حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد 19
على الفئات الهشة
ومسارات الفعلية
 ملخص تنفيذي -فبراير 2022

1

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد 19
على الفئات الهشة
ومسارات الفعلية
 -ملخص تنفيذي -

فبراير 2022

الفهرس
كلمة الرئيسة

9

مقدمة

13

المحور األول  :وضعية حقوق اإلنسان الموضوعاتية والفئوية

17

 .1الشكايات والتظلامت :الحاجة إىل تعزيز التزام املؤسسات باآلجال القانونية والتعاطي اإليجايب مع الشكايات
 .2الحق يف الحياة
 .3الحق يف السالمة الجسدية
 .4الحق يف الصحة :من أجل اسرتاتيجية وطنية للصحة مرتكزة عىل املقاربة الحقوقية
 .5الحق يف الحامية االجتامعية :رضورة الترسيع بتنزيل ورش تعميم الحامية االجتامعية وفقا للمرجعيات الدولية
ذات الصلة
 .6الحق يف التعليم :الجودة وتكافؤ الفرص والهدر املدريس تحديات تهدد حقوق أطفالنا
 .7الحق يف الشغل :الحاجة إىل توفري حلول عملية تجعل من الحق يف الشغل رافعة للتمتع بباقي الحقوق
 .8حرية التجمع السلمي :رضورة التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل القوة ملراقبة النيابة العامة
 .9حرية الجمعيات :الحاجة إىل وضع مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية
 .10حرية الرأي والتعبري :رضورة التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق يف حرية التعبري والصحافة
والرأي وجعلها يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية
 .11مكافحة األخبار الزائفة :الحاجة إىل النهوض بدور الفرد يف حامية الحريات
 .12مكافحة خطاب التحريض عىل العنف والكراهية
 .13الحق يف الحياة الخاصة
 .14التكنولوجيا والذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان
 .15املحاكمة عن بعد ومالحظة املحاكامت
 .16التغريات املناخية والحق يف بيئة سليمة والحق يف املاء :التحديات الضاغطة
 .17حقوق النساء والفتيات :إحراز تقدم عىل مستوى املشاركة السياسية دون طموح املناصفة
 .18األشخاص املحرومون من حريتهم
 .19حقوق كبار السن
 .20املصابون بأمراض نفسية أو عقلية
 .21حقوق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
 .22الحقوق الثقافية :مدخل مركزي لتعزيز وحامية بقية حقوق اإلنسان ومرتكزا فعاال للتنمية

17
17
18
20

23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
31

المحور الثاني  :مالءمة التشريعات وتعزيز القدرات واإلعالم في
مجال حقوق اإلنسان

32

المحور الثالث :مالحظة االنتخابات

37

21
21
22
22
23

المحور الرابع  :عالقات التعاون على المستوى الوطني

39

أوال :العالقة مع املؤسسة الترشيعية
ثانيا  :العالقة مع الحكومة
ثالثا :العالقة مع الهيئات القضائية
رابعا :التعاون والرشاكة مع الهيئات واملؤسسات الوطنية األخرى
خامسا :التعاون مع املجتمع املدين

39
39
40
40
41

المحور الخامس :عالقات التعاون على المستوى الدولي

43

أوال :عىل مستوى منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان
ثانيا :عىل مستوى االتحاد االفريقي
ثالثا :عىل مستوى املؤسسات األوروبية
رابعا :الشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
خامسا :عىل مستوى التعاون مع هيئات ومنظامت دولية غري حكومية أخرى

43
45
45
46
47

المحور السادس :متابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف
والمصالحة

49

ملخص تنفيذي عن تقرير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب

53

ملخص تنفيذي عن تقرير اآللية الوطنية الخاصة بحماية
حقوق األشخاص في وضعية إعاقة

61

ملخص تنفيذي عن تقرير اآللية الوطنية للتظلم الخاصة
باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل

65

توصيات عامة ومهيكلة

69

كلمة الرئيسة
آمنة بوعياش
رئيسة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان

ال يزال العالم يعيش على وقع األزمة والمغرب بدوره
يعمل على مواجهتها
متيزت سنة  2021بإصدار التقرير حول النموذج التنموي الجديد واعتامد قانون إطار يتعلق بالحامية االجتامعية
وقانون إطار آخر خاص باإلصالح الجبايئ  ،وكان املغاربة عىل موعد مع ثالثة استحقاقات همت االنتخابات
الترشيعية والجهوية والجامعية ،تم تنظيمها يف نفس اليوم ،و التي متيزت بنسبة مشاركة غري مسبوقة منذ مطلع
األلفية .هذا يف الوقت الذي ما زالت فيه الجائحة تخلف الضحايا وتزداد فيه وطأة تداعياتها االقتصادية ويف ظل
استمرار رسيان حالة الطوارئ الصحية.
غري أن هذا الوضع يجب أال يحجب عنا الوجه اآلخر للجائحة ،باعتبارها فرصة ميكن اغتنامها من أجل بناء دولة
اجتامعية ،قادرة عىل االستجابة لتطلعات املواطنات واملواطنني واحتياجاتهم ،وهو ما شهدنا بوادره سنة .2020
واألكيد أنه يصعب االستجابة ملتطلبات الدولة االجتامعية وضامن الحقوق األساسية للمواطنني بشكل فعيل دون
تحقيق انتعاش اقتصادي قوي وإرساء سياسة اقتصادية متوازنة قادرة عىل تقليص فجوة التفاوتات ومظاهر
الالمساواة الناتجة عن الفوارق االجتامعية واملجالية .ففي ظل غياب اقتصاد وطني قوي ومستقر ،ال ميكن أن
تفرز اإلصالحات الترشيعية لوحدها اآلثار املرجوة منها.

ومن جهة أخرى يواصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان تعزيز تدخالته يف مجال حامية الضحايا وجعلها أولوية
اشتغاله .كام يعمل عىل توسيع نطاق تفاعله مع الجامعات واملجتمع املدين من أجل فتح النقاش حول القضايا
الناشئة يف مجال حقوق اإلنسان ،من قبيل اإلشكاليات املرتبطة بشبكات التواصل االجتامعي ،باعتبارها الحاضن
الجديد لحرية التعبري والرأي ،وتأثري الذكاء االصطناعي عىل حامية حقوق األشخاص.
أما يف مجال محاربة العنف ضد النساء والفتيات فإن مقاربة املجلس تقوم عىل تشجيع الضحايا عىل التبليغ من
أجل محاربة اإلفالت من العقاب .حيث أطلق حملة وطنية بهذا الخصوص عىل امتداد سنة كاملة من نونرب
 2021إىل نونرب .2022
وفيام يخص اآلليات الوطنية املجلس الوطني لحقوق اإلنسان فقد أصبحت تضطلع مبهامها بشكل كامل .فقد
قامت اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ب 31زيارة ملختلف أماكن الحرمان من الحرية و 9زيارات تتبع من
أجل التحقق من مدى إعامل التوصيات التي أصدرتها .ونظمت آلية التظلم وحامية حقوق الطفل جلسات
إنصات لفائدة أطفال ضحايا انتهاك حقوق اإلنسان ويف وضعية هشة ،كام اطلقت حمالت من أجل تعزيز
ولوج األطفال لهذه اآللية والتفاعل معها .ومن جانبها ،عقدت اآللية الوطنية لحامية األشخاص يف وضعية إعاقة
عرش جلسات للتشاور مع املنظامت غري الحكومية مبختلف جهات اململكة وعملت عىل إطالق النقاش من أجل
مراجعة املقتضيات املتعلقة باألهلية القانونية لألشخاص يف وضعية إعاقة.
أما عىل الصعيد الدويل فقد حرص املجلس ،رغم القيود التي فرضتها الجائحة ،عىل التفاعل الدائم مع مختلف
الهيئات واآلليات التابعة لألمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي وشبكات املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .وتم
انتخاب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،ألول مرة منذ إحداثه سنة  ،1990نائبا لرئيس التحالف العاملي
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،الذي يضم  122مؤسسة وطنية عرب العامل.
إن أول درس ميكن استخالصه من مترين الفعل الحقوقي سنة  ،2021مع ما تخللها من اضطرابات وتقلبات ،هو
أن الجائحة تفرض علينا جميعا ،فاعلني حقوقيني مؤسساتيني وغري مؤسساتيني ،أن نتعلم كيفية تدبري املهام التي
نضطلع بها ،ال سيام حامية الضحايا خالل فرتات األزمات واملخاطر .ولذلك ينبغي أن يشكل هذا السياق حافزا
عىل إخضاع العديد من امل َُسل ِ
َّامت و النامذج الجاهزة للتأمل قصد تطوير مختلف أشكال وأدوات تدخلنا،
واستكشاف ممكنات جديدة ميكن أن نعتمدها لالضطالع مبهامنا.

ولذلك يبدو يل أنه بات من الرضوري الوعي مبدى التحوالت العميقة التي يشهدها العامل والتي تؤرش عىل نوع
من االنتقال التدريجي من مجتمعات قامئة عىل يقينيات ثابتة ومناذج تفكري وعمل جاهزة ،تكرست قبل اختبار
الجائحة ،إىل مجتمعات مطالبة أكرث من أي وقت مىض بالتعايش مع «املخاطر واالحتامالت» .ويبدو أن هذا
التحول الذي تبلورت نواته األوىل يف رحم األزمات التي عاشتها اإلنسانية خالل القرن العرشين قد بدأت مالمحه
تتجىل بشكل أوضح مع بداية بروز عامل ما بعد (كوفيد.)-19

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

مقدمة

12

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

تتحدد مالمح حالة حقوق اإلنسان خالل سنة  2021بشكل كبري من خالل اسمرتار الجائحة يف إفراز آثارها
املمتدة يف الزمن .فقد أثر مناخ الاليقني الذي يسود العامل منذ بداية الجائحة عىل مشاريع وطموحات التعايف
االقتصادي للدول ،لتضاف إىل اإلكراهات العديدة املرتبطة بالتحوالت املناخية وغريها من اإلشكاالت التي يثريها
تزايد تأثري اإلنسان عىل كوكب األرض ،والصعوبات التي تواجهها مختلف برامج التنمية ،ويف ظل نظام دويل يتسم
بهشاشة آليات التضامن والعمل املشرتك التي تبقى دون مستوى التحديات العابرة للحدود التي أصبحت تفرض
نفسها أكرث من أي وقت مىض والتي تشكل الجائحة إحدى تجلياتها.
وإذا كان هذا السياق العام قد فرض إكراهات عديدة عىل مستوى حامية حقوق اإلنسان ببالدنا ،وأثر بشكل
تخل كذلك من بعض
واضح عىل ضامن الولوج الفعيل للمواطنات واملواطنني لحقوقهم ،فإن سنة  ،2021مل ُ
املبادرات التي سجلها املجلس والتي ميكن اعتبارها مبثابة فرص حقيقية داعمة للنظام الوطني لحامية حقوق
اإلنسان والنهوض بها .وتتحدد هذه الفرص من خالل ثالث محطات أساسية تتجىل يف انطالق تفعيل التوجهات
االسرتاتيجية الجديدة يف مجال التنمية ،وترسيع ورش تعميم الحامية االجتامعية التي ينتظر أن توفر حامية
أكرث ضد املخاطر االجتامعية واالقتصادية لرشائح عريضة من املجتمع املغريب ،خاصة عىل ضوء مقتضيات
القانون اإلطار املتعلق باإلصالح الجبايئ الذي يسجل التقرير أنه ميكن أن يعزز النظام الجبايئ يف متويل الحقوق
االقتصادية واالجتامعية.
أما فيام يخص الحقوق املدنية والسياسية ،فإن التقرير يسجل متكن السلطات ومختلف الفاعلني من الحفاظ
عىل انتظام االنتخابات عرب تنظيم ثالثة استحقاقات انتخابية يف سياق استثنايئ .ويف نفس اإلطار يسجل التقرير
استمرار تأثري العديد من أشكال مامرسة الحريات العامة لإلكراهات املرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ،كام
رصد استمرار بعض مظاهر التفاوت بني القانون واملامرسة عىل مستوى قضايا املساواة وجهود تحسني الوضع
االعتباري للمرأة.
ويصدر املجلس الوطني لحقوق اإلنسان خالل هذه الوالية ،عىل نحو منتظم ،ثالث تقرير سنوي له عن حالة
حقوق اإلنسان ،الذي يشكل صدوره مناسبة إلثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية املعنية إىل االنتهاكات
التي قد تطال الحقوق والحريات ،ولدعوتها إىل معالجتها مبا يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية .ويتضمن
كذلك توصيات للحكومة والربملان والسلطات القضائية من أجل تعزيز حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها،
وخاصة من خالل القوانني والسياسات العمومية واملامرسات .كام أنه وثيقة ميكن أن يوظفها الربملان يف مجال
مالءمة الترشيعات الوطنية مع املعايري الدولية ،ومساءلة الحكومة عن سياساتها يف مجال حامية الحقوق
والنهوض بها.
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ويتضمن هذا التقرير سبعة محاور أساسية هي )1( :وضعية حقوق اإلنسان املوضوعاتية والفئوية ،تهم 25
حقا )2( ،ومالءمة الترشيعات وتعزيز القدرات واإلعالم يف مجال حقوق اإلنسان ،)3( ،ومالحظة االنتخابات)4( ،
وعالقات التعاون عىل املستوى الوطني مع الحكومة والربملان واملؤسسات القضائية واملؤسسات الوطنية األخرى
واملجتمع املدين )5( ،وعالقات التعاون عىل املستوى الدويل ،وخاصة مع منظومة األمم املتحدة واالتحاد اإلفريقي
واملؤسسات األوروبية والشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واملنظامت الدولية غري
الحكومية )6( ،ومتابعة تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،وخاصة يف مجاالت حفظ الذاكرة وجرب الرضر
الفردي وحفظ أرشيف التجربة املغربية يف مجال العدالة االنتقالية ،و( )7واملستجدات اإلدارية والتخطيطية.
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المحور األول

وضعية حقوق اإلنسان
الموضوعاتية والفئوية
عدد الشكايات المتوصل بها:

3018

بالمقر المركزي - 1117 :باللجان الجهوية1901 :
عدد األشخاص الذين تم استقبالهم:

4585

بالمقر المركزي - 950 :باللجان الجهوية3635 :
عدد الزيارات للمؤسسات السجنية:

126

عدد المحاكمات عن بعد:

 19.700أدرجت فيها 425.000
عدد المحاكمات التي
تمت مالحظتها:

41

عدد شكايات
السجناء:

عدد التظاهرات بالشارع العام:

13.471

16

984

قضية

عدد المحكومين
باإلعدام:

عدد الجمعيات:

209.657

78
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 .1الشكايات والتظلامت :الحاجة إىل تعزيز التزام املؤسسات باآلجال القانونية والتعاطي
اإليجايب مع الشكايات
خالل  ،2021سجل املجلس ارتفاعا ملحوظا يف عدد الشكايات التي توصل بها باملقارنة مع سنة  ،2020بلغت
نسبته  ،19%حيث توصل بـ  3018شكاية وتظلم ،مقابل  2536سنة  .2020كام تزايد لجوء املواطنات واملواطنني
للتشيك لدى اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان .ويعترب املجلس هذا التطور مؤرشا عىل تزايد الوعي بالدور الحاميئ
للجان الجهوية ،يف إطار تعزيز سياسة القرب التي انتهجها يف إطار اسرتاتيجية عمله.
مل يسجل املجلس تفاوتات كبرية حسب مجموعات الحقوق األساسية ،حيث بلغت نسبة الشكايات التي تهم
الحقوق املدنية والسياسية  ،55.64%يف حني بلغت نسبة الشكايات املتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية والبيئية  .% 44.36وبخصوص مواضيع الشكايات ،شهدت  2021هيمنة الشكايات املتعلقة بأماكن
الحرمان من الحرية وبسري العدالة ،بنسبة  32.5%و ،19.72%عىل التوايل ،بينام شكلت ادعاءات املساس
بالسالمة الجسدية نسبة  ،2.68%والشطط يف استعامل السلطة نسبة  ،2.82%واملس بالحق يف الصحة والحامية
االجتامعية نسبة  .2.62%يف حني مثلت باقي مواضيع الشكايات نسبة .39.66%
ويسجل املجلس بإيجابية التحسن الواضح لتفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها ،غري أن
نوعية األجوبة املتوصل بها تبقى يف غالبيتها ذات طبيعة عامة وتربيرية ،مام يجعلها غري مقنعة بالنسبة ملوضوع
االدعاء ،باإلضافة إىل عدم احرتام اآلجال القانونية ( 90يوما يف الحاالت العادية و 60يوما يف حالة االستعجال) يف
الكثري من الحاالت.

 .2الحق يف الحياة
أ .عقوبة اإلعدام :رضورة تكريس مكتسبات حامية الحق يف الحياة والقطع مع الرتدد الترشيعي
خالل  ،2021بلغ عدد املحكوم عليهم باإلعدام  78شخصا من بينهم سيدتان ( 24ملفا من هذه امللفات ال تزال
يف طور املحاكمة) .وخالل سنة  ،2021مل يستفد أي محكوم باإلعدام من العفو املليك .وعمل املجلس ولجانه
الجهوية عىل متابعة هذه الفئة من السجناء ،حيث أجرى سنة  2021تسع زيارات ملحكومني باإلعدام من
أجل مراقبة أوضاعهم الصحية ،خاصة املصابني بأمراض مزمنة وأمراض نفسية وعقلية ،ومواكبتهم خالل مرحلة
التقايض ،ودعم املوجودين منهم يف وضعية هشاشة.
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كام واصل املجلس ولجانه الجهوية الرتافع من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون واملامرسة ،انسجاما مع
املكتسبات التي راكمتها اململكة املغربية يف املسار الذي نهجته ،خاصة وقف تنفيذ عقوبة اإلعدام منذ ثالثة
عقود تقريبا ،عالوة عىل التأصيل الدستوري للحق يف الحياة (الفصل  )20وعدم املس بالسالمة الجسدية أو
املعنوية ألي شخص (الفصل  .)22ويرى املجلس رضورة ترسيع تنفيذ االلتزام الحكومي بتحيني خطة العمل
الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان مبا يضمن متابعة الحوار الوطني حول عقوبة اإلعدام.
ب .الوفيات واإلرضاب عن الطعام بأماكن الحرمان من الحرية :تزايد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار ،مؤرش
مقلق يستوجب إجراءات فورية
حسب املعطيات املتوفرة لدى املجلس ولجانه الجهوية ،تم تسجيل  87حالة وفاة بأماكن الحرمان من الحرية
خالل سنة  .2021وبناء عىل شكايات مبارشة أو باعتامد آليات الرصد ،أجرى املجلس ولجانه الجهوية تحريات يف
حاالت وفاة بعدد من أماكن الحرمان من الحرية (القنيطرة ،بني مالل ،الدار البيضاء ،الداخلة ،العرائش ،طانطان،
الجديدة) .وتنوعت أسباب الوفيات املسجلة بني االنتحار وأمراض مزمنة وأسباب طبيعية.
ويسجل املجلس أن حاالت اإلصابة باضطرابات نفسية أو عقلية ،فضال عن االضطرابات الناجمة عن اإلدمان
عىل املخدرات واملؤثرات العقلية ،وتزايد حاالت االنتحار ومحاوالت االنتحار ،تشكل مؤرشات مقلقة ،تستوجب
اتخاذ إجراءات فورية ملعالجتها ،وذلك من خالل توفري املتابعة الطبية املستمرة ،واملوارد البرشية الكافية ،وتوفري
التدريب املالئم واملالحظة الدامئة للحاالت املحتملة ،وتعزيز التواصل مع العائالت بخصوصها.
وبالنسبة لإلرضاب عن الطعام ،ويف إطار تفعيل مقتضيات الدليل العميل لتدبريه باملؤسسات السجنية ،رشعت عدد
من املؤسسات السجنية بإشعار املجلس ولجانه الجهوية بحاالت االرضاب عن الطعام ،والتي بلغ عددها  449حالة
خالل سنة  ،2021يف مقابل  224حالة وصلت إىل علم املجلس سنة  ،2020وغالبا ما تعود أسبابها اىل التظلم من
املتابعات أو األحكام أو القرارات القضائية ،أو التظلم من األوضاع السجنية ،أو املطالبة بالرتحيل .وأسفرت مساعي
الوساطة التي قام بها املجلس ولجانه الجهوية يف عدد من الحاالت عن إقناع املرضبني عن الطعام بفك إرضابهم.

 .3الحق يف السالمة الجسدية
أ .ادعاءات التعذيب :رضورة اإلرساع بإجراء تحقيقات رسيعة ونزيهة بشأن ادعاءات التعذيب ونرشها
خالل  ،2021تلقى املجلس ولجانه الجهوية  16شكاية يدعي أصحابها التعرض للتعذيب ،تسع منها ضد موظفني
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مبؤسسات سجنية ،وأربع ضد عنارص من األمن الوطني ،وشكايتني ضد عنرصين تابعني للقوات املسلحة امللكية
وشكاية واحدة ضد الدرك املليك .وقام املجلس ولجانه الجهوية بالتحري يف هذه االدعاءات واالستامع إىل املعنيني
والتواصل مع السلطات القضائية املختصة يف الحاالت التي كانت موضوع شكايات موجهة للقضاء .كام قام بزيارة
املؤسسات السجنية املعنية بهذه الشكايات.
ويسجل املجلس فتح تحقيقات يف بعض هذه الحاالت وإحالة املتورطني عىل النيابة العامة ،يف حني بينت
التحريات التي تم القيام بها تحت إرشاف النيابة العامة ،انعدام اإلثبات يف حاالت أخرى .فضال عن ذلك ،خلصت
زيارات اللجان الجهوية إىل املؤسسات السجنية أن بعض االدعاءات ال تتعلق بالتعذيب فعال ،وإمنا بتظلامت تهم
إعادة تصنيف املشتكني من الصنف «أ» إىل «ج» ،أو التأديب أو التطبيب أو الرتحيل إىل سجون أخرى ،يف حني
تبني أن حاالت تعاين من أمراض نفسية مزمنة أو عقلية .ويواصل املجلس ولجانه الجهوية تتبع الحاالت املعروضة.
ويرى املجلس رضورة اإلرساع بإجراء تحقيقات رسيعة ونزيهة بشأن جميع ادعاءات التعذيب ونرش نتائجها.
ب .ادعاءات سوء املعاملة
توصل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ب  65شكاية تتعلق بادعاءات سوء املعاملة ( 55شكاية منها تتعلق
مبؤسسات سجنية ،وتسع شكايات بعنارص أمنية ،وشكاية واحدة لشخصني مبركز تابع للدرك املليك) .وقام املجلس
ولجانه الجهوية بالتحري يف هذه االدعاءات واالستامع إىل املعنيني والتواصل مع السلطات املعنية املختصة .كام
قام بزيارة املؤسسات السجنية املعنية بهذه الشكايات .كام تم التواصل مع املشتكني هاتفيا وباملراسلة من أجل
استكامل املعطيات املتعلقة مبضامني الشكايات.
ومن خالل التحريات والزيارات التي قام بها ،تبني أن املشتكني مل يؤكدوا ما ورد بشكاياتهم من ادعاءات ،يف حني
أثار آخرون خالل االستامع لهم معاناتهم من التصفيد والتصنيف أو معاملتهم بهاجس أمني وعدم إعادة النظر
يف التصنيف الذي يخضعون إليه ،يف حني أثار آخرون قضايا أو حقوق أخرى مثل التطبيب أو تغيري الزنزانة أو
الرتحيل إىل سجون أخرى أو التظلم من حكم قضايئ أو طلب الحصول عىل جهاز الراديو والتلفاز .وقد تم توجيه
مشتكني لسلك املسطرة القانونية املعمول بها .ويطرح هذا األمر قضية لجوء بعض السجناء إىل ادعاءات خطرية
مثل التعذيب وسوء املعاملة مقابل االستفادة من خدمات أو تحقيق مطالب من اختصاص املندوبية العامة
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج.
وفقا ملعطيات توصل بها املجلس من املديرية العامة لألمن الوطني ،أصدرت املديرية العامة لألمن الوطني خالل
سنة  2021ما مجموعه  42إجراء تأديبيا يف حق موظفي الرشطة موضوع شكايات حول العنف وسوء املعاملة
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والتعذيب ضد املوقوفني .كام قامت بإحالة  25موظفا عىل القضاء ،ستة منهم من أجل قضايا تتعلق بالتعذيب
وثالثة من أجل سوء املعاملة وستة عرشة موظفا من أجل العنف.

 .4الحق يف الصحة :من أجل اسرتاتيجية وطنية للصحة مرتكزة عىل املقاربة الحقوقية
خالل  ،2021توصل املجلس مبا مجموعه  22شكاية همت طلبات للتدخل بخصوص الحق يف الصحة ،وخاصة ما
يتعلق بالصحة اإلنجابية ،والفرتة الطويلة التي متنح يف إطار املواعيد الطبية واستفادة مهاجرين من الخدمات
الصحية .وقد عمل املجلس ولجانه الجهوية عىل معالجة هذه الشكايات واتخاذ اإلجراءات املناسبة بشأنها.
ويف خضم النقاش الدائر حول الحق يف الصحة يف ظل األزمة الوبائية الحالية ،أطلق املجلس خالل السنة
مشاورات وطنية وجهوية حول فعلية الحق يف الصحة .وخلص املجلس عىل إثرها إىل وجود العديد من العراقيل
التي تقف حجرة عرثة يف وجه متتيع األفراد من الحق يف الصحة .ويتعلق األمر خاصة بوجود نقص حاد يف
األطر البرشية ،وتوزيع غري متكافئ لألطر الطبية عىل مستوى الرتاب الوطني (نصف األطباء يعملون يف محور
الجديدة-الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة) ،وكثافة هجرة األطباء واألطر الصحية ،وإنفاق صحي أقل من  ٪6من
الناتج املحيل اإلجاميل (أقل من املعدل العاملي الذي يبلغ  .)10%ويرى املجلس أن وضع اسرتاتيجية ترتكز عىل
املقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة أمر أسايس لحامية الحق يف الصحة والنهوض به.
وبخصوص أخالقيات البيولوجيا ،أثريت الكثري من التساؤالت حول عالقة الجواز الصحي بأهداف الصحة العامة
ومهد للتفكري املعمق بشأن التحديات األخالقية واملجتمعية التي يثريها ،حيث تعد إلزامية التوفر عىل جواز
التلقيح وإجبارية التلقيح بدون وضع استثناءات ،مساساً باستقاللية الفرد ومسؤوليته مام يعيق التمتع بالحرية
ويخلق التمييز بني املواطنني ،كام أن اعتامد جواز التلقيح معيارا ً لولوج األماكن ميكن اعتباره مساً بالكرامة
اإلنسانية وبحقوق اإلنسان (املادة الثالثة من اإلعالن العاملي بشأن أخالقيات علم األحياء وحقوق اإلنسان) .وقد
وجه املجلس ،يومه  25أكتوبر  ،2021رسالة إىل رئيس الحكومة طرح فيها عددا من اإلشكاالت املرتبطة بقرار
اعتامد مقاربة احرتازية قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية .ومن شأن إحداث
لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات بشأن أخالقيات البيولوجيا أن يقدم إجابات عىل مثل هذه التساؤالت.
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 .5الحق يف الحامية االجتامعية :رضورة الترسيع بتنزيل ورش تعميم الحامية االجتامعية وفقا
للمرجعيات الدولية ذات الصلة
يرى املجلس أن أنظمة التغطية الصحية باملغرب تعاين من ثالثة تحديات كربى .ويتعلق األول بالتوازنات املالية
والنجاعة ،وغياب نظام الثالث املؤدي يف العالجات الخارجية املعمول به يف العالجات االستشفائية .ويتطلع
املجلس إىل تنفيذ االلتزامات الحكومية يف مجال الحامية االجتامعية والواردة يف الربنامج الحكومي والتي من
شأنه تعزيز الحق يف الحامية االجتامعية ،وخاصة ما يتعلق بتعميم التأمني اإلجباري األسايس عن املرض ،وتعميم
التعويضات العائلية وتوسيع قاعدة املنخرطني يف أنظمة التقاعد وتعميم االستفادة من التعويض عن فقدان
الشغل.
ويرى املجلس كذلك أن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  102بشأن املعايري الدنيا للضامن االجتامعي ،التي
انضمت إليها بالدنا بتاريخ  14يونيو  2019من شأنها أن تشكل أرضية مهمة ،من بني مرجعيات أخرى ،من أجل
مالءمة أية نصوص قانونية مرتبطة بالقانون-اإلطار رقم  09.21املتعلق بالحامية االجتامعية ومع املعايري الدولية
ذات الصلة .كام ميكن للمرشع أن يستأنس بالتوصيتني رقم  202بشأن األرضيات الوطنية للحامية االجتامعية
ورقم  204بشأن االنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل االقتصاد املنظم.

 .6الحق يف التعليم :الجودة وتكافؤ الفرص والهدر املدريس تحديات تهدد حقوق أطفالنا
يسجل املجلس استمرار التحديات التي تحد من اإلعامل الفعيل للحق يف التعليم حتى يستفيد منه الجميع عىل
قدم املساواة ،والتي تزايدت يف ظل األزمة الوبائية ،وخاصة ما يتعلق بالجودة سواء تعلق األمر بأطر التدريس
أو البنيات التحتية أو املراقبة الرتبوية أو تكاليف الوصول إىل املدرسة ،فضال عن مشكل االكتظاظ ،وتزايد
االعتقاد لدى رشائح واسعة من املجتمع بأن التعليم الخاص هو من يوفر الجودة فقط ،وعدم تكافؤ الفرص،
وعدم قدرة العديد من األرس ذات الدخل املحدود عىل توفري األجهزة التي تسمح مبتابعة الدروس عن بعد .كام
يعرب املجلس عن قلقه الشديد من استمرار الهدر املدريس يف التعليم العمومي حيث انتقل عدد املنقطعني من
 304.545تلميذا برسم املوسم الدرايس  2019-2020إىل  331.558برسم .2020-2021
وعموما ،فإن املجلس يتطلع ألن يشكل النموذج التنموي الجديد والربنامج الحكومي فرصة لإلصالح الفعيل من
أجل تجاوز مختلف العقبات التي تواجه حامية الحق يف التعليم وتعزيزه ،وخاصة من إعادة تأهيل املدرسة
العمومية وتعزيز الجودة وتكافؤ الفرص يف مجال الرتبية والتعليم.
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 .7الحق يف الشغل :الحاجة إىل توفري حلول عملية تجعل من الحق يف الشغل رافعة للتمتع بباقي
الحقوق
رغم التحديات التي فرضتها الجائحة ،انطلق االقتصاد املغريب يف مسار التعايف سنة  ،2021بعد تحسن األنشطة
الفالحية واستئناف املقاوالت ألنشطتها .وواصل املجلس عمله فيام يرتبط بالوساطة وتابع احتجاجات عامل
بجهات الداخلة-وادي الدهب ،وبني مالل-خنيفرة .وقام بالتحري والتتبع يف حادث معمل الخياطة بطنجة،
الذي أدى اىل وفاة  28عامل/ة.
إن التحديات املرتبطة أساسا بالبطالة ،وخاصة يف أوساط الشباب ،وضامن الحق يف اإلرضاب والسالمة املهنية،
تستدعي البحث عن حلول جذرية من أجل متتيع املغاربة بحقهم يف الشغل ،والذي ينعكس عىل حقوق أخرى
من قبيل الحق يف التعليم والسكن والصحة والحامية االجتامعية والعيش الكريم بشكل عام .ويتطلع املجلس ألن
يتم تنزيل النموذج التنموي الجديد والربنامج الحكومي مبا يضمن توفري الحلول العملية التي تجعل من الحق يف
الشغل رافعة للتمتع بباقي الحقوق .كام أن اإلصالح الرضيبي الجاري ميكن أن يساهم يف تعزيز الحق يف الشغل،
خاصة من خالل تيسري إحداث مقاوالت ،ومتويل االقتصاد الوطني وتعبئة اإلمكانات الرضيبية لتمويل السياسات
العامة والتامسك االجتامعي .ويف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان ،يعيد املجلس التأكيد عىل رضورة وضع خطة
وطنية لألعامل التجارية وحقوق اإلنسان.

 .8حرية التجمع السلمي :رضورة التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل القوة ملراقبة النيابة
العامة
خالل سنة  ،2021بلغ عدد التجمعات والتظاهرات  13471تجمعا ،شارك فيها  669416شخصا ،وهو ما ميثل
ارتفاعا بنسبة  52,3%و ،69,0%عىل التوايل ،مقارنة مع سنة  .2020وقد رصد املجلس منع السلطات لعدد
من الوقفات االحتجاجية ،جرى تفريق وفض بعضها بالقوة .ففي عدد من الحاالت أسفر التدخل عن اعتقال
متظاهرين ومتابعة بعضهم بتهمة إهانة رجال القوة العمومية والرضب والجرح يف حقهم والعصيان ،وخرق حالة
الطوارئ الصحية .وصدرت يف حق بعضهم أحكام بالسجن موقوف التنفيذ .ويف ظل األزمة الوبائية الحالية وفرض
حالة الطوارئ ،الحظ املجلس أن أغلب الحركات االحتجاجية مل تتقيد باإلجراءات والتدابري القانونية الواردة سواء
يف ظهري الحريات العامة لسنة  ،1958أو يف القوانني ومراسيم القوانني املتعلقة بإعالن حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء الرتاب الوطني .كام أن أغلب املبادرات االحتجاجية مل تقم بإشعار السلطات املحلية ،ومل تنظمها
هيئة منظمة قانونا.
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وسجل املجلس خالل تتبعه ملختلف هذه التجمعات والتظاهرات االحتجاجية ،سواء تلك التي تم رصدها ميدانيا
أو من خالل شبكة اإلنرتنيت عىل أن املغرب عرف تطورا مهام يف مامرسة االحتجاجات السلمية ،خاصة مع تزايد
استخدام شبكات التواصل االجتامعي ،والتي أصبحت تشكل ،ولو مرحليا ،وعاء افرتاضيا للتعبري ومامرسة الحق
يف التعبري والتجمع ،مع رضورة االخذ بعني االعتبار ما ميكن أن يرتتب عن ذلك من خطر وتهديد ،بسبب نرش
خطابات قد تحرض عىل الكراهية والعنف والتمييز ،وكذلك نرش األخبار الزائفة واستعاملها بطريقة سلبية .ويرى
املجلس رضورة التنصيص عىل إخضاع عملية استعامل القوة أثناء التظاهر ملراقبة النيابة العامة.

 .9حرية الجمعيات :الحاجة إىل وضع مدونة جديدة تتعلق بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة
الجمعوية

خالل  ،2021تلقى املجلس  11شكاية من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأفراد ،تتعلق بالتظلم من قرار
إداري برفض تسلم امللف القانوين الخاص بتأسيس الجمعية دون تربير أسباب الرفض ،أو برفض تسليم وصل
اإليداع القانوين ،سواء املؤقت أو النهايئ ،أو رفض السلطات اإلدارية منح وصل اإليداع القانوين الخاص بتجديد
الهياكل أو التظلم من قرار إداري مبنع مامرسة أنشطة جمعوية.
وإذ يسجل املجلس املبادرات اإليجابية التي تقوم بها الجمعيات واعتامد نظام الترصيح عوض الرتخيص ،فإنه
باملقابل يؤكد عىل بعض التحديات التي تحول دون تطور الفعل الجمعوي ،ومنها ما هو إداري مرتبط باملامرسات
الصادرة عن بعض املوظفني اإلداريني ،وخاصة يف مراحل التأسيس أو التجديد أو استغالل القاعات العمومية
لتنظيم أنشطتها طبقا ألهدافها املسطرة يف قوانينها األساسية .كام أن املجلس ما زال يسجل ضعف اإلمكانيات
املادية واللوجستيكية واملوارد البرشية ،وكذلك ضعف التأطري ،مام يؤدي اىل الحد من األدوار املنوطة بالجمعيات
للمساهمة يف تعزيز الحريات واملشاركة املواطنة .ويويص املجلس بالعمل عىل إحداث مدونة جديدة تتعلق
بقانون الجمعيات وتنظيم الحياة الجمعوية ،والتي يجب أن تكون مستجيبة للتطورات التي يعرفها اإلطار
القانوين الوطني والدويل.

 .10حرية الرأي والتعبري :رضورة التشبث مببدأي الرضورة والتناسب مبا ال ميس الحق يف حرية
التعبري والصحافة والرأي وجعلها يف منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية
أضحت املنصات الرقمية ،خاصة منصات التواصل االجتامعي ،حاضنة أساسية لحرية الرأي والتعبري باملغرب.
وبالقدر التي تعزز فيه هذه املنصات الولوج إىل مامرسة الحق يف حرية التعبري بقدر ما تطرح تحديات وقضايا
جوهرية من شأنها تقويض حرية الرأي والتعبري وحقوق أساسية أخرى .ويسجل املجلس بانشغال متابعة
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أشخاص أو إدانة بعضهم بعقوبات سالبة للحرية بسبب نرش مضامني يف الفضاء الرقمي ومنصات التواصل
االجتامعي األكرث استخداما باملغرب.
وإذا كان املرشع قد وضع ضامنات تنأى بالصحفي(ة) املهني(ة) عن أية عقوبة سالبة للحرية يف القضايا املتعلقة
بالصحافة والنرش ،بحيث يعد من اإلصالحات الكربى عىل املستوى الترشيعي ،خلو مدونة الصحافة والنرش،
خاصة القانون رقم  ،88.13من أية عقوبات سالبة للحرية ،فإن هذه الضامنات ال تشمل كل قضايا النرش مبفهومه
العام ،والنرش عىل املنصات الرقمية بشكل خاص ،يف ظل غياب مقتضيات ترشيعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي
خصوصيات التعبريات الرقمية وأشكال التعبري الجديدة وتحمي الحق يف مامرستها ،وفقا ملا تنص عليه أحكام
الدستور واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
باملقارنة مع سنة  ،2020سجلت مامرسة الحق يف الحصول عىل املعلومة ،إعامال للقانون رقم  ،31.13تطورا
ملحوظا ،حيث تضاعف عدد املؤسسات املعنية  17مرة وعدد الطلبات املقدمة مرتني تقريبا وعدد الطلبات
املعالجة  5مرات .وتم تسجيل بطء التجاوب مع الطلبات ،حيث تضاعف متوسط مدة اإلجابة مرتني تقريبا
باملقارنة مع .2020

 .11مكافحة األخبار الزائفة :الحاجة إىل النهوض بدور الفرد يف حامية الحريات
استفحل خالل سنة  2021مشكل تدفق األخبار الزائفة ،التي قد تكون إما متعمدة أو غري مقصودة ،وهو ما
يطرح تحديًا كبريا يف مجال حقوق اإلنسان ،وبرز هذا التحدي بشكل خاص يف ظل األزمة الوبائية الحالية.
ويف ظل التدفق الهائل للمعلومات واألخبار ،حيث أصبح من الصعب عىل األفراد التمييز بني الصحيح منها
والزائف .وقد أدى ذلك يف الكثري من األحيان إىل تبني أفكار ومامرسات متس بالحقوق والحريات وبالدميقراطية،
وخاصة الحق يف الحياة الخاصة ،وحرية التعبري ،والحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،وإضعاف الثقة يف
املؤسسات الدستورية ،والحق يف املشاركة يف الحياة العامة والتدخل يف االنتخابات والعنف الرقمي .وإذا كان من
حق السلطات العمومية التصدي لألخبار الزائفة أو املضللة وتطوير سياسات ناجعة يف هذا االتجاه ،فإن أية قيود
عىل نرش معلومات قد تكون زائفة يجب أن تتوافق مع متطلبات الرشعية والرضورة والتناسب.
ووفقا للمعطيات التي توصل بها املجلس من املديرية العامة لألمن الوطني بتاريخ  16فرباير  ،2022بخصوص
الجهود التي تقوم بها السلطات من أجل مكافحة األخبار الزائفة ،تم إيقاف  162شخص لالشتباه يف تورطهم يف
ترويج مضامني زائفة بواسطة األنظمة املعلوماتية تتعلق بفريوس كورونا والتلقيح املعتمد وحمل جواز التلقيح.
ويدعو املجلس إىل امتناع السلطات العامة عن اللجوء إىل املتابعة القضائية كوسيلة ملكافحة األخبار الزائفة ،وأال
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يتم اللجوء إليها وإىل فرض العقوبات السالبة للحرية إال يف الحاالت التي تشكل فيها هذه األخبار خطورة عىل
الصحة العامة واألمن العام يف انتظار املراجعة القانونية ذات الصلة.

 .12مكافحة خطاب التحريض عىل العنف والكراهية
يشكل خطاب الكراهية تهديدا لحقوق اإلنسان ولقيم الدميقراطية واالستقرار االجتامعي .ورصد املجلس استعامل
خطاب التحريض عىل العنف والكراهية يف سياق االنتخابات ويف الشارع العام وعىل وسائل التواصل االجتامعي.
وواصل املجلس مشاركته يف برنامج «مصالحة» داخل املؤسسات السجنية الذي تعده املندوبية العامة إلدارة
السجون وإعادة اإلدماج ،ويستهدف السجناء املتابعني يف إطار قضايا اإلرهاب والتطرف ونظم دورات تكوينية
وتحسيسية يف املوضوع.
ويويص املجلس باالسرتشاد بقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  16/18وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل
الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف أثناء تحيني خطة
العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان.

 .13الحق يف الحياة الخاصة
يف سياق مالحظته النتخابات  ،2021سجل املجلس خرق عدد من املنشورات للحامية الواجبة للمعطيات ذات
الطابع الشخيص واالستعامل غري القانوين لهذه املعطيات .كام رصد املجلس استغالل املعطيات الشخصية من
قبل رشكات اإلنرتنيت ألغراض تجارية .ويتابع املجلس التطورات التي تخص ادعاءات بشأن اخرتاق أجهزة
هواتف شخصيات عمومية وطنية وأجنبية ،من بينهم صحفيني ،عرب برنامج معلومايت (بيغاسوس) ،خاصة بعد
أن قام املغرب بسلك السبل القانونية والقضائية يف هذا الصدد .ومبارشة بعد اإلعالن عن هذه االدعاءات،
رصد املجلس نرش صحفيني وشخصيات وطنية وردت أسامؤهم ضمن الشخصيات املستهدفة ،حسب االدعاءات
ملقاالت ولتعليقات تفيد بعدم إجراء معدي “تقارير بيغاسوس” أي اتصال بهم.
ويرى املجلس رضورة 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.
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 .14التكنولوجيا والذكاء االصطناعي وحقوق اإلنسان
عاين املجلس خالل سنة  2021تطبيقات وخوارزميات ،ولوجة من حيث مثنها املنخفض وسهولة استعاملها،
ومنترشة بشكل واسع ومنذ مدة طويلة ،متكن من اخرتاق خصوصية أجهزة االتصال بالشبكة ،من دون اذن
املستعمل ،ويتسع مجال استعاملها .ويف سياق األزمة الصحية املرتبطة بتفيش جائحة كوفيد  ،19تابع املجلس
إنشاء مجموعة من التطبيقات االلكرتونية ،كتطبيق «جواز التلقيح»»/الجواز الصحي» .وإذ يسجل املجلس
ترخيص اللجنة الوطنية ملراقبة حامية املعطيات ذات الطابع الشخيص لهذه التطبيقات ،فإنه يعترب أن حامية
حقوق اإلنسان ال تقترص فقط عىل حامية املعطيات الشخصية ،ويبقى منشغال بتوضيح اإلطار القانوين إلحداث
التطبيقات ،والذي يجب أن يستحرض مبادئ حقوق اإلنسان ذات الصلة (الرشعية ،املرشوعية ،الرضورة ،التناسب،
عدم التمييز ،)... ،ورضورة مراعاة مبادئ حقوق اإلنسان عند التصميم ،وإجراء مرحلة تجريبية ،ونرش املعطيات
بشكل ال يسمح بالتعرف عىل األشخاص ألغراض البحث العلمي ،ودراسة اآلثار املحتملة عىل حقوق اإلنسان قبل
االستعامل وأثناءه ؛ وشفافية الخوارزميات بعالقة مع حامية حقوق اإلنسان؛ والقبول الواعي واملستنري لالستعامل
ورشوطه من طرف املستخدمني؛ والضامنات املتعلقة باملدة الزمنية لالستعامل واالحتفاظ باملعطيات ؛ واإلخبار
والتواصل واإلرشاد بشكل مستمر.
وعقب ندوة دولية نظمها املجلس حول املوضوع ،تم اعتامد إعالن الرباط حول «الذكاء االصطناعي واملواطنة
الرقمية :من أجل ذكاء اصطناعي يحرتم حقوق اإلنسان» الذي تبنى مجموعة من التوصيات وأنشأ عىل إثره لجنة
علمية تعنى بتنفيذها.

 .15املحاكمة عن بعد ومالحظة املحاكامت
ال يشكل نظام املحاكمة عن بعد ،من حيث املبدأ ،مسا باملحاكمة العادلة أو تهديدا لها ،طاملا احرتمت مبادئ الرضورة
والتناسب والرشعية وسيادة القانون والتوازن بني األطراف ،وحقوق الدفاع .وخالل  ،2021عقدت محاكم اململكة
 19.700جلسة عن بُعد ،أدرجت بها أكرث من  425.000قضية ،وهو ما مكن من إصدار أحكام يف  145.581قضية.
قام املجلس ولجانه الجهوية خالل السنة التي يشملها التقرير مبالحظة  41محاكمة ،منها ما يرتبط بالحق يف
التظاهر واالحتجاج بالشارع العام ،وخرق الطوارئ الصحية ،وأخرى تتعلق بحرية التدوين يف الفضاء الرقمي،
ومحاكامت تتعلق بقضايا العنف ضد النساء واألطفال واألشخاص يف وضعية إعاقة ،إىل جانب عدد من املحاكامت
التي استأثرت مبتابعة الرأي العام الوطني والدويل.
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وخالل  ،2021أصدر املجلس خالصات أولية بشأن مالحظة محاكمة السيدين سليامن الريسوين وعمر الرايض،
عىل خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنيس .وعىل الرغم من أن املحاكمتني املالحظتني أجريتا وفق القانون
وأحكام الفصل  110من الدستور ،يدرك املجلس ما متثله مثل هذه القضايا ،عىل غرار قضايا سابقة ،بالنسبة
لحقوق املتقاضيات واملتقاضني يف بالدنا؛ ويعرب عن انشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا املتعلقة بالعنف
الجنيس يف مجتمعنا ،بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق اإلنسان.

 .16التغريات املناخية والحق يف بيئة سليمة والحق يف املاء :التحديات الضاغطة
توصل املجلس بـ  11شكاية تتعلق برفع الرضر املتعلق مبخالفة الضوابط البيئية املعمول بها ،وأخرى تتعلق
بانتهاك الحق يف العيش يف بيئة سليمة ،بعد وضع مطرح للنفايات بالقرب من السكان  .وتابع املجلس ولجانه
الجهوية آثار االعتداء عىل غابات األرز بإقليم ميدلت ،وال حرائق التي تهدد الواحات ،والفيضانات ،والصيد
الجائر وتهديد البيئية البحرية والنباتية ،وتدبري املراعي.
وخالل  ،2021حظيت بالدنا مبرتبة متقدمة يف مؤرش األداء املتعلق بالتغريات املناخية (املرتبة السابعة)،
كام أنه من البلدان القليلة التي تتالءم مساهامتها املحددة وطنيا مع الهدف العاملي املتمثل يف  1,5درجة.
واتخذت خطوات إيجابية بغرض مكافحة التغريات املناخية ،حيث واصل املغرب التزامه بخفض االنبعاثات
الغازية املسببة لالحتباس الحراري يف أفق عام  2030بنسبة  % 45,5يف يونيو  2021عىل مستوى التكيف
املناخي .ورغم اتخاذ تدابري مهمة يف إطار سياسات عمومية يف مجاالت الفالحة (مخطط الجيل األخرض 2020-
 )2030والغابات والتنوع البيولوجي والواحات ،فإن هذه املجاالت ما زالت تواجه مخاطر وآثار التغريات املناخية
لعدة أسباب ،أهمها نقص املوارد املائية  .
كام تهدد إكراهات متعدد التمتع بالحق يف املاء ،من بينها التأثري املبارش للتغريات املناخية ،والتلوث املتزايد،
واستنفاذ املوارد املائية ،والطلب املتزايد عىل استعامل املاء ،والتزايد الدميوغرايف والتوسع العمراين .وتنعكس
هذه اإلكراهات عىل حقوق أساسية أخرى ،مثل الحق يف الحياة والحق يف الصحة والحق يف األمن الغذايئ والسلم
واألمن والحق يف التنمية .ويرحب املجلس باإلجراءات الواردة يف الربنامج الحكومي  2021-2026مواصلة إعامل
الربنامج الوطني للتزود باملاء الرشوب ومياه السقي ( )2020-2027وتشييد  20سدا جديدا وإنشاء ثالث محطات
لتحلية مياه البحر .ومن شأن هذه اإلجراءات تعزيز الوصول إىل الحق يف املاء.
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 .17حقوق النساء والفتيات :إحراز تقدم عىل مستوى املشاركة السياسية دون طموح املناصفة
خالل سنة  ،2021انتقلت نسبة النساء املنتخبات يف مجالس الجامعات الرتابية من  21%سنة  2015إىل 26%
سنة  ،2021ونسبة متثيلية النساء يف مجلس النواب من  20%يف االنتخابات الترشيعية لسنة  2016إىل  24%يف
استحقاقات  .2021إال أن هذا التطور النسبي ،بالرغم من إيجابياته ،يظل بعيدا عن طموحات مسار املناصفة
وال يرتجم التملك الالزم لدى التنظيامت السياسية للمساواة وترسخها يف الوعي املجتمعي ،حيث إنه من بني 96
امرأة منتخبة مبجلس النواب ،بعد استحقاقات  6 ،2021نساء منهن فقط انتخنب خارج اللوائح املخصصة للنساء.
وقبل االستحقاقات االنتخابية ،كان املجلس قد أطلق يف  2021دينامية وطنية وجهوية للرتافع من أجل املناصفة
يف الحقل السيايس باعتبارها رضورة لفعلية الحق يف املساواة.
وخالل سنة  ،2021تواصلت مظاهر آفة العنف ضد النساء والفتيات ،خاصة االعتداء الجنيس والعنف الجنيس
ضد طالبات مبؤسسات جامعية .غري أن املجلس سجل أيضا حاالت للعنف الرقمي ومامرسات أخرى عىل مواقع
التواصل االجتامعي تساهم يف التطبيع الرصيح والبني مع العنف الزوجي والعنف ضد النساء والفتيات .وأطلق
املجلس حملة وطنية بهدف تشجيع ضحايا العنف عىل التبليغ ومناهضة اإلفالت من العقاب.
ويف إطار مواصلة الحملة التي كان املجلس قد أطلقها يف  ،2019واصل املجلس رصد ظاهرة تزويج الطفالت.
فبالرغم من أن اإلحصائيات الرسمية أضحت تؤكد انخفاض عدد عقود تزويج القارصات املسجلة باملحاكم ،إال
أنه مثة مخاوف جدية من أن تأخذ هذه الزيجات صورا أخرى ملتبسة ،من قبيل زواج الفاتحة ،أو زواج الكونرتا،
تشكل بدورها عنفا قانونيا ميارس عىل الطفالت ،يف غياب أي نص قانوين يجرم تزويجهن بشكل غري قانوين.

 .18األشخاص املحرومون من حريتهم
يسجل املجلس تفاقم ظاهرة االكتظاظ املستفحلة يف املؤسسات السجنية وتأثريها 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 .ويعزى االكتظاظ
إىل االرتفاع امللحوظ يف معدالت االعتقال االحتياطي ،الذي بلغت نسبته سنة  2021حوايل  46%من مجموع
العدد اإلجاميل للنزالء الذي يبلغ حوايل  90ألف.
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توصل املجلس ولجانه الجهوية ،خالل السنة التي يشملها التقرير ،مبا  984شكاية وطلبا ،بشكل مبارش من طرف
سجناء أو من طرف ذويهم وعائالتهم .تتضمن الشكايات والطلبات ادعاءات التعرض للتعذيب وسوء املعاملة،
وطلبات العفو ،والتظلم من مساطر وأحكام قضائية ،والرتحيل ،ومتابعة الدراسة والتكوين املهني .كام قام
املجلس ولجانه الجهوية بـ  126زيارة ملؤسسات سجنية أعدت بشأنها تقارير مشفوعة بتوصيات لضامن حقوق
النزالء والنزيالت ،وأحيلت عىل الجهات املختصة .ويف إطار التواصل مع السجناء املفرج عنهم ،وبناء عىل طلبهم،
استقبلت رئيسة املجلس مجموعة من املعتقلني السابقني عىل خلفية احتجاجات الحسيمة منهم من استفاد من
العفو املليك ومنهم من أنهى مدة العقوبة ،بهدف التفاعل معهم حول اهتامماتهم ومبادراتهم املدنية.

 .19حقوق كبار السن
بحلول نهاية سنة  ،2021مل يتم وضع إطار قانوين خاص باألشخاص كبار السن ،وهو ما يجعل الحامية القانونية
املتوفرة لهذه الفئة غري كافية .ويثمن املجلس صدور املرسوم رقم  693.19.2خالل سنة  2021املتعلق بتطبيق
أحكام القانون رقم  65.15املتعلق مبؤسسات الرعاية االجتامعية .كام يرحب مبا جاء يف الربنامج الحكومي 2021-
 2025بشأن إحداث مدخول «الكرامة» لفائدة املسنني يف إطار التدابري الرامية إىل متاسك وكرامة األرس املغربية.
وتوصل املجلس ولجانه الجهوية بعدد من الشكايات املتعلقة باألشخاص املسنني ،منها طلبات اإليواء والتكفل،
وطلبات الحصول عىل مساعدات مالية ،وشكايات تتعلق بتظلامت من أحكام قضائية أو قرارات إدارية ،فضال
عن طلبات تسوية الوضعية املعاشية .وعمل املجلس عىل دراسة هذه الطلبات والتواصل مع الجهات املعنية،
بينام ما تزال بعضها قيد إجراءات التتبع واملواكبة.
وعىل املستوى امليداين ،قامت اللجان الجهوية بزيارات ملراكز إيواء األشخاص بدون مأوى بكل من خنيفرة
وخريبكة وبني مالل وأزيالل والفقيه بنصالح يف فرباير  ،2021لالطالع عىل وضعية حقوق هذه الفئة بهذه
املؤسسات .وخلصت هذه الزيارات إىل أنه بالرغم من املجهودات التي تقوم بها مختلف القطاعات عىل صعيد
الجهة والتي انعكست إيجابيا عىل تحسني جودة التغذية وتوفري األغطية واألفرشة ،فإن عدة إكراهات مازالت
تحد من بلوغ األهداف املتوخاة من هذه املراكز .ويتعلق األمر بقلة هذه املؤسسات رغم الحاجة املتزايدة
لخدماتها ،وغياب رشاكات مع القطاع الخاص والجامعات الرتابية ،وضعف تكوين العاملني بها يف مجموعة من
التخصصات ذات األولوية وضعف املنح املالية التي ترصد للجمعيات املرشفة عىل هذه املؤسسات.
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 .20املصابون بأمراض نفسية أو عقلية
يبلغ عدد املصابني بأمراض نفسية أو عقلية  150ألف ( 50 +ألف شخص خالل أربع سنوات منذ سنة ،)2016
يف حني أن الطاقة االستيعابية تبلغ  2136رسير داخل املستشفيات الخاصة بهذه األمراض ،التي يبلغ عددها 11
مستشفى عمومي ،أو املصالح داخل املستشفيات ،التي يبلغ عددها  23مصلحة.
وخالل  ،2021واصل املجلس ولجانه الجهوية متابعة وضعية هذه الفئة وزيارة مصالح أمراض عقلية ونفسية،
وخلص إىل أن اقع بعضها مقلق وال يستجيب للمعايري والرشوط املفرتضة يف مثل هذه املؤسسات ،حيث تعاين
من نقص جودة التكفل باملرىض النفسني والعقليني نتيجة لضعف الخدمات الطبية وغري الطبية املقدمة يف
املستشفيات؛ وغياب العالجات املتخصصة املوجهة لفئات معينة من املواطنني (األطفال ،املراهقني ،واملسنني)؛
وعدم توفر الجيل الجديد من األدوية التي تتميز بفعالية أكرب ومبضاعفات جانبية أقل؛ وضعف وعدم مالءمة
البنيات االستشفائية سواء من حيث هندستها املعامرية وتجهيزاتها ،أو من حيث توزيعها الجغرايف غري املتكافئ
(ترتكز أغلب البنيات يف محور الرباط ،الدار البيضاء ،مراكش ،يف الوقت الذي تبقى فيه أزيد من نصف العامالت
واألقاليم بدون بنيات استشفائية خاصة بالصحة العقلية والنفسية).

 .21حقوق املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء
عرفت سنة  2021إحدات املرصد اإلفريقي للهجرة الذي تم افتتاحه يف نهاية سنة  2020وتم إنشاؤه باقرتاح من
جاللة امللك ،بصفته رائدا إلفريقيا يف موضوع الهجرة .كام يرحب املجلس بإدماج املهاجرين يف حملة التلقيح.
وقد واصل املجلس خالل سنة  2021حاميته لحقوق املهاجرين والنهوض بها .ويف هذا اإلطار ،توصل املجلس ب
 53شكاية تهم األجانب .وتفيد بعض من هذه الشكايات مواجهة املهاجرين لصعوبات تتعلق بتجديد بطاقة
اإلقامة ،رغم التقدم امللموس الذي شكلته عمليات التسوية االستثنائية يف مسار االعرتاف بحقوق األجانب يف
وضعية إدارية غري قانونية .ويبدو أن املعايري العديدة املنصوص عليها يف القانون رقم  03-02تشكل بالفعل عقبة
كربى أمام تسوية وضعية الحق يف اإلقامة ،الذي يعد أحد رشوط اندماج األجانب ،خاصة يف سوق الشغل .وخالل
سنة  ،2021واصل املجلس رصد حاالت ترحيل مهاجرين أفارقة جنوب الصحراء نحو بلدانهم.
وإىل غاية  30شتنرب  ،2021بلغ عدد الالجئني يف املغرب ،املسجلني لدى املفوضية السامية لشؤون الالجئني،
 16.308شخصا .ميثل املواطنون القادمون من سوريا واليمن النسبة األكرب ،حيث ميثالن عىل التوايل حوايل 55%
و 12%من مجموع الالجئني .كام تم تسجيل  7.398طالب لجوء قدموا من  48دولة .وعىل الرغم من استئناف
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جلسات االستامع وإعادة إطالق مسلسل تسوية إقامة الالجئني ،تبقى وثرية الجلسات غري كافية لتجاوز التأخري
املسجل ،مام ترك العديد من الالجئني دون وثائق ،حيث مل يتمكنوا بعد من الحصول عىل بطاقة اللجوء الخاصة
بهم أو تجديدها.
وبخصوص االتجار بالبرش ،يسجل املجلس انشغاالت وتحديات تتعلق بهذه الجرمية ترتبط بتحديد هوية
الضحايا ،ومواكبتهم وحاميتهم ،وصعوبة كشف جرمية االتجار بالبرش ،وغياب قاعدة بيانات وطنية تعكس
الحجم الحقيقي للظاهرة؛ وقـدرة اآلليات القانونيـة واملؤسسـاتية للتصـدي لهذه الجرميـة.

 .22الحقوق الثقافية :مدخل مركزي لتعزيز وحامية بقية حقوق اإلنسان ومرتكزا فعاال للتنمية
يرى املجلس أن الحق يف الثقافة باعتبارها خدمة عمومية يستلزم مقاربة شاملة يتم خاللها اعتامد تدابري تروم
صيانة العلم والثقافة وإمنائهام وإشاعتهام .كام يقتيض ذلك تشجيع مختلف املظاهر الثقافية عىل قدم املساواة،
بني البوادي والحوارض وبني املوسمي والطارئ وبني املعروف واملنيس؛ وعدم التمييز املجايل بني الثقافات الفرعية.
ويتطلع املجلس إىل تنزيل توصيات التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد الذي بني أهمية الثقافة يف التنمية
الشاملة ،كام يرحب املجلس باألهمية التي أعطتها الحكومة يف برنامجها إىل املسألة الثقافية من خالل ضامن
ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم املواطنة وتسهيل الولوج للتعبريات الفنية والتشجيع عىل اإلبداع،
ومواصلة ورش تفعيل الطابع الرسمي لألمازيغية ،ومن شأن تنزيل هذه اإلجراءات تعزيز الحقوق الثقافية
وحاميتها.
وعىل الرغم من املجهودات املبذولة يف مجال ترسيم اللغة األمازيغية عىل املستوى الترشيعي واملؤسسايت وعىل
مستوى السياسات العمومية ،فإن املجلس يسجل عدم أجرأة املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية ،وعدم
االستجابة ملطلب اعتبار رأس السنة األمازيغية (إض يناير) عيدا وطنيا ،فضال عن إكراهات تتعلق بالتدريس
باللغة األمازيغية.
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واصل املجلس يف نطاق صالحياته ،إعداد تقارير وآراء ومذكرات همت ،من بني أمور أخرى ،مالءمة النصوص
الترشيعية مع الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان التي صادقت عليها اململكة أو انضمت إليها .وقام أيضا
بأنشطة همت الرتبية عىل حقوق اإلنسان والتحسيس من أجل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ،وتعزيز قدرات
الفاعلني.
ويف هذا اإلطار ،قدم املجلس توصيات ومالحظات بشأن مرشوع القانون رقم  56.20املتعلق باملتاحف ومرشوع
القانون رقم  55.20املتعلق بتغيري القانون رقم  01.09القايض بإحداث املؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه،
املعروضني عىل الربملان .كام أصدر املجلس بتاريخ  6ماي  ،2021تقريره السنوي برسم سنة  2020تحت
عنوان “كوفيد :19وضع استثنايئ ومترين حقوقي جديد” ،تضمن مجموعة من التوصيات بخصوص مالءمة
الترشيعات الوطنية مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان.
وعىل مستوى الرتبية عىل حقوق اإلنسان ،تم إنجاز أنشطة متنوعة تهم التحسيس والتوعية ،والرتبية والتعليم،
واإلعالم ،وتنظيم الندوات واملؤمترات ،والحوار التعددي والنقاش العمومي ،والرتافع حول مختلف قضايا حقوق
اإلنسان .ويف هذا السياق ،أبرم املجلس اتفاقية إطار للرشاكة والتعاون مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
والتعليم العايل والبحث العلمي ،والتي تسعى أساسا إىل نرش ثقافة حقوق اإلنسان عىل أوسع نطاق ،خاصة
داخل األوساط الجامعية .وواصل املجلس دعمه لتجربة األندية الرتبوية ،خاصة أندية املواطنة وحقوق اإلنسان،
حيث تم تأطري لقاءات تواصلية مبارشة مبقر املجلس أو عن بعد .وقد بلغ عدد املستفيدين من هذه العملية
حوايل  200متعلم/ة و 12إطارا تربويا .كام واصل املجلس استقبال وفود من التالميذ والطلبة من مؤسسات
تعليمية عمومية وخاصة من مختلف مدن اململكة ،وكذا ثالثة أفواج من مفتيش التعليم االبتدايئ يف طور
التكوين وعددا من الباحثني الذين ينجزون أبحاثا أكادميية يف مختلف مجاالت حقوق اإلنسان.
ويعمل املجلس عىل إحداث دور جهوية لحقوق اإلنسان تهدف إىل توسيع فضاءات النهوض بحقوق اإلنسان
ونرش ثقافتها ،وتكون مفتوحة أمام املواطنني واملواطنات وفعاليات املجتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان.
وستحتضن مدينة الدار البيضاء أول دار جهوية لحقوق اإلنسان .وتخليدا للذكرى  73لصدور اإلعالن العاملي
لحقوق اإلنسان ،نظم املجلس حفال حقوقيا حضوريا وعن بعد مبقر املكتبة الوطنية ،تحت شعار «تعابري الحق»،
وذلك يوم  8دجنرب .2021
وبخصوص التكوين يف مجال حقوق اإلنسان ،احتضن معهد الرباط – ادريس بنزكري – لحقوق اإلنسان 28
دورة تكوينية استفاد منها  217مشاركة ومشاركا ميثلون مجموعة من املدافعني عن حقوق اإلنسان ،منهم
جمعيات عاملة يف مجال حقوق املرأة ،وشباب ،ومكلفون بإنفاذ القانون ،وأطر اللجان الجهوية ،وأطر وأعضاء
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املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من دولتي ليبيا وموريتانيا .وتطرقت هذه التكوينات ملجموعة من قضايا
حقوق اإلنسان :مالحظة االنتخابات ،والدميقراطية التشاركية ،ومكافحة التطرف العنيف ،وإلغاء عقوبة اإلعدام،
والتغريات املناخية والشباب ،واالستعراض الدوري الشامل ،ورصد الصحة يف أماكن الحرمان الحرية ،والتواصل
املراعي للنوع االجتامعي ،والعنف املبني عىل النوع االجتامعي ،واالتجار بالبرش ،والتمييز القائم عىل أساس
الجنس.
ويحرص املجلس عىل الرصد اليومي ملا ينرش يف الصحافة واإلعالم .ويتوفر املجلس عىل خلية رصد دامئة وقاعدة
بيانات صحفية داخلية خاصة ،أتاحت إىل غاية  31دجنرب  ،2021إمكانية االطالع عىل حوايل  180ألف مقال
ومادة إعالمية يف مجال حقوق اإلنسان ( % 75منها باللغة العربية).
خالل  ،2021شهد املوقع اإللكرتوين للمجلس ،تصفح أزيد من  329ألف صفحة ،بزيادة قدرها  26,5%باملقارنة
مع سنة  .2020كام يواصل املجلس تطوير تواصله عىل مواقع التواصل االجتامعي .فبنهاية سنة  ،2021بلغ
مجموع متتبعي املجلس عىل منصة فيسبوك أكرث من  45ألف متتبع تقريبا (بزيادة  ،15%باملقارنة مع السنة
املاضية) ،وعىل تويرت  30ألف متتبع تقريبا (بزيادة قدرها .)15%
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المحور الثالث

مالحظة االنتخابات
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قام املجلس مبالحظة االنتخابات الترشيعية والجهوية والجامعية ،التي نظمت ألول مرة يف تاريخ االنتخابات
الوطنية يف يوم واحد ،وذلك يف سياق استثنايئ اتسم بانتشار جائحة كوفيد  .19وتوزعت مالحظة املجلس ما
بني املالحظة املوضوعاتية ،وامليدانية ومتابعة منشورات شبكات التواصل االجتامعي ،والصحف الوطنية الورقية
واإللكرتونية ،واملالحظة املواطنة ،ومالحظة الداعني للمقاطعة ،ومالحظة يوم االقرتاع .وأصدر املجلس تقريرا حول
مالحظته لالستحقاقات االنتخابية ،وخلص إىل أن عملية االقرتاع مرت طبقا للمساطر املحددة وأن املالحظات
التي استقاها مالحظو املجلس ال متس بشكل عام مبؤرشات الشفافية ،مع التأكيد عىل احرتام دورية وانتظام
االنتخابات يف ظروف استثنائية وغري مسبوقة لضامن سري املؤسسات التمثيلية للمجتمع.
واعتمدت اللجنة الخاصة العتامد مالحظي االنتخابات ،التي يرتأسها املجلس ،أكرث من  4500مالحظة ومالحظ
ميثلون  44منظمة غري حكومية وطنية ،باإلضافة إىل املجلس الوطني لحقوق اإلنسان ،و 152مالحظا دوليا ميثلون
 19جمعية غري حكومية دولية وبرملانيني.
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المحور الرابع

عالقات التعاون
على المستوى الوطني
عدد النصوص القانونية التي تمت
المصادقة عليها:

30

عدد األسئلة الكتابية والشفوية ذات
صلة بحقوق اإلنسان:

427

عدد المهام االستطالعية التي
قام بها البرلمان ذات صلة بحقوق
اإلنسان:

4

38

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

أوال :العالقة مع المؤسسة التشريعية
عمل املجلس عىل تعزيز العالقة 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 ،يف مجاالت الترشيع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم
السياسات العمومية والدبلوماسية الربملانية.
ِ
مقاصدها وآثارها
وقام برصد عمل الربملان يف املجال الترشيعي وخاصة النصوص القانونية ذات األهمية من حيث
عىل التمتع بحقوق اإلنسان ،حيث تداولت يف  36نصا قانونيا .كام قام برصد العمل الرقايب للربملان عىل الحكومة
يف قضايا ذات صلة بحقوق اإلنسان ،من بينها األسئلة الكتابية والشفوية التي بلغ عددها  427سؤاال مرتبط
بشكل مبارش مبجاالت حقوق اإلنسان .كام تابع املجلس املهام االستطالعية التي قام بها الربملان والتي همت
معاناة األطفال والنساء واملواطنني املغاربة العالقني ببعض بؤر التوتر كسوريا والعراق ،ووضعية مستشفيات
األمراض العقلية والنفسية بكل من مدن برشيد ومراكش وسال؛ وتدبيـر بعـض مؤسســات الرعايـة االجتامعيـة
وظروف نزالئها؛ وواقع الصحة بجهة فاس-مكناس.
كام عمل املجلس توقيع مذكرة تفاهم محينة للتعاون بني املجلسني تروم تعزيز القدرات يف مجال حقوق
اإلنسان ،وتعبئة مشورة املجلس يف إدماج مقاربة حقوق اإلنسان يف أعامل الترشيع ومالءمة الترشيعات الوطنية
ذات الصلة ،مع االتفاقيات املتعلقة بحقوق اإلنسان والقانون الدويل اإلنساين التي صادقت عليها اململكة أو
انضمت إليها.

ثانيا :العالقة مع الحكومة
واصل املجلس التواصل والتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية عىل املستويني الوطني والجهوي ،إما عن
طريق إبرام رشاكات تعاون أو املشاركة يف مختلف اللقاءات املنظمة ،وأيضا باملساهمة يف برامج تعزيز القدرات،
وكذلك املساهامت يف إعداد التقارير أو عن طريق تقديم املجلس ملذكرات تهم الشأن العام واألوراش االسرتاتيجية
املفتوحة .ويف هذا اإلطار ،وجه املجلس بعد تنصيب الحكومة الجديدة بعد االستحقاقات االنتخابية لسنة ،2021
مذكرة إىل رئيس الحكومة تتضمن مقرتحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق ضمن السياسات العمومية .كام
عقدت رئيسة املجلس لقاء مع السيد رئيس الحكومة مبناسبة تعيينه من طرف صاحب الجاللة رئيسا للحكومة.
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ويسجل املجلس بكل إيجابية تفاعل القطاعات الحكومية مع الشكايات التي يحيلها عليها .فعىل املستوى
الكمي ،عرف تحسنا واضحا ،حيث تم تسجيل نسبة مرتفعة يف الردود عىل مراسالت املجلس بالنسبة لبعض
القطاعات ،ونسب متفاوتة بالنسبة لقطاعات أخرى ،غري أن نوعية األجوبة تبقى ذات طبيعة عامة تربيرية يف
مجملها ،األمر الذي يجعلها غري مقنعة بالنسبة ملوضوع االدعاء .كام يسجل املجلس التفاعل اإليجايب لرئاسة
الحكومة والقطاعات املعنية بتفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة ،خاصة عىل مستوى جرب الرضر الفردي
أو الجامعي ،أو يف مجال حفظ الذاكرة ،وإعادة تهيئة املدافن املتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يف املايض.

ثالثا :العالقة مع الهيئات القضائية
إن رئيسة املجلس عضو بالصفة يف املجلس األعىل للسلطة القضائية ،وهي عضو يف اللجنة الخاصة املنصوص
عليـها يف املادة  79من القانون التنظيمي للمجلس األعىل للسلطة القضائية ،ويف لجنة األخالقيات .ويف إطار
التعاون بني املجلس واملؤسسات القضائية ،يتبادل املجلس ولجانه الجهوية الدعوات مع السلطات القضائية من
أجل املشاركة يف مختلف األنشطة التي تستأثر باهتامم الجانبني.
وانطلقت املرحلة األوىل من دورات تكوينية ينظمها املجلس لفائدة قضاة باملجلس األعىل للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة يف مجال حقوق اإلنسان والوقوف عىل التقاطعات بني عمل املؤسسات الثالث .كام ساهم
املجلس يف برنامج تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة يف مجال حقوق اإلنسان ،والذي عرف مشاركة أعضاء من
املجلس كخرباء مكونني ومشاركة بعض األطر من املديريات واللجان الجهوية كمستفيدين.
كام يقوم املجلس بدراسة ومعالجة الشكايات التي يتوصل بها وإحالة النتائج املتوصل إليها إىل النيابة العامة
املختصة ،كلام تبني أن األمر يتعلق بأفعال مجرمة قانونا.

رابعا :التعاون والشراكة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية
األخرى
يعد املجلس عضوا يف مجموعة من الهيئات واملؤسسات الوطنية مبوجب القوانني املحدثة لها ،حيث يساهم من
داخل هذه املؤسسات يف إدماج بُعد حقوق اإلنسان يف اسرتاتيجياتها وبرامج عملها .ويتعلق األمر باملؤسسات
التالية :املجلس األعىل للسلطة القضائية ،واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ،ومجلس الجالية املغربية
املقيمة بالخارج ،واملجلس الوطني للصحافة ،ولجنة الحق يف الحصول عىل املعلومة ،واملجلس الوطني لألرشيف،
واللجنة الوطنية للقانون الدويل اإلنساين ،واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة االتجار يف البرش والوقاية منه.
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كام وقع املجلس ومؤسسة وسيط اململكة اتفاقية تعاون ورشاكة ،تهدف إىل تحديد إطار مرجعي لتمتني عالقات
التعاون والرشاكة بني املؤسستني يف مجال حامية حقوق اإلنسان والنهوض بها .كام تم توقيع اتفاقيات رشاكة مع
مجليس جهتي بني مالل -خنيفرة ،والرباط -سال -القنيطرة بهدف دعم الربامج واألنشطة املشرتكة التي تساهم
يف تحقيق األهداف الجهوية يف مجال الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والبيئية .كام أبرمت اللجان
الجهوية للمجلس بجهات سوس-ماسة ،وكلميم-واد نون ،والعيون-الساقية الحمراء ،والداخلة -وادي الذهب
اتفاقيات رشاكة مع هيئات املحامني لدى محاكم االستئناف بأكادير وكلميم والعيون بتاريخ  26مارس 2021
بأكادير .ويف نفس االتجاه ،وقعت اللجنة الجهوية طنجة -تطوان-الحسيمة وهيئتي املحامني بكل من تطوان
وطنجة اتفاقية رشاكة.

خامسا :التعاون مع المجتمع المدني
يعترب املجتمع املدين واملدافعون عن حقوق اإلنسان مكونا أساسيا يف عضوية املجلس ولجانه الجهوية .وقد
واصل املجلس تفاعله مع هيئات املجتمع املدين ،وعمل عىل إرشاكهم يف مختلف املبادرات واألنشطة التي
يقوم بها ،وذلك من خالل لقاءات تشاورية وجلسات استامع تهم العديد من القضايا التي يعترب املجتمع املدين
رشيكا أساسيا فيها ،من قبيل حقوق الطفل وحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحقوق املرأة وحقوق املهاجرين
ومناهضة التعذيب والرتبية عىل حقوق اإلنسان والحق يف الصحة ،واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان يف
املايض.
وعمل املجلس ولجانه الجهوية عىل إبرام رشاكات مع املجتمع املدين ،حيث تم توقيع اتفاقية تعاون ورشاكة
بني املجلس ومعهد بروميثيوس للدميقراطية وحقوق اإلنسان .وأبرم املجلس كذلك اتفاقية رشاكة مع التحالف
من أجل النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة .كام وقعت اللجنة الجهوية بجهة الرشق اتفاقية رشاكة مع
املكتب الجهوي لنادي قضاة املغرب بالدائرة االستئنافية بوجدة.
وخالل سنة  ،2021عمل املجلس عىل دعم جمعيات املجتمع املدين يف مجاالت مالحظة االنتخابات واملناصفة
والحقوق الثقافية والرتبية عىل املواطنة .كام عمل املجلس كذلك عىل تنظيم وتنشيط دورات تدريبية لفائدة
العديد من الجمعيات حول عدة مجاالت تهم مناهضة العنف القائم عىل النوع االجتامعي ،وحامية املدافعني
عن حقوق اإلنسان والنظام الدويل لحقوق اإلنسان .كام ساهم املجلس ولجانه الجهوية يف تأطري العديد من
الندوات واأليام الدراسية التي نظمتها جمعيات املجتمع املدين عىل صعيد مختلف جهات املغرب.
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المحور الخامس

عالقات التعاون على
المستوى الدولي
عدد التقارير التي قدمها المجلس إلى
منظومة األمم المتحدة:

3

عدد التصريحات الشفوية المقدمة أمام
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أوال :على مستوى منظومة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان
مل يسجل خالل سنة  2021أي جديد بخصوص مصادقة املغرب عىل الربتوكوالت التي مل ينضم إليها بعد ،علام
أنه صادق عىل االتفاقيات األساسية التسعة املشكلة للنواة الصلبة لحقوق اإلنسان ،وأربعة بروتوكوالت ملحقة
بها ،أو انضم إليها.
وتبعا ملوافقة الحكومة عىل اعتامد املسطرة املبسطة لتقديم التقرير الدوري الثاين املتعلق بتنفيذ االتفاقية
الدولية بشأن حامية حقوق جميع العامل املهاجرين وأفراد أرسهم ،قدم املجلس تقريره املوازي من أجل
املساهمة يف إعداد قامئة األسئلة .وتضمن هذا التقرير التقدم املحرز والتحديات املسجلة فيام يتعلق بحقوق
العامل املهاجرين وأفراد أرسهم منذ عام  ،2013وكذا األسئلة التي ميكن أن توجهها اللجنة املعنية إىل الحكومة.
وقدم املغرب تقريره األويل املتعلق بإعامل االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي إىل
اللجنة األممية املعنية مبتابعة تنفيذ هذه االتفاقية .وبنهاية سنة  ،2021مل تربمج بعد لجنة القضاء عىل جميع
أشكال التمييز العنرصي النظر يف التقرير الجامع للتقريرين التاسع عرش والعرشين والحادي والعرشين بشأن
تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي ،رغم أنها تلقته بتاريخ  28دجنرب  .2020ومع
ذلك ،فإن الحكومة مل تف بالتزاماتها املتعلقة بتقديم بعض التقارير الدورية يف موعدها املحدد ،وخاصة التقرير
الدوري الخامس الذي كان يجب تقدميه إىل لجنة مناهضة التعذيب يف نونرب  .2015وبحلول دجنرب  ،2021مل يتم
بعد نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب الذي أعدته عىل إثر زيارتها امليدانية لبالدنا يف أكتوبر  .2017وكان
املجلس قد أوىص يف تقريره السنوي السابق بنرش هذا التقرير ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق
اإلنسان والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.
كام ساهم املجلس يف صياغة املعايري التي تعتمدها هيئات املعاهدات ،وخاصة لجنة األمم املتحدة الفرعية ملنع
التعذيب ،كام قدم املجلس معلومات بخصوص الحاالت الفردية التي ترد عىل الحكومة من مختلف هيئات
املعاهدات التابعة لألمم املتحدة.
وواصل املجلس تفاعله الكامل مع مجلس حقوق اإلنسان مستفيدا من درجة االعتامد «ألف» التي تسمح له
بذلك .ويف هذا اإلطار ،نظم املجلس لقاء جانبيا حول «اآلليات الوطنية اإلفريقية للوقاية من التعذيب :الفرص
والتحديات خالل جائحة كوفيد  19وما بعدها» وقدم  8ترصيحات شفوية يف إطار الدورات الثالث ملجلس
حقوق اإلنسان حول مواضيع حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ومناهضة التعذيب وعقوبة اإلعدام وإقحام
43

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

األطفال يف النزاعات املسلحة ،واألعامل التجارية وحقوق اإلنسان ،وتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها يف سياق
االحتجاجات السلمية ،والتثقيف والتدريب يف مجال حقوق اإلنسان.
وتحضريا للجولة الرابعة من االستعراض الدوري الشامل الذي ستخضع له بالدنا يف نهاية  ،2022وبغرض إعامل
مقاربة تشاركية يف إعداد التقرير املوازي للمجلس ،تم تنظيم دورة تدريبية حول موضوع «مشاركة الشباب يف
االستعراض الدوري الشامل».
ويواصل املجلس تفاعله مع املكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة بغرض إعداد تقارير موضوعاتية حول
قضايا تدخل يف إطار اهتاممهم .وبدعوة من املجلس ،شارك عدد من الخرباء األمميني يف ندوات نظمها حول
مواضيع تدخل ضمن اهتاممهم ،ومنها التغريات املناخية وحقوق اإلنسان وآثار الفقر املدقع عىل حقوق اإلنسان،
وحقوق األشخاص قي وضعية إعاقة .كام واصل املجلس تقديم أجوبة للحكومة عىل الحاالت التي تتضمنها لوائح
الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القرسي أو غري الطوعي التابع لألمم املتحدة.
وعىل مستوى التعاون مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،اختارت هذه املفوضية السيدة آمنة بوعياش،
رئيسة املجلس ،ضمن خمس نساء قياديات كرسن حياتهن للنضال من أجل عامل ترتسخ فيه املساواة بني الجنسني،
عامل أكرث عدال واستدامة للجميع .كام تقاسم املجلس مع املفوضية السامية لحقوق اإلنسان وثيقتني حول وضعية
حقوق اإلنسان يف األقاليم الجنوبية خالل شهري مارس  2021وشتنرب .2021وتم انتقاء املجلس من منطقة شامل
إفريقيا من أجل تقاسم تجربته يف سياق جائحة كوفيد  19خالل الحوار التفاعيل مع السيدة ميشيل باشليت،
مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان .بتكليف من املفوضية ،تم إعداد دراسة حول املامرسات الفضىل
الناشئة املتعلقة باالستعراض الدوري الشامل ،ساهم املجلس فيها باإلضافة إىل املؤسسات الوطنية من الدمنارك،
وجورجيا ،وكينيا ،وماليزيا ونيوزيلندا وبريو.
يواصل مجلس األمن التابع لألمم املتحدة اإلشادة بدور اللجنتني الجهويتني لحقوق اإلنسان بجهتي العيون-
الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب .ففي قراره رقم  ، 2602الصادر بتاريخ  29أكتوبر  ،2021رحب مجلس
األمن بـ»الدور الذي تؤديه لجنتا املجلس الوطني لحقوق اإلنسان اللتان تعمالن يف الداخلة والعيون».
وواصل املجلس تعاونه مع شبكة األمم املتحدة للهجرة ،حيث قدم املجلس إىل شبكة األمم املتحدة للهجرة
الوثيقة الختامية للمشاورات بني املؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان حول هذا امليثاق كمساهمة من
هذه املؤسسات يف منتدى استعراض الهجرة الدولية الذي سيعقد سنة  .2022كام شارك يف مختلف املشاورات
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التي عقدتها هذه الشبكة سواء عىل املستوى الفردي أو بصفته رئيسا ملجموعة العمل املعنية بالهجرة التابعة
لشبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان.
كام عمل املجلس عىل تعزيز التنسيق والتعاون مع متثيليات هيئات األمم املتحدة املعتمدة يف املغرب ،وذلك
من خالل عقد مشاورات منتظمة أو املشاركة يف مختلف الفعاليات والربامج املنظمة من طرفها ،أو عرب التوقيع
عىل اتفاقيات ثنائية موضوعاتية أو عامة تروم تعزيز هذا التعاون .وهمت هذه الرشاكات صندوق األمم املتحدة
للسكان ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني ،ومنظمة الصحة العاملية.
وتواصل تعزيز حضور الخرباء املغاربة يف منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،ومن بينهم أعضاء أو أطر
حاليون أو سابقون يف املجلس .ويف هذا السياق ،واىف املجلس الحكومة باقرتاحاته فيام يخص ترشيح عدد من
الخرباء لشغل مناصب يف مختلف آليات األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .وبهذا الخصوص ،يشغل الخرباء املغاربة
العضوية داخل مثان من مجموع عرش هيئات معاهدات لألمم املتحدة.

ثانيا :على مستوى االتحاد االفريقي
واصل املجلس تعزيز عالقاته مع منظومة حقوق اإلنسان التابعة لالتحاد اإلفريقي ،السيام مع اللجنة اإلفريقية
لحقوق اإلنسان والشعوب ،حيث عمل عىل تعزيز مشاركاته يف دوراتها العادية ويف لقاءات انعقدت عىل
هامشها ،فضال عن تقوية الحوار والتفاعل مع مفوضيها حول القضايا التي تستأثر باالهتامم عىل املستوى
اإلقليمي ،حيث متت دعوتهم للمشاركة يف أنشطة ينظمها املجلس.
وبنهاية سنة  ،2021مل تصادق بالدنا بعد عىل امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب .وسيسمح هذا االنضامم
للمجلس وباقي الفاعلني يف مجال حقوق اإلنسان باملشاركة والحوار والتفاعل املبارش مع اللجنة اإلفريقية لحقوق
اإلنسان والشعوب ومجمل اآلليات اإلفريقية األخرى لحقوق اإلنسان.

ثالثا :على مستوى المؤسسات األوروبية
واصل املجلس تعزيز الرشاكة والحوار مع املؤسسات األوروبية وتنفيذ االتفاقيات املوقعة مع عدد منها .وتشمل
هذه املؤسسات مجلس أوروبا واالتحاد األوريب وفاعلني آخرين .وهكذا ،يواصل املجلس ،برشاكة مع مجلس
أوروبا ،تنفيذ برنامج تعزيز القدرات  ،2020-2023الذي يهدف إىل دعم اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب.
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كام نظم املجلس اجتامعات مع مجلس أوروبا تناولت مواضيع شتى مرتبطة بتعزيز التعاون وتبادل الخربات
يف املجاالت املتعلقة بحقوق اإلنسان .وحافظ عىل تواصله مع الربملان األوريب ،خاصة لجنته املكلفة بقضايا
حقوق اإلنسان ،بشأن القضايا التي تستأثر باهتامم الربملانيني األوروبيني ،مبا فيها بعض الحاالت الفردية واألوضاع
الحقوقية باملغرب بشكل عام.

رابعا :الشبكات الدولية واإلقليمية للمؤسسات الوطنية
لحقوق اإلنسان
يضطلع املجلس بعدة مسؤوليات أساسية داخل التحالف العاملي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،الذي
يضم  128مؤسسة عضوا ،من مختلف بلدان العامل .وقد جرى يف  2نونرب  2021انتخاب املجلس عضوا بأعىل
هيئة تقريرية ،وهو مكتب التحالف العاملي .ويف نفس السياق ،أعيد انتخاب املجلس عضوا يف اللجنة الفرعية
املعنية باالعتامد التي تعمل عىل تقييم توافق املؤسسات الوطنية مع مبادئ باريس ،والتي ترأسها املجلس حتى
نهاية سنة  .2021كام أنه عضو يف مجموعة عمل التحالف املعنية باملقاوالت وحقوق اإلنسان ،ومجموعة العمل
املعنية بحقوق املرأة.
كام حرص املجلس عىل املشاركة الفعالة يف األنشطة واالجتامعات والندوات املنظمة من طرف التحالف العاملي.
وساهم املجلس يف دراسة أصدرها سنة  2021التحالف العاملي واملفوضية السامية لحقوق اإلنسان وبرنامج األمم
املتحدة اإلمنايئ تحت عنوان «كوفيد  19واملؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان».
كام يضطلع املجلس مبسؤوليات عدة داخل شبكة املؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنسان ،حيث أعيد
انتخابه رئيسا ملجموعة العمل املعنية بالهجرة وعضوا بلجنة اإلرشاف التابعتني لهذه الشبكة .وباقرتاح من
املجلس ،وافقت الجمعية العامة لهذه الشبكة عىل تشكيل مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل ،انتخب املجلس
عضوا فيها .وقد نظم املجلس بصفته رئيسا ملجموعة العمل املعنية بالهجرة التابعة للشبكة األفريقية عدة
لقاءات من أجل تبادل املامرسات والتجارب بني املؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان يف مجال الهجرة.
يعد املجلس عضوا مؤسسا للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وعضوا يف لجنتها التنفيذية منذ
إنشائها .وقد شارك يف جميع الجمعيات العامة السنوية ،ويحرص عىل املشاركة يف األنشطة والدورات التدريبية
املنظمة من طرفها.
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ويعد املجلس كذلك عضوا مبكتب إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق اإلنسان ،ويضطلع بعدة
مسؤوليات داخلها.
وعىل املستوى الثنايئ وإعامال ملذكرة التفاهم التي أبرمها املجلس مع اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبوريتانيا
يف  12يناير  ،2021نظم املجلس دورة تدريبية لفائدة أطر من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان مبوريتانيا .ويف
إطار تعزيز عالقات التعاون مع املجلس الوطني للحريات العامة وحقوق اإلنسان بليبيا ،نظم املجلس دورة
تكوينية لفائدة أعضاء ومسؤولني من املجلس الليبي .كام عقد املجلس عدة لقاءات لتبادل املامرسات والتجارب
مع مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان باملنطقة اإلفريقية :كوت ديفوار والكامريون وجنوب إفريقيا.

خامسا :على مستوى التعاون مع هيئات ومنظمات
دولية غير حكومية أخرى
يقوم املجلس بعقد مشاورات منتظمة حول أوضاع حقوق اإلنسان وآفاق التعاون مع الهيئات الدبلوماسية
املعتمدة ببالدنا أو وفود أجنبية .ويف هذا اإلطار استقبلت رئيسة املجلس رؤساء بعثات دبلوماسية بكل من
إيطاليا واململكة املتحدة والنمسا وفنلندا وكندا والرنويج وهولندا ،ووفود أجنبية من املكسيك وإيطاليا والبريو.
ويواصل املجلس تعزيز تعاونه مع املنظامت الدولية غري الحكومية من خالل إعامل الرشاكات املوقعة وتعزيز
الحوار وتبادل املعلومات حول أوضاع حقوق اإلنسان .ويف هذا اإلطار ،واصل املجلس تنفيذ مقتضيات مذكرة
التفاهم املوقعة يف دجنرب  2019مع املعهد الدمناريك ملناهضة التعذيب .ويف إطار رشاكة بني املجلس والسفارة
الكندية باملغرب ومنظمة أوكسفام ،يتم تنفيذ مرشوع يروم تحسني متتع النساء والفتيات بحقوقهن اإلنسانية
وتعزيز املساواة بني الجنسني وتعزيز القدرات التدبريية للجمعيات العاملة يف مجال حقوق املرأة .كام واصل
املجلس تنفيذ الرشاكة املوقعة مع الجمعية الدولية «جميعا ضد عقوبة اإلعدام» الهادفة إىل الرتافع من أجل
إلغاء عقوبة اإلعدام قانونا ومامرسة.
كام نظم املجلس برشاكة مع األمانة الدامئة ملجتمع الدميقراطيات ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمني بالخارج والرابطة املحمدية للعلامء ،دورة تدريبية حول موضوع «الرتبية عىل حقوق اإلنسان
ومكافحة التطرف العنيف» استفاد منها أعضاء اللجان الجهوية وفاعلون مدنيون وجمعويون شباب .ويف إطار
املعرض الدويل ديب  ،2020قام املجلس بتنظيم ندوة بفضاء املرأة بهذا املعرض ،حول موضوع «حقوق املرأة
باملغرب :نظرة تاريخية وآفاق مستقبلية».
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المحور السادس

متابعة تفعيل توصيات هيئة
اإلنصاف والمصالحة
عدد المقررات التحكيمية:

147

المبلغ اإلجمالي للتعويضات:

 16.519.296درهم
عدد المستفيدين من التقاعد
التكميلي:

99

عدد بطائق التغطية الصحية الصادرة:

30
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واصل املجلس خالل سنة  ،2021مهامه املرتبطة مبتابعة تفعيل ما تبقى من توصيات صادرة عن هيئة
اإلنصاف واملصالحة ،وخاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة وجرب الرضر الجامعي والفردي وتنفيذ املقررات
التحكيمية لبعض ملفات ضحايا االختفاء القرسي.
ففي مجال حفظ الذاكرة ،أطلق املجلس ،منذ شهر أكتوبر  ،2020دينامية جديدة لترسيع وترية تفعيل هذه
التوصيات بتنسيق دائم ومتواصل مع وزارة الداخلية .وتهم هذه الربامج تحويل فضاءات املعتقالت الرسية إىل
فضاءات حفظ الذاكرة وإىل مركبات سوسيو-اقتصادية وثقافية ،تروم تنمية املناطق املعنية بالحفظ اإليجايب
للذاكرة وفق مقاربة تهدف إىل الربط بني مشاريع مذرة للدخل تستفيد منها الساكنة وحفظ الذاكرة .ويتعلق
األمر بفضاء املعتقل السابق بتازمامارت ،ومتحف الحسيمة ،وفضاء معتقل أكدز ،ومقربة ضحايا أحداث يونيو
 ،1981ومقربة ضحايا األحداث االجتامعية بالناظور .كام نظم املجلس حفل إطالق «وحدة حفظ الذاكرة
والنهوض بالتاريخ املغريب مبختلف روافده» ،التي تروم االنكباب عىل النهوض بالتاريخ الحقوقي املغريب بكل
روافده ودعم إعامله يف املناهج واملقررات التعليمية.
يف مجال جرب األرضار الفردية ،تم إبرام اتفاقية للتقاعد التكمييل ،وإصدار مقررات تحكيمية ورصف التعويضات
وتفعيل توصيات اإلدماج االجتامعي .فبخصوص التقاعد التكمييل ،وقعت رئيسة املجلس مع كل من رئاسة
الحكومة وصندوق اإليداع والتدبري ،اتفاقية تهم تنفيذ إحدى التوصيات الخاصة بتسوية التقاعد التكمييل لفائدة
 99من بني الضحايا وذوي الحقوق ،الذين سبق توظيفهم يف القطاعني العمومي وشبه العمومي ،وذلك بتمكينهم
من تقاعد ال يقل عن خمسني باملائة من دخلهم الشهري.
كام قامت لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة خالل سنة  ،2021بإصدار مائة وسبعة
وأربعني ( )147مقررا تحكيميا ،نفذ منها خمسة وتسعون ( )95مقررا لفائدة  198مستفيدا مببلغ إجاميل بلغ
 16.519.296,00درهم .واستفاد أحد عرش شخصا من توصية اإلدماج االجتامعي مببلغ  250ألف درهم لكل
واحد.
وبخصوص التغطية الصحية ،تسلم املجلس من الصندوق الوطني ملنظامت االحتياط االجتامعي ،خالل سنة
 ،2021ثالثني ( )30بطاقة للتغطية الصحية سلمت ألصحابها ،لريتفع بذلك العدد اإلجاميل لبطائق التغطية
الصحية الصادرة لفائدة الضحايا وذوي الحقوق منذ سنة  2007إىل غاية  31دجنرب  8826 ،2021بطاقة ،يستفيد
منها  19.824شخصا .ويف إطار العناية الخاصة التي يوليها املجلس لضحايا مايض االنتهاكات ،واصل املجلس خالل
سنة  2021التكفل الطبي بسبع ( )7حاالت استدعت أربعة وعرشين ( )24تدخال طبيا مستعجال.
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وفيام يخص التواصل مع الضحايا وممثليهم وجمعيات املجتمع املدين،:واصل املجلس استقبال الضحايا وعائالتهم
سواء مبارشة أو استقبال مكاملاتهم الهاتفية أو استفساراتهم املرسلة عرب الربيد العادي أو الربيد اإللكرتوين.
وقد تم التوصل بأزيد من  2100طلب أو استفسار مبا فيها استفسارات واردة من حاالت سويت ملفاتها
نهائيا .كام واصل املجلس تواصله املبارش مع العائالت الستكامل تجهيز ملفاتها التي تتطلب إصدار مقررات
تحكيمية لفائدتها ،مبا فيها مساعدتها لتسوية بعض العراقيل القانونية.
وعقد املجلس كذلك عدة اجتامعات مع مجموعة من جمعيات املجتمع املدين ،وخاصة منها الجمعيات التي
واكبت أعامل هيئة اإلنصاف واملصالحة و  /أو لجنة متابعة تفعيل توصياتها .وقد تم خالل هذه اللقاءات ،تقاسم
املعطيات املتعلقة بتقدم تفعيل توصيات هيئة اإلنصاف واملصالحة.
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تقارير اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات

تقرير عن حصيلة أنشطة
اآللية الوطنية للوقاية من
التعذيب

 -ملخص تنفيذي -
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يعرض تقرير اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب حصيلة األنشطة والزيارات التي قامت بها برسم سنة .2021
وقد أعدت اآللية خطة عمل برسم سنة  2021من أجل تنفيذ مختلف املهام املنوطة بها .ويف مجال تقوية
القدرات واملشاركة يف النقاشات الوطنية والدولية ،تم تنظيم ورشات تكوينية عن بعد استفاد منها أعضاء وأطر
اآللية باإلضافة إىل أطر وأعضاء من اللجان الجهوية لحقوق اإلنسان يف مجال الرصد الطبي ألماكن الحرمان من
الحرية .كام شارك أعضاء وأطر اآللية يف ندوات وطنية ودولية ،تم خاللها التعريف مبهامها وبتجربتها.
وقد أجرت اآللية  14زيارة برسم سنة  ،2021ت ُوجت بإعداد  14تقريرا تتوخى تحقيق أربعة أهداف أساسية وهي
توثيق األوضاع؛ وتحليل الوضعية؛ وتقييم التقدم املحرز؛ وإعداد قاعدة معطيات إلجراءات املتابعة .وسجلت
اآللية التجاوب اإليجايب لكل الجهات املعنية بأماكن الحرمان من الحرية التي زارتها.

 .1خالصات وتوصيات عامة تخص أماكن الحرمان من الحرية تزورها اآللية ألول مرة:
تم القيام بسبع زيارات ألول مرة ملؤسستني سجنيتني ومكانني للوضع تحت الحراسة النظرية ،أحدهام تابع
لألمن الوطني واآلخر للدرك املليك ،ومعقلني األول تابع ملحكمة استئناف واآلخر ملحكمة ابتدائية وغرف االنتظار
باملنطقة األمنية بأحد املطارات .فبخصوص أماكن الحراسة النظرية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني،
سجلت اآللية مامرسات فضىل يف األماكن التي متت زيارتها ،ومن بينها توفري مصحات للرعاية الصحية ،وتوزيع
مذكرات للمديرية العامة لألمن الوطني عىل جميع عنارص الرشطة تتضمن األحكام والتدابري الواجب مراعاتها
للوقاية من أي مامرسة للتعذيب أو سوء املعاملة؛ كام تم نرش وتوزيع مدونة قواعد سلوك موظفي األمن الوطني
يف شكل كتيب الجيب.
وبخصوص أماكن الحراسة النظرية التابعة للدرك املليك ،سجلت اآللية توفري إمكانات تحقق رعاية صحية أفضل،
وذلك من خالل توفري أجهزة لتنظيم رضبات القلب ( )DÉFIBRILLATEURSيف الغرف األمنية يف املؤسسات
التي متت زيارتها؛ واعتامد وحدات الدرك املليك منذ بداية جائحة كورونا ببالدنا ،مجموعة من التدابري الوقائية
ضد كوفيد ،19لتفادي انتشاره بني عنارص الدرك املليك وحامية للمرتفقني؛ وتوفر اإلدارة عىل تقنيني متخصصني يف
مجال النظافة؛ والتوفر عىل عدة سجالت متكن من ضامن توثيق جيد لجميع اإلجراءات والضامنات املسطرية؛
وتوفر غرف الحراسة النظرية عىل كامريات مراقبة ثابتة؛ وأفرشة مقاومة لالشتعال .كام تم اعتامد بوابة الكرتونية
متاحة لجميع العنارص من أجل االطالع عىل مجموعة من املحتويات املعرفية ،مبا يف ذلك تلك الخاصة بحقوق
اإلنسان واملقتضيات القانونية التي تؤطر عمل الضابطة القضائية .وقامت مؤسسة الدرك املليك كذلك بنرش
ميثاق األخالقيات والسلوك مكتوب باللغتني العربية والفرنسية ،عىل شكل كتيب .وسجلت اآللية نرش وتوزيع
ملصقات حول «اإلجراءات السالبة للحرية» بعدة أماكن تابعة للدرك املليك ،وذلك باللغتني العربية والفرنسية.
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ويف املقابل ،سجلت اآللية تخصيص غرفة واحدة فقط للقارصين ،مام يطرح مشكال عند االحتفاظ بقارصين من
الجنسني .والحظت أن املباين اإلدارية للمؤسسات التي متت زيارتها ،فضالً عن مرافقها الصحية ،مبا يف ذلك أماكن
الوضع تحت الحراسة ،تتوفر فقط عىل مراحيض من النوع التقليدي وغري مجهزة برتتيبات تيسريية معقولة
تضمن حاجيات األشخاص ذوي اإلعاقة أو الذين يعانون من محدودية يف الحركة.
وبخصوص املؤسسات السجنية ،سجلت اآللية مامرسات فضىل يف املؤسسات السجنية التي زارتها ،حيث حرصت ا ٍالدارة
عىل منح كل سجني «دليال» هو عبارة عن كتيب أصدرته املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة االدماج لسنة ،2017
ويتكون من  72صفحة ،ويتضمن حقوق السجني بخمس لغات :األمازيغية واإلنجليزية والفرنسية واالسبانية والعربية.
كام سجلت اآللية االنخراط التام للمؤسسة السجنية يف عمليات الوقاية من مرض كوفيد  19معتمدة يف ذلك عىل
حمالت تحسيسية عرب الخطابات واملناشري وامللصقات ومستعملة كل الوسائل واألدوات الوقائية من مطهرات
ومعقامت وكاممات واقية واحرتام التدابري ،والعمل عىل استفادة جميع السجناء من برنامج التلقيح.
وبخصوص الحقوق األساسية للسجناء ،سجلت اآللية أن بعض السجون تتوفر عىل مصحات تستجيب للمتطلبات
املنصوص عليها يف القانون رقم  ،23.98ويف املقابل هناك مؤسسات سجنية ال تستجيب لكل املعايري املتضمنة يف
القانون السالف الذكر .كام رصدت اآللية بعض الحاالت ملرىض من السجناء يصعب تتبع حالتهم املرضية ومنهم من
انقطعوا عن أخذ الدواء نظرا لعدم إرسال ملفاتهم الصحية عند نقلهم من سجن آلخر؛ وأن بعض النزالء املصابني
بأمراض نفسية الذين استقرت حالتهم الصحية ويتابعون عالجهم باملؤسسة السجنية توقفوا عن أخذ الدواء طواعية
بعد التوقيع عىل ورقة إدارية معدة لذلك ،تحمل يف مضمونها املسؤولية للسجني الذي امتنع عن أخذ الدواء دون
استشارة طبية يف هذا الصدد .كام سجلت اآللية تقديم املؤسسة السجنية لوجبات غذائية عرب رشكة خاصة ،كام
رصدت أن بعض الغرف تتمتع بإنارة وتهوية جيدتني وطبيعيتني ،يف حني هناك غرف ال تتوفر فيها اإلنارة والتهوية
الطبيعيتني .وسجلت اآللية كذلك عدم متكني بعض النزالء من أفرشة بحيث كانوا يقتسمون الفراش مع بعضهم.
وبخصوص النظافة ،سجلت اآللية أن املرافق الصحية تحتاج إىل صيانة ،كام أن املراحيض تقليدية غري صالحة
لالستعامل من طرف األشخاص يف وضعية خاصة ،وأن بعض السجناء مل يستفيدوا من فرصة لالستحامم عند
دخولهم السجن.
وبخصوص الحفاظ عىل الروابط العائلية ،سجلت اآللية الجهود التي بذلتها املندوبية العامة إلدارة السجون
وإعادة اإلدماج لضامن حق جميع السجناء يف استمرارية التواصل مع العامل الخارجي رغم جائحة كوفيد .19
وعملت اإلدارة يف هذا الصدد عىل تسهيل االتصاالت الهاتفية للسجناء مع عائالتهم.
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وبخصوص تدبري السجالت والتوثيق داخل املؤسسات السجنية ،الحظت اآللية أن املؤسسات السجنية أولت
التوثيق أهمية خاصة ،حيث عملت عىل تسجيل كثري من األعامل واألنشطة واألحداث التي يحتضنها السجن،
وكثري من املعلومات املتعلقة بالسجناء التي تساعد عىل تتبع أحوالهم واالستجابة لحاجياتهم املتنوعة .إال أن
اآللية الحظت أنه عىل مستوى عملية األرشيف ،ال يوجد مكان خاص مناسب لحفظ الوثائق والسجالت .وعىل
مستوى التدبري ،لوحظ عدم اعتامد مساطر واضحة موثقة تبني املنهجية والطرق التي يجب اتباعها يف هذا الباب.
كام الحظت أن املؤسسات السجنية وضعت نظاما لتدبري شكايات السجناء يعتمد عىل وضع السجناء شكاياتهم يف أربعة
صناديق معدة لهذا الغرض وموضوعة يف كل األحياء داخل السجن ويف أماكن أخرى عديدة داخل املؤسسة وخارجها.
وفيام يتعلق مبعاقل املحاكم ،سجلت اآللية مامرسات فضىل يف مجاالت متعددة ،ومنها الدورات التكوينية يف
مجال حقوق اإلنسان التي يخضع لها قضاة النيابة العامة ،غري أنها الحظت حرص هذه الدورات عىل قضاة النيابة
العامة فقط.
كام سجلت اآللية اسرتجاع مجموعة من املعتقلني حريتهم بفضل اعتامد املحاكم نظام املحاكمة عن بعد بالنسبة
لبعض املعتقلني.
وبخصوص ظروف نقل املوضوعني يف املعاقل ،فإن عملية النقل تتم بواسطة السيارات التابعة للرشطة والدرك
املليك ،وكذا السيارات التابعة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بحسب وضعية األشخاص املنقولني للمحكمة،
فيكون النقل من طرف الرشطة داخل املدار الحرضي ومن طرف الدرك إذا كان من خارجه؛ ويتم عزل الرجال عن
النساء ،وعزل القارصين عن الراشدين أثناء نقلهم ،كام يتم احرتام التباعد الجسدي أثناء النقل احرتاما للتدابري
االحرتازية املرتبطة بتفيش فريوس كوفيد .19
وسجلت اآللية توفري مراقبة منتظمة ملعاقل املحاكم ،من طرف املسؤولني القضائيني واألمنيني .كام الحظت أن
نقص عدد الغرف يف بعض املحاكم وخصوصا عندما يكون عدد املوضوعني يف املعاقل مرتفعا ال تسمح دامئا
بالفصل بني الجنسني وجعل األحداث بعيدين عن أنظار الرشداء .كام الحظت اآللية من جهة أخرى أن عدد
املرافق الصحية غري كاف أيضا يف بعض املحاكم ،وبعض املراحيض تقليدية ال تصلح بتاتا لالستعامل من طرف
ذوي اإلعاقة الحركية.
وبخصوص حقوق األشخاص املتواجدين باملعاقل ،سجلت اآللية توفري مكتب مخصص الجتامع املحامني وللتخابر؛
وعدم تقديم وجبات غذائية للمحروسني باملحكمة ،وبخصوص العناية الصحية للمودعني باملعاقل ،يتم نقل
املعنيني للمستشفى .وبالنسبة للتفتيش الجسدي فإنه يتم من قبل أطر من نفس جنس املعتقل موضوع
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التفتيش ،إال أنه يتم يف فضاء مفتوح ال يضمن الخصوصية أو احرتام كرامة األشخاص .كام الحظت اآللية عدم
توثيق هذه العملية؛ والحظت اآللية عدم وضع وسائل النظافة تحت ترصف األشخاص املوضوعني باملعاقل.
وبخصوص إجراءات للوقاية من مرض الكوفيد  ،19سجلت اآللية قيام املسؤولني باملحاكم بتحسيس القضاة
واملوظفني واإلداريني بتدابري الوقاية ،عن طريق تعميم الدوريات الصادرة يف هذا الشأن ،سواء عن وزارة الصحة
أو عن وزارة العدل أو املجلس األعىل للسلطة القضائية أو رئاسة النيابة العامة ،ونرش ملصقات بكل املرافق
تتضمن إرشادات حول كيفية الولوج للمحكمة؛ وتوقيف بعض الجلسات وإقرار املحاكمة عن بعد بالنسبة لبعض
الجرائم؛ وإنشاء لجان خاصة باليقظة والتتبع ،مهمتها السهر عىل تنفيذ وتتبع اإلجراءات والتدابري الوقائية.
وبخصوص تدابري األمن والسالمة ،سجلت اآللية أن املعاقل تتوفر عىل أجهزة إطفاء الحرائق جاهزة لالستعامل،
وعدم توفر املحكمة عىل خطة لإلخالء يف حالة حدوث حريق .وبالنسبة ملخارج اإلغاثة ،الحظت اآللية وجود أكرث
من بابني كام هو منصوص عليه يف تدابري السالمة ،أحدهام للولوج لقاعات الجلسات والثاين لدخول املعتقلني،
كام يوجد باب كبري عند الدخول للمعاقل ميكن من دخول سيارة اإلسعاف.
وبخصوص التوثيق ،عاينت اآللية وجود سجلني إداريني فقط مبعاقل املحكمة ،وهام ممسوكني بشكل جيد
ومنظم .والحظت اآللية عدم وجود سجل خاص بالحالة البدنية والصحية لألشخاص املودعني باملعاقل .كام ال
تتوفر عىل سجل خاص بودائع هؤالء األشخاص.

 .2خالصات وتوصيات عامة منبثقة من زيارات التتبع ألماكن الحرمان من الحرية
إىل جانب زيارة أماكن الحرمان من الحرية ألول مرة ،متيزت سنة  2021بالقيام بسبع زيارات تتبع قامت بها
اآللية ألماكن سبقت زيارتها .وشملت زيارات التتبع هذه ثالثة أماكن للوضع تحت الحراسة النظرية ،ومؤسستني
سجنيتني ومركز لحامية الطفولة ،ومؤسسة للرعاية االجتامعية خاصة باألشخاص املسنني.
وقد أبانت زيارات التتبع عن التفاعل اإليجايب لجميع الجهات املعنية بأماكن الحرمان من الحرية مع مالحظات
وتوصيات اآللية الواردة يف تقاريرها السابقة .وقد شكلت هذه الزيارات موضوع تقارير تضمنت تفاصيل
املالحظات والتوصيات التي وجهتها اآللية إىل املؤسسات املرشفة عىل األماكن موضوع الزيارة .وفيام ييل بعض
أهم الخالصات والتوصيات والتي ميكن اعتبارها مامرسات فضىل تستفيد منها أماكن أخرى مامثلة.
فبالنسبة لزيارات التتبع ألماكن الوضع تحت الحراسة النظرية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني ،الحظت
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اآللية تحسنا مهام عىل عدة مستويات من بينها خضوع الغرف األمنية ملراقبة طبية منتظمة يقوم بها األطباء،
تحت إرشاف مفتشية الصحة التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني .كام لوحظ توفري تجهيزات من أجل
االستجابة الحتياجات النظافة الخاصة بالنساء .وتسجل اآللية توفري املديرية العامة لألمن الوطني الدعم الطبي
والنفيس لألشخاص املوضوعني تحت الحراسة النظرية أو املحتفظ بهم ،فضال عن تخصيص زنزانة داخل الغرف
األمنية للمشتبه بهم الذين يوجدون يف حالة سكر لعزلهم عن باقي املشتبه فيهم لتفادي إيذاء بعضهم البعض.
وبخصوص زيارات التتبع ألماكن الوضع تحت الحراسة النظرية التابعة للدرك املليك ،متت زيارة مقر القيادة
الجهوية للدرك املليك بالداخلة ،وسجلت اآللية التفاعل اإليجايب للقيادة العليا للدرك املليك مع املالحظات
والتوصيات الواردة يف تقرير زيارتها األوىل ملقر القيادة الجهوية للدرك املليك بالداخلة ،حيث الحظت أن
املؤسسة التي متت زيارتها قامت بإصالحات عىل مستوى البنيات التحتية ،وتهيئ املرافق الصحية ،مبا يف ذلك
الحاممات واملراحيض ،وخصصت إحدى املراحيض لألشخاص ذوي اإلعاقة أو محدودي الحركة .كام تم توفري
املؤسسة كريس متحرك.
والحظت اآللية خالل زيارة التتبع التي قام بها أن املؤسسة اعتمدت مجموعة من السجالت الجديدة بناء عىل
مالحظات اآللية يف الزيارة السابقة.
وعىل مستوى الحقوق األساسية لألشخاص موضوع الحراسة النظرية أو املحتفظ بهم ،الحظت اآللية تجهيز
الغرف األمنية مبحفظات اإلسعافات األولية ،وبأجهزة تنظيم رضبات القلب ،وبجهاز شبه آيل لتنظيم رضبات
القلب؛ كام تحتوي الغرف األمنية مبولد األوكسجني .وسجلت اآللية تثبيت  3ملصقات بالقرب من الغرف األمنية
للرجال تذكر بالضامنات املتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية؛
وعىل مستوى تعزيز قدرات موظفي الدرك املليك ،الحظت اآللية أن املؤسسة التي زارتها وضعت رهن إشارة
موظفيها بوابة إلكرتونية متكنهم من الولوج إىل مكتبة الوثائق ،وتكنولوجيا املعلومات واملوارد الوثائقية األجنبية.
وبالنسبة لزيارات التتبع للمؤسسات السجنية ،مكّنت زيارات التتبع من مالحظة أن معظم توصيات اآللية،
املتعلقة بأوضاع املعتقلني يف املؤسستني السجنيتني ،قد أُخذت بعني االعتبار ،ومنها ،القيام بأشغال تهم البنيات
التحتية تهدف اىل تحسني ظروف االعتقال وتوفري التهوية؛ وإصالح شبكة الغاز ،التي أصبحت تتيح الوصول
للامء الساخن لجميع السجناء؛ وعرض ونرش قوائم األسعار املتعلقة باملبيعات املتوفرة يف محالت البقالة؛ وتوزيع
منتجات النظافة (الصابون)؛ واستئناف األنشطة الثقافية والرياضية والدينية والتكوين املهني؛ وتوزيع ملصقات
إعالمية وتوعوية حول وباء كوفيد  19يف عدة أماكن .وسجلت اآللية تنفيذ التوصية املتعلقة بضامن الفصل بني
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املعتقلني القارصين واملعتقلني الذين تزيد أعامرهم عن  18سنة ،مبا يف ذلك يف املمرات وساحات الفسحة وكذا
يف الغرف املخصصة للحجر الصحي .كام سجلت تحسن وضعية الخدمات والرعاية الصحية للمعتقلني ،وتوفري
االستشارات الطبية عن بعد .وسجلت اآللية أن بعض التوصيات مازالت قيد الدرس وتكتيس أولوية من حيث
اإلنجاز من طرف الجهة املعنية ،حسب إفادتها.
وبالنسبة لزيارات التتبع ملؤسسة الحامية االجتامعية الخاصة بإيواء املسنني ،سجلت اآللية خالل هذه الزيارة،
التفاعل اإليجايب للمسؤولني عن املؤسسة مع املالحظات والتوصيات التي قدمتها اآللية إبان الزيارة األوىل
وعملت عىل تحسني األوضاع وتنفيذ بعض التوصيات ،ومنها استفادة كل القادمني الجدد من فحص طبي .وفتح
سجل خاص باملسنني املتواجدين باملؤسسة ،وتوفري صيدلية صغرية ،ومعدات طبية وكرايس متحركة لألشخاص
ذوي اإلعاقة ،وتخصيص قاعة لألشخاص الذين يعانون عرسا يف التنفس ،حيث تم تزويد األرسة بآالت مولدة
لألوكسجني .كام سجلت اآللية أن جميع كبار السن املقيمني يف املؤسسة استفادوا من  3جرعات من لقاح فريوس
كورونا.
وبالنسبة لزيارات التتبع ملركز حامية الطفولة ،الحظت اآللية أن املسؤولني بادروا إىل القيام بتدخالت عملية
لتحسني األوضاع بناء عىل ما قدمته اآللية من مالحظات وتوصيات أثناء الزيارة السابقة .كام سجلت اآللية
استفادة املركز من مرشوع مهم يف طور اإلنجاز ،ترشف عليه جهة الدار البيضاء-سطات ،ويهدف إىل إعادة
وترميم بناية املركز وإدخال إصالحات جذرية عىل مرافقه ،والذي حسب ما اطلع عليه فريق اآللية من معلومات
سيمكن من تحسني ظروف إيواء املودعات يف املركز والخدمات املقدمة لفائدتهن.
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تقارير اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات

تقرير عن حصيلة أنشطة اآللية
الوطنية الخاصة بحماية حقوق
األشخاص في وضعية إعاقة
 -ملخص تنفيذي -
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يعرض هذا التقرير حصيلة أنشطة اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة خالل سنة
 2021ومساهمتها يف إثراء النقاش العمومي حول قضايا جوهرية شكلت صلب اهتامم مختلف الفاعلني والرشكاء
املعنيني بقضايا اإلعاقة باملغرب .كام يعكس هذا التقرير رؤية اآللية لتنزيل اسرتاتيجية املجلس الرامية إىل رصد
فعلية الحقوق وتعزيز الجانب الحاميئ كرافعة أساسية ومؤرش بنيوي لرصد اإلشكاالت املرتبطة بالولوج للحقوق
املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية لألشخاص يف وضعية إعاقة ،مبا يتالءم واملواثيق الدولية
لحقوق اإلنسان ذات الصلة.
ولبلوغ أهدافها ،عملت اآللية خالل هذه السنة عىل إعداد مخطط عمل يرمي إىل تعزيز سبل االنتصاف ورصد
الخروقات التي تطال األشخاص يف وضعية إعاقة من خالل معالجة الشكايات الواردة عليها أو التي بلغت إىل
علمها والقيام بزيارات تفقدية ملجموعة من مراكز استقبال األشخاص يف وضعية إعاقة وترسيخ إعامل مبدأ
التشاور واملشاركة وإذكاء الوعي بقيم املساواة وعدم التمييز املبني عىل أساس اإلعاقة.
وخالل سنة  ،2021توصلت اآللية مبا مجموعه  41شكاية وطلب ،منها  24طلب مساعدة مالية وعينية متت
معالجة  22منها وتوجيه املعنيني بها إىل املندوبيات اإلقليمية ملؤسسة التعاون الوطني لالختصاص وحفظ
شكايتني لسبقية البت ،يف حني عالجت اآللية  17شكاية أخرى ،عملت اآللية فيها عىل االستامع والتواصل مع
الجهات املعنية من أجل إيجاد حل لها.
وسجلت اآللية من خالل تحليل الشكايات املتعلقة بطلبات املساعدة ضعف تدخل الدولة لتوفري الحامية
االقتصادية واالجتامعية لألشخاص يف وضعية إعاقة وصعوبة ولوجهم للخدمات املتعلقة بالحقوق األساسية
كالحق يف الصحة والسكن الالئق والشغل ،مام يزيد من تعميق هشاشتهم ،فضال عن كل ما يتعلق بالصور
النمطية السائدة داخل املجتمع .كام تسجل اآللية استمرار الصعوبات املتعلقة بإعامل الحق يف الرتبية والتعليم
يف السياسة التعليمية الحالية بالرغم من تنزيل الربنامج الوطني للرتبية الدامجة .وتظهر هذه الصعوبات بشكل
جيل لدى فئة األطفال ذوي اإلعاقات الذهنية والبرصية والحسية.
وقامت اآللية الوطنية الخاصة بحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة يف الفرتة املمتدة بني  26و 27ماي
و22و 24نونرب  2021بأربع زيارات تفقدية ملراكز استقبال األشخاص يف وضعية إعاقة بكل من مدن فاس (مركز
فضاء األمل لألشخاص يف وضعية إعاقة ذهنية) ووجدة (مركز النرص للطفل املعاق) والدار البيضاء (املركز املتعدد
االختصاصات للرتويض النفيس والحريك والرتويض الطبي لألطفال املعاقني ذهنيا وحركيا) والعيون (مركز امباركة
الزروايل للرتبية واإلدماج االجتامعي) .وقد اعتمدت اآللية يف اختيار املراكز املستهدفة بالزيارات مبدأ نوع ودرجة
اإلعاقة والتوزيع الجغرايف وطبيعة الخدمات املقدمة.
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وعىل إثر هذه الزيارات التفقدية امليدانية للمراكز األربعة املستهدفة خالل هذه السنة ،تم الحصول عىل
مجموعة من املعطيات واملعلومات البالغة األهمية حول هذه املراكز وظروف اشتغالها وآليات عملها والخدمات
التي تقدمها .وخلصت اآللية إىل وجود ضعف تواصل القطاع الويص مع الجمعيات ووجود إكراهات تتعلق
أساسا بتأخر الدعم السنوي املرصود لها لتسيري هذه املراكز؛ وثقل املساطر الواردة يف دفرت التحمالت الخاص
بالجمعيات .كام سجلت اآللية أن املناهج التعليمية املعتمدة داخل املراكز املشمولة بالتقرير ،ال تستجيب
ملعايري الجودة والتعليم الدامج .كام أن الوضعية القانونية غري القارة للموظفني بهذه املراكز وعدم الترصيح بهم
لدى منظامت االحتياط االجتامعي تؤثر سلبا عىل جودة الخدمات.
وعىل مستوى بنيات االستقبال ،سجلت اآللية أن بعض الفضاءات ال تستجيب للمعايري الدنيا للولوجيات وال
للمساحات الخرضاء الخاصة بالفسح والرتفيه ،فضال عن ضعف املعدات الطبية املتواجدة بها والطاقم الطبي
املرشف عىل الرتويض الحريك.
وإذ يساور اآللية القلق بخصوص استمرار تفويض تدبري ملف تعليم األطفال يف وضعية إعاقة للجمعيات رغم
إطالق الربنامج الوطني للرتبية الدامجة واستمرار التمييز املبني عىل اإلعاقة ،والعزل ،فإنها ترى أن إعامل مبدأ
العناية الواجبة واستعادة دور الدولة يف التكفل بالحق يف الرتبية والتكوين لهذه الفئة مسألة أساسية لتكريس
هذا الحق ،مبا يضمن االحرتام التام ملبادئ وأحكام االتفاقية الدولية ذات الصلة.
وعىل مستوى النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،نظمت اآللية ،بالرشاكة مع منظامت دولية ووطنية،
ورشات للتكوين والتحسيس بحقوق الطفل يف وضعية إعاقة ،وندوة حول املشاركة السياسية لألشخاص ذوي
اإلعاقة ،وفعلية الحق يف الرتبية الدامجة لألشخاص يف وضعية إعاقة .كام شاركت اآللية خالل السنة يف مجموعة
من اللقاءات حول الحامية االجتامعية لألشخاص ذوي اإلعاقة والنموذج التنموي الجديد ،والتأهيل املجتمعي
للشباب يف وضعية إعاقة ،واضطرابات طيف التوحد ،وإدماج بعد اإلعاقة يف السياسة العمومية املتعلقة بتدبري
جائحة كوفيد  ،19وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عامل العمل ،الحق يف العيش املستقل يف املجتمع.
كام أطلق املجلس عرب آليته الوطنية لحامية حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،يف  13غشت  ،2021حملة توعية
رقمية لتعزيز الحق يف املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة .ومتثل الهدف من هذه الحملة يف إذكاء الوعي
بالحق يف املشاركة السياسية لألشخاص يف وضعية إعاقة واملساهمة يف تعزيز سبل مامرستهم عىل قدم املساواة.
ونظمت اآللية لقاءات تواصلية ،همت الجهات  12باململكة بهدف التعريف مبهامها والتحسيس بأدوارها
الحامئية وكذا النهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة .كام شكلت اللقاءات التي ساهم يف إغنائها 288
مشارك ومشاركة ميثلون املنظامت العاملة يف مجال اإلعاقة ،واألرس ،والفاعلني املؤسساتيني والجامعات الرتابية
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واألكادمييني مناسبة لتحقيق التفاعل والتواصل ،وكذلك تشخيص فعلية متتع األشخاص يف وضعية إعاقة بحقوقهم
األساسية.
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تقارير اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات

تقرير عن حصيلة أنشطة اآللية
الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال
ضحايا انتهاكات حقوق الطفل
 -ملخص تنفيذي -
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يعرض هذا التقرير األنشطة التي قامت بها اآللية الوطنية للتظلم الخاصة باألطفال ضحايا انتهاكات حقوق
الطفل برسم سنة  ،2021طبقا ملقتضيات املادة  20من القانون رقم  15-76املتعلق بإعادة تنظيم املجلس
الوطني لحقوق اإلنسان ،كام يتضمن التقرير توصيات تهم حقوق الطفل.
وبادرت اآللية إىل إعداد خطة عمل خالل سنة  ،2021وقد تضمنت هذه الخطة عدة محاور من بينها وضع
أدوات العمل ،وصياغة خطة تواصلية للتعريف باآللية ،ورصد االنتهاكات التي قد تطال حقوق الطفل .وتفعيال
لالختصاصات املنوطة بها ،عملت اآللية خالل السنة املشمولة بالتقرير ،عىل وضع أدوات للعمل متثلت أساسا يف
إعداد دالئل وخطة تواصلية وأدوات أخرى.
كام عملت عىل توفري خدمة التشيك عن بعد ،التي تسمح بوضع الشكاية مذيلة مبرفقاتها ،ومتكن واضعها من
تتبع مآلها عن بعد ،حيث تم فتح بريد إلكرتوين خاص بالشكايات ، chikaya- enfant@cndh.org.maتسهيال
لولوج األطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم إىل اآللية الوطنية ،والتفاعل معهم بشكل فوري وآين.
وخالل سنة  ،2021توصلت اآللية خالل سنة  2021مبا مجموعه  31شكاية ،تنوعت مواضيعها بني العنف
والهدر املدريس ،والحق يف الهوية والنسب والولوج للحق يف التعليم ،واالعتداءات الجنسية ،وتظلامت من أحكام
قضائية .وبخصوص تصنيف الشكايات الواردة عىل اآللية فقد تم تصنيفها حسب املصدر ،وطريقة التوصل،
والجنس ،والفئة العمرية ،والوسط الذي ينتمي إليه املشتكون ،والجهة.
ويف إطار التصدي التلقايئ النتهاكات حقوق الطفل ،تفاعلت اآللية مع فيديوهات تم رصدها عرب مواقع التواصل
االجتامعي ،بشأن تعرض أطفال لالستغالل الجنيس.
ومن أجل معالجة هذه الشكايات ،تم عقد جلسات استامع مع األطفال ومراسلة الجهات املعنية ،توجيه املشتكني
أو ذويهم إىل عرض شكاياتهم عىل الجهة القضائية املختصة ،أو متابعة قضاياهم أمامها سلوك املساطر القانونية أو
مراسلة النيابة العامة ،وعقد لقاءات تواصيل مع الجمعيات املوقعة عىل التظلم ،وراسلت الوكيل العام لدى محكمة
االستئناف بطنجة من أجل طلب معلومات حول الزوجة املشتىك بها .وتم إخبار املعنيني باإلجراءات املتخذة.
سجلت اآللية ضعف التفاعل الحكومي مع املراسالت املوجهة إليها ،ويف املقابل سجلت تفاعل القطاعات التي
تواصلت معها هاتفيا ،والتي وافتها بجميع املعلومات أو التوضيحات أو الوثائق املطلوبة .كام سجلت اآللية من
خالل الشكايات املتوصل بها أن مجموعة من األطفال الذين تعرضوا للعنف ،مل يستفيدوا من الخدمات التي
تقدمها خاليا التكفل باألطفال.
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إىل جانب العمل املتعلق مبعالجة الشكايات ،قامت اآللية مببادرة منها ،بتنظيم زيارات ميدانية ملراكز حامية
الطفولة بغية اللقاء املبارش مع األطفال املودعني بهذه املراكز مبقتىض قرار قضايئ .ويتعلق األمر مبراكز حامية
الطفولة بتامرة ،وبن سليامن ،والفداء بالدار البيضاء .وراسلت اآللية الوزارة الوصية بغرض وضع صناديق بريدية
مبراكز حامية الطفولة ،من أجل تسهيل ولوج الطفل النزيل إىل اآللية يف حالة تعرضه النتهاك حقوقه.
الحظت اآللية أن مراكز حامية الطفولة تستقبل أطفاال ال يدخلون يف خانة املستفيدين ،وفق النصوص التنظيمية
لهذه املؤسسات (أطفال أقل من  12سنة ،أطفال يف وضعية إعاقة ،باإلضافة إىل طفالت أمهات) مام يحتم رضورة
بلورة بروتوكوالت تكفل خاصة بهذه الفئات التي يتطلب االشتغال معها التوفر عىل موارد برشية متخصصة
ومؤهلة.
كام أن اختالط األطفال يف وضعية صعبة -باختالف وضعياتهم االجتامعية والفئوية مع أطفال يف نزاع مع القانون،
سواء منهم املحكومون ،أو من هم يف طور املحاكمة .وقد يشكل هذا االختالط عائقا تربويا ومنهجيا خالل
إعداد وإنجاز الربامج املندمجة للتكفل ،التي يجب أن تتكيف حسب حاجيات كل فئة ،مام يطرح أو يعيد طرح
إشكالية سالمة األطفال ،خاصة منهم من هم دون سن  12سنة ،ومن هم يف وضعية إعاقة.
والحظت اآللية أيضا أن هناك نقص يف املوارد البرشية املؤهلة ،باعتبارها أساس وضامن بلورة وإنجاز برامج تكفل
وفق املعايري الدولية ،وعدم مأسسة برنامج تتبع األطفال يف وسطهم الطبيعي بعد مغادرتهم للمراكز ،وهو ما قد
يؤثر بشكل مبارش عىل إعامل حق الطفل يف إعادة اإلدماج االجتامعي.
ويف إطار تفاعل اآللية الوطنية مع قضايا حقوق الطفل وتخليدا لليوم العاملي للطفل ،الذي يصادف يوم  20نونرب
من كل سنة ،بثت اآللية الوطنية فيديو عىل الفايسبوك الخاص باملجلس ،خاطبت من خالله األطفال ،وقامت
بتحسيسهم بدورها واختصاصاتها ،وكيفية ولوج األطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم إليها ،وما يستتبع ذلك من
حث املؤسسات العمومية عىل االهتامم أكرث بحقوق فئة األطفال.
كام نظمت اآللية أنشطة حول حق الطفل املولود خارج إطار الزواج يف النسب ،فضال عن لقاءات تواصلية
مع أطفال يف وضعية شارع ،ومع اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب ،وأعضاء اآللية الوطنية الخاصة بحامية
حقوق األشخاص يف وضعية إعاقة ،ومع مجموعة من جمعيات املجتمع املدين .كام شاركت اآللية يف نشاط بشأن
تحديات حامية الطفولة يف وضعية صعبة خالل فرتة الطوارئ الصحية :حالة االطفال يف وضعية شارع.
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توصيات عامة ومهيكلة

68

حقوق اإلنسان 2021
تداعيات كوفيد  19على الفئات الهشة ومسارات الفعلية

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 لدستور اململكة الذي يعد صكا للحقوق والحريات ،وخاصة الباب الثاين منه؛
وبناء عىل التوجهات االسرتاتيجية التي اعتمدها املجلس خالل النصف الثاين من واليته وعىل النقاشات املجتمعية
التي أطلقها وعىل خالصات اللقاءات الجهوية التي نظمها وعىل التوصيات التي قدمها يف تقاريره ومذكراته وعىل
املامرسات التي رصدها؛
ويف إطار املهام املوكولة له يف مجال إعداد التقارير وصياغة التوصيات؛
وتعزيزا للتفاعل بني املجلس والسلطات العمومية مبا يقوي مامرسته لصالحياته يف مجال حامية حقوق اإلنسان
والنهوض بها والوقاية من االنتهاكات التي قد تطالها؛
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
 .1ترسيع استكامل مسطرة املصادقة عىل الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقديم
البالغات؛
 .2االنضامم إىل الصكوك الدولية واإلقليمية التالية:
 الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية الهادف إىلإلغاء عقوبة اإلعدام؛
 الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية؛ اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية وحامية حق التنظيم؛ نظام روما األسايس املتعلق باملحكمة الجنائية الدولية؛69
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.3

.4
.5
.6

.7

.8

 امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب؛ اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف املنزيل ومكافحتهام.تعزيز التفاعل مع املنظومة األممية لحقوق اإلنسان ،خاصة من خالل تفعيل التوصيات الصادرة عنها والتي
قبلتها بالدنا أو دعا املجلس إىل قبولها؛ وتدارك التأخري يف تقديم التقارير الوطنية الدورية ،وخاصة التقرير
الدوري الخامس الذي كان يجب تقدميه إىل لجنة مناهضة التعذيب يف نونرب  ،2015مع تعزيز املقاربة
التشاركية يف إعدادها واعتامد املسطرة املبسطة يف صياغة التقارير التي تقدم إىل جميع هيئات املعاهدات؛
توجيه دعوات دامئة ومفتوحة إىل املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات الخاصة من أجل القيام بزيارات
قُطرية لبالدنا؛
التصويت لصالح قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة القايض بوقف العمل بعقوبة اإلعدام واملتوقع إصداره
خالل الدورة  77للجمعية العامة لألمم املتحدة يف أواخر سنة 2022؛
إدماج التفسريات الجديدة الصادرة عن هيئات املعاهدات ،مبا فيها تلك التي تتطرق إىل القضايا الناشئة
كاملقاولة وحقوق اإلنسان وحقوق اإلنسان يف الفضاء الرقمي ،والسعي إىل إدماجها يف القوانني والسياسات
الجديدة ؛
توسيع مهام لجنتي العدل والترشيع وحقوق اإلنسان ،عىل نحو يتامىش مع الخالصات الواردة يف تقرير
املفوضية السامية لحقوق اإلنسان الصادر يف  17ماي  2018املقدم ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم
املتحدة 38/25/HRC/A؛
العمل عىل نرش تقرير اللجنة الفرعية ملنع التعذيب ملا له من أهمية عملية يف تعزيز حامية حقوق اإلنسان
والوقاية من االنتهاكات التي قد تلحقها.

ثانيا :على مستوى اإلطار القانوني
.9
.10

.11

.12
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إلغاء عقوبة اإلعدام من القانون؛
الترسيع باعتامد مرشوع القانون القايض بتغيري وتتميم مجموعة القانون الجنايئ ،مبا يتالءم مع توصيات
املجلس الواردة يف مذكرته الصادرة سنة  2019واملتضمنة لتوصيات تروم مالءمته مع املقتضيات الدستورية
واملعايري الدولية لحقوق اإلنسان ،مع األخذ بعني االعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي،
مثل خطاب الكراهية والتمييز ،والعنف الرقمي ،واألخبار الزائفة ،والذكاء االصطناعي ؛
الترسيع باعتامد مرشوع قانون املسطرة الجنائية مبا يضمن توسيع 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 حالة
وجود اداعاءات بالتعذيب ،وإخضاع جميع القرارات السالبة للحرية للطعن الفوري ،مبا يف ذلك القرارات
املتعلقة بالوضع رهن الحراسة النظرية واالحتفاظ؛
الترسيع مبرشوع قانون املسطرة املدنية مبا يكفل فعلية الحق يف الولوج إىل العدالة لجميع الفئات،
والتنصيص عىل مقتضيات إجرائية مرنة تراعي وضعية الفئات الهشة ،مبا يف ذلك اإلشعار بالحقوق ،وكذا
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مراجعة قانون املساعدة القضائية مبا يكفل مأسستها وشموليتها لجميع مراحل الدعوى وجميع أنواع
الطعون؛
 .13إصدار قانون ينظم التعويض عن الخطأ القضايئ يف إطار إعامل نظرية املخاطر ،وإحداث صندوق للتعويض
عن الخطأ القضايئ لضامن جرب رضر الضحايا وسهولة الوصول اىل االنتصاف؛
 .14وضع إطار قانوين لتنظيم املحاكمة عن بعد احرتاما ملبدأ الرشعية الجنائية اإلجرائية؛
 .15مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالجمعيات ،وخاصة تلك املتعلقة مبسطرة التأسيس والتجديد،
والتمويل ،واالستفادة من القاعات العمومية لتنظيم األنشطة ،مبا يعزز مامرسة حرية الجمعيات وعمل
املدافعني عن حقوق اإلنسان وتوسيع الفضاء املدين ،وفقا للدستور والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية؛
 .16مراجعة املقتضيات القانونية املتعلقة بالتجمعات العمومية من خالل التنصيص عىل إخضاع عملية
استعامل القوة ملراقبة النيابة العامة ،والتنصيص عىل مقتضيات تضمن بشكل رصيح حامية كافة املدافعني
عن حقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك الصحفيني ومهنيي اإلعالم الذين يقومون بتغطية املظاهرات السلمية؛
 .17تعديل جميع املقتضيات املتصلة مبوضوع حرية التعبري ،مبا يتوافق مع املادة  19من 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؛
 .18مراجعة مدونة األرسة مبا يتامىش مع املقتضيات الدستورية واالتفاقيات الدولية التي صادقت أو انضمت
إليها اململكة ،وخاصة إلغاء االستثناء الوارد يف املادة  20الذي يسمح بتزويج األطفال؛
 .19التنصيص عىل مقتضيات إجرائية وموضوعية للحد من اإلفالت من العقاب يف قضايا العنف ضد النساء من
قبيل فرض إلزامية التبليغ ،وإجراء التعديالت الرضورية عىل منظومة اإلثبات وتدبري وسائله التي تقتضيها
الطبيعة الخاصة لجرائم العنف ضد النساء مبا يضمن حقوق الضحايا ،اسرتشادا بالدالئل األممية للترشيعات
املتعلقة بالعنف ضد املرأة؛
 .20إلغاء جميع املقتضيات القانونية التي قد تنطوي عىل متييز ضد املرأة من أجل إعامل مبدأي املساواة
واملناصفة اللذين كرسهام الدستور؛
 .21وضع إطار قانوين عام ملناهضة التمييز ومالءمته مع الصكوك الدولية ،وخاصة االتفاقية الدولية للقضاء عىل
جميع أشكال التمييز العنرصي ،وكذا مع املقتضيات الدستورية؛
 .22وضع قانون خاص باألشخاص املسنني بشكل يتالءم مع املعايري الدولية يف هذا املجال ،وخاصة مبادئ األمم
املتحدة املتعلقة بكبار السن لسنة 1991؛
 .23الترسيع باعتامد القانون رقم  72.17املتعلق 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 املبادئ املتضمنة يف االتفاق العاملي من أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة
والنظامية؛
 .24الترسيع باعتامد القانون رقم  66.17املتعلق باللجوء ورشوط منحه ،مبا يضمن االعرتاف الفعيل بوضعية
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الجئ التي متنحها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني ،مع مراعاة املقتضيات الدستورية واملبادئ
املتضمنة يف امليثاق العاملي بشأن الالجئني؛
 .25الترسيع باملصادقة عىل مرشوع قانون مكافحة االضطرابات العقلية وحامية حقوق األشخاص املصابني بها
ومالءمتها مع توصيات املجلس بهذا الخصوص؛
 .26الترسيع باعتامد القانون املتعلق باملؤسسات السجنية ومالءمته مع املعايري الدولية وخاصة مع قواعد األمم
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد مانديال)؛
 .27استكامل مسطرة املصادقة عىل مرشوع القانون التنظيمي رقم  97.15بتحديد رشوط وكيفيات مامرسة حق
اإلرضاب؛
 .28وضع إطار قانوين ملكافحة املعلومات املضللة واألخبار الزائفة ،يكون متالمئا مع املعايري الدولية ذات الصلة؛
 .29إدماج املعايري الناشئة ،ومنها التوصية الخاصة بأخالقيات الذكاء االصطناعي ملنظمة اليونيسكو املعتمدة
سنة  ،2021عند إعداد وتحيني القوانني ذات الصلة بالذكاء االصطناعي؛
 .30التعجيل باعتامد مقرتح قانون يغري ويتمم مبوجبه القانون رقم  28.00املتعلق بتدبري النفايات والتخلص
منها ومقرتح قانون إطار يتعلق باملناخ ،مع األخذ بعني االعتبار أهداف التنمية املستدامة ذات الصلة.

ثالثا :في المجال المؤسساتي
 .31أجرأة املؤسسات الدستورية التالية:
· الهيئة املكلفة باملناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز؛
· املجلس االستشاري لألرسة والطفولة؛
· املجلس االستشاري للشباب والعمل الجمعوي؛
· املجلس الوطني للغات والثقافة املغربية؛
 .32إحداث لجنة وطنية مستقلة متعددة التخصصات تضم فاعلني علميني وأخالقيني وسياسيني ،وفقا للمعايري
الدولية وخاصة تلك املتضمنة يف اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان.

رابعا :في مجال السياسات العمومية والبرامج
والممارسات
 .33اعتامد املقاربة الحقوقية يف تنزيل النموذج التنموي الجديد ،مع األخذ بعني االعتبار أهداف التنمية
املستدامة ومبادئ املشاركة واملساءلة وعدم التمييز والتمكني والرشعية؛
 .34الوفاء بااللتزام الحكومي بتحيني خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ،مع مراعاة
التحديات الناشئة يف مجال حقوق اإلنسان ،من قبيل التغريات املناخية والفضاء الرقمي وأخالقيات البيولوجيا ؛
 .35اعتامد اسرتاتيجية وطنية للصحة ترتكز عىل املقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة يف حامية الحق يف
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الصحة ،وتروم الرفع من امليزانية املخصصة للقطاع ،مبا يضمن الزيادة يف عدد األطر العاملة يف املجال
الصحي وتحسني ظروف عملهم املادية وتوفري الوسائل الالزمة التي متكنهم من القيام مبهامهم يف أفضل
الظروف ،وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية األولية يف مجموع الرتاب
الوطني ؛
 .36اسرتشاد السياسات الصحية الوطنية أثناء األزمات الصحية باالعتبارات األخالقية وفقًا للمعايري الدولية
لحقوق اإلنسان وأيضا الخاصة مبجال أخالقيات البيولوجيا؛
 .37اإلرساع بتنفيذ التدابري الواردة يف التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد ويف الربنامج الحكومي،
وخاصة تعميم الحامية االجتامعية للجميع؛
 .38اإلرساع بتنفيذ التدابري الواردة يف التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد ويف الربنامج الحكومي،
وخاصة تلك التي ترفع من جودة التعليم العمومي وتشجع عىل تكافؤ الفرص بني الجنسني وبني املناطق
القروية والحرضية؛
 .39اعتامد خطة عمل وطنية يف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان ،مع مراعاة املعايري الدولية يف هذا املجال،
وخاصة املبادئ املتعلقة بالسلوك املسؤول للرشكات ،والعناية الواجبة والوالية خارج الحدود الوطنية؛
 .40التقيد باآلجال القانونية لإلجابة عىل الشكايات التي يحيلها املجلس واتخاذ التدابري الالزمة يف القضايا التي
يكون فيها الخرق واضحا واملسؤولية ثابتة ،والتعاطي اإليجايب مع هذه الشكايات ،من خالل تقديم أجوبة
دقيقة ومقنعة عىل مراسالت املجلس بخصوص الشكايات؛
 .41اتخاذ تدابري عاجلة من أجل الحد 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؛
 .42نرش نتائج األبحاث التي قامت بها السلطات العمومية ملساءلة املتورطني يف انتهاكات متس بالحق يف
السالمة الجسدية؛
 .43تعزيز 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؛
 .44االسرتشاد بقرار مجلس حقوق اإلنسان رقم  16/18وخطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إىل الكراهية
القومية أو العنرصية أو الدينية التي تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو العنف؛
 .45تنفيذ االلتزامات الواردة يف الربنامج الحكومي  2021-2026التي من شأنها تعزيز الحق يف الحصول عىل
املاء؛
 .46مواصلة تعزيز الجهود الرامية إىل ترسيم اللغة األمازيغية يف املدارس والجامعات ،ويف املحاكم ،وباقي
اإلدارات العمومية.
 .47دعوة 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؛
 .48الترسيع برقمنة اإلجراءات القضائية كخيار اسرتاتيجي لتعزيز فعلية الحق يف الولوج إىل القضاء ،وإصدار
األحكام القضائية داخل آجال معقولة؛
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 .49تعزيز املبادرات الرامية إىل تقوية قدرات املكلفني بإنفاذ القانون يف مجال حقوق اإلنسان؛
 .50تعزيز مشاركة الربملانيني يف املشاورات املتعلقة بإعداد وتتبع التقارير املقدمة للنظام الدويل لحقوق
اإلنسان يف جميع مراحلها وتعزيز املشاركة يف التظاهرات املنظمة يف هذا اإلطار ،خاصة دورات مجلس
حقوق اإلنسان واالستعراض الدوري الشامل.
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