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السالم عليكم
أقف أمامكم اليوم تفعيال للفصل  160من الدستور ويف سياق مطبوع بتزايد اهتامم املنظومة الدولية
اتجاه بالدنا يف مجال حقوق اإلنسان ،سواء رغبة منها يف تقاسم التجربة أو مساءلتها أو استخالص الدروس
منها ،مام يحتم علينا اليقظة اليومية واملزيد من املوضوعية والدقة واملصداقية يف التعاطي مع ملف
حقوق اإلنسان الذي أصبح معوملا أكرث من أي وقت مىض.
إن هذه اللحظة التي نحياها اليوم تشكل لبنة تأسيسية يف العالقة بني السلطة الترشيعية ومؤسستنا،
مسنودين يف ذلك مبقتضيات الدستور ،وبالنظام الداخيل ملجلس النواب والنظام الداخيل ملجلس
املستشارين .وسأتناول يف هذا التقرير مختلف إسهامات املجلس خالل الفرتة املمتدة من مارس 2011
إىل غاية متم سنة .2013
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 -Iالمجلس الوطني لحقوق اإلنسان

أيتها السيدات ،أيها السادة
يف سياق مسلسل اإلصالحات التي تشهدها بالدنا تم إحداث املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبقتىض
ظهري فاتح مارس  2011وأنيطت به مهام حامية حقوق اإلنسان والنهوض بثقافتها وإثراء الحوار حولها،
كام تم متتيعه باالستقاللية الالزمة لالضطالع بصالحياته وتنويع تدخالته ،وتم االرتقاء به إىل مؤسسة
دستورية وفق مقتضيات الفصل  161من الدستور الحايل.
إن مؤسستنا هاته حاصلة عىل اعتامد الفئة (أ) ،من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
التابعة لألمم املتحدة ،مبوجب «مبادئ باريس» التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم املتحدة سنة .1993
وهكذا اعتربت اللجنة أن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مؤسسة مستقلة وتعددية طبقا لهذه املبادئ.
و لقد متيز اختيار تركيبة املجلس الحالية باعتامد مقاربة اعتمدت ،يف اختيار األعضاء ،عىل توسيع دائرة
االستشارات لضامن متثيلية ناجعة للجمعيات امل ُمثلة للمجتمع املدين ،حيث متت استشارة أكرث من 250
جمعية ،لتوفري رشوط التشبيب والتأنيث والتغطية الجغرافية وإرشاك أعضاء ينتمون ملختلف مجاالت
أجيال حقوق اإلنسان  .كام تتميز تشكيلة املجلس بتنوعها وتعدديتها ،وجرى الحرص عىل تحقيق
املناصفة إذ أن  46%من األعضاء هن نساء ،وتم تعيني عضوين من مغاربة العامل ضمن نفس اإلطار.
و تتنوع تشكيلة املجلس من حيث االختصاصات املهنية واالجتامعية ،حيث يضم املجلس الجديد،
باإلضافة إىل الربملانيني ،أساتذة جامعيني ،أطر جمعوية ونقابية ،مهن حرة (محامون وأطباء) ،صحفيون،
خرباء مغاربة من منظومة حقوق اإلنسان لهيئة األمم املتحدة ،ونشطاء ينتمون إىل املنظامت غري
الحكومية.
إِين أنتهز مناسبة تقديم هذا التقرير أمامكم ألذكر بإحدى نقط التجديدات املؤسساتية الهامة التي
رافقت انتقال املؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان من مجلس استشاري إىل مجلس وطني ،أال وهي تنصيص
الظهري ال ِ
ُمحدث له عىل إنشاء لجان جهوية متارس االختصاصات امل ُخولة للمجلس يف مجال حامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها عىل املستوى الرتايب .وبهذا املعنى ،فهي إحدى تجليات فلسفة القرب والتوطني
املحيل آلليات حامية حقوق اإلنسان.
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وقد تم تنصيب اللجان الجهوية  13يف الفرتة املمتدة من دجنرب  2011إىل شهر فرباير  .2012لتستجيب
لثالثة انتظارات أساسية  :أولُها ،حاجة املواطنات واملواطنني آللية لالنتصاف والتظلم ،وثانيها ،الحاجة
إىل تفاعل أفضل بني منظومة حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها عىل املستوى الرتايب ،وباقي املرافق
العمومية ،وثالثها ،املساهمة يف دعم الوساطة بني الدولة واملواطنني.
يبلغ عدد عضوات وأعضاء اللجان الجهوية  ، 306من بينهم  133امرأة ( 43.46يف املئة) و 96شابا ( 31يف
املئة) و 21شخصا يف وضعية إعاقة ( 6.8يف املئة) .أما من حيث انتامءاتهم السوسيو مهنية ،فقد توزعت
بني القطاع العام والخاص ومهن الطب والصحافة والقضاء واملحاماة...

أيتها السيدات ،أيها السادة
عىل الصعيد الدويل ،يعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اليوم عضوا فاعال يف لجنة التنسيق الدولية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املمثلة ملا يزيد عن  100مؤسسة عرب العامل ،والشبكة اإلفريقية
للمؤسسات الوطنية املعنية بحقوق اإلنسان ،والجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية التي يرتأسها،
والحوار العريب األوريب ،والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان التي يضطلع برئاستها .كام
يعترب من بني املؤسسات الوطنية األكرث دينامية وحضورا ومساهمة عىل مستوى مجلس حقوق اإلنسان
بجنيف.
ويتفاعل املجلس مع منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان مبا فيها اللجان وفرق العمل واملقررين
الخاصني ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة املعتمدة باملغرب ،وكذا مع منظومتي االتحاد األورويب
ومجلس أوربا ،واملنظامت الدولية غري الحكومية ،والزيارات الدبلوماسية (استقبال الوفود والبعثات
الدولية).
وتحظى العالقة مع اللجان وفرق العمل واملقررين الخاصني ،واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،ومجلس
حقوق اإلنسان بأهمية خاصة يف عمل املجلس .حيث يعمل املجلس يف اتجاهني :الحرص عىل إبداء رأيه
وتقديم مساهمته يف إعداد التقارير الدورية املنتظرة من املغرب ،من جهة ،وضامن تدخله املستقل إبان
فحص تلك التقارير ،من جهة ثانية ،عن طريق تقديم تقاريره أو املداخالت الكتابية والشفوية يف نطاق
الحوار التفاعيل .كام عمل املجلس بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون واملندوبية الوزارية
املكلفة بحقوق اإلنسان عىل تيسري مهمة فرق العمل واملقررين الخاصني الذين قاموا بزيارات لبلدنا
وضمنها الجهات الجنوبية الثالث للمملكة خالل هذه الفرتة.
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عالوة عىل ذلك ،يحرِص املجلس عىل ترسيخ العالقات مع الهيئات الدبلوماسية املعتمدة باملغرب وتنمية
عالقات التعاون مع املنظامت الحكومية الدولية والجهوية املعنية بقضايا حقوق اإلنسان والدميقراطية
(منظمة التعاون واألمن األوربيني ،االتحاد األوريب واالتحاد من أجل املتوسط ،)...ومتكني التمثيليات
الدبلوماسية املغربية بالخارج من املعلومات والتقارير املرتبطة بحقوق اإلنسان ،وتطوير عالقات الرشاكة
مع املنظامت غري الحكومية الدولية العاملة يف املجال واملهتمة بأوضاع حقوق اإلنسان باملغرب .وخالل
الفرتة املمتدة من فاتح مارس  2011إىل متم دجنرب  ، 2013استقبل املجلس  160وفدا أجنبيا.
ويشارك املجلس بصفة ِ
مالحظ يف أشغال اللجنة العربية الدامئة لحقوق اإلنسان التابعة لجامعة الدول
العربية ويشغل عضوية لجنة الخرباء القانونيني الرفيعة املستوى املكلفة بإعداد مرشوع النظام األسايس
للمحكمة العربية لحقوق اإلنسان.
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أيتها السيدات ،أيها السادة
النظامني الداخليني للمجل�سني
شكل قرارا املجلس الدستوري (رقم  924بتاريخ  22غشت  2013ورقم  929بتاريخ  19نونرب )2013
القاضيني مبطابقة مقتضيات النظام الداخيل ملجلس النواب مع أحكام الدستور ،لحظة مميزة بالنسبة
لعالقة الربملان مع باقي املؤسسات الوطنية املعنية بالحقوق والحريات والحكامة الجيدة ،فقد تضمن
النظام الداخيل  7مواد تؤسس لعالقة مضبوطة بني مجلس النواب واملؤسسات الوطنية الوارد ذكرها يف
املواد من  161إىل  170من الدستور.
وستمكن هذه املقتضيات الجديدة الواردة يف النظام الداخيل ملجلس النواب ومثيالتها يف النظام الداخيل
ملجلس املستشارين من تحقيق جملة من األهداف أهمها:
 .1تثمني املجهودات املبذولة من قبل املؤسسات الوطنية يف مجال املساهمة يف جودة الترشيعات،
واعتبار اآلراء االستشارية ضمن األشغال التحضريية للنصوص الترشيعية التي ميكن العودة إليها يف فهم
وتأويل بعض املقتضيات عند التطبيق ؛
 .2املساهمة يف تطوير مالءمة الترشيعات الوطنية مع املعاهدات الدولية التي صادقت عليها بالدنا؛
 .3تعزيز أدوار الربملان يف تقييم السياسات العمومية باالستناد – عند االقتضاء – عىل اآلراء والدراسات
املنجزة من قبل املؤسسات الوطنية االستشارية؛
وإجامال فإن معظم املقرتحات التي تقدمت بها املؤسسات الوطنية إىل السيد رئيس مجلس النواب
بخصوص النظام الداخيل لهذا األخري وكانت موضوع ترافع من قبلها لدى مختلف مكونات الربملان ،قد
تم إدماجها ،مام جعل املغرب يكون أحد الدول السباقة لتفعيل «مبادئ بلغراد» ذات الصلة بالعالقة بني
الربملانات الوطنية واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وهو ما تأكد من خالل اجتامع لجنة التنسيق
الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان مؤخرا بجنيف (مارس .)2014
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مبادئ بلغراد
إذا كانت مبادئ بلغراد تعترب الوثيقة الدولية املرجعية يف مأسسة العالقة بني الربملانات الوطنية واملجالس
الوطنية املعنية بالحقوق والحريات ،فإنه من املفيد الوقوف عند أهم ما جاءت به هذه الوثيقة حيث
نصت ،عىل وجه الخصوص ،عىل االلتزامات املشرتكة للطرفني منها:
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رضورة أن تقوم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بتطوير عالقة عمل قوية مع اللجنة الربملانية
املتخصصة يف مجال حقوق اإلنسان ،من أجل تعزيز تبادل املعلومات ،وتحديد مجاالت التعاون املمكنة
يف مجال حامية حقوق اإلنسان .وأن يطال هذا التعاون باقي اللجان يف القضايا ذات االهتامم املشرتك.
تقديم املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان املشورة والتوصيات واملعلومات إىل الربملانات بشأن القضايا
املرتبطة بحقوق اإلنسان ،ومساعدة الربملان يف مامرسة أدواره يف الترشيع ومراقبة وتقييم السياسات
العمومية ،مبا يف ذلك التزامات الدولة يف مجال حقوق اإلنسان عىل املستوى الدويل.
استشارة املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من قبل الربملانات بشأن محتوى مشاريع ومقرتحات
القوانني الجديدة ،والتأكد من مدى احرتامها ملبادئ ومعايري حقوق اإلنسان والعمل عىل تقديم مقرتحات،
عند اإلقتضاء ،من أجل مالءمة الترشيعات الوطنية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.

م�ساهمات املجل�س املعيارية
وإعامال لهذه املبادئ ،وترصيدا لتجربة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف مجال إبداء اآلراء االستشارية
تطبيقا ألحكام املادة  16من الظهري املحدث له ،ساهم املجلس برأيه االستشاري ،وبناء عىل طلب السيد
رئيس مجلس النواب (ماي  ،)2012يف مرشوع القانون رقم  01-12املتعلق بالضامنات األساسية املمنوحة
للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية ،وخاصة املادة  7منه .وضمن نفس اإلطار ،أبدى املجلس رأيا
استشاريا بطلب من رئيس مجلس املستشارين حول مرشوع القانون رقم  12-19املتعلق بتحديد رشوط
الشغل والتشغيل املتعلق بالعامل املنزليني (شتنرب  ،)2013وقد وجه نفس الطلب إىل املجلس االقتصادي
واالجتامعي والبيئي ،وهو ما مكن ألول مرة مؤسستني استشاريتني من التنسيق من أجل التكامل يف
العمل االستشاري الذي طلبه مجلس املستشارين.
وفيام يتعلق مبساهمة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف النصوص املعيارية املؤسسة لعالقته بالربملان،
فقد اقرتح املجلس يف غشت  2011مراجعة بعض مقتضيات القانون التنظيمي رقم  27.11املتعلق

تقريــــــر ال�سيـــد رئيــــــ�س املجل�س الــــــوطني حلقــــــوق
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مبجلس النواب ،كام تقدم املجلس يف نفس الشهر مبقرتحاته املتعلقة بالقانون  30.11الخاص باملالحظة
املستقلة واملحايدة لالنتخابات.

أيتها السيدات ،أيها السادة
شهدت الفرتة املمتدة من نونرب  2011إىل غاية متم سنة  2013تقوية عالقة املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان باملؤسسة الترشيعية عىل أكرث من مستوى ،وهكذا:
 .1حرص املجلس عىل املساهمة يف معظم اللقاءات الدراسية والندوات التي نظمت سواء مببادرة من
مجلس النواب أو مجلس املستشارين ،مبا يف ذلك مبادرات الفرق الربملانية وبعض اللجان الربملانية الدامئة،
وقد بلغ مجموع الندوات واأليام الدراسية التي شهدت مشاركة فعلية للمجلس ما مجموعه  33يوما
دراسيا كان أبرزها مشاركة املجلس يف الفعاليات املنظمة مبناسبة تخليد الربملان املغريب للذكرى الخمسني
إلحداثه ،والندوة الدولية املنظمة بهذه املناسبة يف  25نونرب .2013
 .2تزايد عدد الوفود الربملانية األجنبية التي استقبلت من طرف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،والتي
وصل عددها إىل ما مجموعه  58وفدا برملانيا.
 .3حرص املجلس ،أيضا ،عىل دميومة تواصله باملؤسسة الربملانية عرب متكني كل مكونات الربملان من
مختلف إصداراته.
 .4املساهمة يف الديبلوماسية الربملانية ،وبصفة خاصة مواكبة عمل الربملان املغريب ضمن إطار الجمعية
الربملانية ملجلس أوروبا ،حيث يتمتع الربملان املغريب بوضع «رشيك من أجل الدميقراطية».
 .5ويف هذا اإلطار ،واكب املجلس العمل الربملاين للجنة املشرتكة بني الربملان املغريب والربملان األورويب،
وساهم عىل الخصوص يف مناقشة تقرير تانوك يوم  18شتنرب  2013بربوكسيل.
 .6دعم مبادرات الفرق الربملانية عىل هذا املستوى ،وخاصة مشاركة املجلس يف اللقاء املنعقد مبراكش
يومي  1و 2فرباير  2013مببادرة مشرتكة مابني التحالف األورويب للمحافظني اإلصالحيني بالربملان األورويب
 ،AECRوالفرق الربملانية ألحزاب العدالة والتنمية ،واألصالة واملعارصة ،واالستقالل ،واالتحاد الدستوري،
واملخصصة للحوار حول «األمن والدميقراطية يف املنطقة املغاربية» ،حيث شارك املجلس مبداخلة حول
الضامنات الدستورية لحقوق اإلنسان».
كام شارك املجلس يف منتدى االشرتاكيني التقدميني املغاربيني واألروبيني املنظم مبراكش يومي  14-15نونرب
 2013واملنظم من طرف الفريق االشرتايك بالربملان األورويب والفريق االشرتايك مبجلس النواب تحت شعار
«من أجل قيام مغرب كبري تقدمي» ،حيث اعتمد املنتدى وثيقة مرجعية تحت اسم نداء مراكش الذي
تم فيها التنويه بعمل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
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تقريــــــر ال�سيـــد رئيــــــ�س املجل�س الــــــوطني حلقــــــوق
الإن�ســــــان �أمــــــام مــجلـــ�ســــــي الربملــــــان
م�ساهمات دالة للربملان يف جمال حقوق الإن�سان
أيتها السيدات ،أيها السادة
لقد تابع املجلس بكل اعتزاز  ،عمل الربملان يف مجال حقوق اإلنسان وذلك عرب:
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 .1النقاش املفتوح بني الربملان والحكومة مبناسبة مناقشة امليزانيات الفرعية ملجموعة من القطاعات
ذات الصلة املبارشة بالحقوق والحريات وخاصة (قطاعات الداخلية ،العدل ،الخارجية ،املندوبية الوزارية
لحقوق اإلنسان ،املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.)...
 .2تخصيص لجنة العدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب للقائني خاصني :األول ،يف  23أكتوبر
 2012مبساهمة السيد رئيس مؤسسة وسيط اململكة حول «أوضاع حقوق اإلنسان» .والثاين ،يوم 23
أبريل  2013للنقاش حول وضعية حقوق اإلنسان باملغرب مبساهمة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
واملندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان.
 .3مبادرة مجموعة من الفرق الربملانية بتنظيم أيام دراسية ودعوة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
للمساهمة فيها إلبراز املقاربة الحقوقية يف التعاطي مع بعض القضايا أو التفاعل مع بعض التقارير
املوضوعاتية الصادرة عن املجلس ،أو القضايا التي تندرج ضمن اإلهتامم املشرتك للمؤسستني  :أوضاع
السجناء ،األطفال املودعني مبراكز حامية الطفولة ،حقوق اإلنسان والصحة النفسية والعقلية ،الحريات
النقابية ،حقوق النساء ،حقوق املهاجرين وتدبري التعدد الثقايف واللغوي...الخ.
 .4استحضار الربملانيات والربملانيني لقضايا حقوق اإلنسان يف مختلف أوجه عملهم سواء عىل صعيد
العالقات الربملانية الثنائية أو يف مختلف الهيئات واملنتديات الربملانية،
 .5استحضار أهمية مبادرة شبكة برملانيات وبرملانيني ضد عقوبة اإلعدام وترافعهم من أجل إلغائها.

أيتها السيدات ،أيها السادة
إن املجلس واع كل الوعي أن موضوع إلغاء عقوبة اإلعدام محل نقاش وتضارب بني االفكار واملواقف
داخل املجتمع ،خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى اقارب الضحايا .وإذ يدعو املجلس إىل
اعتامد حوار هادئ ورصني ومعقلن حول هذا املوضوع ،لينتهز هذه املناسبة ليؤكد عىل موقفه الداعي إىل
انضامم بلدنا للربوتوكول الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،القايض بإلغاء
عقوبة اإلعدام  ،وأن تعمل بالدنا عىل التصويت اإليجايب عىل قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة املتعلق
بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ،يف أفق إلغائها.

تقريــــــر ال�سيـــد رئيــــــ�س املجل�س الــــــوطني حلقــــــوق
الإن�ســــــان �أمــــــام مــجلـــ�ســــــي الربملــــــان
 .6إقدام مجلس النواب عىل تشكيل لجنة استطالعية لزيارة سجن عكاشة وزيارة نائبات ونواب لحي
اإلعدام بالسجن املركزي بالقنيطرة.
 .7تزايد اهتامم الربملانيني بأوضاع حقوق اإلنسان يؤرش عليه أيضا حجم ونوعية األسئلة الربملانية املوجهة
إىل الحكومة حيث شهدت سنة  2013لوحدها توجيه ما مجموعه  253سؤاال ضمنها  162سؤاال شفويا
و 91سؤاال كتابيا .وال تشمل هذه األرقام سوى أربع قطاعات (العدل ،الداخلية ،التنمية االجتامعية
والعالقة مع الربملان).
ومبا أن إحدى أهداف هذا التقرير هو محاولة تقييم موضوعي ودقيق لديناميات حقوق اإلنسان يف
املغرب ،فإن املجلس يعترب أن مختلف أوجه التفاعل مع املؤسسة الترشيعية التي سبق ذكرها تشكل
مامرسة فضىل حظيت باستحسان دويل.
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تقريــــــر ال�سيـــد رئيــــــ�س املجل�س الــــــوطني حلقــــــوق
الإن�ســــــان �أمــــــام مــجلـــ�ســــــي الربملــــــان
 -IIIالعالقة مع الحكومة

أيتها السيدات ،أيها السادة
لقد شهدت عالقة املجلس بالحكومة تطورا ،سواء عىل صعيد رئاسة الحكومة أو عىل صعيد العالقة بني
املجلس وبعض القطاعات الحكومية عىل وجه التحديد .إذ حرص املجلس عىل دعوة مختلف القطاعات
الحكومية للمشاركة يف كل الندوات والتظاهرات التي نظمها ،وكذا متكينها من مختلف إصدارات املجلس.
كام حرص ،أيضا ،عىل املشاركة والحضور يف مجمل التظاهرات والندوات التي دعي إليها من قبل مختلف
القطاعات الحكومية.
فعىل صعيد رئاسة الحكومة ،بادر املجلس مبارشة بعد تنصيب الحكومة إىل توجيه مذكرة إىل السيد
رئيس الحكومة يستحرض فيها بعض أولويات السياسة العمومية يف مجال حقوق اإلنسان يف إطار استمرار
وفاء املغرب بالتزاماته .أعقبها عقد جلسة العمل األوىل مع السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الدولة
يف مطلع سنة  2012وذلك لتقديم رؤية املجلس وبرامجه بالنسبة لهذه املرحلة ،إثرها تم االتفاق عىل
أجندة ملتابعة تنفيذ مختلف االلتزامات املشرتكة ،خاصة منها تلك املتعلقة بتصفية ما تبقى من ملفات
هيئة اإلنصاف واملصالحة.
ويف هذا االطار يسجل املجلس:
 .1إيجابية التعاون الذي ما فتئت تبديه رئاسة الحكومة لترسيع إنهاء امللفات العالقة يف مجال جرب
األرضار الفردية؛
 .2تثمني مبادرة دعوة املجلس للمشاركة يف الحوارات العمومية املرتبطة بإصالح منظومة العدالة
واملجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي واألدوار الدستورية الجديدة للمجتمع املدين؛
 .3التنويه بالتعاون الذي أبدته بعض القطاعات الحكومية فيام يخص متكينه من  7مشاريع نصوص
ترشيعية ومرشوع دورية واحدة إلبداء رأيه بشأنها ،ويتعلق األمر مبرشوع الدورية املتعلقة بالرشاكة
بني الدولة والجمعيات ،والصيغة األوىل من قانون املجلس الوطني للصحافة ،والصيغة األوىل من مرشوع
قانون حق الحصول عىل املعلومات ،ومرشوعي القانونني التنظيميني املتعلقان باملجلس األعىل للسلطة
القضائية والنظام األسايس للقضاة ،ومرشوع قانون املسطرة الجنائية ،ومرشوع القانون املتعلق «بحامية
األشخاص املصابني باضطرابات نفسية أو عقلية وكيفية التكفل بهم“ ومرشوع قانون الطب الرشعي)؛
 .4إيجابية تفاعل الحكومة بشأن تفعيل االختصاصات املنصوص عليها يف املواد  14و 15و 21و 22و23
من الظهري املحدث للمجلس( :املساهمة يف التقارير التي تقدمها الحكومة ألجهزة املعاهدات والتعاون

13
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يف مجال حامية حقوق اإلنسان واملساهمة يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان وإشاعتها واملساهمة يف
تنمية قدرات املصالح العمومية)؛
 .5عدم إحالة عدد آخر من مشاريع القوانني ذات العالقة بحقوق اإلنسان عىل املجلس ،ويتعلق األمر
مبرشوع قانون بشأن رشوط تشغيل العامل املنزليني ومرشوع القانون املتعلق مبكافحة العنف ضد النساء،
ومرشوع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية ،والقانون اإلطار املتعلق بحقوق األشخاص يف وضعية
إعاقة .غري أن هذا األمر مل مينع املجلس من إبداء مالحظاته ،مام تأىت له من نصوص ،عرب آراء استشارية
ومذكرات؛
 .6أنه مل يتم ،إىل حد اآلن ،تفعيل اإلمكانية املنصوص عليها يف مقتضيات املادة  16من الظهري املحدث له؛
 .7اعتبار فرصة وضع مرشوع القانون التنظيمي رقم  065.13املتعلق بتنظيم وتسيري أشغال الحكومة
والوضع القانوين ألعضائها ،مناسبة لتقوية مأسسة عالقة املجلس بالحكومة يف مجال املساهمة االستشارية
يف مشاريع القوانني ذات العالقة مبجال اختصاص املجلس .ولهذا الغرض ،فقد أعد املجلس مبعية الهيأة
املركزية للوقاية من الرشوة مذكرة حول القانون التنظيمي املذكور .وقد تضمنت املذكرة عددا من
املقرتحات منها عىل الخصوص أن ت ُضاف إىل قامئة عنارص دراسة التأثري ثالثة عنارص :دراسة اآلثار من
منظور حقوق اإلنسان ،ودراسة اآلثار عىل الجامعات الرتابية ،ودراسة اآلثار املتعلقة مبخاطر الفساد.
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 -IVالمكتسبات والتحوالت

أيتها السيدات ،أيها السادة
املكت�سبات
إن كل تحليل لوضعية حقوق اإلنسان ببالدنا ال يستقيم إال باستحضار مجمل املسار اإلصالحي الذي
دشنته بالدنا عىل األقل منذ  ،1999واملكتسبات املحققة يف إطاره بدءا من :إدماج الحقوق الثقافية
واللغوية يف أجندة السياسات العمومية مع إحداث املعهد املليك للثقافة األمازيغية ،وقرار بالدنا فتح
ورش العدالة االنتقالية مع إحداث هيأة اإلنصاف واملصالحة ،ومتكني بالدنا من عنارص سياسة تروم توسيع
الولوج إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية خاصة بالنسبة للفئات الهشة مع انطالق املبادرة الوطنية
للتنمية البرشية ،والتفكري الجامعي يف منوذجنا التنموي من خالل تقرير الخمسينية ،وانطالق املراجعة
العميقة لنمط الحكامة الرتابية مع ورش الجهوية.
و عىل املستوى املعياري ،متت املصادقة عىل عدد من النصوص وتعديل بعضها مبا يسمح بتوسيع مجال
الحقوق والحريات املضمونة يف نظامنا املعياري الوطني ،ومن ذلك صدور مدونة األرسة ( ،)2004والتي
هي اآلن محل تقييم بعد مرور عرش سنوات عىل صدورها ،وتعديل قانون الجنسية ( ،)2007وتعديل
ومراجعة قوانني الحريات العامة ( ،)2002ووضع مدونة للشغل( ،)2004والتطوير املتدرج لقانون
املسطرة الجنائية ( )2006 ،2003والقانون الجنايئ من خالل تجريم التعذيب يف  2006والتحرش الجنيس
سنة  ،2003وتحسني التنظيم القضايئ بإلغاء محكمة العدل الخاصة (.)2004
ويف إطار هذا املسلسل ،تم العمل عىل إعداد خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان،
طبقا لتوصيات ترصيح وخطة عمل مؤمتر فيينا لحقوق اإلنسان املنعقد سنة  1993بهدف متكني بالدنا
من إطار منسجم ومندمج للسياسات العمومية املرتكزة عىل حقوق اإلنسان.
إن هذه املكتسبات هي التي مكنت بالدنا من تدشني دينامية جديدة انطالقا من سنة  2011مع إحداث
مؤسسة الوسيط لحامية وتعزيز حقوق املواطنات واملواطنني أمام اإلدارات العمومية ،وكذلك خلق
املندوبية الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان ،كآلية حكومية لضامن تنفيذ السياسات العمومية يف مجال
حقوق اإلنسان ،وهو ما جعل مجلس حقوق اإلنسان ،يف إطار توصيات االستعراض الدوري الشامل ،يويص
بتعميم مثل هذه اآللية عىل باقي الدول.
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كام تعززت املامرسة االتفاقية للمغرب وبصفة خاصة املصادقة عىل االتفاقية الدولية لألشخاص يف وضعية
إعاقة والربوتوكول االختياري امللحق بها ( )2009واملصادقة عىل االتفاقية الدولية لحامية األشخاص من
االختفاء القرسي ( ،)2013والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب ( ،)2013وقرار
املغرب برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء.

أيتها السيدات ،أيها السادة
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لقد شكلت تجربة هيئة اإلنصاف واملصالحة (املحدثة يف 7يناير  2004واملنتهية واليتها يف  30نونرب
 )2005والتي اشتغلت عىل مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان خالل الفرتة املمتدة من  1956إىل
غاية  ،1999بوصفها الجواب الوطني عىل الحق يف معرفة الحقيقة ،واالنتصاف وجرب األرضار والحق يف
الذاكرة يف إطار العدالة االنتقالية ،عالمة فارقة يف االنتقال والتوطيد الدميقراطيني وترسيخ دولة القانون
عرب اعتامد اإلصالحات املؤسساتية والترشيعية والسياسية لضامن عدم تكرار انتهاكات حقوق اإلنسان.
ومل يكن هذا النجاح ممكنا بدون استناد التجربة إىل توافق وطني قوي .ويف هذا الصدد ،وجب التذكري
بالخطاب املليك السامي يف  07يناير  2004بأكادير مبناسبة تنصيب الهيأة وتوصيفه لهذه التجربة ،بحيث
جاء فيه ...«:هي إنجاز من لدن شعب ال يتهرب من ماضيه وال يظل سجني سلبياته ،عامال عىل تحويله
إىل مصدر قوة ودينامية لبناء مجتمع دميقراطي وحدايث ميارس فيه كل املواطنني حقوقهم وينهضون
بواجباتهم بكل مسؤولية وحرية والتزام».
يف هذا السياق ،متكنت بالدنا من تعويض  26.063من ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف
املايض وذوي حقوقهم ،سواء الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة التحكيم املستقلة
للتعويض أو الذين صدرت لفائدتهم مقررات تحكيمية من هيئة اإلنصاف واملصالحة ،وذلك بغالف مايل
وصل إىل  1.804.702.899,80درهم إىل غاية  31دجنرب  ،2013ضمنهم  5027من الضحايا املنحدرين من
األقاليم الجنوبية للمملكة مببلغ مايل إجاميل مقدر ب  618.529.270,00درهم؛ كام تم تعويض الضحايا
املدنيني الذين تعرضوا لالختطاف واحتجزوا لدى البوليساريو ،ويبلغ عددهم  217مببلغ مايل إجاميل مقدر
ب  85.234.375,00درهم.
أما بالنسبة لإلدماج االجتامعي ،فقد بلغ مجموع املستفيدين من توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة
ولجنة متابعة تفعيل توصياتها  1306حالة ،منها  828حالة تم تنفيذها ،و 335حالة يف طور التنفيذ ،و118
حالة تبني بعد دراسة ملفاتها أنها استطاعت االندماج ذاتيا ،و 25توفوا.
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وعىل مستوى تسوية األوضاع اإلدارية واملالية ،بلغ مجموع املستفيدين من توصية التسوية اإلدارية
واملالية  540حالة ،متت التسوية الفعلية ل  366حالة ،فيام  72حالة يف طور التسوية ،و 102حالة يف طور
الدراسة من قبل القطاعات الحكومية املعنية.
أما بالنسبة للتغطية الصحية ،فقد بلغ عدد البطائق الصادرة عن الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط
االجتامعي إىل حدود  31دجنرب  7271 :2013بطاقة لفائدة املؤمن لهم ،وعدد املستفيدين من ذوي
املؤمنني .15690 :تتكفل امليزانية العامة للدولة بتغطية تكلفتها املالية حيث بلغت  11مليون و 833ألف
درهم سنة  2012و 13مليون و 295ألف درهم سنة .2013
أما فيام يخص برنامج جرب الرضر الجامعي ،فقد أرشف املجلس عىل تتبع تنفيذ  149مرشوعا ب 13
إقليام باململكة ،شملت أربعة محاور رئيسية وهي :دعم قدرات الفاعلني املحليني ،وحفظ الذاكرة،
وتحسني رشوط عيش السكان والنهوض بأوضاع النساء واألطفال؛ وقد متت تعبئة 159.799.892,00
درهم ،تتوزع بني املساهمة الحكومية ،ومساهمة التعاون الدويل ( مندوبية االتحاد األورويب ،صندوق
األمم املتحدة اإلمنايئ للمرأة ،)...واملجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ومؤسسة الرعاية لصندوق اإليداع
والتدبري ،ومساهامت الجمعيات املحلية.
وفيام يتعلق باألرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة ،فقد ساهم املجلس يف إخراج مؤسسة أرشيف املغرب
إىل حيز الوجود إثر صدور قانون األرشيف ،كام أرشف عىل إعداد العديد من املشاريع،حيث نظم أربع
ندوات حول التُّحافة والرتاث ،ودعم إحداث ماسرت حول التاريخ الراهن وآخر للدراسات الصحراوية،
ومركز الدراسات واألبحاث الصحراوية بجامعة محمد الخامس بالرباط ،واملركز املغريب للتاريخ الراهن
بنفس الجامعة وإعطاء االنطالقة النجاز متحف الريف بالحسيمة ومتحف الصحراء بالداخلة ومتحف
الواحات بوارزازات ودار تاريخ املغرب بالدار البيضاء.
كام أن تفرد التجربة يف محيطها اإلقليمي جعلها ،بعد التطورات األخرية باملنطقةَ ،مصد َر إلهام للجميع.
وأؤكد لكم هنا ،وبكل اعتزاز ،أن هناك رغبة كبرية اليوم لالستفادة من التجربة املغربية من طرف
أصدقائنا وأشقائنا يف تونس وليبيا وموريتانيا ومرص والبحرين واليمن والسودان ولبنان وفلسطني وسوريا
والعراق ،الطوغو ،مايل والكوت ديفوار وبوركينا فاسو والكامرون والنيجر .كام يشارك املجلس عرب عضواته
وأعضائه وأطره وخربائه يف تأطري العديد من الورشات التكوينية لوضع أسس العدالة االنتقالية عىل
استقبلت بال ُدنا خالل السنوات الثالث األخرية أزيد من  22وفدا من مختلف
مستوى هذه الدول .وقد
ْ
الدول العربية واإلسالمية واإلفريقية بغاية التعرف عن قرب عىل التجربة وسبل االستفادة منها.
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إن السياقات املحيطة بنا ،تتطلب منا جميعا ،من جهة ،التَمل َُّك الجامعي الجيد والواعي بأهمية هذا
املسار كمرجع تاريخي ،وضع العديد من األسس الكفيلة بتطوير تجربتنا الدميقراطية الواعدة وتحصينها،
ومن جهة أخرى ،استثامرها مبا يقوي حضور بالدنا يف املنتديات العاملية الرسمية واملدنية من أجل تعزيز
حقوق اإلنسان والدميقراطية يف كل بلدان العامل ،وكذلك من أجل تقاسمها مع اآلخرين باعتبارها رصيدا
حقوقيا إنسانيا ،مبا لها وما عليها ،و ِملْكا للباحثني يف مجال تاريخ الزمن الراهن ،يجب العمل عىل استلهام
الدروس منها.
ولقد كانت هذه املجهودات موضوع تنويه مليك سامي يعتز به املجلس يف الرسالة امللكية السامية إىل
املشاركني يف الندوة الدولية حول «الرتاث الثقايف بالريف :أية تُحافة؟» بالحسيمة يوم  15يوليوز 2011
والذي أكد يف منطوقه أن دور املجلس يف «مواصلة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،مبساراتها
املتعددة ،وبخاصة يف شقها املتعلق بجرب الرضر الجامعي ،ومجال التاريخ وحفظ الذاكرة »،تكتيس أهمية
بالغة يف تعزيز النموذج املغريب املتميز».

أيتها السيدات ،أيها السادة
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إن عنارص قوة هذه التجربة تكمن يف:
 .1التقدم امللحوظ يف استجالء الحقيقة بشأن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان واإلقرار العلني
مبسؤولية الدولة بخصوصها .وأنتهز هذه املناسبة لإلشارة إىل الرضورة امللحة ملواصلة الجهد لكشف
الحقيقة يف بعض امللفات العالقة املرتبطة باالختفاء القرسي ضامنا لحق العائالت وذويهم يف معرفة
الحقيقة كحق غري قابل للتقادم؛
 .2جعل اإلصالحات املؤسساتية التي أوصت بها الهيئة ،مرجعا أساسيا ،توجت بتأكيد العرض الدستوري
الوارد يف الخطاب املليك ل 9مارس  2011عىل رضورة َد ْسرتة التوصيات الوجيهة منها .وهو ما تحقق يف
الدستور الحايل.
 .3الترسيع بإعامل التوصيات املتعلقة بجرب األرضار الفردية مبارشة بعد اإلعالن العمومي عن التقرير
الختامي للهيئة وتكليف مؤسسة وطنية قارة (املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان آنذاك) لتتبع تنفيذ
تلك التوصيات ،كخطوة غري مسبوقة عىل صعيد الدول التي عرفت تجارب العدالة االنتقالية؛
 .4برنامج جرب الرضر الجامعي الذي يشكل قيمة مضافة يف تجارب العدالة االنتقالية؛
 .5اعتبار مقاربة النوع االجتامعي يف مختلف برامج الهيئة؛
 .6اتخاذ مجموعة التدابري املتعلقة بحفظ الذاكرة واألرشيف والتاريخ.
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إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بوصفه وريثا مؤسساتيا ملهمة املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان،
يود أن يذكر أنه مكلف بتتبع تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة وليس الجهة املعنية بالتنفيذ.
لقد تم تنفيذ أغلب توصيات الهيئة إال أن بعض التوصيات املركزية املؤسساتية مازالت مل تعرف سبيلها
إىل التفعيل كاالنضامم إىل نظام روما األسايس الخاص باملحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة اإلعدام
واالسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلفالت من العقاب.
وأنتهز هذه الفرصة ألسجل إيجابية تعهد الحكومة يف شخص رئيسها املحرتم السيد عبد اإلله بنكريان،
بتوفري كافة اإلمكانيات إلنهاء ملفات جرب الرضر الفردي يف ُم ِت ِّم السنة الجارية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
إن هذه املكتسبات تطرح تحديات كربى من منظور حقوق اإلنسان وبشكل خاص باستحضار التحوالت
املجتمعية ورهانات إعامل الدستور والتزاماتنا االتفاقية ،وتطلعات املواطنني.

التحوالت
لقد عرف املجتمع املغريب تحوالت دميغرافية ومجالية واقتصادية وثقافية ،لعل أهمها بروز الشباب
كفاعل جديد يف الساحة االجتامعية .ويتوقع خالل السنوات القادمة تزايد حضور هذه الفئة بقوة يف
التشكيلة املجتمعية ،مام يستلزم األخذ بعني االعتبار ثالث تحوالت عميقة تتعلق باالنتقال الدميغرايف،
وتسارع وثرية التمدن ،وتزايد وثرية الولوج إىل املعرفة.
وبخصوص االنتقال الدميغرايف ،فقد سجل انخفاض نسبة الخصوبة باملغرب بشكل ملحوظ ،حيث شهد
بدايته يف منتصف السبعينات ،حيث انتقلت نسبة الخصوبة من  7.2طفل للمرأة سنة  1962إىل 2.19
طفل للمرأة سنة  2010يف حني أن الخصوبة يف املجال الحرضي ،تعادل اليوم  1.84طفل للمرأة.
ويرتتب عن هذا االنتقال الدميغرايف القوي تركيبة اجتامعية جديدة متسمة بالحضور املكثف للشباب.
حيث أن أزيد من  51يف املئة من الساكنة تقل أعامرهم عن  25سنة ،أي ما يناهز  10.4مليون شخص
ما بني  10و 24سنة .وهذا يضع بلدنا أمام تحديات كربى يف طليعتها الرتبية والتكوين والصحة والشغل
وإدماج الشباب يف مسلسل التنمية والحياة املدنية.
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ويتقوى هذا االتجاه بفعل التحوالت التالية:
أقل من  30يف املئة من الساكنة املغربية كانت تعيش يف املدن سنة  ،1960ويف سنة  ،2007أصبح  57يف
املئة من السكان يعيشون يف الوسط الحرضي ،حيث انتقلنا من  112مدينة سنة  1960إىل  350مدينة
سنة .2004
ومن جهة أخرى ،ساهم تطوير البنيات التحتية األساسية يف الحركية الجغرافية للساكنة املغربية وبهجرات
داخلية مهمة .وأبرز البحث الوطني حول الهجرات الدميغرافية املتكررة أن البادية املغربية فقدت خالل
سنة  2010ما يناهز  200ألف شخص لفائدة املدن.
كام أن هذه الظواهر الدميغرافية غالبا ما تتغذى من التحوالت الثقافية والسلوكية للمجتمع ومن انبثاق
الكائن الفرد .كام يساهم توسع العرض الرتبوي ووسائل اإلعالم يف ذلك.
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أما فيام يتعلق بتزايد وثرية الولوج إىل املعرفة ،فقد ارتبط مبسار تعلم غالبية الساكنة (أزيد من  50يف
املئة من الشباب الذكور يف مرحلة أوىل متبوعني بالشابات يف مرحلة ثانية) بفضل تعميم التمدرس وما
يستتبع ذلك من تحوالت يف القيم واألدوار والعالقات االجتامعية.
كام سينتج عن هذه الدينامية ،عىل املدى القريب واملتوسط والبعيد- ،كام يتوقع املختصون -آثار متعددة
األبعاد ،من بينها املساهمة يف التقليص من الفوارق الثقافية بني املجال الحرضي والقروي ،والعمل عىل
تحقيق مستوى عال من اإلدماج الثقايف يف املجتمع املغريب ،وضامن حضور أقوى للفتيات يف مختلف
مستويات التعليم ،وترسيع وترية ولوج النساء للفضاء العمومي واالقتصادي واإلداري ،وتقوية مسار بروز
الفرد مع ما يرتتب عن ذلك يف نظام القيم والذهنيات والعالقات.
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 -Vالتحديات واألولويات

أيتها السيدات ،أيها السادة
التحديات
إن هذه التحوالت الجذرية املشار إليها بشكل رسيع ،تسائل مختلف املؤسسات والفاعلني وتطرح عددا
من التحديات قد حددت أولويات عملنا يف املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
و تتمثل أوىل هذه التحديات يف تحقيق املساواة بني الرجال والنساء واملناصفة ومكافحة التمييز  ،وهذا
ما حذا باملجلس إىل أن يخصص أوىل مذكراته لإلطار القانوين املخصص للهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز ،وإىل أن يويل اهتامما خاصا باإلطار القانوين ملكافحة العنف ضد النساء وكذا اإلطار
القانوين للعامل املنزليني.
أما ثاين التحديات ،فهي تلك املتعلقة مبنظومة العدالة وهي تدور حول أربع رهانات أساسية :تكريس
ضامنات املحاكمة العادلة مبا يف ذلك الولوج إىل العدالة ،واستقالل السلطة القضائية ومكافحة التعذيب
والوقاية منه ،وضامن حقوق األشخاص املحرومني من حريتهم ،وتطوير املنظومة الجنائية خاصة عرب
إدماج العقوبات البديلة ومراجعة اإلطار القانوين للعفو .ولقد خصص املجلس لكل هذه الرهانات عددا
من مذكراته وتقاريره.
ويتمثل التحدي الثالث يف تكريس ضامنات الحريات العامة (الجمعيات والتظاهر السلمي والصحافة).
ولقد اعتمد املجلس مذكرة حول حرية الجمعيات ،وهو اآلن بصدد نرش دراسته حول حرية التظاهر
السلمي وإعداد مذكرته بهذا الخصوص ،كام أوىل املجلس أهمية مامثلة لتطوير اإلطار القانوين للصحافة
والنرش.
أما التحدي الرابع ،فهو املتمثل يف تقوية اإلطار القانوين والسياسات العمومية املتعلقة بضامن حقوق
الفئات الهشة خاصة األشخاص يف وضعية إعاقة واألطفال واملسنني واألجانب والالجئني ...ولقد كان
للمجلس مساهامت يف هذه املوضوعات جميعها.
وهناك ،أيتها السيدات والسادة ،تحد أسايس ومركزي يخرتق كل هذه التحديات سالفة الذكر واملتمثل
يف كيفية تشجيع املشاركة املواطنة يف آليات الدميقراطية التمثيلية والتشاركية ،والنهوض بأدوار املجتمع
املدين وباملنظومة التعليمية كرافعة للمواطنة وبثقافة حقوق اإلنسان التي ال تنفصل عنها.
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إن هذه التحديات تشكل أساس رؤية املجلس وأهدافه االسرتاتيجية وأجندته ،ومقرتحاته ،سواء عىل
املستوى املعياري أو عىل مستوى السياسات العمومية.
ذلك أن املجلس يعترب أن أولوية األولويات ،تتمثل يف إصدار القانون املحدث للهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة
كل أشكال التمييز ،وقانون مكافحة العنف ضد النساء واإلطار القانوين لرشوط تشغيل العامل املنزليني.
و هكذا يعترب املجلس أن رفع جزء هام من التحديات املشار إليها ،خاصة تلك املتعلقة مبجال الحامية،
تستلزم تزويد منظومتنا القانونية بآليات الوقاية من التعذيب ،وتلقي تظلامت األطفال ضحايا انتهاك
حقوقهم ،ومكافحة التمييز يف تكامل مع عمل الهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،
وحامية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة .وإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان بوصفه املؤسسة الوطنية
املرجعية يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها ،ليقرتح أن يتوسع اختصاصه ليشمل هذه اآلليات.
ويعترب املجلس ،أيضا ،أن األولويات القانونية املتعلقة بإصالح العدالة تتمثل يف إصدار القانونني التنظيميني
للمجلس األعىل للسلطة القضائية والنظام األسايس للقضاة ،واإلطارين القانونيني للعقوبات البديلة والعفو.
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و تندرج مراجعة كل املنظومة القانونية املتعلقة بالحريات العامة( ،الجمعيات والتظاهر السلمي والصحافة
والنرش) ضمن أولويات املجلس مبا يكرس ،عىل الخصوص ،توسيع مامرستها .ومركزية دور القضاء يف حاميتها.
و يف مجال حامية الفئات الهشة ،فإن املجلس يعترب أن التعجيل بإصدار القانون اإلطار لحقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة ،أمر ملح ،وعىل نفس القدر من األهمية يعترب أن إصدار القوانني الجديدة املتعلقة بالهجرة واللجوء
ومكافحة االتجار يف البرش هو أمر يتوقف عليه جزء كبري من نجاح السياسة الجديدة للهجرة.
وعىل مستوى السياسات العمومية ،فإن املجلس حريص عىل متابعة استكامل مسار إعداد واعتامد
االسرتاتيجيات الوطنية للطفولة واإلعاقة والشباب ،كام سيتابع مبقرتحاته مسار إعامل الخطة الوطنية
للمساواة (إكرام).
كام يعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن اعتامد مبادئ املساواة وتكافؤ الفرص واملناصفة كأحد
أولويات السياسات العمومية تستلزم تثمني التقدم املنجز يف مجال امليزانية املستجيبة للنوع االجتامعي
منذ  2007عرب ترجمته املعيارية يف مرشوع القانون التنظيمي للاملية.
و يعترب املجلس أن الخطة الوطنية يف مجال حقوق اإلنسان والدميقراطية ،والتي يتمنى أن ت ُ ْعت َمد يف
أقرب اآلجال يف منطقها الكيل واملرتابط وغري القابل للتجزيئ ،هي مبثابة ضامن اللتقائية السياسات
العمومية من منظور مقاربة مرتكزة عىل حقوق اإلنسان.
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أيتها السيدات ،أيها السادة
إن املجلس يعي أن التكريس املستدام للمواطنة والنهوض بثقافة حقوق اإلنسان ،هام أمران يتطلبان
تخطيطا بعيد املدى ،غري أن ذلك ال مينع املجلس من تحديد أولويات عىل املدى القصري واملتوسط.
وتتمحور هذه األولويات حول ثالث نقط أساسية :تحسني اإلطار القانوين املنظم للعمليات االنتخابية،
وإعامل املقتضيات الدستورية املتعلقة بالدميقراطية التشاركية ،وتكريس الدور االسرتاتيجي للمنظومة
التعليمية يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسان.
تلكم هي ،أيتها السيدات والسادة ،أهم أولويات املجلس ،والتي سأفصل ،اآلن ،يف منجزها وتحدياتها
وتوصياتها.

الأولويات
املناصفة وعدم التمميز
أوىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أهمية قصوى للمبادئ الدستورية املتعلقة باملساواة واملناصفة
وحظر كل أشكال التمييز ،ويف هذا اإلطار اشتغل املجلس عىل أَ ْولويتني أساسيتينْ  :تقديم املقرتحات
املتعلقة بإحداث هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز املنصوص عليها يف الفصلني  19و 164من
الدستور ،واإلطار القانوين املتعلق مبكافحة العنف ضد النساء والطفالت.

أيتها السيدات ،أيها السادة
ففيام يتعلق بهيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ،فقد أصدر املجلس مذكرة اعتمدت عىل
خالصات دراسة علمية أنجزها املجلس ،وتضمنت هذه املذكرة عددا من املقرتحات بخصوص النظام
األسايس للهيئة وانتدابها ومهامها ووظائفها وتشكيلتها وهيكلتها وتوطينها الرتايب.
ويف أفق اعتامد القانون املنشئ للهيئة ،يعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أنه يتعني إدراج التعريفات
املتعلقة باملساواة واملناصفة والتمييز ضد النساء ضمن مقتضيات القانون املرتقب ،باإلضافة إىل مقرتحات
أخرى تهم االختصاصات االستشارية للهيئة وتقوية اختصاصاتها يف مجال الحامية والوقاية من التمييز
كآلية وطنية لالنتصاف ،ورصد وتتبع حاالته والتقرير عنها.
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وبخصوص اإلطار القانوين مكافحة العنف ضد النساء ،فقد أصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مذكرة
انصبت عىل اإلطار املعياري الذي يج ُدر اعتام ُده يف إعداد القانون والتعريف الدقيق للعنف وأمناطه،
وكذا جملة من التدابري الدقيقة ذات الصلة بالجوانب الحامئية والزجرية ،وجرب رضر الضحايا ،وتدابري
أخرى ذات طبيعة وقائية تهم الجوانب الرتبوية والتعليمية لتغيري السلوكات والعقليات من جهة ،وتلك
املتعلقة بوسائل اإلعالم واملندرجة يف اختصاصات الهيئة العليا لالتصال السمعي البرصي ،من جهة أخرى
والهادفة إىل محاربة الصور النمطية اتجاه النساء.
وإعامال ملقتضيات الفصول  32 ،31و 34من الدستور ،وخاصة تلك املتعلقة بالحق يف الشغل ،وحقوق
الطفل ،ومعالجة األوضاع الهشة لبعض الفئات ،قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بناء عىل طلب
السيد رئيس مجلس املستشارين ،وهو األول من نوعه ،بإصدار رأي استشاري حول مرشوع قانون 19-12
الذي يحدد رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بالعامل املنزليني.
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وقد أوىص املجلس يف هذا الرأي باملصادقة عىل اتفاقية العمل الالئق للعامل املنزليني (رقم  )189ملنظمة
العمل الدولية .كام اعترب املجلس أن اختيار املرشع تنظيم «رشوط الشغل والتشغيل املتعلقة بال ُع اّمل
املنزليني الذين تربطهم عالقة عمل مع صاحب بيت «بقانون خاص” هو اختيار يرتبط مبامرسة السلطة
الترشيعية ،لكنه ال ينبغي ،بأي حال من األحوال ،أن يحد من نطاق الضامنات القانونية املمنوحة لهذه
الفئة الهشة من العامل.
كام اعترب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان أن طبيعة العمل املنزيل والرشوط التي يتم فيها ،عىل األقل
يف السياق املغريب،هي من األعامل التي يرجح أن تؤدي ،بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تُزاول
فيها ،إىل اإلرضار بصحة األطفال أو سالمتهم أو سلوكهم األخالقي باملعنى املنصوص عليه يف االتفاقية 182
ملنظمة العمل الدولية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال ،ولذا أوىص بأن يكون الحد األدىن لسن
االستخدام يف العمل املنزيل هو  18سنة ،علام أن غالبيتهم العظمى من الفتيات املنحدرات من األوساط
الفقرية وهن ضحايا الهدر املدريس وشبكات السامرسة التي تتاجر فيهن.

أيتها السيدات ،أيها السادة
ميثل ما أنجزه املجلس يف مجال إعامل املبادئ الدستورية املتعلقة باملساواة واملناصفة ومكافحة التمييز،
مساهمة منه يف اإلجابة عىل عدد من التحديات ،وسأركز عىل أربعة منها وهي العنف ضد النساء،
وحاالت زواج الطفالت ،والضعف املتزايد ملساهمة النساء يف النشاط االقتصادي وسوق الشغل ،واستمرار
ظاهرة تشغيل األطفال.
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ذلك أن املجلس يسجل الوضعية املقلقة لحجم انتشار العنف ضد النساء الذي يعترب متييزا يف حد ذاته،
حيث أبرزت نتائج البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء ،الذي أصدرته املندوبية السامية
للتخطيط سنة  ،2011والذي أكد أن نسبة انتشار العنف النفيس هو  48باملائة ،وانتهاك الحريات الفردية
 31باملائة ،والعنف املرتبط بتطبيق القانون  17،3باملائة ،والعنف الجسدي  15،2باملائة والعنف الجنيس
الذي يتضمن العالقات الجنسية تحت اإلكراه  8،7باملائة والعنف االقتصادي  8،2باملائة .كام أبرزت
الدراسة أن إطار الحياة الزوجية هو أول مكان لحدوث العنف ضد النساء بنسبة انتشار تبلغ  55باملائة.
و ضمن نفس املنحى ،يسجل املجلس بأن اإلحصائيات املدىل بها من طرف وزارة العدل والحريات ،يف
إطار تقييم مرور عرش سنوات عىل صدور مدونة األرسة حيث انتقل عدد رسوم تزويج األطفال والطفالت
دون سن  18سنة من  18ألفا و 341رسام سنة  2004إىل  35ألفا و 152رسام سنة  ، 2013كام أن نسب
قبول طلبات الزواج دون سن األهلية بقيت مستقرة عند مستوى  80باملائة حيث تراوحت بني 88،18
باملائة سنة  2006و 85،46باملائة يف سنة .2013
إضافة إىل ذلك ،فإن تحليل توزيع طلبات اإلذن بالزواج دون سن األهلية حسب السن تربز أن 32،46
باملائة من هذه الطلبات ترتكز يف الرشيحة العمرية بني  14و ،16وهو ما ميثل تحديا حقيقيا لحق األطفال
يف التعليم واللتزامات الدولة املغربية بهذا الخصوص مبقتىض املادة  28من اتفاقية حقوق الطفل التي
صادقت عليها.
ويف سياق متصل ،يسجل املجلس محدودية اندماج النساء يف سوق الشغل الوطني .فلم تبلغ نسبة النساء
املشتغالت ضمن الفئة العمرية من  15إىل  59سنة سوى  20.93يف املئة ،حسب املعطيات املقدمة من
قبل املندوبية السامية للتخطيط ،والتي تهم الفصل الثالث من سنة .2013
فيام سجلت محدودية نسبة النساء املقاوالت ،والتي حددتها نرشة احصائية للمندوبية السامية للتخطيط
مبناسبة اليوم العاملي للمرأة سنة  ، 2010يف  0.8يف املئة من النساء املشغالت ( )employeursضمن
مجموع الساكنة النشيطة.
و هكذا ،يبدو رضوريا ،أكرث من أي وقت مىض ،ضامن التمتع الفعيل للنساء بحقوقهن يف املشاركة
االقتصادية والسياسية واالجتامعية.
إن العزم األكيد للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان عىل الرتافع من أجل القضاء التام والنهايئ عىل تشغيل
األطفال نابع ،ليس فقط من قناعة مبدئية ،وإمنا هو إفراز لواقع مقلق أكده باستمرار البحث الدائم
حول التشغيل ،والذي نرشت نتائجه املندوبية السامية للتخطيط مبناسبة اليوم العاملي ملحاربة تشغيل
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األطفال يف  12يونيو  ، 2011حيث تبني من معطيات هذا البحث أن عدد األطفال املشتغلني الذين ترتاوح
أعامرهم ما بني  7وأقل من  15سنة قد بلغ  147ألف طفال سنة  ،2010أي ما يعادل  3باملائة من مجموع
األطفال املنتمني لهذه الفئة العمرية .وبلغ سنة  2012ما مجموعه  92ألف أي ما يعادل  1.9باملائة من
مجموع األطفال الذين ينتمون لهذه الفئة العمرية حسب نفس املصدر.
لذا ،فإن املجلس يويص باألولويات املستعجلة التالية يف مجال املساواة واملناصفة ومكافحة التمييز:
املصادقة عىل االتفاقية  189ملنظمة العمل الدولية بخصوص العامل املنزليني؛
االنضامم إىل اتفاقية اسطنبول (ماي  )2011ملجلس أوربا حول الوقاية ومكافحة العنف ضد النساء
والعنف املنزيل؛
إصدار اإلطار القانوين ملكافحة العنف ضد النساء وتضمينه مساطر أوامر حامية النساء ضحايا العنف؛
إصدار القانون املنظم للهيأة املكلفة باملناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز؛
إصدار القانون املحدد لرشوط تشغيل العامل املنزليني مع إقرار سن  18سنة كسن أدىن لالستخدام يف
العمل املنزيل.
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إصالح منظومة العدالة

أيتها السيدات ،أيها السادة
متاشيا مع األولويات التي أرشت إليها يف مطلع تدخيل يف مجال إصالح منظومة العدالة ،قدم املجلس
عددا من املذكرات واآلراء االستشارية هي خالصة تحليله لتقاريره ودراساته يف مجال حامية حقوق
اإلنسان يف السياقات املختلفة املرتبطة مبنظومة العدالة.
و سأقدم لكم فيام ييل عددا من منجزات وخالصات املجلس يف هذا املجال.
لقد تمَ كَّن املجلس ،من خالل زيارته للمؤسسات السجنية ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم ،من
تحديد عدد من العنارص البنيوية للتشخيص والتي تشكل مخاطر عىل ضامن الحقوق األساسية للسجناء
خاصة املنتمني منهم للفئات ال َهشَّ ة .وهي عنارص اعتربها املجلس يف تقريره الصادر بتاريخ  30أكتوبر
 2012بعنوان أزمة السجون مسؤولية مشرتكة بني مختلف الفاعلني املؤسساتيني املعنيني بتدبري املؤسسة
والوصم واإلختالالت يف
السجنية ،وتتمثل هذه العنارص يف حاالت سوء املعاملة ووجود حاالت للتمييز
ْ
تطبيق بعض املساطر كاملسطرة التأديبية للسجناء .كام َس َّجل املجلس استمرار مجموعة من التجاوزات
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ضد السجناء ،مثل الرضب واملعاملة القاسية والالإنسانية واملهينة ووجود حاالت للتعذيب داخل بعض
املؤسسات السجنية ،وال ُغلُو يف استعامل السلطة التقديرية لتكييف املخالفات ،والتعسف يف استعامل
الرتحيل اإلداري كوسيل ًة للتأديب ضد املعتقلني ،وضعف تفعيل آليات الرقابة والتفتيش؛ ثم إن استفحال
ظاهرة االكتظاظ ت ُ َعد سببا رئيسا للعديد من االنتهاكات والتجاوزات التي تؤثر سلبا عىل الخدمات
وت ُق ِّوض مختلف الحقوق األساسية للسجناء ،والتي يعترب اإلفراط يف اللجوء إىل االعتقال االحتياطي أبرز
أسبابها.
ومن مظاهر االختالالت بالسجون كذلك ،املعاناة اإلضافية التي تتحملها الفئات الهشة من نساء وأشخاص
يف وضعية إعاقة واألجانب واملدمنني ،الذين يعانون بدرجة أكرب من املعاملة املهينة والحاطة من الكرامة،
ويُ ْح َرمون ،أحيانا ،من حقوقهم األساسية بسبب الوصم والتمييز ،وعدم توفر الولوجيات وكذا الضامنات
القانونية والعالجية واإلدماجية.
ومن أوجه أزمة السجون كذلك ،ضعف تفعيل مقتضيات قانون املسطرة الجنائية املتعلقة بالقواعد
الخاصة والضامنات املرتبطة بعدالة األحداث ،ووجود بعض االختالالت عىل مستوى مساطر العفو،
ومعايري الرتشيح له ،والصعوبات الخاصة بالولوج إليه بالنسبة لبعض فئات السجناء ،وغياب إطار قانوين
متكامل لنظام العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية ،خصوصا يف الجنح التي ال تتعدى العقوبة
الحبسية فيها خمس سنوات.
و قد أنجز املجلس دراسة حول أنشطة الطب الرشعي باملغرب ،والصادرة بتاريخ  8يوليوز  2013وه َّم ْت
هذه الدراسة الحقول الثالثة ألنشطة الطب الرشعي :األنشطة املتعلقة بالوفيات مبا يف ذلك الترشيح
والفحص الخارجي للجثث؛ ومجال شواهد الطب الرشعي من كل األنواع ،مبا يف ذلك تلك املسلمة
للنساء واألطفال ضحايا مختلف أشكال العنف؛ وكذا الخربة الطبية .وتوقفت الدراسة عند جملة من
االختالالت يعرفها ميدان أنشطة الطب الرشعي تهم ،عىل الخصوص ،ضعف التكوين ،وتقادم البنيات
التحتية ومعدات العمل باإلضافة إىل اختالالت مرتبطة بحكامة القطاع.
فضال عن ذلك ،ال تتوفر بالدنا إال عىل  13طبيبا متخصصا يف الطب الرشعي ،من ضمنهم أستاذان جامعيان
مساعدان وأستاذ للتعليم الجامعي ،وال يوجد ببلدنا سوى وحدة استشفائية جامعية وحيدة خاصة بهذا
التخصص.
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قام املجلس بتتبع والتدخل يف حاالت ادعاءات التعذيب ،ومن بني هذه الحاالت ،واقعة وفاة السيد كامل
عامري بآسفي ( 2يونيو  ،)2011وحاالت السادة ياسني املهييل بآسفي ،بوشتى شارف بالسجن املحيل سال
 ،1وعيل أعراس بالسجن املحيل سال .1
وقد متكن املجلس من الوقوف عىل عدد من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إىل القضاء النهايئ
عىل التعذيب إعامال للفصل  22من الدستور .وميكن تحديد هذه العوائق بناء عىل دراسة هذه الحاالت
والشكايات املتوصل بها ونتائج تقارير زيارات أماكن سلب الحرية كام ييل :
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ضعف ضامنات الوقاية من التعذيب خالل فرتة الحراسة النظرية؛
ضعف ضامنات الوقاية من التعذيب يف فرتة االعتقال االحتياطي بسبب ضعف آليات التفتيش واملراقبة؛
عدم وجود مقتىض يلزم اللجوء الفوري واملمنهج إىل الخربة الطبية يف أي حالة إلدعاء التعرض للتعذيب،
وامتناع قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق ،يف بعض الحاالت ،عن األمر بإجراء الخربة الطبية للموقوفني
الذين يدعون التعرض للتعذيب؛
ضعف دور الطب الرشعي يف التحقق من ادعاءات التعذيب ،بالنظر لالختالالت املشار إليها يف الدراسة
املنجزة من قبل املجلس بهذا الخصوص؛
املخاطر العملية املال َحظة واملتعلقة بتحريف املسطرة التأديبية املنصوص عليها يف القانون املنظِّم
للمؤسسات السجنية والتي تؤدي يف عدد من الحاالت إىل حرمان السجناء من حقوقهم األساسية خاصة
تلك املتعلقة بالتطبيب.
و للمساهمة يف الحوار الوطني والنقاش العمومي حول إصالح منظومة العدالة الذي يستوجب ضامن
استقالل السلطة القضائية وحامية حقوق املتقاضني ويرس الولوج إىل العدالة ،بادر املجلس إىل:
 .1نرش  11إصدارا باإلضافة إىل تقارير موضوعاتية وآراء استشارية همت مختلف مجاالت العدالة.
 .2إصدار مذكرة رئيسية تتعلق بالقانون التنظيمي للمجلس األعىل للسلطة القضائية ضَ َّمت مقرتحات
لضامن استقاللية املجلس األعىل للسلطة القضائية وكذا ضامن متثيلية منصفة للنساء القاضيات .كام
تطرقت املذكرة لحقوق وواجبات أعضاء املجلس األعىل للسلطة القضائية وهيكلة اختصاصات املجلس
ْ
حول وظائف أساسية ومقرتحات تتعلق بالضامنات الخاصة بتقييم أداء القضاة ،وكذا نقل اختصاصات
التفتيش القضايئ إىل املجلس األعىل للسلطة القضائية.
 .3إصدار مذكرة تكميلية يف نفس املوضوع تتعلق أساسا بتدقيق آلية التنسيق بني املجلس األعىل للسلطة
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القضائية والسلطة الحكومية املكلفة بالعدل ضامنا الستقالل السلطة القضائية وذلك تفاعال مع مسودة
مرشوع القانون التنظيمي املتعلق باملجلس األعىل للسلطة القضائية والذي مكنتنا منه مشكورة وزارة
العدل والحريات؛
 .4إصدار مذكرة رئيسية حول القانون التنظيمي مبثابة النظام األسايس للقضاة ،تضمنت مقرتحات تخص
توظيف القضاة ،ونقل جميع االختصاصات املتعلقة بتوظيفهم إىل املجلس األعىل للسلطة القضائية،
ومقرتحات تتعلق بحقوق القضاة وواجباتهم وأخرى تتعلق بتدبري مسارهم املهني ،مبا يف ذلك الكيفيات
الجديدة للتعيني يف املسؤوليات ،وأجرأة استقالل قضاة النيابة العامة إزاء السلطة التنفيذية ،ورشوط
وكيفيات إعامل السياسة الجنائية من طرف النيابة العامة ،والكيفيات املقرتحة ملراقبة عملها.
 .5إصدار مذكرة تكميلية يف نفس املوضوع تضمنت مقرتحات املجلس ،ومنها باألساس كيفيات التواصل
حول توجهات السياسة الجنائية يف ظل استقالل النيابة العامة ،وكذا بعض املقرتحات املتعلقة بالتعيني
يف املسؤوليات القضائية واإلدارية والجمعيات املهنية للقضاة وتحديد األخطاء التأديبية ،وذلك تفاعال
مع ُمسودة مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بالنظام األسايس للقضاة الذي توصل به املجلس من وزارة
العدل والحريات.
 .6إصدار مذكرتني تتعلقان بالعقوبات البديلة والنظام القانوين للعفو.
ِ
املجلس حول العقوبات البديلة بشكل خاص املرجعية الدولية املتعلقة بالعقوبات البديلة
وتربز مذكر ُة
وت ُحلل األسباب العميقة لظاهرة االكتظاظ السجني وخاصة اللجوء املكثف إىل االعتقال االحتياطي
وضعف تنوع العرض القانوين للعقوبات البديلة يف املنظومة الجنائية الوطنية ،وتقدم ،بهذا الصدد،
توصيات مدققة يف املجاالت املقرتح استهدافها بالعقوبات البديلة ونوعية هذه العقوبات.
أما مذكرة املجلس بخصوص النظام القانوين للعفو فقد تناولت عددا من التجارب املتعلقة مبسطرة العفو
يف األنظمة امللكية املقارنة باألساس .وقدمت توصيات تتعلق بتقييد الولوج إىل حق العفو فيام يتعلق
ببعض الجرائم ،وتأليف لجنة العفو ،وأصناف امل ُدانني الذين يقرتح استفادتهم من العفو بصفة أولوية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
إعامال للفصلني  1و 71من الدستور ،بناء عىل طلب من السيد رئيس مجلس النواب ،أعد املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،كام أسلفت الذكر ،رأيا استشاريا بخصوص قانون رقم  12-01املتعلق بالضامنات
األساسية املمنوحة للعسكريني بالقوات املسلحة امللكية وخاصة املادة  7منه املتعلقة مبدى الحامية
القانونية للعسكريني .وتعترب هذه هي املرة الوحيدة التي استثمر فيها مجلس النواب اإلمكانية املتاحة
له مبقتىض املادة  16من الظهري املحدث للمجلس.
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يف إطار إعامل الفصلني  127و 128من الدستور بشكل خاص ،أوىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
أهمية خاصة للقضاء العسكري ،حيث اعتمد مذكرة بخصوص تعديل مقتضيات ظهري  1956املتعلق
بقانون العدل العسكري كام وقع تغيريه وتتميمه .وقد انصبت مقرتحات املجلس الوطني لحقوق
اإلنسان عىل بعض التعديالت التي تهم مجال االختصاص النوعي والشخيص للمحكمة العسكرية ،وتفعيل
الضامنات الدستورية املتعلقة بحقوق املتقاضني ،وقواعد سري العدالة يف مجال املساطر أمام املحكمة
العسكرية ،ووضع ضباط الرشطة القضائية تحت سلطة قايض التحقيق العسكري والنيابة العامة باملحكمة
العسكرية .ومطابقة بعض املساطر واآلجال الجاري بها العمل يف املحكمة العسكرية مع تلك املعتمدة يف
قانون املسطرة الجنائية أمام املحاكم العادية (ولقد تضمن مرشوع قانون رقم  13.108املتعلق بالقضاء
العسكري االقرتاحات األساسية للمجلس خاصة تلك املتعلقة باالختصاص الشخيص للمحكمة العسكرية
وتعزيز ضامنات استقالل قضاة القضاء العسكري ،ومالءمة املسطرة الجارية أمام املحكمة العسكرية مع
املسطرة املطبقة يف املحاكم العادية).
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وبالنظر للدور األسايس الذي يلعبه القضاء الدستوري كضامن للحقوق والحريات األساسية ،وإعامال للباب
الثامن من الدستور املتعلق باملحكمة الدستورية ،وانطالقا من االهتامم املرشوع الذي يبديه املجلس
بالدور األسايس للقضاء الدستوري يف حامية الحقوق والحريات ،فقد أصدر املجلس الوطني مذكرتني
بخصوص القانونينْ التنظيميني للمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية .فبالنسبة للدفع بعدم
الدستورية ،وخاصة مسارها املسطري ،فقد اقرتح املجلس خيارين :األول يتمثل يف الفحص املسبق لقبول
الدفع أمام املحكمة الدستورية والثاين يتمثل يف الدفع بعدم الدستورية مع فحص مزدوج للقبول عىل
مستوى املحاكم.
أما فيام يتعلق باملحكمة الدستورية ،فقد همت مقرتحات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،عىل
الخصوص ،مسطرة انتقاء املرشحني لعضويتها والذين سيُنت َخبون من قبل مجليس الربملان وكذا نظام
حاالت التنايف ،باإلضافة إىل سري واختصاصات املحكمة الدستورية وتنظيمها اإلداري.
وإن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ليحدوه األمل يف أن يؤدي االنتقال من مجلس دستوري إىل محكمة
دستورية إىل إنتاج اجتهاد خالق ،من شأنه ضامن الحقوق والحريات املنصوص عليها يف الدستور ،وأجرأة
األهداف ذات القيمة الدستورية ذات الصلة.
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لقد كانت التقارير املوضوعاتية للمجلس املتعلقة باملجلس األعىل للسلطة القضائية واملحكمة الدستورية
والدفع بعدم الدستورية وقانون العدل العسكري واملرفوعة إىل جاللة امللك طبقا للامدة  24من الظهري
املحدث للمجلس ،موضوع تنويه مليك سامي يف بالغ صادر عن الديوان املليك يف  2مارس  2013أشاد فيه
جاللته بروح هذه املقاربة وبفحوى هذه التقارير .وهو تنويه يَعت ُّز به املجلس ويعتربه حافزا قويا عىل
مواصلة املساهمة مبقرتحاته وآرائه يف مختلف املواضيع ذات العالقة مبجال حقوق اإلنسان.

أيتها السيدات ،أيها السادة
إن املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،الذي عمل عىل مختلف املجاالت ذات األولوية املتعلقة بإصالح
منظومة العدالة ،وواكب بشكل يومي مسار الحوار الوطني حول إصالح هذه املنظومة .لينتهز هذه
الفرصة ليذكركم بتحد آين واستعجايل وهو االرتفاع املتزايد للساكنة السجنية ،حيث قفزت من 57763
سنة  2009إىل  72816سنة  2013حسب اإلحصائيات الرسمية .وأن  42باملائة من الساكنة السجنية هي
يف حالة اعتقال احتياطي ،و 40.45باملائة من هذه الساكنة ال تتجاوز مدة العقوبة املحكوم عليهم بها
سنة واحدة .وبسبب االكتظاظ واستقرار االعتامدات املخصصة ،فقد تراجعت الحصة الغذائية لكل نزيل
إىل  11درهم يوميا سنة .2013
و لعل من املؤرشات اإلحصائية الدالة األخرى عىل حجم االكتظاظ السجني هو مؤرش املساحة املخصصة
لكل نزيل مؤسسة سجنية،حيث يبلغ املعدل الوطني حسب إحصائيات املندوبية العامة للسجون وإعادة
اإلدماج  1.68مرت مربع لكل نزيل ،لكن مع تفاوتات حادة حسب املؤسسات السجنية ترتاوح بني 0.70
سنتمرت مربع لكل نزيل و 13.49مرت مربع لكل نزيل.
و الجدير بالذكر أن املعدل الوطني يقل عن املعيار الدويل الذي حددته اللجنة الدولية للصليب األحمر
والذي هو  3.4مرت مربع لكل نزيل بحوايل النصف .وإذا تم إعامل هذا املعيار الدويل يف احتساب
االكتظاظ السجني يف بالدنا فإن نسبة ملء مؤسساتنا السجنية تبلغ  202باملائة ،بفائض ساكنة سجنية
يبلغ  36482نزيال.
إن هذه املعطيات اإلحصائية املقلقة والتي ال تحتاج إىل تعليق ،تؤكد ،أكرث من أي وقت ،مىض استعجالية
إصدار اإلطار القانوين للعقوبات البديلة ،ومراجعة اإلطار القانوين للعفو ومبا يتالءم مع التوجهات
األساسية الواردة يف ميثاق إصالح منظومة العدالة .ومن منظور املجلس فإن االستعجالية هي من ِ
الح َّدة
والخطورة التي تقتيض إصدار هذين اإلطارين القانونيني دون ربط ذلك بإيقاع املسار الحايل ملراجعة
املسطرة الجنائية والقانون الجنايئ.
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و يرى املجلس ،أيضا ،أنه نظرا ملكانة الطب الرشعي يف البث يف حاالت ادعاء التعذيب ودوره يف مجريات
املحاكمة العادلة وضامن رشوطها ،فإن من امللح الترسيع بتمكني بالدنا من قانون عرصي ومتقدم
بخصوص أنشطة الطب الرشعي ،بشكل يستجيب للمقتضيات الدستورية واملعايري الدولية ذات الصلة.
و يف مجال الوقاية من التعذيب ومكافحته فإن املجلس يويص:
أن تنص املسطرة الجنائية عىل متكني الشخص املوقوف املوضوع رهن الحراسة النظرية من االتصال فورا
مبحام ،والتسجيل السمعي البرصي لالستنطاقات؛
تخويل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية يف إطار القانون الجديد اختصاص اآللية
الوطنية للوقاية من التعذيب؛
مراجعة اإلطار القانوين املنظم للمؤسسات السجنية خاصة فيام يتعلق بتقوية الضامنات التأديبية
لفائدة السجناء.
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 .VIوضعية حقوق اإلنسان والحريات

أيتها السيدات ،أيها السادة
الحق يف التظاهر السلمي
لقد قام املجلس الوطني لحقوق اإلنسان يف إطار مهامه املتعلقة بالحامية والتدخل اإلستباقي بعمليات
َّبت عنها انتهاكاتٌ لحقوق اإلنسان ،ويتعلق
الرصد والتقيص والوساطة يف عدد من حاالت التوتر التي ترت ْ
األمر بأحداث خريبكة (مارس  ،)2011بوعرفة (مارس-ماي  ،)2011وآسفي )ماي  ،(2011الداخلة (سبتمرب
،)2011بني بوعياش (الحسيمة ،فرباير  2011إىل بداية  ،)2012الحي الجامعي السوييس  10( 1إىل 13
ماي  ،)2012دواري الشليحات والسحيسحات (العرائش  14يونيو  ،)2012بني مكادة (طنجة1 ،و 2
أكتوبر ،)2012السجن املحيل بسال ( 16و 17ماي  ،)2011بوجدور (مارس  ،)2013السامرة والعيون
(أبريل – ماي  ،)2013وكذا أحداث أسا (سبتمرب  ،)2013والعيون ( 19-20أكتوبر  .)2013كام قام املجلس
يف سياق مامثل مبتابعة محاكمة معتقيل أحداث الداخلة مبحكمة االستئناف بالعيون (شتنرب ،)2012
ومحاكمة املتابعني يف إطار أحداث اكديم إزيك أمام املحكمة العسكرية الدامئة بالرباط (فرباير .)2013
وسجل املجلس بناء عىل ما توصل به من معطيات من وزارة الداخلية أن سنة  2011قد شهدت تنظيم
 23121تجمعا ومظاهرة (ضمنها  1683بالجهات الجنوبية الثالث للمملكة أي  )% 7,27و 20.040تجمعا
ومظاهرة سنة ( 2012ضمنها  935يف الجهات الجنوبية الثالث للمملكة أي  )% 4.66و 16.096تجمعا
ومظاهرة سنة ( 2013ضمنها  825يف الجهات الجنوبية الثالث للمملكة أي  ،)% 5.12غطت كل الرتاب
الوطني.
وعىل الرغم من أن األغلبية الساحقة لهذه التجمعات املنظمة مل تستوف فعليا الرشوط القانونية
واملتعلقة برضورة الترصيح القبيل طبقا ملقتضيات الفصل  11من ظهري  15نونرب  ،1958فإن هذا األمر
مل مينع املواطنات واملواطنني من مامرسة حقهم يف التظاهر يف الشارع العام .كام سجل املجلس أن هذه
التجمعات قد حافظت عىل طابعها السلمي ومل تشهد عنفا إال يف حاالت محدودة جدا.
غري أن بعض التظاهرات التي رافقت بعض الحركات االحتجاجية وخاصة يف سنة  ،2011والتي أتيحت
للمجلس امكانية رصدها ومواكبتها سواء بإعداد تقارير حولها أو تجريب محاوالت الوساطة بشأنها،
أفضت إىل بعض الخالصات األولية ،نرى من املفيد الوقوف عندها:
• غياب أو ضعف التواصل لدى السلطات العمومية إبان األحداث شكل أحد عوامل االحتقان ،خاصة يف
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بعض وسائل
حالة اإلشاعات التي راجت أخبار عن حاالت وفيات غري صحيحة ،ن َقلَتْها ،يف بعض األحيانُ ،
إعالم الكرتونية أو مواقع تواصل اجتامعية خاصة ،دون التحقق من صدقيتها.
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االستعامل املفرط وغري املتناسب للقوة أحيانا مام تسبب يف بعض الحاالت يف املس بالحق يف الحياة
(آسفي وآسا) واملس بالسالمة البدنية لبعض املحتجني وخاصة يف صفوف النساء والقارصين ومداهمة
بعض املنازل خارج القانون وأيضا تعرض بعض عنارص القوات العمومية للعنف.
ضعف عمل بعض آليات الوساطة الجامعية كمثل اللجان اإلقليمية لحل النزاعات الجامعية للشغل
ووالتفاعل املتباين مع شكايات وتظلامت املواطنني واملواطنات املتعاملني مع اإلدارة من قبل املفتشيات
العامة للوزارات.
التأخر يف تفعيل املادة  36من امليثاق الجامعي التي تنص عىل أن تعد الجامعات الحرضية والقروية
مخططات جامعية للتنمية بشكل تشاريك وباعتامد مقاربة النوع االجتامعي ،حيث أن ثلثي هذه
الجامعات ،من أصل  ،1503من متكنت فقط من إعداد هذا النوع من املخططات؛
التفاوت يف إمكانية املصالح الخارجية للتفاعل مع الجامعات الرتابية التي بلورة مخططاتها مام يؤثر
سلبا عىل التقائية السياسات العمومية عىل الصعيد الرتايب؛
مشكل تدبري التعبريات الجامعية يف سياق بعض التظاهرات االحتفالية والرياضية التي يرافقها يف بعض
الحاالت استعامل العنف اللفظي والجسدي.
قصور اإلطار القانوين الحايل (الظهري املتعلق بالتجمعات العمومية) عن استيعاب أشكال جديدة من
التعبريات واملامرسات ذات عالقة بالحق يف التظاهر السلمي والتي تزايد اللجوء إليها كام بينت األرقام
السالفة الذكر( ،مثال األشكال االحتجاجية الثابتة كاالعتصامات ،اقتحام املرافق العمومية وتعطيلها ،إقامة
خيام  ...الخ)؛
محدودية أدوار مختلف الفاعلني املفرتض أن تؤول إليهم مسؤولية تأطري ومتثيل املحتجني ،سواء من
هيئات منتخبة أو تنظيامت مدنية؛
ويف أفق تعميق النقاش العمومي حول الحق يف االحتجاج السلمي ،أعد املجلس ،كام سبق وأن أرشت إىل
ذلك ،دراسة حول الحق يف التظاهر السلمي كمقرتح أرضية ملناظرة وطنية تجمع كافة األطراف املعنية.
ويرى املجلس أن ينصب هذا النقاش العمومي عىل:
 .1إقرار حق تنظيم املظاهرات السلمية لجميع املواطنات واملواطنني ،والحد من السلطة التقديرية
لإلدارة يف منع التظاهرات السلمية وتقوية دور السلطة القضائية كآلية لالنتصاف الفعيل؛
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 .2رضورة االتفاق عىل مبادئ ت ُ ْحرتَ ُم من طرف الجميع يتم مبقتضاها تنظيم الحق يف االحتجاج السلمي
دون املس بالسري العادي للمرافق العمومية والخاصة ،حفظا لحق الجميع يف االستفادة من الخدمة
العمومية؛
 .3النهوض بثقافة املواطنة والسلوك املدين ونرش ثقافة حقوق اإلنسان ومناهضة خطاب التمييز
والعنرصية والكراهية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
حرية الجمعيات
متثل حرية الجمعيات أحد أهم مكاسب بالدنا ،والتي كانت منذ فجر االستقالل سباقة يف اختيار توفري
إطار ترشيعي يكفل مامرسة هذه الحرية دون قيود ،ومتكني املواطنات واملواطنني من تنظيم أنفسهم
ضمن جمعيات ،أو االنضامم إليها إما بهدف تسخري مجهوداتهم الجامعية والتطوعية لخدمة املجتمع أو
لخدمة فئات محددة أو لتمثيل مصلحة يحميها القانون.
واليوم ،فإن أدوار جمعيات املجتمع املدين قد تزايدت أهميتها وتكرست مبقتضيات دستورية .غري أن
املعطيات التي كشفت عنها دراسة املندوبية السامية للتخطيط حول املؤسسات غري الهادفة للربح
والصادرة سنة  ،2011تفيد بأن هناك عوائق موضوعية تحول دون تطور النسيج الجمعوي ببالدنا أهمها:
ضعف معدل التأطري الجمعوي للسكان ( 145جمعية لكل  100.000نسمة) والتباينات املسجلة عىل
مستوى العضوية ( 57.3٪من الجمعيات لديها أقل من  100عضوا) ؛
الفوارق املسجلة عىل مستوى االنتشار الرتايب للجمعيات (يرتكز  30٪من النسيج الجمعوي الوطني يف
كل من جهة الرباط سال زمور زعري وجهة سوس ماسة درعة)؛
 ٪ 75من الجمعيات لديها إشعاع عىل املستوى املحيل بشكل خاص وتركز عىل األنشطة التي تحقق
القرب ،وهو مؤرش يجب النظر إليه مع استحضار واقع أن  ٪ 78.1من الجمعيات ال تنتمي إىل أي شبكة
جمعوية.
 20باملائة من الجمعيات تعمل مبيزانية سنوية تقل عن  5000درهم وثلث الجمعيات ال تتجاوز
ميزانيتها السنوية  10000درهم.
لقد َخلُص املجلس ،من خالل تحليله للشكايات الواردة عليه يف مجال الحريات الجمعوية ولعدد من
التقارير الصادرة عن منظامت غري حكومية وطنية ودولية ،إىل عدد من االستنتاجات أكدتْها الدراسة
امليدانية التي أجرتها اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان خريبكة-بني مالل والتي همت املجال الرتايب التابع
لنفوذها ،وتتعلق أساسا :باشرتاط السلطات اإلدارية املحلية عىل الجمعيات اإلدالء بوثائق ال ينص عليها
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الفصل  5املتعلق مبسطرة الترصيح بالجمعيات ،ويف حاالت أخرى طلبها للجمعيات باالدالء بعدد من
نسخ الوثائق يفوق العدد املحدد يف نفس الفصل ،وتأخري تسليم الوصل املؤقت إىل حني إجراء األبحاث،
يف حني أن القانون مل يَ ْقرِن العملية األوىل بالثانية ،إضافة إىل مشاكل بنيوية أخرى من قبيل ثقل مسطرة
الترصيح بفروع الجمعيات الوطنية ،وعدم تنفيذ األحكام القضائية النهائية القاضية بقانونية بعضها.
وقد قام املجلس خالل الفرتة املمتدة من  1مارس  2011إىل متم سنة  ، 2013بناء عىل دوره يف مجال
الحامية والوساطة ،بتسوية ملف  22جمعية مل يتم متكينها من وصل إيداع الترصيح بتأسيسها ،يف حني
لجأت  37جمعية إىل القضاء بهذا الخصوص ،وتفيد املعطيات املستقاة من وزارة الداخلية أن املعدل
السنوي للترصيح بتأسيس الجمعيات أو بتجديد هياكلها خالل الفرتة التي يغطيها هذا التقرير يبلغ
 5000ترصيح .علام أن دراسة املندوبية السامية للتخطيط املنشورة يف دجنرب  2011أقرت بأن عدد
الجمعيات ببالدنا قد وصل آنذاك إىل  44.771جمعية.
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إن ضعف التأطري الجمعوي واالكراهات املوضوعية واملادية واملامرسات اإلدارية املنافية للقانون ،تشكل
عوامل أساسية تحد من توسع النسيج الجمعوي واالضطالع بدوره يف مؤازرة ومساندة املطالبني بالحقوق
وتأطريهم ومتثيلهم ،أو لجهة االضطالع بأدوار الوساطة يف فرتات االحتقانات واألزمات.
لقد أصبح الحق يف االحتجاج السلمي أمرا طبيعيا واعتياديا ،وهذا أمر علينا أن نعتز به ،ألنه مؤرش عىل
وعي املواطنات واملواطنني بحقوقهم وعىل تكسريهم حاجز الخوف ،لكن ،باملقابل ،هناك حاجة رضورية
لتكريس املنحى الترصيحي لظهري  1958وتقوية دور القضاء يف حامية هذا الحق ،وإطالق املزيد من
املبادرات الجمعوية لتنظيم وتأطري مختلف الديناميات املجتمعية.
وضمن نفس املنظور املتكامل لحرية التجمع والجمعيات مبفهومها الواسع ،يويص املجلس باملصادقة عىل
االتفاقية رقم  87ملنظمة العمل الدولية والغاء الفصل  288من القانون الجنايئ ،يف تكامل مع التنظيم
القانوين للحريات النقابية وحق اإلرضاب.

أيتها السيدات ،أيها السادة
حرية الصحافة
عىل الرغم من املكسب الدستوري املتضمن يف الفصل  ،28عرفت حرية الصحافة والتعبري أشكاال من
املس بها متثلت يف اللجوء إىل القانون الجنايئ ملتابعة بعض الصحافيني ،وإصدار عقوبات حبسية وغرامات،
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الإن�ســــــان �أمــــــام مــجلـــ�ســــــي الربملــــــان
وبهذا الخصوص .فقد بلغ عدد امللفات املعروضة عىل القضاء واملتعلقة بالصحافة  119قضية وضمنها
 82قضية بتت فيها مختلف املحاكم برسم سنة  ،2011مقابل  106قضية برسم سنة  2012تم البث يف
 51منها وفق املعطيات املقدمة من قبل وزارة العدل والحريات إىل املجلس .كام تعرض ،أحيانا ،بعض
الصحفيني للعنف أثناء تأدية مهامهم يف تغطية التظاهرات املنظمة يف مختلف مناطق املغرب .ويعترب
املجلس أن هذه الوضعية هي نتاج ،باألساس ،عن كثري من أوجه االختالل والقصور املسجلة يف القانون
الجاري به العمل ،والتي ينبغي تجاوزها يف اإلطار القانوين املرتقب.
و يف هذا اإلطار ،واكب املجلس مسار إعداد النصوص القانونية الجديدة للصحافة والنرش التي ترشف عىل
إعدادها الوزارة املعنية ،حيث ساهم املجلس ،يف مرحلة أوىل ،مبذكرة حول مسودة مرشوع قانون املتعلق
باملجلس الوطني للصحافة ( .)2012كام أن املجلس سيتفاعل مع باقي النصوص القانونية ذات الصلة.
ويعترب املجلس ،يف هذا الصدد ،أن ضامن مامرسة موسعة لحرية التعبري والرأي يستلزم مراجعة عاجلة
وشاملة للنصوص القانونية املنظمة لقطاع اإلعالم والنرش (خاصة الصحافة املكتوبة) ولألحكام الجنائية
املتعلقة بحرية التعبري ،وفقا ملقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدويل لحقوق اإلنسان ،وال سيام إلغاء
األحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة واالسرتشاد يف هذا املجال بخالصات وتوصيات الكتاب األبيض
الصادر عن الحوار الوطني حول اإلعالم واملجتمع الذي جرى بني سنتي  2010و.2011

أيتها السيدات ،أيها السادة
حقوق الفئات الهشة
تفاعال مع التحديات املتعلقة بوضع اإلطار القانوين والسياسات العمومية للفئات الهشة ،أوىل املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان اهتامما اسرتاتيجيا لقضايا وحقوق هذه الفئات.
وهكذا عمل املجلس ،يف هذا الصدد ،عىل حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،وحقوق نزالء مستشفيات
األمراض العقلية والنفسية ،وحقوق األطفال نزالء مراكز حامية الطفولة وحقوق املهاجرين.
أقدمت بالدنا عىل التعاطي مع إشكال اإلعاقة عرب مقاربات متعددة ،غري أن الواقع أتبت محدودية
نتائجها مام فاقم من حدة التميـــــيز والشعور باإلقصاء ،إقصاء تغذيه سلوكات مجتمعية متييزية وغياب
سياســـــــات عمومية دامجة وترشيعات تأخذ بعني االعتبار الحقوق اإلنسانية لهاته الفئة .لذلك ،فإننا
مطالبون ،اليوم ،كدولة ومجتمع بإعامل املقاربة الدامجة يف املنظومة التعليمية ،من خالل توفري املناهج
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املالمئة واألطـر الرتبوية واإلدارية املؤهلة ،إىل جانب توفري التدريب املستمر وتشجيع متدرس األشخاص
يف وضعية إعاقة؛ وإشاعة ثقافة احرتام التنوع وأخذه بعني االعتبار ضمن البيئة املدرسية.
وإذا يذكر املجلس بإيجابية مصادقة بالدنا عىل االتفاقية الدولية الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة ،فانه
يعرب عن انشغاله العميق لبطء اتخاذ التدابري الكفيلة بالقضاء عىل التمييز عىل أساس اإلعاقة خصوصا يف
الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
ويف إطار اهتاممه بهذا املوضوع ،فإن املجلس  ،سيعتمد خالل الشهر الجاري مبناسبة عقد دورته العادية
السابعة ،اسرتاتيجية عمل تهم االدماج العرضاين لبعد اإلعاقة يف برامجه.
كام عمل املجلس عىل تضمني مجمل التوصيات واآلراء االستشارية التي بلورها عىل إدماج بعد حامية حقوق
هذه الفئة والنهوض بها .وأنجز املجلس دراسة تشخيصية للحقوق االقتصادية واالجتامعية لألشخاص يف
وضعية إعاقة يف الجهات الجنوبية الثالث للمملكة تم تقدميها أمام النسيج الجمعوي املهتم باإلعاقة وبحضور
مختلف املعنيني يف يوم درايس نظم بجامعة فم الواد (إقليم العيون) يوم  8مارس .2014
38

ويف هذا الخضم ،ونحن بصدد الحديث عن حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،أود السيد رئيس مجلس
النواب املحرتم والسيد رئيس مجلس املستشارين املحرتم ،أن أنوه مببادرتكم بإدراج لغة اإلشارات للتواصل
مع فئة املواطنات واملواطنني املحرومون من السمع والنطق ،واستلهاما من هذه املبادرة فقد بادرنا
إىل إعداد تقرير املجلس املقدم أمامكم بلغة الربايل لتمكني املكفوفني وضعاف البرص من تتبع عمل
مؤسستنا.

أيتها السيدات ،أيها السادة
أظهر تقرير املجلس الصادر بتاريخ  11شتنرب  2012يف ختام مهمة التقيص والتحري حول مستشفيات
األمراض العقلية والنفسية ،عددا من العوامل البنيوية التي تؤثر سلبا عىل ضامن حق امل َ ْوضوعني يف هذه
املؤسسات يف معاملة إنسانية .ذلك أن ظهري  30أبريل  1959املتعلق بـ«الوقاية من األمراض العقلية
ومعالجتها وحامية املرىض املصابني بها» ،والذي ظل يعترب طيلة سنوات مكسبا معياريا متقدما ،فإنه
أصبح اليوم قارصا عن مواكبة التطورات ،بل وإنه يفسح املجال للعديد من التجاوزات .كام استخلص
املجلس ضعف التأطري القانوين لعدد من املجاالت املرتبطة بالضامنات الخاصة مبامرسة الطب النفيس،
وبعيادات الطب النفيس وبأطباء القطاع الخاص النفسانيني.
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كام سجل املجلس أن التوزيع الجغرايف للمؤسسات غري متكافئ ،وغري متوازن ،وأن أغلب املؤسسات ال
تستويف رشوط مراقبة وسالمة مالئمِ ة ،مع قصور يف الصيانة ،باستثناء بنايَتَينْ ميكن اعتبارهام منوذ ِجيَتَينْ .
وأظهر تقرير املجلس ،أيضا ،الحالة الالإنسانية للمعازل ،وتقادم التجهيزات ،والخصاص عىل مستوى
املوارد البرشية ،حيث يشغِّل القطاع العام  172طبيبا نفسانيا و 740ممرضا متخصصا يف الطب النفيس،
ويشغِّل القطاع الخاص  131طبيبا نفسانيا ،وهي أرقام بعيدة عن معايري منظمة الصحة العاملية املتعلقة
بالتأطري الطبي وشبه الطبي للصحة العقلية.
ويس ِّجل املجلس إيجابية التعاون القبيل والتحضريي من طرف وزارة الصحة التي مكنت من إنجاز مهمة
التقيص يف أحسن الظروف ،كام كان تعاملها إيجابيا ورسيعا مع توصيات التقرير مببارشتها لوضع اللبنات
األساسية إلسرتاتيجية وطنية يف مجال الصحة العقلية والنفسية املرتكزة عىل حقوق اإلنسان ،تحتل مكانة
متميزة ضمن اسرتاتيجية الصحة العمومية؛ وهو تعامل منوذجي جدير بالتنويه.
وضمن نفس اإلطار الحاميئ ،قام املجلس بتحليل واقع األطفال املودعني ،مبقتىض مقرر قضايئ ،يف مراكز
حامية الطفولة ،بهدف تقييم مدى مالءمة طرق إيداع األطفال والتكفل بهم مع املعايري الدولية املتعلقة
بوضعية األطفال يف نزا ٍع مع القانون ويف اتفاقية حقوق الطفل األممية .حيث الحظ املجلس يف تقريره
الصادر بتاريخ  20ماي  2013أن «اللجوء إىل اإليداع والحرمان من الحرية غالبا ما يشكل أول إجراء قضايئ
يتم اتخاذه» .وحدد عددا من املشاكل تجعل من مسار عملية إيداع األطفال يف مراكز حامية الطفولة غري
متالمئة مع املعايري الدولية ذات الصلة سواء عىل مستوى البنية التحتية ،أو عىل مستوى اإلرشاف والتأطري
وظروف العيش واألمن والسالمة (خاصة بالنسبة لألطفال دون سن  12عاما واألطفال يف وضعية إعاقة)،
فضال عن موقع الطفل يف مسار املحاكمة وسبل التظلم وإيداع األطفال بدون تصنيف قائم عىل السن أو
سبب اإليداع .كام وقف عىل حاالت تعرض األطفال املودعني للعقوبات البدنية والشتم واإلهانة.
وإذ يسجل املجلس بإيجابية تعاون وزارة الشباب والرياضة الوصية عىل هذه املراكز مع املجلس يف
إنجاز مهمته ،فإننا ال زلنا نتطلع إىل تفعيل التوصيات الواردة يف التقرير.

أيتها السيدات ،أيها السادة
لقد أعد املجلس تقريرا اعترب فيه أن املغرب أصبح بلد عبور واستقرار للمهاجرين وطالبي اللجوء،
وأن الهجرة تعد مصدر إثراء لبالدنا وفرصة لدعم إشعاعها عىل الرغم مام تطرحه من تحديات حقوقية
واقتصادية واجتامعية.
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وتفعيال لاللتزامات الدولية للمغرب وتفعيال للمقتضيات الدستورية التي تنص عىل مبدأ عدم التمييز
واملساواة يف الحقوق والواجبات بني املغاربة واألجانب ،مبا يف ذلك حق األجانب يف املشاركة يف االنتخابات
املحلية؛ أوىص املجلس بالتسوية االستثنائية للمهاجرين يف وضعية غري نظامية ،وبلورة سياسة اندماج ،وسن
عدة قوانني ،ومراجعة عدد منها يف أفق ضامن املساواة يف الحقوق .كام أوىص بتعبئة كل الفاعلني لالنخراط
يف هذه املقاربة الفريدة من نوعها عىل مستوى دول الجنوب .لقد كان للتجاوب املليك السامي مع هذا
التقرير الصادر يف  9شتنرب  2013بخصوص :األجانب وحقوق اإلنسان باملغرب ،أَث َ َره املبارش والفوري يف رشوع
الحكومة يف بلورة التوصيات الصادرة عن هذا التقرير والتي كانت محط إشادة دولية غري مسبوقة.
ويف هذا اإلطار ،يثمن املجلس إسناد اختصاص هذا املوضوع إىل الوزارة املنتدبة املكلفة باملغاربة املقيمني
بالخارج ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة ،وإعادة فتح مكتب طالبي اللجوء بوزارة الشؤون الخارجية
والتعاون ،ومجهودات املندوبية الوزارية لحقوق اإلنسان بخصوص مسلسل إعداد النصوص الترشيعية
املتعلقة بالهجرة واللجوء ومكافحة االتجار بالبرش ،وانطالق مسلسل التسوية االستثنائية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
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انطالقا من تحليله ألوضاع الفئات الهشة ،فإن املجلس يعرض أمامكم عددا من التوصيات يعتربها ذات
أولوية يف هذا املجال:
الترسيع بوضع قانون إطار لحامية األشخاص يف وضعية إعاقة وفقا للمقاربة الدامجة والنموذج االجتامعي
لإلعاقة ،يف إطار تشاريك ،والعمل عىل صياغة سياسات عمومية ،جهوية ومحلية مام سيمكن بالدنا من كسب
 2%من الدخل الوطني الخام أي ما يعادل  9,2مليار درهم حسب مجموعة من الدراسات.
التعجيل بإصدار اإلطار القانوين الجديد املنظم للمؤسسات االستشفائية لألمراض العقلية والنفسية.
استثامر فرصة مراجعة القانون الجنايئ واملسطرة الجنائية من أجل تطوير اإلطار القانوين لحامية
األحداث خاصة منهم أولئك الذين هم يف وضعية نزاع مع القانون.
و من أجل ضامن استدامة الروح الحقوقية واإلنسانية للسياسة الجديدة للهجرة ،فإن املجلس يويص:
عىل املستوى الترشيعي ،بترسيع وترية املصادقة عىل القانون املتعلق باللجوء والقانون املتعلق باالتجار
يف البرش ،وترسيع وترية إعداد القانون املتعلق بالهجرة ومجموع القوانني القطاعية ذات الصلة مع السهر
عىل اإلرشاك املمنهج ملنظامت املجتمع املدين.
وتبعا للتوجيهات امللكية السامية بهذا الخصوص ،سيسهر املجلس ،بتنسيق مع القطاعات الحكومية ذات
الصلة ،عىل العمل عىل ترسيع وترية تسوية األوضاع القانونية للمهاجرين ،واالنكباب عىل معالجة طلبات
اللجوء املودعة لدى مكتب املفوضية السامية لالجئني باملغرب.
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متثل الشكايات التي يتوصل بها املجلس وآلياته الجهوية يف إطار اختصاصاته املتعلقة بحامية حقوق
اإلنسان ،وثائق دالة من حيث كونها تعرب من جهة عن تنامي الطلب عىل الحق واعتبار املواطنني
واملواطنات لحقوق اإلنسان كقيمة مرجعية ( )valeur refugeيف مختلف طلباتهم .كام تعرب من جهة
ثانية ،عن حجم التحديات يف مجال حامية حقوق اإلنسان .وكام ستعرب عن ذلك األرقام واملعطيات التي
سأستعرضها أمامكم ،فإن املجلس بات ،بفعل حجم الشكايات والتظلامت التي يتلقاها ،آلية وطنية
لالنتصاف سهلة الولوج عىل الرغم من أن أغلب موضوعات هذه الشكايات تقع خارج اختصاصات
املجلس،فقد قررنا تحمل مسؤوليتنا يف السعي ملرافقة وإخبار وإرشاد وتوجيه مجمل املشتكني وأصحاب
الحقوق.
وهكذا ،توصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ولجانه الجهوية إىل غاية  31دجنرب  2013مبا مجموعه
 41.704شكاية وطلبَ ،ه َّم ْت الجوانب التالية :سري العدالة وحقوق املتقاضني ،وحقوق السجناء ،يليها
حقوق املرتفقني يف عالقتهم باإلدارات العمومية .كام تبينَّ  ،أيضا ،أن جزءا من الشكايات والتي ينعقد معها
اختصاص املجلس ،تهم بالدرجة األوىل ،وبنسبة أقل ،الشطط يف استعامل السلطة واملس بالسالمة البدنية
وسوء املعاملة والحقوق االقتصادية واالجتامعية والبيئية.
وتجدر اإلشارة إىل أن أربع مجاالت فقط وهي :تَرِكة مايض االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان والقضاء
والسجون والحقوق األساسية متثل لوحدها أزيد من  65%من مجموع الشكايات والطلبات .حيث بلغ
عدد الطلبات والشكايات املتعلقة بهيئة اإلنصاف واملصالحة  13.311طلبا ،والعدالة  7802طلبا وشكاية،
والسجون  5005طلبا وشكاية ،وادعاء انتهاك الحقوق األساسية  1289طلبا وشكاية .فيام متت إحالة 552
شكاية عىل مؤسسة الوسيط لالختصاص.
ولعل ما يدل عىل أهمية االنتظارات املشار إليها ،حجم الشكايات التي توصلت بها اللجان الجهوية يف
الفرتة املمتدة من تاريخ تنصيبها إىل غاية ُم ِتم سنة  2013مبا مجموعه  12.206شكاية .ويف هذا اإلطار
توصلت اللجان الجهوية الثالث باألقاليم الجنوبية للمملكة ب  933شكاية خالل هذه الفرتة وهو ما ميثل
املتوصل بها وطنيا خالل هذه الفرتة.
 % 2,23من املجموع االجاميل للشكايات
َّ
ومام يدل عىل حجم تفاعل املواطنات واملواطنني مع املجلس ولجانه الجهوية ،أنه تم استقبال ما مجموعه
 25.845شخصا يف إطار الزيارات التي يتم خاللها الوضع املبارش للشكايات.
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ولقد خلص املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،بعد تحليل الشكايات ومعالجتها ،إىل استنتاج رئييس هم
املنظومة الحامئية الوطنية لحقوق اإلنسان يف كُلِّيَ ِتها يتعلق بكون صياغة املشتكني لشكاياتهم يف صورة
طلبات تؤكد تزايد وعيهم بالحق يف الحقوق ،مام جعل من املجلس آلية وطنية لالنتصاف تحظى بثقة
املواطنات واملواطنني .وهو األمر الذي يدفع إىل التأكيد عىل الحاجة إىل تقوية قدراتنا الذاتية وطنيا وجهويا
يف مجال تدقيق توصيف ادعاءات انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتكييفها القانوين ورصدها والتقرير عنها.
كام أن تحليل الشكايات قد مكن املجلس ،أيضا ،من استخالص بعض األولويات املتعلقة مبراجعة بعض
النصوص الترشيعية والتنظيمية وبعض املساطر والقرارات اإلدارية .وكذا الوقوف عىل بعض أوجه القصور
يف السياسات العمومية.
و عىل هذا األساس ،يعترب املجلس أن تجاوز األسباب البنيوية للشكايات يقتيض باألولوية:
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اج العقوبات البديلة يف املنظومة القانونية الجنائية الوطنية ومراجعة اإلطار القانوين للعفو؛
إدر َ
مراجعة النظام القانوين للمسطرة التأديبية يف املؤسسات السجنية؛
تعزيز الضامنات القانونية للوقاية من التعذيب سواء عىل مستوى املسطرة الجنائية أو عىل مستوى
اإلطار القانوين الجديد املرتقب للمجلس الوطني لحقوق اإلنسان؛
تنوي َع وتوسي َع بدائل االعتقال االحتياطي؛
تقوية آليات الرقابة والتفتيش يف أماكن سلب الحرية؛
مأسسة آليات الدميقراطية التشاركية خاصة عىل مستوى الجامعات الرتابية ووضع األطر القانونية
املتعلقة بالدميقراطية التشاركية عرب إعامل مقتضيات الفصول  14و 15و 139من الدستور والترسيع
بوضع القوانني الخاصة بهيئات النهوض بالتنمية البرشية واملستدامة والدميقراطية التشاركية.
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 .VIIIالمواطنة والحق في المشاركة
انطالقا من التحديات التي سبق يل أن أرشت إليها يف سياق الحديث عن األدوار املفرتضة للمنظومة
التعليمية يف ترسيخ قيم املواطنة وإشعاع ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها ،ال بد أن أشري إىل بعض
املبادرات التي أطلقها املجلس يف هذا املجال ،وهي عىل كل حال غري كافية لتغطية الحاجيات املتزايدة
واألساسية يف هذا امليدان.
ففي إطار التعاون املثمر بني املجلس وكل مكونات قطاع الرتبية الوطنية ،ساهم املجلس يف تنشيط أندية
حقوق اإلنسان واملواطنة واملساواة املحدثة باملؤسسات التعليمية والتي بلغ عددها  5501ناديا .كام
ساهم املجلس يف مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة األطر الرتبوية املرشفة عىل هذه األندية .وبلغ
عدد املستفيدات واملستفيدين من هذه التكوينات برسم السنة املنرصمة  2191إطارا تربويا ،فضال عن
ذلك قام املجلس بإعداد دليل عميل ألندية املواطنة وحقوق اإلنسان يف املؤسسات التعليمية يهدف إىل:
وضع إطار مرجعي لنادي الرتبية عىل حقوق اإلنسان من حيث األهداف واملرجعيات واملبادئ
واملقاربات من جهة ،وضوابط العمل وأدوات وتقنيات التنشيط من جهة ثانية؛
توحيد وتقريب الرؤى وتيسري الفهم والتواصل بني مختلف مكونات األندية ورشكاؤها؛
تقديم أرضية ملأسسة وتفعيل أندية الرتبية عىل املواطنة وحقوق اإلنسان.
وكام سبق يل أن أكدت ،فإن هذه املبادرات ،عىل الرغم من أهميتها ،تبقى محدودة من حيث األثر
واالنتشار .ذلك أن مجموع املؤسسات التعليمية عرب الرتاب الوطني التي تتوفر فيها مثل هذه االندية
وغريها من األندية املدرسية التي تعنى مبواضيع مختلفة ال يتجاوز  6515مؤسسة ،يف حني أن مجموع
املؤسسات التعليمية يف األسالك األولية والثانوية اإلعدادية والثانوية التأهيلية يبلغ حاليا  13864مؤسسة
برسم املوسم الدرايس  ،2012-2013منها  1751مؤسسة للتعليم الثانوي اإلعدادي و 999للتعليم الثانوي
التأهييل .ومن ثم ،فهناك اليوم رضورة ملحة لتقوية أدوار هذه األندية من جهة ،وأيضا تعميق قيم
حقوق اإلنسان واملواطنة واملساواة وعدم التمييز يف املناهج واملقررات املدرسية من جهة أخرى ،فضال
عن األدوار األساسية لإلعالم عموما والسمعي البرصي منه بصفة خاصة يف هذا املجال.
و املجلس يستحرض اإلشكاالت التي يطرحها الوسط التعليمي من هدر مدريس قاتل والذي طال حسب
املجلس األعىل للتعليم سنة  140 ،2009ألف تلميذ وتلميذة ،وعدم قدرة آالف األطفال عىل الولوج إىل
املدرسة ،مرورا مبشكل القيم واستمرار تفيش مظاهر معادية لحقوق اإلنسان يف أوساطنا املدرسية ويف
بعض املؤلفات املدرسية وصوال إىل الظواهر الصعبة املتجددة وتفيش العنف داخل الوسطني الجامعي
واملدريس ومعاداة اآلخر املختلف عنا.
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وعالقة مبوضوع املدرسة ،خلصت الدراسة التي أنجزها املجلس حول الحق املتساوي واملنصف يف الرتبية
والتكوين الصادرة هذه السنة ،إىل عدد من التوصيات يعتربها املجلس ذات أولوية فيام يتعلق بالنهوض
بحقوق اإلنسان يف املنظومة التعليمية من جملتها:
إعادة بناء العرض الرتبوي الوطني وفق مقاربة مرتكزة عىل حقوق اإلنسان ،بشكل يأخذ بعني االعتبار
الوضعيات الخاصة لألطفال األكرث عرضة للتمييز واإلقصاء ،كالفتيات القرويات واألطفال يف وضعية إعاقة
واألطفال املنتمني إىل األحياء الحرضية الناقصة التجهيز ،واألطفال بدون مأوى وأطفال املهاجرين؛
مأسسة مقاربة حقوق اإلنسان كرشط العتامد املشاريع والربامج الرتبوية؛
قبول وتدبري التنوع وتشجيع اكتساب قيم التسامح والتدبري السلمي للخالفات.

أيتها السيدات ،أيها السادة
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ومساهمة منه ،أيضا ،يف العمل عىل كسب رهان متلك كافة مكونات املجتمع لثقافة حقوق اإلنسان وقيم
املواطنة ،انصب اهتامم املجلس عىل أولوية تنفيذ مقتضيات األرضية املواطنة للنهوض بثقافة حقوق
اإلنسان ،وذلك بعد أن عرف إعاملها تعرثا ألسباب موضوعية .ومن ثم عملت اللجان الجهوية للمجلس
عىل وضع برامج وإبرام رشاكات لتفعيل محاورها الثالثة  :التحسيس والتكوين والرتبية.
ويف إطار تنويع مداخل تعزيز حقوق اإلنسان وإشاعة ثقافتها ،تم تنظيم جائزة ناشئة الفكر ،ويتعلق األمر
مبسابقات شارك فيها تلميذات وتالميذ املدارس الثانوية ،قسم الباكالوريا الوطنية عىل مستوى أكادمييتي
مراكش تانسيفت ودكالة عبدة ،بأقاليمها الثامنية برشاكة بني األكادمي َيتْني املذكورتني واللجنة الجهوية
لحقوق اإلنسان مراكش -آسفي ،وكان الهدف من هذه املبادرة هو التشجيع عىل القراءة والعناية بها
كحق وسلوك واجب يف نفس الوقت.
كام عمل املجلس عىل تنويع مبادراته من خالل الرتكيز عىل مختلف أشكال التعبري اإلبداعي والفني،
سواء باملشاركة أو بدعم بعض املهرجانات والتظاهرات السينامئية واملرسحية والغنائية الهادفة إىل
خدمة ثقافة حقوق اإلنسان ،ومنها عىل الخصوص ،مهرجان السينام وحقوق اإلنسان ،ومهرجان السينام
الوثائقية ،ومنتدى الحوار مبهرجان كناوة ،واملهرجان الوطني للمرسح الحساين ،واللقاءات املتوسطية
للسينام وحقوق اإلنسان ،ومهرجان املبدعني املوسيقيني الشباب.
وت َم إحداث مركز للدراسات الصحراوية سنة  2012بغية تشجيع البحث يف مجال العلوم االجتامعية
واإلنسانية بالصحراء ،ساكنة ومجاال وثقافة ومعيشا .وانسجاما مع مقتضيات الدستور الرامية إىل ترسيخ
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الهوية الثقافية املغربية املتعددة السيام ما تعلق منها باملكون الحساين .كام تم إحداث ماسرت متخصص
يف الدراسات الصحراوية وإصدار أول أنطولوجيا للموسيقى الحسانية.
ويف أفق إعداده ملذكرة تفصيلية بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية ،أطلق املجلس دينامية للنهوض
بهذه الفئة من الحقوق عرب ندوة أرفود يف يناير  2013حول التعدد الثقايف واللساين باملغرب وسبل تفعيل
مقتضيات الفصل الخامس من الدستور .كام رشع يف مسلسل استشارات مع النسيج الجمعوي العامل يف
مجال النهوض باللغة والثقافة األمازيغيتني .ونظم أيضا يوما دراسيا حول الثقافة الحسانية ،وشارك لسنتني
متتاليتني يف موسم طانطان الثقايف ( 2012و .)2013ويف هذا الصدد ،يرشفني أن أخربكم بأن املجلس ،ويف
إطار مساهمته الفعلية يف تفعيل مقتضيات الدستور بخصوص جعل األمازيغية لغة رسمية إىل جانب
اللغة العربية ،فقد أعددنا هذا التقرير املقدم أمامكم باللغتني معا.
أما يف مجال الحفاظ عىل املوروث األركيولوجي ،أرىس املجلس برنامج عمل يهم النقوش الصخرية واملواقع
األركيولوجية باألقاليم الجنوبية برشاكة مع وزارة الثقافة.
ومل يقترص دور املجلس عىل األنشطة اإلشعاعية بل اهتم أيضا بطباعة ونرش مجمل املساهامت التي
أُنْ ِت َج ْت مببادرة منه أو تدعيام لعمل باحثني ومختصني ،وقد بلغ مجموع هذه اإلصدارات خالل الفرتة
املمتدة من فاتح مارس إىل غاية متم دجنرب  2013ما مجموعه  136إصدارا.
وبخصوص تعزيز قدرات الفاعالت والفاعلني يف مجال حقوق اإلنسان ،أبرم املجلس ولجانه الجهوية 47
اتفاقية رشاكة تهدف يف ُم ْجملها إىل تقوية القدرات .وكانت حصيلة مجهودات املجلس يف هذا الخصوص،
تنظيم  40دورة تكوينية استفاد منها حوايل  2200مشارك ومشاركة ،مبا يف ذلك  19دورة تكوينية
بالجهات الجنوبية الثالث للمملكة .كام ساهم املجلس ،يف تأطري لقاءات لفائدة أطر يف طور التكوين
باملؤسسات واملدارس واملراكز التكوينية التابعة لألمن الوطني والدرك املليك والقوات املسلحة امللكية.
و أطلق املجلس الوطني لحقوق اإلنسان برشاكة مع االتحاد العام ملقاوالت املغرب واملركزيات النقابية
األكرث متثيلية وجميع الفاعلني بالقطاعني العام والخاص واملجتمع املدين ،حوارا متعدد األطراف توج خالل
شهر فرباير من سنة  2013بعقد ندوة حول موضوع حقوق اإلنسان واملقاولة باملغرب .وشارك املجلس
أيضا يف الدورة الثانية لجلسات الحوار حول املسؤولية االجتامعية للمقاولة املنظمة من طرف االتحاد
العام ملقاوالت املغرب خالل شهر ماي من سنة  ،2013ووقع اتفاقية رشاكة مع الجمعية الوطنية ملديري
ومدبري املوارد البرشية يف ماي من نفس السنة ،ومع املعهد املغريب للتدقيق االجتامعي يف أكتوبر 2013
بخصوص إدماج بعد حقوق اإلنسان يف تدبري املوارد البرشية باملقاوالت.
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أيتها السيدات ،أيها السادة
يف سياقٍ مطبوع بدسرتة املبادئ األساسية لالنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة املتعارف عليها دوليا
مبقتىض الفصل  11من الدستور ،وكذا بالنظامية القانونية املتزايدة للعمليات االنتخابية منذ  ،2002قام
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مبالحظة وتنسيق عملية مالحظة استفتاء  1يوليوز  2011واالنتخابات
الترشيعية ل  25نونرب  2011وذلك بناء عىل االختصاصات املخولة مبوجب الفقرة الثانية من املادة 25
والفقرة الثانية من املادة  36من الظهري امل ِ
ُّحدث للمجلس بناء عىل مقتضيات القانون  30.11املنظم
لرشوط وكيفيات املالحظة املحايدة واملستقلة لالنتخابات.
لقد أصدر املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان تقريرا حول مالحظة االنتخابات الجامعية  2009وأصدر
تقريرا آخر حول مالحظة االستفتاء الدستوري لفاتح يوليوز  2011تم حول مالحظة االنتخابات الترشيعية
ل  25نونرب  2011وخالصات أشغال ورشة تبادل التجارب يف مجال املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات
( ،)2012وانطالقا من ذلك ،يقدم املجلس توصيات ذات أولوية تتعلق باإلطار القانوين املنظم للعمليات
االنتخابية وعليه فإنه يويص:
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بإرساء مبدأ التسجيل التلقايئ يف اللوائح االنتخابية عند الحصول عىل بطاقة التعريف الوطنية أو
الترصيح لدى القنصلية؛
بتصحيح اختالالت وفوارق التمثيلية املسجلة عىل مستوى تقطيع الدوائر االنتخابية املحلية من أجل
ضامن متثيل متكافئ للسكان وللناخبني والناخبات ،مع اعتبار التمييز الجغرايف اإليجايب للمناطق ضعيفة
الكثافة السكانية أو صعبة الولوج ضمن حد ال يتجاوز نسبة مئوية معقولة؛
تضمني القوانني االنتخابية مقتضيات تنص عىل تعيني وكيل مايل لكل مرشح أو الئحة مرشحني ،وفتح
حساب بنيك خاص مبصاريف الحملة االنتخابية ،ومنح مساعدي الحملة االنتخابية وضعية أجراء بعقود
شغل محددة املدة؛
التنصيص يف مقتىض قانوين رصيح عىل كون التجمعات وأشكال التعبري الداعية لعدم املشاركة يف
التصويت تخضع ألحكام قانون الحريات العامة.
التنصيص عىل آليات تسهل تصويت األشخاص ذوي الحراك املحدود ،وسكان الجامعات الواقعة يف
مناطق اعتيادية للرتحال واملغاربة املقيمني بالخارج ،والساكنة السجنية غري املحكومة بعدم األهلية
االنتخابية ،والعاملني يف أنشطة اقتصادية تتطلب حراكا مجاليا قويا ،واألشخاص يف املؤسسات االستشفائية،
والطلبة املستقرين خارج دوائر إقامتهم الدامئة .وضمن نفس املنطق ،وبالنظر لالستعامل الجد محدود
لنظام التصويت بالوكالة ،فقد ظهرت الحاجة املاسة إىل استبدال آلية التصويت بالوكالة لفائدة املغاربة
املقيمني بالخارج بآليات أخرى كالتصويت باملراسلة أو التصويت اإللكرتوين.
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اعتبار بعد «الولوجية العامة» يف تجهيز مكاتب التصويت ،طبقا ملقتضيات الفصل  29الفقرة األوىل
من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتزامات السلطات العمومية املكرسة مبقتىض الفصل  34من
الدستور.
و فيام يتعلق بالقانون  30.11املحدد لرشوط وكيفيات املالحظة املستقلة واملحايدة لالنتخابات ،فإن تعديله
بات رضوريا من أجل متكني اعتامد املنظامت البني  -حكومية الدولية ( ،)intergouvernementalووضع
نظام خاص بهيأة مرافقي املالحظني الدوليني (املرتجمون) ،وإلغاء رشط التسجيل يف اللوائح االنتخابية كرشط
للرتشح لالعتامد ،ومنح ممثيل السلطات الحكومية داخل اللجنة الخاصة لالعتامد وضعا استشاريا ،والتنصيص
عىل إمكانية الطعن القضايئ يف قرارات اللجنة الخاصة لالعتامد.
ويف سياق إقبال الربملان يف األشهر املقبلة عىل مناقشة القوانني االنتخابية ،يعرب املجلس عن استعداده التام
ملواكبة مسار إنتاج القوانني االنتخابية مبقرتحاته وآرائه االستشارية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
وعيا منه بكون الحق يف الحصول عىل املعلومات يشكل رشطا أساسيا للمواطنة ،وإعامال ملقتضيات الفصل
 27من الدستور فقد قدم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان مقرتحاته بخصوص مرشوع قانون  31.13يتعلق
بالحق يف الحصول عىل املعلومات .وهكذا انصبت مقرتحات املجلس بهذا الخصوص عىل املقتضيات املتعلقة
بنرش اسم الشخص أو األشخاص املكلفني بتقديم املعلومات ،وتوسيع الالئحة املتضمنة للمعلومات موضوع
النرش االستباقي ،وتبسيط مسطرة الحصول عىل املعلومات وأشكال وضع املعلومات رهن إشارة طالبيها ،وكذا
تدقيق وتقليص مدى االستثناءات التي تَرِد عىل مامرسة حق الحصول عىل املعلومات والوضعية القانونية
ألعضاء اللجنة الوطنية لضامن حق الحصول عىل املعلومات وموقع اللجنة إزاء مختلف السلط الدستورية.

أيتها السيدات ،أيها السادة
اسمحوا يل أيضا ،وقبل ختام هذا التقرير ،التذكري بأن حالة حقوق اإلنسان يف األقاليم الجنوبية للمملكة
وكام الحظتم ذلك أن قد تم تناولها بشكل عرضاين يف كل ما قام به املجلس ،غري أنه من املتعني التأكيد
عىل أن ملف حقوق اإلنسان بالجهات الجنوبية الثالث يحظى باهتامم خاص ويؤرش عىل ذلك املجهود
املتواصل لحل ما تبقى من ملفات جرب األرضار لفائدة الضحايا السابقني أو ذويهم يف إطار متابعة تنفيذ
توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،حيث تم يف هذا السياق تنفيذ تلك التوصيات لفائدة  5027مستفيذ
ومستفيذة .ويف نفس السياق أوىل املجلس أهمية خاصة لحفظ ذاكرة املنطقة كأحد مكونات املصالحة
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ضمن تجربة العدالة االنتقالية عرب إطالق دينامية خلق متحف الصحراء بالداخلة وما رافق ذلك من
اهتامم ملح بالثقافة الحسانية ،وإحداث مركز الدراسات الصحراوية ،واملساهمة يف إدماج الحسانية يف
املنهاج املدريس.
ويف إطار االضطالع مبهمته كآلية وطنية مستقلة لحامية حقوق اإلنسان مبجموع الرتاب الوطني وال سيام
لساكنة هذه الجهات ،عمل املجلس عىل التعاطي مع تظلامت املواطنني وفقا الختصاصاته ومنهجية عمله
عىل معالجة الشكايات املتوصل بها من قبل اللجان الجهوية الثالث .وهكذا أظهر تحليل  933شكاية أن
جزءا كبريا منها يتعلق مبسلكيات بعض أعوان السلطة وبأوضاع السجون واملطالبة بالولوج إىل الحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية.
ويف إطار تتبع تقارير املجلس الوطني لحقوق اإلنسان حول أماكن سلب الحرية أو يف إطار معالجة
شكايات العائالت ،قامت اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان باألقاليم الجنوبية ب 6زيارات تتبع للمؤسسات
السجنية 3 ،زيارات إىل املستشفيات 3 ،زيارات إىل دور األيتام ومراكز حامية الطفولة.
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وعىل إثر بعض األحداث التي عرفتها بعض املدن بهذه املناطق ،عمل املجلس عىل إيفاذ  6لجان لتقيص
الحقائق ومالحظة محاكامت متابعني عىل خلفيتها ،مبا فيها حاالت ادعاءات التعذيب وسوء املعاملة.
كام أوىل املجلس عناية خاصة لحقوق الفئات الهشة ،وتوج مجهوده بإنجاز ،مبعية لجانه الجهوية
باملنطقة ،بحث غري مسبوق حول اإلعاقة بالجهات الثالث.
وبغرض النهوض بثقافة حقوق اإلنسان واملواطنة وبناء قدرات مختلف الفاعلني ،نظم املجلس 41
محارضة وورشة و 12دورة تكوينية ضمنهم األعوان املكلفون بإنفاذ القانون (قضاة ،رجال أمن ،الدرك)
وتنظيم  44جلسة عمل مع وفود دولية واملساهمة واملشاركة يف موسم طان طان الثقايف والتحسيس
بأهمية حامية مواقع النقوش الصخرية باألقاليم الجنوبية (السامرة ،طان طان) وحامية الحقوق البيئية
خاصة بالداخلة ،علام أن املجلس بصدد إنجاز بحث حول الحقوق البيئة باملنطقة.
وأنتهز هذه الفرصة بأن أتقدم بالشكر الجزيل لرؤساء اللجان الجهوية الثالث وعضواتها وأعضائها
وطاقمها اإلداري ومختلف رشكاؤهم.
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أيتها السيدات ،أيها السادة
إن هذا الحرص من قبل املجلس ولجانه الجهوية كآليات مستقلة ومحايدة لالنتصاف الفعال وحامية
وتعزيز حقوق اإلنسان يندرج يف إطار االضطالع بأدواره ووعيه العميق باالختيارات اإلسرتاتيجية ذات
الصلة بحقوق اإلنسان كام حددها جاللة امللك حفظه الله والتي ما فتئ يذكر بها يف مناسبات عدة من
أجل متكني ساكنة مختلف جهات اململكة مبا فيها األقاليم الجنوبية من الولوج إىل حقوقهم وحرياتهم
األساسية عىل قدم املساواة وبدون متييز.
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أيتها السيدات ،أيها السادة
إن آراء املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ومذكراته االقرتاحية وتقاريره املوضوعاتية ودراساته ،ليست
مجرد ترف فكري أو نزوع نحو التفرد وسعي للحلول محل الفاعلني اآلخرين ،بل هو نابع من وعي بعمق
املسؤولية الوطنية امللقاة عىل عاتق مؤسستنا واستشعارها لرضورة االضطالع بدورها كمؤسسة دستورية
يف انسجام وتعاون وتكامل وتنسيق مع باقي مكونات النسيج املؤسسايت للبالد ومختلف الفاعلني املعنيني
بتوطيد الخيار الدميقراطي ببالدنا.
ويف ختام هذا التدخل ،أود أن استحرض معكم التوجيهات امللكية الواردة يف الخطاب السامي لجاللة امللك
محمد السادس حفظه الله إىل الدورة  65للجمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ  27شتنرب  2010والذي
أكد فيها أن بالدنا « :جعلت من حامية حقوق اإلنسان خيارا ال رجعة فيه وذلك يف إطار إسرتاتيجية
شاملة تقوم عىل مقاربة تشاركية ،تتوخى النهوض بالعنرص البرشي وصيانة كرامته ضمن منوذج مجتمعي
دميقراطي تنموي» ،ومن خالل هذه التوجيهات أؤكد لكم أن مسار حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها،
تقتيض تظافر جهود السلط الدستورية كاف ًة وتعاونَها مع مختلف الفاعلني واملعنيني كام تقتيض بناء
تحالف مجتمعي واسع وداعم لهذا املسار .كام يقتيض أيضا إحداث املزيد من االنسجام وااللتقائية يف
السياسات العمومية وتدخالت مختلف الفاعلني.
وإن املجلس يعترب بأن اآللية املركزية يف هذا اإلطار هي الخطة الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق
اإلنسان.
وأود يف هذا الصدد التذكري بالنقط التالية:
أن هذه الوثيقة هي محصلة لعمل تشاريك ساهمت فيه قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجامعية
ومنظامت غري حكومية؛
استغرق إعدادها سنتني من العمل ،كام كانت جاهزة لالعتامد يف شهر غشت  2011وتم تقدميها يف
اجتامع تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة السابق يف شهر شتنرب من نفس السنة؛
تم تكليف لجنة لتحيينها عىل ضوء املستجدات الدستورية ومرة ثانية عىل ضوء أولويات الربنامج
الحكومي.
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وانطالقا من قناعته بأهمية هذه الوثيقة املرجعية ،يرى املجلس رضورة الترسيع باعتامد هذه الخطة يف
شموليتها وترابط مشموالتها وتخصيص االعتامدات املالية الالزمة للرشوع يف تنفيذها.
االنفتاح عىل اآلليات
ويف األخري ،أؤكد لكم أيتها السيدات والسادة أن اختيار بال ِدنا بإرادتها السيادية
َ
األممية لحقوق اإلنسان وتوسيع مامرستها االتفاقيةُ ،ه َو اختيا ٌر ال رجعة فيه ،وينبغي استحضار أن لهذا
االختيار مكاسب ال ميكن نُكرانها وآثار إيجابية بشكل خاص عىل املنظومة القانونية الوطنية ،وعىل إعامل
املقتضيات الدستورية املتعلقة بالحقوق والحريات وعىل موقعنا كدولة جعلت من تجربتها وعملها
الحقوقي رأسامال رمزيا مشرَ ِّفا قابال للتثمني ،لذلك ،فليس أمامنا جميعا خيار آخر غري االستمرار يف هذا
املسار ،وتعزيز اليقظة الحقوقية يف كل جهات بالدنا ،وتعزيز ثقة املواطنني واملواطنات يف املؤسسات من
أجل تحصني البناء الدميقراطي الذي انخرطت فيه بالدنا وتعزيز مكانتنا يف املنتظم الدويل.

أيتها السيدات ،أيها السادة
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إن هذا املجهود الذي قام ويقوم به املجلس ،والذي قدمت أهم عنارصه أمامكم اليوم مل يكن ليتحقق لوال
جهود كل مكونات املجلس ،عضوات وأعضاء املجلس الوطني وآلياته الجهوية وأطره وموظفاته وموظفيه
الذين يحرض بعضهم معنا هذه الجلسة والذين أستغل هذه الفرصة أمامكم ألنوه بعملهم الدؤوب
وأشكرهم عىل مجهوداتهم ومجهوداتهن النبيلة يف خدمة حقوق اإلنسان ببالدنا.
كام أنتهز هذه الفرصة ألتقدم أيضا بجزيل الشكر واالمتنان لرئييس مجلس النواب ومجلس املستشارين
وألعضاء مكتبي املجلسني وأعضاء اللجان الدامئة والفرق الربملانية ،والشكر موصول أيضا إىل كل عضوات
وأعضاء الحكومة عىل حسن تعاون الجميع مع املجلس.
وشكرا عىل حسن االصغاء.

ادريس اليزمي
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