفويا 

و131 سؤاال كتابيا. حيث وجه مجلس النواب للحكومة، ما مجموعه 298 سؤاال، فيام وجه مجلس املستشارين، حسب املعطيات املتوفرة لدى املجلس، 108 سؤاال.

237. شمل مجموع األسئلة الحقوق الفئوية )األطفال والشباب، واملرأة، واألشخاص يف وضعية إعاقة، واملسنني، واألجانب، واملرىض النفسيني والعقليني(: 

209 سؤاال؛ والحريات العامة: )الحريات النقابية والجمعوية، الحق يف التظاهر...(، 58 سؤاال؛ واملقاولة وحقوق اإلنسان: 32 سؤاال؛ وسري منظومة العدالة: 

51 سؤاال؛ ووضعية السجن والسجناء: 26 سؤاال؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة: 13 سؤاال؛ واحتجاجات إقليم الحسيمة: 17 سؤاال.

ثانيا: التعاون بين المجلس والبرلمان 

238. استقبل املجلس يف فرباير 2019 أعضاء فريق املهمة االستطالعية املؤقتة املنبثقة عن لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب وقدم لهم 

املعلومات التي يتوفر عليها والتي تفيدهم يف قيامهم مبهامم واملتعلقة بزيارة سجن “مول الربيك” بآسفي، وسجن “عكاشة” بالدار البيضاء وسجن توالل” 

مبكناس. كام تابع املهمة االستطالعية املؤقتة حول املقالع، املنبثقة عن لجنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة مبجلس النواب، يف يناير 2019.

239. حرص املجلس عىل تكثيف حضوره يف معظم الندوات واللقاءات الدراسية، الوطنية والدولية، ذات الصلة بقضايا حقوق اإلنسان، التي نظمتها 

املؤسسة الترشيعية خالل 2019، سواء مببادرة من من أحد املجلسني، وكذا تلك املنظمة مببادرة من الفرق واملجموعات الربملانية. ففي مجال العدالة 

االنتقالية، شارك املجلس يف تنظيم الندوة الدولية حول “تجارب املصالحة الوطنية” املنعقدة بالرباط يف يناير 2019، مببادرة من مجلس املستشارين 

وبرشاكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى واملجالس املامثلة يف إفريقيا والعامل العريب. وعىل مستوى إصالح منظومة العدالة، شارك املجلس يف أشغال 
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36 - مرشوع قانون رقم 31.13 يتعلق بالحق يف الحصول عىل املعلومات؛ مرشوع قانون رقم 103.13 يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء؛ مرشوع قانون رقم 65.15 يتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية؛ مرشوع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضايئ للمملكة؛ مرشوع 
قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية؛ مرشوع قانون رقم 33.18 يقيض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ؛ مرشوع قانون رقم 89.18 يقيض بتغيري وتتميم القانون رقم 22.01 املتعلق باملسطرة الجنائية؛ مرشوع قانون رقم 76.15 يتعلق بإعادة تنظيم املجلس 
الوطني لحقوق اإلنسان؛ مرشوع قانون رقم 14.16 يتعلق مبؤسسة الوسيط؛ مرشوع قانون – إطار رقم 51.17 يتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛ مرشوع قانون رقم 01.19 يوافق مبوجبه عىل اتفاق املقر املوقع مبراكش يف 10 ديسمرب 2018 بني حكومة 
اململكة املغربية واالتحاد اإلفريقي بشأن إنشاء مقر املرصد اإلفريقي للهجرة بالرباط؛ مرشوع قانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية عىل الجامعات الساللية وتدبري أمالكها؛ مرشوع قانون تنظيمي رقم 04.16 يتعلق باملجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛ مرشوع 
قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية وكيفيات إدماجها يف مجال الحياة العامة ذات األولوية؛ مرشوع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد رشوط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور؛ مقرتح قانون يقيض بتتميم 

املادة 9 من الظهري الرشيف رقم 1.03.194 صادر يف 14 من رجب 1424 )11 سبتمرب 2003( بتنفيذ القانون رقم 65.99 املتعلق مبدونة الشغل.
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يوم درايس حول “دور الطب الرشعي يف مساعدة السلطات القضائية”. وشارك املجلس يف لقاءات أخرى مرتبطة بدعم العدالة االجتامعية واملجالية، أو 

بتعزيز الحقوق األساسية أو الفئوية كحقوق األجانب واألطفال والنساء، واألشخاص يف وضعية إعاقة.

240. نظم مجلس املستشارين برشاكة مع املجلس بتاريخ 11 دجنرب 2019 يوما دراسيا حول موضوع “إسهام الربملان يف تتبع تنفيذ توصيات تعزيز االستعراض 

الدوري الشامل”، حيث شكل محطة مهمة لتعزيز التشاور، والبحث عن سبل العمل لتتبع التوصيات املطلوب اعتامدها خالل الفرتة القادمة ضمن عملية 

النقاش حول القضايا  التي تعنى مبجال حقوق اإلنسان، وشارك عدد من أطر املجلس مبداخالت إلثراء  القوانني  االستعراض الدوري الشامل وتتبع تنفيذ 

والتوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل، خاصة يف مجاالت حقوق الطفل وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة والحقوق اإلنسانية للنساء.

241. شارك املجلس يف أشغال يوم درايس مبجلس املستشارين حول املواطنة وحقوق اإلنسان بتاريخ 13 دجنرب 2018. وأبرزت مساهمته أهمية التشبع 

بقيم حقوق اإلنسان يف بلورة وترسيخ سلوك مواطن تستند أسسه عىل مرجعية كونية لحقوق اإلنسان. كام شارك يف الندوة الوطنية املنظمة من لدن 

منظمة بدائل للطفولة والشباب، بتعاون مع مجلس املستشارين يوم 26 دجنرب 2018، حيث قدم مداخلة حول السياسات العمومية للنهوض بأوضاع 

الطفولة باملغرب. 

242. حرص املجلس عىل تعزيز تواصله باملؤسسة الترشيعية، من خالل متكني كل مكونات الربملان من مختلف إصداراته، واستقبال وفود برملانية دولية 

عىل هامش أنشطتهم مع املؤسسة الترشيعية، للتباحث حول مجاالت االهتاممات املشرتكة.

بخصوص تعزيز دور املؤسسة الترشيعية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها، يويص املجلس مبا ييل:

  استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق اإلرضاب؛

  استكامل مسطرة املصادقة عىل باقي مشاريع ومقرتحات القوانني: مرشوع قانون رقم 10.16 القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ 

ومرشوع قانون تنظيم مامرسة مهام الطب الرشعي، ومرشوع قانون مكافحة االضطرابات العقلية وحامية حقوق األشخاص املصابني بها؛

  الحرص عىل إدراج مقاربة حقوق اإلنسان عند دراسة ومناقشة امليزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية وباقي املؤسسات؛

  توسيع مهام لجنتي العدل والترشيع وحقوق اإلنسان، عىل نحو يتامىش مع الخالصات الواردة يف تقرير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان املقدم 

ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة A/HRC/38/25 ؛

  تعزيز املقاربة التي تنهجها الحكومة من خالل تقوية مشاركة الربملانيني يف املشاورات املتعلقة بإعداد وتتبع التقارير املقدمة للمنظومة الدولية 

لحقوق اإلنسان مبا فيها املنظومة األممية يف جميع مراحلها وتعزيز املشاركة يف التظاهرات املنظمة يف هذا اإلطار، خاصة دورات مجلس حقوق 

اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل؛

  دعم مبادرة شبكة برملانيات وبرملانيني ضد عقوبة اإلعدام ومسار ترافعها يف أفق إلغاء العقوبة املذكورة.
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16781
عدد المقاالت التي تناولت 

مجاالت حقوق اإلنسان 

 6000
عدد المقاالت التي تطرقت 

للمجلس

 447.000
عدد زيارات موقع المجلس

 134.000
عدد زوار موقع المجلس

 18000
عدد المتابعين للمجلس على تويتر

 42291
عدد المتابعين للمجلس على الفيسبوك 

 3000
عدد الدعامات التواصلية 
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المحور الرابع: حقوق اإلنسان واإلعالم

أوال : التعاطي اإلعالمي مع قضايا حقوق اإلنسان

243. يحرص املجلس عىل الرصد اليومي ملا ينرش يف الصحافة ومختلف الوسائط اإلعالمية الجديدة، والتفاعل معها باعتبارها أداة تساعد عىل قياس فعلية 

الحقوق وتتبع التطورات الجديدة ورصد ما قد يثار من قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان. ويتوفر املجلس عىل خلية رصد دامئة تسهر عىل رصد 

حقوق اإلنسان يف الصحافة )جميع الجرائد الورقية وعدد من املواقع اإللكرتونية(. تُجمع املقاالت املرصودة يف قاعدة بيانات صحفية داخلية خاصة، تتيح، 

إىل حدود نهاية 2019، إمكانية االطالع عىل أكرث من 143 ألف مقال )75 % منها من منابر صحفية ناطقة باللغة العربية(، مصنفة وفقا “مكنز” شامل 

)thesaurus( -أو قوائم رؤوس املواضيع - يتيح تصنيف املقاالت حسب الحق أو الحقوق التي تالمسها مضامينه. رشع املجلس يف اعتامد هذه اآللية 

منذ يناير 2013. وتتضمن قاعدة بيانات املجلس منذ وضعها سنة 2013 إىل نهاية 2019، أكرث من 143.000 مقال، تربز تفاعل وسائل اإلعالم مع قضايا 

حقوق اإلنسان باملغرب وسريورة هذا التفاعل.

244. بلغ عدد املقاالت املنشورة يف الصحف الوطنية التي رصدها املجلس سنة 2019، والتي تناولت مواضيع مرتبطة بقضايا حقوق اإلنسان 16781 مقاال. 

وتدرج هذه املقاالت ضمن قاعدة البيانات الصحفية للمجلس. ويتبني من خالل تحليل هذه املقاالت أن املواضيع املتعلقة بحامية الفئات يف وضعية هشة 

تصدرت اهتاممات الصحافة يف 2019، حيث تجاوز عدد املقاالت التي تناولت هذه املواضيع 2627 مقاال، بنسبة تجاوزت 18 % من مجموع املقاالت املرصودة. 

وشكلت منها نسبة حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة، 9 % من مجموع املقاالت املرصودة، أما حقوق األشخاص املسنني فال تتجاوز نسبة 1 %.

245. وتحتل املواضيع ذات الصلة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املرتبة الثانية حيث يبلغ عدد املقاالت املخصصة لها 2046 مقاال، تليها 

املقاالت التي تتناول قضايا العدالة بعدد 1664 مقاال، ثم الهجرة بعدد 1145 مقاال. أما الحقوق املدنية والسياسية فتأيت يف آخر الرتتيب، بنسبة 4 % من 

مجموع املقاالت املرصودة، شأنها شأن املواضيع املتعلقة بالسجون وأماكن الحرمان من الحرية واالحتجاجات االجتامعية بنسبة 3 %، لكل واحد منهام، 

واملواضيع املتعلقة بالحكامة، والتي مل تتجاوز املقاالت املخصصة لها نسبة 1 % من مجموع املقاالت املرصودة.

  رسم بياين تفصييل للمقاالت املرصودة

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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ثانيا: حضور المجلس في الصحافة 

246. متيزت سنة 2019 باستمرار جهود املجلس يف املساهمة يف طرح قضايا حقوق اإلنسان يف الفضاء العام وتيسري وتنشيط النقاش العمومي حولها، 

عكستها التغطية اإلعالمية ملختلف حمالته )من قبيل حملته ضد تزويج القارصات التي سبقت اإلشارة إليها( واللقاءات والندوات واأليام الدراسية التي 

ينظمها، واملشاركة يف الربامج التلفزية واإلذاعية واألحاديث الصحفية عرب وسائل اإلعالم الورقية واإللكرتونية، فضال عن طرح املضامني الحقوقية مبواقع 

التواصل االجتامعي.

247. خصصت الصحف واملواقع اإللكرتونية خالل 2019 تغطية مهمة للمجلس، تجاوز مجموع مقاالتها 6000 مقال، )مقابل 5210 مقاالت يف سنة 

2018(. ومع أن املقاالت التي تتخذ من املجلس موضوعا لها تصدرت الصفحات األوىل للصحف يف أكرث من 254 مرة يف 2019 )وهو تقريبا نفس عدد 

املرات التي تم تسجيلها يف سنة 2018(، فإن الغالبية العظمى من هذه املقاالت ال تخرج عن الطابع اإلخباري بنسبة %97 من مجموع املقاالت.

248. إن هذه األرقام املتعلقة بتعاطي اإلعالم مع املجلس تربز حجم املتابعة اليومية التي يحظى بها عمله من لدن الصحف وحرص هذه الصحف 

عىل موافاة الرأي العام باملستجدات التي تشهدها الساحة الحقوقية من زاوية اختصاص املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، بقدر ما يكشف عن حجم 

التحديات املطروحة عىل وسائل اإلعالم يف النهوض باملقاربات الصحفية القامئة عىل: إذكاء النقاش العمومي حول قضايا حقوق اإلنسان وتطعيمه؛ تبسيط 

مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنسان للمساهمة يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وتعميمها؛ والرتافع إعالميا من أجل حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها.

  رسم بياين يوضح حضور املجلس يف الصحافة خالل 2019

 

249. وترتبط أعىل مؤرشات االرتفاع املسجلة ببعض املحطات، أبرزها تعيني رئيسة املجلس يف دجنرب 2018، وفعاليات رواق املجلس الوطني لحقوق 

اإلنسان يف املعرض الدويل للنرش والكتاب، ومشاركة رئيسة املجلس يف برنامج “شباب فوكس” عىل قناة ميدي 1 تيفي، يف فربابر 2019، وتعيني األمني العام 

املجلس واألعضاء يف شهر يوليوز 2019، ثم املقررات التحكيمية الجديدة التي سلمها املجلس لستامئة وأربعة وعرشين )624( شخصا خالل شهر غشت 

2019، يف سياق متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، وأخريا، انعقاد الجمعية العامة األوىل للمجلس  يف شتنرب 2019 والتي اتسمت بوجه 

خاص باستكامل املجلس لهياكله وتبنيه لنظامه الداخيل.

250. بعد أن عرف مؤرش حضور املجلس يف الصحافة هذه السنة نوعا من االنخفاض يف نهاية صيف 2019 عاد إىل االرتفاع من جديد بشكل تصاعدي 

منذ نهاية أكتوبر إىل نهاية دجنرب2019، كام يتبني من الرسم املبياين أعاله والرسم املبياين بعده.  وذلك راجع إىل املذكرة التكميلية التي أصدرها املجلس 

يف نهاية أكتوبر 2019 حول مرشوع القانون رقم 10.16 املتعلق بتعديل القانون الجنايئ، والتي تفاعلت معها وسائل اإلعالم بشكل كبري.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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251. من خالل مقارنة املعطيات املتوفرة بقاعدة البيانات، يتبني، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك، أن حوايل %40 من مجموع املقاالت املرصودة لتفاعل 

الصحافة مع قضايا حقوق اإلنسان باملغرب تتناول هذه القضايا بارتباط مع املجلس، وهو معطى ثابت ال يكاد يتغري طيلة فرتات السنة.

رسم بياين يوضح حضور املجلس يف الصحافة يف 2019 مقارنة مع موضوع حقوق اإلنسان يف الصحافة

 

ثالثا : حضور المجلس في الفضاء الرقمي 

252. يويل املجلس االهتامم ملسألة الحضور املنتظم يف الفضاء الرقمي ويعمل عىل توظيف اإلمكانيات والوسائل التي يتيحها اإلنرتنيت يف التعريف مبهام 

املؤسسة واختصاصاتها وأنشطتها وانجازاتها وتقاريرها ومستجداتها والنرش االستباقي ألعاملها، وكذلك من أجل تعزيز نرش ثقافة حقوق اإلنسان والتواصل 

مع املواطنني والتفاعل املبارش معهم. ويتجىل حضور املجلس يف الفضاء الرقمي يف خالل موقعه اإللكرتوين وشباكات التواصل االجتامعي.

253. يسعى موقع املجلس اإللكرتوين املعد بأربع لغات )عربية، فرنسية، إنجليزية، إسبانية(، والذي يعد الوسيلة اإلعالمية الرسمية للمجلس، إىل إطالع 

رواده بشكل يومي عىل مستجدات املجلس ومشاريعه وآفاق عمله، باإلضافة إىل توفري وثائق ومعطيات حول حقوق اإلنسان، من خالل أربع مكونات 

رئيسية هي: املكون اإلخباري )البالغات، املستجدات، طلبات العروض(؛ املكون التوثيقي )النصوص املرجعية، اإلصدارات، األرشيف(؛ املعلومات العملية 

)العناوين، الهيكلة اإلدارية، السري املهنية واألكادميية(؛ واملوارد متعددة الوسائط، من خالل الربط مع شبكات التواصل االجتامعي، خاصة منها فايسبوك 

وتويرت.

254. ومن أجل مواكبة الهيكلة الجديدة للمجلس، سيعمل املجلس عىل تحيني موقعه، ليتناسب مع االختصاصات الجديدة للمجلس، واآلليات الوطنية 

املحدثة. وقد شهد املوقع اإللكرتوين للمجلس خالل 2019، تصفح أزيد من 447 ألف صفحة، من قبل أزيد من 134.000 زائر.

255. بالنسبة لشبكات التواصل االجتامعي، حرص املجلس عند إطالق حساباته وصفحاته عىل شبكات التواصل االجتامعي عىل وضع ميثاق للتفاعل مع 

مضامني حساباته ومستجداته بهذه املواقع. ويبلغ مجموع متتبعي املجلس يف منصتي فايسبوك وتويرت حوايل 59.000 متتبع )18000 متتبع عىل تويرت 

و31000 متتبع عىل صفحة املجلس بالعربية عىل الفايسبوك و11291 متتبع عىل صفحة املجلس بالفرنسية عىل الفايسبوك(.  
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المحور الخامس: التعاون والعالقات الدولية

256. يتزايد االعرتاف الدويل باملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان كفاعل وكرشيك رئييس ملنظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان. ففضال عن دورها كجرس 

بني املجتمع املدين والدولة عىل املستوى الوطني، متثل هذه املؤسسات كذلك حلقة وصل بني املستويني الوطني والدويل، حيث تعد املؤسسات املستقلة 

مصدرا موثوقا للمعلومات بالنسبة ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، وإجراءاته الخاصة، وهيئات املعاهدات، إضافة إىل التكتالت اإلقليمية 

كاالتحاد األفريقي واالتحاد األورويب ومجلس أوروبا واملنظامت اإلقليمية والدولية األخرى. باملقابل، تساهم هذه املؤسسات يف توطني املعايري الدولية 

واإلقليمية لحقوق اإلنسان، وحث الحكومات عىل املصادقة عىل الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان أو االنضامم إليها. كام تحظى مبكانة خاصة 

يف املنتديات العاملية واإلقليمية حيث يتم إنتاج املعايري الدولية وتدوينها.

257. واصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان التعاون والتنسيق والتفاعل مع املنظامت الدولية واإلقليمية التي تشتغل يف مجال حقوق اإلنسان، السيام 

منظومة األمم املتحدة من خالل مجلس حقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل وهيئات املعاهدات واإلجراءات الخاصة ومفوضية األمم املتحدة 

السامية لحقوق اإلنسان والوكاالت األممية املعتمدة يف املغرب، والشبكات الدولية واإلقليمية وشبه اإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وآليات 

االتحاد اإلفريقي واملؤسسات األوروبية إضافة إىل املنظامت الدولية غري الحكومية.

أوال : على مستوى منظومة األمم المتحدة

أ. مجلس حقوق اإلنسان 

258. يتفاعل املجلس مع مجلس األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، حيث ساهم يف لقاءات موازية وقدم بيانات شفوية وأخرى مكتوبة بشأن قضايا شائكة 

تحظى باهتامم املجلس أو بشأن تقارير الزيارات التي قام بها املقررون األمميون إىل املغرب. فخالل الدورة األربعني ملجلس حقوق اإلنسان، املنعقدة من 

25 فرباير إىل 22 مارس 2019 بجنيف، قدم املجلس مداخلة مبناسبة اللقاء السنوي حول حقوق األطفال يف وضعية إعاقة37. دعا فيها إىل اعتامد سياسة 

تربوية دامجة لفائدة جميع األشخاص يف وضعية إعاقة دون إقصاء بسبب نوع اإلعاقة أو درجتها، مسجال، يف هذا السياق، أن األغلبية الواسعة من األطفال 

يف وضعية إعاقة ال يستفيدون من الدعم الالزم للتمتع بهذا الحق. 

259. قدم املجلس يوم 11 شتنرب 2019 ، خالل الدورة الثانية واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان، مداخلة شفوية خالل الحوار التفاعيل مع املقرر الخاص 

املعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجرب وضامنات عدم التكرار، حيث رحب املجلس باألهمية التي أوالها تقرير املقرر الخاص للتجربة املغربية يف مجال 

اإلعامل الفعيل للربامج الوطنية، وخاصة ما يتعلق بالحقيقة وجرب أرضار الضحايا أو ذوي حقوقهم والتشاور مع املجتمع املدين وجرب الرضر الجامعي  كام 

شكل اللقاء أيضا مناسبة لتقديم املستجدات املتعلقة بتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، مبا يف ذلك املقررات التحكيمية الجديدة38. ويف هذا 

اإلطار، قدم املجلس كذلك وثيقة مكتوبة حول نفس املوضوع تم وضعها يف املوقع اإللكرتوين للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان وحصلت عىل رمز األمم 

املتحدة باعتبارها وثيقة مرجعية39. 

ب. هيئات املعاهدات

الهيئات األممية املنشأة مبوجب معاهدات صادق عليها املغرب. وتتمثل هذه  التقارير الوطنية املقدمة إىل مختلف  يساهم املجلس يف إعداد   .260

املساهمة يف التعليق عىل مسودة هذه التقارير واملشاركة يف اللقاءات التشاورية التي تعقدها الحكومة بهذا الخصوص وإعداد جذاذات تربز النقاط التي 

تكون قد أغفلتها التقارير الوطنية والتي تطرق إليها املجلس أو التي تندرج يف إطار اختصاصاته. حيث قام املجلس سنة 2019 باإلسهام يف إعداد التقرير 

الوطني األويل الذي سيقدم إىل لجنة األمم املتحدة املعنية باالختفاء القرسي، ومتثلت مساهمة املجلس يف مالحظات عىل مستوى الشكل واملضمون، تم 

تقاسمها مع وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان. 

37 - انظر الفقرة املتعلقة بحامية حقوق الطفل )...(
38 - انظر الفقرة املتعلقة مبتابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة

https://undocs.org/A/HRC/42/NI/7 - 39
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261. ويف إطار اللقاء التشاوري الوطني، املنظم يف 23 أبريل 2019 بالرباط، حول إعداد التقرير املقدم للجنة األمم املتحدة املعنية بالقضاء عىل التمييز 

العنرصي، أبدى املجلس مالحظاته األولية عىل مسودة التقرير، حيث أكد عىل أنها ينبغي أن تجيب عىل التوصيات السابقة للجنة ومدى تفعيلها وعىل 

جوانب القلق التي أشارت إليها املالحظات الختامية املوجهة إىل بالدنا عىل إثر النظر يف تقريرها الدوري الجامع 17و 18، كام اقرتح املجلس أن يتضمن 

التقرير مؤرشات و معطيات رقمية تحدد بدقة الصعوبات التي تواجه بالدنا يف تنزيل أحكام هذه االتفاقية. 

262. يلتزم املجلس بتقديم تقريره املوازي إىل هاتني اللجنتني عند تحديد موعد فحص التقريرين الوطنيني، كام سيساهم يف لقاءات حوارية خاصة مع 

هاتني الهيئتني بخصوص مدى وفاء بالدنا بالتزاماتها مبوجب كل من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي واالتفاقية الدولية 

للقضاء عىل كافة أشكال التمييز العنرصي.

263.  ولنئ كان املجلس يثمن، يف هذا السياق، الجهود التي بذلتها الحكومة بهدف تقديم التقارير الدورية إىل املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، وخاصة 

منذ إحداث املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان، فإنه يسجل، مع ذلك تأخر بالدنا يف  تقديم خمسة تقارير إىل هيئات معاهدات األمم املتحدة. 

يتعلق األمر بالتقارير التالية:

  التقارير الدورية رقم 19 و20 و21 يف وثيقة واحدة التي كان يتعني تقدميها إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز العنرصي يف يناير 2014؛

  التقرير الجامع الخامس والسادس الذي كان من املقرر تقدميه إىل اللجنة املعنية بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف عام 2014؛

  التقرير األويل املقرر تقدميه إىل اللجنة املعنية باالختفاء القرسي يف يونيو 2015؛

  التقرير الخامس الذي كان مقررا تقدميه إىل لجنة مناهضة التعذيب يف نونرب 2015؛

  التقرير الثاين املتعني تقدميه إىل اللجنة املعنية بحقوق العامل املهاجرين يف  شتنرب2018.

يويص املجلس الحكومة مبا ييل :

  تدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص عىل تقدميها يف وقتها مع تعزيز املقاربة التشاركية يف إعدادها واعتامد املسطرة 

املبسطة يف صياغة هذه التقارير، ملا لهذه املسطرة من أهمية وفائدة، خاصة وأنها تسمح بالتعرف املسبق عىل انشغاالت هيئات املعاهدة ومن 

مثة باالستجابة إليها يف التقارير الوطنية.

264. حرص املجلس، تفاعال مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب، عىل إخبار هذه الهيئة األممية بالتطورات املتعلقة باآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 

منذ صدور القانون الجديد للمجلس، حيث وافاها بجميع املستجدات الترشيعية واملؤسساتية واإلجرائية. ويف هذا اإلطار، استدعى املجلس عضوة اللجنة 

الفرعية ملنع التعذيب، السيدة كاثرين بويل، من أجل املشاركة يف اللقاء التواصيل الذي نظمه يوم 12 أبريل 2019، حول أجرأة اآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيب. وبهذه املناسبة، يسجل املجلس بارتياح أهمية تقرير اللجنة الفرعية عىل إثر زيارتها امليدانية لبالدنا يف أكتوبر 2017.

يويص املجلس السلطات العمومية مبا ييل : 

  العمل عىل نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق اإلنسان والوقاية من االنتهاكات التي قد 

تلحقها.

ج. املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة

265. بخصوص التفاعل مع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة، عقد كل من املجلس ولجنتيه الجهويتني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وبجهة 

سوس- ماسة، جلسة عمل مع املقررة الخاصة املعنية باألشكال املعارصة للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف إطار 

زيارتها للمغرب خالل الفرتة املمتدة من 13 إىل 31 دجنرب 2018. وقد تطرق التقرير40 الصادر عىل إثر هذه الزيارة إىل الدور الريادي الذي يلعبه املجلس 

يف تعزيز املساواة وحقوق اإلنسان، وتوفره عىل 12 لجنة جهوية تسمح له برصد قضايا حقوق اإلنسان والديناميات الجهوية التي تهم املساواة يف مختلف 

أنحاء البالد. وتضمن التقرير، باإلضافة إىل ذلك، أربع توصيات موجهة إىل املجلس ولجانه الجهوية وهي كالتايل:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/148/68/PDF/G1914868.pdf?OpenElement - 40
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  االضطالع بدور قيادي يف تعزيز فهم أعمق لحقوق اإلنسان فيام يتعلق مبظاهر العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من 

تعصب، والتي تحدث جميعها حتى يف مجتمعات مثل املغرب، الذي يتمتع بهوية وطنية متنوعة تاريخياً ومتعددة الثقافات؛

  االضطالع بدور قيادي يف اعتامد وتنفيذ خطة عمل وطنية ملكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب وفقاً 

إلعالن وبرنامج عمل ديربان؛

  تعزيز قدرات وخربة اللجان الجهوية التابعة للمجلس يف التصدي للعنرصية والتمييز العنرصي وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع 

إيالء اهتامم خاص للديناميات الجهوية التي تهم املساواة بني األعراق؛

  زيادة املوارد وتيسري فرص التدريب للجان الجهوية بشأن االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان املتعلقة مبكافحة العنرصية والتمييز العنرصي وكره 

األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، مع إيالء اهتامم خاص للتنوعات املحلية يف مظاهر هذه القضايا.   

266. يف إطار الدورة 41 ملجلس حقوق اإلنسان املنعقدة من 24 يونيو إىل 12 يوليوز 2019 عرب املجلس، من خالل مداخلة شفوية41، عن التزامه بتنفيذ 

هذه التوصيات، وخاصة يف مجال تعزيز القدرات. 

يويص املجلس الحكومة مبا ييل:

  تنفيذ توصيات املقررة الخاصة، السيام ما يتعلق منها باعتامد إطار قانوين خاص وسياسة عمومية من أجل مكافحة العنرصية والتمييز العنرصي 

وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وبتعزيز اإلجراءات الوقائية من خالل الرتبية والتكوين والتحسيس.

267. ويف إطار اللقاء التشاوري الذي نظمه الفريق العامل املعني باملقاولة وحقوق اإلنسان يومي 10 و11 أكتوبر 2019، يف جنيف، قدم املجلس تجربته 

يف تيسري الوصول إىل سبل االنتصاف من االنتهاكات التي تحدث يف إطار األعامل التجارية. ففيام يتعلق بالسياسات العمومية، ذكر املجلس بأن خطة 

العمل الحكومية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان تتضمن مقرتحا له بشأن املقاوالت وحقوق اإلنسان، وبأن هذا املقرتح يتضمن تدبريًا راميا إىل وضع 

خطة عمل وطنية بشأن املقاوالت وحقوق اإلنسان، وفًقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان. كام أشار إىل الدراسة 

التي كان قد أعدها حول حقوق اإلنسان يف املغرب يف عام 2018 يف سياق ترشح بالدنا الستضافة كأس العامل 2026، والتي تضمنت تقييام ملجموعة من 

القضايا املتعلقة باملوضوع. 

268. ويف موضوع ذي صلة، شارك املجلس يف املنتدى الثامن لألمم املتحدة بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان، املنعقد يف نونرب 2019، والذي تطرق 

إىل عدة قضايا من بينها دور املؤسسات بوصفها آليات لالنتصاف وتطور هذا املوضوع عىل مستوى االتحاد اإلفريقي.

التقارير  إعداد  وبغرض  اهتاممهم  إطار  يف  تدخل  التي  القضايا  بخصوص  بواليات  املكلفون  يجريها  التي  االستبيانات  مع  أيضا  املجلس  تفاعل   .269

املوضوعاتية، حيث قدم أجوبة مكتوبة عىل استبيان املقرر الخاص املعني باملدافعني عن حقوق اإلنسان املتعلق بوضعية من يعملون منهم يف مناطق 

النزاع أو ما بعد النزاع. وركزت أجوبة املجلس عىل الدور الذي تقوم به اللجان الجهوية يف األقاليم الجنوبية يف تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها.

270. استجاب املجلس كذلك لدعوتني من أصحاب الواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة. حيث شارك يف ندوة لتقييم التفاعل مع املقرر الخاص املعني 

webi-( 2019، مبناسبة مرور 20 عاما عىل إحداث منصب هذا املقرر. كام شارك أيضا يف حلقة دراسية عرب االنرتنيت  بحقوق املهاجرين باملكسيك يف نونرب

nar( مع املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان والبيئة، حيث قدم تجربته يف مجال الحقوق البيئية.

 

يويص املجلس الحكومة مبا ييل :

  توجيه دعوات دامئة ومفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات لبلدنا مبا يعزز االنفتاح اإليجايب الذي 

تنهجه يف هذا الباب السيام بعد صدور دستور 2011.

http://webtv.un.org/search/idsr-on-racism-30th-meeting-41st-regular-session-human-rights-council/6056597692001/?term=hamdi&lan=english&sort=date#player - 41
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د. مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان

271. واصل املجلس تفاعله مع مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان، حيث عقدت رئيسته جلسة عمل مع مفوضة األمم املتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان، السيدة ميشيل باشليت، يوم االثنني 4 مارس 2019 بجنيف. وقد شكل اللقاء مناسبة للتطرق لعدة محاور من بينها املكتسبات والتحديات 
املرتبطة بوضعية حقوق اإلنسان باملغرب، والوقاية من التعذيب وعمل الرصد الذي يضطلع به املجلس. ومتابعة لهذا اللقاء، عقد املجلس لقاءات مع 
املسؤولني عن ملف املغرب باملفوضية لتحديد إطار التعاون مع هذه األخرية، وخاصة ما يتعلق بتحسني التواصل بني املؤسستني وعقد لقاء إقليمي سنوي 

تشارك فيه أطراف متعددة يتناول تطورات حقوق اإلنسان يف منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا ومعالجة الحاالت الفردية التي ترد عىل املفوضية.

272. واستعرض املجلس أمام املفوضية وضعية حقوق اإلنسان يف األقاليم الجنوبية من خالل أنشطة اللجان الجهوية الثالثة يف مختلف املجاالت: معالجة 
الشكايات، ورصد املظاهرات، وزيارة أماكن الحرمان من الحرية، وتعزيز القدرات، والورشات والندوات، ووضعية الحقوق الثقافية، والزيارات التي قام 
بها الفاعلون الدوليون إىل املنطقة. ويف هذا الصدد، ما فتئ مجلس األمن التابع لألمم املتحدة يرحب يف مختلف قراراته التي أصدرها بشأن الصحراء منذ 
سنة 2012، بالدور الذي تلعبه لجان املجلس الجهوية يف األقاليم الجنوبية والتدابري املتخذة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها بهذه األقاليم. ويعد 

القرار رقم 2494 الصادر يف أكتوبر 2019 42 آخر قرار صدر يف املوضوع.

273. كام عمل املجلس عىل تعزيز رشاكته مع مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان من خالل تنظيم ورشتني موضوعاتيتني: عقدت األوىل 
بتعاون مع رئاسة النيابة العامة يف أكتوبر 2019، حول قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13، واستهدفت الثانية تعزيز قدرات املدافعني عن 

حقوق اإلنسان باملنطقة العربية. 

274. بخصوص الحاالت الفردية التي ترد عىل الحكومة من مختلف آليات األمم املتحدة ويف إطار األجوبة التي تقدمها الحكومة واستجابة لطلب هذه 
األخرية، قدم املجلس معلومات بخصوص ما قام به تجاه الحاالت التي رصدها، إما من خالل الزيارات التي يقوم بها ألماكن الحرمان من الحرية، وإما من 

خالل تحليله للشكايات التي ترد عليه بخصوص هذه الحاالت، وإما من خالل متابعته للمحاكامت. 

ه. لجنة مكافحة اإلرهاب

275. يف إطار الزيارة التي قام بها إىل بالدنا وفد املديرية التنفيذية للجنة مكافحة اإلرهاب التابعة لألمم املتحدة برئاسة املديرة التنفيذية السيدة ميشيل 
كونينسك، استقبل املجلس يوم 28 يونيو 2019 هذا الوفد، وشكل اللقاء فرصة أبرز خاللها املجلس املهام التي يقوم بها يف مجال حامية حقوق األشخاص 
املحرومني من حريتهم ومتابعة برنامج “مصالحة” املخصص للسجناء املحكوم عليهم يف إطار قانون اإلرهاب، فضال عن مسألة إصالح الترشيع الجنايئ 
واملبادرات التي قام بها يف مجال تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، السيام يف الوسط املدريس، من خالل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان، والجهود 
املبذولة لزيادة الوعي مببادئ حقوق اإلنسان والقيم الكونية لدى املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون، خاصة عىل مستوى املندوبية العامة إلدارة السجون 

وإعادة اإلدماج والدرك املليك ومديرية األمن الوطني والقوات املساعدة.

و. املصادقة عىل الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

276. رغم التقدم الذي أحرزته بالدنا يف مجال املامرسة االتفاقية من خالل مصادقتها عىل االتفاقيات األساسية التسعة املشكلة للنواة الصلبة لحقوق 
اإلنسان أو انضاممها إليها وإىل أربع بروتوكوالت ملحقة بها، فإنها مل تنضم بعد إىل خمسة بروتوكوالت ملحقة أخرى.

277. ويف هذا السياق، اعتمد الربملان قوانني وافق مبوجبها عىل ثالثة بروتوكوالت ملحقة باتفاقيات أساسية، ويتعلق األمر بالقانون رقم 59.12 املوافق 

مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم البالغات43، والقانون رقم 125.12 44 املوافق مبوجبه عىل الربوتوكول 

االختياري التفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والقانون رقم 126.12 45 املوافق مبوجبه عىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد 

الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية. 

 )https://undocs.org/S/RES/2494)2019 - 42
43 - الجريدة الرسمية عدد 6140 بتاريخ 4 أبريل 2013

44 - الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ 17 غشت 2015
45 - الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ 17 غشت 2015
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278. كام صادق املغرب عىل جميع االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية، باستثناء االتفاقية رقم 87 املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم 

املعتمدة سنة 1948.

يويص املجلس الحكومة مبا ييل :

  ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكوالت الثالثة املذكورة أعاله تعزيزا للمامرسة االتفاقية لبالدنا يف مجال حقوق اإلنسان؛

  االنضامم إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام، والوفاء 

بالتزامها باملصادقة عىل الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية46.

  االنضامم إىل االتفاقية رقم 87 املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم.

ز. الخرباء املغاربة يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 

279. جرى تعزيز حضور الخرباء املغاربة يف منظومة األمم املتحدة خالل سنة 2019 بتعيني أعضاء سابقني أو حاليني يف املجلس خرباء لألمم املتحدة، 

حيث تم انتخاب السيد محمد عياط رئيسا للجنة املعنية باالختفاء القرسي يف يونيو 2019 وانتخاب السيد محمد شارف عضوا باللجنة املعنية بالعامل 

املهاجرين خالل االجتامع التاسع للدول األطراف يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، املنعقد يوم 10 يونيو 2019 

بنيويورك. كام تم انتخاب السيد عبد الله أونري يوم 24 فرباير 2019 بجنيف، نائبا لرئيس اللجنة الفرعية ملنع التعذيب. كام تم تعيني السيدة نجاة امجيد 

ممثلة خاصة لألمني العام معنية بالعنف ضد األطفال.

ثانيا : على مستوى هيئات األمم المتحدة المعتمدة بالمغرب

280. يف إطار التعاون والرشاكة مع وكاالت األمم املتحدة املعتمدة باملغرب، يعمل املجلس عىل تنسيق تفاعله مع هذه الوكاالت من خالل “إطار األمم 

املتحدة لدعم التنمية”. فبالرشاكة مع املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ومشاركة املنظمة الدولية للهجرة ومبناسبة اعتامد االتفاق العاملي 

من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، نظم املجلس مبقر معهد الرباط - ادريس بنزكري - لحقوق اإلنسان لقاء دراسيا بني املؤسسات الوطنية اإلفريقية 

لحقوق اإلنسان حول حامية حقوق املهاجرين والنهوض بها، وذلك يومي 18 و19 دجنرب 2018. ومتيز اللقاء مبشاركة ممثيل املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان 

اإلفريقية املكلفني بقضايا الهجرة وحقوق املهاجرين بكل من النيجر، موريتانيا، الجزائر، جمهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، السنغال واملغرب.

أجل  املستفادة من  والدروس  الفضىل  التجارب واملامرسات  تبادل  استهدفت  الالجئني يف دجنرب 2019،  أنظمة حامية  ندوة حول  املجلس  نظم   .281

تعزيز آليات حامية الالجئني واإلسهام يف األجرأة الفعلية لاللتزامات الدولية مبوجب امليثاق العاملي بشأن الالجئني. وشارك فيها ممثلو املؤسسات الوطنية 

اإلفريقية من موريتانيا والنيجر ومايل وكوت ديفوار وغانا وكينيا وجمهورية الكونغو الدميقراطية وزميبابوي والسنغال فضال عن خرباء من األمم املتحدة 

وآليات االتحاد اإلفريقي. وخلصت هذه الندوة إىل اعتامد وثيقة نهائية تطرقت إىل مختلف األدوار التي ميكن أن تلعبها املؤسسات الوطنية يف إعامل 

حقوق الالجئني مبوجب االتفاق العاملي بشأن الالجئني. 

282. يناقش املجلس مذكرة تعاون مع اليونسكو، بعد صدور دليل مشرتك حول املواطنة وحقوق اإلنسان موجه للشباب سنة 2015 47، كام شاركت 

رئيسة املجلس إىل جانب ممثلة اليونسكو يف املنطقة املغاربية يف أشغال املؤمتر الدويل حول “دراسات النوع االجتامعي، الجامعة وثقافة املساواة”، املنظم 

يوم 29 مارس 2019 بهدف تقاسم التجارب ولفت اهتامم صناع القرار والجامعات والعموم ألهمية ورضورة إنشاء دراسات تتعلق بالنوع االجتامعي 

وتعميمها. 

اإلنجابية  الصحة  والحق يف  الشباب  يتعلق مبحور  ما  للتعاون، وخاصة  برنامج  للسكان، عىل صياغة  املتحدة  األمم  املجلس مع صندوق  يعمل   .283

والجنسية. كام قدمت رئيسة املجلس خالل إطالق صندوق األمم املتحدة للسكان لتقريره حول حالة سكان العامل برسم سنة 2019 برشاكة مع املجلس، 

46 - حسب ما جاء يف الربنامج الحكومي لسنوات 2016 - 2021 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234423 - 47
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مداخلة أكدت فيها أنه يجب عدم حرص فعلية حقوق اإلنسان والحريات يف مساءلة النصوص القانونية، وإمنا تقييم قدرتها عىل تغيري الواقع وتسهيل 

وصول املواطنات واملواطنني إىل الحقوق األساسية. 

283. يف إطار الرشاكة مع منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف(، عرفت سنة 2019 بلورة برنامج عمل جديد )2019-2020( حددت من خالله 

مجموعة من األولويات أهمها دعم ارساء آلية التظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاك حقوق الطفل، ووضع برنامج تشاريك مستقل لتتبع املالحظات 

الختامية للجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل يف أفق إعداد تقرير خاص باملجلس باإلضافة إىل تعزيز قدرات الجمعيات العاملة يف مجال حقوق الطفل. 

284. بالرشاكة مع برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص املناعة البرشية/السيدا، يعمل املجلس عىل دعم تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية بشأن 

حقوق اإلنسان والسيدا وتتبعها وتقييمها، مع مراعاة النوع االجتامعي وحقوق اإلنسان. ويعمل بالرشاكة مع املنظمة الدولية للهجرة من أجل مساعدة 

القارصين غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم وحاميتهم.

285. شارك املجلس، خالل شهر دجنرب 2019، يف سياق حملة “ستة عرش يوما لوقف العنف ضد النساء” يف لقاء حول تقوية الرتافع من أجل وضع حد 

لتزويج الطفالت جمع بني عدد من الوكاالت األممية املتخصصة وهي اليونسيف وهيئة األمم املتحدة للمرأة وصندوق األمم املتحدة للسكان، وذلك 

بتعاون مع سفارة بلجيكا باملغرب.  

ثالثا : على مستوى االتحاد اإلفريقي

286. منذ عودة املغرب إىل االتحاد اإلفريقي، جعل املجلس من تعزيز مشاركته يف املنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان وتفاعله معها أولوية اسرتاتيجية، 

وذلك نظرا لألهمية التي تكتسيها هذه املنظومة يف حامية حقوق اإلنسان وتعزيزها عىل املستوى الوطني والقاري. وقد طور االتحاد اإلفريقي معايري 

وآليات عىل مدى السنوات تعزز النظام الدويل للحامية. ويشكل هذا اإلطار بالنسبة للمجلس فرصة للتفاعل وتبادل التجارب واملامرسات الفضىل. 

287. عمل املجلس عىل تعزيز عالقاته مع منظومة حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد اإلفريقي ومأسستها، السيام مع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان 

والشعوب. ويتجىل تفاعل املجلس مع هذه املنظومة يف املشاركة يف الدورات العادية للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وتنظيم لقاءات عىل 

هامشها، فضال عن الحوار والتشاور حول القضايا التي تستأثر باالهتامم عىل املستوى اإلقليمي، وتبادل الزيارات، ودعم مشاركة منظامت املجتمع املدين 

من املغرب ومن شامل إفريقيا يف منتدى املنظامت غري الحكومية، وتعزيز القدرات. 

288. عىل هامش الدورة الرابعة والستني للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، التي انعقدت برشم الشيخ يف أبريل 2019، شارك املجلس يف أشغال 

املنتدى اإلفريقي ملنظامت املجتمع املدين )22-20 أبريل 2019(. وعقد لقاء رفيع املستوى حول تتبع تفعيل امليثاق العاملي من أجل الهجرة )23 أبريل 

2019(، تم فيه تقديم ملحة عن التجربة املغربية بخصوص اعتامد سياسة ترتكز عىل املقاربة الحقوقية، وإطالق عمليتني استثنائيتني لتسوية الوضعية 

بالهجرة  املتعلقة  القانونية  الرتسانة  أوراش إلصالح  للنساء واألطفال، فضال عن إطالق  بالنسبة  اعتامد مسطرة خاصة  املغرب، مع  اإلدارية لألجانب يف 

واللجوء واعتامد قانون ملكافحة االتجار يف البرش.

289. كام شارك املجلس يف الجلسة االفتتاحية للدورة العادية الخامسة والستني للجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب التي انعقدت يوم 21 أكتوبر 

2019 يف بانجول )غامبيا(، وأدلت شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان خالل هذه الجلسة ببيان أعربت فيه عن قلقها إزاء تقلص مساحة 

الدميقراطية يف إفريقيا، مع الرتكيز بشكل خاص عىل االتفاق العاملي بشأن الهجرة الذي تم اعتامده يف مراكش سنة 2018. كام رحبت الشبكة بعمل 

مجموعة العمل املعنية بالهجرة، التي يرأسها املجلس. 

290. وعىل هامش نفس الدورة، دعم املجلس مشاركة املنظامت غري الحكومية يف شامل إفريقيا )املغرب، الجزائر، مرص، تونس( يف منتدى املنظامت 

غري الحكومية الذي عقد يف الفرتة املمتدة من 17 إىل 19 أكتوبر 2019 يف بانجول، وهي مشاركة متكنت خاللها املنظامت غري الحكومية من املساهمة يف 

صياغة التوصيات التي رفعت فيام بعد إىل اللـجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب. 
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291. نظم املجلس، يف مجال بناء القدرات، برشاكة مع املركز اإلفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان، خالل الفرتة املمتدة ما بني 5-3 يوليوز 

2019 مبعهد الرباط - إدريس بنزكري - لحقوق اإلنسان، دورة تكوينية حول “املنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان وتقنيات الرتافع”. متيزت هذه الدورة 

الجزائر،  بنني،  تونس،  غامبيا،  بلدان  من  اإلنسان  ومدافعني عن حقوق  ومدافعات  والشعوب  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقية  اللجنة  من  مفوضني  مبشاركة 

من  العديد  حول  التدريبية  الدورة  هذه  أشغال  ومتحورت  واملغرب.  الدميقراطية  الكونغو  جمهورية  السنغال،  ديفوار،  كوت  مرص،  النيجر،  موريتانيا، 

املجاالت، مبا يف ذلك والية املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ومهامها وتكاملها مع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وأساليب تقديم 

التقارير املوازية للجنة ودور املجتمع املدين يف متابعة تنفيذ الصكوك اإلفريقية لالتحاد اإلفريقي يف مجال حقوق اإلنسان.

292. ساهم املجلس، يف إطار املنتدى السيايس الثالث ملفوضية االتحاد اإلفريقي وشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، املنعقد خالل 

يومي 5-6 شتنرب2019 بأديس أبابا، يف الحوار متعدد األطراف حول موضوع “مساهمة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف إيجاد حلول دامئة للنزوح 

القرسي يف إفريقيا”. وقد شمل الحوار مناقشات سياسية بني املمثلني الدامئني للدول األعضاء يف االتحاد اإلفريقي واملؤسسات الوطنية اإلفريقية ومنظامت 

املجتمع املدين واملؤسسات األكادميية ووسائل اإلعالم ومختلف الرشكاء يف مجال التنمية.

293. من جهة أخرى، ومببادرة من املجلس وبدعم من اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب واملركز اإلفريقي للدميقراطية ودراسات حقوق اإلنسان، 

عقدت شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان يوم 20 أكتوبر 2019، اجتامعاً تشاورياً حول تأسيس منتدى للمؤسسات الوطنية اإلفريقية عىل 

هامش دورات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، وهو النقاش الذي تم تعميقه يف القاهرة خالل لقاء الشبكة اإلفريقية، وجرى خالله االتفاق عىل 

إعداد خطوط مرجعية من أجل املصادقة النهائية عىل تأسيس هذا املنتدى يف دورة الحقة لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان.

294. بدعوة وتنسيق من املجلس، قامت السيدة مايغا سوياتا، رئيسة اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، بزيارة إىل املغرب يف الفرتة من 20 إىل 

24 شتنرب2019 رافقها خاللها السيد رميي نغوي لومبو، املفوض املسؤول عن املدافعني عن حقوق اإلنسان بهذه اللجنة، والسيد محمد مباسا فال، ممثل 

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان لدى االتحاد اإلفريقي واملديرة التنفيذية للمركز اإلفريقي للدميقراطية وحقوق اإلنسان، حيث نظمت عدة  لقاءات 

خالل هذه الزيارة مع ممثيل مجليس الربملان ومؤسسات الحكامة الوطنية، إضافة  إىل مشاركة الوفد يف افتتاح الجمعية العامة للمجلس التي انعقدت يوم 

21 سبتمرب 2019 ، وتم خاللها تسليم  جائزة تقديرية للسيدة مايغا سوياتا اعرتافا لها مبا قدمته خالل مسريتها انتصارا لحقوق اإلنسان بالقارة اإلفريقية.

يويص املجلس الحكومة مبا ييل:

  املصادقة عىل امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ملا له من أهمية يف تعزيز انخراط املغرب يف املنظومة اإلفريقية لحقوق اإلنسان، ويف 

متكني املجلس من املشاركة املبارشة والحوار والتفاعل مع اللجنة اإلفريقية ومجمل اآلليات اإلفريقية املتعلقة بحقوق اإلنسان، بغرض زيادة الفعالية 

والتأثري يف القرارات والتقارير الصادرة عن هذه اآلليات. 

رابعا: على مستوى الشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

أ. التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

295. يواصل املجلس تعزيز دوره القيادي داخل التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان48. وعىل هذا النحو، جرت، خالل الجمعية العامة 

لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، إعادة انتخاب املجلس عضوا ممثال إلفريقيا يف اللجنة الفرعية املعنية باالعتامد49 التابعة للتحالف العاملي 

خالل الفرتة املمتدة من 2020 – 2023، وهي أهم لجنة يف هذا التحالف. كام جرت، خالل نفس الجمعية، إعادة انتخابه يف ثالث آليات تابعة للتحالف، ويتعلق 

األمر مبجموعة العمل املعنية بالهجرة50، واللجنة الفرعية املعنية بالشؤون املالية، ومجموعة العمل املعنية باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان51.

48 - يضم هذا التحالف، إىل حدود نهاية 2019، مائة وثالثة وعرشين )123( مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، من بينها مثانون )80( مؤسسة حاصلة عىل االعتامد من درجة »ألف«.
49 - تعمل هذه اللجنة عىل تقييم مدى توافق املؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس من حيث القانون واملامرسة. وقد عملت خالل سنة 2019 عىل رفع تقريرين إىل مكتب التحالف العاملي. ومن املرتقب أن يتسلم املجلس رئاسة هذه اللجنة الفرعية خالل السنة املقبلة.
50 - ترتافع مجموعة العمل املعنية بالهجرة عىل إدراج أدوار املؤسسات الوطنية يف امليثاق العاملي للهجرة. وهو ما تحقق فعال، حيث يتضمن هذا امليثاق سبع إشارات إىل الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات الوطنية يف تحقيق األهداف املنصوص عليها يف امليثاق، 

عن طريق الرشاكات والتعاون، وخاصة ما يتعلق مبعالجة الشكايات ومنع االنتهاكات التي قد يتعرض لها املهاجرون.
51 - تعمل مجموعة العمل املعنية باألعامل التجارية وحقوق اإلنسان، التي ترتأسها حاليا املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأملانيا، ويشغل فيها املجلس منصب نائب الرئيس، عىل الرتافع من أجل إدراج دور املؤسسات الوطنية باعتبارها آليات لالنتصاف يف مرشوع 
الصك امللزم قانونا والذي ينظم، وفق القانون الدويل لحقوق اإلنسان، أنشطة الرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل. ويف هذا السياق، ينص مرشوع الربوتوكول امللحق بهذا الصك عىل أن الدول األطراف تنظر يف املبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية 
لحامية حقوق اإلنسان وتعزيزها )مبادئ باريس( عند تعيينها أو إنشائها لآلليات الوطنية للتنفيذ، وهو ما يسمح بأن تكون املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان هي نفسها اآللية الوطنية للتنفيذ. كام تبحث هذه املجموعة أيضا الدور الذي ميكن أن تلعبه املؤسسات 

الوطنية يف خطط العمل الوطنية يف مجال املقاوالت وحقوق اإلنسان طبقا للمبادئ التوجيهية لألمم املتحدة ذات الصلة

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  
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296. قدم املجلس تجربته بشأن “حقوق النساء والفتيات من خالل إعامل اختصاصات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وفقا ملبادئ باريس”، يف إطار 

تبادل التجارب واملامرسات الفضىل، خالل املؤمتر السنوي الثاين والثالثني للتحالف العاملي املنعقد يف مارس 2019، حيث سلط املجلس الضوء عىل الجهود 

املبذولة يف اململكة املغربية من أجل تعزيز حقوق املرأة وعىل التحديات التي ال تزال تواجهها، بدءا من اإلصالح األول الذي عرفه قانون األحوال الشخصية 

سنة 1993، ومرورا باعتامد مدونة األرسة سنة 2004، ووصوال إىل اعتامد قانون مكافحة العنف ضد املرأة سنة 2018. ويف نفس اإلطار، ترأس املجلس، 

يوم األربعاء 6 مارس 2019، لقاء حول دور املؤسسات الوطنية يف تنفيذ االتفاق العاملي بشأن الهجرة. وقد عرف هذا اللقاء مشاركة عدة متدخلني من 

املؤسسات الوطنية باملكسيك وغانا واليونان والفلبني، فضال عن منظمة العمل الدولية.

ب. شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان 

297. يضطلع املجلس بدور ريادي داخل شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان من خالل تحمله لعدة مسؤوليات. فخالل الجمعية العامة 

للشبكة اإلفريقية املنعقدة يف نونرب 2019 بالقاهرة، تم إعادة انتخابه باإلجامع عضوا يف لجنة اإلرشاف إىل جانب املؤسسات الوطنية ملرص، زميبابوي، 

نيجرييا، زامبيا، أوغندا، جمهورية الكونغو الدميقراطية، كينيا ورواندا، عالوة عىل انتخابه ممثال إلفريقيا يف لجان التحالف العاملي الثالث املذكورة آنفا. 

وكام سبقت اإلشارة إىل ذلك يف سياق الحديث عن التعاون مع اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، فقد قدم املجلس للجمعية العامة مرشوع 

إنشاء منتدى للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يهدف إىل تحسني التفاعل والتعاون بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واللجنة اإلفريقية لحقوق 

اإلنسان والشعوب عىل غرار منتدى املنظامت غري الحكومية. 

298. خالل املؤمتر الثاين عرش لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، املنعقد كذلك يف نونرب 2019 بالقاهرة، حول موضوع “االتفاق العاملي 

من أجل الهجرة: الرؤية املشرتكة للمؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان، الفرص والتحديات يف تنفيذه”، اقرتح املجلس “املسودة األولية” لإلعالن 

الختامي للمؤمتر بصفته رئيًسا لهذه املجموعة. وتضمنت هذه الوثيقة التي صادق عليها املؤمتر توصيات بشأن األدوار املختلفة التي ميكن للمؤسسات 

الوطنية أن تلعبها لتعزيز حقوق املهاجرين وحاميتها. كام شاركت رئيسة املجلس يف الجلسة االفتتاحية للمؤمتر ويف إحدى جلساته، حيث عرضت حصيلة 

مجموعة العمل املعنية بالهجرة، وواقع الهجرة يف بالدنا. وعىل هامش هذا املؤمتر، اعتمدت مجموعة العمل املعنية بالهجرة، التي تم إنشاؤها يف دجنرب 

2018، برئاسة املجلس، خطة عملها، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية بناء عىل خارطة طريق واستبيان أجابت عنه أربعة عرش ) 14( مؤسسة وطنية 

إفريقية.

ج. الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

299. يعد املجلس عضوا مؤسسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وعضوا يف لجنتها التنفيذية منذ إنشائها. وقد شارك يف جميع 

الجمعيات العامة السنوية، مبا فيها الجمعية العامة األخرية املنعقدة يف دجنرب 2019. وتتوىل املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة فلسطني رئاسة 

الشبكة خالل الوالية الحالية. 

300. ويشارك املجلس يف مختلف أنشطة التدريب أو تبادل التجارب التي تنظمها الشبكة. ويف هذا اإلطار، نظم املجلس ورشة عمل تدريبية حول 

االعتامد لدى التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان برشاكة مع الشبكة العربية، يف يوليوز 2019 مبعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق 

اإلنسان، جرى خاللها استعراض كيفية متكني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من إعامل منهجية فعالة يف عملية االعتامد، واملعلومات الالزمة لتقديم 

ملف االعتامد.

 

301. كام شارك املجلس كمتحدث يف أشغال لقاء حول “السالم العادل ملنطقة الرشق األوسط” عقدته الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق 

اإلنسان، عىل هامش املؤمتر الثاين والثالثني للتحالف العاملي للمؤسسات الوطنية، يف مارس 2019، من أجل مناقشة موضوع السالم العادل والتأكيد عليه 

باعتباره ركيزة أساسية الستقرار الشعوب وبناء املجتمعات. 

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  
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د. الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان

302. يشغل املجلس منصب نائب رئيس الجمعية الفرنكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان. وشارك يف أشغال مكتب هذه الجمعية الذي عرف إطالق 

موقع رسمي خاص بها. كام قدم باسمها تعليقات عىل مرشوع الصك الدويل بشأن األعامل التجارية وحقوق اإلنسان، وذلك يف إطار الدورة الخامسة 

للفريق العامل الحكومي الدويل املعني بإعداد صك عاملي ملزم قانوناً بشأن الرشكات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعامل وحقوق اإلنسان، املنعقدة 

من 14 إىل 18 أكتوبر 2018.

303. نظم كل من املجلس والجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان وجمعية الوقاية من التعذيب، بدعم من املنظمة الدولية للفرانكفونية، 

من 24 إىل 26 يونيو 2019، ورشة تكوينية توخت تقوية قدرات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بدول إفريقيا الفرنكوفونية، التي تم تعيينها الحتضان 

اآلليات الوطنية للوقاية من التعذيب . 

خامسا : على المستوى الثنائي 

304. بدعوة من اللجنة الوطنية املكسيكية لحقوق اإلنسان، ويف إطار مذكرة التفاهم التي تجمع بينها وبني املجلس، شارك هذا األخري يف أشغال القمة 

اإليبريو-أمريكية الثالثة حول الهجرة، املنعقدة يومي 3 و4 شتنرب 2019 بالعاصمة املكسيكية حيث استعرض التجربة املغربية يف املجال.

305. كام شارك املجلس يف املؤمتر الدويل لحامية حقوق العامل املهاجرين الذي نظم بالنيبال يف نونرب 2019. وقد ومتحورت مداخلة املجلس خالل أشغاله 

حول موضوع “دور الحكومة واملجتمع املدين واملؤسسات الوطنية يف حامية املهاجرين غري النظاميني املعرضني للخطر”.

306. استجاب املجلس كذلك لدعوة املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان بأرمينيا وقدم مداخلة حول تطور حقوق املرأة يف املغرب واألنشطة التي يقوم بها 

املجلس إلعامل املساواة بني الجنسني وحامية حقوق املرأة وتعزيزها. وجاءت هذه املشاركة يف إطار االحتفال بالذكرى الخامسة عرشة إلحداث املؤسسة 

الوطنية لحقوق اإلنسان بأرمينيا بتاريخ 26 و27 نونرب 2019.

307. كام اقتسم املجلس التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية، ويف مجال حقوق اإلنسان بصفة عامة، مع العديد من املؤسسات الوطنية اإلفريقية، 

وخاصة املفوضية القومية لحقوق اإلنسان بالسودان بني 23 و25 أكتوبر 2019، واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بجمهورية إفريقيا الوسطى بني 8 و12 أبريل 

2019، واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات بالكامريون بني 23 و26 يوليوز 2019. كام اقتسم تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة خالل اجتامع للخرباء 

انعقد يف 9 و10 دجنرب 2019 ببنجول بغامبيا حول جرب األرضار املنظم من طرف كل من برنامج أفريقيا وغرب آسيا للمعهد الدويل للدميقراطية واملساعدة 

االنتخابية ولجنة الحقيقة واملصالحة وجرب الرضر بغامبيا وزارة العدل بغامبيا، ومكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ.

سادسا : على مستوى المؤسسات األوروبية

308. واصل املجلس تعزيز الرشاكة والحوار مع املؤسسات األوربية، وخاصة مجلس أوربا واالتحاد األوريب، وفق مقاربة قوامها الحوار وتبادل املعلومات 

وتعزيز القدرات. وشاركت رئيسة املجلس بدعوة من لجنة الشؤون السياسية والدميقراطية التابعة للجمعية الربملانية ملجلس أوربا، يف يناير 2019، يف 

جلسة عمل عقدت مبقر مجلس أوربا يف سرتاسبورغ وخصصت ملوضوع حقوق اإلنسان يف املغرب. وقد متيز هذا اللقاء بحضور رئيسة الجمعية الربملانية 

ملجلس أوربا والكاتبة العامة املساعدة ملجلس أوربا ورئيسة مجموعة مقرري سفراء مجلس أوربا. 

الحكم  استدامة  إىل ضامن  الهادف  أوربا  ملجلس   ”3 “جنوب  لربنامج  التنفيذية  اللجنة  اجتامع  يف   2019 شتنرب  شهر  املجلس خالل  شارك  كام   .309

الدميقراطي وحقوق اإلنسان باملنطقة. وتم تخصيص هذا االجتامع لتقييم الربنامج وتحديد خطوط التعاون الرئيسة للمرحلة القادمة.

52 - مام تجدر اإلارة إليه يف هذا السياق أن معظم الدول اإلفريقية أوكلت ملؤسساتها الوطنية لحقوق اإلنسان احتضان اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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310. تم التداول حول برنامج للتكوين وتعزيز القدرات برشاكة مع مجلس أوربا، يستهدف دعم اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهو برنامج يهدف 

إىل تنظيم عدد من الورشات ومجموعة من الزيارات امليدانية للدول األوربية التي تتوفر عىل آليات وطنية للوقاية من التعذيب، وإنتاج دالئل من شأنها 

مساعدة هذه اآلليات عىل تأدية مهامها. 

311. شارك املجلس خالل شهر أكتوبر 2019 يف مؤمتر دويل بالنمسا نظمه معهد لودفيغ بولتسامن لحقوق اإلنسان بالتعاون مع االتحاد األوريب للتشاور 

الوقائية، ولوضع مبادئ توجيهية لهذه املؤسسات بشأن حامية حقوق األشخاص  الوطنية لحقوق اإلنسان يف تعزيز اإلجراءات  حول أدوار املؤسسات 

املشتبه فيهم أو املوجودين يف طور املحاكمة.

312. عمل املجلس عىل تعزيز العالقات مع مجموعة الصداقة بني االتحاد األوريب واملغرب يف الربملان األوريب ومع فريق املقررين املعني بالعالقات 

الخارجية للجنة وزراء مجلس أوربا )Gr-Ext(، وجرى تنظيم اجتامعات أخرى مع وفود من مجلس أوربا تناولت مواضيع شتى من بينها دعم عملية 

تفعيل خطة العمل الوطنية حول الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

313. ويعمل املجلس مبعية رشكاء وطنيني آخرين عىل تنفيذ مرشوعني ميولهام االتحاد األوريب، يتعلق األول مبحاربة التمييز “العيش معا دون متييز: 

مقاربة قامئة عىل الحقوق والنوع االجتامعي”، أما الثاين فيُهمُّ تعزيز املرافعة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام.

314. شاركت رئيسة املجلس يوم 24 أكتوبر 2019 بهلسنيك عاصمة فنلندا يف لقاء أوريب رفيع املستوى. انعقد هذا اللقاء عرشين سنة بعد املؤمتر الذي 

جرى فيه تبني املبادئ األساسية لسياسة أوربية مشرتكة يف مجال الهجرة. قدمت رئيسة املجلس يف هذا اإلطار مداخلة يف محور خاص بالرشاكات والتعاون 

مع الدول غري األوربية.   

سابعا : على مستوى المنظمات الدولية غير الحكومية وفاعلين آخرين
 

315. واصل املجلس تعاونه مع املنظامت الدولية غري الحكومية من خالل الحوار وتقديم املعلومات وتبادل اآلراء حول أوضاع حقوق اإلنسان، خاصة ما 

يتعلق بالحاالت الفردية. حيث تواصل املجلس مثال مع منظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش ومراسلون بال حدود، ومنظمة املادة 19، ومنظمة 

فرانت الين ديفاندرز التي تعنى بالدفاع عن املدافعني عىل حقوق اإلنسان...

316. شارك املجلس يف أشغال املؤمتر العاملي السابع ملناهضة عقوبة اإلعدام، املنعقد من 26 فرباير إىل فاتح مارس 2019 مبدينة بروكسيل، والذي عرف 

مشاركة أزيد من 1500 مشارك من 115 دولة ميثلون القطاعات الحكومية، الربملان، املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، واملنظامت غري الحكومية، وغريها. 

317. ويف إطار هذا املؤمتر، نظم املجلس يف فاتح مارس 2019، لقاء حول دور املؤسسات الوطنية عرب العامل يف الرتافع والتعبئة ضد عقوبة اإلعدام، 

شكل فرصة للرتافع وتقديم الدعم ملناهيض هذه العقوبة وتبادل وجهات النظر حول هذا املوضوع. وتوج هذا اللقاء بإطالق نداء من أجل حشد جهود 

املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والرفع من انخراطها يف معركة الدفاع عن إلغاء عقوبة اإلعدام تم تقدميه خالل حفل اختتام املؤمتر.

318. وشارك املجلس يف يوليوز 2019 بالرباط، يف أشغال الندوة العلمية حول موضوع “الحريات الفردية: بني التحوالت املجتمعية واملرجعية الدينية “، 

التي نظمتها مؤسسة فريدريش ناومان يف املغرب، بهدف الوقوف عند مدى استجابة الرتسانة القانونية للتطورات التي يعرفها مجال الحقوق والحريات.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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المحور السادس: متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف والمصالحة

319. يف إطار تكليف، صاحب الجاللة امللك محمد السادس، للمجلس االستشاري، املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، مبتابعة 

تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، مبا فيها تلك املتعلقة بالكشف عن مصري مجموعة من ضحايا االختفاء القرسي، وحفظ أماكن الذاكرة والتعويض 

املايل واإلدماج االجتامعي وتسوية األوضاع اإلدارية واملالية والتغطية الصحية، للضحايا وذوي حقوقهم.

مع جمعيات حقوقية وجمعيات ضحايا  متعددة  لقاءات  بعد  واملصالحة  اإلنصاف  هيئة  توصيات  تنفيذ  مبتابعة  قرارا  املجلس  رئيسة  أصدرت   .320

االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان.

أوال : الكشف عن الحقيقة

321. يبلغ عدد حاالت االختفاء القرسي أو الالطوعي التي عالجتها هيئة اإلنصاف واملصالحة ولجنة املتابعة، 805 حاالت. علام بأن هذا العدد يتجاوز 

عدد الطلبات التي تم تقدميها لهيئة اإلنصاف واملصالحة من قبل عائالت الضحايا والعدد املقدم من املنظامت غري الحكومية الوطنية والدولية.

وتتوزع هذه الحاالت عىل الشكل التايل:

  702حالة تم استجالء الحقيقة بشأنها متاما من قبل هيئة اإلنصاف واملصالحة ولجنة املتابعة؛

  101 حالة تم استجالء الحقيقة بشأنها يف انتظار تلقي الوثائق القانونية الرضورية لتحديد ذوي الحقوق، بحيث ينبغي عليهم تقديم رسم اإلراثة، 

وشهادة الحياة ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية، لكل فرد من ذوي الحقوق؛

  حالتان اعتربت لجنة املتابعة، أن التحريات التي أجريت بشأنهام، مل تفض إىل تحديد مدى تورط أحد أجهزة الدولة يف االختفاء أو مسؤوليتها عنه.

322. تابع املجلس، منذ إنشاء هيئة اإلنصاف واملصالحة، بتنسيق مع السلطات العمومية، تعاونه مع اللجنة الدولية للصليب األحمر، من أجل تقديم 

األجوبة والوثائق الالزمة لحاالت االختفاء املرتبطة بالنزاع املسلح باألقاليم الجنوبية، املحالة منه عىل السلطات املغربية. وذلك اعتبارا للنظام األسايس 

للحركة الدولية للصليب األحمر والتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوالتها اإلضافية، والتي تتوىل مبوجبها اللجنة الدولية للصليب األحمر متابعة ملف 

املفقودين املغاربة داخل الرتابني املغريب والجزائري. 

323. وقد عقد املجلس يف هذا اإلطار مبقره بالرباط، 23 لقاء مع اللجنة الدولية للصليب األحمر ولقاء واحدا مبدينة العيون، تم خاللها دراسة حاالت 

االختفاء املرتبطة بالنزاع املسلح باألقاليم الجنوبية، املحالة عىل السلطات املغربية من قبل اللجنة الدولية للصليب األحمر. حيت أسفرت دراسة هذه 

الحاالت البالغ عددها 427 حالة، عام ييل:

  حذف ثالثة عرشة )13( حالة مكررة؛

  أربع )4( حاالت، اعترب أصحابها أحياء؛

  121 مدنيا، توفوا أثناء احتجازهم؛

  123 عسكريا، توفوا أثناء االشتباكات املسلحة؛

  165 حالة، مل يقدم املصدر املعطيات الكافية بشأنها لتعميق البحث حول هويات أصحابها.

ثانيا : جبر الضرر الفردي

324. واصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان خالل سنة 2019 جهوده من أجل تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة املتعلقة بجرب األرضار الفردية، 

متداركا التأخر الذي نتج عنه عدم متكن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة، من تفعيل ما تبقى من توصيات.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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325. عمل املجلس بخصوص تسوية ما تبقى من ملفات الضحايا وذوي الحقوق عىل تعبئة االعتامدات املالية الرضورية، من أجل تنفيذ التوصيات 

املرتبطة بالتعويض واإلدماج االجتامعي وتسوية األوضاع اإلدارية واملالية. تم تفعيل مقررات تحكيمية لفائدة 624 حالة ذات صلة مبتابعة تنفيذ توصيات 

هيئة اإلنصاف واملصالحة، بقيمة إجاملية بلغت سبعة ومثانون مليون درهم، ومن بينهم: 

  مثانون )80( مستفيدا من الضحايا املدنيني الذين اختطفوا من طرف عنارص البوليساريو ؛

  مثان وعرشون )28( مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا يف عداد مجهويل املصري؛

  ثالمثائة وسبعة وستني )367( مستفيدا من مجموعة تالميذ أهرمومو؛ 

  مائة وعرشة )110( مستفيدا من اإلدماج االجتامعي.

326. والتزاما من املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، مبراعاة القرب من الضحايا وعائالتهم، وأمام تعذر تنقل بعض املستفيدين املقيمني باألقاليم الجنوبية، 

للمقر املركزي للمجلس، انتقل أطر املجلس للمدن التي يقطن بها هؤالء الضحايا وذوي الحقوق لتسليمهم مستحقاتهم.

327. وتواصل لجنة متابعة تفعيل التوصيات، مجهوداتها إىل جانب باقي الرشكاء املعنيني بالتفعيل، الستنفاذ اإلجراءات التقنية واإلدارية بخصوص ملفات 

التقاعد التكمييل التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو املؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية اإلدماج االجتامعي يف سن متأخر.

328. يسجل املجلس أن ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض الذين يتوفرون عىل مقررات تحكيمية، ال يستفيدون من برامج املساعدة 

االجتامعية التي تستهدف الفئات يف وضعية هشاشة، وذلك بسبب توفرهم عىل بطاقة التغطية الصحية التي يوفرها الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط 

االجتامعي، علام أن الدولة هي من ترصد االعتامدات املخصصة له يف هذا اإلطار.

ثالثا : حفظ الذاكرة

لقاءات  بعقد عدة  واملصالحة،  اإلنصاف  توصيات هيئة  كانت موضوع  التي  املناطق  الذاكرة يف  املجلس عمله بخصوص فضاءات حفظ  واصل   .329

واجتامعات مع املسؤولني املعنيني من أجل الترسيع بإنجاز املشاريع املقرتحة وكانت كالتايل: 

  عقد اجتامعات مع السيد عامل إقليم ميدلت، بحضور ممثل عن املصالح املركزية لوزارة الداخلية، لترسيع وثرية إنهاء الدراسات التقنية، وبدء 

أشغال تهيئة فضاء املعتقل السابق بتزمامارت. 

  عقد اجتامع مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، لبناء ملعب القرب بقرية تازمامارت، ووزارة الفالحة للمساهمة يف تشجري الفضاء ووزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية لبناء مسجد بالقرية. وقد استجابت جميع القطاعات الوزارية لطلبات املجلس.

  عقد اجتامع مع السيد وايل جهة طنجة الحسيمة بحضور السيد عامل إقليم تطوان، للتداول يف موضوع تجاوز الصعوبات التي تعيق تسلم 

املجلس الوطني لحقوق اإلنسان، لدار ابريشة، حتى يتمكن من مبارشة تفعيل التوصية املتعلقة بها.

  عقد اجتامع مبقر وزارة الثقافة والشبيبة والرياضة، تم خالله التداول بشأن عقد رشاكة لتهيئة املعتقل الرسي السابق بأكدز.
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المحور السابع : اآلليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق اإلنسان

أوال : اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب 

330. تم إصدار القانون 76.15 املتعلق بإعادة تنظيم املجلس يف فرباير 2018، وهو قانون وسع صالحيات املجلس، خاصة يف شقها الحاميئ من خالل 

إحداث ثالث آليات وطنية منصوص عليها يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب، مبا يف ذلك اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب. 

وقد جاء إحداث هذه اآللية إعامال لاللتزامات الدولية لبالدنا بعد مصادقتها يف سنة 2014 عىل الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. وقد اختار املرشع املجلس لالضطالع مبهام هذه اآللية لينضاف بذلك إىل املؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان التي تضم ضمن واليتها هذا النوع من اآلليات، وهو التوجه الذي اعتمدته غالبية الدول.  

331. وقد أفرد املرشع لهذه اآللية خمس مواد يف القانون 76.15 )من املادة 13 إىل املادة 17( تنص عىل اختصاصات اآللية يف القيام بزيارات منتظمة 

ملختلف األماكن التي يوجد فيها أو ميكن أن يكونوا محرومني من حريتهم، وإعداد كل توصية قصد تحسني معاملة وأوضاع األشخاص املحرومني من 

حريتهم والوقاية من التعذيب وتقديم كل مقرتح أو مالحظة بشأن مشاريع أو مقرتحات القوانني ذات الصلة بالوقاية من التعذيب. كام نص القانون 

عىل العالقة بني اآللية واللجنة الفرعية ملنع التعذيب التابعة لألمم املتحدة عىل أساس التعاون والتشاور واملساعدة املتبادلة، وكذا التعاون مع السلطات 

العمومية املكلفة بإدارة أماكن الحرمان من الحرية، وخاصة ما يتعلق بتمكني اآللية من املعلومات املتعلقة باألشخاص املحرومني من حريتهم والولوج 

إىل جميع هذه األماكن وإجراء مقابالت مع هؤالء األشخاص بصورة منفردة ودون وجود شهود، ومتتع منسق اآللية وأعضائها بالحامية من أي تدخل أو 

ضغط قد يتعرضون له مبناسبة قيامهم باملهام املوكولة لهم.

332. عىل املستوى املؤسسايت والتنظيمي، تم خالل الجمعية العامة للمجلس تعيني أعضاء هذه اآللية البالغ عددهم ثالثة، مع مراعاة التنوع يف املعرفة 

والخربة امليدانية وخاصة ما يتعلق باملجال القانوين والحقوقي والطبي، وهي املجاالت الثالثة التي تكتيس أهمية بالغة يف عمل اآللية. وتتجىل االستقاللية 

اإلدارية واملالية لآللية يف ما ييل :

  كون املجلس مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية االعتبارية وبكامل األهلية القانونية واالستقالل املايل واإلداري، كام هو منصوص عليه 

يف القانون؛

  كونه معتمد يف الدرجة »ألف« لدى التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، ويشتغل وفقا ملبادئ باريس الناظمة لعمل هذه 

املؤسسات؛

  اختيار أعضاء اآللية من بني أعضاء الجمعية العمومية للمجلس وفق مسطرة شفافة وواضحة ودون تدخل من أية جهة؛

  التفرغ الكامل ملنسق اآللية وأعضائها واشتغالهم طيلة الوقت، مام يعزز استقالليتهم وتجردهم؛

  تخصيص موارد مالية لآللية وطاقم إداري خاص بها وآخر داعم لها يتوفر عىل الخربة امليدانية والتقنية والقانونية؛

  تفويض األمر بالرصف ملنسق اآللية للقيام مبهامها بكل استقاللية؛

  استقالل اآللية ومسؤوليتها يف القرارات التي تتخذها ويف التقارير التي ستنجزها، ويف املداوالت التي تقوم بها ويف الزيارات التي ستنظمها ويف 

خطة العمل التي ستعتمدها؛ 

  توفري فضاء مستقل الشتغال اآللية؛ 

  الحامية القانونية ألعضاء االلية مبناسبة القيام مبهامهم من أي تدخل أو ضغط قد يتعرصون له؛

  استفادة األشخاص الذاتيني واالعتباريني الذين قاموا بتبليغ اآللية بأي معلومات صحيحة، من الحامية املقررة بالقانون؛

  حامية املعطيات الشخصية املحصل عليها من لدن اآللية.

 

ومنذ تعيني أعضائها، عقدت اآللية عدة اجتامعات حرضها أعضاؤها وأطرها وتطرقت لعدة مواضيع منها أساسا خطة عمل من أجل مبارشة   .333

املعطيات  وتحيني  وتجميع  والدولية،  الوطنية  املرجعية  الوثائق  وتجميع  احتياجاتها،  وتحديد  الحرية  من  الحرمان  أماكن  إىل جميع  الوقائية  الزيارات 
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املتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، ووضع قاعدة بيانات خاصة باآللية، وإحداث موقع إلكرتوين خاص بها. ويف أفق التعاون مع خرباء مستقلني، تم 

تنظيم تدريب لفائدة 18 من األطباء الذين سيتعاونون مع اآللية عىل املستوى الوطني والجهوي )الجديدة / دجنرب 2019(.

334. واصل املجلس التفاعل مبارشة مع اللجنة الفرعية ملنع التعذيب أو من خالل مكتب املفوضة السامية لحقوق اإلنسان. ويف هذا السياق، وبعد 

الزيارة التي قامت بها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب لبالدنا شهر أكتوبر 2017، تم توجيه عدة مراسالت لها إلخبارها باملستجدات املتعلقة بأجرأة اآللية، 

وكان آخر هذه املراسالت يف شتنرب 2019 التي أخرب فيها املجلس اللجنة الفرعية بتعيني أعضاء اآللية. كام تم عقد لقاءات بني املجلس واملفوضية يف مارس 

وأكتوبر ونونرب 2019 بخصوص اآللية وسبل التعاون مع اللجنة الفرعية. وعرف اللقاء التواصيل الذي نظمه املجلس يف أبريل 2019 مشاركة عضو من 

اللجنة الفرعية فضال عن رشكاء دوليني آخرين. ومن املرتقب أن يعقد أعضاء اآللية لقاء مع اللجنة الفرعية يف الربع األول من سنة 2020.

335. تصدر املغرب، رفقة الدمنارك والسويد واألرجنتني وبوركينا فاسو، تصنيف اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة53، الخاص بالدول 

املفعلة للتوصيات، حيث حصلت الدول الخمس عىل أعىل الدرجات، وهي الدرجة »أ«، التخاذها إجراءات مهمة لتنفيذ التوصيات التي تعتربها اللجنة 

ذات أولوية. وقد جاء تصنيف املغرب ضمن هذه الالئحة وحصوله عىل الدرجة »أ« بعد اعتامده للقانون الخاص بإحداث اآللية الوطنية للوقاية من 

التعذيب وتفعيلها من خالل منح واليتها للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان.

336. تم توقيع مذكرة تفاهم يوم 20 دجنرب بني املعهد الدمناريك ملناهضة التعذيب )كرامة( واملجلس، وذلك بغرض تعزيز القدرات يف مجال الرصد الطبي 

يف أماكن الحرمان من الحرية لفائدة أعضاء اآللية وأطرها، وكذا التوثيق الطبي للتعذيب. ومبوجب هذه االتفاقية، يلتزم الطرفان بالقيام بأنشطة تتوخى 

الوقاية من التعذيب وذلك من خالل تنظيم ورشات وإعداد أدوات ودالئل يف مجال الرصد الطبي.

337. كام سيتم إبرام رشاكات مع فاعليني دوليني آخرين ملواكبة اآللية، ومن بينهم مجلس أوروبا وجمعية الوقاية من التعذيب الكائن مقرها بسويرسا. 

ولهذا الغرض، عقدت اآللية لقاء مع جمعية الوقاية من التعذيب يف 19 دجنرب 2019 لتحديد محاور التعاون املشرتكة، ولقاء آخر مع مجلس أوروبا يف 

13 نونرب 2019 ملناقشة خطة عمل مشرتكة ترتكز عىل مواكبة اآللية ودعم قدرات املنتسبني إليها. كام حددت اآللية برنامجا للقاء خرباء وطنيني ودوليني 

من أجل االستفادة من تجاربهم.

338. وبتعاون مع خرباء من مجلس أوروبا وجمعية الوقاية من التعذيب، عمل املجلس عىل إنجاز دليل حول اإلجراءات املتعلقة بالزيارات املنتظمة 

والوقائية ألماكن الحرمان من الحرية. ويتضمن هذا الدليل 17 نقطة تعترب رضورية إلجراء تقييم كامل وموضوعي ملعاملة السجناء ووضعية السجون التي 

ستتم زيارتها. ويعترب هذا الدليل تتويجا لسلسلة من الدورات التدريبية النظرية والعملية، وزيارات ميدانية إىل أماكن الحرمان من الحرية.

339. وبغرض التعرف عىل تجارب دول أخرى يف مجال الوقاية من التعذيب، شاركت اآللية يف لقاء دويل حول املامرسات الفضىل والدروس املستفادة عىل 

املستوى اإلفريقي، نظم يف كيغايل، رواندا، يف أكتوبر 2019. كام شاركت يف لقاء آخر يف تونس يف دجنرب 2019 حول تصنيف السجناء.

ثانيا : اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

340. يف إطار اإلعداد إلرساء آلية التظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، قام املجلس بربمجة مجموعة من األنشطة اإلعدادية التي 

استهدفت ثالثة فاعلني أساسيني هم األطفال، واملوارد البرشية للمجلس، واملسؤولون عن ملف حقوق الطفل ببعض املؤسسات سواء منها الحكومية أو 

غري الحكومية.  
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341. فيام يتعلق باألطفال، نظم املجلس 13 لقاء تشاوريا مع أطفال من مختلف الفئات. كللت هذه اللقاءات الجهوية بتنظيم لقاء وطني شكل مناسبة 

لالستامع إىل األطفال ومناقشة مجموعة من األمور املتعلقة بحامية حقوقهم. كام جرى تسليط الضوء، خالل أشغال هذا اللقاء، عىل مسألة الولوج إىل 

املجلس، نظرا ألهمية هذا املوضوع الذي تعتربه لجنة األمم املتحدة لحقوق الطفل مؤرشا لقياس مدى نجاعة املنظومة الحامئية الخاصة بهذه املؤسسات.

النقط من  الجهوية لحقوق اإلنسان. استفادت هذه  اللجن  الطفل بجميع  ارتكاز حقوق  بادر املجلس إىل تعيني نقط  الداخيل،  وعىل املستوى   .342

برنامج تكوين يف حقوق الطفل، متت بلورته بتعاون مع منظمة اليونيسف. وقد قام بتأطري الورشات مجموعة من الخرباء الدوليني الذين سلطوا الضوء 

بشكل خاص عىل املامرسات الفضىل فيام يتعلق بعمل اآللية وبإعامل مبدأ املشاركة خالل االشتغال مع األطفال. بعد نهاية التكوين، متت برمجة زيارة 

موضوعاتية ملؤسسة املندوب العام لحقوق الطفل ببلجيكا، كان الهدف منها، هو إعطاء الفرصة لنقط االرتكاز للوقوف، بشكل خاص، عىل عمل آلية 

التظلم يف بعده التقني وعىل أشكال التعاون بني مؤسسة املندوب العام ببلجيكا وباقي الفاعلني يف ميدان حقوق الطفل مع الرتكيز عىل مسألة اإلبالغ 

والتفاعل مع التوصيات املتعلقة بالحاالت الفردية.

343. ومن أجل وضع أدوات اشتغال رهن إشارة نقط االرتكاز الجهوية، ساهم املجلس يف إعداد دليل استامع للطفل ضحية العنف يف إطار برنامج تعاون 

مع املنظمة الدولية للفرنكوفونية، كام متت بلورة برنامج رقمي خاص بشكاوى األطفال.

344. أما عىل املستوى الخارجي، فقد نظم املجلس ورشات تكوينية خاصة بآلية التظلم لفائدة املتدخلني املؤسساتيني. استفاد منها يف مرحلة أوىل مديرو 

مراكز حامية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذلك نقط ارتكاز حقوق الطفل بوحدات حامية الطفولة التابعة للتعاون الوطني باإلضافة إىل 

جمعيات املجتمع املدين.

ثالثا: اآللية الوطنية الخاصة بحماية حقوق األشخاص في وضعية إعاقة 

345. واصل املجلس خالل سنة 2019 مسار اإلعداد إلرساء اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة انسجاما والتحول الذي عرفه 

مع اعتامد القانون 76.15 املنظم له. فعىل املستوى املؤسسايت تم تعيني أعضاء اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة من بني 

أعضاء املجلس يف أعقاب الدورة األوىل للجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 21 شتنرب 2019 وكذا متثيل منسقة اآللية يف مكتب املجلس.

346. ونظم املجلس يوم 23 دجنرب 2019 عىل إثر تعيني أعضاء اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة لقاء تواصليا حول هذه 

اآللية استهدف من خالله التعريف مبهام اآللية ونطاق اختصاصها يف مجال الرصد املستقل، حرضه أزيد من 63 مشاركا ومشاركة ميثلون الشبكات الوطنية 

والجهوية واملحلية العاملة يف مجال اإلعاقة والقطاعات الحكومية املعنية ومؤسسات الحكامة وكذا األكادمييني والخرباء.

347. أما عىل مستوى اإلعداد لربنامج العمل الفصيل انسجاما وأحكام املادة 42 من النظام الداخيل للمجلس، فقد عقدت اآللية 6 اجتامعات إعدادية 

لبناء الخطة االسرتاتيجية ومخطط العمل الفصيل لسنة 2020 منها 3 ورشات عمل بتاريخ 8 و22 شتنرب و13 دجنرب 2019.

348. وتجدر اإلشارة إىل أن املجلس يف إطار اإلعداد إلرساء هذه اآللية قد نظم مجموعة من األنشطة خالل سنة 2019 همت أساسا التكوين الداخيل 

ألطره املركزية والجهوية يف مجال معالجة الشكايات والتواصل ومنهجية إعداد قرارات اآللية وتقاريرها وتتبع وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة يف 

ارتباطها بأهداف التنمية املستدامة لسنة 2030. وقد بلغ عدد الدورات التكوينية 13 دورة تكوينية لفائدة 20 إطار مركزي وجهوي.

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
بالمغرب لسنة 2019  

المحور السابع : اآلليات الوطنية لتعزيز حماية حقوق اإلنسان



w w w . c n d h . m a

79

التقرير السنوي عن حالة حقوق اإلنسان
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توصيات عامة

توصيات عامة

اعتبارا لاللتزامات الدولية لبالدنا يف مجال حقوق اإلنسان، وخاصة املالحظات الختامية والتوصيات املوجهة لها من قبل هيئات املعاهدات واملكلفني 

بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة وآلية االستعراض الدوري الشامل؛

وإعامال للمقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات؛

التي نظمها وعىل  الجهوية  اللقاءات  التي أطلقها وعىل خالصات  املجتمعية  النقاشات  اعتمدها املجلس وعىل  التي  التوجهات االسرتاتيجية  وبناء عىل 

التوصيات التي قدمها يف مذكرته التكميلية حول تعديل القانون الجنايئ وعىل املامرسات التي رصدها؛

ويف إطار املهام املوكولة له يف مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛ 

وتعزيزا للتفاعل مع املجلس مبا يقوي مامرسته لصالحياته يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات؛

فإن املجلس يذكر بالتوصيات العامة الواردة أدناه والتي يكتيس تفعيلها أهمية خاصة يف تجسري الفجوة املوجودة عىل املستوى الحاميئ للمنظومة الوطنية 

لحقوق اإلنسان، وهي توصيات مهيكلة موجهة إىل السلطات العمومية وتتعلق باملامرسة االتفاقية لبالدنا وتفاعلها مع املنظومة الدولية لحقوق اإلنسان، 

وباإلطار القانوين واملؤسسايت، وبالسياسات العمومية والربامج واملامرسات. ويتعلق األمر مبا ييل:

أوال: في مجال الممارسة االتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان

1. ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية بشأن تقديم شكاوى من 

قبل األفراد، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق 

بإجراء تقديم البالغات؛

2. االنضامم إىل ما تبقى من صكوك دولية لحقوق اإلنسان، ويتعلق األمر بالربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 

والسياسية الهادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام؛ والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛

3. االنضامم إىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم؛

4. االنضامم لنظام روما األسايس املتعلق باملحكمة الجنائية الدولية؛

5. االنضامم إىل امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛

6. االنضامم إىل اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام؛ 

إىل  املجلس  أو دعا  الحكومة  قبلتها  والتي  الصادرة عنها  التوصيات  تفعيل  اإلنسان، خاصة من خالل  األممية لحقوق  املنظومة  التفاعل مع  تعزيز   .7

قبولها؛وتدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية والحرص عىل تقدميها يف وقتها مع تعزيز املقاربة التشاركية يف إعدادها واعتامد املسطرة املبسطة 

يف صياغة هذه التقارير؛

8. توجيه دعوات دامئة ومفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات قُطرية لبالدنا.



80

w w w . c n d h . m a

ثانيا: بخصوص اإلطار القانوني والمؤسساتي

9. استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق اإلرضاب، ومالءمته مع املعايري الدولية، 

وخاصة مالحظات لجنة الحريات النقابية املتعلقة بعدم فرض عقوبات حبسية عىل العامل بسبب مشاركتهم السلمية يف اإلرضابات وبعدم إرغامهم عىل 

العمل؛

10. مالءمة مرشوع القانون الجنايئ مع املقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب، وخاصة ما ييل:

  إلغاء عقوبة اإلعدام؛

  تعديل الفصل 206 من القانون الجنايئ املتعلق بجرمية املس بالسالمة الداخلية للدولة من خالل تضييق نطاق تطبيقه حتى ال يرسي إال عىل 

الحاالت األشد خطورة واملحددة عنارصها بدقة مبقتىض القانون، وخاصة عبارة زعزعة والء املواطنني للدولة املغربية وللمؤسسات، التي تفتح بحكم 

عدم دقتها إمكانية استعاملها استعامال غري مناسب، وهو ما ينأى بالنص عن مبادئ الرشعية والرضورة والتوقعية الدقيقة التي ينبغي أن يتسم بها 

كل قانون؛

  التنصيص عىل مقتضيات خاصة بالتحريض عىل ارتكاب جناية أو جنحة أو فعل  يعاقب عليه القانون والسيام التحريض عىل العنف مهام كان 

نوعه وعىل الكراهية والتمييز، مع تحديد مفهوم التحريض بكيفية رصيحة ودقيقة يف القانون الجنايئ ليشمل أفعال الدعاية، والتأثري والتهديد 

والضغط، وأن ينص القانون عىل الحاالت التي يساعد فيها شخص عىل ارتكاب جناية أو جنحة أو يدفع إليه أو يشجع عليه؛

  إضافة فصل خاص بالعنف يف الفضاء العمومي والتحريض عليه يف سياق التظاهر أو املس بالنظام العام، عندما يكون هذا العنف خطريا وغري 

متناسب، وأن يكون مفهوم العنف عاما من حيث آثاره بحيث يشمل حاالت املس بالسالمة البدنية أو املعنوية أو النفسية للفرد أو مبلكيته وأمانه؛

  استبدال العقوبات السالبة للحرية بالغرامات يف ما يتعلق مبامرسة حرية الرأي والتعبري، وحرية الجمعيات، والحق يف التظاهر؛

11. مالءمة قانون املسطرة الجنائية مع املقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي صادق عليها املغرب مبا يعزز الضامنات القانونية 

والقضائية للمحاكمة العادلة، وخاصة توسيع دور حضور الدفاع خالل مرحلة البحث التمهيدي منذ لحظة اإليداع رهن الحراسة النظرية، وإرساء استعامل 

وسائل التسجيل السمعية البرصية أثناء تحرير محارض الضابطة القضائية، وإجراء الخربة الطبية قبل فرتة الحراسة النظرية وبعدها يف حال وجود ادعاءات 

بالتعذيب؛

12. تعزيز مامرسة حرية الرأي والتعبري، من خالل تجميع كافة املقتضيات الترشيعية ذات الصلة بالصحافة يف مدونة النرش؛ ودعوة السلطات القضائية 

إىل التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق يف حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة وجعلهام يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية؛ وفتح 

نقاش عمومي حول حرية الرأي والتعبري والصحافة ينخرط فيه جميع الفاعلني املعنيني يأخذ بعني االعتبار التحوالت املرتبطة بهذا املوضوع خاصة يف 

الفضاء الرقمي والسيام منصات التواصل االجتامعي مبا يكفل هذه الحرية دون املساس بالحياة الخاصة لألفراد؛

13. مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات والتجمعات العمومية والتظاهر السلمي ومالءمتها مع املقتضيات الدستورية واملعايري الدولية 

لحقوق اإلنسان، مبا يكفل توسيع الفضاء املدين وضامن بيئة مواتية لعمل املدافعني عن حقوق اإلنسان؛

التبليغ، وإجراء  إلزامية  النساء من قبيل فرض  العنف ضد  العقاب يف قضايا  للحد من اإلفالت من  التنصيص عىل مقتضيات إجرائية وموضوعية   .14

التعديالت الرضورية عىل منظومة اإلثبات وتدبري وسائله التي تقتضيها الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء مبا يضمن حقوق الضحايا؛

15. تعديل مدونة األرسة، وخاصة إلغاء االستثناء الوارد يف املادة 20 الذي يسمح بتزويج الطفالت واألطفال، ومواصلة النقاش بشأن املنظومة القانونية 

املتعلقة بنظام اإلرث؛

ملعاملة  الدنيا  النموذجية  املتحدة  األمم  قواعد  الدولية وخاصة مع  املعايري  السجنية ومالءمته مع  باملؤسسات  املتعلق  القانون  باعتامد  الترسيع   .16

السجناء )قواعد مانديال(؛
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بحقوقهم  املهاجرين  مبا يضمن متتع  وبالهجرة،  املغربية  باململكة  األجانب  وإقامة  بدخول  املتعلق  رقم 72.17  القانون  باعتامد مرشوع  الترسيع   .17

األساسية املنصوص عليها يف االتفاقية الدولية لحامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم، مع مراعاة املقتضيات الدستورية ذات الصلة واملبادئ 

املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية؛

18. الترسيع باعتامد مرشوع القانون رقم 66.17 املتعلق باللجوء ورشوط منحه، مبا يضمن االعرتاف الفعيل بوضعية الجئ التي متنحها مفوضية األمم 

املتحدة لشؤون الالجئني، مع مراعاة املقتضيات الدستورية ذات الصلة واملبادئ املتضمنة يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني؛

19. وضع قانون إطار خاص باألشخاص املسنني يكفل حامية كرامتهم وحقوقهم األساسية، وخاصة الحق يف الحامية االجتامعية، مع مراعاة مبادئ األمم 

املتحدة املتعلقة بكبار السن الصادرة سنة 1991؛

20. دعوة القضاء إىل مواصلة االجتهاد لتكريس تطبيق املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي صادقت عليها بالدنا وإعامل مبدأ سمو هذه املعايري عىل 

القوانني الوطنية تفعيال ملا جاء يف تصدير الدستور؛

21. أجرأة الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واملجلس االستشاري لألرسة والطفولة عىل غرار االستقاللية املكفولة لهيئات الحكامة؛

22. تعزيز االستقاللية املالية واإلدارية للجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص؛

23. متكني السلطة الحكومية املكلفة بحقوق اإلنسان من املوارد املالية والبرشية الكافية الضطالعها بدورها، خاصة ما يف إعداد التقارير التي تقدم إىل 

املنظومة األممية لحقوق اإلنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة فيها، ومعالجة الحاالت الفردية.

ثالثا: في مجال السياسات العمومية والبرامج والممارسات

24. الترسيع بأجرأة كافة التدابري املتضمنة يف خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان وخاصة اعتامد خطة عمل وطنية يف مجال 

املقاولة وحقوق اإلنسان؛

25. ضامن إدماج مقاربة حقوق اإلنسان يف السياسات والربامج التنموية، مبا يف ذلك تلك املتبعة من أجل بلوغ أهداف التنمية املستدامة؛

26. تعزيز الجهود واملبادرات الرامية إىل متتيع املواطنني بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية، من خالل إعطائها األولوية يف النموذج 

التنموي الجديد والخطط الوطنية الرامية إىل بلوغ أهداف التنمية املستدامة؛

27. اعتامد مقاربة شاملة ومنسجمة يف إعداد التقارير الوطنية تأخذ بعني االعتبار التقائية قضايا حقوق اإلنسان والتغريات املناخية والتنمية املستدامة؛

28. تعزيز املبادرات الرامية إىل تقوية قدرات املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال حقوق اإلنسان؛

29. االلتزام باآلجال القانونية عند الرد عىل الشكايات التي يحيلها املجلس عىل مختلف القطاعات الحكومية؛ 

30. الترسيع بتنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ولجنة متابعة تفعيل توصياتها، يف مجاالت جرب الرضر الفردي والكشف عن الحقيقة 

وحفظ الذاكرة وتعزيز الحكامة األمنية، ومتكني ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف املايض وذوي الحقوق من االستفادة من الربامج التي 

أطلقتها الحكومة ملساعدة ودعم الفئات االجتامعية يف وضعية هشة.
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